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Okładka: fot. Krzysztof Wójcik

    Szanowni Państwo,

Oprócz ogólnopolskich mediów, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, 
Gazeta Kłomnicka to najistotniejszy przekaźnik informacji na terenie 
naszej gminy. Ze względu na liczne sugestie i uwagi mieszkańców doty-

czące Gazety, zobowiązuję się do tego aby ten biuletyn częściej trafiał do Państwa 
rąk i rzetelnie informował o wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie gminy. 
Myślę, że następny numer Gazety Kłomnickiej w nowej szacie graficznej i z czę-
ściowo zmienionym zespołem redakcyjnym przypadnie wszystkim do gustu.  
W  bieżącym numerze spróbujemy zasygnalizować niektóre problemy, z  jakimi 
przyszło nam się zmierzyć od momentu zakończenia wyborów samorządowych. 
Jedną z  takich spraw było podjęcie działań w  celu likwidacji Straży Gminnej 
i o tym procesie przeczytacie Państwo w artykule Krzysztofa Wójcika, który bar-
dzo szczegółowo wyjaśnia, jak skomplikowana okazała się cała ta procedura i jakie 
pociągnęła za sobą koszty i tylko koszty! Kolejnym problemem, z jakim borykali-
śmy się ostatnimi czasy, były zaniedbania ze strony kierownictwa w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt „As” na Jamrozowiźnie. Dzisiaj sytuacja wraca do normy. 
Schronisko nadal jest jednostką organizacyjną gminy, ale dzięki wsparciu ze stro-
ny różnych podmiotów i firm rozpoczęto bez udziału środków gminnych remonty 
boksów dla zwierząt i budynków. Schronisko korzysta również z pomocy wolonta-
riuszy. Mam nadzieję, iż w przyszłości jednostka ta zmieni formę prawną w wyni-
ku czego gmina nie będzie musiała już przeznaczać w kolejnym budżecie kilkuset 
tysięcy złotych na jego funkcjonowanie, a wzorem gmin ościennych tylko  kilka-
dziesiąt. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na przykład 
na dodatkowe zajęcia kulturalne, edukacyjne czy sportowe dla dzieci i młodzieży.  
W tym miesiącu ruszy także nowe targowisko przy ulicy Zdrowskiej w Kłomnicach. 
Niestety, cała procedura związana z uchwaleniem regulaminu, wskazaniem inkasen-
tów, zawarciem umów z handlującymi oraz kontrolą z Urzędu Marszałkowskiego 
spowodowały, że termin oddania do użytku tego obiektu tak znacznie się wydłużył.   
Wierzę, że mimo trudnej sytuacji finansowej naszego samorządu zrealizuję 
w trakcie tej kadencji kilka kluczowych przedsięwzięć związanych z modernizacją 
przedszkola oraz z infrastrukturą drogową, kanalizacyjną i wodociągową. Jednak 
aby myśleć o  pozyskaniu nowych środków unijnych w  programowaniu na lata 
2016 – 2020 trzeba posiadać również wkład własny. Dlatego muszę podejmować 
takie działania i decyzje (często trudne i niepopularne), żeby na taki udział było 
nas stać. A  wszystko po to, by w  przyszłości nasi mieszkańcy byli zadowoleni 
z miejsca w którym żyją i mieszkają.      
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH, SEGREGOWANYCH (PAPIER, METAL, 
TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIALOWE) I BIODEGRADOWALNYCH

 W MIESIĄCU CZERWIEC 2015

Obręb CZERWIEC 
Michałów Rudnicki, Witkowice 10.06.2015
Chorzenice, Nieznanice 11.06.2015
Adamów i Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice: ul. Dworska,  ul. Bartkowicka 12.06.2015
Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Mstowska, Ogrodowa, Witkowska, Wolności 15.06.2015
Rzerzęczyce (pozostałe ulice) 16.06.2015
Skrzydlów i Trząska 17.06.2015
Garnek, Kuźnica 18.06.2015
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie 19.06.2015
Karczewice, Pacierzów 22.06.2015
Konary, Lipicze 23.06.2015
Śliwaków,  Zawada,  Zberezka 24.06.2015
Zdrowa, Janaszów, Jamrozowizna, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa 25.06.2015
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska,  Pocz-
towa,  Pustkowie Kłomnickie 26.06.2015

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła, Za-
chodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa 29.06.2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW (POPIÓŁ) W MIESIĄCU CZERWCU 2015
Obręb CZERWIEC

Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice, 11.06.2015
Rzerzęczyce, Niwki, Przybyłów 12.06.2015
Skrzydlów i Trząska, Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie,  Adamów, Huby  24.06.2015
Garnek, Kuźnica, Karczewice, Pacierzów 25.06.2015
Konary, Lipicze, Śliwaków,  Zawada,  Zberezka 26.06.2015
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Zdrowa, Janaszów, Jamrozowizna, Pustkowie Kłomnickie
Kłomnice ul. Bartkowicka, Dworska, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa, Księża

29.06.2015

Kłomnice (pozostałe ulice) 30.06.2015

II TERMIN ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Obręb CZERWIEC 

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice, Pacierzów, Konary, Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka 
Zdrowa, Janaszów, Jamrozowizna, Pustkowie Kłomnickie,
Kłomnice: ul. Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa, Gwiezdna, Księża, Księżycowa, Nieznanicka, 
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Pro-
jektowa, Brzozowa, Strażacka, Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa

10.06.2015

Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice, Adamów, Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki, 
Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce, Skrzydlów i Trząska, Garnek, Kuźnica, Kłomnice: ul. Dworska, ul. Bartkowicka 30.06.2015

Informujemy mieszkańców gminy Kłomnice, iż od marca 2015r. usługę odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości 
zamieszkałych wykonuje firma: Zakład Oczyszczania Miasta, Zbigniew Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska, tel. 34/ 
366 89 84.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Informujemy, iż istnieje możliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji. 
Prosimy zgłaszać ten fakt do Urzędu Gminy Kłomnice (pok. 201, tel. 34 328 11 22 w. 119), podając adres 
nieruchomości. Zostaną Państwo wtedy poinformowani o terminie odbioru „elektrośmieci”.

www.klomnice.pl
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Usuwamy azbest z terenu gminy Kłomnice
Anna Rogalska

W  związku z  planowanym 
przystąpieniem przez Gmi-
nę Kłomnice do konkursu 

ogłoszonego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w  Katowicach dotyczącego 
dofinansowania zadań z  zakresu usu-
wania azbestu, informujemy o  możli-
wości składania wniosków o wykonanie 

prac polegających na odbiorze, trans-
porcie oraz unieszkodliwianiu wyro-
bów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte 
koszty demontażu pokryć azbestowych 
oraz zakupu i  montażu nowych pokryć 
dachowych.

Wnioski można składać w  terminie 
do 15 czerwca 2015r. w Urzędzie Gmi-

ny Kłomnice. Do wniosku należy dołą-
czyć kolorowe zdjęcie zgromadzonego 
na działce azbestu. Wzory wniosków do 
wypełnienia znajdują się na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Kłomnice www.
klomnice.pl oraz w pokoju nr 201, Re-
ferat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami Urzędu Gminy w  Kłomni-
cach (tel. 34 328 11 22 wew. 119). «

Nowe targowisko gminne
Urszula Bajdur

Targowisko wiejskie usytuowa-
ne jest w Kłomnicach przy ul. 
Zdrowskiej na działce nr 51/3 

stanowiącej własność Gminy Kłom-
nice.

W  dniach od 26.01.2015r do 
30.01.2015r zostały przeprowadzone 
konsultacje społeczne z  mieszkańcami 
Gminy Kłomnice dot. projektu uchwa-
ły Rady Gminy Kłomnice w  sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego 
zasady korzystania z  targowiska wiej-
skiego.

W  wyznaczonym terminie nie zo-
stały zgłoszone uwagi do projektu 
uchwały.

W  dniu 27 lutego 2015r na sesji 
Rady Gminy Kłomnice zostały pod-
jęte uchwały dot. ustalenia regulami-
nu określającego zasady korzystania 
z  targowiska wiejskiego oraz uchwała 
w sprawie opłaty targowej. 

Na terenie targowiska wiejskiego 
w Kłomnicach będą obowiązywać na-
stępujące dzienne stawki opłaty targo-
wej: 
a. przy sprzedaży w  formie handlu 

z ręki, kosza, torby (zajmowana po-
wierzchnia 1m2 – 3,00 zł

b. przy sprzedaży ze stoiska handlo-
wego – 5,00 zł

c. przy sprzedaży z samochodu, przy-

czepy i innych – 5,00 zł
Następnym krokiem było podjęcie 

przez Wójta Gminy zarządzenia dot. 
podania do publicznej wiadomości 
opłaty miesięcznej czynszu dzierżaw-
nego za jedno stanowisko handlowe 
które będzie wynosić 10 zł netto + obo-
wiązująca stawka Vat oraz wykazu tych 
stanowisk.

Wykaz został ogłoszony do publicz-
nej wiadomości. Wnioski znajdują się 
w Urzędzie Gminy Kłomnice jak rów-
nież u inkasenta. Termin ich składania 
upływa 30 maja br.

Ponadto Rada Gminy Kłomni-
ce w  dniu 28 kwietnia 2015r podjęła 
uchwałę w  sprawie zarządzenia pobo-
ru opłaty targowej na terenie Gminy 
Kłomnice w drodze inkasa, powołania 
inkasenta i  ustalenia wysokości wyna-
grodzenia dla inkasenta. «
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Pożegnanie odchodzącej na emeryturę 
Róży Wiewióry - Sekretarz Gminy

Adam Śliwakowski

W  dniu 28 kwietnia 2015 
podczas  VIII Sesji Rady 
Gminy Kłomnice odbyło 

się pożegnanie odchodzącej  na eme-
ryturę Pani Róży Wiewióry – pra-
cownika urzędu na stanowisku Se-
kretarza Gminy. 

Pani Róża Wiewióra rozpoczęła 
pracę w tutejszym urzędzie od  dnia 1 
stycznia  1985r  na stanowisku inspek-
tora ds. planowania a następnie handlu 
i  usług. Po reaktywowaniu samorządu 
w Polsce w 1991 roku została Sekreta-
rzem Gminy i na tym stanowisku pra-
cowała do dnia dzisiejszego. 

W związku z przejściem na emery-
turę Wójt Piotr Juszczyk wraz z pra-
cownikami urzędu oraz Radni Gminy 
Kłomnice złożyli Pani Róży najser-
deczniejsze podziękowania za rzeczo-
wą współpracę w  minionym okresie 
oraz zaangażowanie w  działalność na 

rzecz mieszkańców gminy.
„Życzymy Pani długich lat w zdro-

wiu, pociechy z najbliższych oraz reali-

zacji wszystkich planów podczas zasłu-
żonej emerytury” - podsumował Z-ca 
Wójta Adam Śliwakowski «

Duże zmiany w naszym Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt „As”!

Adam Śliwakowski

Tematem budzącym w ostatnim 
czasie ogromne emocje jak też 
kontrowersje była bardzo zła 

sytuacja zwierzaków mieszkających 
w gminnym schronisku. Kontrola 
przeprowadzona przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii oraz Fundację 
„SOS Animals” wykazała wiele nie-
prawidłowości, ale przede wszystkim 
obnażyła warunki bytowe zwierząt.

Z faktem, że tak dalej być nie może 
zgodził się wójt, Piotr Juszczyk i tak w 
dniu 13.04.2015 r. Gmina Kłomnice 
podjęła współpracę z Fundacją „SOS 
Animals”. Choć była to nagła decy-
zja to podyktowana ważną przesłanką, 
potrzebą niesienia pomocy bardzo po-
trzebującym, a nie umiejącym stanąć 
we własnej obronie zwierzakom. W 
związku z ujawnionymi nieprawidło-

wościami ze stanowiska odwołany zo-
stał dotychczasowy kierownik schro-
niska P. Dariusza Kaczmarek. Obecnie 
obowiązki kierownika pełni P. Dawid 
Smolarek.

Na tym etapie staramy się wpro-
wadzić w życie program naprawczy ale 
również zabezpieczamy całe przedsię-
wzięcie pod kątem sytuacji prawnej. 
Przed nami wszystkimi dużo pracy, 
ale cel jasno określony i szczytny więc 
pozostaje nam mieć nadzieję, że jego 
osiągnięcie jest w naszym zasięgu przy 
dużym nakładzie pracy  i szczerych 
chęciach nas wszystkich. Jednocześnie 
dziękujemy tym, którzy wspierają naszą 
wspólną akcję na portalach społeczno-
ściach, pamiętajmy, że razem możemy 
więcej. «

www.klomnice.pl
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Możliwości pozyskania wsparcia dla 
przedsiębiorców oraz osób chcących 
rozpocząć działalność gospodarczą

Michał Łągiewka

Obecnie kończy się perspek-
tywa finansowa 2007-2013. 
Większość konkursów 

z  tego okresu programowania do-
biegła końca, jednakże pozostało 
jeszcze kilka możliwości na uzy-
skanie wsparcia w szczególności dla 
osób, które chcą rozpocząć działal-
ność gospodarczą.

Jedną z możliwości, z  której sko-
rzystać mogą osoby fizyczne za-
mieszkujące obszar województwa 
śląskiego jest pozyskanie środków 
w  postaci preferencyjnych pożyczek 
w ramach projektu „Rozpocznij dzia-
łalność- PoŻyczymy Ci sukcesu”. 
Z  programu tego skorzystać mogą 
jak wspomniałem wyżej mieszkańcy 
województwa śląskiego zamierzający 
podjąć działalność gospodarczą na 
terenie województwa śląskiego, które 
ukończyły 18 rok życia i nie były ka-
rane za przestępstwa skarbowe oraz 
korzystają z  pełni praw publicznych 
i  posiadają pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, nie posiadały zareje-
strowanej działalności gospodarczej 
lub nie prowadziły działalności go-
spodarczej na podstawie odrębnych 
przepisów w  okresie 1 roku przed 
przystąpieniem do projektu, nie ko-
rzystają równolegle z  innych środ-
ków publicznych w  tym zwłaszcza 
środków Funduszu Pracy, PFRON, 
PROW oraz środków oferowanych 
w ramach POKL, związanych z pod-
jęciem i  prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Pożyczka może przyznana w kwo-
cie od 10000,00 zł do 50000,00 zł na 
uczestnika projektu, które maksymal-
nie mogą być spłacane przez okres 
5 lat i  oprocentowaniem 1% w  skali 
roku. Pożyczki te mogą być przezna-
czone w szczególności na:
• zakup nieruchomości
• budowę, rozbudowę, adaptację lub 

remont i  modernizację budynków 

i  budowli produkcyjnych, usługo-
wych i handlowych

• zakup maszyn i  urządzeń w  tym 
również środków transportu

• zakup oprogramowania informa-
tycznego, licencji i innych praw na 
dobrach niematerialnych

• inne przedsięwzięcia o charakterze 
inwestycyjnym

• zakup surowców, materiałów, pro-
duktów oraz towarów związanych 
z  prowadzoną działalnością go-
spodarczą, przeznaczonych do dal-
szego przetworzenia/sprzedaży/
świadczenia usług

• zakup usług związanych z  ich 
przetworzeniem/sprzedażą/świad-
czeniem usług

• wydatki na promocję działalności 
gospodarczej, przy czym wydatki 
te nie mogą stanowić jedynego celu 
pożyczki
Nabór do projektu składa się 

z  dwóch etapów i  jest prowadzony 
w  sposób ciągły. Pierwszym etapem 
jest złożenie kompletu dokumentów 
to jest formularza zgłoszeniowego 
oraz kserokopii dowodu osobistego 
lub paszportu potwierdzającej za-
meldowanie w województwie śląskim 
(na kserokopii należy zamazać dane 
w  postaci numeru dowodu osobi-
stego, imiona rodziców, kolor oczu, 
wzrost)

Drugim ciekawym rozwiązaniem 
jest również możliwość skorzystania 
z programu „Pierwszy biznes- wspar-
cie w starcie”. Celem tego programu 
jest w  głównej mierze przyczynienie 
się do rozwoju przedsiębiorczości, 
a  także stworzenie nowych miejsc 
pracy. Program daje możliwość uzy-
skania pożyczki na podjęcie działal-
ności gospodarczej w  wysokości 78 
tysięcy złotych. Program skierowa-
ny jest do absolwentów szkół śred-
nich i  uczelni wyższych do 4 lat od 
dnia ukończenia szkoły lub uzyska-

nia tytułu zawodowego, studentów 
ostatniego roku studiów wyższych 
(studiów I  i  II stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich) oraz zareje-
strowanych bezrobotnych. Dla tej po-
życzki ustalono stałe oprocentowanie 
0,44 w skali roku. Maksymalny okres 
spłaty wynosi 7 lat z  możliwością 
rocznej karencji w spłacie pożyczki. 

Kolejnym ciekawym rozwiąza-
niem, z którego będzie można skorzy-
stać w najbliższym czasie jest fundusz 
pożyczkowy skierowany tylko dla ko-
biet, które chcą rozpocząć prowadze-
nie działalności gospodarczej lub już 
ją prowadzą oraz zamieszkują na te-
renie Rzeczypospolitej. Dzięki środ-
kom uzyskanym w  ramach funduszu 
pożyczkowego kobiety będą mogły 
uruchomić działalność gospodarczą 
lub rozwinąć już tą uruchomioną. 
Współfinansowane ze środków po-
życzki mogą być wydatki niezbędne 
do prowadzenia działalności gospo-
darczej, poniesione w okresie realiza-
cji przedsięwzięcia na:
1. pokrycie ceny nabycia albo kosztu 

wytworzenia środków trwałych, 
z wyłączeniem nieruchomości;

2. zakup usług, z  wyłączeniem usług 
doradczych;

3. zakup wartości niematerialnych 
i prawnych;

4. adaptację obiektów biurowych, 
produkcyjnych, usługowych lub 
handlowych;

5. zakup materiałów i wyposażenia;
6. ustanowienie lub utrzymanie za-

bezpieczenia należytego wyko-
nania zobowiązań wynikających 
z umowy pożyczki.
Wielkość pożyczki nie może 

być mniejsza niż 20 tysięcy złotych 
i większa niż 40 tysięcy, może zostać 
udzielona tylko raz w okresie realiza-
cji projektu i  nie może przekroczyć 
95% wydatków kwalifikujących się do 
objęcia pożyczką. Oprocentowanie 
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Ocena bezpieczeństwa w rejonie działania 
Komisariatu Policji w Kłomnicach
Na podstawie „Oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach za rok 2014”.

Komisariat Policji w  Kłom-
nicach jest jednostką pod-
ległą Komendzie Miejskiej 

Policji w Częstochowie. Komisariat 
obsługuje obszar 500 km2, na któ-
rym zamieszkałych jest około 50 
tys. mieszkańców. Swoim zasięgiem 
obejmuje obszar pięciu gmin: Kłom-
nice, Mykanów, Kruszyna, Mstów 
i  Rędziny. Gminy Kłomnice i  My-
kanów są swoimi obszarami i liczeb-
nością mieszkańców największymi 
gminami powiatu częstochowskiego, 
co powoduje, iż ilość zdarzeń o cha-
rakterze kryminalnym jest większa 
niż na terenie trzech pozostałych 
gmin, które leżą w obszarze działania 
Komisariatu. Podsumowując miniony 
rok można stwierdzić, iż z porówna-
niem z  rokiem 2013 nastąpił spadek 
przestępstw stwierdzonych i  zaist-
niałych na terenie działania tut. jed-
nostki z 610 przestępstw w roku 2013 
do 444 w  roku 2014, co daje spadek 
o  166 przestępstwa. W  kategorii 
przestępstw kryminalnych również 
zaistniało mniej, aniżeli w roku 2013, 
w którym zanotowano 402 przestęp-
stwa, natomiast w roku 2014 odnoto-
wano 340 przestępstwa, co daje spa-
dek o  62 przestępstwa. Przestępstw 
narkotykowych w  roku 2013 odno-
towano 4, natomiast w  roku 2014 
stwierdzono 6 takich przestępstw. 

Spadek liczebności przestępstw 
w roku 2014 odnotowano w następu-
jących kategoriach:

• Kradzieże z włamaniem - o 4 prze-
stępstwa

• Kradzieże mienia - o  36 prze-
stępstw

• Kradzieże pojazdów - o  1 prze-
stępstwo

• Włamania do samochodów – o  3 
przestępstwa
Wzrost liczebności przestępstw 

w porównaniu z rokiem 2013 nastąpił 
w następujących kategoriach:
• Bójki, pobicia – o 1 przestępstwo
• Rozboje – o 1 przestępstwo
• Przestępstwa narkotykowe – o  2 

przestępstwa
Na terenie Gminy Kłomnice 

w roku 2014 odnotowano następujące 
ilości przestępstw w  poszczególnych 
kategoriach:
• Bójki, pobicia – 1 przestępstwo
• Włamania – 13 przestępstw
• Kradzieże – 21 przestępstw
• Uszkodzenie mienia – 7 prze-

stępstw
• Uszkodzenie ciała – 5 przestępstw

Ponadto funkcjonariusze z Komi-
sariatu Policji w  roku 2014 działając 
na terenie Gminy Kłomnice odnoto-
wali:
• Interwencji domowych – 269
• Interwencji publicznych – 64
• Pozostałych interwencji – 900

Na sprawców wykroczeń nałożono 
315 mandatów karnych, wniosków do 
Sadu Rejonowego skierowano 145 
oraz 110 razy pouczano sprawców 
wykroczeń.

W  przypadku bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym sytuacja na tere-
nie Gminy Kłomnice przedstawia się 
następująco:
• Kolizji – 192
• Wypadki – 21
• Nietrzeźwych kierujących – 16.

W  ramach Prewencji Kryminal-
nej tutejsza jednostka w sposób stały 
i systematyczny utrzymuje współpra-
cę z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w  Kłomnicach oraz Pa-
rafiami, gdzie zawsze zwracamy się 
do społeczeństwa z  różnego rodzaju 
apelami, prośbami oraz poradami. 
Nawiązano współpracę ze Strażą 
Leśną i  funkcjonariuszami Służby 
Ochrony Kolei oraz Strażą Gminną 
Gminy Mykanów i Kłomnice. Komi-
sariat współpracuje również z przed-
stawicielami Polskiego Związku 
Wędkarskiego poprzez wspólne dzia-
łania w  obrębie rzeki Warty. Funk-
cjonariusze podjęli cykl prewencji dla 
przedszkolaków i  uczniów z  terenu 
Gminy Kłomnice. W trosce o bezpie-
czeństwo mieszkańców dzielnicowi 
kierowali wiele wystąpień do różnego 
rodzaju instytucji tj. Sądy Rodzinne, 
GOPS, Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Bardzo ważnym czynnikiem, któ-
ry ma duży wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa przez społeczeństwo, to 
niezwłoczna reakcja na popełnione 
przestępstwo. W roku 2014 na gorą-
cym uczynku zatrzymano 132 spraw-

tej pożyczki wynosi 2% w skali roku, 
można skorzystać z karencji w spłacie 
pożyczki na okres 1 roku od dnia za-
kończenia przedsięwzięcia objętego 
pożyczką. Pożyczka jest udzielana na 
okres 5 lat, a okres realizacji przedsię-
wzięcia objętego pożyczką nie może 
przekroczyć 12 miesięcy od dnia na-
stępnego po dniu zawarcia umowy 
pożyczki. 

Obecnie trwają już ostatnie prace 
nad kolejną perspektywą finansową 

na lata 2014-2020. W województwie 
śląskim najważniejszym programem 
będzie Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Z działań zawartych 
w  tym programie skorzystać będą 
mogli zarówno przedsiębiorcy już 
prowadzący działalność gospodar-
czą jak i osoby, które chcą rozpocząć 
działalność gospodarczą. Do przed-
siębiorców, którzy już prowadzą dzia-
łalność gospodarczą skierowane będą 

działania nakierowane w  szczegól-
ności na zwiększenie innowacyjności 
prowadzonych przez siebie firm oraz 
na nowe technologie. Przedsiębiorcy 
którzy będą chcieli rozpocząć pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
będą w  większości mogli skorzystać 
z bezzwrotnych dotacji na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej, pre-
ferencyjnych pożyczek, a  także ze 
wsparcia doradczo-szkoleniowego. « 

www.klomnice.pl
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Aktualne problemy gminy

STRAŻ GMINNA 
zlikwidowana – nie zlikwidowana?!

Krzysztof Wójcik

Na jednej ze swych pierw-
szych, konkretnie IV se-
sji, Rada Gminy Kłom-

nice w  dniu 29 grudnia 2014 r. 
podjęła jednogłośnie uchwałę (nr 
15/IV/2014) kończącą de facto 
działanie na naszym terenie Straży 
Gminnej w Mykanowie. Cofnięto po 
prostu zgodę na zawarcie przez wój-
ta porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Kłomnice a  Gmi-
ną Mykanów w  sprawie utworzenia 
wspólnej Straży Gminnej. Podobną 
decyzję, nie bez oporów podjęła rów-
nież Rada Gminy Mykanów. Decyzja 
ta została przygotowana przez obec-
nego wójta Gminy Piotra Juszczyka 
jako realizacja jednej z obietnic, zło-
żonych w trakcie kampanii wyborczej 
w ubiegłym roku. Wykonanie uchwa-
ły nie będzie takie bezproblemowe, 
jak to się może wydawać, ale zanim 
do tego dojdziemy, warto odpowie-
dzieć sobie na kilka istotnych py-
tań. Straż Gminna została powołana 
w określonym celu. Czy cele te zosta-
ły zrealizowane? Czy jednostka dzia-
łała dobrze? Dlaczego sytuacja się 
zmieniła i  straż już nie jest potrzeb-
na? Co będzie z  majątkiem rozwią-
zywanej jednostki? Dlaczego jeszcze, 
mimo decyzji, straż istnieje? Spróbuję 
na te pytania odpowiedzieć, prosząc 
o  wyjaśnienia osoby zaangażowane 
w tę sprawę.

Na początek trochę historii. Na 
swojej sesji 29 lutego 2008 r. Rada 
Gminy Mykanów (Uchwała nr. 112/
XI/2008) powołała jednostkę o  na-

zwie Straż Gminna w  Mykanowie. 
Już w  kwietniu przyjęto regulamin 
jej funkcjonowania i  pewnie w  dru-
giej połowie tego roku zaczęła pro-
wadzić swoje działania.. Po kilku la-
tach tą formacją zainteresowały się 
władze samorządowe Gminy Kłom-
nice i  postanowiły nie tylko skorzy-
stać z  doświadczeń Mykanowa, ale 
wręcz dołączyć się do tej działalno-
ści. Uchwałą Rady Gminy Kłomnice 
nr. 25/IV/2011 z dnia 7 lutego 2011 
r. wyrażono zgodę na zawarcie poro-
zumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów 
w sprawie utworzenia wspólnej Stra-
ży Gminnej. Tę uchwałę, którą uchy-
lono obecnie. Ówczesny wójt Adam 
Zając tak argumentował za podjęciem 
tej decyzji: „…. zapewnić ludziom stan 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
A mamy sygnały o gromadzących się nie-
formalnych grupach młodzieży, wanda-
lizmie. Są miejsca gdzie nie powinni 
przesiadywać ludzie z butelką piwa czy 
wina. Jest kwestia wywożenia śmieci, 
szamb i nieprzestrzeganie pewnych re-
guł powinno się kończyć konsekwencja-
mi. Prowadzenie prof ilaktyki z  dzieć-
mi i młodzieżą w tym zakresie powinno 
należeć do obowiązków tej straży. Taka 
straż może za różne wykroczenia robić 
mandaty: nie chodzi tu absolutnie o  to, 
by szukać bata na mieszkańców. W za-
kresie działania tej straży są też rada-
ry, co wyeliminuje piratów drogowych. 
Straż w Mykanowie 13 razy ustawiła 
radar i  miała z  tego tytułu niezły do-
chód, do tego było 400 interwencji. My-

ślę, że jest to dobry pomysł. Jeśli chodzi 
o  radary to zmieniła się ustawa.” Tak 
zapisano to w protokole z sesji Rady 
Gminy. Tam też wyczytałem infor-
mację, iż w Mykanowie z mandatów 
wpłynęło ok. 3 mln zł. Tę argumen-
tację podzielało 8 radnych przy 1 
sprzeciwie i  3 wstrzymujących się. 
Przewodniczący tamtej Radzie Jaro-
sław Łapeta również obecnie podzie-
la tamtejszą argumentację. W rozmo-
wie wskazuje na założenie, że Straż 
Gminna w  dużej mierze będzie fi-
nansowana z pozyskanych mandatów, 
głównie za przekroczenie prędkości. 
Jak jednak twierdzi, nie miał to być 
główny kierunek działania. Wraca-
jąc do w.w. uchwały, upoważniła ona 
Wójta Gminy do zawarcia odpowied-
niego porozumienia z  Gminą My-
kanów. Zostało ono zawarte 1 lipca 
2011 r.. Na mocy tego porozumienia 
Straż Gminna w  Mykanowie stała 
się jednostką wspólną, a  koszty jej 
funkcjonowania zostały podzielone 
po połowie. Gmina Kłomnice miała 
przekazywać swoją część w  postaci 
dotacji celowej na mocy corocznej 
umowy finansowej. Podobnie miano 
dzielić po połowie wpływy z  man-
datów. Ponadto Gmina Kłomnice 
miała zakupić z  własnych środków 
samochód inspekcyjny i przekazać go 
na potrzeby straży co też uczyniono 
w  2012 r. Kosztował budżet, wraz 
z ubezpieczeniem prawie 110 000 zł. 
Tak więc, jeszcze w roku 2011 zaczęła 
na terenie Gminy Kłomnice działać 
Straż Gminna.

ców. 
Działania funkcjonariuszy z  Ko-

misariatu Policji w  Kłomnicach 
w  roku 2015 będą skierowane na 
podniesienie efektywności w  zakre-
sie ustalenia sprawców przestępstw, 
a  w  szczególności przestępstw kry-
minalnych. Działania represyjne 

w drodze postepowania mandatowe-
go skierowane będą wobec sprawców 
wszelkiego rodzaju zachowań chuli-
gańskich, w  tym również w  stosun-
ku do osób spożywających alkohol 
w miejscach publicznych.

Komisariat Policji w  Kłomni-
cach będzie w miarę posiadanych sił 

i  środków, reagował na każdy sygnał 
naruszenia prawa. 

Liczymy na Państwa pełną współ-
pracę w  zakresie skutecznego zapo-
biegania przestępczości, jej zwalcza-
nia, a także w budowania społecznego 
poczucia bezpieczeństwa. «

›››
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Jak działała Straż Gminna na na-
szym terenie? Z informacji otrzyma-
nych od obecnie pełniącego obowiąz-
ki komendanta Straży mgr Dawida 
Sójki wyłania się następujący obraz. 
Nie będę tu mówił o  uprawnieniach 
Straży, bo o  tym można przeczytać 
w  wielu publikacjach. Z  informacji 
wynika, że Straż podjęła około 350 in-
terwencji na zgłoszenia od indywidu-
alnych osób, najczęściej mieszkańców 
Gminy Kłomnice. Dotyczyło to za-
kłócenia porządku publicznego, nisz-
czenia mienia, nietrzeźwych rowerzy-
stów i kierowców, wyrzucania śmieci, 
spożywania alkoholu w miejscach pu-
blicznych, wypalania traw, nielegalnej 
wycinki drzew, złym parkowaniem, 
itp. Osobną grupę stanowią kon-
trole posesji pod kątem wywożenia 
śmieci i  przyłączy kanalizacyjnych 
wykonywane na zlecenie Urzędu 
Gminy Kłomnice. Z  informacji od 
Urzędu Gminy wynika, iż przepro-
wadzono dwie takie akcje: jedną na 
terenie Zawady, Konar i Pacierzowa, 
a  drugą na terenie Rzerzęczyc, Hub 
i Adamowa. Celem było nakłonienie 
mieszkańców do przyłączenia się do 
kanalizacji, co ma duże znaczenie dla 
otrzymania dotacji, zwłaszcza w Rze-
rzęczycach. Efekty, niestety, nie były 
wielkie. Podobnie zlecano kontrole 
przez Straż w  odpowiedzi na skargi 
mieszkańców – w zeszłym roku chyba 
4-5. Osobną sprawą była ochrona im-
prez masowych (dożynki powiatowe, 
wielkanocny wyścig kolarski) przy 
współudziale strażaków i  Policji. Do 
tego dochodzi współpraca z  GOP-
-sem, między innymi konwojowanie 
przewożenia pieniędzy czy też szuka-
nie bezdomnych.

Największe kontrowersje wzbu-
dziła jednak inna działalność, pro-
wadzona bardzo intensywnie według 
wielu mieszkańców: pomiar prędko-
ści za pomocą mobilnych fotorada-
rów ustawianych w  czterech odcin-
kach naszej DK 91: w  Kłomnicach 

na tzw. Brygidce, w  centrum przy 
szkole i  skrzyżowaniu z  Bartkowic-
ką, w Witkowicach na skrzyżowaniu 
koło szkoły i  na Michałowie Kłom-
nickim przy granicy naszej gminy. 
Później doszedł jeszcze piąty punkt 
koło szkoły w Skrzydlowie, a czynio-
ne były starania o  następny, w  Rze-
rzęczycach. Zarejestrowano 16  510 
przekroczeń prędkości pojazdami 
osobowymi, ciężarowymi i  motocy-
klami. Kończyło się to albo poucze-
niem, albo wystawieniem (najczę-
ściej) mandatu i  czasem wnioskiem 
o  ukaranie do sądu. Prawdę mówiąc 
procedury z  tym związane jeszcze 
trwają.

Podsumowując: przez ostatnie 
cztery lata 12 osób (nie licząc ko-
mendanta) pracowało w dwóch gmi-
nach wykonując wyżej opisane zada-
nia. W  praktyce jednak obsada była 
zwykle mniejsza z  powodu zwolnień 
lekarskich, urlopów itp. Obecnie 
pracuje tylko osiem osób z  komen-
dantem. Co roku Gmina Kłomni-
ce przekazywała w  transzach swoją 
część na utrzymanie tej jednostki. Ze 
wspomnianych mandatów wpływały 
do kasy gminy też określone środki. 
W  tym roku, roku likwidacji Straży 
Gminnej, koszty będą mniejsze choć 
w planie budżetowym jest na ten cel 
450  000 zł. Bardzo możliwe, że bę-
dzie to około 200 000 zł. Ilustruje to 
tabelka.

Jak więc widzimy, nadwyżka przy-
chodów nie była duża, w najlepszym 
2013 r. niewiele ponad 100 000 zł co 
przy budżecie gminy… nie jest zbyt 
znaczące. Są jeszcze koszty społeczne.

Jak nasze społeczeństwo odbierało 
działalność Straży Gminnej? Już po-
równanie powyższych liczb wskazuje, 
że „fotoradary” było dominującą czę-
ścią pracy Straży, a przy tym najbar-
dziej widoczną. Tak, w każdym razie, 
odbierali to w  przeważającej części 
mieszkańcy. Prawdopodobnie błędem 
było powiązanie de facto funkcjono-

wania Straży Gminnej z  jej wyni-
kami finansowymi tzn. wypisanymi 
mandatami. Mandaty więc, mimo 
pożytecznej działalności w  innych 
dziedzinach, mocno zepsuły opinię 
o  pracy jednostki. Tak też przyjęli 
to kandydaci na wójtów w  zeszło-
rocznych wyborach i chyba sam wójt 
Adam Zając zmienił zdanie, bo też 
planował wycofać się z tego przedsię-
wzięcia. Obecny wójt Piotr Juszczyk 
również już po wygranych wyborach 
powiedział mi, że te niewielkie zyski 
i  tak nie rekompensowały strat spo-
łecznych i  powołał się między inny-
mi na powyższe liczby. Straż Gminna 
w  ogóle straciła chyba zwolenników, 
bo wynik głosowania był jednogłośny.

Co z  majątkiem, który wnio-
sła nasza Gmina? Pytam o  to wójta 
Gminy Piotra Juszczyka. Dowiaduję 
się, iż samochód został już odebrany 
i  prawdopodobnie zostanie sprzeda-
ny. Ostateczna decyzja jeszcze nie 
została podjęta. Pozostały majątek 
(sprzęt biurowy, komputery) będzie 
przejęty po 31 lipca i wtedy zapadnie 
decyzja.

Po uchwale Rady Gminy Kłom-
nice wójt wszczął procedurę wycofy-
wania się z współfinansowania Straży, 
zwłaszcza że podobną decyzję podjął 
Samorząd Gminy Mykanów. Okazało 
się jednak, że nie będzie to takie szyb-
kie. Przede wszystkim trwają jeszcze 
procedury związane z  wystawionymi 
mandatami oraz różne postępowa-
nia, również przed sądem. Do czasu 
ukończenia tych działań Straż istnieć 
musi. Ustalono, iż do 31 lipca tego 
roku jeszcze Gmina Kłomnice będzie 
współfinansować tę jednostkę, a  do 
tego czasu wszystko zostanie zrobio-
ne. Gmina Mykanów ma i tak gorzej, 
bo jako twórca tej jednostki utrzyma 
ją do stycznia przyszłego roku. Wtedy 
to problem Straży Gminnej zarówno 
dla nas, jak i  dla Gminy Mykanów 
zostanie ostatecznie rozwiązany. «

Rok Dotacja (bez groszy) Wpływy z mandatów (bez groszy)
2011 r. 174 061 zł 236 734 zł
2012 r. 401 143 zł + 110 000 zł sam. 569 127 zł
2013 r. 407 501 zł 515 908 zł
2014 r. 394 764 zł 377 013 zł
2015 r. 465 000 zł (plan) ? (trwają rozliczenia)

›

www.klomnice.pl
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„RAZEM NA WYŻYNY”

LGD kończy kolejny okres 
funkcjonowania

Rozmowa z p. Edytą Bauć - Dy-
rektorem Biura Lokalnej Gru-
py Działania „Razem na wyży-

ny”.
Redakcja: Pani Dyrektor, proszę przy-
bliżyć naszym Czytelnikom zakres dzia-
łań jakimi zajmuje się LGD „Razem na 
wyżyny”. Co prawda, niejednokrotnie 
informowaliśmy o  tej działalności, jed-
nak mam wrażenie, że jeszcze wielu 
mieszkańców naszego terenu nic, bądź 
niewiele o tym wie...
Edyta Bauć: Stowarzyszenie „Razem na 
wyżyny”, które jednocześnie jest Lokal-
ną Grupą Działania o tej samej nazwie, 
powstało w  2006 roku. Początkowo 
swoim zasięgiem objęło teren pięciu 
sąsiadujących ze sobą gmin. Założycie-
lami były gminy: Mykanów, Kruszyna, 
Miedźno, Kłomnice i Rędziny. W 2011 
roku do Stowarzyszenia przystąpiła 
także gmina Dąbrowa Zielona i  tym 
samym LGD objęła swoim oddziały-
waniem ponad 55 tysięcy obywateli. 
Natychmiast przystąpiliśmy do po-
szerzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Był to okres bardzo intensywnej pracy. 
Odbywaliśmy niezliczoną ilość spotkań 
z liderami rozmaitych środowisk lokal-
nych i  organizacji społecznych. Pod-
jęliśmy współpracę z  wójtami, radami 
gmin i radami sołeckimi. Do współpra-
cy zaprosiliśmy także przedsiębiorców. 
Wszyscy ci ludzie mogli wnieść i wno-
sili swoje pomysły i propozycje do uak-
tualnianej strategii. Dokument ten jest 
podstawą naszej działalności. W oparciu 
o zawarte w nim zapisy ogłaszane były 
nabory wniosków na dofinansowanie 
przedsięwzięć. Stowarzyszenie utwo-
rzono w oparciu o unijny program „Le-
ader+”. Program ten skierowany jest do 
lokalnych społeczności, tzn. tam, gdzie 
obywatele wiedzą najlepiej jakie mają 
potrzeby, jakie problemy im dokuczają 
i w jaki sposób można je rozwiązać.
Red.: Kiedy odbył się pierwszy nabór 
wniosków?
E.B.: Pierwszy nabór ogłosiliśmy 
w grudniu 2009 roku. Jego efekty były 
obiecujące. Jednak kolejne dwa już 

nie dawały powodów do zadowolenia, 
głównie z  powodu braku wniosków 
na rozwój przedsiębiorstw i  tworzenie 
stanowisk pracy. Byliśmy tym faktem 
bardzo zaniepokojeni. Mieliśmy do za-
gospodarowania blisko 7 milionów zło-
tych, a  zainteresowanie potencjalnych 
beneficjentów było niewielkie. Nie był 
to zbyt optymistyczny moment...
Red.: Jak potoczył się proces naboru 
wniosków w późniejszym okresie?
E.B.: Kolejne nabory były coraz bardziej 
obfite. W drugiej połowie programowa-
nia zdarzało się, że na niektóre kierun-
ki działań nie wystarczało środków dla 
zaspokojenia wszystkich wnioskujących 
i należało tworzyć listy rezerwowe. 
Red.: Które z  programów były najbar-
dziej „oblegane”?
E.B.: Najwięcej wniosków dotyczyło 
niewielkich przedsięwzięć, których koszt 
realizacji nie przekraczał w  pierwszym 
okresie 25 tys. zł, czyli tzw. „małych pro-
jektów”. Później kwotę tę podniesiono 
do 50 tys.zł. Była to bardzo atrakcyjna 
forma pomocy, gdyż beneficjenci korzy-
stali z dofinansowania do 80% wartości 
przedsięwzięcia. Łącznie w LGD, w 52 
konkursach złożono 384 wnioski. 
Red.: Jaką kwotą wsparcia dysponowała 
LGD?
E.B.: Jak już wspomniałam, na realiza-

cję naszej strategii rozwoju otrzymali-
śmy w pierwszym okresie niemal 7 mln. 
zł. Po czterech latach, w ramach dodat-
kowego konkursu Stowarzyszenie nasze 
znalazło się w grupie najlepiej realizują-
cych swoje programy i otrzymało dodat-
kowe środki. Tak więc, po przyznaniu 
dodatkowych pieniędzy, łączna kwota 
do zagospodarowania przekroczyła 9 
milionów złotych.
Red.: Jaki udział w tej kwocie ma gmina 
Kłomnice i jej mieszkańcy?
E.B.: Muszę z  dużą przyjemnością 
stwierdzić, że mieszkańcy, organizacje 
społeczne i  samorząd gminy Kłomnice 
wykazali się bardzo dużą aktywnością 
i  efektywnością. Nie przypominam so-
bie takiego konkursu (naboru wnio-
sków), żeby nie uczestniczyło w nim po 
kilka wniosków z gminy Kłomnice. 
Red.: Czy może Pani przybliżyć dane 
charakteryzujące tę aktywność?
E.B.: Bardzo proszę, robię to z  dużą 
przyjemnością. Charakterystycznym 
zjawiskiem jest to, że w  naszym pro-
gramie uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich grup społecznych. Benefi-
cjentami są osoby fizyczne, przedsię-
biorcy, organizacje społeczne i  stowa-
rzyszenia oraz samorząd gminny. Na 
terenie gminy Kłomnice zanotowali-
śmy 41 beneficjentów, w  tym 2 z  sek-
tora publicznego (samorząd gminny 
i GOK), 19 organizacji pozarządowych 
i  20 przedstawicieli sektora gospodar-
czego. Łącznie złożyli oni 104 projekty, 
w tym: do „małych projektów” złożono 
81 wniosków, w odnowie i rozwoju wsi 
było 9 projektów, w różnicowaniu w kie-
runku działalności nierolniczej - 9 pro-

›››
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jektów, a w tworzeniu i rozwoju mikro-
przedsiębiorstw - 5 projektów. Trzeba 
wiedzieć, że część projektów jest jeszcze 
w fazie realizacji i rozliczania. Na dziś są 
wykorzystane środki na 51 projektów, 
w tym 40 operacji z małych projektów, 7 
operacji z odnowy i rozwoju wsi, 2 pro-
jekty z różnicowania i 2 z mikroprzed-
siębiorstw.
Red.: Wygląda to imponująco. A  jaki 
jest efekt finansowy tych przedsięwzięć?
E.B.: Beneficjenci gminy Kłomnice 
pozyskali 2  185  086,13 zł, w  tym: na 
małe projekty - 896 640,63 zł, odnowę 
i  rozwój wsi - 637  525,00 zł, różnico-
wanie - 165 978,50 zł i rozwój mikro-
przębiorstw - 484 942,00 zł. Samorząd 
gminny, mówiąc w uproszczeniu Gmi-
na, wykorzystała kwotę 683  588 zł (6 
wniosków z odnowy wsi i 2 małe pro-
jekty). Największą kwotę z  organizacji 
pozarządowych pozyskał LKS Orkan 
Rzerzęczyce, a  największą kwotę na 
działalność gospodarczą pozyskało Go-
spodarstwo Agroturystyczne „Niezapo-
minajka” w Garnku. 
Red.: Mówiąc w  dużym uproszczeniu, 
za pośrednictwem LGD „Razem na 
wyżyny” gmina Kłomnice, jako wspól-
nota mieszkańców wzbogaciła się o po-
nad dwa miliony złotych. Dwa miliony 
pieniędzy pozabudżetowych, a więc nie 
obciążających podatników. To bardzo 
dobra informacja. Proszę zatem powie-
dzieć, jakie przedsięwzięcia zostały zre-
alizowane, bądź są w  trakcie realizacji 
w ramach tych kwot?
E.B.: Zakres był bardzo zróżnicowany, 
począwszy od szkoleń, przez impre-
zy integracyjne po „twarde” inwestycje. 
W szczegółach przedstawia się to nastę-
pująco: warsztaty dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych – 6 projektów, impre-
zy plenerowe – 14 projektów, remon-
ty i  wyposażenie świetlic – 2 projekty, 
atrakcje turystyczne, rekreacyjne lub 
sportowe – 13 projektów (w tym safari, 
mini zoo, siłownia, skatepark, trybuny 
na boisku sportowym w Rzerzęczycach, 
place zabaw, ogród w  Garnku, stacje 
konne), telebimy - 2 projekty, materiały 
wydawnicze informacyjno–promocyj-
ne – 5 projektów (w  tym monografia 
„OSP Kłomnice 1913 - 2013”, album 
„Reszkowie”, album „Pan od muzyki”, 
album „Las jak świątynia”, monografia 
„Wychowawcy patriotów”), doposaże-
nie pracowni - 2 projekty (pszczelarska 

i ceramiczna), zakup sprzętu sportowo–
rekreacyjnego - 2 projekty, oświetlenie 
zewnętrzne z  wykorzystaniem lamp 
hybrydowych OZE -1 projekt, reno-
wacja zabytkowego budynku Szkoły 
Podstawowej w Rzekach Wielkich - 1 
projekt, budowa obiektów turystycz-
nych, stworzenie bazy noclegowej - 2 
projekty i świadczenie usług rolniczych 
dla mieszkańców – 1 projekt. Tak więc 
Gmina Kłomnice jest bardzo dobrym 
przykładem wykorzystywania środków 
unijnych w szerokim zakresie.
Red.: Członkowstwo w  każdej organi-
zacji czy stowarzyszeniu nakłada na ich 
członków obowiązki i  zadania. Jednym 
z  obowiązków jest opłacanie składek 
członkowskich. Wiem, że na przestrzeni 
lat 2008-2014 Gmina Kłomnice wpła-
ciła do Stowarzyszenia z  tego tytułu 
82601,- zł... 
E.B.: Rozumiem, że chce pan zapytać 
o  efektywność wykorzystania składek. 
Otóż wysokość składek członkowskich 
na każdy rok kalendarzowy ustala Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzysze-
nia. Początkowo wysokość składki dla 
samorządów terytorialnych ustalono na 
poziomie 0,50 zł/mieszkańca. Od 2010 
roku składka ta wynosi 1,-zł. Tak więc, 
przez okres siedmiu lat łączna kwota jest 
taka jaką pan wymienił. Składki prze-
znaczane są na bieżące wydatki zwią-
zane z działalnością Stowarzyszenia, są 
to m.in. opłaty w KRS, prowizje banko-
we, media, telefon, przesyłki pocztowe, 
art. kancelaryjne, organizacja Walnych 
Zgromadzeń, środki czystości i  bhp. 
A teraz do efektywności. Jeśli podzieli-
my kwotę środków pozyskanych przez 

beneficjentów gminy Kłomnice przez 
kwotę składek otrzymamy wynik 26,45. 
Oznacza to, że każda „składkowa” zło-
tówka wpłacona do Stowarzyszenia dała 
na czysto 26,45 zł efektu! Proszę mi po-
kazać 26-krotną rentowność! 
Red.: Co czeka LGD w  najbliższej 
przyszłości?
E.B.: No, cóż... Kończy sie obecny okres 
finansowania. Rozliczamy ostatnie reali-
zacje i  przygotowujemy się do opraco-
wania nowej Lokalnej Strategii Rozwo-
ju pod potrzeby nowego okresu. Często 
jesteśmy pytani o nowe nabory i nowe 
pieniądze. Otóż przez najbliższe kilka 
miesięcy nowych naborów projektów 
nie będzie. Przypuszczam, że pierwsze 
pieniądze, a  więc także konkursy bę-
dziemy ogłaszać wiosną 2016 roku.
Red.: Dziękuję Pani za spotkanie. 
W  imieniu Czytelników „GK” ży-
czę, aby spełniły się Pani oczekiwania 
i w możliwie krótkim czasie LGD przy-
stąpiła do kolejnego okresu realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju.
E.B.: Dziękuję za życzenia, a  przede 
wszystkim za umożliwienie mi kon-
taktu z mieszkańcami gminy Kłomnice 
i  przekazanie niezbędnych informacji 
o  działalności LGD. Zapraszam także 
do odwiedzania naszej strony interneto-
wej www.razemnawyzyny.pl znajdą tam 
Państwo aktualne informacje o bieżącej 
działalności Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny”.
z p. Edytą Bauć - Dyrektorem Biura Sto-
warzyszenia „Razem na wyżyny” roz-
mawiał Jan F. Milc «

›
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Książka i tablet - tradycja i nowoczesność 
Teresa Raźniak

Dzisiejsza biblioteka prowadzi 
wiele różnorodnych działań 
skierowanych do użytkowni-

ków  wszystkich  grup wiekowych. Na 
większości terenów wiejskich jest ona 
jedyną placówką kulturalną. Otwarta 
dla każdego, niezależnie od wieku, wy-
kształcenia czy zamożności oferuje co-
raz szersze usługi. W bibliotece Gminy 
Kłomnice oprócz książek, komputerów, 
kserokopiarki, faksu będzie można ko-
rzystać również z tabletów. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Kłomnicach znalazła się w  gronie 
laureatów ogólnopolskiego konkursu  
„Tablety w  Twojej Bibliotece”. Projekt 
jest częścią Programu Rozwoju Biblio-
tek. Dzięki udziałowi w nim biblioteka 
otrzymała od Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego trzy tablety 
wraz z pakietem edukacyjnym. W dniu 
13.03.2015 r. firma Cortland dostar-
czyła i zainstalowała tablety w bibliote-
ce w Kłomnicach. Tablet to przenośny 

komputer większy niż telefon komór-
kowy, którego główną właściwością jest 
posiadanie dużego ekranu z zastosowa-
ną technologią Multi-Touch. Łączna  
wartość sprzętu, jakim obdarowano bi-
bliotekę, wynosi 6312 złotych. Jest on 
objęty gwarancją i  ubezpieczeniem na 
dwa lata. W ramach pakietu edukacyj-
nego 20 marca w  Chorzowie  odbyło 
się  szkolenie dla bibliotekarzy. Program 
Rozwoju Bibliotek 
w  Polsce jest wspól-
nym przedsięwzięciem 
Fundacji Billa i  Me-
lindy Gates oraz Pol-
sko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 
Celem jego działania 
jest wzmocnienie roli 
informacyjnej i  spo-
łecznej bibliotek w ma-
łych miejscowościach.  
Dzięki tabletom w bi-
bliotece można utwo-

rzyć dodatkowy punkt dostępu do In-
ternetu, rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę 
biblioteki, promować czytelnictwo,  po-
zyskać nowych użytkowników.

W  ostatnich latach tablety stały się 
na świecie bardzo popularne. Także Po-
lacy coraz bardziej przekonują się do 
tych urządzeń. Będą z  nich korzystać 
również  użytkownicy  Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kłomnicach. «

Podsumowanie zebrań sprawozdawczych 
w jednostkach OSP

Adam Równiak

Szanowni Państwo, Druhny 
i  Druhowie Strażacy zakończy-
ła się kampania sprawozdawcza 

w  jednostkach OSP na terenie naszej 
Gminy, która trwała od 7 lutego do 22 
marca. W tym czasie odbyło się 10 ze-
brań sprawozdawczych w jednostkach 
OSP, w  których uczestniczyło blisko 
300 druhów czynnych, 6 honorowych, 
6 wspierających oraz 25 członków 
MDP. 

W  zebraniach sprawozdawczych 
uczestniczyli: Wójt Gminy Kłomni-
ce pan Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta 
Gminy pan Adam Śliwakowski oraz 
członkowie Zarządu Gminnego OSP. 
Każda jednostka OSP w trakcie zebrania 
sprawozdawczego mogła się pochwalić 
swoimi sukcesami, ale i przedstawić swo-
je potrzeby i  problemy. Na zebraniach 
uczestnicy mogli zapoznać się z  infor-

macjami o  bieżącej działalności jedno-
stek OSP, środkach finansowych, które 
zostały przeznaczone z budżetu Gminy 
Kłomnice na działalność jednostek OSP 
oraz o planach działania na rok następny. 
W Gminie Kłomnice Ochotnicze Stra-
że Pożarne to największa zorganizowana 
grupa organizacji pozarządowych sku-
piająca w swoich szeregach prawie 800 
osób. To wielka grupa ludzi, fascynatów 
i społeczników. Należy zwrócić uwagę, iż 
strażacy z  Naszej Gminy nie pobierają 
należnego ekwiwalentu pieniężnego za 
wyjazdy do akcji ratowniczo gaśniczych 
oraz za udział w szkoleniach. W niektó-
rych miejscowościach Gminy to właśnie 
straże są jedynymi animatorami życia 
społeczno kulturalnego miejscowości. 
Jednostki OSP pozyskują środki finan-
sowe na swoją działalność ze Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Krajo-

wego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 
W strukturach jednostek OSP z terenu 
Gminy działają dwie orkiestry dęte, któ-
re zrzeszają blisko 80 dzieci, młodzieży 
i dorosłych z terenu Gminy. W ramach 
swojej działalności prowadzą naukę gry 
na instrumentach dla dzieci i młodzieży. 
Orkiestry dęte były na naszym terenie 
od dawna, ale nigdy wcześniej nie osią-
gnęły tak wysokiego poziomu. Gratulu-
jemy muzykom sukcesów z  roku 2014 
i życzymy jeszcze większych w roku bie-
żącym. 

W  tym miejscu chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszystkim straża-
kom, którzy działając w imię przesłania 
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 
ratują życie i mienie mieszkańców Gmi-
ny Kłomnice i życzyć wszystkim druh-
nom i  druhom takiej samej liczby po-
wrotów, co wyjazdów. «
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Międzynarodowy Dzień Kobiet w Oddziale 
Rejonowym w Związku Emerytów

Zarząd O.R

W  dniu 07.03.2015r w  Sali 
Konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kłomnice z  oka-

zji Dnia Kobiet odbyło się uroczy-
ste spotkanie dla członków naszego 
związku. Swoją obecnością zaszczyci-
li nas Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr 
Juszczyk, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kłomnice p. Andrzej Śpiewak oraz 
Radny Gminy Kłomnice, a  zarazem 
sołtys Kłomnice p. Stanisław Matusz-
czak. Życzenia bardzo serdeczne dla 
naszych pań złożyli Przewodniczący 
Oddziału Rejonowego, pan Wójt oraz 
pan Przewodniczący Rady Gminy. 
Wzniesiono toast za zdrowie wszyst-
kich kobiet i  odśpiewano tradycyjne 
„Sto lat”.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 
10:00 w czasie, gdy większość z nas pije 
poranną kawę, dlatego też nie zabrakło 
kawy, herbaty oraz dodatku w postaci 
ciasta i pączków. 

Każda z  pań otrzymała po czeko-
ladzie, natomiast bukiet z  tulipanów 
symbolicznie dla pań, wręczono na 
ręce p. Teresy Dziubek – osoby, która 
była współzałożycielką naszej organi-
zacji. Trud i poświęcenie jakie poniosła 
procentuje obecnie. Cenimy ją i wsłu-
chujemy się w jej mądre i szczere rady 

jakimi nas wspomaga. 
Na zaproszenie Prezydium Za-

rządu gościła na naszym spotkaniu p. 
Ewa Gonera i p. Sylwia Kotyla. Wrę-
czono im uroczyście podziękowania za 
wspomaganie naszego związku. Pani 
Ewa Gonera każdego roku dostarcza 
nam nieodpłatnie opłatki na spotkanie 
opłatkowo-noworoczne. Pan Łukasz 
Kotyla - właściciel firmy transportowej 
w  sposób profesjonalny obsługuje na-
sze wyjazdy wycieczkowe, biorąc pod 
uwagę nasze możliwości finansowe. 
W  ubiegłym roku mieliśmy od niego 
„gratisowy” wyjazd do teatru. W imie-
niu męża podziękowanie odebrała jego 
żona p. Sylwia Kotyla. 

Bardzo serdeczne podziękowania 
przekazano kol. Ewie Krysiak dla „Pie-
karni Krysiak” za ofiarowane pyszne 
pączki i  ciasta. Wielkie uznanie i  po-
dziękowania składamy p. Sylwestrowi 
Nierobotowi za nieodpłatne przetrans-
portowanie z  GOK-u  stołów, krzeseł 
i wieszaka oraz ich odwiezienie po za-
kończeniu imprezy.

Podziękowania kierujemy dla 
członków naszego związku kol. Janinie 
Michoń, Henryce Pastuszka, kol. Ste-
fanowi Kosmali, Eugeniuszowi Jamro-
zikowi oraz członkom zarządu O.R – 

za włożoną pracę oraz poświęcony czas 
przy organizacji spotkania.

Wiele osób przyczynia się do at-
mosfery jaka obecnie panuje w  na-
szym związku. Jesteśmy wielką rodziną 
emerytów – gdzie serdeczność, zrozu-
mienie, życzliwość i  szacunek jest na 
porządku dziennym. Nie są to puste 
słowa. 

W  dalszym ciągu spotkania kol. 
Irena Bardzel poinformowała zebra-
nych o działalności jaka miała miejsce 
w  ubiegłym roku. Informacje z  wy-
konania budżetu za rok 2014 i  pla-
nu budżetu na rok 2015 przedstawiła 
skarbnik O.R. kol. Teresa Zatoń. Plan 
wypoczynku, wycieczek i  imprez na 
rok 2015 przedstawiony został przez 
sekretarza O.R. Uwagi zostały odnoto-
wane i będą rozpatrzone przez zarząd.

Spotkanie przebiegło bardzo przy-
jemnie i  radośnie. Integrowali się 
z  nami nowi członkowie, których po 
nowym roku do obecnej chwili przy-
było 21 osób. Cieszymy się z powięk-
szenia naszego związku i  chcemy za-
pewnić wszystkich, którzy chcą do nas 
wstąpić, iż będą mile widziani, a praca 
która wykonujemy niech będzie naszą 
wizytówką. «

Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku
Małgorzata Smolarczyk

W  czerwcu 2013 r. jako bi-
bliotekarz filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

w  Garnku zorganizowałam zajęcia 
literacko-artystyczne dla dorosłych. 
Zajęcia odbywały się co tydzień w lo-
kalu remizy. W prowadzenie tych za-
jęć od początku bardzo aktywnie włą-
czyła się Pani sołtys Wiesława Jędras. 

Na naszych spotkaniach czytałyśmy 
wiersze Pani Janiny Chrząstek i  inne 
stosowne utwory. Ponadto wykony-
wałyśmy ozdoby papierowe (orgiami) 
oraz bibułkowe: pająki, kwiaty, stroiki. 

Chciałabym przypomnieć o  tradycji 
robienia pająków w  Garnku. Pan Jan 
Lara przed 40-tu laty wystawiał swoje 
pająki w Muzeum w  Radomsku oraz 
Częstochowie. Jego pająki wykorzysta-
no również w  filmie „Chłopi”. Mamy 
takiego 40 pająka Pana Jana. Tak 
więc podążając za miejscową tradycją, 
wspólnie z  paniami spróbowałyśmy 
wykonać pająka. Głównymi inspira-
torkami pomysłu była Pani Leokadia 
Cisowska i  Pani Marianna Łągiewka. 
Tak właśnie powstały pierwsze pają-
ki słomiano-bibułkowe. Kilka jeszcze 

wisi w bibliotece. Poza tym panie wy-
konywały piękne kwiaty i bukiety oraz 
palmy wielkanocne. W czasie spotkań 
umilały sobie czas śpiewając znane 
piosenki ludowe i popularne. Na okres 
zimy zajęcia przeniosłyśmy do biblio-
teki. Ostatecznie z pomysłu Pani sołtys 
utworzyłyśmy Koło Gospodyń Wiej-
skich w Garnku.
Nasze osiągnięcia w 2014 r.: 
• I, II i III m-sce w XXIV Gminnym 

Konkursie na Najpiękniejszą Palmę 
w Kłomnicach, 

• dwa wyróżnienia w  XX Regional-

www.klomnice.pl
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nym Konkursie Palma, Pisanka Ma-
rzanna w Dąbrowie Ziel.,

• II m-sce i wyróżnienie w XIII Re-
gionalnym Konkursie na Trady-
cyjne Ozdoby Bibułkowe „Kwiaty” 
w Olsztynie,

• III m-sce w Konkursie Kulinarnym 
w Kłomnicach.

• dwie wystawy prac na Jarmarku Ku-
linarnym i na Dożynkach Powiato-
wych w Kłomnicach.
Obecnie nasze koło spotyka się 

w Ochronce przy Kościele korzystając 
z  gościnności Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich. Panie od roku utworzy-
ły chór pod opieką Pani Agaty Sojda. 
Były już dwa publiczne występy: w Za-
wadzie na Nocy Świętojańskiej oraz 
w Garnku na Pikniku Rodzinnym przy 
Kościele oraz kilka pieśni zaśpiewanych 
w czasie mszy św. w naszym Kościele.

Ostatnio panie wykonały palmy 
wielkanocne na Gminny Konkurs 
w  Kłomnicach i  Regionalny Konkurs 
w Dąbrowie Zielonej. Prace zostały już 
zawiezione. Czekamy na nagrody!

Wszystkich miłośników tradycji ser-
decznie zapraszamy do naszego grona.

Naszym skromnym marzeniem jest 
posiadanie własnego lokalu, abyśmy 

mogły również rozwijać nasze zdolno-
ści kulinarne. Może uda nam się zna-
leźć osoby wspierające nasze działania. 

Do tej pory uzyskaliśmy pomoc od 
Panów: Henryka Misiewicz z Karcze-
wic i  Adama Szkopa z  Dąbku w  za-
kresie transportu naszych wystaw do 
Kłomnic. Bardzo pięknie dziękuje-
my. Dziękujemy również Pani Teresie 

Raźniak (dyr. GBP) jako osobie pry-
watnej za dofinansowanie zakupu 
produktów do Konkursu Kulinarnego. 
Chcemy też tu podziękować Pani soł-
tys Wiesławie Jędras za wielkie zaan-
gażowanie w dotychczasowe działania.

Nasze działania można na bieżąco 
śledzić na stronie internetowej wsi: na-
szgarnek.pl – zapraszamy. «

MY FIRST ENGLISH EXAM
Izabela Canghelaris, Renata Chrostowska

W dniu 5 marca 2015r. w Ze-
spole Szkół im. B. Prusa 
w Garnku odbył się po raz 

pierwszy Gminny Konkurs z  Języka 
Angielskiego MY FIRST ENGLISH 
EXAM pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Kłomnice. Został zor-
ganizowany przez nauczycieli języka 
angielskiego Zespołu Szkół w Garn-
ku: Izabelę Canghelaris oraz Renatę 
Chrostowską.

Na konkurs przybyli zaprosze-
ni goście: pan wójt Gminy Kłomnice 
Piotr Juszczyk oraz pani radna Gminy 
Kłomnice Wiesława Jędras. W  kon-
kursie uczestniczyło 15 uczestników 
z  7 szkół z  terenu Gminy Kłomnice. 
Nauczyciele przygotowujący to: Anna 
Pawłowska (Skrzydlów), Joanna Ro-
mianowska (Rzerzęczyce), Ewa Kuch-
cińska (Konary), Joanna Suliga i Aneta 
Prokop (Kłomnice) oraz Aleksandra 

Knysak i Sylwia Hadaś (Witkowice).
Główny cel konkursu to promo-

wanie nauki języka angielskiego, który 
odgrywa wiodącą rolę w porozumiewa-
niu się ludzi na całym świecie. Dlatego 
ważnym jest, aby zachęcać uczniów do 
doskonalenia znajomości tego języka. 
Pragniemy serdecznie podziękować 
sponsorom konkursu:
• Panu Wójtowi Gminy Kłomnice 

Piotrowi Juszczykowi
• Pani dyrektor Zespołu Szkół 

w Garnku Anidzie Chybalskiej,
• Radzie Rodziców Zespołu Szkół im. 

B. Prusa w Garnku
• Wydawnictwom: Oxford i Macmillan

Zadaniem uczestników było roz-
wiązanie testu wzorowanego na spraw-
dzianie z języka angielskiego po kl. VI. 
Wszyscy uczniowie zaprezentowali 
wysoki poziom. Laureaci konkursu 
i  wyróżnieni otrzymali nagrody oraz 

dyplomy.
Są to następujący uczniowie: I miej-

sce: Oskar Szymczyk (Zespół Szkół 
w  Witkowicach) II miejsce: Marcin 
Piwowarczyk (Zespół Szkół w Kłom-
nicach) III miejsce: Patrycja Boral 
(Zespół Szkół w  Garnku) Wyróżnie-
nie: Wiktoria Kamińska (Zespół Szkół 
w Skrzydlowie) Wyróżnienie: Patrycja 
Miśkiewicz (Zespół Szkół w  Rzerzę-
czycach)

Pozostali uczestnicy otrzymali dy-
plomy i  drobne upominki. Na koniec 
pan wójt Piotr Juszczyk pogratulował 
wszystkim uczestnikom i  podzięko-
wał nauczycielom za przygotowanie 
uczniów do konkursu. Gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom i  ich opieku-
nom. Dziękujemy za przybycie i udział 
w konkursie. Życzymy wielu sukcesów 
na przyszłość i  zapraszamy do nas za 
rok. «
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Sukcesy solistów oraz zespołu „Wesoła 
pięciolinia” z zespołu szkół w Kłomnicach

Elżbieta Twardoch 

Bieżący rok szkolny 2014/2015 
przyniósł już liczne sukcesy ze-
społowi wokalnemu „Wesoła 

Pięciolinia” oraz solistom z  Zespołu 
Szkół w  Kłomnicach, których jestem 
instruktorem. W składzie zespołu zna-
lazło się czternaście uczennic wybra-
nych spośród chórzystów chóru szkol-
nego o tej samej nazwie. 

Przegląd osiągnięć należy zacząć od 
9 listopada 2014 r. W  tym dniu zespół 
wokalny „Wesoła Pięciolinia”, trzy duety 
oraz soliści z Zespołu Szkół w Kłomni-
cach uczestniczyli w III Gminnym Festi-
walu Pieśni Patriotycznej i  Żołnierskiej 
„Żeby Polska była Polską” w  Jackowie, 
zostając laureatami czołowych miejsc. 
W  kategorii klas I- III: I  miejsce zdo-
była: Karolina Rachwalik- z  kl. I  a; II 
miejsce: Patrycja Ociepa- z  kl. I  a; III 
miejsce: Bartosz Bąk- z kl. I a; Wyróżnie-
nia: Dorota Stanisz, Paweł Kowalik z kl. 
I a i Anastazja Ojrzyńska- z kl. III, (tak 
jak inni uczestnicy festiwalu). W katego-
rii klas IV- VI i Gim.: I miejsce zdobył: 

Zespół Wokalny „Wesoła Pięciolinia”; 
II miejsce: duet: Emilia Kugiel i Maria 
Utratna- z kl. I Gim; Wyróżnienia: dwa 
pozostałe duety, a także soliści: Wiktoria 
Nierobot i  Paulina Dąbrowska z  kl. V 
a oraz Emilia Kugiel kl. I Gim., (tak jak 
pozostali uczestnicy festiwalu). 

12 listopada 2014 r. soliści naszej 
szkoły brali udział w I Gminnym Kon-
kursie Wokalnym Piosenki i Pieśni Pa-
triotycznej „Patriotycznie” w  Zespole 
Szkół w  Skrzydlowie, zostając również 
laureatami czołowych miejsc. W katego-
rii klas I- III: II miejsce zdobyli: Bartosz 
Bąk i Karolina Rachwalik- z kl. I a; III 
miejsce: Patrycja Ociepa z kl. I a; Wyróż-
nienia; Dorota Stanisz i Paweł Kowalik- 
z kl. I a. W kategorii klas IV- VI: I miej-
sce zdobyła: Wiktoria Nierobot z kl. V a; 
III miejsce: Paulina Dąbrowska- z kl. V 
a. W kat. gimnazjum Wyróżnienia zdo-
były: Emilia Kugiel i Maria Utratna- z kl. 
I Gim.

Grudzień również przyniósł dalsze 
sukcesy. 18 grudnia 2014 r. jedenastu so-

listów z  Zespołu Szkół w  Kłomnicach, 
wzięło udział w  II Powiatowym Festi-
walu Kolęd i  Pastorałek w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej, 
w którym uczestniczyło ok. 100 wokali-
stów. I tu wśród laureatów znalazło się 7 
solistów z naszej szkoły. W kategorii klas 
I: II miejsce zdobył- Bartosz Bąk z kl. I a; 
III miejsce- Patrycja Ociepa i Paweł Ko-
walik, a Wyróżnienie- Karolina Rachwa-
lik- wszyscy z  kl. I  a. W  kategorii klas 
II- III: Wyróżnienie zdobyła- Oliwia 
Matuszczyk z kl. II. W kategorii gimna-
zjum: Wyróżnienie- Eliza Nitecka z kl. 
II b Gim. W  kategorii szkół średnich: 
I  miejsce zdobyła- Ewa Woszczyńska 
z kl. II LO- reprezentująca naszą szkołę.

9 styczeń 2015 r. to dalszy ciąg „festi-
walowego kolędowania”, ponieważ kil-
kunastu solistów z naszej szkoły, wzięło 
udział w XIX Gminnym Festiwalu Ko-
lęd i  Pastorałek w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłomnicach- 9 z nich zostało 
laureatami. W kategorii klas I- III nagro-
dy zdobyli: II miejsce- Bartosz Bąk- z kl. 

www.klomnice.pl
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Kłomniccy harcerze z sukcesami!
Maria Kotkiewicz  

11 kwietnia 2015 roku od-
był się Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Patriotycznej 

zorganizowany przez Komendę Huf-
ca Związku Harcerstwa Polskiego 
w  Częstochowie w  Klubie Politech-
nik. 

12 zespołów z  Częstochowy i  po-
wiatu współzawodniczyło ze sobą 
w  dwóch kategoriach: piosenki pa-
triotycznej i harcerskiej. 35 Kłomnicka 
Drużyna Harcerska zaprezentowała 
utwory „Pytania” oraz „Taki kraj”. Aran-
żacja i wykonanie tego drugiego utwo-
ru przyniosło zwycięstwo kłomnickim 
druhnom i druhom w całym festiwalu. 
W  nagrodę drużyna otrzymała gitarę. 
Za wykonanie piosenki harcerskiej 35 
KDH „Płomień” otrzymała wyróżnie-

nie. Drużynę do występu przygotowała 
podharcmistrzyni Agnieszka Boro-
wiecka, a  akompaniował pan Krzysz-
tof Jabłoński i gimnazjalistka- Natalia 
Wiewióra. Uwieńczeniem sukcesu było 
nagranie piosenek w  profesjonalnym 
studiu nagrań. Utwory te znajdą się na 
przygotowywanej płycie z  harcerski-
mi piosenkami, którą wyda Komenda 
Hufca ZHP Częstochowa. 

Dla wszystkich występujących har-
cerzy, amatorów jest to duże wyróżnie-
nie i docenienie codziennej pracy. 

Warto nadmienić jeszcze, że za ca-
łokształt swojej instruktorskiej służby 
druhna podharcmistrzyni Agnieszka 
Borowiecka została odznaczona „Krzy-
żem Za Zasługi dla Związku Har-
cerstwa Polskiego” (najważniejszym 

odznaczeniem w ZHP) w stopniu brą-
zowym przez Przewodniczącego ZHP, 
a  Naczelnik ZHP odznaczyła druhnę 
Agnieszkę „Listem pochwalnym Na-
czelnika”. Odznaczenie to przyznawa-
ne jest raz w roku z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej wzorowym drużynowym. 
Takie wyróżnienie otrzymać można 
tylko raz. 

Druhna Agnieszka jest od 11 lat 
drużynową 35 KDH „Płomień”, ak-
tywnie angażuję się w  życie społecz-
ności lokalnej gminy Kłomnice oraz 
działania podejmowane przez Komen-
dę Hufca ZHP Częstochowa. Na co 
dzień jest nauczycielem matematyki 
w Zespole Szkół w Kłomnicach. « 

Sara Dziubek - Finalistką 
Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego PANGEA

Małgorzata Woszczyna

Konkurs Matematyczny Pangea 
przeprowadzany jest w  Niem-
czech, Polsce, Belgii, Danii, 

Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, 
Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, 
Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Cze-
chach i na Węgrzech). W latach 2013-
2014 łączna ilość uczniów biorących 
udział w  Konkursie wynosiła 369  591.
Celem konkursu jest propagowanie ma-
tematyki wśród młodzieży, zwiększanie 
motywacji i  zainteresowania uczniów 
nauką, rozwijanie zdolności uczniów do 
nauki oraz ocenianie poziomu wiedzy 
uczniów. 

Finał konkursu matematycznego 

odbył się 17.04.2015 r w  Warszawie. 
W  każdej kategorii wiekowej Jury kon-
kursu po I  etapie wyłoniło 150 najlep-
szych uczniów z całej Polski. Wśród nich 
nasza uczennica Sara Dziubek. Wszyscy 
finaliści spotkali się na uczelni. Organi-
zatorami konkursu były: Akademia Fi-
nansów i Biznesu Vistula oraz Meridian- 
International Schools. Finał odbył się na 
Uczelni Vistula. Cieszymy się z  sukcesu 
naszej uczennicy. Jest ona utalentowa-
ną dziewczynką z  matematyki. Pracuje 
pod opieką p. Małgorzaty Woszczyny. 
Bardzo lubi zgłębiać tajniki matematyki. 
Na lekcjach oraz dodatkowych zajęciach 
z matematyki rozwiązuje zadania o pod-

wyższonym stopniu trudności z  zakresu 
materiału klasy IV,V,VI. Swoje zainte-
resowania matematyczne Sara przejawia 
od najmłodszych lat. Czekamy na wyniki 
etapu finałowego.

Składamy podziękowania p. dyrekto-
rowi, Radzie Rodziców, którzy włączyli 
się w przygotowanie wyjazdu do Warsza-
wy. 

Życzymy dalszych wspaniałych suk-
cesów. « 

I a; Wyróżnienia: Dorota Stanisz, Karo-
lina Rachwalik i Patrycja Ociepa- rów-
nież z kl. I a. W kategorii klas IV- VI: III 
miejsce zdobyła- Julita Mróz, a Wyróż-
nienie: Paulina Dąbrowska- obie z kl. V a. 
W kategorii gimnazjum: II miejsce zdo-

była- Emilia Kugiel- z kl. I Gim.; Wy-
różnienia: Eliza Nitecka- z kl. II b Gim. 
i Maria Utratna z kl. I. Gim. 

29 marca 2015 r. chór młodszy i ze-
spół wokalny „Wesoła Pięciolinia” oraz 
soliści wystąpią na Jarmarku Wielkanoc-

nym organizowanym dla mieszkańców 
gminy przez naszą szkołę. Sukcesy ze-
społu wokalnego i naszych solistów, spra-
wiają wielką radość i dają nam motywację 
do dalszej pracy. « 

www.klomnice.pl
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Jarmark Wielkanocny
Katarzyna Jurkowska, Jadwiga Kaczorowska 

W dniu 29 marca 2015r. już po 
raz trzeci w Hali Sportowej 
Zespołu Szkół w  Kłomni-

cach odbył się Jarmark Wielkanocny. 
Organizatorami tegorocznej imprezy 
były Panie działające w Kole Rękodziel-
niczym będącym sekcją Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Gminy Kłom-
nice oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Kłomnicach. 

Na licznych stoiskach można było 
zakupić różnorodne wyroby rękodziel-
nicze (m.in. ozdoby wielkanocne, ser-
wetki, anioły z masy plastycznej, figurki 
gipsowe, wyroby z  wikliny papierowej, 
przedmioty ozdobione techniką deco-
upage), a także produkty regionalne.

Podczas trwania imprezy, podobnie 
jak w  ubiegłym roku, wręczone zosta-
ły nagrody zwycięzcom Powiatowego 
Konkursu na Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną, zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w  Kłom-
nicach. Nagrody i  wyróżnienia otrzy-
mali także uczniowie z  Zespołu Szkół 
w  Kłomnicach, którzy wzięli udział 
w  konkursie na najsmaczniejszy i  naj-

ładniej udekorowany mazurek wielka-
nocny. I  miejsce zajęła uczennica gim-
nazjum Emilia Kugiel, II miejsce -Ida 
Borkowska, uczennica szkoły podsta-
wowej, a III miejsce - Krystian Jurczyk, 
również ze szkoły podstawowej.

Około godziny 15.00 rozpoczęły się 
występy artystyczne w wykonaniu dzieci 
i młodzieży z  terenu gminy Kłomnice. 
Na początku zaprezentował się Ludo-
wy Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki”, który zatańczył między in-
nymi krakowiaka, tańce częstochowskie, 
lubelskie i tańce ze Śląska Cieszyńskie-
go. W ubiegłym roku ten utytułowany 
zespół obchodził jubileusz 20 - lecia 
swojej działalności artystycznej. Dwu-
krotnie na scenę wychodziły mażoretki 
przygotowane przez p. Annę Kościuch. 
Ta formacja taneczna miała swój debiut 
w ubiegłym roku, a na jarmarku zachwy-
ciła wiosennym pokazem w  strojach 
motyli i  pszczółek. Żywiołowy pokaz 
swoich umiejętności tanecznych zapre-
zentowała grupa cheerleaderek z  Ze-
społu Szkół w Witkowicach pod kierun-
kiem pani Moniki Kobiałki. Dziewczęta 

to prawdziwy wulkan energii i młodości. 
Na jarmarku mogliśmy również podzi-
wiać uzdolnionych wokalistów (solistów 
i  chóry) ze wszystkich szkół w  nasze 
gminie. Zaprezentowali różnorodny re-
pertuar po polsku i  angielsku, śpiewali 
przeboje dawne i  współczesne. Woka-
listów z ZS w Witkowicach przygoto-
wały panie Sylwia Baszyńska i Karolina 
Stanisz, chór i zespół wokalny „Wesoła 
Pięciolinia” z ZS w Kłomnicach – Pani 
Elżbieta Twardoch, wokalistów z  ZS 
w Zawadzie, Rzerzęczycach i Konarach 
– Pani Małgorzata Gojević, a  solistów 
z ZS w Skrzydlowie - Pani Sylwia Ba-
szyńska. Na zakończenie imprezy wią-
zankę przebojów zagrała Orkiestra Dęta 
pod batutą Pana Marcina Gały. W cza-
sie trwania imprezy czynna była kawia-
renka, którą prowadziły panie z  Koła 
Rękodzielniczego. Oferowały licznie 
przybyłym gościom pyszne, domowe 
ciasta oraz kawę, herbatę i napoje.

Naszą imprezę zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele władz gmi-
ny – Pan Wicewójt Adam Śliwakowski, 
Sekretarz Gminy - Pani Róża Wiewióra 
oraz Radni. Zapraszamy na kolejny jar-
mark za rok! « 

www.klomnice.pl
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Konkursowe zmagania w Szkole 
Podstawowej w Kłomnicach

B. Wyrwał, E. Owczarek, K. Najduch, J. Kaczorowska 

W  Szkole Podstawowej 
w  Kłomnicach dnia 
4.03.2015 r. odbył się Po-

wiatowy Konkurs „Mistrz Pięknego 
Czytania” dla klas IV-VI. Jednym z ce-
lów konkursu było zachęcenie uczniów 
do czytania literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej. Dzieci coraz częściej wy-
bierają komputer jako sposób na relaks 
i  spędzenie wolnego czasu. Książka 
okazuje się zbyt wymagająca, trze-
ba jej poświęcić więcej uwagi. Jednak 

korzyści dla rozwoju człowieka, jakie 
daje czytanie książek, są nieocenione. 
Nasza Noblistka Wisława Szymbor-
ska powiedziała: „Czytanie książek 
to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła” i te właśnie słowa 
wybrałyśmy jako motto konkursu czy-
telniczego. Nasza inicjatywa spotkała 
się z dużym zainteresowaniem różnych 
szkół w  powiecie częstochowskim. 
W  konkursie wzięli udział uczniowie 
z  Koniecpola, Brzyszowa, Witkowic, 

Rzerzęczyc, Konar, Rudnik, Widzowa, 
Garnka, Kłomnic i Dąbrowy Zielonej. 
Do konkursu przystąpiło 38 uczestni-
ków. Każdy z nich czytał wylosowany 
fragment książki, a oceną umiejętności 
uczniów zajęła się komisja w składzie: 
p. Renata Surlej –Krawiec z Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Kłomnicach oraz 
p. Teresa Raźniak – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Kłomnicach 
i pracownik tejże placówki – p. Renata 
Michoń. A oto zwycięzcy- „Mistrzowie 
Pięknego Czytania”:
I  miejsce- Julia Tomzik (SP w  Brzy-
szowie), Marceli Janusiak (SP w Rze-
rzęczycach),
II miejsce- Karolina Kosmala (SP 
w  Garnku), Kamil Urbańczyk (SP 
w Witkowicach),
III miejsce- Maja Chrząstek (SP ›››

Dzień Europejski 
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

Monika Wrzalik - Bruś 

30 kwietnia uczniowie ZS 
w  Rzerzęczycach uczest-
niczyli w  obchodach Dnia 

Europejskiego, którego hasłem prze-
wodnim było: „Jestem Polakiem, Eu-
ropejczykiem, obywatelem świata”. 
Uroczystość miała na celu uświadomić 
konieczność nauki języków obcych 
w  tym języka angielskiego oraz nie-
mieckiego, przybliżyć kraje członkow-
skie Unii Europejskiej. Po raz pierw-
szy decyzją Dyrektora szkoły – Pana 
Ryszarda Kroka obchody Dnia Euro-
pejskiego w  Zespole Szkół w  Rzerzę-
czycach zostały przeniesione oddzielnie 
dla dzieci młodszych klas O - III szkoły 
podstawowej i  uczniów starszych klas 
IV - III gimnazjum. Nad całością ob-
chodów czuwały nauczycielki języków 
obcych mgr Monika Wrzalik- Bruś oraz 
pani Joanna Romianowska, a w przygo-
towaniach uczniów do występów uczest-
niczyli wszyscy wychowawcy klas.

Uroczystość tę poprzedziły liczne 
przygotowania - zbieranie informacji 
o  danym państwie europejskim, malo-
wanie flagi, zapoznanie się z muzyką ty-
pową dla danego kraju, nauka piosenek 
w języku niemieckim oraz doskonalenie 
swych ról w języku angielskim. Tego dnia 

w udekorowanej specjalnie na tę okazję 
sali gimnastycznej prezentowali się naj-
pierw najmłodsi uczniowie klas O-III 
szkoły podstawowej, następnie klasy IV- 
VI oraz społeczność gimnazjalna.

Uczniowie gimnazjum wystąpili 
w  inscenizacji bajki „Czerwony Kaptu-
rek” - „Little Red Riding Hood” w  ję-
zyku angielskim. Uczennice zaśpiewały 
także piosenki w  języku niemieckim 
- „Mein Tag’’, „Echte Freunde”, „Die 
Schule ist aus”. Prezentację państw roz-
poczęła klasa O, która pokazała piękną 
flagę, zaśpiewała hymn oraz przedsta-
wiła kilka ciekawostek o Polsce. Klasa Ia 
przeniosła nas do Francji, gdzie powitał 
nas Napoleon oraz projektantka mody 
Coco Chanel. Słoneczną Italię zapre-
zentowali uczniowie klasy Ib, ze słyn-
nym śpiewakiem operowym Luciano 
Pavarottim oraz aktorką Sophią Loren. 
Przygotowali także typowe włoskie da-
nie- pizzę. Grecy z klasy II pięknie za-
tańczyli zorbę, przedstawili ciekawost-
ki o  swym państwie. Uczniowie klasy 
III przebrani w  kolory flagi Hiszpanii 
zaprezentowali walkę torreadora z  by-
kiem, mogliśmy podziwiać Picassa oraz 
słynnych hiszpańskich piłkarzy. Piękne 
Hiszpanki czarowały urodą i tańcem. 

W drugiej części Dnia Europejskiego 
prezentowały się pozostałe klasy. Holen-
drzy z klasy IV powitali nas z tulipana-
mi w ręku, uczniowie klasy V przybliżyli 
informacje o  Czechach, w  tanecznym 
rytmie zaprezentowała się Helena Von-
drackova, klasa VI zatańczyła narodowy 
fiński taniec. Na scenie zaprezentował się 
także Św. Mikołaj oraz słynny skoczek 
pochodzący z  Finlandii Janne Ahonen. 
Węgry zostały zaprezentowane przez 
I  gimnazjum, po czym na scenę wkro-
czyli Brytyjczycy z klasy II gimnazjum. 
Królowa Wielkiej Brytanii wraz z księ-
ciem Filipem jak zwykle elegancko ubra-
na, wdzięcznie pomachała do podda-
nych. Pojawił się także James Bond oraz 
Sherlock Holmes. Następnie zawitali do 
nas chłopcy z  Liverpoolu, czyli zespół 
„The Beatles’’. Klasa III przygotowa-
ła prezentację multimedialną o  Niem-
czech, mogliśmy zobaczyć typowe stroje 
bawarskie, oraz posłuchać jodłowania. 
Podsumowując uczniowie wykazali się 
kreatywnością i pomysłowością w przy-
gotowaniu prezentacji swych państw. 
Każdy miał okazję zaprezentować swe 
umiejętności w  języku niemieckim lub 
angielskim, talenty plastyczne, taneczne 
lub wokalne. « 
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Kurs malarstwa dla dorosłych
Katarzyna Sosnowska

W  miniony weekend 
w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Kłomnicach 

odbyły się pierwsze zajęcia nauki 
malarstwa dla początkujących. Oso-
biście miałam przyjemność przekazy-
wania zasad malowania farbami akry-
lowymi, opowiadania o perspektywie, 
świetle i  kompozycji czyli o  tym, co 
w malarstwie najważniejsze. Jako mgr 

sztuki mogę odważnie powiedzieć, że 
poziom jest wysoki, zgłosiły się do nas 
bardzo utalentowane osoby. Mam na-
dzieję, że to pierwszy krok do tego by 
przy pracowni plastycznej Gokart po-
wstała stała grupa miłośników kultury 
i  razem będziemy realizować podobne 
projekty. 

Na pocieszenie dla tych, którym nie 
udało się zapisać na zajęcia z powodu 

braku miejsc, chciałam przekazać in-
formację, że to dopiero początek naszej 
przygody ze sztuką więc będzie jeszcze 
możliwość uczestniczenia w  podob-
nych działaniach. 

Ponadto w maju będziemy organi-
zować wystawę malarstwa prac powsta-
łych na zajęciach i  nie tylko. Zatem 
artysto! Jeśli malujesz, rysujesz i nigdy 
nie pokazywałeś swoich prac szer-
szej publiczności, zgłoś się do GOKu 
w Kłomnicach. Być może na majowej 
wystawie pokażemy również Twoją 
pracę! «

Warsztaty teatralne w GOKu!
Katarzyna Sosnowska

W poprzednim numerze Ga-
zety Kłomnickiej napisa-
łam o powstaniu w GOK-

-u, młodzieżowej grupy projektowej 
pod nazwą Aktywni-Kreatywni. Kto 
czytał ten wie, że przychodzą do nas 
MŁODZI, ambitni, kreatywni, zdol-
ni, ludzie, którzy mają potrzebę reali-
zowania ciekawych inicjatyw. Jedną 
z nich jest wspólna chęć tworzenia te-

atru młodzieżowego i  moim celem tj. 
pracownika Instytucji Kultury jest za-
dbać o  to, by ta chęć trwała nie tylko 
przez okres realizacji projektu, ale wiele 
kolejnych lat. O to, by takich inicjato-
rów działań było jeszcze więcej i razem 
z nimi dbać o rozwój kultury na terenie 
gminy Kłomnice.

Dlatego kolejnym krokiem w  na-
szym projekcie było zorganizowanie 

warsztatów teatralnych z  aktorką Te-
atru im. Jana Mickiewicza w  Często-
chowie, Panią Paulą Kwietniewską. 
Przez dwa dni, w  marcu nasi młodzi 
aktorzy uczyli się odpowiedniej emisji 
głosu, dykcji, zachowania się na scenie. 
Podczas tych ciężko wypracowanych 
godzin powstały również nowe pomy-
sły na kolejne sceny naszego spektaklu, 
którego tytuł już znamy, jest to „Pchła 
Szachrajka” adaptacji Dawida Chybal-
skiego. Aby dowiedzieć się więcej o na-
szej działalności zachęcamy do zaglą-
dania na naszą stronę internetową oraz 
na facebook. «

› w Kłomnicach), Weronika Wyrwał (SP 
w Dąbrowie Zielonej). 

Wyróżnienia otrzymały: Oliwia 
Karczewska (SP w  Witkowicach), Ju-
lia Militowska (SP w Rudnikach), Ju-
lia Chmielarz (SP w  Garnku), Nina 
Zawadzka (SP w Rudnikach), Paulina 
Kołodziejczyk (SP w  Kłomnicach), 
Oliwia Renik (SP w Widzowie).

Pani Dyrektor Barbara Kanoniak 
oraz Wicewójt Gminy Kłomnice - pan 
Adam Śliwakowski wręczyli zwycięz-
com nagrody książkowe i  dyplomy za 
udział w konkursie.

Następnie odbyło się wręczenie 
nagród dla zwycięzców Powiatowych 
Konkursów Plastycznych „Kot w  li-
teraturze” dla klas I-III oraz „Kot na 
znaczku pocztowym” dla klas IV-VI. 
Konkurs plastyczny spotkał się z  bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Nade-
słano 225 prac plastycznych z 17 szkół 
naszego powiatu. Prace oceniało profe-
sjonalne jury w składzie: p. Agnieszka 
Kwiatkowska, p. Katarzyna Borkowska 
i p. Marta Ojrzyńska.

„Kot w literaturze”

I  miejsce - Klaudia Leśko - kl. I  (SP 
w  Witkowicach), Nikola Chruścic-
ka - kl.II (SP w Czarnym Lesie), Julia 
Przygrodzka- kl. III (SP w Koniecpo-
lu), II miejsce - Rafał Kowalik i Paweł 
Kowalik- kl. I  (SP w  Kłomnicach), 
Magdalena Rak - kl. II (SP w Skrzy-
dlowie), Anastazja Ojrzyńska- kl. 
III (SP w  Kłomnicach), III miejsce - 
Aleksandra Zych - kl. I  (SP w Mału-
sach Wielkich), Maja Olszewska - kl. 
II (SP w Witkowicach), Jakub Czere-
muszkin- kl. III (SP w Kamienicy Pol-
skiej), Agnieszka Podolak - kl. III (SP 
w Brzyszowie). Wyróżnienia:
Klasa I: Daria Blukacz (SP w  Pocze-
snej), Aleksander Lis (SP w  Rudni-
kach), Jakub Pluta (SP w Skrzydlowie), 
klasa II: Ewelina Tądel (SP w  Rud-
nikach), Wiktor Lojtek (SP w  Mału-
sach Wielkich), Milena Krawczyk (SP 
w Dąbrowie Zielonej), klasa III: Adam 
Kot (SP w Brzyszowie), Jan Fabrykow-
ski (SP w Skrzydlowie).
 „Kot na znaczku pocztowym”
I miejsce - Klaudia Ujma- kl. IV (SP 
we Wrzosowej), Maria Burzyńska- kl. 

V (SP w  Koniecpolu), Zuzanna Szo-
pa - kl. VI (SP w Zawadzie), II miejsce 
- Dominika Gałka - kl. IV (SP w Ka-
mienicy Polskiej), Iga Walentek - kl. V 
(SP w  Kamienicy Polskiej), Weronika 
Knaś- kl. VI (SP w  Kruszynie), Jose-
phin Visco - kl. VI (SP w  Witkowi-
cach), III miejsce - Paulina Pruszek - kl. 
IV (SP w Garnku), Weronika Wyrwał 
– kl.V (SP w Dąbrowie Zielonej), Kin-
ga Muras – kl. VI (SP w Kłomnicach).
Wyróżnienia:
Klasa IV: Krystian Parlak (SP w  Ol-
brachcicach), Małgorzata Witczak 
(SP w Witkowicach), klasa V: Ewelina 
Małolepsza (SP w  Kłomnicach), Da-
wid Malejski-Cień (SP w Lgocie Ma-
łej), klasa VI: Zuzanna Jędrzejczyk (SP 
w Dąbrowie Zielonej), Anna Łągiewka 
(SP w  Skrzydlowie), Rozalia Ligocka 
(SP w Kłomnicach), Julia Mucha (SP 
w Kruszynie).

 Wręczenie nagród poprzedził krót-
ki występ uczennic z  klasy IV, które 
przebrane w  stroje kotów, zaprezen-
towały wiersze o  tych sympatycznych 
czworonogach. «

www.klomnice.pl
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Teledysk do akcji „TVN Szkoła”
Krzysztof Jabłoński

W czwartek 5 marca ucznio-
wie Zespołu Szkół 
w  Kłomnicach (klasy VI 

szkoły podstawowej oraz I  i  II gim-

nazjum) nakręcili teledysk do akcji 
„TVN Szkoła”. Zadaniem projektu 
było stworzenie wideo do istniejącej już 
piosenki pt.”Szkoła” Dawida Kwiat-

kowskiego. 
Do wygrania w konkursie był sprzęt 

edukacyjny o  wartości 20 000zł. Ko-
ordynatorem projektu był Krzysztof 
Jabłoński - nauczyciel muzyki w  ZS 
Kłomnice. Zapraszamy na fan page 
szkoły w celu zapoznania się z efektami 
Naszej pracy. «

Wielkanocny Turniej Tenisa Stołowego 
 w Kłomnicach

Jakub Kobos, Paweł Urbaniak

18 kwietna w hali sportowej 
w Kłomnicach odbył się 
turniej tenisa stołowego. 

Do rywalizacji i zabawy mógł przy-
stąpić każdy chętny miłośnik ping-
-ponga.

Zawody przeznaczone były dla 
osób w każdym wieku. Ostatecznie 
na starcie stanęło prawie 50 graczy. 
Tylko kilkoro to mieszkańcy naszej 
gminy, gdyż tenis mimo znacznych 
kiedyś tradycji w naszym regionie 
przeżywa obecnie kryzys. Mamy na-
dzieje, że imprezy masowe taka jak 
ta przyczynią się do zwiększenia ak-
tywności ruchowej i na nowo spopu-
laryzują tę grę. Mamy plany zorgani-
zować lokalne grand-prix składające 
się z cykli turniejów a co roku w ferie 
zimowe odbywa się otwarty turniej w 
Konarach. 

Ci, którzy zjawili się w kwietnio-
wą sobotę w Kłomnicach, chyba nie 
mogli narzekać. Turniej stał na do-
brym poziomie a zawody przebiega-
ły zgodnie z duchem sportu.  Zanim 
przedstawimy wyniki rywalizacji po-
dziękowania dla Pani Anny Dylczyk 
i pracowników hali sportowej. Pana 
Tomasza Draba (sklep Evita) za 
ufundowanie medali. Pana Rafał Cie-
ślaka autora zdjęć z zawodów (Blue 
Sky Foto), który nie pierwszy raz 
profesjonalnie dokumentuje imprezy 
na naszym terenie.

Kategoria open:

1. Kacper Sławiński
2. Karol Wydmuch
3. Mariusz Sikora

4. Jan Sołtysiak
5-6. Paweł Podlewski, Jakub Kaczma-
rek
7-8. Jakub Kobos, Karolina Rakowska
9-12. Aleksandra Górska, Robert To-
maszewski, Mateusz Pluciński, Michał 
Krok,
13-16. Weronika Bąk, Jakub Świątek, 
Kacper Kowalczyk, Klaudia Mazur
17-22. Jakub Klimas, Magdalena Ra-
kowska, Katarzyna Dądela, Mariusz 
Wizental, Alicja Górska, Jacek Świą-
tek. 

Gimnazjum chłopcy:

1. Jakub Świątek
2. Michał Krok
3. Jakub Klimas
4. Mariusz Wizental
5. Mateusz Pluciński, 
6. Jakub Gałkowski
Gimnazjum dziewczęta:

1. Aleksandra Górska
2. Katarzyna Dądela
3. Alicja Górska
4. Paulina Stelmaszczyk
5-10Weronika Bąk, Ilona Wołek,
Wiktoria Puźniak, Julia Sikora,
Patrycja Plewińska, Aleksandra Poli-
tańska

Szkoła Podstawowa chłopcy:

1. Kacper Sławiński
2. Jan Sołtysiak
3. Jakub Kaczmarek
4. Kacper Kowalczyk

Szkoła Podstawowa dziewczęta:

1. Karolina Rakowska
2. Magdalena Rakowska
3. Klaudia Mazur
4. Julia Sikora
5. Maja Stelmaszczyk
6. Wiktoria Hofman «
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Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
„Młodzież zapobiega pożarom” 2015

Jarosław Łapeta

Już dziewiąty raz Prezydium Za-
rządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w  Kłomnicach przy 

współpracy ze szkołami z  terenu 
Gminy oraz władzami Gminy zor-
ganizowało Gminne Eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom” Tegoroczne eli-
minacje odbyły się  w dniu 15 kwiet-
nia w  Zespole Szkół im. Kornela 
Makuszyńskiego w  Skrzydlowie. Do 
rywalizacji przystąpiło 25 uczestni-
ków z trzech grup wiekowych, tj. Szkół 
Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych 
i Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwszą 
częścią było rozwiązanie testu, który 
wyłonił finalistów turnieju z  każdej 
grupy wiekowej, która przedstawiała 
się następująco:
Szkoły Podstawowe
Małgorzata Musiał – Szkoła Podsta-
wowa w Zawadzie - 17pkt.
Oliwia Świszcz – Szkoła Podstawowa 
w Kłomnicach - 17 pkt.
Igor Żyła – Szkoła Podstawowa 
w Witkowicach - 17pkt.
Weronika Piasecka – Szkoła Podsta-
wowa w Kłomnicach - 17 pkt.
Szkoły Gimnazjalne
 Dawid Witczak – Gimnazjum 

w Garnku - 18 pkt.
Anna Kwarciak – Gimnazjum w Rze-
rzęczycach - 17 pkt.
Krzysztof Rakowski – Gimnazjum 
w Garnku - 15 pkt.
Jakub Biegas – Gimnazjum w Zawa-
dzie - 14 pkt.
Szkoły Ponadgimnazjalne
Mateusz Migdał – IV LO im. H. Sien-
kiewicza  (zamieszkały w  Rzerzęczy-
cach) – 13pkt.
Krzysztof Gajda  – VI LO im. J. Dą-
browskiego (zamieszkały w  Rzerzę-
czycach) – 11 pkt.

Następnie w  części ustnej finaliści 
walczyli już o  klasyfikację końcową. 
Losowali zestawy pytań na które ko-
lejno odpowiadano. Tutaj w przypadku 
szkół podstawowych komisja musiała 
zastosować dogrywkę, a  w  przypadku 
gimnazjów o zwycięstwie zdecydowała 
różnica pół punktu, co świadczy o wy-
równanym wysokim poziomie elimi-
nacji.

Poniżej przedstawimy klasyfikację 
końcową eliminacji:
Szkoły Podstawowe
1 miejsce - Oliwia Świszcz – Szkoła 
Podstawowa w Kłomnicach - 2+2 pkt.
2 miejsce - Igor Żyła – Szkoła Podsta-
wowa w Witkowicach - 2+0 pkt.

3 miejsce - Weronika Piasecka – Szko-
ła Podstawowa w Kłomnicach - 1 pkt.
4 miejsce - Małgorzata Musiał – Szko-
ła Podstawowa w Zawadzie - 0 pkt.
Szkoły Gimnazjalne
1 miejsce - Krzysztof Rakowski – 
Gimnazjum w Garnku - 8,5 pkt.
2 miejsce -  Dawid Witczak – Gimna-
zjum w Garnku - 8 pkt.
3 miejsce - Jakub Biegas – Gimnazjum 
w Zawadzie - 5 pkt.
4 miejsce - Anna Kwarciak – Gimna-
zjum w Rzerzęczycach - 3 pkt.
Szkoły Ponadgimnazjalne
1 miejsce - Mateusz Migdał  – IV LO 
im. H. Sienkiewicza - 2 pkt.
2 miejsce - Krzysztof Gajda  – VI LO 
im. J. Dąbrowskiego - 1 pkt.

Nad prawidłowością przebiegu eli-
minacji pracowała komisja w składzie:  
• Jarosław Łapeta – przewodniczący,  
• Adam Równiak  – sekretarz, 
• Przemysław Zieliński- członek 
• Wojciech Milczarek – członek
• Przemysław Zieliński – członek.

 Finaliści którzy zajęli pierwsze 
trzy miejsca w swoich grupach otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, puchary 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminę Kłomnice.

Komisja wyróżniła nagrodą rzeczo-

www.klomnice.pl
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wą najmłodszego uczestnika turnie-
ju, którym został Mateusz Wójcik ze 
Szkoły Podstawowej w Garnku.

Dzięki dobrej współpracy Szkół 
z  tereny gminy Kłomnice z  Prezy-
dium Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w  Kłomnicach możemy 
się poszczycić wysokim poziomem 
eliminacji, które poprzedzone zostały 
eliminacjami środowiskowymi w  po-
szczególnych szkołach. Każda z placó-
wek wyłoniła po dwóch uczestników 
w grupach wiekowych szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Uczestnicy z grupy 
szkół ponadgimnazjalnych są absol-
wentami naszych gimnazjów a obecnie 
zgłosili  chęć udziału bezpośrednio do 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP. Dlatego warto im podziękować za 
to, że pomimo uczęszczania do szkół 
w Częstochowie zgłaszają swój udział 
w eliminacjach. Nie sposób zapomnieć 
tutaj o  opiekunach młodzieży w  po-
szczególnych szkołach, którzy nawią-
zali stałą już współpracę z  naszym 

Prezydium i  corocznie przygotowują 
młodzież do turnieju oraz przeprowa-
dzają eliminacje środowiskowe. Osoby 
te bardzo nam pomagają, więc pozwolę 
sobie je wymienić: Elżbieta Łągiewka 
– Zespół Szkół w Skrzydlowie, Izabela 
Canghelaris – Zespół Szkół w Garn-
ku, Michał Gonera – Zespół Szkół 
w  Zawadzie, Aneta Łapeta – Zespół 
Szkół w  Kłomnicach, Anna Rów-
niak i Karina Gonera – Zespół Szkół 
w Witkowicach, Agata Krok – Zespół 
Szkół w Rzerzęczycach. 

Dziękuję również Wójtowi Gminy 
Kłomnice Panu Piotrowi Juszczykowi, 
który osobiście dekorował zwycięzców 
oraz złożył gratulacje dla uczestników 
i  opiekunów eliminacji. Wójt był pod 
wrażeniem ogromu wiedzy z  zakresu 
pożarnictwa posiadanej przez mło-
dzież oraz podziwiał duże zaintereso-
wanie turniejem. 

Ponadto Dziękuję Pani Dyrektor 
Zespołu Szkół w  Skrzydlowie Lidii 
Burzyńskiej i  nauczycielom Zespołu 

Szkół w  Skrzydlowie za przygotowa-
nie sali i  pomoc w  przeprowadzaniu 
eliminacji oraz przyjazną atmosferę 
w  jakiej przyszło nam przeprowadzać 
te eliminacje. Pani dyrektor w słowach 
skierowanych do młodzieży podkreśli-
ła ważną rolę straży pożarnych w  hi-
storii naszego kraju oraz pogratulowa-
ła wiedzy posiadanej przez młodzież 
zwłaszcza w zakresie dość skompliko-
wanych procedur ratowniczych oraz 
szerokiego wachlarza przepisów prawa 
regulujących ratownictwo w  naszym 
kraju.

Dziękuję druhom z  OSP Rzerzę-
czyce i OSP Skrzydlów, którzy w prze-
rwie eliminacji dokonali prezentacji 
sprzętu pożarniczego zabudowanego 
na samochodach ratowniczo gaśni-
czych. Był to praktyczny pokaz sprzętu 
dla wszystkich uczestników eliminacji 
oraz opiekunów.

Gratulujemy zwycięzcom i dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom oraz ich 
opiekunom. « 

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Złotym Potoku 

Jarosław Łapeta

18 kwietnia w  Zespole Szkół 
im. Władysława Szafera 
w  Złotym Potoku odbyły 

się Eliminacje Powiatowe OTWP, na 
których Gminę Kłomnice reprezen-
towali: Oliwia Świszcz – ZS Kłomni-
ce, Krzysztof Rakowski – ZS Garnek 

i Mateusz Migdał IV LO im. Henry-
ka Sienkiewicza. W przytulnej atmos-
ferze szkoły w Złotym Potoku spotkali 
się przedstawiciele dziesięciu Gmin 
Powiatu Częstochowskiego. Organiza-
torem eliminacji było Prezydium Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Częstochowie. Tutaj również eli-
minacje rozpoczęła cześć pisemna po-
legająca na rozwiązaniu testu pisemne-
go składającego się z trzydziestu pytań, 
które miały wyłonić finalistów turnieju. 
Wysoki poziom przygotowania naszych 
przedstawicieli sprawił, że prawie wszy-

›››
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VIII współzawodnictwo drużyn OSP 
z terenu Gminy Kłomnice

Jarosław Łapeta

W  dniu 19 kwietnia na hali 
sportowej w  Kłomnicach 
rozpoczęła się już ósma 

edycja sportowego współzawodnic-
twa drużyn OSP z  terenu Gminy 
Kłomnice. Współzawodnictwo obej-

muje cztery dyscypliny sportowe: te-
nis stołowy, strzelanie z broni pneu-
matycznej, piłkę siatkową i  piłkę 
nożną. Do pierwszego etapu współ-
zawodnictwa obejmującego tenis 
stołowy zgłosiło się sześć jednostek, 

a do strzelania z broni pneumatycznej 
osiem jednostek. 

Wyniki klasyfikacji w tenisie stoło-
wym przedstawiały się następująco:
I miejsce – OSP Konary - 5 pkt.
II miejsce – OSP Rzerzęczyce - 4 pkt.

Wyniki konkurencji i klasyfikację po pierwszej rundzie

Miejsce
 w

 klasyfikacji
Drużyna

Konkurencje 2014
Strzelanie z broni 

pneumatycznej Tenis stołowy RAZEM

1 OSP Rzerzęczyce 10 9 19
2 OSP Zdrowa 9 6 15
3 OSP Konary 4 10 14
4 OSP Karczewice -Garnek 7 7 14
5 OSP Pacierzów 5 8 13
6 OSP Chorzenice - Witkowice 8 5 13
7 OSP Kłomnice 5 0 5
8 OSP Nieznanice 3 0 3
9 OSP Skrzydlów 0 0 0
10 OSP Zawada 0 0 0

scy trafili do finałów turnieju. Oliwia 
Świszcz z  SP w  Kłomnicach musiała 
pisać dodatkowy test wyłaniający 
finalistów i  do wejścia zabrakło jej 1 
punktu. Dzięki temu zajęła dopiero 
szóste miejsce w tym etapie eliminacji 
nie mając możliwości wykazania się 
w  odpowiedziach ustnych. W  finale 
odpowiadali natomiast Krzysztof Ra-
kowski z Gimnazjum w Garnku i Ma-

teusz Migdał IV LO im. H. Sienkie-
wicza. Mateusz w klasyfikacji końcowej 
zajął piąte miejsce natomiast Krzysztof 
Rakowski bezapelacyjnie zwyciężył te 
eliminacje i  będzie reprezentował Po-
wiat Częstochowski na eliminacjach 
Wojewódzkich w Siewierzu w dniu 25 
kwietnia. Jak zwykle Gmina Kłomnice 
mogło się pochwalić wysokim pozio-
mem przygotowania uczestników oraz 

zwycięzcą turnieju. Kolejny raz przed-
stawiciel z  naszej Gminy reprezentu-
je Powiat Częstochowski na szczeblu 
wojewódzkim. Gratulujemy naszym 
reprezentantom, a  w  szczególności 
Krzysztofowi Rakowskiemu z  Garn-
ka. Dziękujemy opiekunom młodzieży 
pani Izabeli Canghelaris i Anecie Ła-
peta. « 

www.klomnice.pl
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Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 
w „Dolinie Dwóch Stawów” w Rzerzęczycach

Sylwester Politański

Zawody wędkarskie otwierają-
ce oficjalnie sezon wędkarski 
2015 w  „Dolinie Dwóch Sta-

wów” w Rzerzęczycach rozpoczęły się 
o szóstej rano w sobotę drugiego maja. 
Pogoda dopisała, a udział w zawodach 
wzięło siedemnastu członków Sto-
warzyszenia Gruszka. Przybyłych na 
zawody wędkarzy przywitał prezes Sto-
warzyszenia Gruszka Sławomir Kowa-
lik, życząc obfitych połowów. Upraw-
nionym sędzią zawodów był Mirosław 
Kowalik, który zapoznał uczestników 
z  zasadami połowu podczas zawodów. 
Wędkujący mogli używać tylko jednej 
wędki ze spławikiem, nęcenie ziarnami 
zbóż i  robakami. W  trakcie zawodów 
czuć było przyjazną, koleżeńską atmos-
ferę, przeplataną żartami w  tematach 

związanymi z połowem ryb. Pod koniec 
zawodów wyczuwalny był także zapach 
pieczonych kiełbasek na ognisku, nad 
którym tym razem pieczę sprawował 
Sylwester Politański. Przed zakończe-
niem ustalonego czasu połowu zaszczy-
cił nas swą obecnością zastępca wójta 
gminy Kłomnice Pan Adam Śliwakow-
ski. Nasz gość przywitał się z wszystki-
mi uczestnikami zawodów, a następnie 
mógł bliżej zapoznać się z całym tere-
nem „Doliny Dwóch Stawów” w towa-
rzystwie Sylwestra Politańskiego, który 
objaśniał poczynione inwestycje na tym 
rekreacyjnym terenie i  przedstawił, na 
prośbę prezesa, plany na przyszłość. Pan 
Adam docenił jakość utrzymania tego 
terenu w należytym stanie, a szczególne 
zaskoczyła go czystość wody i  bogata, 

urozmaicona szata roślinna. Po zakoń-
czeniu zawodów odbyło się wręczenie 
nagród i  wspólne zdjęcie, a  następnie 
uczestnicy mogli oprócz zapachu po-
czuć także smak upieczonych kiełbasek. 

Zarząd Stowarzyszenia Gruszka 
zaprasza wszystkich mieszańców na-
szej gminy do odwiedzenia tego uro-
kliwego miejsca, a szczególnie dzieci na 
Wędkarski Dzień Dziecka 14 czerwca 
2015. 
Wyniki zawodów: 
1. Politański Jacek
2. Jasnos Karol
3. Wiewióra Błażej 

Wszystkie złowione przez wędkarzy 
ryby, po zważeniu, wróciły do swojego 
naturalnego, wodnego środowiska. «

III miejsce – OSP Pacierzów - 3 pkt.
IV miejsce – OSP Karczewice – Gar-
nek - 2 pkt.
V miejsce – OSP Zdrowa - 1 pkt.
VI miejsce – OSP Chorzenice – Wit-
kowice - 0 pkt.

Wyniki Strzelania z  broni pneu-
matycznej:
I  miejsce – OSP Rzerzęczyce - 335 
pkt.

II miejsce – OSP Zdrowa - 317 pkt.
III miejsce – OSP Chorzenice – Wit-
kowice - 304 pkt.
IV miejsce – OSP Karczewice Garnek 
- 286 pkt.
V miejsce - OSP Kłomnice - 275 pkt.
VI miejsce - OSP Pacierzów - 256 pkt.
VII miejsce - OSP Konary - 255 pkt.
VIII miejsce – OSP Nieznanice - 185 pkt.

Chcielibyśmy bardzo podzięko-

wać Pani Annie Dylczyk i pracowni-
com Hali Sportowej za udostępnienie 
obiektu i  przygotowanie zawodów 
w  tenisa stołowego oraz przedstawi-
cielom sekcji strzeleckiej przy Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Kłomnice w  osobach: Roberta 
Owczarka i Janusza Sambora za przy-
gotowanie i przeprowadzenie zwodów 
w strzelaniu z broni pneumatycznej. «
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Urok starych fotografii (20)

Chorzenice 
dwór-pałacyk Nieniewskich

Krzysztof Wójcik 

W  tym numerze chciałbym 
przedstawić znany więk-
szości mieszkańców pa-

łacyk pułkownika Adama Nieniew-
skiego i  jego żony Janiny z  Reszków. 
Obecnie mieści się tutaj Powiatowy 
Dom Dziecka.

Pokazany na fotografiach budynek 
wybudowany został w 1927 r. dla ów-
czesnych właścicieli majątku – rodziny 
Nieniewskich. Pułkownik Adam Nie-
niewski po latach czynnej służby woj-
skowej, przeszedł w stan spoczynku do 
czego przyczynił się przede wszystkim 
przewrót majowy. Budynek był nowo-
czesny jak na tamte czasy, gdyż posia-
dał lokalny wodociąg i kanalizację oraz 
centralne ogrzewanie. Architektura 
też nawiązuje do ówcześnie modnego 
modernizmu. Całość budowli składała 
się z piętrowej części centralnej zwień-
czonej u góry imitacją barierki i dołą-
czonych z  obydwu stron parterowych 
przybudówek. Na ich dachach były 
dwa tarasy zabezpieczone kamiennymi 

barierkami. Wojskowa 
pensja a potem emerytu-
ra na pewno pomagała nie tylko urzą-
dzić dom, ale też gospodarować w ma-
jątku rolnym. Sam zresztą pułkownik 
mawiał, że trzeba się polską ziemią 
opiekować.

Losy tej rezydencji były jednak 
burzliwe. Niewiele ponad dziesięć lat 
cieszyli się właściciele swoim domem. 
Wybuchła II wojna światowa i wkrótce 
władze hitlerowskie wyrzuciły rodzinę 
Nieniewskich z Chorzenic i  pałacyku, 
który upatrzyli sobie na siedzibę wo-
jennej żandarmerii. Był to czarny okres 
dla okolicy, bo żandarmi dopuszczali się 
niezliczonych zbrodni. W samym par-
ku było pod koniec wojny kilkanaście 
mogił, a piwnice chorzenickiego pała-
cu były świadkami okrutnych przesłu-
chań. Po wojnie rodzina Nieniewskich 
już nie wróciła do rodzinnego domu. 
Pałac został przeznaczony na schronie-
nie dla osieroconych dzieci i taką funk-
cję pełni do dzisiaj. Po pewnym czasie 

okazało się, że brakuje miejsca i pałac 
poszerzono nadbudowując piętro nad 
wspomnianymi bocznym tarasami, 
przez co nabrał on dzisiejszego wyglą-
du. Jest to jeden z nielicznych przykła-
dów doskonałej opieki nad zabytkiem 
(wpisany do ewidencji zabytków), gdyż 
obecne władze powiatowe - właściciel 
obiektu- nie tylko dba o niego, ale tez 
dyrektor PDD podjął trud odtworze-
nia pięknego parku dworskiego otacza-
jącego pałacyk.

Na koniec dziękuję wszystkim czy-
telnikom za słowa uznania, za infor-
macje i  dzielenie się swoimi zbiorami 
oraz zachęcam do kontaktu na adres 
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszu-
kuję od dawna zdjęć niektórych obiek-
tów w Kłomnicach i okolicy, np. stare-
go dworu w Kłomnicach, starej poczty, 
dworu w Lipiczu, itp. Z góry dziękuję 
i  jednocześnie zachęcam do poszuki-
wań! «

www.klomnice.pl



Konkursowe zmagania w Szkole Podstawowej w Kłomnicach

Dzień Europejski w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

MY FIRST ENGLISH EXAM



Jarmark Wielkanocny

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 
w „Dolinie Dwóch Stawów” w Rzerzęczycach

Wielkanocny Turniej Tenisa Stołowego w Kłomnicach 


