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Od 22 stycznia br.w Urzędzie Gminy w Kłomni-
cach był wyłożony do wglądu i konsultacji spo-
łecznej projekt Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Kłomnice (dalej PZP). Projekt ten 
był wyłożony do 20 lutego i każdy zainteresowany mógł 
przy fachowej pomocy pracowników urzędu, uzyskać 
interesujące go dane. Chociaż nie ma takiego wymogu 
ustawowego to dla szerszej konsultacji z mieszkańca-
mi gminy, postanowiliśmy dodatkowo zorganizować 
spotkania na terenie gminy. Spotkania te miały miej-

sce w Kłomnicach, Witkowicach, Skrzydlowie, Rzerzęczycach, Garnku, Konarach 
i w Zawadzie. Frekwencja była różna ale myślę, że ci którzy dotarli na  te kon-
sultacje nie zostali zawiedzeni. Projekt PZP był omawiany przez projektanta przy 
użyciu nowoczesnych środków przekazu. Dzięki specjalnemu rzutnikowi każdy 
obecny na spotkaniu mógł zobaczyć, w wielkim przybliżeniu jak jest usytuowana 
jego działka w nowym planie. Ponieważ projekt PZP nie spełnia wszystkich pokła-
danych w nim nadziei, zwłaszcza w zakresie powstania nowych terenów budow-
lanych informowaliśmy mieszkańców, że należy do dnia 9 marca składać pisemne 
uwagi w sekretariacie urzędu gminy. Po upływie tego terminu nastąpi rozpatrzenie 
uwag w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, 
a następnie wprowadzone zostaną do projektu planu miejscowego możliwe zmia-
ny wynikające z rozpatrzonych uwag, po czym w niezbędnym zakresie ponowione 
zostaną uzgodnienia. Kolejnym etapem jest przedstawienie Radzie Gminy projek-
tu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Jeżeli Rada Gminy 
stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie 
planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu, 
ponawia się procedurę w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Plan miej-
scowy uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. 
Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy, zostaje ona przedstawiona wojewodzie, 
wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgod-
ności z przepisami prawa.
 Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje 
nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa.
 Do tej pory zgłoszono kilkanaście uwag dotyczących zmian w planie. Są one 
różnej natury i na pewno zostaną wnikliwie rozpatrzone. Trzeba jednak cały czas 
pamiętać, że wszystkie proponowane zmiany do projektu PZP muszą być zgodne 
z uchwalonym w latach 1997-2000 tzw. Studium Uwarunkowań i Rozwoju Prze-
strzennego Gminy Kłomnice.
 Tak stanowi obowiązująca od 2003 roku Ustawa o Zagospodarowaniu Prze-
strzennym. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice o przystąpieniu do opra-
cowywania PZP podjętą w dniu 13.08.2002r projekt planu został opracowany dla 
całej gminy. Oznacza to, że jakakolwiek niezgodność PZP ze Studium, obojętnie 
w którym z 23 sołectw będzie skutkować odrzuceniem planu co oczywiście bardzo 
przesunie w czasie jego uchwalenie. Co wobec tego z wnioskami, które nie będą 
mogły być teraz wprowadzone do PZP. 
 Te wnioski będą stanowiły m.in. podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwa-
ły o przystąpieniu do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania gminy oraz do wprowadzenia zmian w uchwalonym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego.
 W interesie całej gminy jest aby jak najprędzej zatwierdzić przygotowany projekt 
planu z możliwymi do wprowadzenia poprawkami.

Szanowni Czytelnicy!
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Agencja Rynku Rolnego infor-
muje, że będzie udzielała do-
płat z tytułu zużytego do sie-

wu lub sadzenia materiału siewnego.
 O dopłaty będą mogli ubiegać się 
producenci rolni w rozumieniu ustawy 
z dni 18 grudnia 2003r. o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie płatno-
ści, tj. osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nie posia-
dające odpowiedzialności prawnej, bę-
dące posiadaczem gospodarstwa rolne-
go.
 Aby starać sie o dopłatę producent 
rolny musi:
1. posiadać działki rolne, na których 
uprawia rośliny objęte dopłatami 
o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 
1 ha (za działkę rolną uważa się zwar-
ty obszar gruntu rolnego, na którym 
jest prowadzona uprawa, o powierzch-
ni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący 
w skład gospodarstwa rolnego),
2. zużyć do siewu lub sadzenia mate-
riał siewny kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany:
a) zakupiony od:
- przedsiębiorców wpisanych do re-
jestru przedsiębiorców dokonujących 
obrotu materiałem siewnym albo
- podmiotów prowadzących obrót ma-
teriałem siewnym wpisanych do reje-
stru rolników,
b) wyprodukowany we własnym gospo-
darstwie przez przedsiębiorcę wpisa-
nego do rejestru przedsiębiorców albo 
podmiot wpisany do rejestru rolników 
(w rozumieniu przepisów o nasiennic-
twie - Dz. U. z 2003 roku, nr 137, poz. 
1299 z późn. zm.).
 Wniosek o dopłatę powinien zostać 
złożony we właściwym – ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta rolnego – oddziale tereno-
wym Agencji Rynku Rolnego.
 Terminy składania wniosków zo-
staną określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Dopłaty do materiału siewnego 
będą udzielane przez Agencję Rynku 
Rolnego w ramach pomocy de mini-
mis w rolnictwie. Pomoc de minimis 

jest to rodzaj pomocy udzielanej przez 
państwo zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1860/2004. Ogólna 
kwota tej pomocy nie może przekro-
czyć 3000 EUR, dla jednego producen-
ta rolnego, w dowolnie wyznaczonym 
okresie trzech lat. Pułap ten jest stoso-
wany bez względu na formę pomocy 
i jej cel.
 Producent rolny, który będzie ubie-
gał się o dopłatę do materiału siewnego 
w ramach pomocy de minimis w rol-
nictwie, będzie musiał:
1. Dołączyć do wniosku oryginał faktu-
ry zakupu materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany (lub jej ko-
pię potwierdzoną za zgodność z orygi-
nałem przez notariusza lub pracownika 
właściwego OT ARR), pochodzącej 
z okresu:
- w którym został wysiany materiał 
siewny zbóż lub roślin strączkowych,
- od 1 września roku poprzedzającego 
wysadzenie sadzeniaków ziemniaka 
do 31 maja roku wysadzenia sadzenia-
ków ziemniaka
albo
dokument wydania z magazynu ma-
teriału siewnego wyprodukowanego 
we własnym gospodarstwie (w rozu-
mieniu przepisów o nasiennictwie), 
wystawiony w roku, w którym materiał 
ten został wysiany lub wysadzony.
2. Przedstawić wszystkie zaświadcze-
nia o udzielonej pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat 
poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku o udzielenie dopłaty.
 Ponadto, w 2007 roku o dopłaty 
do materiału siewnego będą mogli się 
również ubiegać producenci rolni, któ-
rzy z powodu suszy w roku 2006 po-
nieśli szkodę w uprawach wynoszącą 
średnio nie mniej niż 30%. Dopłaty te 
nie mają charakteru pomocy de mini-
mis w rolnictwie.
 Wysokość dopłaty nie będzie mogła 
przekroczyć wysokości szkody (osza-
cowanej przez komisję powołaną przez 
wojewodę), pomniejszonej o wyso-
kość pomocy przyznanej na podstawie 
przepisów o pomocy społecznej do-
tyczących szczegółowych warunków 
realizacji programu pomocy dla go-

spodarstw rolnych w celu złagodzenia 
skutków suszy.
 Producent rolny, który będzie ubie-
gał się o dopłatę do materiału siewnego 
w ramach tej pomocy, będzie musiał 
dołączyć do wniosku:
1. Oryginał faktury zakupu materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwali-
fikowany (lub jej kopię potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez nota-
riusza lub pracownika właściwego OT 
ARR), pochodzącej z okresu:
- w którym został wysiany materiał 
siewny zbóż lub roślin strączkowych; 
w przypadku materiału siewnego zbóż 
można połączyć również faktury za-
kupu dokonanego nie wcześniej niż 
w dniu 1 sierpnia 2006 roku,
- od 1 września 2006 r. do 31 maja 
2007 r. w przypadku zakupu materia-
łu siewnego sadzeniaków ziemniaka 
i wysadzenia go w 2007 roku
albo
dokument wydania z magazynu ma-
teriału siewnego wyprodukowanego 
we własnym gospodarstwie (w rozu-
mieniu przepisów o nasiennictwie), 
wystawiony w roku, w którym mate-
riał ten został wysiany lub wysadzony; 
w przypadku materiału siewnego zbóż 
można dołączyć również dokument po-
świadczający wydanie tego materiału 
z magazynu nie wcześniej niż w dniu 1 
września 2006 roku.
2. Kopię protokołu oszacowania szkód 
(sporządzonego przez komisję powo-
łaną przez wojewodę) określającego 
wysokość szkody w uprawach, po-
twierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez kierownika ośrodka pomocy spo-
łecznej.
3. Kopię decyzji o udzieleniu pomocy 
społecznej, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez kierownika ośrod-
ka pomocy społecznej.
 W oparciu o zapisy ustawowe 
i akty wykonawcze Agencja przygo-
tuje „Warunki przyznania dopłat z ty-
tułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany” oraz formularze 
dokumentów, które będą składane 
w OT ARR przez producentów rolnych 
ubiegających się o te dopłaty. Wnioski 

Uwaga producenci rolni!
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o przyznanie dopłaty będą dostępne 
w OT ARR i na stronach internetowych 
Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.
pl) po wejściu w życie przedmiotowej 
ustawy i stosownych rozporządzeń.
 Projekt ustawy wprowadzający me-
chanizm dopłat do materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany 
dostępny jest na stronie internetowej 
Sejmu RP www.sejm.gov.pl.

Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej 

napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury Vat. W ter-
minie od 1 marca 2007 r. do 31 mar-
ca 2007 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do Wójta, wraz z załączo-
nymi fakturami VAT lub ich kopiami, 

stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 
2006 r. do 28 lutego 2007 r. Zwrot po-
datku w 2007 r. wynosić będzie: 47,30 
zł x ilość ha użytków rolnych. Wnioski 
podobnie jak w roku ubiegłym przyj-
mowane będą w pokoju 208.

W dniu 04.02.2007 roku 
w całym kraju przeprowa-
dzono wybory do Rad Po-

wiatowych Izb Rolniczych. W naszej 
gminie wybory odbyły się w Zespole 
Szkół w Konarach. Pomimo wcześniej-
szych komunikatów informujących o 
wyborach frekwencja była wyjątko-
wo niska. Na 4915 osoby uprawnione 
do głosowania w naszym okręgu swoje 
głosy oddało zaledwie 17 osób. O tak 
niskiej frekwencji mógł przesądzić fakt, 

iż o dwa mandaty przypadające na nasz 
okręg ubiegało się dwóch kandyda-
tów. Nie bez znaczenia było również 
to, że w niedzielne popołudnie polska 
reprezentacja piłki ręcznej rozgrywała 
spotkanie o złoty medal Mistrzostw 
Świata w Piłce Ręcznej, oraz kolejny 
występ Adama Małysza w Pucharze 
Świata w skokach narciarskich.
 W wyniku przeprowadzonych wy-
borów w Radzie Powiatowej Śląskiej 
Izby Rolniczej reprezentować nas 

będą:
Rakowska Danuta, 53 lata, wykształce-
nie wyższe, zawód rolnik, zam. Skrzy-
dlów, zdobyła 15 głosów,
Bauer Ryszard, 24 lata, wykształce-
nie średnie, zawód rolnik, zam. Rzeki 
Wielkie, zdobył 13 głosów.
 Nowowybranym członkom Rady 
Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej 
składamy serdeczne gratulacje i życzy-
my owocnej pracy.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2007r.

Adam Śliwakowski

W dniu 5 stycznia 2007r. Wójt Gminy Kłomni-
ce ogłosił konkurs pn. „Rozwój sportu i kul-
tury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice 

w roku 2007”. Celem konkursu było wyłonienie organizacji 
pozarządowych, które na terenie naszej gminy będę wyko-
nywały zadania w dziedzinie sportu w roku 2007. W zakres 
tego działania wchodzą między innymi: organizacja tur-
niejów sportowych, prowadzenie klubów sportowych, or-
ganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez 
propagowanie różnych dyscyplin sportowych. Na realizację 

powyższego zadania zostało przeznaczone 140.000zł.
 Termin składania ofert upływał w dniu 6 lutego. W po-
wyższym terminie oferty zostały złożone przez osiem pod-
miotów:
- Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Kłomnice,
- Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice,
- Klub Sportowy „Warta” Zawada,
- Ludowy Klub Sportowy „Metal” Rzeki,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Milenium” Kłomnice,

Dotacje w dziedzinie sportu w 2007 roku
Bartłomiej Tkaczyk

* Z dniem 22 stycznia br. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została Pani Barbara Mizera. 
Ośrodek przyjmuje interesantów codziennie od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, natomiast w ponie-
działki od godz.: 8,00 do 16,00.

* Poświadczenie własnoręczności podpisu na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych 
oraz odbioru dokumentów z urzędu i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i ma-
jątkowy składającego oświadczenie jest dokonywane przez Wójta Gminy na wniosek zainteresowanego. Osoba 
składająca oświadczenie musi okazać się dowodem osobistym oraz złożyć podpis na dokumencie w obecności Wój-
ta. W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób starszych, Wójt Gminy uda się osobiście pod adres zamieszkania 
oświadczeniodawcy. Opłata skarbowa wynosi 9,00 zł od każdego podpisu.

INFORMACJE URZĘDOWE  



› - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy działający przy Szko-
le w Witkowicach,
- Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” ze Skrzy-
dlowa.
 W dniu 7 lutego zebrała się Komisja Doradczo – Opi-
niodawcza, powołana Zarządzeniem Wójta w celu oceny 
formalnej i merytorycznej złożonych ofert. W skład sześcio 
osobowej Komisji wchodzili pracownicy Urzędu Gminy 
oraz radni.
 Wszystkie oferty zostały złożone zgodnie z wymagania-
mi formalnymi. Komisja zaopiniowała wszystkie złożone 
oferty pozytywnie i przekazała ich listę wraz z zapropono-
wanymi kwotami dofinansowania Wójtowi. Po zapoznaniu 
się z propozycją Komisji Wójt wprowadził dwie zmiany.
 W ostatecznej wersji dofinansowanie dla organizacji po-
zarządowych na rok 2007 przedstawia się następująco:
- Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Kłomnice  34.000,-
- Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce, 25.000,-

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłom, 20.000,-
- Klub Sportowy „Warta” Zawada,      25.000,-
- Ludowy Klub Sportowy „Metal” Rzeki,    19.000,-
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Milenium”
Kłomnice,             6.000,-
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy działający przy Szko-
le w Witkowicach,           9.000,-
- Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” ze Skrzy-
dlowa.              2.000,-
 Z powyższych kwot organizacje mogą finansować m. in. 
zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boisk, koszty trans-
portu zawodników na rozgrywki, opłaty sędziowskie, licen-
cje zawodników, ubezpieczenie zawodników, opłaty starto-
we, wyposażenie apteczek, zatrudnienie trenera, księgowej itp.
 W grudniu 2007r. każda z organizacji zobowiązana 
jest przedstawić w Urzędzie Gminy Kłomnice sprawozdanie 
z realizacji zadania wraz z załączonymi fakturami.
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OGÓLNOKRAJOWY KONKURS 
 „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa 
Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 

i higieny pracy w rolnictwie organizują

V EDYCJĘ
OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU  

 „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Cel Konkursu:
 Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy gospodarstw rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osią-
gnięcia we wdrażaniu tych zasad

Warunki Konkursu:
 Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełniają formularz 
zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2007 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub OR 
KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS.

 W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:

• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń  
  elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne 
   zabezpieczenia,
• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.
Regulamin Konkursu do wglądu w siedzibie OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, pokój 24,25  tel. 034 3653292

                   Inspektor ds. prewencji – inż. Tomasz Grzyb 
* Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kłomnice
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W sobotę 27 stycznia odbyło 
się zebranie sprawozdaw-
cze Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kłomnicach. Podobnie 
jak miało to miejsce w latach minio-
nych zebraniem tym rozpoczęła się 
kampania sprawozdawcza w jednost-
kach OSP na terenie gminy Kłomnice. 
W zebraniu udział wzięli członkowie 
czynni i wspierający, a także przed-
stawiciele władz m.in.: Wójt Gminy 
Kłomnice i jednocześnie Prezes Za-
rządu Gminnego ZOSP RP dh Adam 
Zając, Przewodniczący Rady Gminy 
Kłomnice dh Jarosław Łapeta, Ko-
mendant Gminny OSP dh Przemysław 
Zieliński, Komendanta Miejskiego 
PSP w Częstochowie reprezentował 
dowódca JRG 3 bryg. Roman Soluch. 
Obecni byli także Jan Milc radny Po-
wiatu Częstochowskiego, Małgorzata 
Śliwakowska i Wiesław Cieślak radni 

Rady Gminy Kłomnice. Klub Spor-
towy „POGOŃ”, z którym nasza jed-
nostka utrzymuje ścisłą współpracę 
reprezentowali członkowie Zarządu: 
Wiesław Cieślak – Prezes i Stanisław 
Pindych – członek.
 Sprawozdanie z osiągniętych wy-
ników gospodarczo - finansowych 
przedstawił Prezes Zarządu OSP dh 
Stanisław Piech zwracając szczególną 
uwagę na konieczność kontynuowania 
prac modernizacyjnych w sali widowi-
skowo-tanecznej i pozyskiwania środ-
ków na działalność bojową z innych niż 
dotychczas źródeł. Dh Prezes w swoim 
wystąpieniu wskazał na duże zaanga-
żowanie członków straży w życie jed-
nostki. Szczególnie widoczne to było 
w trakcie prowadzenia prac moderni-
zacyjnych i porządkowych. Druhowie 
wykonali wszystkie prace w czynie 
społecznym, jedynie „…układanie pły-

tek ściennych i podłogowych w kuchni 
powierzono osobie spoza straży.” 
 Sprawozdanie z realizacji zadań ra-
towniczo-gaśniczych przedstawił Na-
czelnik OSP dh Marcin Milc. Ze spra-
wozdań wynika, że OSP Kłomnice 
liczy 106 członków, w tym: podział 
bojowy to 23 druhów w wieku od 18 
do 40 lat. W jednostce działają trzy 
drużyny i są to drużyna męska, dru-
żyna kobieca i młodzieżowa. Drużynę 
męską tworzy 23 dobrze wyszkolo-
nych strażaków wśród których jest: 8 
ratowników medycznych, 12 obsługi 
sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
6 operatorów sprzętu, 5 dowódców, 
3 naczelników, 20 obsługi urządzeń 
radiowych UKF. Wszyscy druhowie 
biorący udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych są przeszkoleni w stopniu 
podstawowym. Drużyna żeńska to 16 
sympatycznych dziewcząt, które swo-

Z ŻYCIA OSP

OSP Kłomnice podsumowała rok 2006
Jan Milc

5
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Oddział Regionalny Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego  w Częstochowie w 

2006r. odnotował 391 zgłoszeń wy-
padków. Od 2 lat wskaźnik wypad-
kowości na terenie działania Oddziału 
Regionalnego  KRUS w Częstochowie 
utrzymuje się na poziomie 6 wypad-
ków na 1000 ubezpieczonych rolni-
ków, co daje nam pierwsze miejsce w 
kraju.  Fakt, iż wskaźnik utrzymuje się 
na niskim poziomie jest bardzo zado-
walający, na obszarach o najwyższej 
wypadkowości wskaźnik wynosi ok. 
20 wypadków na 1000 ubezpieczo-
nych. Aby utrzymać taki poziom wy-
padkowości Kasa prowadzi szereg 
działań prowadzących do zmniejszania 
wypadków w rolnictwie. 
 Mamy nadzieję, iż przy Państwa 
współpracy poprzez aktywne uczest-
nictwo w organizowanych szkoleniach, 
konkursach czy też innych formach 
działań mających na celu upowszech-

nianie wiedzy nt. zasad bezpiecznej 
pracy w rolnictwie indywidualnym  w 
2007 roku osiągniemy podobny wskaź-
nik. 
 Do najczęstszych przyczyn i oko-
liczności wypadków należy: niezna-
jomość lub lekceważenie zagrożeń, 
szczególnie przy prostych rutynowych 
czynnościach, pośpiech i stres, bałagan 
w obejściu i w miejscach wykonywania 
czynności, posługiwanie się maszyna-
mi i ciągnikami po spożyciu alkoholu, 
usuwanie zapchań, czyszczenie, doko-
nywanie regulacji i sprawdzanie dzia-
łania maszyn w ruchu, podejmowanie 
napraw bez odpowiednich kwalifikacji 
i oprzyrządowania, brak ochron indy-
widualnych i właściwych ubrań robo-
czych. 
 Obok ww. „czynników ludzkich”, 
wypadki powodowane są przez zły stan 
techniczny maszyn, budynków gospo-
darczych, schodów, drabin i narzędzi.
 Może warto zastanowić się po co 

nam wiedza z tego zakresu ??? Czy 
poświęcić trochę czasu uczestnicząc w 
szkoleniu, a może należałoby wykonać 
kilka drobnych prac porządkowych w 
obrębie własnego gospodarstwa???
 Dokonując szybkiej analizy swoich 
wieloletnich spostrzeżeń w pracy za-
wodowej mogę stwierdzić, że warto. 
Niejednokrotnie z ust rolnika/rolnicz-
ki, którzy na własnej skórze przekona-
li się, iż nieznajomość zagrożenia nie 
prowadzi do niczego dobrego, pada-
ją słowa („...a skąd mogłem/mogłam 
wiedzieć, że się tak stanie”; „....gdyby 
człowiek wiedział to by z domu nie 
wychodził”). 
 W styczniu 2007 roku rolnik, który 
stracił palec wskazujący lewej ręki po-
wiedział „Wie Pan ile oddałbym, żeby 
mieć palec? 100 tys./200 tys. zł nie po-
trafię określić ile...”
Chcąc zadbać o swoje zdrowie i życie 
pamiętajmy o przestrzeganiu zasad 
bhp.

KRUS informuje 

„Wypadkowość w rolnictwie”
Inspektor ds. prewencji – inż. Tomasz Grzyb



›

6

ją obecnością umilają organizowane 
imprezy przez jednostkę. Dziewczęta 
chętnie biorą udział w oprawie waż-
nych uroczystości państwowych i ko-
ścielnych. Drużyna w 2006 roku zajęła 
pierwsze miejsce w Gminnych Zawo-
dach Sportowo - Pożarniczych i drugie 
w Zawodach o Puchar Starosty Czę-
stochowskiego. Drużyna młodzieżowa 
to 10 chłopców, uczniów Gimnazjum 
w Kłomnicach. Chłopcy zajęli I miej-
sce Gminnych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych i czwarte w Zawodach 
o Puchar Starosty Częstochowskie-
go. Członkowie MDP bardzo chętnie 
włączają się do prac porządkowych 
na terenie strażnicy. Uczestniczyli też 
w czynnościach pomocniczych (przy-
gotowywanie worków z piaskiem, apro-
wizacja dla jednostek uczestniczących 
w akcjach gaśniczych i manewrach), 
wspomagając tym samym starszych 
kolegów. W 2006 roku jednostka wzię-
ła udział w manewrach Kompanii Po-
żarniczej nr 7 – Częstochowa, Śląskiej 
Brygady Odwodowej oraz w manew-
rach dla jednostek OSP z terenu gminy. 
Jednostka OSP Kłomnice od 1995 roku 
należy do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego W 2006 roku dru-
howie naszej OSP wzięli udział w 79 
zdarzeniach, do których wyjeżdżali 
89 razy (ilość wyjazdów jest większa 
ze względu na fakt, że w niektórych 
zdarzeniach uczestniczyły dwa, bądź 
trzy samochody). 
 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
przedstawił jej Przewodniczący dh Jan 
Krzemiński.
 W swoich wystąpieniach za-

równo Prezes jak też Naczelnik jed-
nostki wiele miejsca poświęcili współ-
pracy z członkami wspierającymi 
podkreślając ich wielki wkład, szcze-
gólnie z zakresie tworzenia funduszy 
i pozyskiwania środków niezbędnych 
dla właściwego funkcjonowania naszej 
OSP. Za tę bezinteresowną działalność 
członkowie wspierający i sympatycy 
straży w osobach: Barbara Dominiak, 
Jerzy Burzyński, Piotr Burzyński, Wie-
sław Cieślak, Janusz Krysiak, Henryk 
Krysiak, Jan Milc, ks.kan. Mirosław 
Turoń, Marian Wójcik i Adam Zając 
otrzymali podziękowania i listy gratu-
lacyjne. 
 Wyróżniono też tych druhów, któ-
rzy wykazali największą aktywność 
w działalności bojowej. Wśród wyróż-
nionych są: Konrad Krzyczmonik, Mar-
cin Milc, Damian Olesiński, Łukasz 
Pindych i Bartłomiej Zatoń. W gronie 
druhów najbardziej zaangażowanych 
w pracę społeczną na terenie jednost-

ki znaleźli się: Dariusz Kozakiewicz, 
Konrad Krzyczmonik, Marcin Milc, 
Dariusz Ogończyk i Bartłomiej Zatoń. 
 Za duże zaangażowanie w pracę 
wyróżniono także członków drużyny 
młodzieżowej Patryka i Kamila Ko-
łodziejczyków, obdarowując ich ele-
ganckimi upominkami.
 Zabierając głos zaproszeni przed-
stawicie władz terenowych i związ-
kowych z dużym uznaniem mówi-
li o działalności naszej OSP w roku 
2006. Szczególnie podkreślano wysoki 
poziom wyszkolenia i sprawność w ak-
cjach. Bardzo dobrze ocenił działal-
ność jednostki w ramach KSRG d-ca 
JRG 3 w Częstochowie bryg. Roman 
Soluch, zwracając szczególnie uwagę 
na „…strategiczną lokalizację jednostki 
mającą istotny wpływ na szybkość pod-
jęcia działań ratowniczych…” Wszy-
scy życzyli naszym strażakom jak naj-
mniejszej ilości wyjazdów do zdarzeń 
i szczęśliwych z nich powrotów.

 Zebranie zakończyło się pod-
jęciem uchwały, w której pod-
kreślono potrzebę dalszego 
doposażenia części bojowej 
w coraz nowocześniejszy sprzęt. 
W sprawach gospodarczych uzna-
no, że jest niezbędne kontynuowa-
nie modernizacji sali widowisko-
wo-tanecznej.
 Wieczorem, jak co roku, człon-
kowie, członkowie wspierają-
cy i sympatycy naszej jednostki 
spotkali się na Balu Strażaka. 
Przy suto zastawionych stołach 
i świetnej muzyce trwała szam-
pańska zabawa do wczesnych go-
dzin rannych.
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To już trzeci rok istnienia 
naszej drużyny, 35 Często-
chowskiej Drużyny Harcer-

skiej „Płomień” prowadzonej przez 
Agnieszkę Borowiecką i Marzannę 
Borkowską, działającej przy Zespole 
Szkół w Kłomnicach. 
„Zacząć jest łatwo, wytrwać jest sztu-
ką”, a my trwamy, powiem więcej, ak-
tywnie uczestniczymy w życiu hufca, 
szkoły, gminy i parafii. Realizujemy 
swoje cele i prowadzimy działalność 
wychowawczą opartą na metodzie har-
cerskiej. Budujemy pozytywny obraz 
młodego człowieka – harcerza poprzez 
stwarzanie sytuacji, w których dziecko 
aktywnie rozwija swoją osobowość, 
kształtuje umiejętność współpracy 
w grupie  rówieśniczej i społecznej 
przez wspólną naukę i zabawę.
 W obecnych czasach pełnych agre-
sji i przemocy, gdzie prym wiedzie 
komputer i Internet trudno jest młodym 
ludziom zauważać dobro, odkrywać 
wartości. 
 Związek Harcerstwa Polskiego 
jest organizacją, która od wielu poko-
leń daje możliwość dzieciom i mło-
dzieży zrzeszania się i wspólnej pracy 
w imię idei: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Uczy odróżniać dobro od zła, pokazuje 
drogi którymi  można dojść do szczę-
ścia, spełnienia samego siebie. Być 
harcerzem to znaczy służyć i czuwać. 
Jan Paweł II pisze: „Co znaczy „czu-
wam”? To znaczy, że staram się być 
człowiekiem sumienia. Że tego su-
mienia nie zagłuszam i nie zniekształ-
cam. Nazywam po imieniu dobro i zło, 
a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie 
dobro, a ze zła staram się poprawić, 
przeżywając je w sobie.”
 Mundur i krzyż na piersi harcerza 
nie są aprobowane przez młodzież 
nie zrzeszoną. Dlatego trzeba wiele od-
wagi, pracy i samozaparcia aby z dumą 
nosić mundur. Bo przecież jak po-
wiedział Aleksander Kamiński „Trze-
ba umieć pięknie się różnić”, różnić 
nie tylko strojem, ale postawą i sposo-
bem na życie.
 No właśnie, sposób na życie. Aby 

pokazać nasz sposób na życie, sposób 
spędzania wolnego czasu, sposób słu-
żenia bliźnim przedstawię kilka dzia-
łań jakie podejmujemy. 
 Harcerze wraz z pocztem sztanda-
rowym biorą udział w uroczystościach 
kościelnych i państwowych. Każde-
go roku uczestniczymy w Gminnych 
Obchodach Święta Odzyskania Nie-
podległości, podczas którego odczy-
tywany jest Apel Poległych. Bierzemy 
także udział w procesji Bożego Ciała. 
Na zaproszenie zaprzyjaźnionego Koła 
Kombatantów uczestniczymy we wrze-
śniowym objeździe Miejsc Pamięci 
Narodowej.
 Jak dla każdego tak i dla nas szcze-
gólne są dni przedświąteczne zarówno 
przed Wielkanocą, jak i Bożym Naro-
dzeniem. W czasie Wielkiego Postu 
w zeszłym roku przygotowaliśmy roz-
ważania i pieśni na Drodze Krzyżo-
wej. W tym roku również zapraszamy 
wszystkich do wspólnej modlitwy.
 17 grudnia 2006 roku już po raz 
trzeci uczestniczyliśmy we Mszy Świę-
tej na Jasnej Górze koncelebrowanej 
przez abp Stanisława Nowaka i kape-
lana harcerzy. Po mszy odebraliśmy 
Betlejemskie Światło Pokoju, które 
przekazaliśmy Pani Wójt w Urzędzie 
Gminy, a mieszkańcom Kłomnic pod-
czas Pasterki w Boże Narodzenie. 
 Na długo w naszej pamięci pozo-
stanie 16 paź-
dziernika 2006 
roku. W tym 
dniu w gronie 
naszych przyja-
ciół uczciliśmy 
dzień wyboru 
Karola Woj-
tyły na Stoli-
cę Piotrową. 
Przygotowali-
śmy „Spotka-
nie z Janem 
Pawłem II” po-
przez recytację 
wierszy, śpie-
wanie pieśni 
i multimedial-

ną prezentację przypominające nam 
wspaniałą postać Ojca Świętego. 
 Bardzo ważnym dla nas wydarze-
niem, które jest podsumowaniem na-
szej rocznej pracy jest Wigilia Harcer-
ska. W bardzo miłej, ciepłej atmosferze 
łamiemy się opłatkiem, składamy sobie 
życzenia, śpiewamy kolędy i spożywa-
my wieczerzę. W tym miejscu serdecz-
nie dziękuję pani Jadzi, pani Danusi 
i pani Uli za to, że przygotowują dla 
nas różne smaczne dania. 20 grudnia 
2006 roku odbyło się już trzecie spotka-
nie opłatkowe, w którym wzięli udział 
rodzice harcerzy, przyjaciele drużyny, 
grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły. 
 Nieodzownym elementem pracy 
harcerzy są biwaki i rajdy. W ubiegłym 
roku w Siedlcu Janowskim odbył się 
biwak drużyny, podczas którego dzię-
ki naszemu przewodnikowi Krzysz-
tofowi Wójcikowi odwiedziliśmy 
piękne miejsca Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej. Wielkie dzięki Druhu. 
Gościliśmy również na biwaku urodzi-
nowym 5 CDH „Orion”. Od kilku lat 
uczestniczymy również w „Rajdzie Pa-
rasolowym” i marszach na orientację 
„Buraczanki”.
 Na wszelkiego rodzaju wyjazdy 
i imprezy staramy się pozyskać fun-
dusze. Dlatego organizujemy akcje 
„Znicz”, braliśmy także udział w akcji 
„Tesco”. Otrzymaliśmy także fundu-

7

„Dym z ogniska” – czyli o działalności 
kłomnickich harcerzy

Dh.  Agnieszka Borowiecka Drużynowa 35 CDH „Płomień”
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Integracja środowiska rodzinne-
go z przedszkolem to jeden z naj-
ważniejszych priorytetów naszej 

pracy. Jego realizacji sprzyjają czę-
sto organizowane spotkania i uro-
czystości. Są to szczególne dni w roku, 
o których dzieci i ich rodzice pamię-
tają przez długie lata. Niepowtarzalny 
nastrój tych chwil przywołuje często 
uśmiech na twarzach, a czasami i łez-
kę w oku. Rodzice i zapraszani goście 
chętnie uczestniczą w takich spotka-
niach, gdyż mają okazję obserwować 
swoje dzieci na tle grupy rówieśniczej, 
cieszyć się z ich postępów i sukcesów. 
 Okazji do organizowania spotkań 
z rodzicami jest wiele. Te, które do-

starczają wszystkim szczególnie dużo 
wzruszeń związane są z kultywowa-
niem tradycji rodzinnych i świątecz-
nych, czyli: wspólna wigilia, Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. Obie te uro-
czystości odbyły się w bieżącym roku 
szkolnym w grupach dzieci 5 - 6 let-
nich.
 Spotkanie opłatkowe z rodzicami 
miało na celu odczuwanie radosnego 
nastroju i wskazywanie piękna zbliża-
jących się świąt. Dzieci przedstawiły 
między innymi „Jasełka”, doskona-
le kreując role gwiazdek, aniołków, 
trzech króli, pastuszków, Maryi i Jó-
zefa, a rodzice wykazali się ogromną 
pomysłowością w przygotowaniu 

swoim pociechom pięknych strojów, 
doskonale oddających nastrój szopki 
betlejemskiej. Śpiew kolęd i pastora-
łek przy akompaniamencie góralskiej 
muzyki rozbrzmiewał w całym przed-
szkolu. Występ dzieci został nagrodzo-
ny gromkimi brawami. Wspólne łama-
nie się opłatkiem, składanie życzeń, 
podziękowania, to doskonała lekcja 
wychowawcza dla naszych wychowan-
ków.
 Kolejną okazją do kształtowa-
nia u przedszkolaków uczuć miłości, 
dobroci i szacunku jest Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. W tym roku uroczy-
stość ta wypadła szczególnie ciekawie, 
przy bardzo wysokiej frekwencji za-
proszonych gości. Były wiersze i pio-
senki, których treść oddawała najlep-
sze, najszczersze i najmilsze życzenia 
dla ukochanych Seniorów. Dziadkowie 
i Babcie ogromnie wzruszeni wysłu-
chali historii narodzenia Jezusa w wy-
konaniu przedszkolaków. Pełni uzna-
nia dla umiejętności swoich wnucząt, 
nagrodzili występ gromkimi brawami. 
Dzieci obdarowały swoich gości wła-
snoręcznie wykonanymi upominkami, 
a następnie zaprosiły na słodki poczę-
stunek przygotowany przez mamy. Ra-
dości i uściskom nie było końca. 
 Takie chwile zostają na długo w pa-
mięci zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
o czym świadczy fakt, że wspominają 
je przy różnych okazjach.

W KRĘGU SPOTKAŃ RODZINNYCH
Renata Mizera, Przedszkole w Kłomnicach

sze z gminy na realizację projektu „Od 
iskry do płomienia”.
 Jednym z celów ZHP jest upo-
wszechnianie idei wolontariatu. Na-
sza drużyna z potrzeby serca wspólnie 
z Kołem Wolontariatu z Gimnazjum 
włączyła się w taką działalność. Od kil-
ku miesięcy współpracujemy z Domem 
Dziecka w Chorzenicach. Organizuje-
my wspólne wycieczki, ogniska, spo-
tkania. 1 października odbyła się wy-
cieczka do kina Imax w Katowicach, 
„Zaczarowanej Zagrody” w Kuźnicy 
Starej i ognisko w Krasicach. Dodam, 
że dzięki  Kołu Łowieckiemu „Łoś” 
korzystaliśmy z terenu przy „Łosiów-

ce”. W tym miejscu podziękowania 
dla pani Jolanty Czerwińskiej za to, 
że jest z nami, dzieli się z nami swoim 
sercem i działa z nami.  Kilkanaście dni 
temu 26 stycznia wspólnie z wolonta-
riuszami zorganizowaliśmy „Bajkowy 
Bal” w Domu Dziecka. Biletem wstępu 
było oryginalne, bajkowe przebranie. 
Wszyscy stanęli na wysokości zadania, 
bawiliśmy się świetnie. Duża zasługa 
zespołu „Avans”, który grał świetnie. 
Bardzo dziękuję członkom zespołu 
„Avans” za to, że dla nas zagrali (nie-
odpłatnie oczywiście). Wielkie dzięki. 
Jeśli o zabawie i śpiewaniu mowa 
wspomnę tylko, że drużyna „Płomień” 

była współorganizatorem Przeglądu 
„Lemoniadowy Joe”, którego jedną 
z kategorii była piosenka harcerska 
i turystyczna „Przechyły”. 
 Tak w wielkim skrócie przedsta-
wiam wybrane wydarzenia z życia 35 
CDH „Płomień”. Jest to codzienna pra-
ca ze sobą i nad sobą. Dziękuje Wszyst-
kim naszym przyjaciołom za wszystko. 
Bądźmy razem, czuwajmy i czyńmy 
dobro - mimo wszystko.

       Czuwaj!

›
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Dnia 2 lutego bieżącego roku 
w Kłomnicach odbył się po-
kaz doświadczeń fizyczno 

– chemicznych, przygotowany przez 
uczniów gimnazjum dla młodszych 
kolegów pod opieką mgr Anny Łą-
giewki. Celem imprezy było przybliże-
nie uczniom Szkoły Podstawowej po-
jęć fizyki i chemii oraz zjawisk z nimi 
związanych. 
 Pomysł zorganizowania tego przed-
sięwzięcia narodził się na cotygodnio-
wych zajęciach Ligii  fizyczno – che-
micznej, gdzie uczniowie gimnazjum 
pracują nad doskonaleniem swoich 
umiejętności i zdobywaniem wiedzy 
związanej z ich ulubionymi przedmiota-
mi. W lidze uczestniczy grupa uczniów 
znanych z pomysłowości, kreatyw-
ności i elokwencji, dlatego opiekunka 
tych młodych talentów nie musiała dłu-
go przekonywać ich do swojego planu.
 Jednak od pomysłu do realizacji 
była jeszcze długa droga. Intensyw-
na praca „ligowiczów” rozpoczęła się 
pod koniec września ubiegłego roku 
i trwała kilka miesięcy. Uczniowie po-
mimo wielu przeszkód, między innymi 
polegających na niedoborze pomocy 
naukowych, na własną rękę szukali 
prostych i ciekawych doświadczeń, 
które mogły zainteresować młodych 
słuchaczy. Z każdym  tygodniem pla-
nowany pokaz nabierał kształtów, choć 
nie obyło się bez chwilowych kryzy-
sów. Jednak dzięki swojej wytrwałości 

i motywowaniu przez 
panią Łągiewkę, 
udało im się poko-
nać największe prze-
szkody, nawet wcze-
śniej wspomniany  
brak odpowiedniego 
sprzętu.
 Nadszedł dzień 
pokazu. Uczniowie 
wraz z opiekunką 
przybyli do szkoły 
wczesnym rankiem, 
aby wszystko przy-
gotować.  Kiedy 
dzieci weszły na salę, wcześniej po-
informowane przez wychowawców 
o celu spotkania, nerwy zaczęły się 
udzielać nie tylko występującej mło-
dzieży, ale również organizatorce. 
Na początku p. Łągiewka przedstawiła 
krótki schemat imprezy, następnie roz-
poczęła się część praktyczna. Pierwsze 
doświadczenie, potem drugie, trzecie 
i emocje opadły, a dzieci wydawały 
się coraz bardziej zasłuchane. W prze-
rwach pomiędzy kolejnymi ekspery-
mentami swoje umiejętności recytator-
skie prezentował Jakub Rygalik, który 
przedstawiał wiersze i limeryki, napi-
sane przez Katarzynę Pindych,  uczen-
nicę klasy III A naszego gimnazjum, 
uczestniczkę owego pokazu. 
 Tuż po pierwszej serii doświadczeń 
swój wykład na temat optyki oraz złu-
dzeń optycznych zaprezentował jeden 

z najaktywniej-
szych członków 
ligi, Rafał Ku-
charski. Prezen-
tacja nie trwała 
dłużej niż kwa-
drans, a słucha-
cze byli dopraw-
dy zaskoczeni 
ogromem wiedzy 
Rafała.
 Potem kolejne 
doświadczenia, 
między innymi 
„Punkt Curie” 
w wykonaniu 

Norberta Kowalika, „Ogródek che-
miczny” przygotowany przez Damiana 
Grzyba, czy „Sucha moneta” Domi-
nika Krzemińskiego jeszcze bardziej 
zainteresowały dzieci, a ich skrupulat-
ne wyjaśnienia pozwalały zrozumieć 
młodszym kolegom przesłanie pokazu, 
czyli „Naukę poprzez zabawę”.
 Artystycznego zabarwienia impre-
zie nadał występ trzech dziewczyn, 
także biorących w niej udział. To zgra-
ne trio wykonało piosenkę o tematyce 
fizycznej, do której na pianinie feno-
menalnie zagrała Katarzyna Pindych, 
a wokalistką była Paulina Łągiewka, 
która miała znaczący udział w napisa-
niu tekstu, natomiast Karolina Gonera 
profesjonalnie przedstawiła choreogra-
fię, oczywiście ułożoną przez siebie. 
Występ dziewcząt, podobnie jak resz-
tę pokazu, został nagrany i w formie 
teledysku zamieszczony na oficjalnej 
stronie internetowej, założonej przez 
Dominika Krzemińskiego i Damiana 
Grzyba: www.chemia.xu.pl .
  Pokaz ten nie poszedł w niepamięć 
uczniów Szkoły Podstawowej. Na  
kółko fizyczno – chemiczne przycho-
dzą uczniowie, którzy zainspirowani  
przedstawieniem gimnazjalistów, chcą 
dowiedzieć się czegoś więcej o ich dzia-
łalności i być może w przyszłości rów-
nież uczyć innych tego, co dzięki tej 
wytrwałej młodzieży, dowiedzieli się 
o fizyce i chemii.

9

Z fizyką i chemią ku wiedzy
Paulina Łągiewka uczennica Gimnazjum w Kłomnicach pod kierunkiem nauczyciela fizyki i chemii 
mgr Anny Łągiewki
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Taka będzie Rzeczypospolita, jak jej 
młodzieży chowanie

Anna Pietras

Przeciwstawianie się napie-
rającemu zewsząd złu, które 
niszczy młode społeczeństwo, 

będzie możliwe wtedy, gdy będziemy 
mieli świadomość zagrożeń i podej-
miemy działania wzmocniające filary 
domu i szkoły. 
 Pamiętając, że szkoła wspiera ro-
dzinę w wychowaniu w Zespole Szkół 
w Rzerzęczycach podejmujemy trud 
odkrywania z młodzieżą mocnych stron 
życia w prawdzie i dobru, bo to prowa-
dzi do wolności i radości, a tym samym 
pozwala wygrać młodość. Mamy świa-
domość, że po rodzicach nauczyciele 
są często najważniejszymi osobami 
w życiu dziecka. Dzieci są bystrymi 
obserwatorami zachowań rodziców 
i nauczycieli. Nauczyciel nie jest dla 
wszystkich uczniów Mistrzem, nadal 
jednak traktowany jest przez społe-
czeństwo jako ktoś wyjątkowy, kto 
dostaje do obróbki niezwykłe tworzy-
wo- młodego człowieka niedojrzałego 
emocjonalnie, którym manipuluje czę-
sto środowisko rówieśnicze, mass me-
dia.
 Ilu wychowawców tyle metod, 
ale nie ma jednej najlepszej recep-
ty na skuteczne bycie wychowaw-
cą. W naszej szkole nauczyciel wy-
chowawca stara się oddziaływać 
swoją autentyczną osobowością, której 
nie dopasowuje do zmiennych wzor-
ców nastolatków. Nauczyciel, bez 
względu na staż i doświadczenie zawo-
dowe pracuje nad swoją osobowością, 
uczy się cierpliwości, daje młodzieży 
swój czas, dobrą wolę i uwagę. Potra-
fi poprzez swoje zachowanie komu-
nikować, że wie, co robią uczniowie, 
co dzieje się w klasie – dobrego i złe-
go, jak spędzają czas wolny poza szko-
łą. Nasi uczniowie wiedzą, że są pod 
ciągłą kontrolą i opieką, że ich sukce-
sy są dostrzegane i nagradzane, błędy 
analizowane, uświadamiana ich szko-
dliwość i naprawiane przez przykładne 
zachowania. 
 Aby wychowanie szkoły było realne 
staramy się łączyć wysiłek rodziców, 
wychowawcy i nauczycieli w egze-

kwowaniu konsekwencji błędów, któ-
re popełnia podopieczny. Należy jed-
nak zaznaczyć, że nasz wychowanek 
nie jest kimś raz na zawsze ocenionym 
jako dobry lub zły. Toczy się ustawicz-
na praca, by mocnym i dobrym dawać 
nowe powody wyróżniania się a sła-
bym i błądzącym szansę zmiany i do-
łączenia do lepszych. 
 Doświadczenie potwierdza, że wie-
le dobrego wynika ze wspólnego prze-
bywania nauczyciela z uczniem po lek-
cjach. To właśnie wtedy mamy okazję 
lepiej poznać tego młodego człowieka, 
jego trudności i nieodkryte dotąd umie-
jętności. Nie ogranicza nas przestrzeń 
klasowa, tok lekcji, czas. Obcowanie 
z uczniem w innej sytuacji niż lekcja 
jest rozszerzeniem oddziaływań wy-
chowawczych i to często z aprobatą 
wychowanka.
 W bieżącym roku szkolnym, po-
dobnie jak w minionym, zapewniliśmy 
uczniom bogatą ofertę zajęć pozalek-
cyjnych, które dają możliwości rozwi-
jania umiejętności i odkrywania pasji, 
a co najważniejsze pomagają kształ-
tować dojrzałego i odpowiedzialnego 
nastolatka z poczuciem osobistej god-
ności i wartości 
 Szkoła każdemu uczniowi 
jest w stanie zaproponować cieka-
we formy spędzania czasu wolnego.
Są to różnorodne koła przedmioto-
we, zajęcia artystyczne: muzyczne, 
plastyczne, teatralne, komputerowe, 
sportowe. Wiele zajęć pozalekcyjnych 
przez kilka miesięcy było finansowane 
przez Gminę Kłomnice z pozyskanych 
funduszy na realizację programu unij-
nego „Pozwólmy naszym dzieciom 
w harmonijnym rozwoju”.W chwili 
obecnej program został zakończony, 
ale nauczyciele nadal prowadzą do-
datkowe zajęcia pozalekcyjne.  Dzięki 
zabiegom dyrektora szkoły Ryszarda 
Kroka i grona pedagogicznego mło-
dzież ma możliwość uczyć się w szko-
le pod kierunkiem instruktorów tańca 
towarzyskiego i sztuk walk Wschodu. 
Poza tym nasi wychowankowie mogą 
spędzać czas wolny działając w harcer-

stwie, Klubie Europejskim, Uczniow-
skim Klubie Sportowym „Spartakus” 
i wielu organizacjach uczniowskich , 
których działalność wiąże się z reali-
zacją zadań w godzinach popołudnio-
wych. Powyższe przykłady dowodzą, 
że nasi uczniowie, a także młodzież 
pozaszkolna nie mają powodu szukać 
miejsc niezdrowej rozrywki, nie muszą 
organizować wyjazdów do miasta aby 
uprawiać sport czy inną formę rekre-
acji. 
 W Zespole Szkół w Rzerzęczycach 
„przyglądamy się” relacjom pomię-
dzy szkołą a rodziną, między dziećmi 
a dorosłymi, pomiędzy rodzicami i na-
uczycielami. Podejmujemy corocznie 
starania, by program wychowawczy 
szkoły i program profilaktyki podno-
sił świadomość rodziców o ich współ-
odpowiedzialności za wychowanie 
i edukację dzieci. Zawsze traktujemy 
rodziców jako partnerów, a nie rywali 
w wychowaniu dzieci. Organizujemy 
spotkania z rodzicami i to nie tylko 
w sprawach kłopotliwych. Często ce-
lem takich spotkań jest prezentacja nie-
przeciętnych umiejętności i osiągnięć 
ich pociech na okolicznościowych uro-
czystościach, ogólnoszkolnych spotka-
niach. W rozmowach indywidualnych 
przedstawiamy rodzicom nasze zamie-
rzenia co do ich dzieci, dajemy do zro-
zumienia, że liczymy na ich współ-
pracę, ale okazujemy również za nią 
wdzięczność. 
 Zależy nam, by Rada Rodziców 
była pomostem łączącym ogół rodzi-
ców z Radą Pedagogiczną. Cieszy nas 
wspólna troska nauczycieli i rodziców 
o wszechstronny rozwój uczniów, po-
lepszenie warunków nauczania i wy-
chowania, dbałość o mienie szkoły. 
Dowodem tego są udane imprezy 
i inicjatywy na rzecz szkoły, będące 
rezultatem wydajnej i owocnej współ-
pracy dyrektora, grona pedagogiczne-
go i Rady Rodziców. Należą do nich 
corocznie: bal sylwestrowy, zabawa 
noworoczna dla dzieci, Mikołaj, fe-
styn szkolny, Dzień Dziecka. Jesteśmy 
świadomi, że wiele zamierzeń udaje 
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się zrealizować dzięki wsparciu finan-
sowemu rodziców, którzy mimo rosną-
cych wydatków domowych dokonują 

wpłat na rzecz Rady Rodziców, gdyż 
są przekonani o trafnym wykorzystaniu 
środków do poprawy jakości nauczania 

i wychowania, a to jest wspólnym ce-
lem naszej szkoły i rodziców.

Miłym akcentem rozpoczęła 
się w dniu 1 lutego br IV 
Sesja Rady Powiatu. Stało 

się tak z powodu dekoracji medalami 
„Za zasługi dla obronności Kraju”. 
Wśród odznaczonych znaleźli się także 
mieszkańcy naszej gminy. Srebrnym 
medalem odznaczeni zostali Państwo 
Janina i Stanisław Dolniakowie z Nie-
znanic oraz Janina i Jeremi Olesińscy 
z Rzek.
 Medal „Za zasługi dla obronności 
kraju” nadaje Minister Obrony Naro-
dowej rodzicom, których co najmniej 
trzech synów odbyło zasadniczą służbę 
wojskową. Medale oraz listy gratula-
cyjne wręczali Starosta Częstochow-
ski p. Andrzej Kwapisz i Komendant  
WKU w Częstochowie płk Krzysztof 
Tarapacz. Odznaczenia w imieniu swo-
im i żon odebrali: Stanisław Dolniak 
i Jeremi Olesiński
- Kiedy nasi chłopcy szli do wojska,  
jak to bywa w takich momentach, po-
jawiają się łzy i pozostaje niepewność. 
Szczególnie trudne chwile przeżywali-
śmy w 1993 roku kiedy dwaj nasi naj-
młodsi, Bogusław i Adam, jednocześnie 
rozpoczynali służbę wojskową. Dzisiej-
szy dzień zaliczam do najważniejszych 

w naszym życiu. 
Po latach, nada-
no nam medale 
„Za zasługi dla 
obronności Kra-
ju”, a przecież 
nie zrobiliśmy nic 
szczególnego – 
dzieli się swoimi 
uwagami p. Sta-
nisław Dolniak. 
– Nasi synowie 
odbywali służbę 
w okresie kiedy 
Polska nie była 
jeszcze uwikła-
na w konflikt 
w Iraku i obecnie 
w Afganistanie, a mimo to bardzo oba-
wialiśmy się o nich. Nie potrafię sobie 
wyobrazić naszych reakcji, gdyby mieli 
dziś pójść do wojska – dodaje na za-
kończenie.
 Bardzo dumni z tego wyróżnienia 
są Tomasz, Bogusław i Adam - trzej 
synowie Państwa Dolniaków.
 Podniosły i uroczysty nastrój zapa-
nował także w rodzinie Olesińskich:
- Bardzo ucieszyliśmy się, kiedy poin-
formowano nas, że będziemy dekoro-

wani medalem 
„Za zasługi dla 
obronności Kra-
ju” nadanym 
jako podzięko-
wanie za służ-
bę wojskową 
trzech naszych 
synów. To miłe, 
kiedy Ojczyzna 
docenia swoich 
obywateli. By-
łem jednak tro-
chę zdumiony, 
dlaczego tylko 
za trzech, prze-
cież czterech 
naszych synów 

poszło do wojska. Po dłuższym namy-
śle uznałem, że najstarszy Tomasz zbyt 
wcześnie się urodził i odbywał swoją 
służbę jeszcze przed 1989 rokiem….- 
mówi z lekkim sarkazmem p. Jeremi 
Olesiński.  
 Fakt wyróżnienia swoich rodziców 
odznaczeniami synowie odebrali bar-
dzo życzliwie i z dumą, żartując sobie 
przy tym, „…że nie wszyscy z nich za-
pracowali na ten medal…”. Radości 
i dumy ze swoich dziadków nie kry-
ły też wnuczęta Państwa Olesińskich 
– Paulina i Mateusz.
 W ostatnich czterech latach są to ko-
lejne nadania tych prestiżowych odzna-
czeń dla mieszkańców naszej gminy. 
W 2005 roku za „przekazanie” armii 
swoich synów medal „Za zasługi dla 
obronności Kraju” otrzymali Państwo  
Krystyna i Bogdan Wolańscy z Nie-
znanic. 
 Redakcja i Czytelnicy „Gazety 
Kłomnickiej” serdecznie gratulują 
nadanych odznaczeń, życząc jednocze-
śnie odznaczonym dużo zdrowia i wie-
lu radosnych chwil w dalszym życiu.

ODZNACZENIA DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
Jan Milc

Jeremi Olesiński wraz ze Starostą Andrzejem Kwapiszem

Stanisław Dolniak wraz z płk Krzysztofem Tarapaczem 



W śnieżne i mroźne po-
południe 26.01.2007r. 
w pałacyku w Chorzeni-

cach panował nastrój przedbalowej 
krzątaniny. Czarodziejki i czarow-
nice tapirowały peruki i sprawdzały 

stan techniczny mioteł. Pewien murzyn 
i pewien kilkunastoletni osesek usta-
wiali krzesła i stoły. Wszędzie kręciły 
się myszki i elfy. Goście, którzy nieba-
wem zawitali też wyglądali szczegól-
nie, bowiem rozpoczynał się właśnie 

Bajkowy Bal, który zorganizowali Har-
cerze i Wolontariusze z Zespołu Szkół 
w Kłomnicach. Bal odbywał się jak 
można się domyślić w Domu Dziecka 
w Chorzenicach. Przytulne i eleganckie 
wnętrza pałacyku wypełniały się śmie-
chem i muzyką. Do tańca grał zespół 
muzyczny Avans. Muzycy z zespołu 
pomimo napiętych terminów (karna-
wał) znaleźli czas i ochotę by nieod-
płatnie zagrać dzieciom. Opiekunowie 
również w przebraniach bawili się ra-
zem z dziećmi i młodzieżą. Takie bo-
wiem tu panują obyczaje. Druhna Dru-
żynowa Agnieszka Borowiecka jako 
dzielny Zorro pełniła rolę wodzireja. 
Wspierały ją Pani Dorota Kotas - opie-
kunka Koła Wolontariuszy, Pani Ewa 
Drab oraz Pani Jola Czerwińska.
 Główną nagrodę za najlepsze prze-
branie odtwarzacz MP3 - wygrała na-
sza wychowanka Aneta, która przebra-
ła się za czarownicę.
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Cymbergaj ma w Polsce 
już ponad stuletnią tradycję. 
Przez lata zmieniały się reguły 

gry, powstawały jego różne odmiany. 
Jedno, co zawsze wiązało się z tą na-
zwą, to zasady polegające na uderzaniu 
monety drugą monetą tak, aby ta osią-
gnęła wyznaczony przez nas cel, czyli 
najczęściej, aby znalazła się w bramce 
przeciwnika. Odmian cymbergaja było 
wiele, jednak nas najbardziej zafascy-
nowała ta, w której każdy gracz pod-
czas meczu ma do dyspozycji sześć 
własnych monet.
 Każdy gracz mając do dyspozycji 
sześć monet tworzy drużynę, nada-
je nazwę drużynie, np. KS Kłomnice, 
oraz nadaje każdej monecie imię i nu-
mer oczywiście według swojego uzna-
nia. Rozstawia on swoje monety na bo-
isku także według swojego uznania. 
Boisko to duży blat z wymalowanymi 
liniami. Wszystkie wymiary odnoszą 

się dokładnie do wymiarów boiska pił-
karskiego, z tym że metry zostały za-
mienione na centymetry. Zasady cym-
bergaja także są odwzorowaniem zasad 
piłki nożnej. Wszystkie stałe fragmen-
ty gry takie jak rzut rożny, czy karne 
obowiązują także w cymbergaju. Każ-
dy gracz podczas gry może stosować 
taką taktykę, jaka mu się podoba. Może 
grać większą ilością obrońców lub też 
napastników, a nawet wprowadzić 
bramkarza do ofensywy, żeby osiągnąć 
większą siłę ataku. Gra w cymbergaja 
szóstkowego wymaga nie tylko dużej 
zręczności i techniki gry, ale wymaga 
myślenia, szybkiego podejmowania 
decyzji i ustalania taktyki. Ważną rolę 
odgrywa także psychika.
 Pomysł utworzenia Związku Cym-
bergaja Szóstkowego i powstania ligi 
zrodził się wraz z wprowadzeniem 
do obiegu monet przez rząd Polski 
w 1995 roku. Opracowano zasady gry 

i regulamin rozgrywek. W pierwszym 
historycznym meczu Iskra Północ po-
konała Smoki Błeszno na swoim sta-
dionie 1:0, uzyskując gola już w 4 mi-
nucie. Już wtedy było widoczne, że gra 
sześcioma monetami daje duże moż-
liwości stosowania taktyki w grze, 
ale większa liczba monet nie pozwalała 
na strzelanie tak dużej ilości bramek 
jak w cymbergaju tradycyjnym, dwój-
kowym czy trójkowym.
 Cymbergaj szóstkowy rozwija się 
cały czas, w rozgrywkach uczestniczy 
co roku coraz więcej drużyn, jednak 
na razie głośno o nas jest tylko w Czę-
stochowie i okolicach. Nasze rozgryw-
ki liczą już, w tym roku czterdzieści 
dwie drużyny, w tym dwa pierwsze 
zespoły Smoki Błeszno i Iskra Północ 
Parkitka.
 W Zespole Szkół w Witkowicach 
odbywają się różnego rodzaju roz-
grywki od regularnej ligi, wszelkiego 

Cymbergaj, mała gra – dużo myślenia
Adrian Sławiński

Z ogromną wdzięcznością wychowawcy i wychowankowie Domu Dziecka w Chorzenicach

Bal w Chorzenicach
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LIGA CYMBERGAJA SZÓSTKOWEGO

I kolejka (12 styczeń)

Centertel Widzew Witkowice – Albatros Witkowice 2:2
Wiewiór Nieznanice - Galaxia Chorzenice     6:2
FC Chorzenice - Piast Chorzenice        4:1
Ptaszarnia Zdrowa - PSV Witkowice       2:1

II kolejka (26 styczeń)

Ptaszarnia Zdrowa - Centertel Widzew Witkowice   2:3
PSV Witkowice - FC Chorzenice        5:3
Piast Chorzenice - Wiewiór Nieznanice      0:6
Galaxia Chorzenice - Albatros Witkowice     7:2

III kolejka (2 luty)

Centertel Widzew Witkowice - Galaxia Chorzenice  6:4
Albatros Witkowice - Piast Chorzenice      3:1
Wiewiór Nieznanice - PSV Witkowice      1:6
FC Chorzenice - Ptaszarnia Zdrowa       3:1

IV kolejka (9 luty)

FC Chorzenice - Centertel Widzew Witkowice    1:5
Ptaszarnia Zdrowa - Wiewiór Nieznanice     2:2
PSV Witkowice - Albatros Witkowice      2:4
Piast Chorzenice - Galaxia Chorzenice      1:9

 Lp Nazwa Mecze Punkty Bramki

1. Centertel Widzew Witkowice 4 7 16-9

2. Wiewiór Nieznanice 4 5 14-10

3. Albatros Witkowice 4 5 11-12

4. Galaxia Chorzenice 4 4 22-15

5. PSV Witkowice 4 4 14-10

6. FC Chorzenice 4 4 11-12

7. Ptaszarnia Zdrowa 4 3 7-9

8. Piast Chorzenice 4 0 3-22

rodzaju turniejów, po zwykłe mecze 
na przerwach między lekcjami. Pierw-
sza liga posiada osiem najlepszych dru-
żyn wyłanianych już od kilku lat w roz-
grywkach. W ostatnim roku szkolnym 
2006/2007 cymbergaj zyskał wielu 
nowych zwolenników w uczniach 
szkoły podstawowej z Witkowic, 
którzy występują obecnie w II lidze. 
Liczy ona 32 graczy. W styczniu 
2007 roku odbył się Turniej Nowo-
roczny w Witkowicach. W turnieju 
noworocznym zwyciężyły Smoki 
Błeszno pokonując w finale Iskrę 
Parkitka 2:1. Drużyna z Błeszna 
nie tylko wygrała wszystkie mecze, 
ale również zdobyła najwięcej goli 
i najmniej straciła. W turnieju wzię-
ło udział dwunastu graczy, podzie-
lonych na cztery grupy.
 W taki sposób uczniowie Zespo-
łu Szkół im. Jana Kochanowskiego 
w Witkowicach umilają sobie czas 
wolny. Mają z tego wielką frajdę 
oraz satysfakcje z rozegranych me-
czów.
 W szkole wydawana jest również 
gazetka Cymbermaniak, w której 

znajdują się relacje z bieżących me-
czów ligowych i pucharowych. Więcej 
informacji można znaleźć pod adresem 
naszej strony internetowej: www.cym-
bergaj6.yoyo.pl. Redaktorami gazetki 

i strony internetowej są uczniowie Pa-
weł Woźniak, Norbert Kubacki oraz 
Adrian Sławiński, którzy pracują pod 
kierunkiem nauczyciela p. Marcina 
Grabałowskiego.



W dniach 10 i 11 marca b.r. 
do Kłomnic znów zawitają 
pary taneczne z całej Pol-

ski, aby na parkiecie Hali Sportowej 
rywalizować w pięknych tańcach 
standardowych i latynoamerykań-
skich.
 Tegoroczny turniej będzie turnie-
jem charytatywnym z przeznaczeniem 
cegiełek i ofiarowanych wpłat przez 
sponsorów na rzecz Fundacji Anny 
Dymnej - „Mimo Wszystko”.
 Przygotowania są w toku, zostało 
niewiele bo kilka gorących dni.
 Zapraszamy wszystkich na zmaga-
nia rywalizujących ze sobą tancerzy, 
a także na atrakcje jakie będą towa-
rzyszyć w przerwach między blokami 
tanecznymi. W dniu 10 marca przed 
godz. 16.30 zobaczymy pokaz tańca 
z ogniem w wykonaniu artystów z Te-

atru Ognia, a w dniu 11 marca w godzi-
nach popołudniowych będziemy mieli 
zaszczyt spotkać się z przedstawiciela-
mi Fundacji Anny Dymnej, którym zo-
stanie wręczona pomoc finansowa. Być 
może przybędzie osobiście p. Anna 
Dymna – Dyrektor Fundacji, a dla nas 
znana i bardzo lubiana aktorka.
 Promocyjną Cegiełkę umożliwiają-
cą wstęp na Turniej można będzie jesz-
cze nabyć u przedstawicieli Zarządu 

Klubu Tańca „STYL” w terminie do 5 
marca. Niestety ilość jest ograniczona, 
a potem … już tylko w dniu imprezy. 
 Wszyscy wierzymy, że IV już z rzę-
du Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego o Puchar Wójta Gminy 
Kłomnice pod honorowym patronatem 
I wicewojewody Śląskiego odbędzie 
się w przyjaznej atmosferze i pod zna-
kiem dobrej organizacji.
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„Świąteczne Spotkanie”
Teresa Flasza i Stanisława Majer - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Witkowicach

Święta to najpiękniejszy czas, 
czas radości, miłości, życzeń, 
przebaczania. Chciałoby się 

ten czas zatrzymać na dłużej, uchwy-
cić moc ludzkich życzeń i myśli, któ-
re w tych dniach są piękne i wzniosłe. 
W cudownym wnętrzu Pałacu w Nie-
znanicach 21stycznia 2007r. o godzinie 
17.00 odbył się wieczór kolęd i spotka-
nie opłatkowe. 
 Organizatorami spotkania byli: 
Elżbieta Lubert – właścicielka Pałacu 
w Nieznanicach, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich w Witkowicach oraz 
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskie-
go w Witkowicach. 
 Spotkanie zaszczyciło swoją obec-
nością około 120 osób. Honorowy-
mi gośćmi uroczystości byli: Wanda 
Kusztal - V-ce Wójt Gm. Kłomnice, 
Anna Pawłowska - Dyrektor Urzędu 
Miasta Częstochowy, reprezentująca 
prezydenta Tadeusza Wronę, Ks. Ma-
rek Szumilas – Asystent kościelny Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich, Ks. 

Alojzy Zatoń – Duszpasterz Rodzin 
Dekanatu Kłomnickiego, Ks. Dziekan 
Piotr Krzemiński – Proboszcz Parafii 
Borowno, Marta Kwiatkowska ze Szko-
ły Muzycznej w Częstochowie, Marian 
Dziewoński – Prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Archidiecezji Czę-
stochowskiej, p. Dorota Kowalik – Dy-
rektor Zespołu Szkół w Witkowicach, 
Małgorzata Śliwakowska – Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Sportu, Zdro-
wia i Polityki Społecznej Rady Gmi-
ny Kłomnice, Robert Kępa – Prezes 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Garnku. 
 Otwarcia spotkania dokonali go-
spodarz spotkania Elżbieta Lubert 
oraz Prezes Stowarzyszenia Andrzej 
Borkowski. Następnie zebrani goście 
zatrzymali się na chwilę w świątecz-
nym nastroju, słuchając poezji Ks. Jana 
Twardowskiego w wykonaniu uczniów 
ze szkoły w Witkowicach, przeplatanej 
kolędami zespołu „Arka Księdza Mar-
ka”. Dalszą część spotkania uświetniła 

swoim występem Agnieszka Twar-
doch, laureatka festiwali ogólnopol-
skich i międzynarodowych. Zaśpiewała 
ona pięć utworów zachwycając głosem 
i wykonaniem. Po recitalu wokalnym 
Agnieszki wystąpili uczniowie , któ-
rych przygotowywała Anna Błaszczyk 
,nauczycielka Zespołu Szkół w Witko-
wicach, przedstawiając unowocześnio-
ną wersję bajki A.Puszkina p.t. „Złota 
Rybka”, bawiąc widzów do łez. 
 Po występach wszyscy goście łama-
li się opłatkiem i składali sobie życze-
nia. Była to piękna chwila, uśmiechy 
na twarzy, miłe słowa, widać było, iż 
każdy z uczestników poczuł cudowną 
magię Świąt, a czas jakby się zatrzy-
mał… 
 Kawa i herbata zakończyły spotka-
nie w pełnych nastroju wnętrzach Pała-
cu.
 Dziękujemy organizatorom oraz 
gościom za przybycie i uczestniczenie 
w spotkaniu. 

IV Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego w Kłomnicach tuż tuż

Krzysztof Chmielarz

Poniżej przedstawiam program turnieju

Sobota 10.03.2007r.
Blok dopołudniowy – godz.   9.30 – 12.00, 
Blok popołudniowy – godz. 12.30 – 15.00,
Koncert galowy       – godz. 16.30 – 19.00, 

Niedziela 11.03.2007r.
Blok dopołudniowy – godz.   9.30 – 12.00, 
Blok popołudniowy – godz. 12.30 – 15.00, 
Koncert galowy       – godz. 16.30 – 19.00, 
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Koncerty Kolęd i Pastorałek 
w wykonaniu chóru „Wesoła 
Pięciolinia”, z Zespołu Szkół 

w Kłomnicach, prowadzonego przez 
E. Twardoch stały się już swego ro-
dzaju tradycją w naszej miejscowo-
ści. Pierwszy z nich odbył się w 1997r. 
(wtedy też został założony chór i zespół 
wokalny) najpierw w szkole, a następ-
nie w Kościele Parafialnym w Kłom-
nicach. Koncert spotkał się z dużym 
uznaniem publiczności, dlatego też 
tego rodzaju działalność kontynuowana 
była przez kolejne lata, będąc jednym 
z największych przedsięwzięć chóru 
i jego opiekunki. Chór koncertował 
corocznie najpierw w szkole, a potem 
w Kościele Parafialnym w Kłomni-
cach, a także w kościołach innych pa-
rafii, m.in. w Witkowicach, Częstocho-
wie, Olsztynie, Blachowni, Zawadzie. 
Szczególnym wyróżnieniem dla chóru 
stał się Koncert Kolęd i Pastorałek „na 
żywo” w Radiu „FIAT” w Częstocho-
wie (20.01.2000r.) a także koncerty 
na Jasnej Górze w Auli Jana Pawła II 
(2001, 2002r.)
 Dziesiąty Jubileuszowy Koncert 
Kolęd i Pastorałek, który odbył się 
28 stycznia 2007r. w Kościele Para-
fialnym p.w. Św. Marcina w Kłom-
nicach, miał bardzo uroczysty charak-
ter. W programie koncertu znalazło się 
czternaście kolęd tradycyjnych i pasto-
rałek w nowych aranżacjach i układach 
głosowych, w tym pięć utworów solo-
wych m.in. „Do szopy hej pasterze”, 
„Ach ubogi żłobie”, „ W żłobie leży”, 
„Pójdźmy wszyscy do Stajenki”, „Dnia 
jednego”, „Hola, hola pasterze z pola”, 
„Hej w Dzień Narodzenia”, „Rodzisz 
się Dziecino” i inne. Gościnnie wy-

stąpiły absolwentki szkoły: Agniesz-
ka Twardoch, Monika Kluska, Anna 
Bugaj, które wykonały kilka utworów 
solowych. Pieczę nad nagłośnieniem 
koncertu sprawował Ksiądz Proboszcz 
Mirosław Turoń, któremu z tego miej-
sca serdecznie dziękujemy za pomoc 
i zrozumienie, a także uczniowie Gim-
nazjum w Kłomnicach Szymon Bik 
i Mateusz Wrzalik. 
 Po zakończeniu koncertu jubile-
uszowego w imieniu Władz Gminy 
Kłomnice wystąpiła V-ce Wójt Gmi-
ny Kłomnice p. Wanda Kusztal, która 
wyraziła swoje uznanie dla dziesięcio-
letniej pracy chóru. Chórowi podzię-
kował również Ksiądz Proboszcz Mi-
rosław Turoń, a licznie zgromadzeni 
parafianie nagrodzili występ gromkimi 
brawami.
 Jubileuszowy koncert stał się oka-
zją do podsumowania dziesięciolet-
niej pracy chóru i zespołu wokalnego. 
Należy tutaj dodać, że zespół „Wesoła 
Pięciolinia” wykonuje nie tylko utwory 
o charakterze świątecznym, ale także 
bierze udział w różnego typu festiwa-
lach, przeglądach i koncertach. W jego 
repertuarze znajdują się piosenki wy-
konywane w układach jedno-, dwu-, 
i trzygłosowych, a także piosenki solo-
we wykonywane podczas różnego ro-
dzaju uroczystości szkolnych i środo-
wiskowych.
 Podsumowując dziesięć lat dzia-
łalności należy stwierdzić, że zespół 
wokalny może poszczycić się szere-
giem czołowych nagród: I miejsca, 
II miejsca, III miejsca i wyróżnienia 
(kilkakrotnie) w festiwalach i przeglą-
dach piosenki, m.in. w Wojewódzkich 
Przeglądach Szkolnych Zespołów Ar-

tystycznych w Częstochowie (w latach 
1999-2004), Powiatowych Przeglądach 
Szkolnych Zespołów Artystycznych 
„Złota Lilia” (w latach 2002-2005).
 Solistki przygotowywane przez 
E. Twardoch zdobywały i zdobywają 
nadal szereg czołowych miejsc w fe-
stiwalach piosenki, konkursach kolęd 
na szczeblu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim 
i międzynarodowym, m.in. w Gmin-
nych Festiwalach Piosenki Dziecięcej 
oraz Kolęd, Powiatowych Przeglądach 
Młodych Wokalistów „Złoty Mikro-
fon”, Wojewódzkich Przeglądach Pio-
senki „Interpretacje” w Boronowie, 
Wojewódzkich Festiwalach Piosen-
ki i Konkursach Kolęd w Woźnikach 
(m.in. K. Pindych, E. Woszczyńska, 
J. Bik, M. Bednarek, K. Łęgowik, W. 
Machalska, absolwentki M. Kluska, A. 
Bugaj) a także ( absolwentka A .Twar-
doch) w Ogólnopolskich festiwalach 
Młodych Wokalistów w Częstocho-
wie, Woźnikach, Kielcach, Krakowie, 
(m.in. Ogólnopolski Festiwal „Nowa 
Piosenka w Starym Krakowie”, „Ogól-
nopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie”) Międzynarodowych Fe-
stiwalach Piosenki „Majowa Nutka” 
(kolejne edycje od 2002r.), Między-
narodowych Festiwalach Piosenki im. 
H. Morysa w Kielcach ( kolejne edycje 
od 2002r.) Międzynarodowym Festi-
walu Piosenki w Rzeszowie.
 Wszystkie te sukcesy (koncerty 
kolęd, festiwale) niezmiernie cieszą 
zarówno uczniów należących do chó-
ru i zespołu wokalnego „ Wesoła Pię-
ciolinia” jak i ich opiekunkę, stając się 
bodźcem do dalszej działalności.

Kolędowy Jubileusz chóru 
„Wesoła Pięciolinia” 
z Zespołu Szkół 
w Kłomnicach

Elżbieta Twardoch



2 lutego, w Święto Ofiarowania 
Pańskiego, w naszych trady-
cjach znany jako Dzień Matki 

Boskiej Gromnicznej - zorganizowa-
liśmy Wieczór Kolęd. Miejsce – Sala 
OSP w Kłomnicach.
 Autorem scenariusza był P. Mie-
czysław Tkacz. Wystąpiły Zespoły: 
ZPiT „Kłomnickie Płomyczki” wraz 
z choreograf – P. A. Żaczkową, Ka-
pelą Zespołu pod kierownictwem P.K. 
Kłoska, Folklorystyczny Zespół Śpie-
waczy „Klepisko” z kierownikiem ar-
tystycznym – P. M. Tkaczem, Zespół 
Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc pod 
kierunkiem (nieobecnej) – P. Janiny 
Gołdy, zastępowała ją P. Maria Makles. 
Wystąpili też laureaci Gali Kolęd i Pa-
storałek: Klaudia Kowalczyk i Dorot-
ka Woźniak (Przedszkole Kłomnice), 
Wiktoria Łągiewka , Dominika Wosz-
czyna, Aleksandra Choryłek, Dagmara 
Bogucka (uhonorowana przez liczny 
udział w edycjach festiwali), Paulina 
Makles, Damian Kluźniak (akompania-
tor) (wszyscy z ZS Rzerzęczyce) oraz 
Monika Bajor (SP Skrzydlów), Karoli-
na Kowalczyk (SP Zawada), 
Weronika Machalska (Gim-
nazjum Kłomnice). Z po-
wodu choroby nie wystąpi-
ła zapowiadana wcześniej 
–Agnieszka Twardoch- so-
listka. Dzielnie zastępowała 
ją Paulina Makles, z głosem 
„kolędowego anioła”. Dobór 
repertuaru odpowiednio do-
pasowany do okoliczności 
uroczystości, dużo pięknych 
kolęd, niektóre mniej znane. 
Były też kolędy w wykona-
niu solistów „Klepiska”. Ze-
spół Obrzędowy „Grusza” 
prezentował stare, ludowe 
kolędy wynikające bardziej 
z charakteru i formy zespołu. 
Tańce i kolędy w wykona-
niu „Kłomnickich Płomycz-
ków” tradycyjnie podobały 
się, zważywszy, że dla grupy 

młodszej udział w wieczorze kolęd był 
ich debiutem. Wszyscy występujący 
w Wieczorze Kolęd, choć amatorzy 
prezentowali się jak amatorzy-profe-
sjonaliści. Z przyjemnością informu-
ję o obecności naszych gości: Wójta 
Gminy Kłomnice - P. Adama Zająca 
i zastępcy Wójta - P. Wandy Kusz-
tal, Przewodniczącego Rady Gminy 
w Kłomnicach - P. Jarosława Łapety. 
Wręczali dzieciom i młodzieży Gali, 
ku uciesze i emocjom ich wszystkich 
nagrody i dyplomy! Obecni byli radni 
powiatowi i prawdopodobnie w więk-
szości –nasi radni z naszej gminy. 
Wspaniała publiczność, która mimo 
obfitości czasu wieczoru kolęd wytrwa-
ła z nami do końca. Więcej wszyscy, 
wychodzili z zakupionymi Aniołami 
(jedna z form imprez towarzyszących 
Wieczorowi Kolęd). Anioły- dzieło rąk 
dzieci od klasy 0 do III klasy z przed-
szkoli i szkół Gminy Kłomnice. I tak 
oto Wieczór Kolęd i dobre serca lu-
dzi mogą zasilić „gotówkę” za którą 
już wkrótce kupimy paczki żywno-
ściowe dla dzieci z biednych rodzin, 

ze wszystkich miejscowości. Słowami 
autora scenariusza – Mieczysława Tka-
cza, zakończę artykuł:
„O ileż piękniejsze byłoby życie, gdy-
by ludzie przez wszystkie dni wędrówki 
po tym świecie nosili w sercach miłość 
i wrażliwość wobec innych…”
 Podziękowania za pomoc organiza-
cyjną składamy Panom: Darkowi Wie-
wiórze, Łukaszowi Kułachowi, Ceza-
remu Zatoniowi, Robertowi Zalasowi 
oraz OSP w Kłomnicach.

P.S. 
W niedzielę dnia 11 lutego dzięki życz-
liwości Księdza Proboszcza Parafii p.w. 
Św. Stanisława B.M. w Witkowicach 
– Księdza Marka Szumilasa mogliśmy 
wystawić pozostałe Anioły- rękodzie-
ło naszych dzieci. Udało się znów po-
zyskać gotówkę. Każda symboliczna 
kwota, za które kupimy paczki jest ko-
lejnym darem dla dzieci z biednych 
rodzin. Księdzu i Parafianom – pięknie 
dziękujemy. Macie wspaniałe serca!
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Mija już 60 lat, jak na tere-
nie Kłomnic powołany zo-
stał do życia klub POGOŃ 

KŁOMNICE. Przez ten jakże długi 
okres czasu wiele się wydarzyło. Były 
sezony lepsze i gorsze. W klubie przez 
cały czas następowała pokoleniowa 
zmiana warty. Jedni zawodnicy przycho-
dzili, inni odchodzili. Na miejsce grają-
cego ojca przychodził grający syn. Jak 
w każdym klubie z małej miejscowości 
raz były wzloty, raz upadki. Jednak po-
mimo upływających lat nazwa POGOŃ 
utrzymała się i wrosła w naszą społecz-
ność.
 Zarząd Ludowego Klubu Sportowego 
POGOŃ KŁOMNICE, który wybrany 
został pod koniec 2005 roku, postawił so-
bie za cel podtrzymanie tej chlubnej trady-
cji i kontynuowanie rozwoju piłki nożnej 

oraz promowanie kultury fizycznej na te-
renie naszej miejscowości. Na pokrycie 
tych słów można przywołać pracę, jaką 
wykonano w ubiegłym roku. Utworzono 
trybuny, wyremontowano budynek klu-
bu. Ale infrastruktura to nie wszystko. 
Odpowiedni dobór trenerów i ich facho-
wość w pracy z zawodnikami spowodo-
wały, że obecnie w klubie trenuje ponad 
20 zawodników w drużynie seniorskiej, 
40 zawodników w drużynie juniorskiej 
i 40 zawodników w drużynie trampka-
rzy. W tym roku planowane jest utworze-
nie drużyny chłopców do lat 12. Widać 
więc, iż dla Zarządu, ważne są nie tylko 
sprawy bieżące klubu, ale również jego 
przyszłość.
 Decyzją władz klubu ustalono, 
że w dniach 23-24 czerwca odbędzie się 
jubileusz 60 – lecia istnienia Ludowego 

Klubu Sportowego POGOŃ KŁOMNI-
CE. W sobotę (23 czerwca) na boisku 
POGONI KŁOMNICE rozpocznie się 
festyn. Ale całe uroczystości jubileuszo-
we odbędą się w niedzielę (24 czerwca). 
Na boisku zostanie odprawiona polowa 
Msza Św. 
 Nie samą piłką żyje człowiek – tak 
chyba należałoby podsumować to, 
co obecnie dzieje się w klubie LKS 
POGOŃ KŁOMNICE. Miejmy nadzie-
ję, że w tak dobrej atmosferze sukcesy 
przyjdą same i to już niebawem.

3 lutego w Kamyku odbył się 
”Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Ministrantów Archidiecezji 

Częstochowskiej 2006”. Turniej ten 
miał się odbyć pod koniec roku 2006, 
ale z uwagi na żałobę narodową, zo-
stał przeniesiony na luty. Organizato-
rem turnieju był ks. Sebastian Ciastek 
– odpowiedzialny za duszpasterstwo 
ministrantów w naszej archidiecezji. 
I jeśli był to turniej archidiecezjalny, 
nie mogło tam zabraknąć ministran-
tów z parafii Kłomnice. Tak więc eki-
pa w składzie: Dawid Jurczyk – kapi-
tan, Arkadiusz Szymczyk – bramkarz, 
bracia Koblańscy – Łukasz i Bartosz, 
Sylwiusz Majchrzak, Rafał Kucharski 

i Janusz Centkowski stawiła się w Ka-
myku, by walczyć o tytuł najlepszej 
drużyny ministrantów w Archidiecezji 
Częstochowskiej. Menadżerem, selek-
cjonerem, a przede wszystkim Ojcem 
duchowym drużyny był oczywiście 
znany wszystkim ks. Sławomir Poręb-
ski. Konkurencja była duża – 23 dru-
żyny z całej diecezji podzielone na 6 
grup. Nasza drużyna pierwszy mecz 
grupowy rozegrała z drużyną z para-
fii Św. Teresy z Częstochowy. Dwie 
bramki strzelone i żadnej straconej. 
Drugi mecz to rywal z Rozprzy – po-
konany 2:1. Mecz z trzecim rywalem, 
Ostrowami, zakończył się bezbramko-
wym remisem. W półfinale nasi chłop-
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Zbliża się Jubileusz

„Już w okresie międzywojennym w naszej wsi kopano piłkę. Była to jednak piłka niezorganizowana. Grano tak sobie, dla 
przyjemności. Ale gdy umilkły działa, skończyła się II wojna światowa, w miastach i wsiach, jak grzyby po deszczu, zaczęły 
powstawać kluby sportowe. I tak wiosną 1947 roku z inicjatywy Organizacji Młodzieżowej „Wici” w Kłomnicach powstał L. 
Z. S.. Pierwszym prezesem i opiekunem był Tadeusz Gonera. W tym ciężkim okresie dla Polski organizowanie meczów było 
bardzo trudne, nie było czym grać,  w czym grać, a jednak mecze się odbywały. Organizacja meczów, jak również przejazd na 
mecz - było to w gestii samych zawodników. Nie raz i nie dwa na mecze jechali rowerami. I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO „ 

                   (...pierwszy wpis w kronice LKS POGOŃ KŁOMNICE...)

Adam Worwąg

Ministranci pokazali, 
jak się gra – jadą do Piły

Adam Worwąg



Przygotowania do VII Wielka-
nocnego Wyścigu Kolarskie-
go o Puchar Wójta Gminy 

Kłomnice pod patronatem Starosty 
Częstochowskiego „rozkręciły się” 
na dobre. 
 Z wstępnych wyliczeń wynika, 
że w tegorocznym wyścigu weź-
mie udział około 450 zawodników 
z wszystkich liczących się w Polsce 
grup kolarskich, a także nasi kolarze 
z ULKS Witkowice. Jak już informo-
waliśmy wyścig pojedzie w Wielką 
Sobotę 7 kwietnia. Start i meta zostały 
zlokalizowane na ul. Pocztowej obok 
Urzędu Gminy. Parkingi dla ekip kolar-
skich umiejscowiono na ul. Strażackiej 
i Targowej oraz na dziedzińcu Urzędu 
Gminy. Kibice i osoby towarzyszące 
kolarzom swoje pojazdy będą parko-
wać na „pasterniku” i placu przed OSP. 
Na ul. Projektowanej zostanie przygo-
towany bufet dla zawodników. Parkin-
gi przed Urzędem Gminy, Przychodnią 

Lekarską i Pocztą będą zarezerwowa-
ne dla potrzeb organizatora wyścigu. 
Przypominamy, że trasa wyścigu pro-
wadzi z Kłomnic przez Rzerzęczyce, 
Skrzydlów, Rzeki, Karczewice, Pacie-
rzów, Bartkowice (ul.ul. Świerczew-
skiego, Wąską i Wspólną) do Kłomnic 
(ul. Sądową, Pocztową i Dworcową). 
Trzeba w związku z tym mieć na uwa-
dze utrudnienia w ruchu kołowym. 
W godz. 11.30 – 17.00 będzie on moc-
no ograniczony, a możliwe, że całko-
wicie wstrzymany. Podobne utrudnie-
nia wystąpią w rejonie zlokalizowania 
parkingów. Dlatego organizatorzy 
uprzejmie proszą wszystkich miesz-
kańców, których bliscy i znajomi 
zamierzają odwiedzić ich w okresie 
Świąt Wielkanocnych, aby w swoich 
planach podróży  uwzględnili utrud-
nienia w ruchu kołowym jakie nie-
wątpliwie wystąpią w czasie trwania 
wyścigu. 
 Szczegółowy program VII Wiel-

kanocnego Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy 
Kłomnice przedstawimy w następnym 
numerze „GK”.
 Zachęcamy przedsiębiorców do za-
reklamowania swoich firm. Na wyścig 
przyjadą ekipy kolarskie i towarzyszą-
ce im osoby oraz ich sponsorzy z całej 
Polski, a także przedstawiciele prasy, 
radia i tv. Będzie to więc bardzo do-
bra okazja do szerokiego zaprezento-
wania przedsiębiorstw. Warunkiem 
umieszczenia reklamy, podobnie jak 
w ubiegłych latach jest udział w spon-
sorowaniu wyścigu. Szczegółowych 
informacji w tym względzie udziela 
Dyr. GOK p. Leszek Janik. 
 Na czas trwania wyścigu zostały 
zaplanowane objazdy, których schemat 
przedstawiamy na następnej stronie.

VII WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Będą utrudnienia w ruchu pojazdów
Jan Milc
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cy trafili na ekipę z Miedźna. Pomimo, 
że pierwsi stracili bramkę, potrafili 
odrobić straty i wygrali 2 do 1. Półfi-
nałowy mecz z drużyna z parafii Św. 
Jadwigi był prawdziwym horrorem. 
Po regulaminowym czasie gry było 
1:1. Rzuty karne (2:0) zdecydowały, 
że do finału weszły Kłomnice. Wraz 
z drużyną parafii Św. Kingi i drużyną 
z parafii Św. Stanisława BM z Często-
chowy drużyna Św. Marcina z Kłom-
nic utworzyła grupę finałową. Grano 
systemem każdy z każdym. W pierw-
szym meczu parafia Św. Stanisława 
BM (na terenie tej parafii znajduje się 
klub RAKÓW Częstochowa) zremiso-
wał bezbramkowo z zespołem z parafii 
Św. Kingi z Częstochowy. Drugi mecz 
Kłomnice zremisowały 1:1 z parafią 
Św. Stanisława BM (strzelcem bramki 
Dawid Jurczyk). Tak więc trzeci mecz 
był meczem o tytuł. I od początku me-
czu walka była zacięta. Jednak kolej-
ne akcje nie przynosiły rezultatu dla 
żadnej ze stron. Aż w końcu na dwie 
minuty przed końcem meczu lewą 
stroną boiska przedarł się Sylwiusz 
Majchrzak i płaskim strzałem pokonał 

bramkarza rywali. Minutę 
później jest już po meczu: 
akcja rywali prowadzona 
środkiem została przerwa-
na, piłkę przejął Sylwiusz 
Majchrzak i precyzyjnym 
strzałem wykończył akcję.
 Radość ze zwycię-
stwa była ogromna. Ekipa 
z Kłomnic okazała się czar-
nym koniem rozgrywek. 
Dodać należy, że ministran-
ci przed turniejem nie odby-
li żadnego treningu. Brawa 
należą się dla wszystkich 
zawodników. A co dalej? 
Mistrzostwa Polski w Pile. 
Tam nasz zespół będzie re-
prezentantem Archidiece-
zji Częstochowskiej. Czy 2 
maja (finał turnieju ogólno-
polskiego) będzie dniem mi-
nistrantów z Kłomnic? 
Chłopaki, wszyscy trzyma-
my za Was kciuki...
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Z bibliotecznej półki
Barbara Charaziak

Powieść obyczajowa
Pilchem Rosamunde - WRZESIEŃ
 
W Szkocji wrzesień to miesiąc zabaw i polowań. Na ten czas Verena Steynton zaplanowa-
ła wielki bal na cześć swojej córki. Od maja cała okolica przygotowuje się do uroczystości, 
na którą mają zjechać goście ze wszystkich stron świata. Ma to być okazja do odnowienia 
więzów przyjacielskich i rodzinnych - równocześnie odżyją dawne animozje. A miary wszyst-
kiego dopełni nieoczekiwany przyjazd Pandory, miejscowej piękności, która przed laty uciekła 
z bogatym Amerykaninem… 

Literatura faktu
Trevane Jacky – FATWA: ŻYCIE W NIEUSTANNYM ZAGROŻENIU

Książka autobiograficzna opowiadająca retrospektywnie o losach autorki od momentu, gdy potajem-
nie opuszcza wraz z dwiema córkami swojego egipskiego męża, poprzez nieszczęśliwy wypadek, 
który wydarzył się zraz po jej pierwszym przyjeździe do Kairu, aż po okres, gdy już całkowicie 
bezpieczna znajduje się w swojej ojczystej Anglii i jej młodsza córka Amira kończy osiemnaście lat. 
Dopiero wtedy dziewczyna dostaje pierwszy, oficjalny dokument potwierdzający jej istnienie – waż-
ny paszport – i staje się pełnoprawna obywatelką brytyjska. Zamiarem autorki było nie tylko przed-
stawienie w sposób artystyczny swojego dramatycznego 
losu, ale również ostrzeżenie młodych kobiet przed nieroz-
ważnym zachowaniem i zwrócenie ich uwagi na możliwą 
przepaść, dzielącą różne kultury i religie.

Powieść sensacyjna
Masterton Graham - POWRÓT WOJOWNIKÓW NOCY

W klinice położniczej w Louisville noworodki zapadają 
na tajemniczą chorobę. Nieustający płacz i brak snu skazują 
je na powolna śmierć z wycieńczenia. Lekarze i rodzice do-
słownie odchodzą od zmysłów. Licząc na nagłośnienie spra-
wy, jedna z matek zwraca się o pomoc do dziennikarki Sashy 
Smith. Po wizycie w klinice synek kobiety objawia się dziew-
czynie we śnie i informuje ją, iż ktoś ukradł mu sny… Siły, 
które sprzymierzyły się przeciwko światu, są tym razem wy-
jątkowo krwiożercze. Ludzie, planety, galaktyki – wszystko zniknie. Wszechświat 
zostanie zastąpiony przez chaos. Jedynie Sasha wraz z towarzyszami może podjąć 
walkę z siłami ciemności – jest bowiem Wojownikiem Nocy…

Poradniki
Davis Ronald D. - DAR DYSLEKSJI

Ronald D. Davis, podobnie jak inni dyslektycy, został obdarzo-
ny niezwykłymi zdolnościami twórczymi i wyobraźnią. Dora-
stał, nie mogąc zrozumieć, dlaczego jednak nie potrafi normalnie 
funkcjonować w szkole, a nauczyciele uważali go za „opóźnione-
go”. Przeżywając liczne porażki i niepowodzenia, został w koń-
cu inżynierem, biznesmenem i rzeźbiarzem. Mając trzydzieści 
osiem lat, dokonał zaskakującego odkrycia, które pozwoliło mu 

po raz pierwszy przeczytać całą książkę w ciągu kilku godzin. Odkrycie to zainspi-
rowało Davisa do stworzenia rewelacyjnych metod, które prosto i jasno przedstawił 
w niniejszej książce, tak że każdy – nauczyciel, rodzic, terapeuta czy dyslektyk – może 
je zastosować, z powodzeniem przezwyciężając trudności, jakie sprawia dysleksja.

To nie wielkie bogactwa nam potrzebne
To nie kasa – taka moda teraz właśnie
Ale miłość – miłość prawdziwa
Bo inaczej nam szczęście przygaśnie

Wielkie rzeczy cieszą tak samo
Jak te małe co sercu są bliskie
Tylko miłość nam bardzo potrzebna 
Wtedy szczęście nam światłem rozbłyśnie

Ona nie potrzebuje majątku
Ani kasy – tej wielkiej władczyni
Ona tak, po prostu, za darmo
Wielkie dobro nam wszystkim uczyni…

*   *   *

Coś się z czasem stało
Mamy go za mało
Trzeba coś z tym zrobić
Odważnie i śmiało

Trzeba poukładać 
W światowej szufladzie
Żeby wszystko było
W porządku i ładzie

Jeszcze luki zrobić 
Na poważne sprawy,
Na szczere modlitwy
I piękne zabawy.

   Janina Chrząstek
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