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Kiedy dotrze do Was, ten numer Gazety Kłomnickiej, za nami będzie więk-
szość majowych świąt, rocznic i innych uroczystości .W tym miesiącu 
niejako kumulują się zdarzenia o zasięgu ponad rodzinnym. Przed nami 

jednak jest ciche, zawsze skromnie obchodzone święto ale wcale nie mniej ważne, 
od tych bardziej nagłaśnianych. To Dzień Matki. W tym dniu powinniśmy choć 
przez krótką chwilę zastanowić się jak wielką rolę w dziejach całej ludzkości od-
grywają matki. To one najpierw urodziły a następnie wychowały wielkich zdobyw-
ców, uczonych, wojowników i miliardy innych zwykłych ludzi, którzy zaludnili 
ten świat. To one często z narażeniem własnego życia, chroniły swoje dzieci przed 
niebezpieczeństwem. Dzisiaj, kiedy w różnych punktach naszego globu trwają wal-
ki o podłożu etnicznym czy też religijnym to ich zdjęcia z dziećmi na ręku obiegają 
cały świat. I nie są to zdjęcia rodzinne, radosne, tylko zdjęcia ukazujące cały dra-
mat matki, która niesie dziecko konające z głodu lub ciężko ranne. Na szczęście dla 
nas ,żyjemy w kraju, gdzie takich sytuacji nie ma. Ale przecież słynne powiedzenie 
o Matce –Polce też nie powstało z próżni. Te słowa to hołd składny bezimiennym 
matkom, które w czasach wojen z zaborcami pozostawione samym sobie, bo mę-
żowie albo walczyli i zginęli, albo zostali wywiezieni, wychowywały nowe poko-
lenia Polaków. Dlatego 26 maja pamiętajmy o tej, która dała nam życie i okażmy 
jej swoją miłość chociaż tak naprawdę to powinniśmy to robić codziennie.

 Drogie i kochane Mamy. W dniu Waszego święta życzę Wam samych spokoj-
nych i radosnych dni w gronie Waszych najbliższych. Życzę Wam aby otaczała 
Was miłość Waszych dzieci i ich dzieci.

 Niedługo po Dniu Matki obchodzić będziemy Dzień Dziecka. I znów chwila 
refleksji.
 W krajach, głównie afrykańskich trwają od lat bratobójcze walki plemienne . 
Giną setki tysięcy ludzi, zabijanych tak okrutnie, że aż wydaję się to niemożliwym. 
Jednak najgorsze jest to, że zabójcami są dzieci porwane z rodzinnego domu i zmu-
szone do walki przez żądnych władzy dorosłych. Podobno dziecko jest najlepszym 
wojownikiem, bo ma zbyt mały bagaż doświadczeń aby się bać. Zmuszane do za-
bijania innych, w tym również dzieci, jest przekonane, że tak musi być. A przecież 
główną rolą dorosłych jest takie wychowanie swoich dzieci aby przeżyły swoje 
dzieciństwo bezpiecznie i otoczone miłością. Dlatego cieszmy się ,że naszym kra-
jem już od dziesiątków lat nie wstrząsają wojny, w których giną dzieci. Pamiętajmy 
jednak, że to są nasi następcy i pozostawmy im w spadku nie tylko czystą ziemię, 
powietrze i wodę ale również głębokie poczucie godności człowieczej.

 Wszystkim naszym mniejszym i większym dzieciom w dniu ich Święta, skła-
dam życzenia wesołego i bezpiecznego dzieciństwa. Niech otacza Was miłość naj-
bliższych a Wasze codzienne obowiązki niech będą dla Was przyjemnością.

Drodzy czytelnicy!



Dzięki staraniom Urzędu 
Gminy w Kłomnicach sześć 
sołectw zostało zakwalifiko-

wanych jako obszary o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania 
(ONW). 
Są to: Chmielarze, Garnek, Karcze-
wice, Kuźnica, Śliwaków i Zberezka.	
Dla gospodarstw, które znajdują się 
na terenach objętych ONW, na któ-
rych produkcja rolnicza jest utrudniona 
ze względu na niekorzystne warunki 
naturalne, będą przyznawane dopłaty 
wyrównawcze. Płatność przyznaje się 
tylko do gruntów rolnych zlokalizowa-
nych w granicach ONW i wtedy, gdy 
powierzchnia użytków rolnych nale-
żących do danego gospodarstwa poło-
żonych na ONW i wykorzystywanych 
do produkcji rolniczej wynosi co naj-
mniej 1 ha, oraz wnioskodawca zobo-
wiąże się:

 do przestrzegania zasad zwykłej 
dobrej praktyki rolniczej w całym 
gospodarstwie; 

 że przez pięć lat od daty otrzymania 
pierwszej płatności z tytułu ONW 
będzie prowadził działalność rol-
niczą na powierzchni nie mniejszej 
od tej, za którą otrzymał pierwszą 
płatność;

 do przestrzegania zakazów odno-
śnie stosowania substancji o działa-
niu hormonalnym, tyreostatycznym 
i beta – agonistycznym w żywieniu 
zwierząt; 

 do udostępnienia osobom upoważ-
nionym do wykonania czynności 
kontrolnych wstępu na teren swoje-
go gospodarstwa.

Stawki dopłat wynoszą:

- 179zł/ha – Karczewice i Zberezka
- 264zł/ha – Chmielarze, Garnek, 
 Kuźnica i Śliwaków.

	 Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza 
jest to zbiór zasad dotyczących racjo-
nalnej gospodarki rolnej i ochrony śro-
dowiska, obowiązujących na terenie 
całego gospodarstwa rolnego. Zasady 

1.

2.

3.

4.

te dotyczą kilku dziedzin, w których 
rolnik musi wykonać pewne czynności 
a także uzyskać i przechowywać okre-
ślone dokumenty:

stosowanie i przechowywanie nawo-
zów - stosuje tylko nawozy dopuszczone 
do obrotu i naturalne, nie przekracza 170 
kg N z nawozów naturalnych na hektar 	
(nie więcej niż 34 tony obornika lub 
40-50 ton gnojowicy na ha), pojem-
ność płyty gnojowej lub zbiornika 
na gnojowicę powinna wystarczyć na 4 
miesiące (na obszarach szczególnie na-
rażonych 6 miesięcy), nawozów natu-
ralnych i organicznych nie stosować 
w grudniu, styczniu i lutym, ani na za-
lane lub pokryte śniegiem pola. Należy 
odpowiednio przechowywać nawozy 
mineralne – w workach lub pryzmach    
(nie wolno pryzmować saletry amono-
wej). Rolnik musi przechowywać do-
wody zakupu nawozów.

wykorzystanie rolnicze ścieków i osa-
dów komunalnych - rolnik musi mieć 
plan nawożenia osadami lub ściekami, 
pozwolenie wodnoprawne, posiadać 
dowód zakupu/przekazania osadu lub 
ścieku i zaświadczenie o spełnionych 
przez nie normach krajowych.

stosowanie i przechowywanie środ-
ków ochrony roślin - rolnik stosują-
cy środki ochrony powinien odbyć 
szkolenie chemizacyjne i dokonać 
atestacji opryskiwacza - stosować 
się do zleceń podanych na szkoleniu. 
Powinien posiadać zaświadczenie 	
o ukończeniu szkolenia, ewidencję za-
biegów ochrony i atest na opryskiwacz 
oraz dowody zakupu środków ochro-
ny.

wymogi w gospodarce na terenach 
zielonych - nie mogą być nadmiernie 
wypasane, nie poić zwierząt bezpo-
średnio w rzekach czy zbiornikach 
wodnych. Obowiązuje zakaz wypala-
nia traw. W przypadku podpalenia/za-
palenia samoistnego fakt ten zgłosić 
do lokalnego oddziału straży pożarnej, 
policji (na co powinien być dowód 
– poświadczenie lub zapis w księdze 
zgłoszeń).

wymagania w zakresie utrzymywania 
czystości i porządku w gospodarstwie 











- na terenie gospodarstwa powinien 
panować porządek, w gospodarstwie 
powinien być szczelny śmietnik, je-
śli jest wolnostojąca toaleta to zbior-
nik na fekalia musi być uszczelnio-
ny, szczelne szambo lub podłączenie 
do kanalizacji, utrzymywane w po-
rządku urządzenia melioracyjne. Jeśli 
na terenie gospodarstwa jest użytek 
ekologiczny, ujecie wody, cenny przy-
rodniczo obszar to należy stosować się 
do zasad ich utrzymania.
 W przypadku wykrycia podczas 
kontroli administracyjnej i/lub kontroli 
na miejscu, rozbieżności pomiędzy za-
deklarowaną a rzeczywistą powierzch-
nią działki, system nakłada sankcje 
związane z przekroczeniem powierzch-
ni wnioskowanej do płatności ONW. 
Jeżeli zadeklarowana powierzchnia 
przekracza powierzchnię stwierdzo-
ną, pomoc jest obliczana na podstawie 
określonej powierzchni zmniejszonej 
o podwójną stwierdzoną różnicę jeżeli 
różnica ta jest większa niż 3% albo 2 
hektary ale nie więcej niż 20% określo-
nej powierzchni. Jeśli różnica wynosi 
więcej niż 20% określonej powierzch-
ni, pomoc nie jest przyznawana. Gdy 
różnica nie przekracza 3%, wówczas 
sankcje nie są nakładane.
 Pomoc finansowa ma formę co-
rocznych, zryczałtowanych płatności 
do hektara użytków rolnych położo-
nych na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania i pozosta-
jących w użytkowaniu rolniczym. 

Adam Śliwakowski
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Mamy ONW!

Urząd Gminy w Kłomnicach uprzej-
mie informuje, że od 01.05.2007r. 
do 31.07.2007r. trwa okres lęgowy pta-
ków i zakazane jest wycinanie drzew. 
Ewentualne decyzje o zezwoleniu 
na wycinkę drzew będę wydawane z ter-
minem na dokonanie wycinki po okre-
sie lęgowym ptaków. Przyjmowanie 
i rozpatrywanie wniosków będzie się 
odbywać normalnie.

  UWAGA!  
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W	związku z upływem kaden-
cji, w okresie od 11 do 28  
kwietnia 2007r. odbyły się 

na terenie naszej gminy wybory sołty-
sów i składów Rad Sołeckich. Zebra-
nia sprawozdawczo-wyborcze odbyły 
się w 23 sołectwach. Zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, organem 
uchwałodawczym w sołectwie jest ze-
branie wiejskie, a wykonawczym - soł-
tys. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka. Sołtys oraz członkowie Rady 
Sołeckiej wybierani byli w głosowaniu 
tajnym, bezpośrednim, spośród nie-
ograniczonej liczby kandydatów, przez 
mieszkańców sołectwa uprawnionych 
do głosowania. Frekwencja na zebra-
niach wyborczych nie zachwycała, były 
sołectwa gdzie brakowało wymaganego 
5% mieszkańców i zebrania odbyły się 
w II terminie. Szkoda, że mieszkań-
cy niektórych sołectw z jednej strony  
krytykują lokalne władze, a z drugiej- 
nie wykazują zainteresowania wyborem  
własnych reprezentantów. Przykładowe 
frekwencje: najmniejsze -2,7% w Za-
wadzie; 3,1% w Rzerzęczycach; 3,6% 
w Konarach, najlepsze frekwencje: 
28,8% w Michałowie; 24,4% w Cho-
rzenicach; 20% w Lipiczach.
 W trakcie wyborów funkcje sołtysa 
powierzono tym samym osobom w 17 
sołectwach, natomiast w 6 sołtysami 
zostały nowe osoby. Funkcje sołtysa 
sprawuje 7 Pań i 16 Panów, czyli iden-
tycznie jak w poprzedniej kadencji.
 Sołtys jest liderem w swojej wsi, 
społeczność wiejska obdarzyła go swo-
im zaufaniem, cieszy się autorytetem, 
mieszkańcy chcą w nim widzieć swo-
jego reprezentanta, jest postrzegany 
jako ktoś posiadający predyspozycje 
do tego, aby dobrze zarządzać sołec-
twem. Do tego dochodzi autorytet 
formalny, wynikający z władzy, jaką 
sołtys ma z mocy prawa. Dobry sołtys 
jeśli chce porywać ludzi do działania 
sam musi być osobą aktywną, prze-
konaną o tym ,że wiele zależy od wła-
snych działań podejmowanych we wsi 
przez samych mieszkańców. Ale pod-
stawą działania sołtysa jest aktywna 
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Róża Wiewióra 

1.   Adamów   Teresa Hereźniak   nowowybrana
2.   Bartkowice   Celina Jendras
3.   Chmielarze   Adrian Ceglarz    nowowybrany
4.   Chorzenie   Janina Hajdas
5.   Garnek    Alfred Bloma
6.   Karczewice  Jerzy Baran
7.   Kłomnice   Stanisław Matuszczak  nowowybrany
8.   Kużnica    Sławomir Jurczyk
9.   Konary    Jan Piech
10.   Lipicze    Zofia Woch
11.  Michałów   Zbigniew Modlasiński
12.  Michałów Rud. Kazimierz Mrozik
13.  Nieznanice   Barbara Młyńska
14.  Niwki    Marian Piasecki   nowowybrany
15.  Pacierzów   Stanisław Koza
16.  Rzeki    Ryszard Bauer    nowowybrany
17.  Rzerzęczyce  Zbigniew Kluska
18.  Skrzydlów   Stanisława Sioła
19.  Śliwaków   Stanisław Baran
20.  Witkowice   Andrzej Nalewajka  nowowybrany
21.  Zawada.   Andrzej Wilk
22.  Zdrowa    Lidia Żyła
23.  Zberezka   Mirosław Janus

 Urząd Gminy w Kłomnicach informuje, że od dnia 01.05.2007r. obowiązu-
je nowa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków.
Cena 1 m3 wody dostarczonej z wodociągów wiejskich wynosi 	
 – 2,00 zł (brutto). 
Cena 1 m3 ścieków odprowadzonych  do sieci kanalizacji sanitarnej lub dowo-
żonych z szamb do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków wynosi	
  – 2,30 zł. (brutto).

 Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki!

Wykazy  sołtysów  na kadencję 2007-2011

wieś. Dopóki ludzie na wsi pozostaną 
bierni, sołtys niewiele zdziała. Dzia-
łania sołtysa - lidera będą miały sens 
w środowisku ludzi, którzy sami chcą 
coś dla wszystkich i tym samym dla 
siebie zrobić.
 Gratulujemy sołtysom oraz człon-
kom Rad Sołeckich wyboru i życzy-
my owocnej pracy na rzecz sołectwa. 
Niech Państwa współpraca z miesz-

kańcami oraz samorządem gminy ukła-
da się pomyślnie. Spełnienia marzeń 
oraz samorealizacji w trudnej i pełnej 
przeciwności losu pracy samorządo-
wej. Natomiast ustępującym Sołtysom 
i członkom Rad Sołeckich  dziękujemy 
za wieloletnią, pełną zaangażowania, 
owocną współpracę na rzecz lokalnej 
społeczności.



W każdym z tematów posie-
dzenia wszystkich stałych 
Komisji Rady Gminy od-

bywały się razem. W temacie: „Pro-
gramy naprawcze dotyczące zagro-
żeń agresji w szkołach po kontrolach 
„Trójek” przybył zastępca komendan-
ta Komisariatu Policji w Kłomnicach 
nadkom. mgr. inż. Mirosław  Adamus. 
Zastępca komendanta poinformował, 
że tzw. Trójki przeprowadziły kontrolę 
w III kwartale 2006r. w ośmiu szkołach 
na terenie gminy: Kłomnice, Rzerzę-
czyce, Skrzydlów, Witkowie, Zdrowa,  
Garnek, Zawada i Konary. Kontrole 
te obejmowały stan bezpieczeństwa 
w szkołach oraz palenie tytoniu, agre-
sję, molestowanie, zastraszanie, narko-
manię wśród dzieci i młodzieży. W tych 
kontrolach uczestniczyła p. Władysław 
Tkaczyk przedstawiciel Kuratorium. 
We wszystkich Kontrolowanych Szko-
łach oceny były pozytywne - protokół 
do wglądu.
 Pan nadkom. mg. inż. Mirosław 
Adamus przedstawił radnym ocenę 
stanu bezpieczeństwa w rejonie Ko-
misariatu Policji w Kłomnicach za rok 
2006. Komisariat w Kłomnicach ob-
sługuje obszar 500 km² zamieszkały 
przez około 50000 mieszkańców. Wy-
niki pracy Komisariatu w Kłomnicach 
za 2006r. przedstawiają się następująco: 
przestępstwa ogólne - 795, kryminalne 
- 464, gospodarcze - 48, bójki i pobi-
cia - 6, rozboje - 11, kradzieże mienia 
- 133, kradzież pojazdów - 4, włamania 
do samochodu - 7, ustawa o narkoma-

nii - 21, podstawa wszczęcia (gorący 
uczynek) - 219, podejrzani AFIS - 474, 
tymczasowe aresztowania - 11, czyny 
nieletnich - 20, sprawy nieletnich - 11, 
nieletni sprawcy - 15.
 Współpraca Komisariatu Policji 
w Kłomnicach z samorządami gminny-
mi układa się na poziomie dobrym wg 
funkcjonariuszy policji. Radni obecni 
na komisji uzyskali fachowe odpowie-
dzi od p. zastępcy komendanta na wiele 
pytań związanych z aktualnymi proble-
mami  bezpieczeństwa mieszkańców.
 Drugi temat: „Analiza i perspekty-
wa rozwoju oświaty w naszej gminie” 
przedstawiła radnym p. V-ce Wójt 
Wanda Kusztal. Opracowała p. V-ce 
Wójt materiał: „Aktualności Oświato-
we- rok szkolny 2006/2007”, z którymi 
zapoznaliśmy się.
 Dnia 29.03.2007r. odbyła się Se-
sja Rady Gminy Kłomnice, w progra-
mie której znalazła się uchwała Rady 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2006r. 
i udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Kłomnice. Uchwała ta została 
przyjęta pozytywnie przez Radę Gmi-
ny Kłomnice.
 W kwietniu były dwie komisje wy-
jazdowe w teren wszystkich radnych 
w temacie drogi gminne, a szczególnie 
stan dróg wykonanych metodą „utrwa-
lenia nawierzchniowego” w 2006r. 
Wniosek radnych - wszystkie drogi 
wykonane tą metodą w 2006r. zgłosić 
w ramach reklamacji do poprawy na-
wierzchni przez wykonawcę.
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Aktualności z prac Rady Gminy Kłomnice

Marzec/Kwiecień 2007r.
Małgorzata Śliwakowska

W dniu 24 kwietnia 2007 
roku uczniowie klas trze-
cich gimnazjów zdawali 

egzaminy gimnazjalne z części hu-
manistycznej, a w dniu 25 kwietnia 
z części matematyczno -przyrodni-
czej. Na terenie naszej gminy do eg-
zaminów gimnazjalnych przystąpiło 
201 gimnazjalistów, natomiast w ca-
łym województwie śląskim egzaminy 
zdawało około 60 tys. gimnazjalistów. 
Z obu części testów można otrzymać 
maksymalnie 100 punktów. Liczba 
zdobytych punktów ma wpływ na przy-
jęcie absolwentów do szkół średnich. 
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej łą-
czy się ze zmianą nie tylko środowiska 
edukacyjnego, ale również środowiska 
społecznego. Dlatego szkołę średnią 
należy wybierać z wielką rozwagą. 
Często gimnazjalistom bardzo trud-
no podjąć decyzję dotyczącą wyboru 
szkoły. Dlatego nauczyciele w gimna-
zjach prowadzili liczne dyskusje na ten 
temat, odbywały się także wyjazdy 
do szkół średnich, gdzie uczniowie 
mogli zobaczyć swoją przyszłą szkołę. 
Wiele szkół umożliwia absolwentom 
gimnazjów rekrutację systemem inter-
netowym. Nie zwalnia to oczywiście 
kandydatów od obowiązku przeka-
zywania właściwej szkole orginałów 
dokumentów. Dyrektorzy oraz kadra 
pedagogiczna naszych gimnazjów ma 
doświadczenie oraz wiedzę na temat 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjal-
nych. Gimnazjaliści oraz ich rodzice 
mogą liczyć na pomoc ze strony dyrek-
torów oraz pedagogów w pokonaniu 
wszystkich formalności związanych 
z rekrutacją elektroniczną. Myślę ,że 
pedagodzy czują się odpowiedzialni 
za losy swoich absolwentów, a absol-
wenci gimnazjów będą mogli zawsze 
liczyć na życzliwość  i pomoc ze stro-
ny swoich wychowawców. Ja wszyst-
kim absolwentom gimnazjów życzę 
dobrych wyborów szkół średnich, 
takich z których będą czerpać radość 
i satysfakcję. 

Już po testach 
i co dalej ?

Wanda Kusztal 
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W związku z nasilającymi się 
przypadkami kradzieży 
z włamaniem do nowobu-

dowanych domów mieszkalnych oraz 
domków letniskowych Komisariat Po-
licji w Kłomnicach zwraca sie z proś-
bą do mieszkańców podległych gmin 
o stosowanie lepszego zabezpieczenia 
posiadanego mienia, uczulenia sąsia-
dów, aby podczas nieobecności właści-
ciela posesji zwracali oni uwagę na jego 
mienie. Prosimy również o każdorazo-
we powiadomienie Policji w przypad-
ku t.z.w. kręcenia się nieznanych nam 
osób w pobliżu w/w budynków, gdzie 
może dojść do kradzieży mienia.
 W związku z nasilającym się co-
rocznie w okresie wiosny i jesieni 
zjawiskiem wypalania traw, powodu-
jącym ogromne straty w ekosystemie 
łąk i pól jak również przyczyniającym 
się do wzrostu zagrożenia pożarowego 
zwracamy się z apelem o zaniechanie 
tego rodzaju działań. Nieodpowie-
dzialne wypalanie traw pomimo tego, 
że niesie za sobą straty w ekosystemie 
to również może doprowadzić na sku-
tek utraty kontroli nad ogniem do prze-
rzutu ognia na obszary leśne, a także 
zabudowania, powodując nieodwracal-
ne straty. Sytuacji tej nie mogą zmie-

nić jedynie zakazy administracyjne, 
ale przede wszystkim powszechna 
świadomość społeczna o szkodliwo-
ści tego rodzaju działań. Apelujemy, 
abyśmy dbali o bezpieczeństwo wła-
sne i innych obywateli. Ponadto infor-
mujemy, że osoby które nieostrożnie 
obchodzą się z ogniem lub wykracza-
ją przeciwko przepisom dotyczącym 
zapobiegania i zwalczania pożarów, 
a w szczególności w lesie podlegają 
karze aresztu, grzywny albo karze na-
gany. O powyższych sankcjach mówią 
nam następujące przepisy prawne:
- art. 59 ust.1, pkt.l ustawy z dnia 16 paź-
dziernika 1991r. o ochronie przyrody 
/Dz.U. nr. 99, poz. 1079 z późniejszy-
mi zmianami. „Kto wypala roślinność 
na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasach przydrożnych, szla-
kach kolejowych, w strefie oczeretów 
lub trzcin, podlega karze aresztu albo 
grzywny”
- § 39 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów /
Dz.U nr. 121, poz. 1138/: „Wypalanie 
słomy i pozostałości roślinnych na po-
lach w odległości mniejszej niż 100 

metrów od zabudowań, lasów, zboża 
na pniu i miejsc ustawienia stert lub 
stogów bądź w sposób powodujący za-
kłócenia w ruchu drogowym, a także 
bez zapewnienia stałego nadzoru miej-
sca wypalania, nie jest dopuszczalne”.
- art. 82 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 
1971r. Kodeks Wykroczeń /Dz.U. nr. 
12, poz 114 z późniejszymi zmiana-
mi/: „Kto nieostrożnie obchodzi się 
z ogniem lub wykracza przeciwko 
przepisom dotyczącym zapobiegania 
i zwalczania pożarów, a w szczególno-
ści pkt. 7 w lesie lub na terenie śród-
leśnym w odległości mniejszej niż 100 
metrów od granicy lasu (lit.e) wypala 
wierzchnią warstwę gleby lub pozosta-
łości roślinne, podlega karze aresztu, 
grzywny albo karze nagany”.
 Zwracając się do Państwa z niniej-
szymi apelami mamy tylko i wyłącznie 
na uwadze bezpieczeństwo naszych 
Obywateli. Im większa aktywność spo-
łeczeństwa w tym zakresie tym większe 
jest bezpieczeństwo Nas wszystkich.
 Komisariat Policji w Kłomnicach 
czynny jest przez całą dobę i wszelkie 
problemy i spostrzeżenia należy zgła-
szać osobiście lub telefonicznie dzwo-
niąc pod numer 3281-007 lub numer 
alarmowy 997.

Policyjny apel...
Mariusz Ciupa

W kwietniu 2007 r. na terenie 
Gminy Kłomnice został 
zrealizowany Europej-

ski Program Pomocy Żywnościowej 
PEAD 2007 r. Program ten funkcjo-
nuje w Polsce trzeci rok w ramach po-
mocy unijnej dla Polski. W bieżącym 
roku Bank Żywności w Częstochowie 
przydzielił Gminie Kłomnice pulę ar-
tykułów spożywczych, celem przeka-
zania jej najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom.
 Urząd Gminy w Kłomnicach sko-
rzystał z możliwości uczestnictwa 
w tym programie i pokrył część kosz-
tów obsługi programu.

 W realizacji aktywnie uczestniczyli: 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kłomnicach, Sołtysi 
poszczególnych wsi oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna.
 Akcja trwała w okresie 17 – 25 
kwietnia 2007 r. W dniach 17-18 
04.2007 r. w siedzibie OSP Garnek 
oraz OSP Nieznanice rozdawano żyw-
ność od godz. 15.00 do 18.00.
 Produkty wydawano również 
w Urzędzie Gminy Kłomnice w dniu 
25.04.2007 r. 
 Po odbiór żywności zgłaszały się 
osoby w trudnej sytuacji bytowej. Zor-
ganizowana akcja spotkała się z dużym 

odzewem wśród mieszkańców Gminy 
Kłomnice.
	 Szczególne podziękowania za współ-
pracę składamy: sołtysom wsi Niezna-
nice, Zdrowa, Chorzenie, Skrzydlów, 
Śliwaków, Garnek, Zberezka, Zawada, 
Konary, strażakom OSP Zawada i Ko-
nary a także za użyczenie lokalu OSP 
w Garnku i OSP w Nieznanicach.
 Mamy nadzieję, iż udział w progra-
mie daje ogromną możliwość niesienia 
skutecznej pomocy najbardziej potrze-
bującym mieszkańcom naszej Gminy.

Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD 2007
Katarzyna Gała
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kłomnicach składa 
serdeczne podziękowania 

wszystkim sponsorom i ludziom do-
brej woli za udzieloną pomoc finan-
sową i materialną dla rodziny P. Mo-
krzyckich, która na skutek pożaru 
utraciła dom mieszkalny oraz cały 
dorobek życia.
 Gorące słowa podziękowania skła-
damy Panu Wójtowi Adamowi Zają-
cowi oraz Pani W-ce Wójt Wandzie 
Kusztal za okazaną pomoc w załatwie-
niu wielu spraw.

Sponsorzy: 
Piekarski Włodzimierz - Kłomnice; 
Borkowski Andrzej - Chorzenice; 
Świerczewska Jolanta - Kłomnice; Pa-
rafia Rzymskokatolicka Witkowice; 
Charaziak Stanisław - Kłomnice; Ry-
siak Jan - Pacierzów; Walko Grażyna - 
Kłomnice; Postawa Zbigniew – Kłom-
nice, Teresa Biś – Pacierzów, Ewa 
i Tomasz Drab – Kłomnice, Franosik 
Elżbieta – Garnek, Postawa Grzegorz 
– Witkowice,  Gminne Stowarzyszenie 
Obywatelskie, Rada Gminy Kłomni-
ce, Apteka Prywatna J. Wysoczańska 

– Kłomnice, Barbara Dziubek – Kłom-
nice, Powroźnik Mariusz – Kłomnice, 
Knaś Romuald i Tomasz – Białystok, 
Adamska Henryka – Kłomnice, Kab-
ziński Tadeusz – Kłomnice, Parafia 
Rzymskokatolicka w Garnku, Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
– Kłomnice, PPHU „Bruki Toma-
szewski” Z. Tomaszewski – Kłomnice, 
„Prochem Sp. z o.o. – Kłomnice, Sklep 
Wielobranżowy Wartacz Andrzej – 
Kłomnice, „Domex” - Częstochowa

Pomoc dla rodziny Mokrzyckich
Barbara Mizera

Minęło już dwa lata, gdy nasz 
kochany Ojciec Święty, Jan 
Paweł II odszedł do Krainy 

Boga. Dwa lata temu z żalem i bólem 
serca żegnaliśmy Naszego Wielkiego 
Rodaka, Papieża, który był niezwy-
kłym człowiekiem w dziejach Polski 
i świata.
 Jego życie, pontyfikat odmieni-
ły losy wielu ludzi, a nawet narodów. 
Zmienił oblicze tego świata swoją 
osobą, swoim słowem, podróżami, 
miłością do każdego człowieka. Był 
to Papież jakiego w dziejach Kościoła 
nie było. Pochodził z naszego kraju, 
dlatego też Polska została szczególnie 
wyróżniona i wybrana przez Boga. Był 
Papieżem pokoju, wielkim pielgrzy-
mem, teologiem, przyjacielem dzieci 
i każdego człowieka, a także uosobie-
niem skromności i pokory. Jednocze-
śnie umiał przebaczać i prosić o wyba-
czenie, radował się, podróżował i pisał 
książki. Jego modlitwa, myśli i miłość 
ogarniała jednocześnie cały świat. Dziś 
Jego słowa, słowa niewiarygodne, 
bo potwierdzone Jego całym życiem 
brzmią inaczej. 
 Dziś tak trudno sprostać wyzwaniu, 
jakie  przed nami postawił... 
 Może dlatego niespełna rok temu, 
gdy przed Szkołą Podstawową w Ko-
narach pojawił się dylemat, imieniem 
jakiego wielkiego Polaka powinna 

zostać nazwana szkoła, nikt nie miał 
wątpliwości. Wszyscy jednogłośnie 
zadecydowali – „Jan Paweł II naszym  
Patronem”. Jako Szkoła tytułująca się 
imieniem Jana Pawła II czuliśmy obo-
wiązek, by szczególnie uczcić Jego pa-
mięć w drugą rocznicę śmierci. Z racji 
tego, że najpiękniej potrafią dziękować 
dzieci, to one stanęły na wysokości za-
dania. Zaprezentowały przepiękny wy-
stęp w Kościele parafialnym w Kłom-
nicach. 
 2 kwietnia o godz. 20:30 świątynia 
wypełniła się po brzegi zaproszonymi 
gośćmi. Nie zabrakło przedstawicie-
li władz lokalnych, dyrektorów szkół, 
mieszkańców gminy Kłomnice. Ce-
remonia rozpoczęła się uroczystym 
wniesieniem naszego Sztandaru i od-
śpiewaniem hymnu szkoły, potem za-
częła się część artystyczna w wykona-
niu uczniów naszej szkoły (Weronika 
Michoń, Ewelina Kaźmierska, Olga 
Dróżdż, Izabela Rachwalik, Magdale-
na Borowik, Justyna Bilińska, Paulina 
Strączyńska, Paulina Koza, Justyna 
Dzionek, Agata Wacek, Agata Klęk, 
Łukasz Lewandowski, Marika Fron-
czek, Justyna Pietraszewska, Izabela 
Stanisz-wokalistka, Monika Szpringiel, 
Katarzyna Żurek, Marta Łyko, Magda-
lena Łągiewka, Łukasz Sikora, Olga 
Muras - prowadząca, Patrycja Rachwa-
lik, Weronika Ciupa, Marta Pośpiech, 

Karolina Turek, Paulina Woszczyńska, 
Martyna Stępień, operatorzy sprzętu 
– Tomasz Wilkoszewski i Piotr Śli-
wakowski, Kamil Turek, Piotr Porada 
- gwardziści).
 „By uczcić Papieża, trzeba dobrać 
słowa”, ta myśl przewodnia towarzy-
szyła pani mgr Małgorzacie Gojević 
i pani mgr Marcie Ciupa podczas two-
rzenia scenariusza tej uroczystości. 
Tłem  przepięknego śpiewu oraz re-
cytacji wierszy były pojawiające się 
na wielkim ekranie fotografie Papieża 
z różnych stron świata (oprawa multi-
medialna została wykonana przez pana 
mgr Adama Krauze i pana mgr Pawła 
Urbaniaka). Natomiast żywy akompa-
niament profesjonalnych muzyków (w 
tej roli Cyprian oraz Sylwia Baszyńscy, 
którzy niejednokrotnie uświetniali wy-
stępy naszego chóru) oddawał niewia-
rygodny nastrój sytuacji. Z całą pewno-
ścią ten mistrzowski koncert zachwycił 
zwykłych odbiorców, ale gdyby wśród 
nich pojawił się prawdziwy krytyk mu-
zyczny, bez wątpienia też byłby pod 
wrażeniem  wysokiej klasy wykona-
nia: solistów (Izy Stanisz i Cypriana 
Baszyńskiego), żywego akompania-
mentu na instrumentach (wiolonczela 
- Sylwia Baszyńska, trąbka – Cyprian 
Baszyński, keyboart- Małgorzata Go-
jević oraz chóru, który sprostał zada-
niu śpiewu pieśni w dwugłosie, czego 

„Ty pójdź za mną...”
Marta Ciupa i Małgorzata Gojević – nauczycielki Zespołu Szkół w Konarach
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punktem kulminacyjnym było wyko-
nanie piosenki z Oratorium Piotra Ru-
bika „Tu Es Petrus” Pt.: „Niech mówią, 
że to nie jest miłość”. 
 Niewątpliwie całokształt widowiska 
wzbudził wśród odbiorców tak nieby-
wałe wrażenie i emocje, że  w niejed-
nej dłoni pojawiła się chusteczka, którą 
ocierano łzy wzruszenia. 
  Oczywiście całe przedsięwzięcie 
nie miałoby miejsca, gdyby nie głów-
ni organizatorzy- mgr Anna Gała - 
dyrektor Zespołu Szkół w Konarach 
oraz proboszcz parafii w Kłomnicach 
– ksiądz kanonik Mirosław Turoń, 
na ręce których składamy szczególne 
podziękowania i wyrazy uznania. 
 Po części artystycznej wszyscy ze-

brani oddali się 
refleksji i modli-
twie, której prze-
wodniczył ksiądz 
Sławomir Poręb-
ski, za rychłą be-
atyfikację i kano-
nizację naszego 
Wielkiego Jana 
Pawła II. Nasze 
uroczyste spotka-
nie zakończyliśmy 
zapaleniem świec, 
p o ś w i ę c o n y c h 
pamięci Papieża, 
które na pewno 
odbiły się światełkiem miłości w na-
szych sercach a na ustach zamarły za-

pewne niewypowiedziane słowa „żal 
odjeżdżać....”.
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Razem na wyżyny” w Bawarii
Jan Milc

Na przełomie kwietnia i maja 
br. 30-osobowa grupa człon-
ków Stowarzyszenia „Razem 

na Wyżyny” udała się z kilkudniową 
wizytą studyjną do Środkowej Fran-
konii (Land – Bawaria), aby zapo-
znać się „u źródeł” z działalnością 
i osiągnięciami tamtejszej Lokalnej 
Grupy Działania funkcjonującej, 
podobnie jak „Razem na Wyżyny”, 
w ramach programu „Leader+”.
 Nasi gospodarze, czyli Lokalna 
Grupa Działania (LAG) Südlicher Ste-
igerwald (Południowy Steigerwald) 
mają w swoim dorobku całkiem sporo 
efektów w różnych obszarach tema-
tycznych. Działają już 10 lat w ramach 
kultury, turystyki, energii odnawial-
nej, gospodarki i prac publicznych. 
Na swoim koncie mają także kilka in-
teresujących projektów jak np. „Oaza 
zmysłów”, „Spotkania pod lipą” 
czy „Taulauer – projekt” (zabezpie-
czenie przed powodzią). LAG, której 
siedzibą jest Urząd Miasta Scheinfeld 
obejmuje swoim zasięgiem dziewięć 
gmin o łącznej powierzchni 307 km2  

i liczbie mieszkańców wynoszącej nie-
wiele ponad 16 tys. osób. Jest to teren 
lasów i pół uprawnych, które zajmują 
ponad 91% powierzchni. Stąd zarząd 
LAG, składający się z 21 osób, wśród 
których są burmistrzowie wszystkich 
dziewięciu gmin, postawił na projekty 

związane głównie z przyrodą i kulturą, 
ale nie odwraca się też od projektów 
związanych z gospodarką. Ich poniekąd 
„sztandarowym” projektem jest „Die-
WeinWanderWelt” ( wędrówka przez 
świat wina) połączony z trasami tury-
stycznymi (szlaki rowerowe i piesze) 
i „gasthaus’ami” (hotel + restauracja). 
Jak informował nas p. Rudolf Kolerus 
– zastępca przewodniczącego LAG 
i pomysłodawca oraz opiekun tego pro-
jektu, początki nie były (podobnie jak 
i u nas) wcale łatwe. Miejscowi są ludź-
mi ostrożnymi i początkowo odnosi-
li się do zagadnienia z dużą rezerwą. 
Jednak po pozyskaniu kilku chętnych 
i pierwszych efek-
tach, w tym ekono-
micznych, liczba 
chętnych do udziału 
w programie  bardzo 
szybko zwiększyła 
się i obecnie nie ma 
takiego „gasthau-
s’a”, który nie był-
by objęty ofertą tu-
rystyczną. 
 Gospodarze pod 
przewodnictwem 
szefa LAG-u p. 
Helmuta Uihleina 
oprócz zajęć typo-
wo poznawczych 
i różnych semina-

riów przygotowali dla naszej grupy 
bardzo sympatyczną niespodziankę. 
Otóż program pobytu przewidywał, iż 
mieliśmy wziąć udział we wspólnej 
Mszy św. w klasztorze o.o. Francisz-
kanów w Schwarzenbach. Oczywiście 
wszyscy uważaliśmy, że będzie ona 
odprawiana w języku niemieckim. Ja-
kież było nasze, skądinąd bardzo miłe, 
zaskoczenie kiedy ojciec franciszkanin 
celebrujący liturgię zwrócił się do nas 
w naszym ojczystym języku. Zasko-
czenie było tym większe, że przy po-
witaniu nic nie wskazywało na tę nie-
spodziankę. 
 W sali – świetlicy przy klasztorze 

Podczas wspólnej Mszy św. w Klasztorze oo. Franciszkanów 
w Kloster Schwarzenberg.

›››



odbyło się też wspólne seminarium 
poświęcone prezentacji dorobku LAG 
Południowy Steigerwald i zamierzeń, 
a także pierwszych osiągnięć LGD „Ra-
zem na Wyżyny”. Ze strony niemieckiej 
zagadnienia prezentował przewodni-
czący LAG p. Helmut Uihlein i mena-
ger regionalny p. dr Harald Wiegand, 
natomiast naszą LGD zaprezentował 
jej prezes p. Adam Wochal. To bardzo 
interesujące spotkanie zakończyło się 
deklaracją dalszej współpracy. Wy-
stosowane też zostało zaproszenie dla 
LAG Południowy Steigerwald do zło-
żenia rewizyty w naszym kraju. Niem-
cy, jak to było do przewidzenia, przyjęli 
nasze zaproszenie z dużą życzliwością 
nie ukrywając jednak powściągliwo-
ści. Ostatecznie ustalono, że rewizyta 

nastąpi nie wcześniej jak 
w 2008 roku.
 Był to bardzo poucza-
jący wyjazd, dający wie-
le nowych doświadczeń 
przedstawicielom pięciu 
gmin tworzących LGD 
„Razem na Wyżyny”. 
Niemcy w ciągu swojej 
dziesięcioletniej działal-
ności osiągnęli bardzo in-
teresujące efekty. Przeko-
naliśmy się, że w ramach 
programu Leader+ moż-
na realizować najbardziej 
śmiałe pomysły, takie 
które powszechnie uznawane są za sza-
lone! Można zatem realizować marze-
nia. I to jest wspaniałe. 

 Ale o tych szalonych pomysłach 
i ich realizacji napiszę w następnym 
numerze „GK”.
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Prezentacja LGD „Razem na Wyżyny” podczas wspólne-
go seminarium z LAG „Południowy Steigerwald”.

›

Tak bardzo oczekiwane, wyma-
rzone miejsce pielgrzymowa-
nia dla Członków Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów w Kłomnicach to oczywiście 
Włochy. Spełniło się kiedy zorganizo-
wałam ten wyjazd wraz z Biurem Po-
dróży „PONTUR” Pani Iwony Ponie-
wierskiej. Dziesięciodniowy wyjazd 
dwoma autokarami, z udziałem aż 97 
osób z Kłomnic, Pławna oraz Ciężko-
wic zauroczył wszystkich uczestników. 
Podczas tych ponad 4 tysięcy przeby-
tych razem kilometrów dopisywały hu-
mory, zdrowie oraz piękna pogoda
	 Wyjeżdżając w piątek późnym po-
południem pożegnaliśmy Polskę w Cie-
szynie, przejeżdżaliśmy przez Czechy, 
Austrię, podziwiając ośnieżone korony 
Alp, szybko mknąc tunelami i mostami 
wprost do Włoch. Odpoczywaliśmy 
w Lido Adriano – miasteczku poło-
żonym przy samym Adriatyku, gdzie 
wspaniała pogoda, widok morza, piasz-
czysta plaża pozwalały na chwilę odde-
chu w napiętym programie zwiedzania.
 Zawitaliśmy do Padwy, gdzie znaj-
duje się bazylika i grób św. Antonie-
go wraz z największym we Włoszech 
placem. Odwiedziliśmy San Marino 
– jedno z najmniejszych państw euro-
pejskich, gdzie podziwialiśmy zabyt-
kowy kompleks tego miasta. Byliśmy 
w Rawennie, gdzie oglądaliśmy grób 

poety - Dantego Alighieri oraz bazyli-
kę św. Agaty.
	 Głównym punktem naszego piel-
grzymowania był oczywiście Rzym. 
Wielką radość sprawiło nam spotkanie 
z Papieżem Benedyktem XVI podczas 
Audiencji Generalnej na Placu Świę-
tego Piotra. Naszą obecność podkre-
ślała biało – czerwona flaga z napisem 
„KŁOMNICE” oraz apaszki, którymi 
pozdrawialiśmy Ojca Świętego. Bardzo 
refleksyjny charakter miała Nasza mo-
dlitwa w podziemiach bazyliki Św. Pio-
tra przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła 
II. Każdy z Nas z zadumą pochylał gło-
wę w tym miejscu oddając hołd wiel-
kiemu Papieżowi, ale przede wszystkim 
Naszemu rodakowi, któremu każdy Po-
lak tak wiele zawdzięcza. Życzeniem 
każdego z Nas jest, aby jak najszybciej 
Jan Paweł II został ogłoszony świętym, 
co było wyrazem Naszej cichej modlitwy 
oraz ukradkiem otartej łzy.
 Rzym zadziwiał Nas obecnością tak 
wielu różnych narodów, pokoleń ludzi 
z całego świata. Ma to jednak swo-
je uzasadnienie, gdyż jest to przecież 
„Wieczne Miasto” z wieloma zabytka-
mi, galeriami i muzeami sztuki. Mieli-
śmy możliwość wraz z profesjonalnym 
przewodnikiem i urządzeniami słu-
chawkowymi zwiedzać najważniejsze 
miejsca tego miasta. Oglądaliśmy sie-
dzibę parlamentu włoskiego, najstarszą 

część Rzymu – Forum Romanum oraz 
Kolosseum. Podziwialiśmy Fontannę 
di Trevi oraz Panteon. 
 Równie ważnym punktem było 
zwiedzenie wzgórza na Monte Cas-
sino, gdzie znajduje się opactwo Be-
nedyktynów oraz cmentarz wojenny. 
To historyczne miejsce zaznaczyło się 
wielkim bohaterstwem oraz poświęce-
niem polskich żołnierzy. Oddaliśmy 
hołd poległym 1051 żołnierzom wraz 
z ich dowódcą – generałem Andersem, 
składając symboliczny wieniec z biało 
– czerwonych kwiatów. 
 W zwiedzaniu Włoch nie mogło 
zabraknąć również Asyżu z bazyliką 
św. Franciszka oraz św. Klary, gdzie 
uczestniczyliśmy we mszy świętej. Po-
dziwialiśmy zabytki wpisane na listę 
światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO oraz mogliśmy chwilę odpo-
cząć i podziwiać przepiękne krajobrazy 
i panoramę Asyżu.
 Ostatnim miastem we Włoszech 
gdzie byliśmy to Wenecja. To uro-
cze miasto wraz z placem św. Marka 
i bazyliką urzekła Nas wszystkich. 
Uśmiechnięci ludzie, tramwaje wodne 
oraz gondolierzy nadają temu miejscu 
szczególny charakter. Na uwagę za-
sługują przepiękne karnawałowe ma-
ski weneckie oraz produkowane tutaj 
od wieków szkło.
 Wycieczka ta była wielkim wyzwa-

WIWAT ITALIA!
Zofia Cudak
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Po wieloletniej przerwie na te-
renie Gminy Kłomnice odbyły 
się Gminne eliminacje Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”.	
Z inicjatywy Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
w Kłomnicach w dniu 18 kwietnia 
2007 w Zespole Szkół w Kłomnicach 
odbyły się eliminacje gminne tego kon-
kursu. W walce o atrakcyjne nagrody 
zmierzyło się 28 uczestników w dwóch 
grupach wiekowych reprezentujących 
wszystkie szkoły podstawowe i gimna-
zja w Gminie. Uczestnicy w pierwszej 
części eliminacji zmierzyli się z zada-
niami testowymi obejmującymi róż-
nie dziedziny wiedzy pożarniczej po-
cząwszy od ogólnej wiedzy o Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, po-
przez wiedzę o sprzęcie pożarniczym 
aż po szczegółowe przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i zasady prowadze-
nia działań ratowniczo-gaśniczych. 
Druga część eliminacji finałowych od-
była się w formie ustnej podczas której 
uczestnicy musieli nie tylko odpowia-
dać na zadane pytania ale i rozpoznać 
sprzęt pożarniczy. 
 Eliminacje Gminne nie byłby 
by możliwe gdyby nie ścisła współpra-
cy ze szkołami z terenu całej Gminy. 
To dzięki pomocy nauczycieli, którzy 

przy współpracy z lokalnymi OSP pro-
wadzili przygotowania młodzieży eli-
minacje mogły zostać sfinalizowane.
 Patronat nad konkursem objął Wójt 
Gminy Kłomnice a jednocześnie Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kłomnicach Pan Adam Zając.
 Poniżej przedstawiamy wyniki kla-
syfikacji w eliminacjach gminnych.
Komisja konkursowa w składzie:	
Jarosław Łapeta – sekretarz ZOG 
ZOSP RP w Kłomnicach, Przemysław 
Zieliński – komendant gminny ZOG 
ZOSP RP w Kłomnicach, Wojciech 
Milczarek – wiceprezes ZOG ZOSP 
RP w Kłomnicach oraz Cezary Zatoń 
– skarbnik ZOG ZOSP RP w Kłomni-
cach oceniła 28 zadań testowych. W re-
zultacie do finału Gminnych Eliminacji 
OTWP zakwalifikowały się następują-
ce osoby:
Grupa Gimnazjalna:
1. Karolina Zielińska - Gim. Rzerzęczyce
2. Kinga Majchrzak - Gim. Rzerzęczyce
3. Marta Koza – Gim. Garnek
4. Piotr Kleszczewski - Gim. Witkowice
5. Marika Złotorowicz - Gim. Rzerzęczyce
Grupa Szkół Podstawowych:
1. Marek Milczarek - SP Witkowice
2. Tomasz Wilkoszewski - SP Konary
3. Marcin Pluta - SP Skrzydlów
4. Paulina Choryłek - SP Rzerzęczyce
 W wyniku eliminacji finałowych zo-
stała wyłoniona czołówka laureatów 

w poszczególnych grupach wieko-
wych:
Grupa Gimnazjalna
1. Piotr Kleszczewski – Gim. Witkowice
2. Kinga Majchrzak – Gim. Rzerzęczyce
3. Karolina Zielińska – Gim. Rzerzęczyce 
Grupa Szkół Podstawowych
1. Marcin Pluta - SP Skrzydlów
2. Paulina Choryłek - SP Rzerzęczyce
3. Tomasz Wilkoszewski - SP Konary

 Finaliści otrzymali nagrody rzeczo-
we oraz pamiątkowe dyplomy ufundo-
wane przez Gminę Kłomnice.
 Dziękujemy dyrektorom szkół 
oraz nauczycielom którzy włączyli się 
w organizację turnieju. Dziękujemy 
szczególnie dyrekcji Zespołu Szkół 
w Kłomnicach za udostępnienie sal 
gdzie mogły się odbyć eliminacje.
 Wszyscy laureaci reprezentowali 
naszą gminę na Powiatowych Elimi-
nacjach Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej powiatu często-
chowskiego, które odbyły się w dniu 
27 kwietnia 2007 w Blachowni. W fi-
nałowej czołówce znalazł się Marcin 
Pluta ze Szkoły Podstawowej w Skrzy-
dlowie, który zajął II miejsce w swojej 
grupie wiekowej. 
 Zapraszamy młodzież do kolejnych 
edycji konkursu, który zamierzamy 
w roku następnym rozszerzyć o kon-
kurs plastyczny.
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niem, podróżą przez kraje i epoki, spo-
tkaniem z historią i teraźniejszością. 
Szczególnie zapadnie Nam w pamię-
ci spotkanie z Papieżem Benedyktem 
XVI oraz modlitwa przy grobie jego 
poprzednika – Sługi Bożego Jana Paw-
ła II. To największe przedsięwzięcie 
organizacyjne w historii PZERiI Od-
działu Rejonowego w Kłomnicach za-
pisze się w pamięci wszystkich uczest-
ników i organizatora.
 Jako organizator z ramienia PZERiI 
Oddział Rejonowy w Kłomnicach pra-
gnę podziękować Pani Iwonie Ponie-
wierskiej oraz całej obsłudze Naszego 
wyjazdu za pomoc oraz niezapomnianą 
atmosferę.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
wznowiony

Jarosław Łapeta
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Dnia 31.03.2007roku w Gim-
nazjum w Kłomnicach odbyły 
się obchody „Pierwszego Dnia 

Wiosny”, zorganizowane przez najak-
tywniejszą młodzież w szkole, mia-
nowicie przez Samorząd Uczniowski. 
Spotkanie poprowadzili jego przedsta-
wiciele: Emilia Jurkowska i Arkadiusz 
Szymczyk.
 Jak co roku w kłomnickim Gim-
nazjum odbywają się podobne impre-
zy i jak zawsze wszyscy uczestnicy 
bawią się wyśmienicie. Tak stało się 
i tym razem. Kilka konkurencji sprawi-
ło, że uczniowie zapomnieli o ciągłej 
nauce, a nauczyciele o stertach klasó-

wek leżących w domach i czekających 
na sprawdzenie. 
  Media informują o coraz to no-
wych decyzjach w sprawie tak zwa-
nych „mundurków”. Uczniowie nasze-
go Gimnazjum wykazali się niezwykłą 
kreatywnością i zaproponowali, aby 
każda klasa  wybrała spośród siebie 
dwie osoby: dziewczynę oraz chłopca 
i przedstawiła własną koncepcję jed-
nolitego ubioru. Pomysły były prze-
różne. Poczynając od eleganckich, bia-
łych koszul chłopców, skończywszy 
na kolorowych spódniczkach dziew-
cząt. Tę konkurencję wygrała para 
z klasy II „b” - Karina Muras i Robert 

Kowalski. Także projekt emblematu, 
który każda klasa musiała wykonać, 
spodobał się jurorom jak i uczniom.
 Nie obyło się również od konkur-
sów sprawdzających wiedzę kłom-
nickiej młodzieży. Zabawa wzorowa-
na była na telewizyjnym teleturnieju 
„Dzieciaki z klasą”. Pytania zadawano 
w  następujących kategoriach: chemia, 
biologia, fizyka oraz wiedza ogólna. 
Bezkonkurencyjni okazali się przed-
stawiciele klas I: Janusz Centkowski, 
Klaudia Łęgowik i Agnieszka War-
tacz.
 Imprezę uświetnił międzyklasowy 
konkurs tańca towarzyskiego, gdzie 

Kłomnickie Gimnazjum wita wiosnę
Paulina Łągiewka-uczennica Gimnazjum w Kłomnicach

Z piątku 4 maja, w którym przy-
pada święto Patrona straża-
ków św, Floriana na niedzielę 

6 maja przeniesione zostały uroczyste 
obchody Dnia Strażaka. W tym dniu 
w kościele parafialnym w Kłomnicach 
o godz. 11.30 została odprawiona uro-
czysta Msza św. w intencji strażaków 
i ich rodzin. Wzięli w niej udział także 
przedstawiciele władz samorządowych 
i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, a także licznie zgromadzone spo-
łeczeństwo. 
 Mszę celebrował proboszcz parafii 
pw. św. Marcina ks. kan. Mirosław Tu-
roń. W homilii ks. kanonik szczególną 
uwagę zwrócił na wielkie poświęcenie 
i odwagę jakimi wykazują się straża-
cy w niesieniu pomocy bliźnim. „… 
jesteście świadkami czynienia dobra, 
a przez niesienie pomocy wykazujecie 
się miłością do bliźniego…” . Następ-
nie podziękował strażakom za udział 
i oprawę wszystkich uroczystości ko-
ścielnych i życzył jak najmniejszej ilo-
ści wyjazdów do różnych zdarzeń, które 
przecież mogłyby się niejednokrotnie 
w ogóle nie wydarzyć. Szczególnie 
mocno podkreślił fakt, że „… niejed-
nokrotnie narażacie swoje zdrowie, 
a często i życie z powodu zwykłej ludz-

kiej głupoty.”
 Po zakoń-
czeniu liturgii 
pododdz i a ły , 
przy dźwiękach 
marsza w wy-
konaniu orkie-
stry dętej OSP 
Kłomnice prze-
m a s z e r o w a ł y 
do strażnicy, gdzie odbyła się kolej-
na część uroczystości. W obecności 
rodzin i przyjaciół wręczone zostały 
odznaki „Wzorowy Strażak” i medale 
„Za zasługi dla pożarnictwa” dla wy-
różniających się druhen i druhów. 
Złotym medalem wyróżniony został dh 
Dariusz Kozakiewicz;
Srebrne medale otrzymali dh dh: Mar-
cin Milc i Robert Ogończyk;
Medalami brązowymi odznaczeni zo-
stali dh dh: Sylwia Janicka, Eliza Klec, 
Monika Malinowska, Katarzyna Sko-
rupa, Krzysztof Chądzyński, Mariusz 
Janicki, Konrad Krzyczmonik, Norbert 
Olesiński, Piotr Pindych, Łukasz Pin-
dych, Adam Stempień, Krzysztof Wró-
bel i Bartłomiej Zatoń;
Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzyma-
li dh dh: Sylwia Janicka, Eliza Klec, 
Paulina Klec, Monika Malinowska, 

Anna Powroźnik, Katarzyna Skorupa, 
Olga Zajder, Piotr Gonera, Jakub Idzi-
kowski, Tomasz Kwarciak, Damian 
Olesiński, Norbert Olesiński, Dariusz 
Ogończyk, Łukasz Pindych, Piotr Pin-
dych i Mateusz Walko.
 Medale i odznaki wręczał: Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kłomnicach i jednocześnie Wójt 
Gminy Kłomnice dh Adam Zając 
w asyście Prezesa Zarządu OSP Kłom-
nice dha Stanisława Piecha.
Padający deszcz skutecznie zniechęcił 
mieszkańców Kłomnic do odwiedze-
nia i obejrzenia posiadanego przez jed-
nostkę sprzętu i wyposażenia. Jednak 
już za kilkanaście dni ponownie będzie 
okazja do zaprezentowania wyposaże-
nia  straży podczas II Pikniku Strażac-
kiego.

OSP KŁOMNICE

Strażackie święto
Jan Milc
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Ttakie hasło przyświecało 
uczniom i nauczycielom Ze-
społu Szkół w Kłomnicach 

podczas wspólnej zabawy dyskote-
kowej. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom społeczności lokalnej po-
stanowiliśmy zebrać fundusze dla 
potrzebujących. Dlatego harcerze, 
wolontariusze i samorząd uczniow-
ski wspólne zorganizowali dyskotekę 
charytatywną.
 Dyskoteka odbyła się 26 kwietnia 
w Sali OSP w  Kłomnicach. Impre-
za ta mogła odbyć się dzięki pomocy 
i życzliwości wielu osób. Serdecznie 
dziękujemy: strażakom za udostępnie-
nie sali i czuwanie nad bezpieczeń-
stwem bawiących się, Łukaszowi Ku-
łachowi, Sebastianowi Knopikowi, p. 
Czarkowi Zatoniowi, p. Leszkowi Ja-
nikowi.
Podziękowanie składamy także na-
uczycielom sprawującym opiekę nad 
uczniami i rodzicom, którzy włączyli 
się w naszą akcję.    
 Dzieci i młodzież bardzo licznie 
przybyli na dyskotekę popierając za-
cny cel akcji. Wszyscy wspaniale i kul-
turalnie bawili się.
 Zebrane pieniądze przekażemy ro-
dzinie Mokrzyckich i Zuzi Adamus.
 Wierzymy, że udanie rozpoczęli-
śmy realizację imprez, które pozwolą 
pokazać, że „człowiekowi do szczęścia 
najbardziej potrzebny jest drugi czło-
wiek”. 
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Nastała wiosna. Wokół nas 
z dnia na dzień robi się coraz 
bardziej zielono i kolorowo.

Dnia 27.04.2007r. w Zespole Szkół im. 
B. Prusa w Garnku odbyły się uroczysto-
ści poświęcone obchodom Światowego 
Dnia Ziemi. Uroczystość przygotowały 
nauczycielki kształcenia zintegrowane-
go i wychowania przedszkolnego: mgr 
G. Grabowska, mgr I. Małek, mgr St. 
Pruszek, mgr M. Szymczak. Ucznio-
wie klas 0 - III prezentowali piosenki 
i inscenizacje o tematyce ekologicz-
nej, przypominając podstawowe zasa-
dy dbania o środowisko przyrodnicze. 
Impreza organizowana w naszej szkole 
już od wielu lat - bawi, edukuje i sprzy-
ja kształtowaniu wśród uczniów świa-
domej postawy „przyjaciela przyrody”. 
W ramach uroczystości odbył się także 
konkurs plastyczny dla najmłodszych 
pod hasłem „Najpiękniejszy przyrod-
niczo zakątek naszej miejscowości”. 
Uczniowie w swoich pracach wykona-
nych różnymi technikami przedstawi-
ły piękno rzeki Warty, kwitnące sady, 
lasy, pola i łąki. Laureatom konkursu 
dyplomy i nagrody rzeczowe wręczy-
ła pani dyrektor szkoły mgr A. Chy-
balska. Pierwsze miejsce zajęły: Pau-
lina Nocuń kl. I i Justyna Kusztal kl. 

III. Drugie miejsce: Natalia Szyda kl. 
I i Klaudia Gągała kl. I. Trzecie miej-
sce: Kamil Basiński kl. „0” i Weronika 
Pruszek kl. II. Wyróżnienia otrzymali: 
Bartosz Ciastek kl. „0” , Klaudia Sie-
mińska kl. I, Patrycja Zięba kl. II, Julita 
Pluta i Kasia Ciastek kl. III. Nagrody 
zostały ufundowane przez organizator-
ki imprezy ze środków klasowych.
 Po zakończeniu obchodów Dnia 
Ziemi na sali gimnastycznej, uczniowie 
klas 0 - VI wyszli przed szkołę i odbyli 
godzinny marsz ulicami wsi Garnek. 
Idąc w pochodzie wznosili barwne 
transparenty skandując umieszczone 
na nich hasła: „Zawsze czyste niebo!”, 
„Nie wypalaj traw!”, „Ziemia naszym 
domem!”. Z inicjatywy nauczycielek 
kształcenia zintegrowanego i wycho-
wania przedszkolnego „Zielony marsz” 
odbywa się w naszej miejscowości 
już po raz drugi. Podobnie jak w ze-
szłym roku skorzystałyśmy z uprzej-
mości księdza proboszcza A. Zatonia, 
wypożyczając od niego sprzęt nagła-
śniający. Mieszkańcy Garnka witali 
maszerujące dzieci wychodząc na ulice 
przed swoje domy, a słoneczna pogoda 
dodała uroku tej wesołej i pięknej uro-
czystości. 

Święto Ziemi w Garnku
Stanisława Pruszek, Grażyna Grabowska

„Pomóżmy,  
  bawiąc się” 

Dorota Kotas, 
Agnieszka Borowiecka, 
Agnieszka Fertacz  
 - organizatorki imprezy

jurorami byli  nauczyciele: pani mgr. 
Ewa Czerwińska – Drab oraz pan dr. 
Robert Owczarek a także ucznio-
wie: Karolina Gonera oraz Łukasz  
Koblański.  Uczniowie rzecz jasna 
nie wiedzieli jaki taniec wylosują, więc 
nie mieli możliwości wcześniejszego 
przygotowania się. Tańce prezentowa-
ła para uczniów wyznaczona z każdej 
klasy. Najlepiej wypadła para z klasy 
III „a”: Klaudia Kugiel oraz Piotr Gó-
ral, którzy zatańczyli sambę, wyśmie-
nicie oddając jej brazylijski charakter. 
Publiczności wyjątkowo podobał się 
ich pokaz, gdyż poprosili o bis.
 Kolejna konkurencja: „Familia-
da”, w której to o zwycięstwo walczy-
ła rodzina Nauczycieli oraz rodzina 
Uczniów. Tutaj liczyła się nie tylko 
posiadana wiedza, gdyż pytania były 
bardzo proste, ale przede wszystkich 
szybkość i zdolność logicznego my-

ślenia . Walka była tak wyrównana, że  
prowadzące konkurs: Klaudia Kugiel 
i Klaudia Minkina musiały zarządzić 
dogrywkę, jednak najlepsi okazali 
się... Nauczyciele.
 Nie zabrakło także konkurencji 
sportowych takich jak: „Strongman” 
gdzie mistrzostwo zdobył uczeń  kla-
sy III „b”: Adam Pomorski oraz rzu-
ty karne pomiędzy nauczycielami 
a uczniami, gdzie dzielnymi obrońca-
mi byli Arkadiusz Szymczyk oraz pani 
mgr. Marzanna Borkowska.
 „Dzień Wiosny” w kłomnickim 
gimnazjum zaprzeczył stereotypowi, iż 
w ostatnich latach uczniowie nie potra-
fią zorganizować wspaniałej zabawy. 
Nie zapominajmy również, że gdyby 
nie zaangażowanie nauczycieli impre-
za nie nabrałaby takiego kolorytu. 



„Ziemia nie należy do człowieka, czło-
wiek należy do Ziemi. Cokolwiek przy-
darzy się Ziemi, przydarzy się człowie-
kowi. Człowiek nie utkał pajęczyny 
życia – jest on niteczką w tej paję-
czynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, 
niszczy samego siebie...”
 W związku ze zbliżającym się 
Dniem Ziemi w Zespole Szkół w Ko-
narach dnia 20 kwietnia 2007 odbyła 
się Gminna Sesja Ekologiczna. Otwar-
cia sesji dokonała pani dyrektor mgr 
Anna Gała. Turniej ekologiczny po-
przedzony był występem artystycznym 
w wykonaniu uczniów  Gimnazjum 
w Konarach przygotowanym przez 
M. Fabiszewską, A. Musiał i M. Ko-
walczyk oraz chóru szkolnego prowa-
dzonego przez panią mgr Małgorzatę 
Gojević. Podczas sesji w turnieju eko-
logicznym wzięły udział 4-osobowe 
drużyny ze wszystkich szkół naszej 
gminy wraz z opiekunami. W pierw-
szej części – artystycznej, drużyny 
prezentowały przygotowane wcześniej 
scenki, układały wiersze, wykonywały 
plakaty o tematyce związanej z ochro-
ną środowiska. Poziom drużyn był 
wyrównany. Prace, choć wykonywane 
w krótkim czasie, zaskakiwały pomy-
słowością. Oto jeden z wierszy ułożony 
przez zwycięską drużynę z Zawady:

„Przyszłość Ziemi”
Las to zielone płuca Ziemi

I oko zachwyca swą łąką zieleni.
W lesie żyją różne gatunki,

 które muszą mieć do rozwoju warunki.
Więc szanuj lasy i cudne bory,

Bo bez nich świat będzie „chory”.
Zachowajcie zieleń na naszym świecie,
Bo jest jej mało, o czym dobrze wiecie.

Las to piękno wśród nas,
Nie pozwól by jego urok zgasł.

Kochaj go całym sercem,
Nie zmieniaj się w podłego mordercę!

Chroń go przed złem tego świata,
A czeka Cię za to godna zapłata.

 Najbardziej stresującym etapem 
turnieju okazał się konkurs wiedzy 
ekologicznej, w którym uczniowie od-
powiadali indywidualnie na wylosowa-

ne przez siebie 
pytania. Zmaga-
nia drużyn oce-
niała komisja 
w składzie: pani 
mgr Aleksandra 
Stępień-przed-
stawiciel Wy-
działu Ochrony 
Środowiska przy 
Urzędzie Gminy 
Kłomnice i na-
uczyciele: pani 
mgr Małgorzata 
Woszczyna, pani 
mgr Marzanna 
Borkowska, pani 
mgr Barbara Knop, pani mgr Małgo-
rzata Gojević oraz gospodarz uroczy-
stości-dyrektor szkoły pani mgr Anna 
Gała. Pierwsze miejsce zajęła druży-
na z Zawady w składzie: Klementyna 
Gonera, Aleksandra Loch, Magdalena 
Krajewska, Ilona Urbańczyk przygoto-
wana przez panią mgr Barbarę Knop. 
Drugie miejsce powędrowało do go-
spodarzy-drużyny z Konar w składzie: 
Olga Dróżdż, Paulina Koza, Karolina 
Turek, Kamil Biś – opiekun pani mgr 
Monika Kowalczyk. O trzecim miej-
scu zadecydowała dogrywka pomiędzy 
drużynami z Kłomnic i Garnka. Osta-
tecznie trzecie miejsce zajęła drużyna 

z Garnka w składzie: Dominika Bed-
narczyk, Karolina Charaziak, Monika 
Łągiewka i Ewa Bednarczyk – opiekun 
pani mgr Ewa Wrońska. 
 Celem sesji było zachęcenie dzieci 
i młodzieży do podejmowania działań 
na rzecz ochrony przyrody i uświado-
mienie konieczności życia z nią w zgo-
dzie w myśl hasła przewodniego sesji 
„Od nas zależy przyszłość Ziemi”. 
 Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim opiekunom 
drużyn oraz władzom Gminy Kłomni-
ce za pomoc w zorganizowaniu i dofi-
nansowaniu sesji.
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Gminna Sesja Ekologiczna po latach ... 
znów w Konarach

Monika Kowalczyk, Agnieszka Musiał, Małgorzata Fabiszewska

Dyrekcja Przedszkola w Kłomni-
cach, informuje, że  od  nowego 

roku szkolnego 2007/2008 oddział 
przedszkolny dzieci sześcioletnich 
będzie przeniesiony  do Szkoły Pod-
stawowej w Kłomnicach. W związ-
ku z tym Przedszkole w Kłomnicach 
od września 2007r. dysponuje wolny-
mi miejscami dla dzieci w wieku 3-5 
lat. Do Przedszkola będą przyjmowa-
ne dzieci także z poza miejscowości 
Kłomnice aż do wyczerpania wolnych 
miejsc. 
 Przedszkole w Kłomnicach ma moż-

liwość zapewnienia opieki dzieciom 
w godzinach od 7.00 do 17.00 przez 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 
Przedszkole dysponuje doskonale wy-
posażoną  bazą : plac zabaw , pomoce 
dydaktyczne, zabawki. W Przedszkolu 
prowadzone są na życzenie Rodziców 
dodatkowe zajęcia takie jak : rytmika , 
język angielski. Przedszkole zapewnia 
dzieciom trzy posiłki dziennie.
 Zainteresowanych Rodziców prosi-
my o kontakt z Panią Janiną Kozłowską – 
dyrektorem Przedszkola w Kłomnicach.	
Numer telefonu – (034) 328-10-55.

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA 
W KŁOMNICACH
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Doskonalenie znajomości języ-
ka angielskiego, rozwijanie 
zainteresowań językiem an-

gielskim, stwarzanie uczniom okazji 
do używania tegoż języka, zapewnie-
nie uczniom możliwości sprawdzenia 
własnych umiejętności językowych 
to cele, jakie przyświecały organi-
zacji I Gminnego Konkursu Języka 
Angielskiego dla uczniów szkół pod-
stawowych.
 Organizatorką i pomysłodawczynią 
Konkursu była nauczycielka języka an-
gielskiego, Joanna Suliga. 
 Dnia 22 marca 2007 roku, o go-
dzinie 11, pięć trzyosobowych drużyn 
uczniów klas V-VI ze szkół w Kłom-
nicach, Konarach, Rzerzęczycach oraz 
Garnku przystąpiło do rozwiązywania 
zadań konkursowych. Zestaw zadań 
konkursowych składał się z pięciu czę-
ści, sprawdzających umiejętności ję-
zykowe uczniów m.in. w zakresie ko-
munikowania się w języku angielskim,  
słuchania oraz czytania ze zrozumie-
niem. Ponadto uczniowie rozwiązy-
wali zadania gramatyczno-leksykalne, 
jak również zmagali się z ćwiczeniem 

badającym stopień znajomości kultury 
krajów anglojęzycznych. Po trwającej 
60 minut części pisemnej, uczestnicy 
Konkursu udali się na poczęstunek, 
a jurorzy rozpoczęli sprawdzanie prac. 
Jury Konkursu stanowiły nauczycielki 
języka angielskiego, tj. p. Aneta Pro-
kop, p. Izabela Ciupa, p. Ewa Bąk, p. 
Aldona Krok oraz Joanna Suliga. 
 Po części ustnej Konkursu, która 
trwała 30 minut, wyłoniono zwycięskie 
drużyny: 
I miejsce - drużyna ze SP w Kłomni-
cach w składzie: Karolina Mielczarek, 
Tomasz Kaczorowski i Maciej Kup-
czak;
II miejsce - drużyna ze SP w Kłomni-
cach w składzie: Magdalena Śliwakow-
ska, Emil Bik i Piotr Centkowski;
III miejsce - drużyna ze SP w Kona-
rach w składzie: Agnieszka Biś, Agata 
Wacek i Paulina Koza;
IV miejsce - drużyna ze SP w Garnku 
w składzie: Judyta Topolska, Natalia 
Lechnata i Justyna Bednarczyk;
V miejsce - drużyna ze SP w Rzerzę-
czycach w składzie: Agata Rak, Do-
minika Dakowska i Weronika Wolnie-

wicz. 
 Uroczystego zamknięcia I Gmin-
nego Konkursu Języka Angielskiego 
dokonała pani v-ce dyrektor Zespołu 
Szkół w Kłomnicach, p. Katarzyna Jur-
kowska, wręczając wszystkim uczest-
nikom Konkursu dyplomy i atrakcyj-
ne nagrody. Fundatorem nagród dla 
uczniów była Dyrekcja Zespołu Szkół 
w Kłomnicach oraz wydawnictwo ję-
zykowe Longman.
 Po Konkursie zarówno dzieci, jak 
i ich opiekunowie, pozytywnie wypo-
wiedzieli się o takiej formule podno-
szenia umiejętności językowych. Mam 
więc nadzieję, że w przyszłości uda się 
zorganizować następne edycje konkur-
su, zwłaszcza że stanowi on również 
okazję do spotkania się nauczycieli 
uczących  języka angielskiego w szko-
łach podstawowych na terenie gminy 
Kłomnice, wymiany doświadczeń oraz 
zaplanowania dalszej współpracy, ma-
jącej na celu popularyzację języka an-
gielskiego wśród uczniów.

Joanna Suliga – nauczycielka Zespołu Szkół w Kłomnicach

Do you speak English?  
I Gminny Konkurs Języka Angielskiego



Tradycją w naszej gminie 
jest organizacja w każdym 
roku szkolnym gminnej sesji 

matematycznej dla uczniów Szkół 
podstawowych i gimnazjów. W tym 
roku 9 marca w Zespole Szkół w Rze-
rzęczycach odbyła się V Gminna Sesja 
Matematyczna „Matematyczne Zma-
gania”. Do naszej szkoły przyjechały 
dwuosobowe zespoły wraz z opiekuna-
mi ze wszystkich szkół  podstawowych 
z terenu gminy Kłomnice i sześciu 
Szkół gimnazjalnych. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas w tym szczególnym 
dniu: p. dr Grażyna Rygał – wykładow-
ca dydaktyki matematyki na Akademii 
im. Jana Długosza W Częstochowie 
oraz wieloletni metodyk matematyki p. 
mgr Alicja Jastrząb.
 Sesja matematyczna obejmowała 
dwie części:
I część - konkurs matematyczny /ka-
tegoria dla uczniów klas IV – VI, I – III 
gimnazjum/, 
II część - szkolenie dla nauczycieli 
i uczniów na temat „Ciekawe liczby”, 
które przeprowadziła p. dr Grażyna 
Rygał.
 Uważamy, że konkursy są najlep-
szym czynnikiem motywującym dzia-

łanie człowie-
ka. Sprzyjają 
one pobudza-
niu aktywno-
ści uczniów, 
r o z w i j a j ą 
logiczne my-
ślenie, zain-
teresowania 
matematyką. 
Konkurs skła-
dał się z trzech 
etapów.
  W I eta-
pie ocenione 
były prace 
p l a s t y c z n e 
przygotowane wcześniej przez zespo-
ły uczniów. W szkole podstawowej 
tematem pracy plastycznej był projekt 
mozaiki składającej się z wielokątów 
foremnych, a uczniowie gimnazjum 
wykonali witraż z elementami syme-
trii. Maksymalnie można było uzyskać 
7 punktów. Wszyscy uczniowie zapre-
zentowali wysoki poziom wykonanych 
prac, za które uzyskali maksymalną 
ilość punktów. Obecnie w naszej szko-
le organizatorzy zorganizowali wysta-
wę wszystkich prac plastycznych.

 W drugim etapie drużyny uczniów 
otrzymały zestawy trzech zadań, które 
były rozwiązywane na kartach pracy 
przez okres 20 minut.
 W trzecim etapie drużyny rozwią-
zywały 9 zadań, każde w czasie 3 mi-
nut. Ostatecznie w kategorii uczniów 
klas IV – VI I miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie, 
II miejsce uzyskała drużyna ze Szko-
ły Podstawowej z Kłomnic, II miej-
sce drużyna ze Szkoły Podstawowej 
ze Skrzydlowa. W kategorii Szkół 
gimnazjalnych: I miejsce zajęła dru-
żyna z Gimnazjum w Konarach, II 
miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum 
w Kłomnicach, III miejsce zajęła dru-
żyna z Gimnazjum w Skrzydlowie.
 Wszystkim osobom, które zajęły I, 
II, III miejsca zostały wręczone dyplo-
my oraz nagrody książkowe.
 W drugiej części sesji po poczęstun-
ku odbyło się szkolenie p. dr Grażyny 
Rygał p.t. „Ciekawe liczby”. Szkolenie 
to miały charakter warsztatów mate-
matycznych. Wystąpienie to cieszyło 
się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów, jak również nauczycieli.
Podziękowania kierujemy do dyrekto-
ra Zespołu Szkół w Rzerzęczycach mgr 
Ryszarda Kroka, który pomógł nam 
w przygotowaniu i zorganizowaniu se-
sji matematycznej.
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V Gminna Sesja Matematyczna 
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

Marta Krok, Małgorzata Woszczyna
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W kościele katolickim wierz-
ba uważana jest za sym-
bol zmartwychwstania 

i nieśmiertelności duszy. Z jej gałęzi 
tradycyjnie przygotowuje się palmy 
wielkanocne. Dołącza się też inne ro-
śliny: bukszpan,  barwinek, cis, widłak. 
Niektórzy z nas kupują palmy u ulicz-
nych sprzedawców. Od kilkunastu lat 
znane są już w całym kraju palemki 
„wileńskie” - misternie uplecione z su-
szonych kwiatów, mchów i traw. Całe 
szczęście, że na wsiach palmy wielka-
nocne w większości przygotowuje się 
własnoręcznie. Według wierzeń ludo-
wych palma wielkanocna ma chronić 
ludzi, zwierzęta, domy i pola przed 
czarami, ogniem i wszelkim złem tego 
i tamtego świata. Od dawna istniał 
zwyczaj połykania bazi, aby nie cier-
pieć na ból głowy i gardła. Więcej, 
po powrocie z nabożeństwa  należy 
wychłostać(tak na niby) poświęconą 
palmą  każdego z domowników, woła-
jąc przy tym:

Nie ja biję – palma bije.
Wierzba  bije, nie zabije.
Za tydzień wielki dzień
Za sześć noc Wielkanoc

 U nas w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kłomnicach palmy wielkanocne, 
kraszanki i pisanki wprowadziły świą-
teczny nastrój, a to za sprawą Konkursu 
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, 
Kraszankę i Pisankę. I tak Jury: Kata-
rzyna Gajda – plastyk grafik, Ilona Łaś 
– plastyk ceramik, postanowiły przy-
znać następujące miejsca:
Szkoła Podstawowa: Forma – Palma 
Wielkanocna
I miejsce – Kamil Piwowarczyk (kl. III  
Rzerzęczyce)
II miejsce – Kamil Stanow-
ski  (kl. II Rzerzęczyce)
III miejsce- Agata Cierpiał 
(lat 6 Witkowice)
Wyróżnienie -  Oskar Wie-
wióra (kl. II SP Rzerzęczy-
ce), Michał Kozłowski(kl.II 
Rzerzęczyce)
W kategorii – Gimnazjum 
nie było żadnej pracy do oce-
ny.
Forma Pisanka – Szkoła Pod-

stawowa
I miejsce –Katarzyna Maciąg (kl.I 
Kłomnice)
II miejsce – Marcin Pluta(kl. VI Skrzy-
dlów)
III miejsce – Karolina Małolepsza (kl. 
V Skrzydlów)
Wyróżnienie – Konrad Stępień (lat 
6 Przedszkole Kłomnice), Katarzyna 
Gała (kl. I Zawada), Dominika Stry-
charska (lat 6 Przedszkole Kłomnice), 
Piotr Łągiewka (kl. I Skrzydlów), Filip 
Świszcz (kl. I Kłomnice)
W kategorii Gimnazjum  - Pisanka
I miejsce – Izabela  Woldan (kl. III Zawada)
II miejsce –Martyna Stępień(kl. III Konary)
III miejsce – Karolina Loch (kl. II Zawada)
Wyróżnienie – Michał Kubik (kl. II 
Skrzydlów)
Forma: Kraszanka – Szkoła Podstawowa
I miejsce – Daniel Musiał (kl.I Zawada)
II miejsce Aleksandra Politańska (kl.I 
Rzerzęczyce)
III miejsce – Agata Kaczorowska (kl. 
III Witkowice)
Wszystkim gratulujemy dobrych po-
mysłów twórczych i sukcesów.
	 Informujemy, że tydzień przed Nie-
dzielą Palmową nasza instytucja k-o 
rozdała z wielką radością paczki żyw-
nościowe. Obdarowane rodziny w ilości 
-21 okazały wielką radość. My organi-
zatorzy usatysfakcjonowani, marzymy 
już o większej akcji. Serdecznie dzięku-
jemy za umożliwienie tanio zakupienia 
artykułów żywnościowych  oraz zro-
bienia  oryginalnie, świątecznych   pa-
czek żywnościowych – Państwo Jolan-
ta i Zdzisław Stacherczakowie  - Sklep 	
„U Stasia” – Kłomnice (zdjęcie poni-
żej). Za dobre serce  - dziękuje

Nie ja biję - palma bije…
Renata Krawiec

›››

20.05 Piknik Strażacki w Kłomnicach.
Organizator: OSP Kłomnice, godz: 15

27.05	Festyn rekreacyjno-sportowy
Organizator: LZS „Metal” Rzeki Wielkie
Miejsce: Stadion  w  Rzekach Wielkich, 
godz: 14
Obchody Swięta Ludowego

26.05 XVII Edycja Gminnego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej oraz Gminnego Disco 
Show
 - uroczyste wręczenie zwycięzcom prac 
pokonkursowych  nagród i dyplomów XVI 
Edycji Konkursu na Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną, Kraszankę i Pisankę.
Organizator: GOK
Miejsce: sala widowiskowa GOK, godz:15

2.06 III Edycja Gminnego Konkursu 
Strachów Polnych, które mówią…
Organizator: GOK
Miejsce: sala OSP Kłomnice, godz: 12

10.06	Halowe Zawody Szkół Gimnazjal-
nych w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice 
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice, GOK Kłom-
nice
Miejsce: Hala Sportowa w Kłomnicach, 
godz:10

17.06	 Spotkanie Autorskie z Pisarzem 
i Redaktorem Tygodnika „Niedziela” – P. 
Czesławem Ryszką.
Organizator: GOK
Miejsce: Sala widowiskowa GOK, godz: 17

23-24.06 Festyn rekreacyjno-sportowy 
z okazji 60-lecie LKS „Pogoń” Kłomnice 
Organizator: LKS „Pogoń” Kłomnice
Współorganizator: GOK
Miejsce: Stadion LKS, początek godz:14 

25.06-01.07	Międzynarodowe Spotka-
nia Folklorystyczne „Z Daleka i Bliska”

28.06.07 Koncert w Kłomnicach
Organizator: GOK
Miejsce: Plac Targowy, godz:17    

29.06-31.08 akcja „Wakacje 2007” 
dla dzieci i młodzieży. 

Imprezy kulturalne 
na terenie 
Gminy Kłomnice 
Maj –Czerwiec 2007
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Już od wczesnych godzin rannych, 
w Wielką Sobotę, 7 kwietnia za-
częły zjeżdżać z najdalszych zakąt-

ków Polski ekipy kolarskie, aby wziąć 
udział w VII Wielkanocnym Ogólno-
polskim Wyścigu Kolarskim o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. Dość zimny 
poranek nie zapowiadał gorących emo-
cji jakich kolarze dostarczyli kibicom. 
Jak już zapowiadaliśmy wcześniej, 
zawody rozegrano we wszystkich ka-
tegoriach kolarskich. Po raz pierwszy 
w naszym wyścigu wystartowali rów-
nież mastersi, to znaczy kolarze, którzy 
zakończyli karierę zawodową, ale mi-
łość do tego sportu zmusza ich od cza-
su do czasu do popróbowania swoich 
możliwości i zmierzenia się w rywali-
zacji z rówieśnikami. 
 Punktualnie, osiem minut przed go-
dziną 12-tą jako pierwsi wystartowali  
mastersi w grupie  liczącej 33 zawod-
ników. Tuż za nimi odjeżdżały kolejne 
grupy kolarzy w młodszych kategoriach 
wiekowych (junior młodszy, młodzik, 
juniorka młodsza i młodziczka). Druga 
część zawodów rozpoczęła się startem 
122 zawodników w kategorii elita/or-
lik. Następnie wystartowali juniorzy 
a za nimi panie. W najliczniejszej gru-
pie - 129 zawodników - wystartowali 
juniorzy młodsi. Łącznie, we wszyst-
kich kategoriach wystartowało 528 za-
wodniczek i zawodników z 91 klubów 
kolarskich. A zatem mamy nowy re-
kord frekwencji (w 2004 roku – 511).
 Starterami honorowymi byli: Pre-
zes Polskiego Związku Kolarskiego p. 
Wojciech Walkiewicz, Starosta Czę-
stochowski p. Andrzej Kwapisz i Wójt 
Gminy Kłomnice p. Adam Zając. 
 Już od pierwszych startów zaczął 

się wzmagać wiatr. Jego 
siła wzrastała z godziny 
na godzinę. W momencie 
startu elity wiało napraw-
dę mocno. Nic też dziwne-
go, że poszczególne gru-
py podzieliły się na wiele 
grupek, co przysparzało 
kłopotu sędziom i nie uła-
twiało także kibicom ob-
serwacji zawodów. 
 Kiedy do mety zbliżali 
się mastersi, a na ich cze-
le p. Dariusz Flak (CTC 
Częstochowa) z Zawady, 
wśród licznie zgromadzonych kibiców 
wzmagały się gromkie pokrzykiwa-
nia dopingujące finiszujących zawod-
ników. Pan Darek dowiózł pierwsze 
miejsce do mety i po raz pierwszy 
przed własną publicznością mógł cie-
szyć się ze zwycięstwa.
 Również wielką owacją przyjęte zo-
stało zwycięstwo Kasi Barczyk (Primus 
Łódź) ze Zdrowej w kategorii kobiety 
open. Także i ona nie miała dotychczas 
szczęścia (mimo kilku startów) tryum-
fować przed swoimi kibicami. 
 Choć nasze najmłodsze zawod-
niczki Agnieszka Łągiewka i Magda 
Kaczmarek zapłaciły frycowe za brak 
doświadczenia i obycia w wyścigach, 
to jednak spisały się całkiem dobrze 
zajmując w swoich kategoriach odpo-
wiednio 12 i 8 miejsce. 
 Nie obyło się także bez kraks, 
szczególnie w młodszych kategoriach, 
w których zawodnicy nie dysponują 
jeszcze zbyt dużymi umiejętnościami 
jazdy w grupie. Po jednym z takich 
zdarzeń poszkodowanego zawodnika 
z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu 

odwieziono do szpitala w Częstocho-
wie. Po szczegółowych badaniach oka-
zało się na szczęście, że poza ogólnymi 
potłuczeniami i otarciami nic poważ-
niejszego zawodnikowi nie stało się.
 A oto jak analizowała nasz wy-
ścig jedna z najlepszych zawodniczek 
w światowym kolarstwie Maja Włosz-
czowska (wyczytane ze stron Maji - 
www.majawloszczowska.pl) „…I tu ko-
lejny nasz błąd – jako że nie od dziś 
wiadomo, iż sprinterki z nas żadne 
(przynajmniej ze mnie i Madzi [Sa-
dłeckiej- przyp.mój]) nie powinnyśmy 
dopuścić do tego aby cała ta ucieczka 
dojechała do mety. A niestety tak się 
stało i tę sytuację mądrze wykorzystała 
Kasia Barczyk najlepiej finiszując z tej 
ośmioosobowej grupki. Ja i Madzia za-
jęłyśmy miejsca poza podium”.
 Podczas trwania imprezy miał miej-
sce miły moment, podczas którego 
Prezes Polskiego Związku Kolarskiego 
p. Wojciech Walkiewicz udekorował 
Złotymi Odznaczeniami „Za zasługi 
dla PZKol” głównych organizatorów 
wyścigu pp. Adama Zająca, Leszka Ja-

VII WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI

Zwyciężali także nasi!
Jan Milc

my!  Pragniemy sobie zjednywać wciąż  
Ludzi Dobrej Woli , wierząc, że mini 
Akcja, według naszego scenariusza 
i Regulaminu  Konkursu  oraz  ogrom-
nej ochoty udziału w nim -  młodych 
twórców -  rozszerzy cel działania. 
 Co słychać u Zespołów?
Zespół Obrzędowy  „Grusza” wybiera 
się do Zebrzydowic Śląskich na XIV 
Międzynarodowy Przegląd Zespołów 

Regionalnych „Złoty Kłos – Euro-
Folklor 2007”, w terminie 3 maja. Wy-
stąpią w  kategorii – Zespoły śpiewa-
cze bez towarzyszenia instrumentów 
muzycznych
 Pod koniec maja wyjadą wspólnie: 
Zespół Folklorystyczny „Klepisko”, 
Zespól Obrzędowy „Grusza”, „Chło-
poki z Klepiska”, Solistka Zespołu – P. 
Irena Janus. Co prawda  w różnych 

terminach , ale za to w jednej imprezie 
wystąpią  - w  XXVIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Folklorystycz-
nych „Wici -2007” w Chorzowie. 
 Ukrywam na razie repertuar, by 
nie zapeszyć . Jedynie napiszę, że ze-
społom życzę powodzenia.

›
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nika, Jana Milca i Przemysława Zieliń-
skiego.
 Wyścig, podobnie zresztą jak i wie-
le innych znaczących imprez organizo-
wanych na terenie gminy nie mógłby 
się odbyć, gdyby nie miał życzliwego 
wsparcia sponsorów. To właśnie dzię-
ki hojności właścicieli firm, przedsię-
biorstw, instytucji finansowych i osób 
prywatnych było możliwe przygotowa-
nie tej niezwykle prestiżowej imprezy 
kolarskiej. Dlatego organizatorzy 
i uczestnicy VII Wielkanocnego Ogól-
nopolskiego Wyścigu Kolarskiego 
tą drogą wyrażają swoją wdzięczność 
i uznanie dla firm: 
„VIV” Inflantables Sp. zo.o. – Gar-
nek ul. Główna 5a - Sponsor główny
Bank Spółdzielczy – Kłomnice
 ul. Częstochowska 42 
„EKO-MAK” Makarony Babuni
p. Kaczorowski Ryszard – Rudniki
Zakład Metalowo-Elektrotechniczny 
„BAJPAX” – Nieznanice ul. Mstowska 3
Państwo Ewa i Henryk Krysiakowie 
Piekarnia - Kłomnice ul. Dworcowa 11
PPHU „BRUKI TOMASZEWSKI” p. 
Zbigniew Tomaszewski – Niwki ul. Leśna 45
Sklep „EVITA” p. Tomasz Drab – 

Kłomnice ul. Częstochowska 62
Firma Jubilerska „GRAMET” 
p. Tadeusz Modlasiński – Kłomnice ul. 
Częstochowska 7A
Zakład Handlowy „ROLBUD”  
p. Wiesław Frymus – Nieznanice ul.So-
bieskiego 119
PHU „DOM-MAR” p. Jerzy Wąsikow-
ski – Kłomnice ul.Częstochowska 66
PPH „DOBOSZ” p. Dobosz Sławo-
mir – Radomsko ul. Roweckiego 19
„Real,- Sp. so.o. i Spółka” spółka ko-
mandytowa z siedzibą w Warszawie
GS „Samopomoc Chłopska” w Kłomni-
cach
Sklep Spożywczy p. Beata Szyda	
– Kłomnice ul. Strażacka 
a także: pp. Grzegorzowi i Tadeuszowi 
Ciupom, Mariuszowi Grzywaczowi, 
Dariuszowi Jendrasowi, Ryszardowi 
Kokoszce, Dariuszowi Krakowiakowi, 
Borysowi Maniurze, Magdalenie Milc, 
Zbigniewowi Modlasińskiemu, Ryszar-
dowi Pawerze, Andrzejowi Pikosowi, 
Krzysztofowi Sołtysowi, Michałowi 
i Stanisławowi Sośniakom Stanisławo-
wi Stępniowi, Patrykowi Wartaczowi, 
Jerzemu Wąsikowskiemu, Zenonowi 
Wiewiórze, Arturowi Wróblowi, Pio-

trowi Zającowi, Robertowi Zalasowi, 
Ryszardowi Zalasowi i Sebastianowi 
Zalasowi, za udostępnienie swoich po-
jazdów dla potrzeb zawodów. 
 Organizatorzy imprezy kierują 
specjalne podziękowania  do druhów 
i druhen strażaków i działaczy klu-
bów sportowych. To właśnie dzięki 
ich zaangażowaniu wyścig odbył się 
bezpiecznie i bez zakłóceń. Dziękują 
też wszystkim tym osobom, które bez-
interesownie zaangażowały się w or-
ganizację tej wielkiej imprezy, a bez 
których nie byłoby możliwe przepro-
wadzenie zawodów.
 Po wyścigu jest czas na podsumo-
wania i analizy. Niewątpliwie zauwa-
żono szereg elementów, które należy 
zmienić w organizacji przyszłych wy-
ścigów. Jednym z nich jest bez wątpie-
nia termin. Trzeba z całą stanowczością 
podkreślić, że wyścig, mimo iż w na-
zwie ma „Wielkanocny” nie powinien 
odbywać się w Wielką Sobotę! Zatem 
przed organizatorami przyszłorocznej 
imprezy już dziś  stoi zadanie uzgod-
nienia z Polskim Związkiem Kolar-
skim odpowiedniego terminu.  
 A zatem do zobaczenia za rok.

Kat. elita/orlik:
1 PAWLAK Wojciech - DYNATEK
2 WALCZAK Damian - TKK PACIFIC NORDA ATALA 	
 TORUŃ 
3 LEŚNIAK Tomasz - WELTOUR
4 PIERZGA Adam - TKK PACIFIC NORDA ATALA 	
 TORUŃ 
5 GĘBKA Marcin - DYNATEK 
6 KRUPA  Dawid - DYNATEX
7 SZANIAWSKI Paweł - CCC POLSAT POLKOWICE 
8 PATERSKI Maciej - KTK KALISZ (orlik) 
9 BRONIS Roman DHL - AUTHOR 
10 STRZELSKI Bartłomiej - DYNATEK 
11 BARCZYK Piotr - DYNATEK 
12 GÓRALEWSKI Łukasz - AMORE & VITA - MC DO-
NALD’S 

Kat. junior: 
1 RECZKOWSKI Arkadiusz - TKK PACYFIC SMS TORUŃ 
2 SÓJKA Kornel - KTK KALISZ 
3 KWIATKOWSKI Michał - TKK PACYFIC SMS TORUŃ 
4 STASIAK Mateusz - KTK KALISZ 
5 PAWLAK Grzegorz - KS SLAVIA RUDA — ŚLĄSKA 
6 BRZÓZKA Piotr - MKS ORZEŁ POLKOWICE 
7 MARKOWSKI Kamil - KS SCOUT CZĘSTOCHOWA 
8 KOZAK Mateusz - MKS CYCLO KORONA KIELCE 
9	 SZTOBRYN Paweł - KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 
10 TRACZ Krzysztof - WLKS KRAKUS MATEO 

11 SZTOBRYN Piotr - KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 
12 PAC Paweł - WLUKK „BRZEG-NYSA” BUSTAN 

Kat. junior młodszy:
1 POKWICKI Patryk - TKK PACIFIC SMS TORUŃ 
2 BARTKIEWICZ Andrzej - WLUKK „BRZEG-NYSA” 	
 BUSTAN 
3 RYNKOWSKI Rafał - TKK PACIFIC SMS TORUŃ 
4 MARCINIAK Adrian - KTK KALISZ 
5 GOłAŚ Marcin - TKK PACIFIC SMS TORUŃ 
6 LIS Paweł - KTK KALISZ 

Kat. młodzik: 
1 KRYMSKI Igor - KTK KALISZ 
2 OPASEWICZ Adrian - LUKS DWÓJKA-GOSSO	
 LEK-SA STRYKÓW 
3 KAMIŃSKI Eryk - KTK KALISZ 
5 KARBOWSKI Łukasz - KLTC KONIN 
6 PANASIUK Mariusz - LKS KNAUF KLESZCZÓW 

Kat. kobiety open: 
1 BARCZYK Katarzyna - PRIMUS ŁÓDŹ 
2 ZAMOLSKA Magdalena - POL-AQUA 
3 WNUCZEK Aleksandra -KK KROS ZIEMIA	
 DARŁOWSKA 
4 JASIŃSKA Małgorzata - POL-AQUA
5 WŁOSZCZOWSKA Maja - HALLS PROFESSIONAL 	
 MTB TEAM 

A oto komplet wyników w poszczególnych kategoriach: 



W dniu 21. 04. 2007 r. odbył 
się I  Powiatowy Turniej 
Bilardowy organizowa-

ny przed Koło ZMW w Zawadzie.	
Na turniej przybyli zaproszeni przed-
stawiciele kół ZMW w Borownie oraz 
Częstochowie. Na turnieju był obecny 
Zarząd Powiatowy ZMW w składzie: 
prezes Grzegorz Boski, v-ce prezes Ka-
mil Dąbrowski oraz v-ce prezes Piotr 
Kosela. Swoją obecnością zaszczy-
cili radny powiatowy Jan Milc oraz 
dyrektor SP nr 1 w Zawadzie Marian 
Szyszka. W zaciętej oraz trzymającej 
w napięciu walce brały udział zarów-
no osoby, dla których bilard to hobby, 
jak również takie, które zgłosiły się 
spontanicznie, by spróbować swoich 
sił w zbijaniu bil. Ostatecznie zostali 
wyłonieni zwycięzcy: I miejsce – Da-
wid Stefaniak, II miejsce – Krzysztof 
Koza, III miejsce – Damian Sambor.
 Organizacja turnieju była godna 

uznania. Uczestnicy mieli możliwość 
w miłej atmosferze spędzić popołu-
dnie; został także przygotowany po-
częstunek. Zarówno zwycięzcy jak 
i przegrani spotkali się na wspólnym 
grillowaniu. I Turniej Bilardowy był 
dobrą okazją do wspólnej zabawy oraz 

rywalizacji. W ten sposób Koło ZMW 
w Zawadzie zachęciło członków po-
zostałych kół z okręgu powiatowego 
do wspólnych spotkań, które sprzyjają 
działaniu na większą skalę oraz dają 
możliwość miłego spędzenia czasu.

6 WÓJT Kamila - TC CHROBRY HARFA HARRYSON 	
 GŁOGÓW 
7 SADŁECKA Magdalena - HALLS PROFESSIONAL 	
 MTB TEAM 
8 KULISCH Angelika - KK KROS ZIEMIA	
 DARŁOWSKA (juniorka)
9 KRAWCZYK Monika - POL-AQUA 
10 GRZEBINOGA Monika - PRIMUS 
11 PYRGIES Magdalena - GK SOSNOWIEC WHEELER 
12 WYSOCKA Małgorzata - POL-AQUA 

Kat. juniorka młodsza: 
1 GARCZYŃSKA Karolina - LUKS DWÓJKA-GOSSO 	
 LEK-SA STRYKÓW 
2 KARASIEWICZ Karolina - LUKS DWÓJKA-GOSSO 	
 LEK-SA STRYKÓW 
3 ŻUKOWSKA Dominika - WLUKK „BRZEG-NYSA” 	
 BUSTAN 
4 WÓJT Karolina - TC CHROBRY HARFA HARRYSON 	
 GŁOGÓW 
5 NOWAK Natalia - GRUPA KOLARSKA GLIWICE 
6 PRUS Monika - UKS GIMNAZJUM IMIELIN 
	 ...
12 ŁĄGIEWKA Agnieszka - CZKKS KOLEJARZ-JURA  
 CZĘSTOCHOWA

Kat. młodziczka:
1 WUJEK Olga - LUKS SŁAWNO 
2 FIJAŁKOWSKA Ewelina - LUKS SŁAWNO 
3 MACHOŚ Adrianna - GRUPA KOLARSKA GLIWICE 

4	 DĘBOWA Katarzyna - UKS KOŹMINIANKA KOŹMIN 
5 MORYTKO Natalia - GKK OPTY-MAZOWSZE	
 GRODZISK M 
6 TUROBOŚ Marta - LUKS SŁAWNO 
	 ...
8 KACZMAREK Magdalena - CZKKS KOLEJARZ- 
 JURA CZĘSTOCHOWA

Kat. masters rocznik 1962 i młodsi
1 FLAK Dariusz - CTC CZĘSTOCHOWA 
2 FREJOWSKI Sławomir - „OLIMPIJCZYK” SZCZE	
 KOCINY 
3 PAWŁOWSKI Piotr - SOBÓTKA 
4 ZOK Bogdan - SK SAFRATA BOHUMIN (Czechy) 
5  MAKOWSKI Marcin - LUBLIN 
6 DRZEWIECKI Jacek - CZĘSTOCHOWA 
 …
14 WOJTYSIAK Zbigniew - PACIERZÓW (niezrzeszony)

Kat. masters roczniki 1948 – 1961
1 JAKUŹ Leszek - CZĘSTOCHOWA 
2 KORCALA Kazimierz - KRAKÓW 
3 DELEŻYŃSKI Waldemar - ŻYRARDÓW 

Kat. masters roczniki 1947 i starsi
1 DERCZYŃSKI Marian - CZĘSTOCHOWA 
2 MONDRZYK Kazimierz - CZĘSTOCHOWA 
3 NOCUŃ Kazimierz - BOROWNO
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I Turniej Bilardowy ZMW
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IV HALOWE ZAWODY SZKÓŁ GIMNA-
ZJALNYCH W

STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY KŁOMNICE.

10 czerwca 2007 roku

REGULAMIN

1. Organizator Mistrzostw:
 - Wójt Gminy Kłomnice;
 - Zespół Szkół w Kłomnicach;
 - GOK Kłomnice;
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice;
 - Częstochowska Akademia Sztuk Walki;
 - ULKS „Milenium” przy zespole Szkół w Kłomnicach;
2. Cel Mistrzostw:
 - popularyzacja sportu strzeleckiego w środowisku szkół 	
  gimnazjalnych;
3. Termin i miejsce zawodów:
 - zawody odbędą się w dniu 10 czerwca 2007 roku	
   w godz. 14.00 -19.00 w Hali Sportowej w Kłomnicach;
4. Uczestnictwo:
 - w zawodach udział biorą wyłącznie uczniowie gimnazjów 	
  bez ograniczeń terytorialnych;
 - w zawodach nie mogą startować członkowie klubów	
   strzeleckich;
 - drużyny należy zgłaszać do dnia 6 czerwca 2007 r: zgłoszenia	
   indywidualne również w dniu zawodów;
  a. listownie na adres Zespół Szkół w Kłomnicach	
    ul. Szkolna 1;
  b. telefoniczne: (0-34) 32-81 - 038;
  c. fax: (0-34) 32-81-038;
  d. e-mail: gok_kultura@wp.pl
 - każda drużyna składa się z czwórki zawodników bez	
  względu na płeć;
  a. do klasyfikacji brana jest suma wyników wszystkich 	
   członków drużyny,
  b. w przypadku osiągnięcia przez drużyny jednakowej	

    ilości punktów o ich kolejności w tabeli decyduje większa 	
   liczba wystrzelanych „10” następnie „9”, „8” itd.;
 - warunkiem dopuszczenia do zawodów jest pisemne	
   potwierdzenie zgłoszenia zawodników poświadczone przez	
  dyrekcję szkoły;
 - zawody rozgrywa się drużynowo i indywidualnie w pozycji	
   „stojąc”’
 - stanowiska strzeleckie przydzielane są w drodze losowania;
 - strzelanie odbywa się na dystansie 10 m wyłącznie z broni 	
  przygotowanej przez organizatora;
 - każdy zawodnik w drużynie jak i indywidualnie oddaje 	
  trzy strzały próbne i dziesięć zaliczanych do klasyfikacji;
 - osiągnięte wyniki przez poszczególnych zawodników	
  startujących w drużynie są zaliczane do klasyfikacji	
  indywidualnej;
 - limit czasu wynosi 10 minut dla każdej serii;
 - na każdym stanowisku strzeleckim jest obecny sędzia	
   techniczny;
 - wyniki sumują i klasyfikację prowadzą sędziowie punktowi;
 - w rywalizacji indywidualnej obowiązują takie same zasady 	
  jak w turnieju drużynowym;
 - w klasyfikacji indywidualnej przewiduje się rundę	
   finałową, do której wchodzi ośmiu najlepszych zawodników. 	
  Suma punktów z rundy zasadniczej i finałowej decyduje 	
  o kolejności miejsc.
5. Nagrody:
 - dla pierwszych trzech drużyn w końcowej klasyfikacji	
  przewidziane są puchary, natomiast wszystkie startujące	
  drużyny uhonorowane zostaną dyplomami;
 - w klasyfikacji indywidualnej przewidzianesą 	
  nagrody rzeczowe oraz dyplomy za zajęcie	
  pierwszych sześciu miejsc;
6. Postanowienie końcowe:
 - organizator zapewnia wszystkie niezbędne elementy dla 	
  właściwego przeprowadzenia zawodów;
 - uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie przyjeżdżają 	
  na własny koszt;
 - wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawo	
  dów;
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Z życia ZMW

Grali na stadionie Śląskim
Beata Pyrkosz

W sobotę 31. 03. 2007 r. 
na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie odbyło się 

spotkanie PSL – ZMW. Przedstawi-
ciele Zarządu Wojewódzkiego Koła 
ZMW zostali zaproszeni na konferen-
cję PSL, podczas której odbyła się pre-
zentacja oraz promocja Stadionu Ślą-
skiego w związku ze zbliżającymi się 
rozgrywkami EURO 2012. Uczestnicy 
spotkania mieli możliwość zwiedzenia 
stadionu z przewodnikiem. Na kon-
ferencji został przedstawiony także 
projekt przebudowy stadionu. Gośćmi 
i jednocześnie prelegentami byli: Cze-
sław Siekierski deputowany Parlamen-

tu Europejskiego, v-ce prezes PSL 
Witold Perka oraz skarbnik PSL 
- Stanisław Żelichowski. Gospo-
darzem konferencji był Marian 
Ormaniec prezes ZW PSL w Ka-
towicach. W swoim wystąpieniu 
przedstawił dotychczasowe doko-
nania śląskiej organizacji w ciągu 
ostatnich dwóch lat.
 Końcowym akcentem spotkania 
był mecz piłki nożnej rozegrany przez 
FML (Forum Młodych Ludowców 
– Młodzieżówka PLS) oraz ZMW 
(Związek Młodzieży Wiejskiej). Dru-
żynę Zarządu Wojewódzkiego ZMW 
reprezentowało także 8 członków Koła 

ZMW z Zawady w składzie: Kamil Dą-
browski, Rafał Frączek, Przemysław 
Bednarek, Dawid Stefaniak, Michał 
Borowik, Łukasz Szpryngier, Robert 
Kukla, Krzysztof Koza. Trzymający 
w napięciu do ostatniej minuty mecz 
zakończył się remisem 2 : 2. 
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Z bibliotecznej półki
Barbara  Charaziak

Powieść kryminalna
Durbridge Francis - MOJA ŻONA MELISSA

Umarli nie telefonują… Tak przynajmniej uważa inspektor Cameron, przesłuchu-
jąc Guya Fostera, męża zamordowanej Melisy. Guy upiera się, że to żona dzwoniła 
do niego z przyjęcia, by przywiózł jej zapomnianą torebkę. Choć zdaniem świadków 
w ogóle tam się nie pokazała. Wysiadła z samochodu Hepburnów, by wziąć taksów-
kę, i do chwili, gdy znaleziono ją uduszoną w parku, nikt jej nie widział… A torebka 
leżała potem przy zwłokach. I była w niej recepta. Od lekarza, któremu Melissa wy-
znała, że boi się męża. Że Guy może ją nawet zabić…. 

Powieść duńska
Blixen Karen - NIEWINNE MŚCICIELKI

Autorka „Pożegnania z Afryką” 
Londyn w latach czterdziestych dziewiętnastego wieku nie jest przyjazny dla samot-
nych dziewcząt. Zosine i Lucan, opuszczone przez rodziców, decydują się zbudować 
swą przyszłość pod opiekuńczymi skrzydłami starego duchownego. W jego francuskiej 
posiadłości prowadza spokojne, wypełnione studiami, ascetyczne życie, w które nagle 
wdziera się ciąg zatrważających wydarzeń. Dziewczęta uświadamiają sobie, że pastor 
i jego żona nie są ludźmi, za których chcieliby uchodzić….

Poradnik
Carze Richard - RELAKSACJA CIAŁA I UMYSŁU

Książka daje okazje do zapoznania się z technikami relaksacji fizycznej i umysłowej, 
przybliża różne techniki odprężenia takie jak: medytacja, joga, technika Alexandra, 
wizualizacje, biologiczne sprzężenie zwrotne czy trening autogenny, przedstawia 
sposoby pozbywania się napięć mięśniowych, ćwiczenia oddechowe i te ułatwiające 
utrzymanie właściwej postawy. Każdy może wybrać najlepszą dla siebie metodę po-
zwalającą zaprowadzić w życiu harmonię. Wszystkie przedstawione sposoby są bez-
pieczne, skuteczne i łatwe, podpowiedzi i rady uwzględniają najszerzej stosowane 
metody relaksacji.

Literatura dla dzieci
Gool Van – ARKA NOEGO

Książka z serii „Największe opowieści Starego Testamentu”. Oto znana wszystkim 
opowieść o arce Noego. O tym, jak ocalił przed potopem życie swoje i swojej rodzi-
ny, a także pary zwierząt z każdego gatunku. Te biblijną opowieść przedstawiamy 
dzieciom wraz ze wspaniałymi ilustracjami, wykonanymi przez grafików ze słynnego 
studia Van Gool.



Kłomnickie Gimnazjum wita wiosnę

Święto Ziemi w Garnku

  Drużyna ZMW z Zawady na Stadionie Śląskim
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