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Gminny Biuletyn Informacyjny



Dyrektor TRW Polska Krzysztof 
Szwedkowicz, Wójt Gminy Kłom-
nice Adam Zając, Sekretarz Gmi-

ny Kłomnice Róża Wiewióra,  oraz dyrektor 
Wojciech Główczyński, pracownicy i wycho-
wankowie Domu Dziecka w Chorzenicach 
wzięli  udział 31.10.2006r.  w uroczystości 

związanej z zakończeniem generalnego remontu w tej placówce. 
Remont sfinansowany przez firmę TRW Polska objął wnętrza bu-
dynku. Gruntownie odnowiono podłogi, ściany i sufity, unowo-
cześniono kotłownię, wyremontowano pomieszczenie przeznaczo-
ne na salę terapeutyczną, wymieniono całą instalację centralnego 

Nowowybrana Rada Gminy Kłomnice wraz z Wójtem 

Remont w domu dziecka
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Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu-

i nikt z nimi słowa nie zamieni
nie zaprosi do swego domu.

Weź do ręki biały opłatek
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić

i życz szczęścia całemu światu:
niech się wszystkie serca rozweselą

(Z.Kunstman „ W dzień Bożego Narodzenia”)

Drodzy Czytelnicy

Zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia i po raz kolejny chcę Wam zło-
żyć życzenia świąteczne i noworoczne. Niestety, ostatnia tragedia w kopalni 

Halemba nie pozwala nam cieszyć się nadchodzącymi świętami, tak jak byśmy tego 
chcieli. Niedaleko nas są przecież rodziny, które straciły mężów, braci i synów. 
Łącząc się z nimi w bólu i żałobie, mimo wszystko musimy z ufnością patrzeć 
w przyszłość - wszak zgodnie z naszą wiarą , śmierć nie jest końcem, tylko po-
czątkiem nowego życia. Dlatego pozwólcie, że w tym roku, podobnie jak w po-
przednich latach życzę Wam wszystkim, wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokoju 
oraz miłości w Waszych rodzinach. Życzę Wam abyście wraz z najbliższymi mogli 
znaleźć się przy wigilijnym stole i wspólnie spędzić Święta.

 Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, życzę mieszkańcom naszej gminy, aby 
wszystkie Wasze marzenia i zamierzenia mogły się spełnić. Niech nowy 2007 rok, 
będzie dla Was rokiem wszelkiej pomyślności i obfitości a zdrowie niech Wam 
i Waszym bliskim zawsze dopisuje.

Szanowni Wyborcy

 Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w tych wyborach. Dzięki 
Wam wygrałem w I turze. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i dowód zaufania jakim 
Państwo mnie obdarzyliście. Mam nadzieję, że zaufania tego nie zawiodę i na ko-
niec tej kadencji, znów stanę przed Wami z odkrytym czołem i spokojnie poczekam 
na ocenę mojej pracy.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym i Rady 
Gminy Kłomnice życzę zdrowych pogodnych i wesołych świąt oraz wszystkie-

go najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku 2007. 
 Niech nikomu nie zabraknie miłości rodzinnej oraz przyjaźni bliskich, a nowy 
rok bedzie lepszy, pozbawiony trosk i wypełniony sukcesami. 
 Mam nadzieję,że praca IV kadencji Rady Gminy zaowocuje w sukcesy i przy-
niesie wszystkim naszym mieszkańcom satysfakcję i radość.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice 

Jarosław Łapeta
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Wyniki Wyborów 
do Rady Powiatu 
12 listopada2006r

K
łom

nice

G
O

K

W
itkow

ice

N
ieznanice

Z
drow

a

Skrzydló
w

R
zeki

R
zerzęczyce

G
arnek

Z
aw

ada

K
onary

Pacierzó
w

O
gółem

Kandydaci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 KWPSL 981

Śliwakowski Adam 91 16 4 3 19 20 10 14 74 14 7 12 284

Gajda Ingrida 6 4 1 0 1 12 2 67 7 0 0 3 103

Żyła Lidia 9 1 10 4 110 4 0 1 5 3 1 1 149

Sokoliński Bogusław 16 7 62 24 2 4 4 7 5 9 6 11 157

Wilk Stanisław 19 13 10 2 5 10 13 13 42 12 23 8 170

Łysoń Radosław 0 1 0 0 0 5 9 3 94 2 0 4 118

4 KWPiS 654

Politański Jacek 17 3 10 1 2 7 3 135 3 6 5 3 195

Małolepsza Halina 16 5 0 2 1 6 2 2 83 1 1 7 126

Burzyńska Lidia 19 12 1 0 0 130 26 15 4 9 0 3 219

Wojciechowska Krystyna 2 0 0 0 0 1 1 0 4 40 3 0 51

Świącik Wojciech 36 7 4 4 2 1 2 2 1 3 0 1 63

5 KWPO 427

Juszczyk Piotr 175 29 4 19 20 11 9 17 14 9 0 8 315

Łasińska Beata 19 20 1 5 0 2 1 5 5 1 1 1 61

Boral Dorota 5 2 3 0 1 21 2 10 4 2 0 1 51

6 SLD, SDPL 711

Grabarczyk Jarosław 11 1 1 3 3 4 6 6 0 86 2 1 124

Mizera Barbara 26 10 15 54 19 3 0 37 17 10 6 17 214

Wąsikowski Jerzy 104 3 8 3 1 2 7 7 1 4 4 3 147

Ciastek Tadeusz 1 0 4 0 0 0 3 1 88 0 0 1 98

Kotas Dorota 28 3 34 0 5 4 0 14 1 5 0 1 95

Derda Eugeniusz 3 0 1 0 0 3 1 25 0 0 0 0 33

7 Samoobrona 520

Przech Henryk 129 33 12 2 2 17 11 9 14 14 9 11 263

Antoniak Władysław 1 0 3 0 0 8 0 61 1 0 0 0 74

Wołek Zdzisława 10 1 2 0 0 20 1 14 1 1 0 0 50

Masna Maria 0 0 0 0 0 1 4 0 11 0 0 1 17

Kubacka Irena 0 0 8 21 4 0 0 1 1 0 0 0 35

Ciupa Grzegorz 2 3 2 1 1 1 1 2 2 14 42 10 81

17 Porozumienie 898

Milc Jan 195 52 6 5 11 2 10 37 15 5 4 10 352

Gała Anna 30 46 4 0 1 0 1 3 1 9 47 46 188

Kędra Ryszard 9 1 0 0 0 1 0 2 2 33 1 1 50

Burzyński Jerzy 8 1 13 46 2 3 0 4 0 1 0 0 78

Zieliński Przemysław 9 0 0 0 1 9 4 142 11 3 3 2 184

Piwowarczyk Jerzy 1 2 0 0 0 1 37 0 2 1 1 1 46

18 Wspólnota Samorząd. 544

Wójcik Krzysztof 42 10 0 2 0 1 7 5 2 7 1 4 81

Borkowski Andrzej 51 18 29 20 0 2 6 0 16 2 5 271

Łągiewka Elżbieta 28 2 1 0 0 20 8 12 0 25 0 1 97

Śliwakowska Barbara 11 0 5 1 2 0 0 2 1 4 9 6 41

Cyba Eugenia 1 1 0 1 0 16 1 8 1 1 0 0 30

Biliński Józef 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 17 24
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Lp. Obwód Upraw.
Wydano 

kart
% 

frekwen.
Głosy 
ważne

1 Kłomnice 2311 1257 54,4 1208

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 318 KWW Adama Zająca 855

Bednarczyk Andrzej 68 Cieślak Wiesław 349

Krok Krzysztof 61 Zalas Robert 200

Matuszczak Stanisław 189 Zatoń Cezary 306

KW PO 150 KW GSO 753

Krok Paweł 150 Ligocki Marek 326

KWSLD+SDPL+PD+UP 131 Sambor Krzysztof 112

Ogończyk Mariusz 131 Śliwakowska Małgorzta 315

KW Samoobrona RP 189 KW GTS 283

Rażniak Karolina 108 Worwąg Adam 283

Kulińska Halina 22

Świącik Wojciech 59

2 Michałów,Bartkow. Pacierzów /okr.2/ 379 221 58,3 215

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 27 KW GSO 4

Brzozowski Ryszard 27 Biś Andrzej 4

KW PiS 12 KW GTS 31

Koza Stanisław 12 Taranowicz Wojciech 31

KW A Zająca 130 KWW PŁągiewka 11

Modlasiński Zbigniew 130 Łagiewka Piotr 11

Lipicze, Konary/12/ 260 116 44,6 116

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 1 KW GSO 58

Stępień Mirosław 1 Krok Agata 58

KWW A Zająca 7 KWW Woch Zofia 50

Bruś Witold 7 Woch Zofia 50

3 Witkowice,Chorzenice, Michałó Rudn. 925 390 42,2 380

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 33 KW GSO 116

Bławat Janusz 33 Majer Stanisława 116

KW Prawo i Sprawiedliwośc 89 KW M Gonery 38

Kuś Henryk 89 Gonera Mateusz 38

KW SAMOOBRONA RP 15 KWW J.K. 25

Pręcikowska Zenona 15 Kryczka Janusz 25

KWW A Zająca 64

Sochacka Elwira 64

4 Nieznanice 501 249 49,7   9

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 17 KW A Zająca 160

Kuroń Magdalena 17 Milczarek Wojciech 160

KW Prawo i Sprawiedliwość  48 KWW KK 15

Bartkiewicz Irena 48 Kryczka Karol 15

Wyniki wyborów do Rady Gminy Kłomnice

W dniu 27 listopada 2006r. po raz 
pierwszy spotkali się członko-

wie nowej Rady Gminy Kłomnice.
 Na inauguracyjnej sesji, radni zło-
żyli ślubowanie, a następnie został wy-
brany Przewodniczący Rady, którym 
został Radny Jarosław Łapeta, wice-
przewodniczącym rady został Radny 
Tadeusz Dumin.

W dalszej części wybrano składy 
komisji:

Komisja Rewizyjna:
1. Zbigniew Modlasiński 
       -przewodniczący
2. Bloma Alfred
3. Gonera Paweł
4. Milczarek Wojciech
5. Sioła Stanisława 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Finansów i Promocji Gminy
1. Wiesław  Cieślak – przewodniczący
2. Bloma Alfred
3. Bruś Witold
4. Ligocki Marek
5. Majer Stanisława
6. Milczarek Wojciech
7. Pałuszka Waldemar 
8. Perliński Andrzej
9. Śliwakowska Małgorzata
10. Wiśniewski Leszek    

Komisja Oświaty,Spotru,Zdrowia 
i Polityki Społecznej 
1. Małgorzata Śliwakowska  
      – przewodnicząca 
2. Cieślak Wiesław
3. Dumin Tadeusz
4. Ligocki Marek
5. Majer Stanisława
6. Modlasiński Zbigniew
7. Pałuszka Waldemar
8. Perliński Andrzej
9. Siolą Stanisława
10. Wiśniewski Leszek 

Komisja Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej 
1. Bruś Witold – przewodniczący
2. Dumin Tadeusz
3. Gonera Pawel

I Sesja Rady 
Gminy
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› 5 Zdrowa 481 276 57,4 11

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 47 KW A Zająca 157

Kubik Maria 47 Łapeta Jarosław 157

KW Prawo i Sprawiedliwość 35 KW GSO 26

Bedlechowicz Rafał 35 Pitera Iwona 26

6 Skrzydlów 1015 387 38,1 14

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 62 KW A Zająca 74

Żurek Andrzej 62 Świderska Krystyna 74

KW Prawo i Sprawiedliwość 32 KW Knysak Jolanta 28

Chmielarz Anna 32 Knysak Jolanta 28

KW Samoobrona 187

Sioła Stanisława 187

7 Rzeki 554 219 39,5  4

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 7 KW GSO 37

Sztonder Leokadia 7 Koprowski Edward 37

KW A Zająca 171

Dumin Tadeusz 171

8 Rzerzęczyce 1552 776 50,0 17

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 487 KW Samoobrona 135

Taranowicz Piotr 160 Kluska Daniel 48

Wiśniewski Leszek 327 Kowalik Justyna 87

KW Prawo i Sprawiedliwość 347 KW A Zająca 368

Pałuszka Waldemar 205 Kowalik Sławomir 172

Mazur Zygmunt 142 Raźniak Teresa 196

9 Garnek /9/ 680 314 46,2 15

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 87 KW A Zajaca 64

Bloma Alfred 87 Rybak Małgorzata 64

KW Prawo i Sprawiedliwośc 54 KW Nowa Inicjatywa 32

Ślęzak Mirosław 54 Szkop Krystian 32

KW Samoobrona 12 KW Rozsądek 50

Masna Marta 12 Żurek Sławomir 50

obwód

kandydat

1 
Kłom-
nice

2 
GOK

3 
Witkt-
kowice

4 
Niezn.

5  
Zdrowa

6 
Skrzy-
dlów

7  
Rzeki

8  
Rzerzęcz.

9  
Garnek

10  
Zawada

11  
Konary

12  
Pacie-
rzów

ogół. %

Miarzyński Jan 344 78 115 24 43 48 50 61 81 221 42 50 1157 22,2

Śpiewak Andrzej 45 29 66 20 16 148 19 509 78 33 22 25 1010 19,4

Zając Adam 842 229 202 195 215 188 147 199 385 147 144 147 3040 58,4

Głosy ważne 1231 336 383 239 274 384 216 769 544 401 208 222 5207
-wydano kart 1257 337 390 249 276 397 219 776 567 409 213 230 5320

głosy nieważne. 26 1 7 10 2 13 3 7 23 8 5 8 113

W imieniu Komitetu Wyborcze-
go Platformy Obywatelskiej 

RP chcemy serdecznie podziękować 
mieszkańcom gminy Kłomnice, któ-
rzy w tegorocznych wyborach samo-
rządowych poparli naszych kandyda-
tów. 
 Pragniemy Państwa zapewnić, 
iż dołożymy wszelkich starań aby 
wspierać naszą gminę w trwałym 
i stabilnym rozwoju.

W imieniu KW PO RP

Piotr Juszczyk,
Beata Łasińska,

Dorota Boral.

Szanowni Państwo 

Za nami wybory samorządowe. 
Wybraliśmy naszych przedstawi-

cieli do Rady Gminy, Rady Powiatu 
i Sejmiku Wojewódzkiego. Z pew-
nością niejednokrotnie chciałoby się 
dać poparcie większej niż możliwa 
liczbie kandydatów. Niestety prawo 
demokracji jest takie, że występują 
pewne ograniczenia. Jak mawiał W. 
Churchill: „Demokracja jest najgor-
szym z ustrojów, ale lepszego nikt 
nie wymyślił”. Dlatego szanując de-
cyzje wszystkich Wyborców skła-
dam podziękowanie tym z Państwa, 
którzy obdarzyli mnie i moją „dru-
żynę” swoim zaufaniem. Udzielone 
przez Szanownych Państwa poparcie 
pozwoliło mi na uzyskanie mandatu 
Radnego Powiatu Częstochowskiego. 
W Radzie Powiatu będę pracował tak, 
aby nie zawieść Państwa zaufania. 
Z wyrazami szacunku

Jan Milc

›››

Wyniki wyborów na wójta Gminy Kłomnice

PODZIĘKOWANIE

Podziękowania
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Karczewice/10/ 601 253 42,1 7

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 56 KW A Zająca 105

Jurczyk Sławomir 56 Gonera Paweł 105

KW Prawo i Sprawiedliwość 85

Kępa Robert 85

10 Zawada 875 409 46,7 10

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 95 KW GSO 242

Jastrzębska Krystyna 95 Perliński Andrzej 242

KKW SLD+SDPL+PD+UP 62

Majchrzak Eugeniusz 62

11 Konary,Lipicze 511 213 41,7 8

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 45 KW GSO 17

Stępień Mirosław 45 Krok Agata 17

KW A Zająca 135 KW Z Woch 8

Bruś Witold 135 Woch Zofia 8

12 Pacierzów,Bart. Michałów 419 231 55,1 13

Kandydaci ilość głosów Kandydaci ilość głosów

KW PSL 3 KW GSO 24

Brzozowski Ryszard 3 Biś Andrzej 24

KW Prawo i Sprawiedliwość 111 KW GTS 1

Koza Stanisław 111 Taranowicz Wojciech 1

KW A Zając 14 KW ŁAGIEWKA 65

Modlasiński Zbigniew 14 Łągiewka Piotr 65

ogółem: 11 064 5311 48,0

Do końca  2006 roku powinny 
zostać wymienione dowody oso-

biste wydane w latach 1992-1995, 
do końca  2007 roku – z lat 1996-
2000.
 Obowiązek wymiany obejmuje do-
wody osobiste wydane przed 01 stycz-
niem 2001 r. Dowód osobisty należy 
również wymienić w przypadku zmia-
ny danych adresowych i osobowych.  
 Aby wymienić dowód należy zło-
żyć: wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego, 2 aktualne fotografie oraz 
uiścić opłatę w kwocie 30,00 zł w ka-
sie urzędu.
 W celu wymiany dowodu osobi-
stego należy się zgłosić do Urzędu 
Gminy Kłomnice pokój nr 5 (parter), 
tel. 034 3281122

UWAGA!!! 
WYMIANA 
DOWODÓW  
OSOBISTYCH

„Jedno nakrycie
dla tego kogo brak
to jest miłości największej
prawdziwy znak”

Życzymy naszym Czytelnikom
aby ten niepowtarzalny i wyjątkowy czas

Świąt Bożego Narodzenia
przebiegł radośnie, ciepło i pogodnie,

a Nowy Rok przyniósł wszystko co najlepsze
i obdarzył Państwa tysiącem miłych niespodzianek.

Redakcja Gazety Kłomnickiej
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Podatki 2007

UCHWAŁA Nr 9/II/06
Rada Gminy Kłomnice

z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 
października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski 
Nr 75, poz. 758). 

Rada Gminy Kłomnice uchwala:

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków od 1m2 powierzchni. 0,69 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni. 3,65 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni. 0,11 zł

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej, 0,56 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 pow. użytkowej, 14,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 
pow. użytkowej, 8,50 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych od 1m2 pow. użytkowej, 3,75 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m2 pow. użytkowej, 3,13 zł
f) garaży od 1m2 pow. użytkowej. 4,50 zł 

3. OD BUDOWLI
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2

Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla:
- nieruchomości komunalnych nie oddanych w posiadanie zależne osobom trzecim,
- strażnic OSP, za wyjątkiem powierzchni wykorzystanej pod działalność gospodarczą przez podmioty inne niż OSP,
- domów dziecka na terenie naszej gminy,

Podatek rolny i leśny w 2007 r.

Stawki podatku rolnego na 2007 r. wynoszą:

- 88,80 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych

- 177,60 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.). 

Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla gospodarstw rolnych oraz 5 q żyta dla posiadających grunty 
do 1 ha, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. Cena żyta wynosiła 35,52 zł 
za 1q. 

Stawka podatku leśnego na 2007 r. wynosi 29,41 zł za 1 ha powierzchni.

Podatek leśny stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna , obliczoną wg średniej ceny sprzedaży za pierwsze trzy 
kwartały 2006r. Cena drewna wynosiła 133,70zł za 1 m3.
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- budynków, budowli i gruntów związanych z kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków,
- nieruchomości lub ich części zajętych na upowszechnianie kultury,
- terenów przeznaczonych na sport i rekreację wraz z budynkami będącymi w użytkowaniu klubów sportowych,
- gruntów pod zbiornikami wodnymi retencyjnymi,
- nieruchomości jednostek Policji.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 262/ XXVIII/ 05 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2006 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5

1) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym w Województwa Śląskiego z mocą obowią-
zującą od 1 stycznia 2007 roku. 
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

UCHWAŁA Nr 8/II/06
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 06.12.2006r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym/ Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 14 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844/, obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( 
Monitor Polski Nr 75, poz.758) 

Rada Gminy Kłomnice uchwala:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 16,00 zł.

§ 2

Ustala się termin płatności tego podatku do 15 marca roku podatkowego.

§ 3

Ustala się pobór podatku w formie inkasa przez sołtysów w poszczególnych sołectwach.

§ 4

Wynagrodzenie za inkaso ustala się na 6,25% pobranych kwot.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 263/ XXVIII / 05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 
listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok.

§ 7

1) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2007 r.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Informacje dotyczące wysokości podatku od środków transportu wraz z innymi uchwałami znajdują 
się na stronie internetowej: www.bip.klomnice.pl.
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Śląska Izba Rolnicza uprzejmie 
informuje, iż w roku bieżącym 
upływa czteroletnia kadencja 

obecnych organów statutowych izb 
rolniczych. W związku z tym, na pod-
stawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 1995 roku o izbach rolniczych 
( tekst jedn. Dz. U. Nr 101 poz. 927 
z 2002 r. ), Krajowa Rada Izb Rolni-
czych zarządziła przeprowadzenie 
w całym kraju, w dniu 4 lutego 2007 
roku, wyborów do nowych walnych 
zgromadzeń izb rolniczych.
Rolnicy, którzy chcą kandydować 
do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rol-
niczej muszą czytelnie wypełnić nastę-
pujące dokumenty:
1) druk zgłoszenia kandydata

2) druk oświadczenia o zgodzie na kan-
dydowanie
3) czytelnie wypełnioną listę, za-
wierającą, co najmniej 50 podpisów 
rolników popierających kandydata 
na załączonym druku. W okręgu wy-
borczym, w którym liczba członków 
wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 
10% członków danej Izby posiadają-
cej czynne prawo wyborcze w danym 
okręgu wyborczym. 
 Kandydatów na członków rad po-
wiatowych Izby Rolniczej należy zgła-
szać do komisji okręgowych do dnia 16 
stycznia 2007 r. 
 Wzory druków dostępne są w Urzę-
dzie Gminy, pok. 208.

Szczegółowych informacji udzielają: 
Witold Bruś, Adam Śliwakowski.

Kontakt (034) 3281 122,
mail: rolnictwo@klomnice.pl

Uwaga Rolnicy
 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie, oraz Urząd 
Gminy w Kłomnicach zapraszają 
na spotkanie szkoleniowe organizo-
wane w dniu 28.12.2006 r, o godzinie 
10:00 w Urzędzie Gminy Kłomnice, 
w sali USC. Spotkanie poświęcone 
będzie programowi pomocowemu dla 
rolników w latach 2007-2013.

Uwaga rolnicy!

Nowy PROW cz. 4

Adam Śiwakowski

Opis działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”

Realizacja działania tworzy warunki dla 
zrównoważonego rozwoju ekonomicz-
no-społecznego obszarów wiejskich 
przez udzielenie pomocy na podejmo-
wanie lub rozwijanie przez rolników, 
domowników i małżonków rolników, 
dodatkowej działalności pozarolniczej 
w zakresie produkcji lub usług.

Cel działania

Działanie będzie wpływać na poprawę 
jakości życia na obszarach wiejskich 
przez promowanie dywersyfikacji 
działalności i tworzenie pozarolniczych 
źródeł dochodów oraz łagodzenie skut-
ków bezrobocia.

Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia 
lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) drobnej wytwórczości, rzemiosła 

lub rękodzielnictwa;
4) robót i usług budowlanych oraz in-
stalacyjnych;
5) usług turystycznych oraz związa-
nych ze sportem, rekreacją i wypo-
czynkiem;
6) usług transportowych;
7) usług komunalnych;
8) przetwórstwa produktów rolnych 
lub jadalnych produktów leśnych;
9) magazynowania lub przechowywa-
nia towarów;
10) wytwarzania materiałów energe-
tycznych z biomasy;
11) rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych.

Beneficjent

Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rol-
nika lub domownik – w rozumieniu 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana, jeżeli pro-
jekt:
1. jest uzasadniony ekonomicznie;

2. spełnia wymagania wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa, 
które mają zastosowanie do tego pro-
jektu;
3. jest realizowany na obszarze wiej-
skim, wpływa na zaspokojenie potrzeb 
ludności wiejskiej lub turystów albo 
stwarza możliwości zatrudnienia dla 
ludności wiejskiej w danym regionie;

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosz-
tów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu beneficjentowi i na jed-
no gospodarstwo rolne nie może prze-
kroczyć 100 tys. z ł.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi 
maksymalnie 50% kosztów kwalifiko-
walnych projektu. Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Adam Śiwakowski
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Mieszkańcy powiatu często-
chowskiego swoimi decy-
zjami w dniu 12 listopada 

br dokonali wyboru 25-osobowej 
Rady Powiatu na kadencję lat 2006-
2010. 
 Największą liczbę radnych ma PSL 
- 9, osiem osób reprezentuje Porozu-
mienie dla Powiatu Częstochowskiego, 
3 – PiS, po 2 radnych mają PO i Wspól-
nota Samorządowa oraz jednego Sa-
moobrona. Z naszej gminy w Radzie 
Powiatu znaleźli się: Lidia Burzyńska 
(PiS), Jan Milc (Porozumienie) i Adam 
Śliwakowski (PSL). Wydawało się lo-
gicznym, aby koalicję tworzyły dwa 
największe ugrupowania tj PSL i Po-
rozumienie dla Powiatu Częstochow-
skiego. Jednak tak się nie stało i w wy-
niku różnych porozumień utworzono 
koalicję z PSL, PO, PiS i Wspólnoty 
Samorządowej. Na pierwszej, w trze-
ciej kadencji, Sesji Rady Powiatu Czę-
stochowskiego ukonstytuowały się 
jego władze. Starostą Częstochowskim 
został Andrzej Kwapisz (PSL), Wi-
cestarostą – Janusz Krakowian (PO), 
członkami Zarządu – Henryk Kasiura 
i Roman Gębuś (obaj PSL).  Przewod-
niczącym Rady Powiatu został Karol 
Ostalski (Wspólnota) natomiast jego 
zastępcami - Andrzej Kubat (PSL) 
i Andrzej Stawiarski (PiS). Na wniosek 
Starosty odwołano osoby dotychczas 
pełniące funkcje Skarbnika i Sekreta-
rza, a na ich miejsce powołano Krzysz-
tofa Toczko na Skarbnika i Leonarda 
Krawczyka na Sekretarza Powiatu. 
Przy sprzeciwie Klubu Radnych Po-
rozumienie podjęta została uchwała 
umożliwiająca zatrudnienie na etatach 
wszystkich członków Zarządu. Do-
tychczas z 5-osobowego składu Zarzą-
du zatrudnieni na podstawie stosunku 
pracy z wyboru byli: Starosta, Wicesta-
rosta i jeden członek Zarządu, pozostali 

dwaj członkowie Zarządu otrzymywali 
ryczałt. Wypada dodać, że tak wybory 
władz jak też podjęcie uchwały zmie-
niającej sposób zatrudniania członków 
Zarządu zostały dokonane większością 
głosów. 
 Na Sesji w dniu 7 grudnia Rada 
dokonała wyboru składu osobowego 
komisji stałych. Zgodnie ze Statutem 
w Radzie Powiatu działać będzie pięć 
stałych komisji i będą to: Komisja Re-
wizyjna, której przewodniczy Jan Mi-
chalik, Komisja Budżetowa, Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Geodezji 
z przewodniczącą Grażyną Knapik, 
Komisja Zdrowia, Przeciwdziałania 
Bezrobociu, Pomocy Społecznej i Po-
lityki Prorodzinnej, przewodniczący 
Mirosław Dul (wiceprzewodniczącym 
tej komisji został Adam Śliwakowski), 
Komisja Edukacji, Kultury, Młodzie-

ży, Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-
styki pod przewodnictwem Lidii Bu-
rzyńskiej i Komisja Samorządności, 
Bezpieczeństwa Publicznego, Dróg 
Powiatowych, Infrastruktury, Budow-
nictwa, Gospodarki Komunalnej i Pro-
mocji Powiatu z przewodniczącym Ta-
deuszem Ciastko. 
 Poza wyborem składów komisji 
Rada dokonała korekty budżetu po-
wiatu na 2006 rok a także wysłuchała 
informacji dotyczącej zimowego utrzy-
mania dróg. Wg dyrektora PZD w Czę-
stochowie Zofii Kuśmierskiej powiat 
jest dobrze przygotowany do nadcho-
dzącej zimy. Kończą się dostawy ma-
teriałów do zwalczania śliskości, roz-
strzygnięto przetargi na pracę sprzętu 
odśnieżającego, a na wyznaczonych 
wcześniej odcinkach dróg (ok. 12 km) 
ustawia się zasłony przeciwśnieżne.

CO TAM PANIE W…POWIECIE?

Pierwsze decyzje nowej Rady Powiatu
Jan Milc

Radni Rady Powiatu Częstochowskiego w kadencji 2006-2010
W pierwszym rzędzie od lewej: Grażyna Knapik, Urszula Całusińska, Lidia Burzyńska, Jadwiga Zawadzka, Joanna Bielawska, Joanna Haładyn,

w rzędzie drugim: Andrzej Kwapisz, Henryk Kasiura, Witold Orzeł, Adam Śliwakowski, Karol Ostalski, Andrzej Kubat, Jan Michalik,
za nimi także od lewej: Janusz Krakowian, Mirosław Dul, Mieczysław Chudzik, Antoni Rother, Roman Hyla, Roman Gębuś,

najwyżej: Tadeusz Milkiewicz, Tadeusz Ciastko, Andrzej Stawiarski, Andrzej Goldsztain, Jan Milc i Adam Wochal.
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W dniu 09.12.2006r. w Sali Konfe-
rencyjnej w Kłomnicach odby-
ła się zabawa mikołajkowa zor-

ganizowana przez Urząd Gminy i GOPS 
Kłomnice przy współpracy z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. W imprezie uczestniczyły 
dzieci z terenu Gminy Kłomnice. Większość 
zaproszonych gości dotarła na zabawę mi-
kołajkową transportem zapewnionym przez 
organizatorów. Atrakcję imprezy stanowiły 
liczne konkursy i zabawy prowadzone przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury 

Mikołajki

w Kłomnicach. Podczas imprezy organizatorzy 
zaprezentowali wiersz o tematyce świątecznej 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się 
konkurs plastyczny o tematyce świątecznej. 
Wszystkie prace zostały nagrodzone – a jury 
było pod wrażeniem pomysłowości wykonaw-
ców. Punkt kulminacyjny imprezy stanowiło 
przybycie dwóch Mikołajów, którzy rozdawali 
dzieciom paczki świąteczne. Kolejna impreza 
za rok, po tej zostały nam tylko wspomnienia.
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Od sześciu lat w ramach 
współpracy powiatu bodeń-
skiego i częstochowskiego 

nasza szkoła - Gimnazjum w Wit-
kowicach współpracuje z niemiecką 
szkołą Graf-Soden-Real-Schule we 
Friedrichshafen. Na jesień tego roku 
odbyło się czwarte spotkanie młodzie-
ży polskiej i niemieckiej. Tym razem 
nasze Gimnazjum w Witkowicach w 
ramach rewizyty podejmowało 
dwudziestoosobową grupę mło-
dzieży niemieckiej, nad którą 
opiekę sprawował p. Wernera 
Dietsche – niemiecki koordy-
nator programu i p. Ewa Bielak. 
Pierwsze dwa dni po przyjeździe 
do Witkowic, grupa niemiecka 
spędziła w rodzinach polskich. 
Rodzice oraz wychowawcy 
Domu Dziecka w Chorzenicach 
ciekawie zorganizowali czas 
niemieckim gościom, proponu-
jąc min. zwiedzanie najbliższej 
okolicy oraz zabytków Często-
chowy, warsztaty ceramiczne, 
konie, wspólne ognisko. Na-
stępnie niemieccy uczniowie 
oraz dwudziestopięcioosobo-
wa grupa polska pod opieką p. 
Marcina Grabałowskiego – ko-
ordynatora programu i p. Ada-
ma Burzyńskiego wyjechała do 
Złotego Potoku. Przed wyjaz-
dem odbyło się w szkole spotka-
nie z wójtem Gminy Kłomnice 
p. Adamem Zającem, a potem 
już przejazd i zakwaterowanie 
w Ośrodku Szkoleniowym „WOM” 
w Złotym Potoku. Podczas wymia-
ny odbywały się ciekawe zajęcia oraz 
wycieczki po Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Na początek chłopcy 
rozegrali międzynarodowy mecz piłki 
nożnej. Gimnazjum Witkowice poko-
nało Graf-Soden-Realschule 7:0. Nie 
były to zresztą jedyne rozgrywki spor-
towe. W trakcie spotkania odbył się 
również turniej cymbergaja szóstko-
wego, a piłka nożna była obowiązko-
wym punktem programu każdego dnia. 
Odbyły się wycieczki do zabytkowej 
kopalni srebra w Tarnowskich Górach, 
Sztolni Czarnego Pstrąga, do tarnogór-

skiego aquaparku. Uczniowie zwiedzi-
li również Janów i Złoty Potok, dworek 
Krasińskich, źródła Zygmunta i Elżbie-
ty, Bramę Twardowskiego i Ostrężnik, 
ruiny zamku w Mirowie, wdrapali się 
na Górę Zborów. W Podlesiach odbył 
się pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczestnicy spotkania, pod okiem 
ratowników Jurajskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, uczyli się 

jak przeprowadzić sztuczne oddycha-
nie, jak ułożyć poszkodowanego w 
bezpiecznej pozycji, jak opatrzyć ranę. 
Naszą grupę odwiedzili przedstawicie-
le władz powiatu częstochowskiego. 
Dopisała piękna złota polska jesień, 
która w Złotym Potoku stanowiła tło 
do pleneru malarskiego, spacerów, za-
jęć sportowych.
Cele spotkania wzajemne poznanie się 
młodzieży polskiej i niemieckiej, zwal-
czanie stereotypów dotyczących Pola-
ków i Niemców, wzbudzenie zaintere-
sowania krajem zachodnich sąsiadów 
wśród młodzieży polskiej, zapoznanie 
młodzieży niemieckiej z Jurą Krakow-

sko-Częstochowską oraz rozbudzenie 
zainteresowań nauką języków obcych, 
zostały w pełni zrealizowane. Bardzo 
dobry wpływ na uczniów miał wspól-
ny pobyt w Ośrodku Szkoleniowym 
„WOM” w Złotym Potoku. Młodzież 
doskonale się ze sobą rozumiała mimo 
pewnej bariery językowej. W pełni zo-
stał zrealizowany program wycieczek 
turystycznych. Zajęcia sportowe i arty-

styczne wzbudziły wiele emocji i anga-
żowały całą grupę niemiecką i polską. 
Środki finansowe na ten cel organiza-
torzy pozyskali od Fundacji Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży, 
której siedziba mieści się w Warszawie 
i Poczdamie. Przedsięwzięcie zostało 
również wsparte finansowo przez Gmi-
nę Kłomnice oraz Starostwo Powiatu 
Bodeńskiego. Podziękowania należą 
się również rodzicom, którzy przez 
dwa dni gościli w swoich domach mło-
dzież niemiecką oraz p. Wojciechowi 
Główczyńskiemu dyrektorowi Domu 
Dziecka w Chorzenicach, za okazaną 
gościnność.

Spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej
Dorota Kowalik
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Rajd. Na dodatek parasolowy. 
Pierwsze, co przychodzi nam 
na myśl to tory wyścigowe 

i oczywiście formuła 1. Tylko co ma 
do tego parasol? Otóż chodzi tu o coś 
zupełnie innego. Od 10 lat w Zespole 
Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wit-
kowicach organizowana jest impreza 
turystyczna, zrzeszająca pasjonatów 
pieszych wędrówek, pod nazwą RAJD 
PARASOLOWY. To efekt owocnej 
współpracy szkoły z Oddziałem Re-
gionalnym PTTK w Częstochowie, 
którego prezesem jest p. Lech Tota. Jak 
zawsze, pomocy finansowej udzielił 
Urząd Miasta w Częstochowie Wydział 
Edukacji i Sportu. W tym roku przy-
gotowaliśmy dwie trasy do przejścia. 
Pierwsza, ciesząca się dużym zainte-
resowaniem, wiodła z Kłomnic (PKP) 
przez Golgotę – Nieznanice do naszej 
gościnnej szkoły w Witkowicach. Co-
roczną atrakcją jest zwiedzanie PAŁA-
CU NIEZNANICE. Wszystkich, którzy 
po raz pierwszy ( i nie tylko) przekra-
czają pałacową bramę, urzeka piękno 
tego niezwykłego miejsca, jak również 
gościnność i serdeczność właścicielki 
, Pani Elżbiety Lubert oraz pracowni-
ków. Opiekunami trasy byli nauczy-
ciele naszej szkoły p. A. Siemińska i p. 
J. Poroszewski. Trasa nr 2: Rudniki 
Nowe – Michałów (las) – Witkowice. 

Grupę prowa-
dziły panie: 
A. Borowiec-
ka i M. Raź-
niak ze szkoły 
w Kłomnicach. 
Od lat na-
sze szkoły 
współpracują 
ze sobą. 
 Głównym celem rajdu poza promo-
waniem aktywnego sposobu spędzania 
czasu wolnego, nawiązania kontak-
tów koleżeńskich z uczniami różnego 
typu szkół, głównie częstochowskich, 
jest poznanie zakątków naszej Małej 
Ojczyzny. 
 Ze względu na porę roku każ-
dy uczestnik przynosi ze sobą para-
sol. Może on być zabawny, smutny, 
ale zawsze pomysłowy. Później, spo-
śród wszystkich wybiera się ten naj-
oryginalniejszy. W tym roku królował 
parasol uczennic z Kłomnic, naprawdę 
oryginalny i ciekawie ozdobiony. Kon-
kursów jest znacznie więcej. Co roku 
nie brakuje chętnych do mini hokeja 
czy konkursu plastycznego. Tradycją 
stał się rzut parasolem do celu oraz 
Omnibusik. Pod kierownictwem p. 
Małgorzaty Gonery dbamy, aby każ-
dy uczestnik spędził w naszej szkole 
ten czas miło i ciekawie. Panie woźne 

czuwają nad tym, 
żeby zmęczeni 
wędrowcy mo-
gli skosztować 
smacznej, pie-
czonej kiełbaski 
i napić się gorą-
cej herbatki, któ-
rą serwuje nasza 
koleżanka – We-
ronika Żurek. 
Jednak najwięk-
szą popularnością 
cieszy się mini 
loteria fantowa. 
Nie mija 10 mi-
nut, a wszyst-
kie losy zostają 

sprzedane. Nadzór nad właściwym 
przebiegiem losowania sprawuje Mal-
wina Kurzacz, Ola Borkowska i Iwona 
Królik. Nie można również zapomnieć 
o Bartku Fronczyku i Kamilu Nowac-
kim, którzy umilają nam czas muzyką 
i pomagają w sprawnym przebiegu 
konkursów. Wreszcie , dzięki pomo-
cy wielu osób, cel zostaje osiągnięty: 
uczestnicy rajdu są zadowoleni. Wielu 
zastanawia się zapewne, po co takie raj-
dy są organizowane? Przecież w sobotę 
rano można robić wiele innych rzeczy. 
Na przykład pospać sobie trochę dłużej 
albo obejrzeć coś w telewizji, a może 
zagrać na komputerze… Owszem, 
można. Ale takim sposobem nie da się 
obcować z przyrodą, poznawać pięk-
na okolic, regionu czy kraju. PTTK 
organizuje wiele ciekawych wycie-
czek, w tym coroczny cykl wyjazdów 
górskich w Beskid Śląski i Żywiecki, 
imprez na orientację. Jako uczestnicy 
zdobywamy odznaki turystyczne GOT, 
InO. Zatem – nie traćcie czasu na TV 
czy komputer! Zagospodarujcie go in-
aczej! A najlepiej przyjdźcie do Witko-
wic, za rok, na kolejny, XI RAJD PA-
RASOLOWY! Zapraszamy. 

Aleksandra Borkowska i Weronika Żurek

X rajd parasolowy!
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Tradycją Zespołu Szkól im. B. 
Prusa w Garnku stały się ob-
chody Dnia Europejskiego. 

Co roku opiekunowie Szkolnego Klubu 
Europejskiego wraz z uczniami przy-
gotowują uroczystość mającą na celu 
przybliżenie społeczności szkolnej 
kultury i obyczajów krajów Unii Euro-
pejskiej. Święto to ma zawsze swoisty, 
niepowtarzalny charakter i przebiega 
co roku pod innym hasłem. Tegorocz-
ne, siódme obchody Dnia Europej-
skiego odbyły się 30 listopada 2006r., 
a ich temat brzmiał: „English, Deutsch 
języki, które poznajemy”. W przygo-
towanie uroczystości zaangażowali 
się uczniowie od klasy I szkoły pod-
stawowej do III gimnazjum, rodzice 
i nauczyciele. Celem przygotowanego 
programu było przybliżenie uczniom 
historii Unii Europejskiej, pogłębienie 
wiedzy o krajach unijnych oraz moty-
wowanie do nauki języków obcych.
 Uroczystość rozpoczęła się od wpro-
wadzenia flagi polskiej i europejskiej 
oraz odśpiewania hymnu państwowe-
go i hymnu Unii Europejskiej. Część 
artystyczną zapoczątkowała prelekcja 
na temat początków Unii Europejskiej, 
przedstawiona przez uczniów kl. IIIa 
i kl. IIIb gimnazjum.
 Kolejnym punktem programu była 
inscenizacja w języku niemieckim pt.: 
„Ich suche Tiere fur meinen Zirkus”. 
W role zwierzątek cyrkowych wcielili 
się uczniowie kl. III szkoły podstawo-
wej. Zaprezentowali się w ciekawych 
strojach i popisali się swoją znajomo-
ścią języka niemieckiego.
 Bez umiejętności posługiwania się 
językami obcymi trudno dziś sobie 
wyobrazić funkcjonowanie w świe-
cie. Dlatego ważnym zadaniem szkoły 
staje się mobilizowanie i zachęcanie 
uczniów do nauki języków. Istotną for-
mą motywacji może być udział w kon-
kursie językowym W tym roku ucznio-
wie rywalizowali z sobą w konkursie 
piosenki niemieckiej i angielskiej. Od-

był się on w trzech kategoriach wieko-
wych. Najpierw jury oceniało popisy 
wokalne uczniów z klas I – III szko-
ły podstawowej, następnie zaśpiewali 
przedstawiciele klas IV – VI oraz gim-
nazjaliści. Uczestnicy konkursu wyka-
zali się zdolnościami wokalnymi oraz 
niezwykłą pomysłowością na uatrak-
cyjnienie swojego występu. Śpiewom 
towarzyszyły rekwizyty, własny akom-
paniament uczniów oraz układy chore-
ograficzne. Na uwagę zasługuje rów-
nież ciekawy repertuar.
 Wszystkie występy nagradzane były 
gromkimi brawami, jednak po zsumo-
waniu ocen jury zwycięzcami okaza-
li się w kategorii klas I-III: Klaudia 
Musiał (I miejsce), Katarzyna Ciastek 
i Justyna Kusztal (II miejsce ex aequo), 
Dawid Gągała i Igor Gągała oraz Nata-
lia Szyda i Katarzyna Kurzacz (III miej-
sce ex aequo) ; w kategorii klas IV-VI: 
Justyna Bednarczyk, Piotr Szumlas, 
Damian Gosek, Judyta Topolska, Mał-
gorzata Łągiewka, Marlena Kowal-
czyk, Wojciech Rachwalik (I miejsce), 
Monika Łągiewka (II miejsce), Anna 
Gosek i Joanna Kusztal (III miejsce); 
w kategorii klas I-III gimnazjum: Ra-

fał Lara, Mariusz Rakowski i Mariusz 
Ociepa (I miejsce), Sylwia Mielczarek 
i Kamila Kowalczyk (II miejsce) oraz 
Dominika Bednarczyk, Karolina Cha-
raziak, Magda Stacherczak, Dawid Ko-
walczyk, Roksana Koza, Malwina Szy-
duk, Ewelina Misiewicz, Marta Koza, 
Joanna Rybak (IIImiejsce).
 Następnie uczniowie kl. IIa i IIb 
gimnazjum dokonali słownej prezen-
tacji krajów niemieckojęzycznych 
i anglojęzycznych. Atrakcją tej części 
programu był walc wiedeński w wy-
konaniu uczniów z kl. IIa. Uroczystość 
zakończyła się zwiedzaniem stoisk 
z rekwizytami i kosztowaniem potraw 
charakterystycznych dla krajów nie-
miecko- i anglojęzycznych. Można 
było też spotkać m. in. Harrego Pottera 
oraz królową Anglii.
 Przygotowujący uroczystość 
uczniowie, rodzice i nauczyciele wy-
kazali się ogromnym zaangażowa-
niem. Stroje uczniów, rekwizyty oraz 
dekoracja sali gimnastycznej wykona-
ne były bardzo precyzyjnie. Organiza-
torzy już zastanawiają się nad tematem 
Dnia Europejskiego, który odbędzie się 
w przyszłym roku. 

Dzień Europejski w Zespole Szkół 
im. B. Prusa w Garnku

Małgorzata Zięba, Renata Chrostowska, Izabela Ciupa, Joanna Wójcik, Ewa Wrońska
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• Od początku lat 90. w Polsce ob-
serwuje się zburzenie wszelkich gra-
nic ludzkiej intymności, które łączy 
się z dekonstrukcję dotychczasowych 
wzorców aksjologicznych młodzieży 
w sferze płciowości i życia seksualne-
go człowieka. 
• Wartości przekazywane w domu ro-
dzinnym okazały się za słabe i nie wy-
trzymały zderzenia z przekazem me-
diów i napływem kultury zachodniej. 
Nastąpiło osłabienie wpływu rodziców, 
szczególnie ojca, na  kształtowanie oso-
bowości i postaw dzieci i młodzieży. 
• W rodzinach pełnych wychowuje 
się i dorasta ponad 82% z prawie trzech 
milionów młodych Polaków w wieku 
15-19 lat.
• Rodzina i udane życie małżeńskie 
wciąż zajmują pierwsze miejsce wśród 
wartości młodzieży. Tylko 8% osób 
w wieku do 35 lat uważa małżeństwo 
za instytucję przestarzałą. Coraz czę-
ściej jednak osoby młode odchodzą 
od tradycyjnego wzorca tworzenia ro-
dziny i wskazują na związki kohabita-
cyjne jako poprzedzającą formę mał-
żeństwa.
• Obniża się wiek inicjacji seksualnej 
oraz wzrasta udział młodych osób po-
dejmujących życie seksualne. Wśród 
uczniów w wieku 15-19 lat prawie 
co czwarta dziewczyna i 35% chłop-
ców udzieliło odpowiedzi twierdzącej 
na pytanie o doświadczenie inicjacji 
seksualnej. 
• Badania przekrojowe realizowane 
wśród osób nastoletnich nie pozwalają 

na wyznaczenie średniego wieku ini-
cjacji, a wszelkie takie próby są błędne. 
Mediana wieku inicjacji dla obecnego 
pokolenia młodych osób wynosi ok. 
19 lat dla dziewcząt i ok. 18,5 roku dla 
chłopców. 
• Ryzyko związane z wczesnymi 
związkami seksualnymi, to możliwość 
poważnych konsekwencji zdrowotnych 
w postaci chorób przenoszonych drogą 
płciową, zarażenie którymi z immuno-
logicznego punktu widzenia jest szcze-
gólnie łatwe w przypadku osób w okre-
sie dojrzewania. 
• Mimo tych zmian, Polska należy 
do krajów o najwyższym odsetku mło-
dzieży, która decyduje się na odkła-
danie inicjacji seksualnej na później. 
Tylko wśród studentów w Japonii od-
setek mających za sobą doświadczenie 
inicjacji jest tak niski jak w Polsce.
• Wśród czynników różnicujących 
zachowania w sferze seksualnej mło-
dzieży w Polsce, najbardziej znaczącą 
rolę odgrywa system wartości i norm 
wynikający z przekonań i życia religij-
nego młodzieży.
• Polskie nastolatki mają bardzo do-
brą komunikację z rodzicami; prawie 
100%, zarówno dziewcząt, jak i chłop-
ców w wieku 11 lat nie ma problemów 
w rozmowach z matką; w wieku 13 lat 
odsetek ten wynosi 93%, a  w wieku 
15 lat - ponad 90%. Wyniki dla ojców 
wskazują także na jeszcze duży poten-
cjał zaufania ze strony dzieci, jednakże 
są gorsze niż dla matek. 
• Z drugiej strony ponad jedna czwar-

ta młodych osób nie rozmawiała nigdy 
z rodzicami o dojrzewaniu płciowym, 
gdy byli w wieku 14-18 lat, a tylko 
15% rozmawiało z rodzicami w spo-
sób otwarty i dogłębny. Wyniki takie 
dotyczą studentów, można  więc przy-
puszczać, że przekaz wiedzy w innych 
rodzinach może być jeszcze słabszy.
• Media zastąpiły rodziców, a także 
szkołę, w zakresie przekazu informa-
cji dotyczących środków antykoncep-
cyjnych. Powszechność stosowania 
środków antykoncepcyjnych świadczy 
o tym, że na poziomie zapobiegania 
ciąży wśród nastolatków jest to wiedza 
wystarczająca.
• W czasie pierwszych kontaktów 
seksualnych ponad 80% stosowało 
środki zapobiegające zajściu w ciążę, 
a we wszystkich zestawieniach domi-
nuje prezerwatywa.
•  Wiedza instrumentalna, którą dys-
ponują nastolatki nie jest wystarczająca 
dla rzeczywistej ochrony zdrowia mło-
dych osób w Polsce. Zdrowie, według 
definicji Światowej Organizacji Zdro-
wia WHO, jest dobrostanem fizycznym, 
psychicznym i społecznym, a nie tylko 
brakiem choroby i inwalidztwa.
• Takie holistyczne podejście do za-
gadnień zdrowia młodego pokolenia 
jest możliwe tylko przy integracji dzia-
łań różnych środowisk mających 
wpływ na wychowanie dzieci i mło-
dzieży, wśród których rodziny i rodzi-
ce powinny mieć miejsce uprzywilejo-
wane i podstawowe.
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Dobrze dobrany repertuar, 
przygotowany odpowiednio 
wcześnie. Gdy patrzy na nas 

publiczność trema nie powoduje więk-
szych, niż norma przewiduje zakłó-
ceń! Jesteśmy pewni siebie, mamy tyle 
spraw ważnych do przekazania.
 Przyjeżdżamy w miarę wcześnie 
przed umówioną godziną przesłuchań, 
by być przygotowanym organizacyjnie, 
by oswoić się z nowym miejscem itp.
 Spotykamy się z nowymi jurorami: 
P. Andrzejem Iwińskim, P. Bartkiem 
Kopeć – obaj są aktorami Teatru im. A. 
Mickiewicza w Częstochowie.
 Startujemy! Już XVII Gminny 
Konkurs Sztuki Recytatorskiej. Dla 
nich przecież wystarczy już początek 
i już nas zaszufladkują. Dramatycz-
ni, komediowi, ale tylko recytatorzy! 
Więksi i mniejsi, przeżywający jedna-
kowo, mimo, że to tylko przesłucha-
nia, a nie występ! Ktoś wygrywa, ktoś 
przegrywa. Jury bezstronne, fachow-

cy od kultury żywego słowa, nikogo 
nie znają, nikt i nic nie może im zmie-
nić werdyktu, który  podaję, jako wy-
raz gratulacji najlepszym recytatorom, 
ich rodzicom, opiekunom, nauczycie-
lom.

W kategorii od 0 do III klasy 

I miejsce:
Emila Gała (SP Kłomnice)
Kacper Wilk (SP Rzerzęczyce)

II miejsce:
Agnieszka Wójcik (SP Kłomnice)
Jakub Firka (SP Rzeki Wlk.)

III miejsce: 
Patrycja Nowak (SP Kłomnice)
Piotr Szlęg (SP Witkowice)
Jakub Janik (SP Kłomnice) 

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra 
Krakowiak (SP Kłomnice), Paulina 
Pluta (SP Skrzydlów), Konrad Góra 
(SP Witkowice), Roksana Kulińska 
(SP Garnek), Olga Chodyna (SP Kłom-

nice), Kacper Żurek (SP Witkowice).

W kategorii od klasy IV do VI: 

I miejsce:
Tomasz Kaczorowski (SP Kłomnice)

II miejsce:
Piotr Centkkowski (SP Kłomnice)

III miejsce:
Janina Rygalik (SP Kłomnice)

Wyróżnienia Magdalena Ociepa i Ka-
tarzyna Łakoma (SP Garnek) 

W kategorii gimnazjalnej:

I miejsce:
Łukasz Śliwakowski (Witkowice)

II miejsca nie przyznano
III miejsce

Aleksandra Choryłek (Rzerzęczyce)
Anna Juszczyk (Witkowice)
Marika Złotoowicz (Rzerzęczyce)

Wyróżnienie: Joanna Rybak (Garnek)

Kto najlepszy z recytatorów!
Renata Krawiec

Za wsparcie i dobroć - przekazanie pączków dla dzieci i młodzieży podczas Konkursu Recytatorskiego, w dniu 24 
listopada  – pięknie dziękują  -  Panu Norbertowi Klekowskiemu, Piekarnia – Ciastkarnia w Kamieńsku – Organi-
zatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

Informuję wszystkich czytelników 
o sukcesach Zespołów:
„Chłopoki z Klepiska” otrzymały 
promocję na Koncert Galowy w Fil-
harmonii Częstochowskiej (na razie 
nie znamy miejsca, ale na pewno naj-
lepsze) nagrodę wyśpiewali sobie 
w VII Jurajskim Festiwalu Folklory-
stycznym w Kłobucku który odbył się  
21 października 2006r.
 Ze swoim zwycięskim repertuarem 
zaprezentuje się też solistka Folklory-
stycznego Śpiewaczego Zespołu „Kle-
pisko” – Pani Irena Janus. Jej kolega 
z Zespołu – P. Marian Gajowczyk, 
który debiutował w Kłobucku, otrzy-
mał  – wyróżnienie. 
 Podobnie Zespół Obrzędowy 
„Grusza” z Rzerzęczyc. Wszystkich 

wymienionych będziemy mogli zoba-
czyć, jeśli nie występujących, to od-
bierających nagrody w dniu 16 grudnia 
w Filharmonii. Zapraszamy!
 Zespól Obrzędowy „Grusza” wy-
stępował w Katowicach Szopienicach 
na  XI Edycji Konkursowego Przeglą-
du Folklorystycznych Zespołów Re-
gionalnych „Kalendarz Obrzędowy” 
w dniu 20 października (przypomi-
nam wszystkim sympatykom zespo-
łu) i otrzymał III miejsce. Po nagrodę 
byliśmy i w Biesiadzie uczestniczyli-
śmy  (obrzędowo rymuję) w dniu 27 
października  w Katowicach Szopieni-
cach.
 Sportowym skrótem zakończę in-
formacje kulturalne Zaproszeniem Pań-
stwa na dzień 17 grudnia (niedziela) 

do Sali widowiskowej GOK w Kłom-
nicach, wszystko nieodpłatnie.

Godzina 15.30 – uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom dwóch konkur-
sów:
Konkurs Recytatorski  i  Konkurs „Mój 
Anioł” z masy solnej oraz Pierniczki 
Bożonarodzeniowe na rzecz potrzebu-
jących.

Godzina 17.00 – recital p. Jarosława 
Jara Chojnackiego – jednego z najlep-
szych interpretatorów piosenki poetyc-
kiej i literackiej.
Zobowiązuję wszystkich czytelników, 
którzy nudzą się do odwiedzania nas 
w tym dniu – 17 grudnia. Sprawdzę 
z przyjemnością stawiennictwo wszyst-
kich, gorąco namawiam na recital!

Informacje kulturalne
Renata Krawiec
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Już od połowy września, w każdą 
sobotę w Hali Sportowej w Kłom-
nicach w godzinach popołudnio-

wych rozlegają się gromkie okrzyki 
kilkudziesięciorga dzieci towarzyszące 
dynamicznym „kopnięciom” i „ude-
rzeniom”. Dzieje się tak za przyczyną 
pana Zbigniewa Rychlewskiego, który 
postanowił wprowadzić w czyn swój 
pomysł przybliżenia dzieciom i mło-
dzieży szkolnej walorów walk Wscho-
du. 
- Pomysł utworzenia szkółki sztuk 
walk pojawił się trzy lata temu pod-
czas organizowanych w Kłomnicach 
zawodów strzeleckich. Wtedy w 
przerwach turnieju, razem z moimi 
uczniami z Częstochowskiej Aka-
demii Sztuk Walk daliśmy pokaz. 
Nasz występ przyjęty został bardzo 
przychylnie, niestety w tym okre-
sie nie mogłem rozpocząć szkolenia. 
Nadszedł jednak moment, kiedy je-
den z opiekunów sekcji strzeleckiej 
ULKS „Millennium”, a mój dobry 
znajomy, pan Zdzisław Matusiak 
„przypomniał” mi o danej obietnicy 
– mówi Z. Rychlewski. 
Szkolenie poprzedzone zostało rozpro-
pagowaniem w szkołach informacji o 
naborze. Początkowo zapał był wielki, 
ale jak to w takich przypadkach bywa, 
wraz z upływem czasu stopniowo ma-
lał. W pierwszych zajęciach uczestni-

czyła grupa ponad 40 osób. Obecnie 
liczba ćwiczących jest dość stabilna 
i wynosi 32 dziewcząt i chłopców w 
wieku od 6-ciu  do 16-tu lat. Uczestni-
cy pobierają pierwsze lekcje przygoto-
wujące do nauki karate okinawan goju 
ryu.
- Jest to znakomity sposób na roz-
ładowanie nadmiaru energii moje-
go syna. Tu na tych zajęciach może, 
ba – musi, wykrzyczeć się i nie czyni 
tego w domu. Poza tym ćwiczenia ja-
kie aplikuje im prowadzący również 
pochłaniają dużą ilość energii. Nie-
zależnie od tego nauka koncentracji, 
rytmicznego oddychania, wyciszania 
organizmu i szeregu innych ćwiczeń 
bardzo korzystnie wpływa nie tylko 
na rozwój fizyczny młodego człowie-
ka, ale także na rozwój umysłowy 
– mówi z zadowoleniem jedna z matek 
obserwujących zajęcia.
 Do końca grudnia zajęcia prowa-
dzone będą nieodpłatnie w ramach 
promocji jaką Prezes Częstochowskiej 
Akademii Sztuk Walk, Sportu i Rekre-
acji i jednocześnie instruktor Sensej 
pan Zbigniew Rychlewski zafundował 
naszym dzieciakom. Co będzie z po-
czątkiem 2007 roku? Wiele zależy od 
rodziców dzieci i młodzieży biorących 
udział w zajęciach, od ich podejścia do 
zagadnienia i nie ma co ukrywać także 
od możliwości finansowych. Problem 

był omawia-
ny na zebraniu 
rodziców 9 grudnia. 
Może należy szkółkę przypisać do Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice i w jego strukturach starać 
się o pozyskanie środków na jej funk-
cjonowanie? A może pojawią się inne 
ciekawe pomysły? 
 Niezależnie od tego jak potoczą się 
losy szkółki, ma ona na swoim koncie 
niepodważalne osiągnięcie. Pokazała 
jak można, w inny niż wirtualny spo-
sób, pokonać przeciwnika nie czyniąc 
mu krzywdy.

SPORT I REKREACJA

Karate okinawan goju ryu
Jan Milc

Świat jest piękny niepojęcie
Trzeba więc o niego dbać

Trzeba miłości i sprawiedliwości
By mogło się tu dobrze dziać

Trzeba by człowiek kochał człowieka
Bez nienawiści, kłamstwa, zazdrości

Wtedy nie będzie tyle problemów
Ba – będzie o wiele prościej!

Nie trzeba przecież dużo
Wystarczą dobre chęci

Tylko chciejmy to sobie zapisać
W naszej wspaniałej pamięci.

*   *   *

Myśl ma człowiek za darmo
I kierować nią może

Niech czyni to najlepiej
Pomóż mu w tym Boże

Bo często od tej myśli
Zależy dobro ludzi,

Którzy ze swej niemocy 
Nie mogą się przebudzić.

Więc daj im Panie szczęścia
Choć trochę - dla każdego
Kochajmy się wzajemnie
Bo nie ma nic lepszego.

    Janina Chrząstek
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