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Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Kłomnice. Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy pragnę życzyć Wam w imieniu własnym i Radnych Gminy 
Kłomnice przede wszystkim dużo zdrowia oraz wiele spokoju podczas rodzin-
nego świętowania tych najważniejszych świąt w  życiu chrześcijan. Niechaj te 
wspólne spotkania i modlitwa umila radość, życzliwość oraz spokój wewnętrzny. 
Chciałbym aby te podniosłe chwile były czasem zadumy, rozważań pozbawionych 
wzajemnej zawiści oraz nieżyczliwości wobec innych. Życzę również, aby ten czas 
otuchy i nadziei, stał się źródłem wzmacniania ducha dla społeczności naszej Ma-
łej Ojczyzny – Gminy Kłomnice. 

Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Zdjęcie na 1 stronie okładki autorstwa Krzysztofa Wójcika

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy  wszystkim Czytelnikom najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wielu radosnych chwil spę-
dzonych w  rodzinnym gronie. Niech te Święta będą czasem odpoczynku oraz 
źródłem energii niezbędnej na co dzień. Smacznego jajka i mokrego Lanego Po-
niedziałku

      Redakcja „Gazety Kłomnickiej”

Życzę wszystkim mieszkańcom  gminy, aby nadchodzące Święta Wielkanoc-
ne wniosły do Waszego serca wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, 
ciepło i nadzieję.

 „Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
 a przy tym wszystkim stołu bogatego.
 Mokrego dyngusu, smacznego jajka
 i niech te święta będą jak bajka.”
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Dokumenty planistycznie Gminy Kłomnice
Bożena Lara

Zmierza do końca procedu-
ra opracowania miejscowe-
go planu zagospodarowania 

Gminy Kłomnice. W  dniu 16 kwiet-
nia 2014r. rozpocznie się ostatnie już 
wyłożenie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego do 
publicznego wglądu. Wyłożenie doty-
czy jedynie trzech fragmentów terenu 
gminy:
1) obręb geodezyjny Garnek – dz. nr 
3082, 3083, 3084 (teren oznaczony 
symbolem PU/U/P)
2) obręb geodezyjny Kłomnice – teren 

ograniczony ulicami: Pocztową, Łąko-
wą, Południową i Leśną,
3) obręb geodezyjny Kłomnice i  Nie-
znanice – teren położony przy ul. Czę-
stochowskiej (teren oznaczony symbo-
lem U)

Wyłożenie zakończy się 22 maja 
2014r., przy czym uwagi będzie moż-
na składać do 6 czerwca 2014r. Po za-
kończeniu tego terminu projekt planu 
miejscowego zostanie niezwłocznie 
przekazany Radzie Gminy Kłomnice 
celem uchwalenia. Należy pamiętać, 
że projekt planu opracowywany jest 

dla całego obszaru gminy jednocześnie 
i  wszelkie zmiany, nawet fragmenta-
ryczne wstrzymują procedurę dla po-
zostałego obszaru. Procedurę opra-
cowania projektu planu miejscowego 
przedłużyły również zmiany przepisów 
prawa m.in. w zakresie warunków za-
budowy na terenach szczególnego za-
grożenia powodzią, co spowodowało 
ponowienie uzgodnień projektu planu 
i konieczność ponownych wyłożeń.

Rada Gminy Kłomnice podjęła tak-
że uchwałę o przystąpieniu do zmiany 
Studium i kierunków zagospodarowa-

Zwrot podatku akcyzowego
Adam Śliwakowsk i

W  związku ze zbliżającym 
się terminem wypłat zwro-
tu podatku akcyzowego 

za I  półrocze przypominamy, że pie-
niądze będą wypłacane w terminie do 

30 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie 
producenci rolni, którzy nie ubiegali 
się w lutym o zwrot podatku akcyzo-
wego powinni w terminie od 1 sierp-
nia 2014 r. do 1 września 2014 r. złożyć 

odpowiedni wniosek do wójta, w  za-
leżności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lute-
go 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 
2014 r. Limit zwrotu podatku akcyzo-
wego w 2014 r. wynosi 81,70 zł x ilość 
ha użytków rolnych. «

Kontynuujemy prace melioracyjne
Adam Śliwakowski

Gmina Kłomnice na prze-
łomie miesięcy luty, ma-
rzec wykonała przy użyciu 

gminnej koparki prace polegające na 
odmuleniu rowów, rozplantowaniu 
urobku, wykonaniu skarpy w  miej-
scowości Zdrowa. W  miejscowości 
Zawada wykonano rów przydrożny na 

odcinku zabudowań, w celu odprowa-
dzenia wód opadowych, zalegających 
na drodze. Obecnie trwają prace przy 
odtwarzaniu zaniedbanego rowu przy-
drożnego w Śliwakowie. Usuwany jest 
także nadmiar ziemi z  pobocza, który 
blokował spływ wody do rowu. Należy 
także zaznaczyć, że harmonogram prac 

ustalony został w oparciu o informacje 
przekazane przez sołtysów. W  kolej-
nych wydaniach gazety kłomnickiej, 
będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować o  wykonanych i  planowanych 
pracach. «

www.klomnice.pl
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Informacja z przebiegu zebrań 
sprawozdawczych w OSP

Jarosław Łapeta

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

w jednostkach OSP na terenie naszej 
Gminy, która trwała od 25 stycznia do 
30 marca. W tym czasie odbyło się 10 
zebrań w  których uczestniczyło 278 
druhów czynnych, 4 honorowych, 
5 wspierających oraz 28 członków 
MDP. Biorąc pod uwagę naszą brać 
strażacką była to znaczna liczba, która 
za każdym razem gwarantowała kwo-
rum do odbycia zebrań w  pierwszym 
terminie. W zebraniach licznie uczest-
niczyli członkowie Zarządu Gmin-
nego oraz władze Gminy Kłomnice. 
W przypadku dwóch jednostek doszło 
do zmiany we władzach OSP i  tak 
stało się w  Pacierzowie i  Chorzeni-
cach. Każda jednostka mogła podczas 
zebrania pochwalić się swoimi sukce-
sami, których w  tym roku nie brako-
wało ale i  wyartykułować swoje po-
trzeby i problemy. Wiele sukcesów było 
możliwe dzięki wyjątkowo wysokim 
nakładom na działalność jednostek. 
W  roku sprawozdawczym oddano do 
użytku przebudowaną remizę w Pacie-
rzowie a  OSP Konary wzbogaciła się 
o  nowy samochód ratowniczo gaśni-
czy. W roku sprawozdawczym obcho-
dziliśmy również jubileusz 100 lecia 
jednostki OSP Kłomnice, która jest 
najstarszą jednostką w naszej Gminie. 
Nie brakowało też zakupów sprzętu 
ratowniczego i  umundurowania. I  tak 
w  roku sprawozdawczym z  budżetu 
Gminy wydano po raz kolejny rekor-
dową kwotę 1 056 516zł za co szcze-
gólnie dziękujemy Wójtowi i  Radzie 
Gminy Kłomnice. Dzięki temu nasze 
jednostki są dobrze wyposażone i  nie 

muszą się wstydzić kiedy działają z jed-
nostkami Państwowej Straży Pożarnej. 
Przede wszystkim duży nacisk przy 
dokonywaniu zakupów kładziony jest 
na bezpieczeństwo zarówno ratowni-
ków jak i osób ratowanych. Dzięki tak 
doposażonym jednostkom w  Gminie 
może czuć się bezpieczni. W  naszej 
Gminie Ochotnicze Straże Pożarne 
to największa zorganizowana grupa 
organizacji pozarządowych skupiająca 
w  swoich szeregach łącznie 776 osób 
w tym 184 kobiety. To wielka grupa lu-
dzi, fascynatów i  społeczników. Warto 
tutaj nadmienić, że w  naszej Gminie 
druhowie nie pobierają ekwiwalentu 
za wyjazdy do akcji ratowniczo gaśni-
czych i  szkolenia. Strażacy odśnieżają 
drogi co jest również dużym wkła-
dem w poprawę jakości życia w naszej 
Gminie. Szkoda, że znajdują się mal-
kontenci, którzy potrafią doprowadzać 
do zniechęcenia osoby udzielające się 
społecznie. W  niektórych miejscowo-
ściach Gminy to właśnie straże są je-
dynymi animatorami życia społeczno- 
kulturalnego miejscowości. Jednostki 
pozyskują środki na swoją działalność 
z funduszy Unii Europejskiej, Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kra-
jowego Systemu Ratowniczo Gaśni-
czego a także w dużej części wykonują 
prace społeczne przy realizacji fundu-
szu sołeckiego. I tak w roku 2013 jed-
nostki wykazały przychody w wysoko-
ści 307 227zł a wydatkowały 372 821zł 
to znaczne kwoty które na pewno przy-
czyniły się do rozwoju naszej Gminy. 
W Gminie Kłomnice mamy nareszcie 
dwie prężne orkiestry dęte, które łą-
cząc siły promują nasz obszar. Mając 
na uwadze ich funkcjonowanie trzeba 

podkreślić, że związane z tym są rów-
nież niemałe wydatki. Poziom orkiestr 
wzrastając mocno wzmaga koniecz-
ność zwiększania nakładów, i  tutaj też 
bardzo byśmy prosili o powstrzymanie 
się od złośliwości kierowanych pod ich 
adresem i nakładów na funkcjonowanie 
tych grup. Orkiestry były na naszym 
terenie od dawna ale nigdy wcześniej 
nie osiągnęły tak wysokiego poziomu 
w tak krótkim czasie. Próby oddzielanie 
orkiestr od jednostek to rzecz nienor-
malna wręcz dyskwalifikująca taką for-
mację z wzajemnej rywalizacji. Gratu-
lujemy muzykom sukcesów z roku 2013 
i  życzymy jeszcze większych w  roku 
bieżącym. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z naszych strażaków i bardzo ubolewa-
my nad tym, kiedy znajdują się osoby 
próbujące poróżnić brać strażacką, 
a już niewybaczalne jest kiedy zaczyna 
wprowadzać się do jednostek politykę 
siejąc zło jakiego na co dzień doświad-
czamy oglądając media. Dlatego z oka-
zji zbliżającego się Święta Strażackiego 
składamy wszystkim naszym druhom 
oraz ich rodzinom najlepsze życzenia 
zdrowia i  wszelkiej pomyślności. Ży-
czymy również wiele sił i determinacji 
w  wypełnianiu tej trudnej misji jaką 
jest praca społeczna w  stowarzyszeniu 
odpowiadającym za ratowanie życia 
i  mienia. Życzymy również wiele wy-
rozumiałości dla rodzin naszych dzia-
łaczy, które mogą niejednokrotnie czuć 
się zaniedbywane kosztem działalności 
w  Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
Mamy nadzieję, że ta wspólna praca 
przyczyni się do przetrwania tych or-
ganizacji przez kolejne 100 lat. «

nia gminy Kłomnice. Wnioski dotyczą-
ce zmiany studium należy składać na 
piśmie w  sekretariacie Urzędu Gminy 
Kłomnice w  terminie do dnia 5 maja 
2014r. 

Wniosek powinien zawierać: nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Należy 
jednak pamiętać, że w pierwszej kolej-
ności będą uwzględniane wnioski do-
tyczące kontynuacji lub uzupełnienia 
istniejącej zabudowy w  terenach już 
uzbrojonych. Wprowadzenie nowych 

obszarów budowlanych w terenach nie-
uzbrojonych i znacznie oddalonych od 
istniejącej zabudowy będzie zależne od 
prognozy skutków finansowych tych 
zmian oraz od uzasadnionych potrzeb 
mieszkańców. «
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Jestem widoczny- jestem bezpieczny 
Edyta Kocan, Katarzyna Szyda

W  miesiącu kwietniu 2014r. 
odbywa się w  Gminie 
Kłomnice akcja rozdawania 

kamizelek odblaskowych dla wszyst-
kich przedszkolaków pod hasłem „Je-
stem widoczny- jestem bezpieczny”. 

 Inicjatorem akcji jest Wójt Gminy 
Kłomnice Pan Adam Zając. Zakup ko-
szulek został sfinansowany z  budżetu 
gminy. Akcja została podjęta, aby zwięk-
szyć bezpieczeństwo dzieci, które z  na-
dejściem wiosny coraz częściej przebywa-
ją na świeżym powietrzu i uczęszczają na 
spacery.

 Zastępca Wójta Gminy Kłomnice 
Pani Wanda Kusztal odwiedzi wszystkie 
przedszkola i oddziały przedszkolne z te-
renu naszej gminy. Podczas spotkań roz-
mawia z dziećmi na temat zapobiegania 
niebezpieczeństwom na drodze, zachęca 
do noszenia elementów odblaskowych 

przez dzieci i ich rodziców. Wręcza każ-
demu dziecku i  pozostałym pracowni-
kom tych placówek kamizelki z logo akcji 
oraz z logo gminy. Kamizelki te posiadają 
właściwości odblaskowe, a  ich kolor jest 
łatwo odróżnialny od tła otoczenia. No-
szenie kamizelek odblaskowych, zwłasz-
cza w trudniejszych warunkach pogodo-
wych i po zmroku sprawia, że pieszy jest 
bardziej widoczny dla kierowców. Naj-
młodsi uczestnicy spotkań uświadomili 
sobie, że ryzyko potrącenia pieszego wy-
posażonego w elementy odblaskowe ma-
leje kilkakrotnie, a tym samym zwiększa 
bezpieczeństwo każdego z nas na drodze. 

 W  Przedszkolu w  Kłomnicach 
i w Przedszkolu w Rzerzęczycach poga-
danki dotyczące bezpieczeństwa dzieci 
na drogach kontynuowała i wzbogacała 
informacjami aspirant Barbara Klimczak 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komen-

dy Miejskiej w Częstochowie. Policjant-
ka opowiadała dzieciom jak zachowywać 
się na drogach, przekazała instrukcje oraz 
wskazówki dotyczące ogólnych zasad 
przepisów ruchu drogowego. 

Na zakończenie spotkań dzieci z en-
tuzjazmem ubrały się w kamizelki i usta-
wiły się do pamiątkowych fotografii. 
Kamizelki bardzo przydały się dzieciom. 
Z wielką radością zakładają je na wspólne 
wyjścia i spacery. 

Przedszkolaki serdecznie dziękują 
Wójtowi Gminy Kłomnice Panu Ada-
mowi Zającowi, Zastępcy Wójta Pani 
Wandzie Kusztal oraz Pani aspirant Bar-
barze Klimczak z  Komendy Miejskiej 
Policji Wydziału Ruchu Drogowego 
w  Częstochowie za możliwość uczest-
niczenia w  tej pouczającej akcji oraz za 
troskę o nasze bezpieczeństwo. Dzięku-
jemy!!! «

O zjawisku krzywdzenia dzieci w rodzinie
Małgorzata Szafraniec

Janusz Korczak słusznie podkreślał, 
że: „bez szczęśliwego dzieciństwa 
całe życie jest kalekie”. 
Rodzina, zaspokajając potrzeby 

dziecka i  respektując jego prawa toru-
je mu drogę do lepszej przyszłości. Ze 
względu na wkład wniesiony w tworze-
nie systemu zabezpieczenia interesów 
dziecka, Polska została nazwana ojczyzną 
praw dziecka. Prekursorami podmioto-
wego traktowania dzieci w naszym kraju 
byli: lekarz, pedagog i publicysta - Janusz 
Korczak oraz pomysłodawca powstania 
największej, międzynarodowej organiza-
cji na rzecz dzieci: UNICEF - Ludwik 
Rajchman. Nasz kraj był również inicja-
torem powstania Konwencji o  Prawach 
Dziecka, ponieważ przedłożył Komisji 
Praw Człowieka ONZ jej pierwszy pro-
jekt. Dokładnie 7 lipca 1991 r. Polska 
jako jeden z pierwszych krajów podpisała 
Konwencję o Prawach Dziecka. Dodat-
kowo w 1981 r. powstał w naszym kraju 
Komitet Ochrony Praw Dziecka, który 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

Aktualnie w  przypadku podejrzenia 
stosowania przemocy w  rodzinie wo-

bec dziecka wszczynana jest procedura: 
„Niebieskiej Karty” zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów w sprawie pro-
cedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”. Sankcje 
karne wobec sprawcy przemocy domo-
wej przewiduje z kolei Kodeks Karny.

Ponadto Ustawa z  dnia 10 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w  rodzinie wprowadzi-
ła z dniem 1 sierpnia 2010r. nowelizację 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego po-
przez dodanie do niego art. 96¹, który 
zakazuje osobom wykonującym władzę 
rodzicielską oraz sprawującym opiekę 
bądź pieczę nad małoletnim, stosowa-
nia wobec niego kar cielesnych. 

Za wprowadzenie całkowitego zaka-
zu bicia dzieci Polska została wymieniona 
w raporcie Global Initiative to End All 
Corporal Punishment of Children jako 
przykład dobrej praktyki obok Szwecji, 
Niemiec, Austrii, Finladii i  Holandii. 
Kary cielesne w  wychowaniu, oświacie 
i prawie są zakazane w sumie w 35 kra-
jach świata.. 

Dodatkowo zmianie poglądów Po-

laków w kwestii krzywdzenia dzieci ma 
służyć kampania społeczna: „Reaguj. 
Masz prawo” zainicjowana przez Rzecz-
nika Praw Dziecka.

Mimo aktów prawnych i  kampanii 
społecznych najnowsze badania przepro-
wadzone w  Polsce przez TNS OBOP 
są niepokojące. W Polsce utrzymuje się 
wysoka akceptacja (60%) dla bicia dzieci. 
Tylko 35% badanych nie uznaje bicia za 
zachowanie niezgodne z prawem. Biorąc 
pod uwagę wyniki badań nie możemy 
spocząć na laurach, tylko konsekwent-
nie dążyć do podmiotowego traktowania 
dziecka przede wszystkim na poziomie 
lokalnym.

W  praktyce sprawy dzieci w  Pol-
sce pozostają w  gestii resortu edukacji, 
zdrowia, sprawiedliwości, spraw we-
wnętrznych i polityki socjalnej. W Gmi-
nie Kłomnice aktywnie działa Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 

Ponadto pomocą małoletnim ofiarom 
przemocy służy: 
• Terenowy Komitet Ochrony Praw 

www.klomnice.pl
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Minęło już pół roku!

Sprawozdanie z działalności 
biblioteki w Pacierzowie

Dorota Majchrzak

15 września ubiegłego roku miało 
miejsce uroczyste otwarcie Bi-
blioteki Publicznej w  Pacierzo-

wie. W dniu oddania księgozbiór liczył 
pięćset sześćdziesiąt woluminów, dzi-
siaj jest ich prawie dziewięćset i będzie 
stale wzrastać. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać z nowoczesnego sprzętu, Inter-
netu, książek i  czasopism (prenumeru-
jemy Dziennik Zachodni, Kumpla dla 
dzieci oraz Claudię). 

 Biblioteka to również miejsce spotkań 
dzieci i  młodzieży. Mogą oni uczestni-
czyć w cotygodniowych zajęciach literac-
ko-plastycznych. Również dorośli często 
tutaj zaglądają aby wypożyczyć książkę 
oraz obejrzeć liczne występy.

W październiku uczniowie Zespołu 
Szkół w Konarach odwiedzili bibliotekę. 
Dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej 
zaznajomili się z  katalogiem i  księgo-
zbiorem. Lekcja biblioteczna miała na 
celu kształtowanie nawyku czytania 
i  korzystania z  księgozbioru. Również 
w  październiku odbył się konkurs pla-
styczny „Mój ulubiony bohater książ-
kowy” pod patronatem Zastępcy Wójta 
Gminy Kłomnice mgr Wandy Kusztal. 
Na konkurs wpłynęło ponad dwadzie-
ścia prac. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe. W  listopadzie obchodzili-
śmy w  bibliotece Dzień Pluszowego 
Misia. Dzieci poznały historię pluszo-
wego misia, dowiedziały się wielu cie-
kawostek o  niedźwiedziach bajkowych 
i tych prawdziwych, uzyskały informacje 
o  różnych gatunkach niedźwiedzi i  ich 
zwyczajach, o gwiazdozbiorach Wielkiej 
i Małej Niedźwiedzicy oraz o miastach, 
które mają wizerunek niedźwiedzia 

w  herbie. Następnie wysłuchały bajki 
i  wykonały piękne misie z  plasteliny. 
Wystawę można obejrzeć w bibliotece. 
29 listopada obchodziliśmy Andrzejki. 
W zabawie udział wzięły dzieci i mło-
dzież. Była muzyka, poczęstunek i wróż-
by andrzejkowe. W grudniu gościliśmy 
w bibliotece Świętego Mikołaja. Przyby-
ło wiele dzieci wraz z rodzicami i dziad-
kami. Mikołaj hojnie rozdawał prezen-
ty a  dzieci pięknie recytowały wiersze. 
Również we ferie biblioteka zapewniła 
interesującą formę spędzenia wolnego 
czasu. 21 stycznia odbyło się Spotka-
nie Noworoczne połączone z  Dniem 
Babci i Dziadka. Uczniowie z Zespołu 
Szkół w Konarach przedstawili Jasełka 
Bożonarodzeniowe, recytowali wiersze, 
które dedykowali babciom i  dziadkom 
oraz rozdawali kolorowe kwiaty z bibu-
ły wykonane na zajęciach literacko-pla-
stycznych w bibliotece. 23 stycznia OSP 
Pacierzów wraz z  biblioteką zorgani-
zowały Turniej Noworoczny w  tenisie 

stołowym, w czterech kategoriach wie-
kowych. Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy. We ferie dzieci i młodzież oglądały 
projekcje filmowe, próbowały swoich 
umiejętności kulinarnych, korzystały 
z gier planszowych. 1 lutego odbyło się 
rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepsze-
go Czytelnika. W ramach tego spotka-
nia dzieci i młodzież wystawiły teatrzyk 
kukiełkowy zatytułowany „Miesiące ku-
pują buty”. Na zajęciach literacko-pla-
stycznych dzieci samodzielnie wykonały 
kukiełki, dekoracje oraz przygotowywa-
ły się do wystawienia teatrzyku. Zgro-
madzona publiczność była zachwycona 
zdolnościami młodych aktorów. 6 mar-
ca w  bibliotece odbyło się Spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet, w ramach którego 
rodzice dzieci oddziału przedszkolnego 
z Zespołu Szkół w Konarach przedsta-
wili „Czerwonego Kapturka”. Wystąpiły 
również dzieci w  wiązance tanecznej. 
Były również życzenia dla wszystkich 
Pań z okazji ich święta.

 Pod koniec marca biblioteka ogłosiła 
Konkurs na Kartkę Wielkanocną. Za-
chęcam dzieci do wzięcia w nim udziału. 

 Zapraszam dzieci, młodzież oraz do-
rosłych do odwiedzania biblioteki oraz 
ciekawego spędzania w niej wolnego cza-
su a  także przeglądania strony interne-
towej biblioteki: bibliotekaklomnice.pl, na 
której znajdują się liczne zdjęcia. «

Dziecka oraz Biuro Porad Obywa-
telskich  42-207 Częstochowa Aleja 
Pokoju 12 tel. (34) 365-30-44

• Stowarzyszenie Po MOC- oferujące 
kompleksowa pomoc dla pokrzyw-
dzonych kobiet 40-019 Katowice ul. 
Krasińskiego 21 tel.: 32 255 38 69, 
694 489 187 

• Fundacja Dzieci Niczyje, 03-932 

Warszawa ul. Katowicka 31, tel./fax: 
22 616 02 68. 22 616 03 14 

• Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych - Całodobowy 
dyżur telefoniczny. Linia wsparcia: 
0-801 247 070. Telefon w sprawie 
zaginionych dzieci: 116 000. 
Dla krzywdzonych dzieci została 

także uruchomiona bezpłatna linia in-

terwencyjna o nazwie: Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, na 
który można dzwonić od poniedziałku 
do piątku 800 12 12 12

Podsumowując moje rozważania 
ponownie zacytuję Janusza Korczaka: 
”Dziecko nie staje się człowiekiem, ale 
już nim jest”. «
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NOWE GNIAZDA DLA BOCIANÓW

„Królewski apartament”  
na bocianim rancho

Jan Milc,  Adam Śliwakowski

W  połowie lutego, podczas 
krótkiej wizyty w  warszta-
cie samochodowym w  Li-

piczu naszą uwagę zwróciła okaza-
ła, metalowa konstrukcja przykryta 
drewnianymi elementami i dość grubą 
warstwą cienkich gałązek brzozowych. 
Całość była wymoszczona pokaźną 
warstwą mchu. Obok leżał betonowy 
słup energetyczny. Po cóż to wszystko? 
- zapytaliśmy właściciela warsztatu i go-
spodarza posesji p. Tadeusza.
- Jak z pewnością wiecie na terenie naszej 
posesji od kilkunastu lat gniazdują bocia-
ny - zaczął swoją opowieść p. Tadeusz. 
-  Jesienią ubiegłego roku dotychczasowe 
gniazdo zostało zniszczone. Topolę, na 
której ono się mieściło przewrócił wiatr. 

Cóż było robić...? Poczytaliśmy w mądrych 
książkach i okazało się, wbrew powszech-
nym opiniom, że gniazdo bocianie może 
być wykonane także z  elementów meta-
lowych. Bocianom to wcale nie przeszka-
dza. Jedynym warunkiem jest odpowied-
nia wysokość - żeby mogły „wystartować” 
i swobodny dostęp - żeby mogły bezpieczne 
lądować. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy 
zakupiliśmy metalowe profile i drewniane 
żerdzi. Nasz dobry znajomy, właściciel fir-
my „Elektromat” p. Wiesław Boral z Bart-
kowic dostarczył betonowy słup energetycz-
ny. Teraz zaczęły sie prace przy wykonaniu 
gniazda. Najpierw spawanie i  przykrę-
cenie drewnianych elementów. Następ-
nie utkanie warstwy z  cienkich gałązek 
brzozowych - tę robotę w ciągu kilkunastu 

godzin wykonał nasz współpracownik p. 
Robert - w końcu wszystko wymościliśmy 
suchym mchem. Pod koniec lutego, także 
przy pomocy sprzętu p. Wiesława Borala 
(potrzebny był dźwig i koparka) zainsta-
lowaliśmy nowe gniazdo. Teraz z  niepo-
kojem oczekiwaliśmy przylotu pierwszych 
bocianów. Trochę martwiliśmy się, że nie 
zechcą zasiedlić nowego gniazda, bo nie 
wiadomo czy będzie im odpowiadać...

W  czwartek 3 kwietnia, podczas 
kolejnej wizyty w  warsztacie,  z  przy-
jemnością  oglądaliśmy bocianią parę 
w  „bocianim apartamencie”. Kilka dni 
wcześniej przyleciał samiec, aby po-
sprzątać po zimie i przygotować gniaz-
do dla swojej wybranki. Ale, że sprząta-
nia nie trzeba było wykonywać - ledwie 
poprawił kilka gałązek - to i  czasu na 
wypoczynek miał więcej. Wypoczynek  
jak się okazało bardzo był potrzebny, 
gdyż nowe gniazdo upatrzyły sobie tak-
że inne bocianie samce. Walki o  dom 
trwały przez kilka dni. 
- To były dosłownie zapasy! - opowiada 
swoje wrażenia p. Tadeusz. - Większość 
pojedynków o gniazdo odbywała się w po-
wietrzu. Jednak jeden z  amatorów był 
na tyle zdeterminowany, że podjął walkę 
w  gnieździe i  próbował „naszego” bocia-
na z niego wypchnąć . Prawie jak podczas 
walk „sumo”. Ale mu się to nie udało i osta-
tecznie pretendenci do „lokalu” musieli po-
szukać swojej szansy w innym miejscu. 

Bociany od lat regularnie osiedlają się 
w naszym kraju. 52,5 tys. bocianich par, 
to najwięcej spośród wszystkich krajów 
europejskich!. Nie dziwi więc duma i ra-
dość osób posiadających na swoich po-
sesjach tzw. „bocieńce” (gniazda bociana 
białego). Na naszym terenie jest 12 taki 

www.klomnice.pl
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gniazd, przy czym nie wszystkie są regu-
larnie zasiedlane.
- Gmina Kłomnice od wielu lat podejmuje 
działania mające na celu ułatwienie przy-
latującym bocianom możliwości adapta-
cyjnych - mówi Wójt Gminy Kłomnice 
p. Adam Zając. - Mając to na uwadze co 
roku, przed przylotem bocianów zlecamy 
przegląd gniazd,  przycinanie odrasta-
jących konarów utrudniających bocianom 
siadanie na gnieździe i  ewentualne re-
monty. Dobrym tego przykładem było od-
nowienie siedliska w Karczewicach, gdzie 
pod wpływem silnych wiatrów całe gniaz-
do runęło na ziemię. Sytuacja była bardzo 
napięta , gdyż bociek już próbował siadać 
na dębie. 

Historia ta skończyła się jednak suk-
cesem, dzięki zaangażowaniu sołtysa p. 
Jerzego Barana, który przygotował ma-
teriał z drewna dębowego na konstrukcję 

stelażu i umiejętnościom alpinistycznym 
p. Wojciecha Małolepszego i Rober-
ta Kierzyńskiego, którzy potwierdzili 
swój profesjonalizm, mocując pod presją 
zniecierpliwionego bociana latającego 
nad drzewem całą konstrukcję wysoko 
na dębie. Resztę roboty wykona pewnie 
bocian, który znosząc drobne gałązki 
odebrał „roboty budowlane” akceptując 
nowe gniazdo. 
- W Gminie Kłomnice bociany są zawsze 
mile widziane. Z naszej strony pragnę za-
pewnić, że będziemy dokładać wszelkich 
starań, aby populacja bocianów na terenie 
gminy rosła a wszystkie gniazdujące tu bo-
ciany czuły się jak „ u siebie” - zakończył 
swoje refleksje Wójt Gminy. 

Cieszy fakt, że mieszkańcom gminy 
nie jest obojętny los tych ptaków. Odbie-
raliśmy wiele zgłoszeń od naszych miesz-
kańców w  sprawach złego stanu gniazd 

bocianów, czy też zranień samych ptaków. 
W zdecydowanej większości przypadków 
przyczyną uszkodzeń były złe warunki 
atmosferyczne, ale zdarzały się też nieza-
mierzone działania ludzi, np: porzucone 
sznurki od snopowiązałki, które bocian 
wykorzystał do rozbudowy gniazda, co 
w  kilku przypadkach przyczyniło się do 
okaleczenia młodego bociana.

Bocian od wieków w  naszym kra-
ju darzony jest sympatią. W  dawnych 
czasach, kiedy budował swoje gniazdo 
na dachu stodoły uważano, że pose-
sja i jej właściciele otrzymali wielki dar 
szczęścia i powodzenia. Zajmował tak-
że szczególne miejsce w sztuce, choćby 
znany obraz J. Chełmońskiego „Bocia-
ny”. Obecnie urasta do miana symbolu 
narodowego i mało kto wyobraża sobie 
Polskę bez tego pięknego ptaka. I niech 
tak zostanie! «

XI Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego w Kłomnicach

Krzysztof Chmielarz

Marzec, to miesiąc który od 
dziesięciu lat trwale zapisał 
się w  grafiku imprez kul-

turalnych organizowanych w Gminie 
Kłomnice. W  dniu 22 marca 2014 
roku na Hali Sportowej odbył się ko-
lejny XI Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Wójta Gmi-
ny Kłomnice, którego uroczystego 
otwarcia dokonała V-ce Wójt Gminy 
Kłomnice P. Wanda Kusztal.

W  rywalizacji tanecznej uczestni-
czyło 97 par tanecznych z  29 klubów 
tańca z  24 miast Polski, takich jak: 
Bielsko Biała, Częstochowa, Dąbrowa 
Górnicza, Głogów, Jaworzno, Kalisz, 
Kęty, Kielce, Kluczbork, Kłomnice, 
Kraków, Łódź, Mykanów, Mysłowice, 
Pabianice, Płock, Radomsko, Rybnik, 
Sosnowiec, Tarnowskie Góry, War-
szawa, Wodzisław, Wrocław, Żory. 
W pięknej scenerii, w kolorowym świe-
tle reflektorów mogliśmy podziwiać 
kunszt i  piękno tańca standardowe-
go - walca angielskiego, wiedeńskiego, 
tanga, quikstepa oraz latynoamerykań-
skiego - samby, cza-czy, rumby, pasodo-
ble, jiwe w wykonaniu par tanecznych 
od najmłodszej kategorii „H” poprzez 

G, F, E, D, C, do kategorii „B” i wieku 
tancerzy od 8 do 20 lat.

W trakcie zmagań tanecznych nie-
zawodny był kłomnicki smok – Dyz-
io, który wychodząc ze swej jaskini na 
każdym bloku tanecznym wyprowadzał 
tancerzy na parkiet i rozbawiał publicz-
ność. Rozpoczęcia prestiżowej części 
turnieju Gali wieczorowej dokonał 
zespół Kłomnickie Płomyczki prezen-
tując w pięknych strojach szlacheckich 
narodowego poloneza, a później taniec 
ludowy. Gala wieczorowa była też oka-
zją do zaprezentowania pokazu tańca 
w wykonaniu najmłodszych początku-
jących tancerzy z klubu tańca „STYL” 
Kłomnice prowadzonego przez trenera 
Krystiana Chmielarza, których niema-
łe już wyczyny obficie wynagradzano 
oklaskami. Za wspaniały występ każdy 
najmłodszy tancerz otrzymał pamiąt-
kowy medal za zajęcie 1 miejsca na tur-
nieju, nagrodę rzeczową, a smok Dyzio 
dodatkowo rozdawał słodycze. 

Wśród startujących par tanecznych 
tancerze z KTT „STYL” Kłomnice za-
jęli następujące miejsca:
W kategorii „H” do 7 lat:
- 1 miejsce – Kuba Mielczarek & Ania 

Michoń,
 - 2 miejsce – Kuba Kudła & Agatka 
Góra,
 - 2 miejsce – Dominika Misiewicz & 
Paweł Kowalik,
W kategorii 8-9 „H”: 
 - 2 miejsce – Mateusz Frymus & 
Oliwia Matuszczyk,
 - 2 miejsce – Dawid Marchewka & 
Justyna Wysmołek , 
 - 2 miejsce – Michał Romianowski & 
Kinga Chwałkowska,
 - 2 miejsce – Filip Fresel & Martyna 
Idziak.
W kategorii 10-11 „H” 
 - 1 miejsce – Kornel Trybulak & 
Martyna Tylec,
 - 2 miejsce – Konrad Wysmołek & 
Maja Stelmaszczyk
W kategorii 12-13 „F” 
 - 5 miejsce – Maciej Kubik & Ola 
Królik,
W kategorii 12-13 „b” 
 - 5 miejsce – Wojciech Rataj & Julia 
Romianowska.

Warto przedstawić Czytelnikom 
Gazety, że wzorem od 8-miu lat tego-
roczny turniej miał charakter charyta-
tywny. W przerwie na wieczorowej gali 
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› przekazany został czek dla Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w War-
szawie, ul. Łomiańska 5, tytułem po-
mocy w leczeniu i dla ochrony zdrowia 
dla kolejnego dziecka z  terenu gminy 
Kłomnice. 

Tancerzom, którzy stanęli na po-
dium wręczano piękne puchary, ufun-
dowane przez Wójta Gminy Kłomnice, 
medale, dyplomy i dodatkowo nagrody 
od Sponsorów. Podczas Turnieju tance-
rze cały czas mieli zapewnioną opiekę 
medyczną. Funkcję tą sprawował lekarz 
- P. Grzegorz Kupczak, za co serdecz-
nie dziękujemy.

Turniej pod przewodnictwem 
Głównego Sędziego – Tadeusza Piąt-
kowskiego z  Krakowa sędziowali: 
Leszczyńska Dominika – Gliwice, Ska-
wiński Michał – Wrocław, Felzenowski 
Maciej – Wrocław, Urban Tadeusz – 
Nowa Sól, Kijkowski Grzegorz –Wro-
cław, Wolinowski Wojciech –Rybnik. 

Na koniec Wójt Gminy Kłomni-
ce – P. Adam Zając gratulując wszyst-
kim tancerzom wspaniałych występów 
i osiągnięć w rywalizacji sportowej do-
konał uroczystego zamknięcia turnieju.

XI Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego został zorganizowany 
dzięki staraniom i  zaangażowaniu ro-
dziców dzieci i  tancerzy naszego Klu-

bu i  mógł się odbyć dzięki ludziom 
dobrego serca – Sponsorom, którzy 
wspierali organizatorów. Szczególne 
podziękowania organizatorzy turnieju 
– Gminny Ośrodek Kultury w Kłom-
nicach oraz Klub Tańca Towarzyskiego 
i  Nowoczesnego „STYL” przy GOK 
w  Kłomnicach składają Przedstawi-
cielom Gminy Kłomnice; Wójtowi - 
Panu Adamowi Zając, Sekretarz - Pani 
Róży Wiewióra, Skarbnik - Pani Hali-
nie Paruzel Tkacz –za wszelką pomoc 
i zawsze okazywaną życzliwość w roz-
wijaniu tańca towarzyskiego na terenie 
naszej Gminy.

Dlatego tą drogą serdecznie jeszcze 
raz Wszystkim dziękujemy.

SPONSORZY XI OTTT 2014 
w Kłomnicach.
-Bank Spółdzielczy w  Kłomnicach - 
Główny Sponsor Turnieju
-P.P.U. „MAG-RYŚ” Rędziny
-Zakład Metalowo – Elektrotechnicz-
ny „BAJPAX” Nieznanice
-Piekarnia KRYSIAK s.c. w  Kłomni-
cach
-„RONZONI -MAGRYŚ” sp. z  o.o. 
Rędziny
-Dyrektor Zespołu Szkół w  Kłomni-
cach
-Pałac w Nieznanicach Właściciel – P. 
Elżbieta Lubert

-Pracownia Obuwia Tanecznego 
„FLAMENCO” Dudki
-Szkółka Drzew i  Krzewów Ozdob-
nych Kłomnice
-NOWODVORSKI Lighting Często-
chowa
-P.H. „FAMA” Rędziny
-P.P.H.U. MIKO-POL Import-Eks-
port Kłomnice 
 Biuro Rachunkowe Kłomnice
-P.W. „SOLO – KOLOS” Zakład Pra-
cy Chronionej Częstochowa
-Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
Kraków
-P.P.H.U. „CENTURION” Widzów
-P.H.U. „DOM-MAR” Kłomnice
-Zakład Handlowy „ROLBUD” 
Nieznanice
-P.W. „AMGA” Częstochowa
-Firma Handlowa „EWA” Kłomnice
-P.U.P.H.”ROMEO” Roman Sapała 
Borowno
-Z.U.H.P. “ELEKTROMAT – BIS”
-Gospodarstwo Agroturystyczne 
„NIEZAPOMINAJKA” w Garnku
-Sklep Wielobranżowy – M i B Ligo-
ccy
-MOTIS – Trofea Sportowe - Często-
chowa
-Centrum Dekoracji Ślubnej Witko-
wice
-Bezimienni. «

fot. Michał Bąk

XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Kłomnicach
fot. Michał Bąk (oprócz podpisanych)

fot. Krzysztof Chmielarz
fot. Krzysztof Chmielarz
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Jarmark wielkanocny
Katarzyna Jurkowska, Jadwiga Kaczorowska –ZS w Kłomnicach

W  dniu 06.04.2014r. na Hali 
Sportowej w  Kłomnicach 
po raz drugi spotkaliśmy 

się na Jarmarku Wielkanocnym. Po-
mysłodawcami i realizatorkami jarmarku 
były Panie działające w Kole Rękodziel-
niczym będącym sekcją Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice. 
W  czasie jarmarku odbył się kiermasz 
wyrobów rękodzielniczych, ozdób wiel-
kanocnych oraz produktów regionalnych. 

Nadrzędnym celem tego typu im-
prez jest popularyzacja i przypomnienie 
tradycji związanych ze Świętami Wiel-
kanocnymi. Wystawcami były nie tylko 
Panie należące do Koła, ale również inne 
osoby zajmujące się rękodziełem oraz 
wytwarzaniem w tradycyjny sposób chle-
ba czy sera. Swoje stoisko mieli również 
uczniowie z Zespołu Szkół w Skrzydlo-
wie działający w Kole Bardzo Młodych 
Gospodyń Wiejskich, którego opieku-
nem jest Pani Elżbieta Łągiewka.

 Podczas trwania imprezy wręczone 
zostały nagrody zwycięzcom Konkursu 
na Baby i Palmy Wielkanocne zorgani-
zowanego przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kłomnicach.

 Po południu odbyły się występy ze-
społów folklorystycznych, solistów z  te-
renu Gminy Kłomnice i Gidle oraz kon-
cert Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice.

 Jako pierwszy wystąpił Folklorystycz-
ny Zespół Śpiewaczy „Klepisko”, który 
zaprezentował wiązankę pieśni z  Gór-

nego Śląska. Z  kolei mogliśmy podzi-
wiać „Kłomnickie Płomyczki” w tańcach 
z  różnych regionów Polski. Najmłodsza 
grupa zatańczyła „michałka” i  „kozę”, 
najstarsza grupa tańce rzeszowskie, na-
tomiast średnia m.in. „polkę pszczyńską”. 
Na koniec „Płomyczki” zatańczyły „polkę 
warszawską”. Zespół Obrzędowy „Gru-
sza” z Rzerzęczyc, który obchodzi w tym 
roku, podobnie jak „Kłomnickie Pło-
myczki”, 20 – lecie działalności artystycz-
nej, zaprezentował obrzęd pod tytułem 
„W chałupie u szewca Morcina”.

Następnie na scenie podziwialiśmy 
grupę utalentowanych wokalistów. Ma-
rysia Markiewicz, reprezentująca GOK 
w  Gidlach, ma na swoim koncie wiele 
sukcesów. Ostatnio mogliśmy ją oglądać 
na Gali Viva Najpiękniejsi w  Warsza-
wie, na której zaśpiewała piosenkę „To 
nie ja” w  duecie z  Edytą Górniak. Na 
jarmarku wysłuchaliśmy czterech pio-
senek w  wykonaniu tej bardzo młodej 
artystki obdarzonej niezwykłym gło-
sem. Kasia Chrząstek z ZS w Konarach 
wykonała dwa utwory (przygotowała ją 
pani Małgorzata Gojewić), wystąpiły też 
uczennice z ZS w Garnku przygotowane 
przez pana Pawła Szumlasa: Weronika 
Dziagacz, Luiza Gągała i Anita Topol-
ska. Na naszym jarmarku wystąpiła rów-
nież wielokrotnie nagradzana wokalistka 
z  Zawady – Justyna Borowik. Zespół 
Szkół w Kłomnicach reprezentował chór 
i  zespół „Wesoła Pięciolinia” pod kie-

runkiem pani Elżbiety Twardoch. Chór 
młodszy wykonał dwa utwory, potem po-
dziwialiśmy solistów młodszych: Oliwię 
Matuszczyk, Patrycję Ociepę, Dorotkę 
Stanisz oraz duet Karolinka Rachwalik 
i Bartek Bąk. Następnie w żywiołowym 
repertuarze zaprezentował się zespół wo-
kalny „Wesoła Pięciolinia”. Na zakończe-
nie brawurowo zagrała Orkiestra Dęta 
Gminy Kłomnice pod kierunkiem pana 
Krzysztofa Jabłońskiego. 

W  czasie trwanie imprezy czynna 
była kawiarenka, którą sprawnie prowa-
dziły Panie Ewa Eliasz i Anna Dzionek. 
Oferowały licznie przybyłym gościom: 
kawę, herbatę, pyszne ciasta oraz chleb ze 
swojskim smalcem.

Jarmark Wielkanocny posłużył inte-
gracji mieszkańców naszej Gminy, którzy 
nie tylko miło spędzili niedzielne popo-
łudnie, mogli również zakupić piękne 
wyroby rękodzielnicze i  ozdoby wielka-
nocne. Dochód uzyskany z  kawiarenki 
został przeznaczony na cele Stowarzy-
szenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy za-
chcieli spędzić z nami czas, a szczególnie 
Pani Wandzie Kusztal – Wicewójt Gmi-
ny Kłomnice, Radnym i  przedstawicie-
lom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kłomnice.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych twórczością rękodziel-
niczą do włączenia się w działalność na-
szego Koła. «

Jarmark wielkanocny
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Powiatowy konkurs wiedzy o „Kamieniach 
na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

Joanna Suliga

25 marca br. w  Zespole Szkół 
w Kłomnicach odbył się Powia-
towy Konkurs Wiedzy o  „Ka-

mieniach na szaniec” Aleksandra 
Kamińskiego. Na zaproszenie organi-
zatorek konkursu, tj. p. Joanny Suligi, 
p. Marioli Wołek i  p. Sylwii Krzysz-
kowskiej, odpowiedziało 18 gimnazjów 
z  powiatu częstochowskiego. W  zma-
ganiach konkursowych uczestniczyło 
36 uczniów, z których aż dziewięcioro 
zostało nagrodzonych. 

I miejsce 
Paulina Misiewicz – Gimnazjum 
w Zawadzie
Weronika Kowalik – Gimnazjum 
w Kłomnicach
II miejsce 
Igor Jelonek – Gimnazjum nr 2 w Ko-
niecpolu

Agata Pisarska – Gimnazjum w Wit-
kowicach
III miejsce 
Klaudia Śliwakowska – Gimnazjum 
w Witkowicach
Paulina Łataś – Gimnazjum nr 12 
w Częstochowie
Wyróżnienia
Kacper Deska – Gimnazjum w  Przy-
rowie
Aleksandra Świerczewska – Gimna-
zjum w Kłomnicach
Marta Wróbel - Społeczne Gimnazjum 
Nr 2 im. Z. Herberta STO w Często-
chowie

Jury konkursu - w  składzie: pani Ka-
tarzyna Bodziachowska (nauczycielka 
języka polskiego w  IX LO im. C. K. 
Norwida w Częstochowie), pani Doro-
ta Majchrzak (pracownik Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Kłomnicach, filia 
w  Pacierzowie) oraz pani Beata Wy-
rwał (nauczyciel historii oraz biblio-
tekarz w ZS w Kłomnicach), zwróciło 
uwagę na znakomite przygotowanie 
uczniów do tegorocznych zmagań nad 
utworem Kamińskiego. Gimnazjaliści 
świetnie orientowali się nie tylko w hi-
storii okresu II wojny światowej, ale 
także w zagadnieniach teoretyczno-li-
terackich. Warto również podkreślić, iż 
każdy z uczestników konkursu dosko-
nale znał treść „Kamieni na szaniec”.
Nagrody dla uczestników ufundowali: 
dyrektor ZS w Kłomnicach – pani Bar-
bara Kanoniak, pani Magdalena Milc 
(m home nieruchomości), pani wice-
wójt - Wanda Kusztal oraz Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe. Serdecznie 
dziękujemy! «

Winda dla osób niepełnosprawnych 
przy Zespole Szkół w Skrzydlowie

Marlena Bąk

W marcu br. zakończono ro-
boty budowlane przy bu-
dowie windy dla osób nie-

pełnosprawnych w Skrzydlowie. 
Wykonawcą robót był Zakład Me-

talowo – Elektrotechniczny BAJPAX 
z Nieznanic. Koszt robót to kwota 87 

tys. zł.
Część środków na ten cel w wysoko-

ści 60% zadania pozyskano z PFRON 
(Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) w ramach 
„Programu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami II w obszarze B”. Pozo-

stałe koszty to środki własne gminy.
Realizacja projektu oraz uzyskane 

dofinansowanie pozwoliło zrealizować 
postawione cele a mianowicie:
• Dostosować placówkę do potrzeb 

uczniów osób niepełnosprawnych 
ruchowo;

• Zniwelować bariery architektonicz-
ne w placówce oświatowej;

• Stworzyć możliwości uczestniczenia 
w życiu społecznym, edukacyjnym i 
kulturalnym osób z niepełnospraw-
nością ruchową lub z deficytami ru-
chu. «

Powiatowy konkurs wiedzy 
o „Ani z zielonego wzgórza”

J. Kaczorowska, E. Owczarek- ZS w Kłomnicach

W  Szkole Podstawowej 
w Kłomnicach po raz dru-
gi odbył się konkurs wie-

dzy o lekturze. Jego organizatorkami 
były nauczycielki j. polskiego- Jadwi-

ga Kaczorowska i  Elżbieta Owcza-
rek. Tym razem uczestnicy musieli 
wykazać się doskonałą znajomością 
powieści Lucy Maud Montgomery, 
,Ania z Zielonego Wzgórza” oraz wie-

dzą dotycząca biografii autorki. Zma-
gania miały miejsce 25 marca 2014 
r. Przybyło do nas 34 uczniów wraz 
z opiekunami z 16 szkół w naszym po-
wiecie. 

Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała niezależna komisja 
w składzie: p. Halina Zielińska – emery-
towana nauczycielka języka polskiego, 
p. Teresa Raźniak – Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, p. 
Renata Michoń- pracownik tejże bi-
blioteki oraz p. Joanna Wójcik- polo-

www.klomnice.pl
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nistka i bibliotekarka z ZS w Garnku. 
W czasie oczekiwania na wyniki goście 
wysłuchali koncertu orkiestry dętej pod 
kierunkiem p. Krzysztofa Jabłońskie-
go, wokalistów przygotowanych przez 
p. Elżbietę Twardoch oraz piosenek 
w wykonaniu harcerzy.

Jury po sprawdzeniu prac wyłoni-
ło zwycięzców. I  miejsce zajęła Anna 
Jureczko (SP w Zawadzie), II miejsce 

– Natalia Celt (SP w  Konopiskach), 
III miejsce ex-aequo - Julia Misz-
ta (SP w  Olsztynie), Paulina Koło-
dziejczyk (SP w  Kłomnicach), Julia 
Mucha (SP w  Kruszynie), natomiast 
wyróżnienia otrzymali: Kinga Łape-
ta (SP w  Jackowie), Michał Jagusiak 
(SP w Witkowicach), Zuzanna Ociepa 
(SP w Jackowie) oraz Julia Brych (SP 
w  Koniecpolu). Pani Wicedyrektor 

Katarzyna Jurkowska wręczyła zwy-
cięzcom nagrody książkowe, a  pozo-
stałym uczestnikom dyplomy za udział 
w konkursie. 

Spotkanie przebiegło w miłej i ser-
decznej atmosferze. Dało nauczy-
cielom okazję do wymiany informa-
cji i  nawiązania współpracy poprzez 
udział w różnych konkursach humani-
stycznych. «

Pierwszy Dzień Wiosny w Zespole 
Szkół w Rzerzęczycach

Monika Wrzalik- Bruś

Uczniowie ZS w  Rzerzęczy-
cach w  radosnych nastrojach 
obchodzili nadejście wio-

sny. Wszyscy z  utęsknieniem czekali 
na 21 marca, który okazał się dniem 
wyjątkowo ciepłym i  słonecznym. 
Pierwszy Dzień Wiosny obchodzony 
jest w naszej szkole jako Dzień Samo-
rządności Uczniowskiej. Jest to jed-
na z  wielu inicjatyw podejmowanych 
przez Samorząd Uczniowski, którego 
przedstawiciele opracowują program 
tej uroczystości. Tradycyjnie obchody 
Dnia Samorządności rozpoczęły się od 
symbolicznego przekazania klucza do 
szkoły przez Pana Dyrektora – Ryszar-
da Kroka przewodniczącemu SU. Prze-
kazanie klucza jest wyrazem „przejęcia 

władzy” w szkole przez uczniów. Prze-
wodniczący SU - Kacper Wilk z  ra-
dością odebrał klucz do murów szkoły 
a hasłem „Dzień Wiosny czas zacząć” 
dał znak do rozpoczęcia obchodów. 

Tego dnia zgromadzeni na sali 
gimnastycznej uczniowie prezentowa-
li się niezwykle barwnie i  kolorowo. 
Przepiękne i  pomysłowe przebrania 
uczniów przykłuwały uwagę wszyst-
kich. Stroje były bardzo starannie i cie-
kawie przygotowane. I tak można było 
zobaczyć motylki, żabki, pszczółki, 
bociany, smerfy, ogrodników, śpiochów 
oraz marzanny. Było bardzo kolorowo 
i wesoło. W klasach O- III zwyciężyły 
pszczółki i biedronki z klasy II. W ka-
tegorii klas IV- VI pierwsze miejsce 

przypadło smerfom z klasy VI. Wśród 
gimnazjalistów najciekawszy strój za-
prezentowali uczniowie z klasy II, któ-
rzy przebrali się za marzanny. 

W  kolejnej części programu roz-
strzygnięto konkurs na „Super Marzan-
nę 2014”- najpiękniejszą okazała się 
marzanna wykonana przez Jakuba Po-
litańskiego z klasy IV. W tym dniu od-
były się również wybory na Miss i Mi-
stera Wiosny, którymi zostali Martyna 
Bartczak i  Adrian Franc. Z  wielkim 
utęsknieniem uczniowie uczestniczy-
li w  zabawie „Azorek”, podczas której 
nauczyciele wraz z  uczniami rywali-
zowali o  zwycięstwo. Następnie cała 
społeczność szkolna wyruszyła w  ko-
rowód wiosenny ulicami Rzerzęczyc. 
Uczniowie z  hasłem „Witaj Wiosno” 
obwieścili nadejście upragnionej pory 
roku. Wiosenny korowód zakończył 
się spaleniem marzanny. Na zakończe-
nie uroczystości odbyło się przekazanie 
klucza przez przewodniczącego Samo-
rządu Uczniowskiego. «

Dzień Języków Europejskich 
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach 

Aldona Mroziakiewicz

Dnia 27 marca obchodziliśmy 
po raz kolejny Dzień Euro-
pejski. Tegoroczne obcho-

dy przebiegały pod hasłem „Sweet 
holidays”. Akademię rozpoczęły 
występy artystyczne uczniów kl. IV, 
I, II SP oraz IG, którzy zaśpiewali 
utwory w  języku angielskim i  nie-
mieckim. Następnie wszystkie klasy 
zaprezentowały walory turystyczne 
krajów unijnych. Przenieśliśmy  się 
do słonecznej Italii, Hiszpanii, Grecji 
czy Chorwacji  jak i   też deszczowej 

Wielkiej  Brytanii. Oczywiście, nie 
ominęła nas wędrówka po Polsce. 
Honorowym gościem była królowa 
Elżbieta II. Pojawił się również  de-
tektyw Sherlock Holmes wraz z  dok-
torem Watsonem.

W  trakcie akademii jury wybrało 
zwycięskie prace plastyczne , promują-
ce  języki obce. W kategorii klas I-III 
Szkoły Podstawowej zwyciężył uczeń 
kl. I –Filip Fresel, IV-VI –Dorota Wy-
szka, Gimnazjum- Patrycja Plewińska. 

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz 

książki językowe ufundowane przez 
wydawnictwo Oxford. Klasy gimna-
zjalne również zaprezentowały się 
w scenkach językowych.

Dyrektor podziękował organiza-
torce p. Aldonie Mroziakiewicz oraz 
wychowawcom za wspaniałe przygo-
towanie uczniów do akademii. Przy-
pomniał jak ważna jest  znajomość 
języków obcych w dzisiejszym świecie, 
bo „kto języki obce zna, ten w świecie 
rade sobie da!” 

Obecnie uczniowie mogą poznać 
języki obce od najmłodszych lat ucząc 
się języka angielskiego od oddziały 
przedszkolnego. Ich drugim językiem 
jest  niemiecki. Aktualnie  uczniowie 
Szkoły Podstawowej mają szansę na-
uki języka rosyjskiego na zajęciach do-
datkowych-pozalekcyjnych. «
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Jestem Polakiem, Europejczykiem, 
obywatelem świata

Monika Wrzalik- Bruś

Europa jest wielojęzyczna- to bo-
gactwo, ale i zobowiązanie. Unia 
Europejska słusznie postuluje, 

żeby jak najwcześniej rozpoczynać na-
ukę dwóch języków obcych, co pozwoli 
odpowiednio reagować na zmieniające 
się warunki życia w  naszym coraz bar-
dziej zglobalizowanym świecie. Dobra 
znajomość języka angielskiego to dziś 
standard, ale należy się zastanowić, jakie 
inne języki obce mogą ułatwić dzieciom 
lepszy start w przyszłość. Polska jest kra-
jem, w  którym język niemiecki stwarza 
wiele szans i możliwości. Kilka argumen-
tów, dla których warto uczyć się języka 
niemieckiego. Językiem niemieckim jako 
ojczystym posługuje się największa liczba 
mieszkańców Europy. 

Język niemiecki jest językiem ojczy-
stym dla ponad 100 milionów osób. Poza 
tym ponad 55 milionów posługuje się 
nim jako językiem obcym. Język nasze-
go sąsiada cieszy się wielką popularnością 
w Polsce, gdzie uczy się go 2,35 mln osób. 

Niemcy są najważniejszym partne-
rem gospodarczym Polski. Coraz więcej 
firm otwiera swoje przedstawicielstwa 
w  Niemczech. Ponad 25% wszystkich 
polskich produktów sprzedawana jest do 
Niemiec- najważniejszy partner handlo-
wy Polski. Na polskim rynku działa wiele 
firm z  niemieckim kapitałem, a  praco-
dawcy często wymagają od kandydatów 
znajomości języka niemieckiego. Od lat 
bardzo dobrze rozwija się polsko- nie-
miecka współpraca w  dziedzinie nauki 
i  kultury. Świadczy o  tym intensywna 
wymiana uczniów i studentów. Najwięcej 
stypendiów płynie do studentów z Polski 
właśnie z Niemiec, więcej niż z Wielkiej 
Brytanii i  Francji. Polsko- Niemiecka 
Współpraca Młodzieży umożliwiła na 
przestrzeni ostatnich 20 lat ponad dwa 
miliony spotkań między młodymi ludźmi 
z Niemiec i Polski. 

Według Komisji Europejskiej mło-
dzież do matury powinna opanować co 
najmniej 2 języki obce w stopniu komu-
nikatywnym. Nauka języka niemieckiego 
umożliwia bezpośredni kontakt z ludźmi 
w wielu krajach Europy i daje duże szan-

se edukacyjne i  zawodowe. Niemieckie 
uczelnie wyższe oferują znakomite moż-
liwości rozwoju naukowego, zwłaszcza 
w kierunkach technicznych. Odwiedzają 
nas niemieccy turyści – w 2009 było to 
4,7 milionów czyli blisko 37% wszyst-
kich odwiedzających nasz kraj. Znajo-
mość języka niemieckiego to szansa na 
lepsze poznanie dziedzictwa kulturowego 
naszego zachodniego sąsiada. Język na-
szych zachodnich sąsiadów uważany jest 
także za język kultury nauki, język wybit-
nych poetów, pisarzy, artystów, filozofów 
i uczonych.

Język niemiecki ze względu na swoją 
logiczną jasną strukturę wspiera rozwój 
umiejętności analitycznego i  logicznego 
myślenia. Znajomość języka niemieckie-
go ułatwia naukę innych języków obcych. 
Dzieci, które zaczęły naukę od posiada-
jącego bardzo logiczną strukturę języka 
niemieckiego, w  późniejszym okresie 
miały mniej problemów z  nauką kolej-
nych języków obcych. Zasady pisowni są 
stosunkowo proste do opanowania – pi-
sze się prawie tak, jak się słyszy.  

Także w  Zespole Szkół w  Rzerzę-
czycach podejmowane są akcje mające 
na celu zwiększenie motywacji do nauki 
języka niemieckiego. Zrealizowano pro-

jekt „Deutsch Wagen Tour” połączony 
z Dniem Języka Niemieckiego. „Deutsch 
Wagen Tour” ma na celu promocję nauki 
języka niemieckiego wśród dzieci i mło-
dzieży. Projekt realizowany jest przez 
Instytut Goethego oraz Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Republiki Federal-
nej Niemiec. 

W  ramach akcji pięć samochodów 
z  logo projektu odwiedza w całej Polsce 
przedszkola, szkoły i  uczelnie. Jednym 
z  haseł projektu jest Deutsch - Wa-
gen?- te samochody inspirują do nauki 
języka niemieckiego. Pomysłodawczynią 
i  organizatorem uroczystości w  szkole 
była nauczycielka języka niemieckiego 
i  angielskiego – mgr Monika Wrzalik- 
Bruś. Także w naszej szkole profesjonal-
nie przygotowana lektorka prowadziła 
warsztaty z języka niemieckiego. Poprzez 
gry, zabawy i konkursy uczniowie bardzo 
chętnie brali udział w  zajęciach. Po za-
kończonych warsztatach wszyscy zgro-
madzili się w  pięknie udekorowanej na 
tę okazję sali gimnastycznej, gdzie miały 
miejsce dalsze obchody Dnia Języka Nie-
mieckiego. Wcześniej uczniowie przy-
gotowywali flagi, foldery, plakaty krajów 
niemieckojęzycznych. W formie prezen-
tacji multimedialnej uczennice gimna-
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Konkurs na Najpiękniejszą Palmę i Babę 
Wielkanocną rozstrzygnięty!

Renata Krawiec

Została zmieniona w  tym roku 
formuła konkursu. Formy takie 
jak: kraszanka i pisanka zamie-

niono na Babę Wielkanocną, z  możli-
wością rozdania podopiecznym GOPS. 
Została palma, którą dzieci z Akcji Cha-
rytatywnej „Dzieci-Dzieciom” przy GOK 
w  Kłomnicach sprzedawały w  Hali na 
Jarmarku Wielkanocnym i przy naszych 
sklepach. Wyjadą na pewno za zarobione 
pieniądze ze sprzedaży palm, na wyciecz-
kę wakacyjną. Konkurs ma zasięg po-
wiatowy. Spośród gmin uczestniczących 
w naszym konkursie były: Janów, Rędzi-
ny, Mstów, Olsztyn, Kłomnice. Statystyka 
wygląda następująco: Rzerzęczyce zdo-
minowały wszystkie miejscowości naszej 
gminy i inne, zarówno w palmie i babie. 
Na kolejnych miejscach wyróżniają się 
następujące szkoły z miejscowości: Wit-
kowice, Skrzydlów i  Konary. Pozostałe 

z  innych gmin: Piasek, Kusięta, Konin 
i  Rędziny. Ogółem dostarczono Orga-
nizatorowi 114 szt. palm wielkanocnych 
i  46 szt. bab przeważnie drożdżowych, 
przepięknie ozdobionych lukrem, kolo-
rowe, z różnymi świątecznymi ozdobami, 
nawiązującymi do Świąt Wielkanocnych. 
Nie zabrakło małych babeczek z foremek, 
tak misternie i wiosennie zarazem przy-
branych lukrem, że miło było patrzeć na 
wybitne zdolności zwycięzców konkursu. 
W  tym roku rozszerzyliśmy kategorię 
wiekową- dorośli. Wystartowały Panie 
z Garnka, pod kierunkiem energicznych, 
zaradnych Pań: Bibliotekarki -Małgosi 
Smolarczyk i  Sołtys Garnka – Wiesła-
wy Jędras. Wszystkie palmy otrzymały 
nagrody. Jedne wielkie, drugie małe, któ-
re wybrać? Nie wielkość, a  urok palm, 
a  zwłaszcza regionalizm, to co świadczy 
o  naszej tradycji, co powinniśmy pie-

lęgnować. Nie wzorować się należy na 
nowoczesnych, sztucznych, udziwnio-
nych przez wstążki, materiały przeróżne 
i konstrukcje. Tak jak styliści podkreślają 
elegancja tkwi w prostocie. To też, te pro-
ste i skromne palmy, nasze polskie w tym 
osadzone głęboko w tradycji. I niech tak 
pozostanie! Jeśli pragniecie poznać naj-
lepszych spośród zwycięzców, to proszę 
wejść na stronę GOK w Kłomnicach 
www.gokklomnice.pl

Informujemy uprzejmie, że uroczy-
stość wręczania nagród zwycięzcom 
odbyła się w  dniu 6 kwietnia w  Hali 
Sportowej na imprezie pn. Jarmark Wiel-
kanocny. Nagrody wręczali: P. Wanda 
Kusztal – zastępca Wójta Gminy Kłom-
nice, P.Lidia Burzyńska- Radna powiato-
wa oraz P. Stanisław Matuszczak – Radny 
Gminy Kłomnice. Wszyscy nasi goście 
złożyli życzenia, do nich dołączył P. Zbi-

Gminny konkurs plastyczny „Drzewa”
Aleksandra Knysak

Dnia 25 marca 2014 r.  w Zespo-
le Szkół im. J. Kochanowskie-
go w  Witkowicach odbył się  

Gminny Konkurs Plastyczny” Drzewa”, 
przeznaczony dla uczniów klas IV- VI 
szkoły podstawowej.  Celem niniejszego 
konkursu było rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych uczniów,  kształtowanie 
umiejętności posługiwania się różnorod-
nymi technikami i narzędziami  plastycz-
nymi oraz  prezentacja twórczości o wy-
sokich walorach estetycznych. Tematem 

była prezentacja drzewa lub kilku drzew 
w dowolnej stylizacji artystycznej i w do-
wolnej technice plastycznej. Organizato-
rem konkursu była p. Aleksandra Knysak. 
Prace konkursowe uczniów oceniła ko-
misja w  składzie: p. Genowefa Mysłek, 
p. Katarzyna Sosnowska oraz p. An-
drzej Kempa. W konkursie wzięli udział 
uczniowie reprezentujący każdą ze szkół 
naszej gminy. Spośród 17 uczestników 
jury wyłoniło 9 najlepszych prac. Oto 
wyniki konkursu: I  miejsce- Zuzanna 

Gajewicz, kl. VI (Rzerzęczyce), II miej-
sce Kinga Łągiewka, kl. VI (Rzerzęczyce), 
III miejsce – Gabriela Dobrzańska, kl. VI 
(Rzerzęczyce), wyróżnienie: Gracjan Ko-
walczyk , kl. VI (Zawada), Justyna Kępka, 
kl. IV (Garnek),  Dominika Michoń, kl. V 
( Garnek), Oskar Szymczyk, kl. V (Wit-
kowice), Julia Matuszczyk, kl. VI (Kłom-
nice), Katarzyna Ligocka, kl. VI (Kłomni-
ce).  Wszystkim zwycięzcą,  uczestnikom  
konkursu oraz nauczycielom przybyłym 
na konkurs serdecznie dziękujemy.  «

zjum przedstawiły informacje o  Niem-
czech. Następnie lektorka projektu- pani 
Joanna Lay przedstawiła cele swej wizyty 
oraz zapoznała z  prezentacją na temat 
„Dlaczego warto uczyć się języka nie-
mieckiego?”. W dalszej części Dnia Języ-
ka Niemieckiego uczniowie zaprezento-
wali swe umiejętności językowe recytując 
wiersze i śpiewając piosenki po niemiec-
ku. Następnie odbyła się prezentacja słyn-

nych osób pochodzących z Niemiec, byli 
to przedstawiciele niemieckiej muzyki, 
nauki, polityki, sportu oraz filmu. Także 
najmłodsi uczniowie wystąpili w  pięk-
nych przebraniach Królewny Śnieżki 
i siedmiu krasnoludków, Kopciuszka oraz 
Kota w  butach. Na scenie można było 
zobaczyć pięknie przebranych: Claudię 
Schiffer, Helmuta Kohla, Steffi Graf, 
Marlene Dietrich, Martina Schmidta, 

Alberta Einsteina, Wilhelma Roentgena, 
Bawarczyków, Michaela Schumachera, 
Schillera, Goethego. Uczniowie zatań-
czyli także walca wiedeńskiego. Podsu-
mowując, aby jak najlepiej przygotować 
naszych uczniów do życia we współcze-
snym świecie staramy się zapewnić im 
optymalne warunki do rozwoju umiejęt-
ności lingwistycznych.  «

›››
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gniew Wawrzyniak – kierownik GOPS 
w Zdrowej.
P.S Wrósł się w naszą pożyteczną działal-
ność Akcji Charytatywnej „Dzieci-Dzie-
ciom” P. Cezary Zatoń – Firma Prze-
wozowa „Czarbud” z Kłomnic, pięknie 

dziękujemy za przewiezienie wystawy do 
Hali Sportowej na imprezę pn. „Jarmark 
Wielkanocny”.

Drugim wspaniałym przyjacielem 
Akcji Charytatywnej „Dzieci-Dzieciom 
„ przy organizacji paczek żywnościowych 

ze sprzedaży aniołów – przekazanie to-
reb firmowych przez P. Tomasza Drab 
– Sklep „Evita” w Kłomnicach. Takim 
ludziom jak Panowie nasza działalność 
merytoryczna nabiera blasku i serdeczno-
ści! «

›

Rusza kurs komputerowy dla Seniorów w naszej gminie 
Wanda Kusztal

Na jednym ze spotkań Związ-
ku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Kłomnicach 

padła propozycja zorganizowania 
kursu nauki podstawowej obsługi 
komputera. Pan Adam Zając -Wójt 
Gminy Kłomnice bardzo mile został 
zaskoczony tą propozycją i zapewnił, że 
zrobi wszystko, aby marzenie Naszych 
Emerytów spełniło się. Po ogłoszeniu 
naboru okazało się, że zainteresowanie 
tym tematem jest bardzo duże. Zastęp-
ca wójta Pani Wanda Kusztal temat ten 
poddała dyskusji na spotkaniu z Dyrek-
torami Szkół. Okazało się, że szkoły bar-
dzo chętnie zaangażują się w organizację 
kursu komputerowego dla seniorów. I tak 
już po świętach rozpoczną się pierwsze 
zajęcia kursu komputerowego „Kompu-
ter –Oknem na Świat” skierowanego dla 
seniorów z Gminy Kłomnice. Kurs ten 
będzie bezpłatny. Chęć uczestnictwa w 
kursie zadeklarowało około 70 emerytów 

i rencistów. Program będzie obejmował 
20 spotkań z zakresu podstawowej ob-
sługi komputera, edytora tekstu i Inter-
netu. Zajęcia będą prowadzone w szkol-
nych pracowniach komputerowych przez 
nauczycieli. Pomoc w zdobyciu umie-
jętności komputerowych zadeklarowali 
również wnuczkowie uczestników kursu. 
Każdy uczestnik kursu komputerowego 
otrzyma pomoc edukacyjną „Poradnik 
dla Seniora”. Poradnik ten został opraco-
wany i wydany dla Seniorów przez Panią 
mgr Patrycję Burzyńską nauczycielkę in-
formatyki w Zespole Szkół w Skrzydlo-
wie oraz Panią mgr Agnieszkę Dróżdż 
nauczycielkę informatyki w Zespole 
Szkół w Garnku. Serdeczne podzięko-
wania dla Pań za poświęcony czas i wkład 
w organizację kursu komputerowego. 
Wszystkim Seniorom życzymy owocnej 
przygody z komputerem i Internetem 
oraz samych „szóstek” na świadectwie. «

XIV Wielkanocny Wyścig kolarski
Adam Równiak

Już po raz czternasty Gmina Kłom-
nice gościła kolarzy, którzy bardzo 
licznie skorzystali z zaproszenia 

do udziału w Wielkanocnym Wyści-
gu Kolarskim o Puchar Wójta Gmi-
ny Kłomnice, który był jednocześnie 
pierwszą eliminacją Pucharu Polski dla 
następujących kategorii: kobiety open, 
juniorka młodsza, junior i junior młod-
szy, a w związku z tym, iż był to również 
jedyny wyścig kolarski w Polsce orga-
nizatorzy spodziewali się rekordowej 
liczby uczestników. W pierwszym dniu 
rozegrano jazdę indywidualną na czas. 
Kolarze przy pięknej słonecznej pogo-
dzie pokonywali dystans 11 kilometrów, 
który prowadził z Kłomnic przez Mi-
chałów, Bartkowice do Rzek i tam przy 

ulicy Mierniczej kolarze zawracali z po-
wrotem w kierunku Kłomnic, gdzie na 
ulicy Pocztowej była usytuowana meta. 
Do startu zgłosiło się ponad 350 zawod-
ników i zawodniczek i jak podkreślali 
wszyscy zawodnicy trasa z pozoru wyda-
wała się łatwą, lecz niewidoczne dla oka 
wzniesienia robiły swoje, a dodatkowo 
jazdę utrudniał wiejący wiatr. W dru-
gim dniu zawodów odbywały się wyścigi 
ze startu wspólnego, gdzie do kategorii, 
które ścigały się w pierwszym dniu do-
łączyły grupy młodziczek i młodzików, 
a łączna liczba przekroczyła liczbę pię-
ciuset zawodników i zawodniczek. Jako 
pierwsze na mecie ustawiły się juniorki 
młodsze, które miały do pokonania łącz-
nie ponad 36 kilometrów. Następnie do 

startu ustawiły się młodziczki do rywali-
zacji na dystansie 18 kilometrów. W oby-
dwu wyścigach nie było zdecydowanych 
ucieczek, cały peleton jechał razem, a o 
zwycięstwie decydowały finisze z peleto-
nu. Kolejną grupą, która stanęła do startu 
byli juniorzy młodsi, których do wyścigu 
zgłosiła się rekordowa liczba uczestni-
ków 197 kolarzy, z obawy o zamieszanie 
jakie będzie powstawało przy starcie tak 
dużej liczby sędzia główny pan Miro-
sław Wojdak postanowił start Juniorów 
młodszych przenieść o 300 metrów za 
linie mety, co pozwoliło na swobodne 
ustawienie się kolarzy i wozów technicz-
nych. Duża liczba kolarzy spowodowała, 
że było wiele upadków, służby ratownicze 
udzielały pomocy przedmedycznej za-
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TYMBARK CUP 2014
Artur Raźniak

W  czwartek 20.03.br. na 
stadionie Skry w  Często-
chowie rozegrano mię-

dzy-powiatowy turniej dla dziewczyn 
w  piłce nożnej w  dwóch kategoriach 
wiekowych U-10 i  U-12. W  obu ka-
tegoriach udział brały drużyny z Aka-
demii Sportu Gminy Kłomnice. Nasze 
drużyny zagrały bardzo dobrze zajęły 

pierwsze miejsca i awansowały do fina-
łu województwa śląskiego. Dziewczyny 
w  swoich meczach z  tyłu zagrały na 
zero. 
 Wyniki zawodów U-10:
 AS KŁOMNICE-GOL CZĘSTO-
CHOWA 3-0
 SOKRATES CZĘSTOCHOWA - 
AS KLOMNICE 0-5

 Wyniki zawodów U-12
 AS KŁOMNICE – KŁOBUCK 7-0
 PORAJ – AS KŁOMNICE 0-4
 38 CZĘSTOCHOWA – AS KŁOM-
NICE 0-4
 Składy drużyn: 
U-10: O.Pałuszka,W.Pluta, J.Woldan, 
M.Musiał,Marlena Musiał,Z.Piwo-
warczyk,W.Misiewicz,O.Młynek,N.
Młynek,D.Skorupa
U-12: N.Wojciechowska,A.Wasilen-
ko,K.Skorupa,E.Fidler,K.Bednarczy-
k,Z.Kumorek, Z.Mirowska, A.Kosma-
la, O.Pyda,I.Chęcińska.  «

wodnikom, którzy mieli otarcia na łok-
ciach, kolanach, biodrach, dwóch zawod-
ników zostało przetransportowanych do 
szpitala z poważniejszymi urazami. W 
tym wyścigu mogliśmy zobaczyć co jest 
kwintesencją kolarstwa czyli ucieczki 
z peletonu i właśnie po takiej ucieczce 
najlepszym zawodnikiem okazał się ko-
larz z grupy KTK Kalisz Czubak Dawid, 
który ze znaczną przewaga wjechał na 
metę przed reszta peletonu. Po juniorach 
młodszych w odstępie 3 minut do startu 
ustawili się młodzicy, którzy rywalizowali 
na dystansie 36 kilometrów i w tym wy-
ścigu również o zwycięstwie zadecydował 
finisz z peletonu. Jako ostatni do rywa-
lizacji stanęły grupy juniorów i kobiety 
open. Juniorzy rywalizowali na dystansie 
91 kilometrów, natomiast kobiety na 73 
kilometrach. Również w tych wyścigach 
do mety dojechały całe grupy. W trakcie 
trwania ostatnich wyścigów dokonywa-
no dekoracji zwycięzców w kategoriach 
młodzieżowych za jazdę indywidualną 
na czas i za jazdę ze startu wspólnego, 
po zakończeniu wyścigu juniorów i ko-
biet dekorowano zwycięzców w tych 
kategoriach za jazdę indywidualną na 
czas i za start wspólny. Każdy zwycięzca 
otrzymał statuetkę, którą można zdobyć 
tylko zwyciężając w Kłomnicach i tak jak 
podkreślano to niejednokrotnie w trak-
cie trwania wyścigu właśnie takie stoją 
u najlepszych obecnie polskich kolarzy 
Rafała Majki czy Michała Kwiatkow-
skiego, którzy zdobywali swoje kolarskie 
szlify również uczestnicząc w wyścigu 
w Kłomnicach. Dekoracji dokonywali: 
Wójt Gminy Kłomnice pan Adam Zając, 
Członek Zarządu Powiatu Częstochow-
skiego pan Jan Miarzyński, panie Radne 
Powiatowe pani Lidia Burzyńska i pani 
Barbara Mizera, Zastępca Wójta Gmi-

ny - Wanda Kusztal, Sekretarz Gmi-
ny Kłomnice – Róża Wiewióra, Radni 
Gminy Kłomnice – Stanisław Matusz-
czak, Witold Bruś oraz sponsorzy, którzy 
wsparli organizację wyścigu. Takie duże 
przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć, 
gdyby nie praca i pomoc wielu ludzi, 
których pozwolą Państwo, ze wymienię: 
Bank Spółdzielczy w Kłomnicach, ZME 
„BAJPAX” w Nieznanicach, „ROLBUD” 
Nieznanice, „KOMOBEX – INEL” 
Częstochowa, „VIV” Garnek, „DOM 
MAR” Kłomnice, Gminna Spółdzielnia 
„SCH” w Kłomnicach, Piekarnia „KRY-
SIAK” Kłomnice, Krzysztof Sołtys, Jacek 
Gajda, Daniel Sośniak, Zbigniew Młyń-
ski, Patryk Zalas, Artur Raźniak. Należy 
również wspomnieć o osobach, które za-
bezpieczały bezpieczeństwa uczestników 
wyścigu, a mianowicie druhów strażaków 
z jednostek OSP z terenu Gminy Kłom-
nice, Policjantów z Wydziału Ruchu 
Drogowego komendy Miejskiej w Czę-
stochowie, Strażników Gminnych. 

Wyniki indywidualnej jazdy na 
czas: Junior: 1.Mateusz Pacan – UKS 
Gimnazjum Twoja Merida Imielin, 
2.Patryk Soliński – GKK OPTY Ma-
zowsze, 3.Daniel Staniszewski – Kolar-
ski Klub Sportowy Ciechanów; Junior 
Młodszy: 1.Dawid Łączkiewicz – UKS 
Koźminianka Koźminek, 2.Dawid 
Czubak – KTK Kalisz, 3.Karol Zdun – 
KKS Gostyń; Kobiety OPEN: 1.Anna 
Plichta – TKK Pacific Toruń,2.Paulina 
Brzeźna-Bentkowska – TKK Pacific 
Toruń, 3.Monika Brzeźna – TKK Pa-
cific Toruń; Juniorka: 1.Daria Pikulik 
– BCM Nowatex Ziemia Darłowska, 
2.Agata Drozdek – BCM Nowatex 
Ziemia Darłowska, 3.Natalia Nowo-
tarska – UKS Jedynka Kórnik; Juniorki 
Młodsze: 1.Patrycja Lorkowska – GKS 

Cartusia Kartuzy, 2.Katarzyna Socha – 
KLKS Azalia Brzóza Królewska, 3.Ka-
rina Topolska – BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska.

Wyniki ze Startu wspólnego: Ju-
nior: 1.Daniel Staniszewski – Kolarski 
Klub Sportowy Ciechanów, 2.Stanisław 
Aniołkowski – BDC NOSIR Nowy 
Dwór Mazowiecki, 3.Patryk Soliński – 
GKK OPTY Mazowsze; Junior Młod-
szy: 1.Dawid Czubak – KTK Kalisz, 
2.Paweł Kostrubski – LKK Warmia Bi-
skupiec, 3.Sebastian Grabis – Kolarska 
Zagłębie Sosnowiec; Kobiety OPEN: 
1.Paulina Brzeźna-Bentkowska – TKK 
Pacific Toruń, 2.Natalia Mielnik – LKS 
Atom Boxmet Dzierżoniów, 3.Daria Pi-
kulik – BCM Nowatex Ziemia Darłow-
ska; Juniorki: 1.Daria Pikulik – BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska, 2.Monika 
Graczewska – LUKS JF-Duet BCM 
Nowatex Goleniów, 3.Agata Drozdek 
– BCM Nowatex Ziemia Darłowska; 
Juniorki Młodsze: 1.Katarzyna Maka-
rewicz – Mayday Team Start Lublin, 
2.Klaudia Bielawska – UKS Koźminian-
ka Koźminek, 3.Magdalena Zielińska 
– UKS Sokół Kęty; Młodzik 1.Cezary 
Bzdak – ULKS Pajęczno, 2.Mateusz Ja-
kubasz – UKS Koźminianka Koźminek, 
3.Kornel Klementowicz – LKS Trasa 
Zielona Góra; Młodziczka: 1.Paulina 
Petri – KS Społem Ulisse Central Łódź, 
2.Aleksandra Woźniak – KS Społem 
Ulisse Central Łódź, 3.Edyta Gołek – 
Dobre Sklepy Rowerowe Author LK 
UKS Pszczyna.

Więcej informacji na temat wyników 
zmagań w XIV Wielkanocnym Ogól-
nopolskim Wyścigu Kolarskim znaleźć 
można na oficjalnej internetowej stronie 
Gminy Kłomnice www.klomnice.pl  «
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Urok starych fotografii

Budynek Plebanii w Kłomnicach
Krzysztof Wójcik 

W  tym numerze ciągle pozo-
stajemy w  starym, histo-
rycznym centrum Kłomnic. 

Spójrzmy, jak dzisiaj wygląda plebania 
naszej kłomnickiej parafii. Budynek 
może nie okazały, ale mieszkają w  nim 
zarówno proboszcz, jak i księża, a także 
mieści się kancelaria i znajduje się salka 
parafialna. Jest więc nadzwyczaj pojemny 
i funkcjonalny. Budynek ten powstał do-
piero po zakończeniu II wojny światowej, 
wybudowany w  latach pięćdziesiątych 
staraniem ówczesnych proboszczów: 
Mariana Kubowicza (1935-49), który 
zgromadził materiał i  Jan Massalskiego 
(1949-70). Poprzednio znajdowała się 
w  pobliżu poprzednia plebania i  także 
była usytuowana frontem w  kierunku 
do ulicy Częstochowskiej. Z  boku stał 
mniejszy, nie istniejący dziś, budynek 
mieszkalny.

Na starej, jeszcze przedwojennej fo-
tografii, widzimy dość duży drewniany 
budynek z  przeszklonym gankiem, po-
kryty dachówką. Drewniane oszalowa-

nie pomalowane było na kolor brązowy 
(przynajmniej w  ostatnich latach przed 
rozbiórką), a otwarte okiennice nadawa-
ły budynkowi charakterystyczny wygląd. 
Zdjęcie wykonano przy okazji bezpłatne-
go kursu kroju i szycia zorganizowanego 
przez „Singera”, znana firmę produkująca 
maszyny do szycia. Widoczny na nim 
w  centrum ks. proboszcz Roman Kos-
sowski odszedł z parafii w 1935 r., a więc 
musiało być wykonane przed tą datą. 
Przed plebanią ustawione są stoły z roz-
łożonymi efektami pracy kursantek. One 
same siedzą za stolami i przeważnie są to 
bardzo młode dziewczęta. Najprawdo-
podobniej była to inicjatywa Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, 
jakie działało wtedy w Kłomnicach. Pa-
miętam, że o takich kursach wspomina-
ła moja babcia Władysława Sankowska, 
z domu Rymarek. Może są osoby, które 
rozpoznają się na tych zdjęciach lub też 
z przekazów rodzinnych wiedzą, kto na 
nim jest. Mimo, że zdjęcie nie jest dobrej 
jakości i w dodatku nie najlepiej zeskano-

wane. Wiem, ze było kilka zdjęć z  tego 
wydarzenia, ale jedno, które miałem 
w  ręku, było bardzo zniszczone, wręcz 
nieczytelne. 

Nie znalazłem informacji o  powsta-
niu starej plebani, ale najprawdopodob-
niej powstała jeszcze w  XIX wieku, bo 
o  niej wspomina korespondent „Prze-
glądu Katolickiego” z  1896 r.. Materiał, 
z  którego była zbudowana plebania był 
solidny i przetrwał w dobrym stanie do 
rozbiórki, bo belki podczas niej uzyska-
ne zostały sprzedane jednemu z miesz-
kańców i  użyte do następnej budowy. 
Według relacji starszych mieszkańców 
Kłomnic, niedaleko plebanii znajdowały 
się budynki gospodarcze. Część z  nich 
stoi tam nadal. 

Na koniec dziękuję wszystkim czy-
telnikom za słowa uznania, za informacje 
i dzielenie się swoimi zbiorami oraz za-
chęcam do kontaktu na adres krzyszto-
fwojcik15@gmail.com. Z góry dziękuję!

www.klomnice.pl



Jestem widoczny- jestem bezpieczny

Pierwszy Dzień Wiosny
Powiatowy konkurs wiedzy o „Ani z zielonego wzgórza”



Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, 
pochwalcie się Czytelnikom  naszej lokalnej gazety. 

Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać na pocztę 
 e-mail: gazeta@klomnice.pl 

Ania Szymczyk 
córka Moniki i Grzegorza 
mieszka w Kłomnicach. 
Urodziła się 17.12.2013r.              

Nadia Kaczmarek
Urodziła się 19.11.2013r.
Ważyła 3660g i mierzyła 56cm.
Córka Olgi i Łukasza.
Tata pracuje w Kłomnicach.

Nasze Słoneczka!!!

Powiatowy konkurs wiedzy 
o „Kamieniach na szaniec” 
Aleksandra Kamińskiego

Gminny konkurs plastyczny „Drzewa”

TYMBARK CUP 2014

Dzień Języków Europejskich 


