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Szanowni Czytelnicy!

Na�ostatniej�sesji�Rady�Gminy�Kłomnice,�radni�dokonali�podsumowania�wy-
konania�budżetu�gminy�za�2011�rok.�Wcześniej�na�połączonych�komisjach�Rady,�
pracowano�na�przedłożonych�przez�wójta�materiałach,�oceniając�całoroczną�dzia-
łalność�organu�wykonawczego�jakim�jest�wójt.�Komisja�Rewizyjna�po�przeanali-
zowaniu�przedstawionych�materiałów�wystąpiła�do�Regionalnej�Izby�Obrachun-
kowej�(RIO)�w�Katowicach�opiniując�pozytywnie�wykonanie�budżetu.�Te�same�
materiały,�zostały�wcześniej�przekazane�do�RIO�zgodnie�z�ustawą�o�finansach�pu-
blicznych.�Również�zespół�kontrolny�z�RIO�wystawił�pozytywną�ocenę�za�wyko-
nanie�budżetu.�Te�wszystkie�procedury�miały�na�celu�postawienie�przez�Komisję�
Rewizyjną�wniosku�o�udzielenie�(lub�nie)�wójtowi�gminy�absolutorium�za�2011�
rok.�Wniosek�ten�został�poddany�pod�głosowanie.�Wszyscy�radni�głosowali�za�
udzieleniem�absolutorium.�Było�to�już�10�absolutorium,�jakim�kolejna�Rada�Gmi-
ny,�skwitowała�moją�działalność�na�stanowisku�wójta,�od�wyborów�w�2002�roku.�
Oczywiście�na�ten�sukces�składa�się�praca�wielu�ludzi,�a�więc�przede�wszystkim,�
pracowników�Urzędu�Gminy,�wykonujących�dobrze�swoje�zadania�ale�również�
radnych�gminy,�którzy�swoimi�decyzjami�umożliwiali�płynną�realizację�budże-
tu.�Trzeba�bowiem�pamiętać,�że�cała�polityka�finansowa�gminy�wymaga�zgody�
radnych.�Wójt�tylko�może�proponować,�takie�czy�inne�rozwiązania�finansowe�ale�
ostateczna�decyzja�należy�do�rady.�Dlatego�tak�ważna�jest�wzajemna�współpraca�
i�po�raz�kolejny�dziękuję�radnym�za�ich�postawę.�Cały�czas�bowiem�muszę�mieć�
świadomość,�że�będąc�jednoosobowym�zarządem,�sam�odpowiadam�za�wszelkie�
nieprawidłowości�przy�realizacji�budżetu,�dlatego�zamykając�rok�2011�już�my-
ślimy�jak�najlepiej�zrealizować�budżet�roku�2012.�Wszystkim�zainteresowanych�
realizacją�budżetu�za�2011�rok,�odsyłam�do�krótkiego�streszczenia�na�następnych�
stronach�gazety�i�na�stronę�internetową�gminy.

Okładka fot Leszek Janik
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Uchwałą Nr 15/IV/2011 z dnia 7.02.2011r został uchwalony budżet gminy na 2011 rok w wysokości: 

•� dochody�–�42�680�578,00�
•� wydatki�-�41�541�746,00�
•� przychody-�7�034�275,00��

w�tym:�kredyty�i�pożyczki�-�6�765�622,00�oraz�wolne�środki�-�268�653,00�
•� rozchody�(spłaty�pożyczek�i�kredytów)�–�8�173�107,00

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie: 

•� przez�Radę�Gminy�-�8�
•� przez�Wójta�Gminy�-�16

W wyniku powyższych korekt po zmianach na dzień 31.12.2011 r plan budżetu wynosił: 

•� dochody�-�41�201�793,74
•� wydatki�-�42�275�270,74

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco: 

•� dochody�-�41�388�767,48�co�stanowi�100,5�%�planu
•� wydatki�-�40�440�108,53�co�stanowi�95,7%�planu�

Wynik budżetu za 2011 rok jest nadwyżką i wynosi: 948 658,95
Wielkość i struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: 

1.� dochody�własne�–�14�771�199,17�co�stanowi�35,7�%�dochodów�ogółem�
2.� dotacje�celowe�-�4�470�858,45�co�stanowi�10,8�%�dochodów�ogółem
3.� subwencja�ogółem�-�14�930�013,00�co�stanowi�36,1%�dochodów�ogółem
4.� środki�unijne�-�7�216�696,86�co�stanowi�17,4�%�dochodów�ogółem.

 
Z ogólnej kwoty wydatków: 

•� wydatki�inwestycyjne�wynosiły�–�9�676�312,20
•� wydatki�bieżące�wynosiły�-�30�763�796,33�

z�tego:��
-�wynagrodzenia�i�pochodne�-�15�500�514,42��
-�dotacje�-�1�246�056,25��
-�wydatki�na�obsługę�długu�Gminy�-�531�672,15��
-�pozostałe�wydatki�bieżące�-�13�485�553,51�

W analizowanym okresie Gmina Kłomnice realizowała następujące ważniejsze inwestycje: 

1.� Rozbudowa�wodociągów�gminnych�w�msc.�Bartkowice,�Rzerzęczyce�oraz�opracowanie�dokumentacji�na�budowę�
sieci�wodociągowej�Witkowice-Przybyłów.

2.� Budowa�oczyszczalni�ścieków�w�Hubach�oraz�kanalizacji�sanitarnej�w�Hubach,�Adamowie,�Rzerzęczycach�–�I�etap.�
3.� Przebudowa�dróg�w�gminie�Kłomnice:�

•� przebudowa�drogi�gminnej�ul.�Główna�w�Witkowicach,
•� przebudowa�nawierzchni�i�odwonienia�ul.�Zachodniej�w�Kłomnicach,
•� przebudowa�drogi�gminnej�ul.�Błonie,�ul.�Nowej�i�ul.�Klonowej�w�Garnku,
•� przebudowa�drogi�gminnej�ul.�Leśna�i�ul.�Miernicza�w�Rzekach�Wielkich,
•� przebudowa�drogi�gminnej�w�msc.�Huby,
•� przebudowa�drogi�gminnej�ul.�Łąkowa�w�Pacierzowie,

4.� Budowa�garażu�wraz�z�zapleczem�socjalnym�dla�OSP�w�Karczewicach.
5.� �Modernizacja�oświetlenia�ulicznego:�

•� budowa�kablowej�linii�oświetlenia�ulicznego�przy�ul.�Mstowskiej�w�Rzerzęczycach,
•� wykonanie�oświetlenia�na�placu�zabaw�i�założenie�lampy�wraz�z�dobudową�przewodu�i�opraw�ul.�Wschodnia�w�Garnku.

6.� Przebudowa�budynku�OSP�z�przeznaczeniem�na�funkcjonowanie�filii�Gminnej�Biblioteki�Publicznej�w�Pacierzowie.
7.� Remont�zbiornika�wodnego�z�infrastrukturą�rekreacyjną�w�Kłomnicach.
8.� Dokończenie�prac�związanych�z�budową�kompleksu�boisk�sportowych�w�ramach�programu�„Moje�boisko-Orlik�

2012”�w�Rzerzęczycach.
9.� Termomodernizacja�budynku�Zespołu�Szkół�w�Witkowicach.«

Realizacja budżetu gminy za rok 2011
www.klomnice.pl
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Celem Programu Współpracy 
Gminy Kłomnice z Orga-
nizacjami Pozarządowymi 

jest wspieranie przez Gminę dzia-
łań organizacji pozarządowych po-
przez powierzanie organizacjom 
pozarządowym ustawowych zadań 
gminy.

W�roku�2012�organizacjom�poza-
rządowym� i� podmiotom� uprawnio-
nym� zlecono� realizację� następują-
cych�zadań�publicznych:
•� z� zakresu� upowszechniania� kultury�
fizycznej�i�sportu�w�sołectwach�gmi-
ny�Kłomnice�w�roku�2012-�na�łączną�
kwotę�166.000�zł;

•� z� zakresu� upowszechniania� kultu-
ry� i� pielęgnowania� tradycji� naro-
dowych� w� środowiskach� seniorów�
z�terenu�gminy�Kłomnice-�na�łączną�
kwotę�6.000�zł.;

•� z� zakresu� przeciwdziałania� uzależ-
nieniom� i� patologiom� społecznym�
w� sołectwach� gminy� Kłomnice�
w�roku�2012-�na�kwotę�86.000�zł.;
Celem� konkursów� ofert� w� zakre-

sie�upowszechniania�kultury� fizycznej�

i�sportu�w�sołectwach�gminy�Kłomnice�
w�roku�2012�był�wybór�i�dofinansowa-
nie� projektów� na� wsparcie� zadań� pu-
blicznych�realizowanych�poprzez:
•� prowadzenie� zajęć� treningowych�
mających� na� celu� przygotowanie�
zawodników� do� rywalizacji� w� roz-
grywkach� w� różnych� dyscyplinach�
sportowych,

•� uczestniczenie�w�rozgrywkach�spor-
towych;

•� organizację� imprez� rekreacyjno-�
sportowych� dla� dzieci,� młodzieży�
i�dorosłych;

•� utrzymanie�bazy�sportowej�w�stanie�
umożliwiającym�prowadzenie� zajęć�
i�zawodów�sportowych.
Do�konkursu�zgłosiło�się�21�pod-

miotów.�
Po� sprawdzeniu� ofert� Komisja�

stwierdziła,� że� do� dalszej� procedury�
konkursowej� zostało� dopuszczonych�
16�ofert.�Pięć�ofert� zostało�odrzuco-
nych�w�postępowaniu�konkursowym,�
ponieważ� nie� spełniały� wymogów�
formalnych.

�W�dniu�1�marca�2012�roku�Wójt�

Gminy� Kłomnice� ogłosił� konkurs�
ofert� na� wsparcie� realizacji� zadania�
publicznego� w� zakresie� upowszech-
niania� kultury� i� pielęgnowania� tra-
dycji� narodowych� w� środowiskach�
seniorów� z� terenu� gminy� Kłomnice.�
Celem�tego�konkursu�było�wyłonienie�
podmiotów,� które� będą� podtrzymy-
wały�i�pielęgnowały�tradycje�narodo-
we�w�środowiskach�seniorów�z�terenu�
gminy� Kłomnice� poprzez� organizo-
wanie� wycieczek� krajoznawczo-� tu-
rystycznych� oraz� zwiedzanie� miejsc�
pamięci�narodowej.�Termin�składania�
ofert� upłynął�w�dniu�21�marca�2012�
roku�o�godz.�15.00.�W�wyznaczonym�
terminie� została� złożona� tylko� jedna�
oferta� przez� Polski� Związek� Emery-
tów,�Rencistów� i� Inwalidów,�Zarząd�
Oddziału� Rejonowego� w� Kłomni-
cach,�ul.�Strażacka�18.�Komisja�kon-
kursowa� dokonała� oceny� formalnej�
i� merytorycznej� złożonej� oferty.� Po�
zapoznaniu� się� z� propozycją� Komi-
sji�Wójt�nie�wprowadził�zmian� i�do-
finansowanie� w� wysokości� 6.000� zł�
otrzymał:�Polski�Związek�Emerytów,�

Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Lp. Nazwa�organizacji�pozarządowej Kwota�przyznanej�dotacji

1. Zarząd�Powiatowy�Związku�Młodzieży�Wiejskiej�w�Częstochowie 2.500�zł

2. Klub�Sportowy�„WARTA”�w�Zawadzie 32.000�zł

3. Ludowy�Klub�Sportowy�„ORKAN”�w�Rzerzęczycach 50.000�zł

4.
Fundacja� na� rzecz� dzieci� i� młodzieży� „Otwórzmy� Serca� dla� Dzieci”�
w�Rzerzęczycach

1.000�zł

5. Uczniowski�Ludowy�Klub�Sportowy�przy�Szkole�w�Witkowicach 4.000�zł

6. Stowarzyszenie�na�Rzecz�Rozwoju�Gminy�Kłomnice 18.000�zł

7. Fundacja�„Pomóżmy�Dzieciom�Poznać�Świat”�w�Skrzydlowie 1.000�zł

8.
Stowarzyszenie�Wiejska�Rekreacja�i�Wypoczynek�w�Symbiozie�z�Naturą�
„GRUSZKA”�w�Rzerzęczycach

2.800�zł

9. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Zdrowej 1.000�zł

10. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Rzerzęczycach 1.000�zł

11. Gminny�Ludowy�Klub�Sportowy�Gmina�Kłomnice 46.700�zł

12. Stowarzyszenie�„Jedność�w�Działaniu”�w�Zawadzie 4.000�zł

13. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Kłomnicach 1.000�zł

14.
Akademia�Sportowo-Rekreacyjna�„OKINAWA�UECHI-�RYU”�w�Micha-
łowie

1.000�zł

Organizacje pozarządowe- Dotacje
Katarzyna Duda
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Rencistów� i� Inwalidów,� Zarząd� Re-
jonowy� z� siedzibą� w� Kłomnicach,�
ul.�Strażacka�18.�

Celem�konkursu�ofert�na�wsparcie�
realizacji� zadania� w� zakresie� Prze-
ciwdziałania� uzależnieniom� i� pato-
logiom� społecznym� w� sołectwach�
gminy�Kłomnice�w� roku� 2012,� było�
wyłonienie� i� dofinansowanie� pod-
miotów,� które� będą� realizowały� za-
danie�publiczne�m.in.�przez:
•� działania� promujące� trzeźwy�
i�bezpieczny�sposób�spędzania�czasu�
przez�dzieci�i�młodzież;

•� rozwój� zorganizowanych� zajęć� po-
zaszkolnych,�zajęć�sportowo-�rekre-
acyjnych� oraz� imprez� profilaktycz-
nych;�

•� promowanie� alternatywnych� form�
spędzania� czasu� dla� dzieci� i� mło-

dzieży;
•� zorganizowanie� czasu� wolnego�
dzieciom� i� młodzieży� poprzez� roz-
wijanie� zainteresowań� i� talentów,�
poprawę� sprawności� fizycznej,� roz-
wój�umiejętności�interpersonalnych,�
kształtowanie�postaw�społecznych.
Termin� składania� ofert� rozpoczął�

się�8�marca�2012�roku.�Do�28�marca�
2012� roku� do� godz.� 15.00� wpłynęły�
23�oferty.

Po� sprawdzeniu� ofert� Komisja�
Konkursowa� stwierdziła,� że� do� dal-
szej� procedury� konkursowej� prze-
chodzi�21�ofert.�Dwie�oferty�zostały�
odrzucone� w� postępowaniu� konkur-
sowym,� ponieważ� nie� spełniały� wy-
mogów�formalnych.

Środki� publiczne� przeznaczo-
ne� na� realizację� zadań� publicznych�

w� w/w� otwartych� konkursach� ofert�
wyniosły�258.000�zł.�Z�otrzymanych�
środków�publicznych�organizacje�po-
zarządowe�mogą�pokryć�takie�koszty�
jak:�wynagrodzenie� trenerów,� zakup�
sprzętu� sportowego,� zakup� strojów�
i�obuwia�sportowego,�zakup�napojów�
dla� zawodników,� opłaty� licencyjne,�
obsługa�księgowa,�utrzymanie�obiek-
tów� sportowych,� usługi� transporto-
we,� wyposażenie� apteczki,� opłaty�
sędziowskie,� zakup� pucharów� i� dy-
plomów,�zorganizowanie�warsztatów�
o�tematyce�przeciwalkoholowej�i�tp.

Każda�z�organizacji�pozarządowej�
zobowiązana� jest� do� złożenia� spra-
wozdania�z� realizacji�wykonania�za-
dania�publicznego.«

Wyniki konkursu na wsparcie realizacji zadania w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Lp. Nazwa�organizacji�pozarządowej Kwota�przyznanej�dotacji

1.
Stowarzyszenie� Wiejska� Rekreacja� i� Wypoczynek� w� Symbiozie�
z�Naturą�„GRUSZKA”�w�Rzerzęczycach

2.500�zł

2. Fundacja�„Otwórzmy�Serca�dla�Dzieci”�w�Rzerzęczycach 1.000�zł

3. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Zdrowej 3.750�zł

4. Stowarzyszenie�na�Rzecz�Rozwoju�Gminy�Kłomnice 6.000�zł

5 Uczniowski�Ludowy�Klub�Sportowy�przy�Szkole�w�Witkowicach 3.000�zł

6. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Zawadzie 3.750�zł

7. Uczniowski�Klub�Sportowy�„SPARTAKUS”�w�Rzerzęczycach 1.000�zł

8. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Nieznanicach 3.750�zł

9. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Rzerzęczycach 3.750�zł

10. Ludowy�Klub�Sportowy�„ORKAN”�w�Rzerzęczycach 4.000�zł

11.
Stowarzyszenie� Rodzin� Katolickich� Archidiecezji� Częstochow-
skiej,�Świetlica�„OCHRONKA”�w�Garnku

10.000�zł

12.
Stowarzyszenie� Rodzin� Katolickich� Archidiecezji� Częstochow-
skiej,�Świetlica�„Nasza�Przystań”�w�Witkowicach

6.000�zł

13. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Chorzenicach 3.750�zł

14. Związek�Harcerstwa�Polskiego�w�Częstochowie 2.000�zł

15.
Akademia� Sportowo-� Rekreacyjna� „OKINAWA� UECHI-� RYU”�
w�Michałowie

1.000�zł

16. Klub�Sportowy�„WARTA”�w�Zawadzie 6.000�zł

17. Ochotnicza�Straż�Pożarna�Karczewice-�Garnek 3.750�zł

18. Stowarzyszenie�„Jedność�w�Działaniu”�w�Zawadzie 5.500�zł

19. Gminny�Ludowy�Klub�Sportowy�Gmina�Kłomnice 8.000�zł

20. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Konarach 3.750�zł

21. Ochotnicza�Straż�Pożarna�w�Kłomnicach 3.750�zł

www.klomnice.pl
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Adam Śliwakowski

Wiadomości rolnicze

Płatności obszarowe 

Przypominamy� wszystkim� rolni-
kom,� że� termin� składania� wniosków�
upływa� z� dniem� 15� maja.� Wnioski�
można� będzie� jeszcze� składać� po� tym�
terminie� ale� płatność�będzie�wówczas�
pomniejszana.� Przypominamy� też�
o� możliwości� składania� wniosków� za�
pośrednictwem� poczty,� przez� internet�
lub� bezpośrednio� w� biurach� powiato-
wych.

Zwrot podatku akcyzowego 

Informujemy� rolników,� którzy�
ubiegali� się� o� zwrot� podatku� akcyzo-
wego�w�miesiącu�luty�2012,�że�należne�
z� tego� tytułu� pieniądze� wypłacane� są�
w�kasie�Urzędu�Gminy.�Przypominam�
także,� iż�w�terminie�od�1�do�31�sierp-
nia�2012� r.� należy� złożyć�odpowiedni�
wniosek�do�wójta,�burmistrza�lub�pre-
zydenta�miasta,�w�zależności�od�miej-
sca� położenia� gruntów� rolnych� wraz�
z� fakturami� VAT� (lub� ich� kopiami)�
stanowiącymi�dowód�zakupu�oleju�na-
pędowego�w�okresie�od�1�lutego�2012�
r.�do�31�lipca�2012�r.�w�ramach�limitu�
zwrotu�podatku�określonego�na�2012�r.

Pokaz Ciągników Valtra

W�dniu�4�kwietnia�na�polach�upraw-
nych�położonych�w�obrębie�ewid.�Ko-
nary�z� inicjatywy�P.�Grzegorza�Ciupa�
i�Tadeusza�Ciupa�odbył�się�pokaz�cią-
gników� fińskiej� marki-Valtra.� Kwiet-
niowa� aura� sprzyjała� organizatorom.�
Maszyny� można� było� obserwować�

podczas� wykonywania� orki� i� pracy�
z� agregatami.� Przedstawiciele� firmy�
AGROPASZ� z�Włoszczowej� –Regio-
nalny� Dealer� Valtry� w� profesjonalny�
sposób� zaprezentowali� trzy� modele,�
tj.� A� 93,� N� 111� i� T-153� oraz� będący�
w�posiadaniu�P.�Tadeusza�Ciupa�T-130.�
Zgromadzeni�na�pokazie�rolnicy�mieli�
okazję� zasiąść� za� kierownicą� wybra-
nego� modelu� i� wypróbować� ciągnik�
podczas� pracy� polowej.� Dodatkową�
atrakcją�było�pieczenie�kiełbasek.�Pre-
zentowane� ciągniki� i� ich� możliwości�
techniczne� wzbudziły� podziw� uczest-
ników� pokazu.�W� namiocie� przedsta-
wiciele� handlowi� Valtry� w� osobach:�
Pana� Wacława� Wandelta� (Regional-
ny�Szef� Sprzedaży),�Dariusza�Stępnia�
(Współwłaściciel� AGROPASZ)� i� An-
drzeja�Lipniaka�(Kierownik�Sprzedaży�
AGROPASZ)�odpowiadali�zaintereso-
wanym� rolnikom� na� pytania� dot.� pre-
zentowanych� maszyn.� Przedstawiona�

została� również� oferta� Grupy� AGCO�
Finanse� dotycząca� nowych� możliwo-
ści� kredytowania� i� liseangowania� cią-
gników�Valtry.�Pokaz�należy�zaliczyć�
do� bardzo� ciekawych� i� pouczających.�
Podziękowania� należą� się� przedstawi-
cielom� Valtry� za� zorganizowanie� tej�
imprezy�na�terenie�Gminy�Kłomnice.«

O G Ł O S Z E N I E
Informujemy, iż z dniem 01.05.2012 
roku Gmina Kłomnice wprowadza 
nowe taryfy opłat za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków.

Cena�1�m³�wody�dostarczonej� z�wo-
dociągów�wiejskich�–�2,75�zł�(brutto)�
Cena�1�m³�ścieków�odprowadzonych�
do�sieci�kanalizacji�sanitarnej�lub�do-
wożonych�do�punktu�zlewnego�na�te-
renie�oczyszczalni�ścieków�–--�3,25�zł�
(brutto)
Opłata�stała�–�1,20�zł�/miesiąc�(brutto)«

Od 01 kwietnia 2012r. weszła 
w życie ustawa o języku mi-
gowym i innych środkach 

komunikowania się, która daje pra-
wo osobom niesłyszącym i głucho-
niemym do skorzystania z usług 
tłumacza języka migowego przy za-
łatwianiu spraw w urzędzie.

W� związku� z� powyższym� osoba�
uprawniona,� która� zamierza� skorzy-
stać� z� powyższych� usług,� zobowiąza-
na�jest�zgłosić�ten�fakt�w�sekretariacie�
Urzędu�Gminy�Kłomnice�ul.�Strażacka�
20,w�terminie�co�najmniej�na�3�dni�ro-

bocze� przed� tym� zdarzeniem,� z�wyłą-
czeniem�sytuacji�nagłych.

Zgłoszenie�powinno�być�dokonane,�
przy� użyciu� stosownego� formularza�
jaki�znaleźć�można�na�www.bip.klom-
nice.pl� w� dziale� usługa� tłumaczenia,�
w�jednej�z�następujących�form:
•	 e-mail	na	adres	ug@klomnice.pl
•	 faxem	na	nr	343281121
•	 telefonicznie	na	nr	343281122
•	 drogą	 pocztową	 na	 adres	 Urząd	

Gminy	 Kłomnice,	 ul.	 Strażacka	 20	
42-270	Kłomnice
Zgodnie� z� przepisami� obowiązu-

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o języku migowym

jącymi� (ustawa� z� dnia� 19.08.2011r.�
o� języku� migowym� i� innych� środ-
kach� komunikowania� się� Dz.U.Nr�
209,poz.1243),� usługa� tłumaczenia�
migowego� przy� załatwianiu� spraw�
urzędowych� jest� bezpłatna.� Mogą�
z�niej�skorzystać�osoby�uprawnione,�tj.�
osoby� niepełnosprawne�w� rozumieniu�
ustawy�z�dnia�27�sierpnia�1997r.�o�re-
habilitacji�zawodowej�i�społecznej�oraz�
zatrudnianiu� osób� niepełnosprawny-
ch(Dz.U.�z�2011r.�Nr�127,poz.721�i�nr�
171,poz.1016�z�późn.zm.).«
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Zgodnie z założonym harmo-
nogramem w dniu 25 mar-
ca zakończyły się zebrania 

w Ochotniczych Strażach Pożarnych 
z terenu Gminy Kłomnice. Podsu-
mowując rok 2011 warto zaznaczyć 
że zebrania odbyły we wszystkich 10 
jednostkach w pierwszym terminie. 
Podliczając� stan� osobowy� jednostek�
członkami�OSP�jest�474�osoby�w�tym�
104�kobiety�oraz�251�członków�mogą-
cych�brać�udział�w�akcjach�ratowniczo�
–� gaśniczych.�W� 9� jednostkach� funk-
cjonują�młodzieżowe�drużyny�pożarni-
cze�zrzeszające�100�osób.�Przy�strażach�
działają�2�orkiestry�dęte�w�Kłomnicach�
i� Karczewicach� i� zrzeszają� 59� muzy-
ków.�Jednostki�OSP�mogą�również�po-
chwalić�się�zespołami�sportowych�któ-
rych�odnotowano�12,�zespoły� te�biorą�
udział� w� Gminnym� współzawodnic-
twie�sportowym�drużyn�OSP.�Równie�
licznie� uczestniczyli� działacze� w� ze-
braniach.�Łącznie�w�zebraniach�uczest-
niczyło�290�członków�czynnych,�6�ho-
norowych,�5�wspierających�i�39�MDP.�
W�roku�sprawozdawczym�zakupiono�1�
nowy� samochód� ratowniczo� gaśniczy�
do� jednostki� w� Rzerzęczycach,� zmo-
dernizowano�samochód�w�OSP�Zawa-
da� oraz� wybudowano� nowa� strażnicę�
w�Karczewicach.�Tradycyjnie�już�pod-
sumowano�Gminne� zawody� sportowo�
pożarnicze,� w� których� wzięło� udział�

18�sekcji�w�tym�10�męskich,�3�kobiece�
i�5�młodzieżowych.�W�roku�sprawoz-
dawczym�jednostki�osiągnęły�dochody�
w� kwocie� 253� 985zł� i� poniosły� wy-
datki�w�kwocie�172�787zł.�Pozyskano�
również� kwotę� 303� 815zł� na� zakupy�
samochodu� i� sprzętu� pożarniczego.�
Obecnie� na� wyposażeniu� jednostek�
OSP�znajduje�się�16�samochodów,�40�
różnego�rodzaju�motopomp,�22�pilarki�
do�drewna,�4�zestawy�do�ratownictwa�
technicznego,� 15� agregatów� prądo-
twórczych,� 12� zestawów� do� ochrony�
dróg� oddechowych,� 427� odcinków�
węży�różnego�rodzaju,�7�drabin�rozsu-
wanych�i�19�elementów�drabin�nasad-
kowych,�wszystkie�jednostki�posiadają�
punkty�alarmowania�a�7�jednostek�po-
siada� możliwość� zdalnego� włączenia�
systemu�alarmowego,�wraz�z�powiada-
mianiem�przy� użyciu�SMS.�Na� stanie�
jednostek� znajduje� się� 96� kompletów�
ubrań� specjalnych� posiadających� cer-
tyfikaty,�140�par�obuwia,�151�hełmów�
100�kominiarek�i�136�par�rękawic�spe-
cjalnych.�W� jednostce�OSP�Nieznani-
ce�na�wyposażeniu�są�4�kombinezony�
do�usuwania�gniazd�owadów.�Jednost-
ki�posiadają� również�8� zestawów�me-
dycznych.� W� roku� sprawozdawczym�
jednostki�wyjeżdżały�310� razy�do�po-
żarów,� 126� razy� do� miejscowych� za-
grożeń.�

Przedstawione�powyżej�dane�staty-

styczne� obrazują� dobry� stan� naszych�
jednostek�OSP�oraz�gwarantują�miesz-
kańcom�poczucie�bezpieczeństwa.�Jest�
to� jednak�wynik�długofalowego�inwe-
stowania�w� działalność�OSP� środków�
Gminy,� a� także� ciężkiej� pracy� i� zaan-
gażowania� społecznego� ludzi� dobrej�
woli� zrzeszonych� w� strażach.� Warto�
tutaj� nadmienić� że� nasi� strażacy� nie�
biorą� pieniędzy� za� udział� w� akcjach�
ratowniczych�przeznaczając� zaoszczę-
dzone�w�ten�sposób�pieniądze�na�zaku-
py� sprzętu.� Warto� tutaj� podziękować�
wszystkim� działaczom� i� ratownikom�
za� ich� ciężką� pracę.� Nie� wykazaną�
w� powyższej� statystyce� jest� również�
działalność� strażaków� przy� odśnieża-
niu�dróg�na� terenie�Gminy�Kłomnice.�
Tutaj�również�od�8�lat�strażacy�okazu-
ją�się�nieocenieni�i�skuteczni.�Obecnie�
na� terenie� Gminy� mamy� 7� samocho-
dów�z�zamontowanymi�pługami�do�od-
śnieżania.� W� ubiegłym� roku� do� tego�
grona� dołączyła�OSP�Zawada.�Dzięki�
poświęceniu� strażaków� Gmina� zaosz-
czędza� dużo� pieniędzy� przeznaczo-
nych�na�akcję�zima�przede�wszystkim�
nie�płacąc�za� tzw.�gotowość.�Obecnie�
we� wszystkich� jednostkach� mamy�
działające� świetlice,� które� są�miejsca-
mi� spotkań�mieszkańców�oraz�niejed-
nokrotnie� jedynymi� ośrodkami� kultu-
ralnymi� w� miejscowości.� Na� chwilę�
obecną�na�pewno�nie�możemy�się�po-

Podsumowanie zebrań sprawozdawczych 

w Jednostkach OSP z terenu Gminy Kłomnice
Jarosław Łapeta sekretarz ZOG ZOSP RP w Kłomnicach

W związku z bardzo dużą ilo-
ści pożarów suchych traw 
na terenie Gminy w okre-

sie wczesnowiosennym chcielibyśmy 
przybliżyć przybliżony koszt wyjaz-
du do akcji jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej. Wbrew pozorom 
nie są to małe kwoty, ponieważ koszt 
wyjazdu jednego samochodu pożar-
niczego do akcji, która trwa około 

godziny wynosi blisko 500 złotych. 
Można� powiedzieć� tylko� 500� złotych,�
ale� to� jest� koszt� wyjazdu� tylko� jed-
nego� samochodu� strażackiego,� gdzie�
przy�pożarach�większych�powierzchni�
do� akcji� wyjeżdża� niekiedy� 6� samo-
chodów,� a� nawet�wszystkie� samocho-
dy�jakie�są�w�podziale�bojowym�czyli�
15�sztuk�z�terenu�całej�Gminy.�Podane�
kwoty� to�dane�za�godzinę�akcji,�a�ga-

szenie� takie� może� trwać� nawet� 4� go-
dziny,� tak�więc�sumując� to�wychodzi,�
że� akcja� gaszenia� trwająca� cztery� go-
dziny,� gdzie�udział� bierze�6� zastępów�
to�koszt�12� tysięcy�złotych,�natomiast�
przy� udziale�wszystkich� samochodów�
kwota� wzrasta� do� 30� tysięcy� złotych.�
Jest� to� kwota� jednego� pożaru,� a� zda-
rzało� się�w� ciągu� jednego� dnia� straże�
wyjeżdżały�nawet�po�5�razy�do�różnych�
pożarów�suchych�traw.

W�przypadku�udowodnienia�podpa-
lania� suchych� traw� i� nieużytków,�wo-
bec�takiej�osoby�Gmina�będzie�wystę-
powała�o� zwrot� kosztów�prowadzenia�
akcji�gaśniczej.«

Koszty gaszenia suchych traw
Adam Równiak

www.klomnice.pl
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W dniu 14 kwietnia 2012 
roku w MGOK w Sie-
wierzu odbyły się finały 

wojewódzkie Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. Naszą 
Gminę reprezentował Jakub Biegas 
z Zespołu Szkół w Zawadzie, jako 
zwycięzca turnieju powiatowego 
w kategorii szkół podstawowych. 
Również� w� finale� wojewódzkim� Ja-

Sukces w finale wojewódzkim...
Przemysław Zieliński 

kub� okazał� się� najlepszy� zwyciężając�
w� swojej� kategorii� i� jako� zwycięzca�
na� szczeblu� województwa� będzie� re-
prezentował� województwo� śląskie�
na�finale�krajowym,�który�odbędzie�się�
w�dniach�1-3�czerwca�2012�roku�w�Wi-
śle.

Zarząd� Gminny� OSP� RP� składa�
serdeczne� gratulacje� Jakubowi�Biegas�
za� zajęcie� I–go�miejsca� w� finale� wo-
jewódzkim�Ogólnopolskiego� Turnieju�

Wiedzy�Pożarniczej� i�życzymy�powo-
dzenia�w�finale�krajowym.

Serdeczne� podziękowania� składa-
my� również� opiekunowi� Jakuba� na-
uczycielowi�P.�Michałowi�Gonera�z�ZS�
w� Zawadzie,� który� również� dołożył�
starań�w�przygotowaniach�do�turnieju.

Jest�to�szczególne�wydarzenie,�gdyż�
nie�było�w�historii�naszej�gminy�finali-
sty,�który�dotarł�do� szczebla�krajowe-
go.�«

wstydzić� stanem�Ochotniczych�Straży�
Pożarnych� i� stanowimy� pewien� wzór�
do� naśladowania� na� terenie� całej� Pol-
ski.�Niemniej� jednak� trzeba�zachować�

pełny�szacunek�do�ciężkiej�i�wymaga-
jącej�wielu�wyrzeczeń�pracy�strażaków�
ochotników� gdyż� to� niejednokrotnie�
oni�przybywają�z�pomocą�jako�pierwsi.�

Życzymy�wszystkiego�najlepszego�dla�
strażaków�i�ich�rodzin�z�okazji�zbliża-
jącego�się�Dnia�Strażaka�czyli�Święte-
go�Floriana�Patrona�strażaków.«�

27�kwietnia 2012 została otwar-
ta wystawa poświęcona stuleciu 
harcerstwa na ziemi często-

chowskiej. W piątkowe popołudnie 
uroczystego otwarcia wystawy po-
przez przecięcie wstęgi dokonali hm 
Maria Kotkiewicz – Komendantka 
Hufca ZHP w Częstochowie, hm An-
drzej Lichota – Komendant Śląskiej 
Chorągwi ZHP, Halina Pałka- Prze-
wodnicząca Komisji Historycznej 
Hufca ZHP w Częstochowie, hm 
Ryszard Jakubiak- twórca wystawy 
oraz Pan Janusz Jadczyk – Dyrektor 
Muzeum Częstochowskiego. 

Uroczyste�otwarcie�poprzedziła�gra�
miejska� –� „Częstochowskie� miejsca�
pamięci”� –�wzięła�w� niej� udział�mło-
dzież�z�Zespołu�Szkół�Samochodowo-
Budowlanych,�Zespół�Szkół�Technicz-
nych� oraz� harcerze� częstochowskiego�
Hufca� ZHP.� Młodzież� pokonywała�
trasę� poznając� miejsca� pamięci� zwią-
zane�z�okresem�okupacji�hitlerowskiej.�
Podsumowanie�i�wręczenie�nagród�dla�
uczestników�gry� ufundowanych� przez�
Urząd�Miasta�Częstochowy,� nastąpiło�
podczas�otwarcia�wystawy,� a�dokonał�
tego�pwd.�Rafał�Piotrowski-�pomysło-
dawca�gry.�

Otwarcie wystawy ZHP – „Pamięć historii żyje w nas”
Jędrzej Moderski

Otwarta� wystawa� poświęcona� hi-
storii� częstochowskiego� harcerstwa�
będzie� czynna� przez� najbliższe� dwa�
miesiące.�Do�15�czerwca�będzie�moż-
na�oglądać�pamiątki,�plakietki,�kroniki,�
zdjęcie� zgromadzone� przez� instrukto-
rów�Hufca,�którzy�wypożyczyli�swoje�
kolekcje�na�organizację�wystawy.

Serdecznie� zapraszamy� do� odwie-
dzenia� Muzeum� Częstochowskiego�
–� Pawilon� Wystawy� w� parku� ks.� St.�
Staszica�i�obejrzenia�zebranej�kolekcji�
także� Historii� Kłomnickiego� Harcer-
stwa.«

„Starość może być najlepszym okre-
sem życia, w którym osiąga się życio-
wą mądrość i czuje prawdziwy smak 
życia, a to co się przeżyło daje poczu-
cie rzetelnego życia” – takie mądre 
i piękne motto towarzyszyło spotka-
niu emerytów PZERiJ w Kłomni-
cach w dniu 20 kwietnia 2012r. 

Spotkanie� z� p.� dietetyk� zorganizo-
wała�w-ce�przewod.�Związku�p.�Graży-
na�Jurczyńska.�Pani�Monika�Łaś�w�bar-

dzo�przystępny�sposób�i�przy�pomocy�
interesujących� plansz� przekazała� ze-
branym�procesy�zachodzące�w�organi-
zmie�człowieka�wraz�z�jego�starzeniem�
się�i� jak�uzupełniać�występujące�braki�
odpowiednim� sposobem� odżywiania�
się.�Wykazała�również�błędy�żywienio-
we�jakie�najczęściej�popełniamy�i�zja-
damy�zbyt�mało�jarzyn�i�owoców,�a�za�
dużo� tłuszczów� zwierzęcych,� cukrów�
i�słodyczy�oraz�soki.

Bardzo�dokładnie� p.�Monika� omó-
wiła�sposób�odżywiania�się�przy�takich�
chorobach� jak� nadciśnienie� tętnicze,�
osteoporoza,�cukrzyca�czy�otyłość.�Po-
dała� też� przykładowe� całodzienne� ja-
dłospisy.�Po�wykładzie�p.�Moniki�Łaś�
były� liczne�zapytania�nurtujące�zabra-
nych� słuchaczy� dotyczące� problemów�
żywieniowych.� Pytały� panie� Józefa�
Nowak,� Irena� Szymczakowa,� Irena�
Bardzel,� Grażyna� Jurczyńska� i� inne.�

Spotkanie z p. dietetyk w PZERiJ
Danuta Wilk 



10

› W�imieniu�zebranych�słuchaczy�panie�
Grażyna� Jurczyńska� i� Irena� Bardzel�
serdecznie� podziękowały� sympatycz-
nej�p.�Monice�oraz�wręczyły�jej�kwiaty.

Było� to� bardzo� miłe� i� pouczające�
spotkanie.� Zachęcam� gorąco� do� licz-
niejszego�udziału�w�podobnych�prelek-
cjach.�

Pani�Grażynce�dziękuję�za�przygo-
towanie�spotkania�z�prośbą�o�następne,�
a�p.�Krysi�Całus�za�utrwalenia�na�zdję-
ciach�uczestników�spotkania.«�

Zarząd PZERiI Oddział Rejo-
nowy w Kłomnicach zaprosił 
swych członków na imprezę 

integracyjno – rekreacyjną w dniu 
1 – go Maja 2012. Odbyła się ona 
w innej scenerii niż w latach po-
przednich, mianowicie w Gospodar-
stwie Agroturystycznym „Niezapo-
minajka” w miejscowości Garnek. 
Gospodarstwo� to� należy� do� państwa�
Elżbiety�i�Mirosława�Ślęzak.�Spotkanie�
otworzył�przewodniczący�Zarządu�Re-
jonowego�p.�Kazimierz�Makles,�życząc�
wszystkim� miłej� rozrywki� i� zabawy.�
W�imprezie�uczestniczyło�106�naszych�
członków.�Długi�weekend�oraz�piękna�
pogoda�wpływała�na�dobry�humor�na-
szych�uczestników.

Gospodarze� zadbali� o� stronę� kuli-
narną,�dobrą� i�miłą�obsługę�–�wysoko�
ocenioną�przez�zebranych.

Organizatorzy�w�osobach:�p.�Tere-
sy� Zatoń,� p.�Kazimierza�Maklesa� i� p.�
Ryszarda�Całusa�zadbali�o�stronę�roz-
rywkową� spotkania.� Zorganizowali�
kilka� zabawnych� konkursów,� podczas�
których�bawili�się�zawodnicy�oraz�licz-
nie� dopingujący� swoich� zawodników.�
Było�dużo�śmiechu�i�zabawy,�zwycięz-
cy� i� uczestnicy� otrzymali� w� nagrodę�
upominki.�

P.� Irena�Bardzel�przekazała�krótko�
informację� o� czekających� nas� impre-
zach� w� najbliższym� okresie� oraz,� że�
w�tym�roku�czekają�nas�wybory�nowe-
go�Zarządu�Rejonowego�PZERiI.�

Majówka u Emerytów
Irena Bardzel

Następnie� właściciel� gospodarstwa�
p.�Mirosław�Ślęzak�przedstawił�zakres�
swojej�działalności�usług,�perspektywy�
rozwoju�oraz�atrakcji�w�postaci�organi-
zowanych�spływów�kajakowych,�które�
na�obecna�chwilę�cieszą�się�dużym�za-
interesowaniem.�Kończąc�zaprosił�nas�
do� organizacji� podobnych� imprez� w�
„Niezapominajce”� co� zostało� przyjęte�
z�dużym�aplauzem�obecnych.

W� wigilii� imienin� Zygmunta� kol�
Całus� złożył� życzenia� w� imieniu�
wszystkich�uczestników�i�własnym�kol�
Zygmuntowi�Mazurowi�i�kol�Zygmun-
towi�Jaksender.�Po�odśpiewaniu�trady-
cyjnego�„Sto�lat”�zabawa�trwała�nadal.�
Tylko�czas�był�nieubłagany�i�za�szybko�
upływał.�

Rozstając� się� w� szampańskich� na-
strojach�słychać�było�śpiew�z�odjeżdża-
jących�samochodów�oraz�głosy�„do�na-
stępnego�razu”.�Czego�państwu�i�sobie�
życzę.«

Literatura każdego narodu jest jego 
moralnym bytem, bezpieczna w swoich 
granicach, żadnemu zniszczeniu 
niepodległa. (Kazimierz	Brodziński)

29�marca 2012 roku do Zespo-
łu Szkół w Kłomnicach przy-
byli uczniowie z Gimnazjum 

w Garnku, Gimnazjum w Rzerzę-
czycach, Gimnazjum w Witkowi-
cach, Gimnazjum w Piasku, Gim-
nazjum w Dąbrowie Zielonej oraz 
Gimnazjum nr 20 w Częstochowie, 
by wziąć udział w Powiatowym 
Konkursie Wiedzy o „Krzyżakach” 
Henryka Sienkiewicza, którego or-
ganizatorkami były Mariola Wołek 
i Joanna Suliga - nauczycielki języka 
polskiego z ZS w Kłomnicach. Gim-
nazjaliści dowiedli, że szczególnie 

bliska jest im literatura polska oraz 
wartości, jakie przekazuje ona kolej-
nym pokoleniom czytelników. 

Uczestnicy� konkursu� mieli� za� za-
danie� odpowiedzieć� na� pytania,� któ-
re� obejmowały� bardzo� szeroki� zakres�
wiedzy� oraz� umiejętności.� Należało�
wykazać� się� dokładną� znajomością�
przysłów,� które� znajdziemy�w�powie-
ści� „Krzyżacy”,� jak� również� podać�
szczegółowe�informacje�genealogiczne�
dotyczące� rodu� Zbyszka� z� Bogdańca,�
wyjaśnić� znaczenie� poszczególnych�
archaizmów� i� dialektyzmów,� a� także�
rozwiązać�test�historyczno-literacki.�

Nad� prawidłowym� przebiegiem�
konkursu� czuwała� niezależna� komi-
sja�w� składzie:� pan�Robert�Owczarek�
(przewodniczący),�pani�Alicja�Wójcik,�
pani� Jadwiga� Kaczorowska� oraz� pani�

Beata�Wyrwał.� Po� dogłębnym� spraw-
dzeniu�prac�komisja�konkursowa�wyło-
niła�zwycięzców:
I	miejsce	–	Bartosz	Janus	
	(Gimnazjum	nr	20	w	Częstochowie)
II	miejsce	–	Agata	Pisarska	
(Gimnazjum	w	Witkowicach)
III	miejsce	–	Filip	Kuklewski	
(Gimnazjum	w	Garnku)
Wyróżnienia:	
Kinga	Bulska	(Gimnazjum	w	Piasku),	
Anna	Orszulak	(Gimnazjum	w	Garnku),	
Michał	Piechowicz	(Gimnazjum	
w	Rzerzęczycach).

Laureaci�konkursu�otrzymali�atrak-
cyjne� nagrody� rzeczowe,� a� pozostali�
uczestnicy� drobne� upominki.� Funda-
torami� nagród� dla� uczniów� byli:� pani�
Wanda�Kusztal,� zastępca�Wójta�Gmi-
ny�Kłomnice,�pani�Barbara�Kanoniak,�

Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
„Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Mariola Wołek, Joanna Suliga 

www.klomnice.pl
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dyrektor�Zespołu�Szkół�w�Kłomnicach�
oraz�Gdańskie�Wydawnictwo�Oświato-
we.�Organizatorki�konkursu�serdecznie�
dziękują� sponsorom� za� nieocenioną�
pomoc�w�realizacji�Powiatowego�Kon-
kursu�Wiedzy�o�„Krzyżakach”�H.�Sien-
kiewicza.�

Przebieg� konkursu� uświetniły� wy-
stępy� artystyczne� gimnazjalistów�
z�Kłomnic.�Uczniowie�klas�pierwszych�
i� drugich� przygotowali� spektakl� pt.�
„Sienkiewicz�na�wesoło”,�który�został�
poprzedzony�występem�Zuzi�Miarzyń-
skiej� i� Agaty� Górskiej.� Zuzia� wcieli-
ła� się� w� postać� Danusi� i� zaśpiewała�
piosenkę� „Gdybym� ci� ja� miała� (…)”,�
a�Agata�akompaniowała�jej�na�gitarze.�
Program� artystyczny� przygotowało�
również� szkolne� koło�muzyczne,� któ-
rego�opiekunem�jest�pan�Krzysztof�Ja-
błoński.�

Szczególne� podziękowania� należą�
się� także� uczennicom:� Izabeli� Retor-
skiej,�Monice�Kwiecień,�Agacie�Gór-

skiej� oraz� Aleksandrze� Pruciak,� które�
zadbały�o�plastyczną�oprawę�konkursu.�

W� następnym� roku� szkolnym� za-

praszamy� gimnazjalistów� klas� I� –� III�
na� konkurs,� który� poświęcony� będzie�
„Zemście”�Aleksandra�Fredry.�«

Obchody Dnia Ziemi w ZS w Konarach
Monika Merda

Obchody Światowego Dnia Zie-
mi 2012 odbywały się podczas 
obchodów Międzynarodowe-

go Roku Zrównoważonej Energii dla 
Wszystkich Ludzi ogłoszonego przez 
ONZ. 

Główne� cele,� które� przyświecały�
idei�tegorocznych�obchodów�Dnia�Zie-
mi,�to:
•� zwrócenie� uwagi� państw� członkow-
skich�ONZ�na�potrzebę�zintensyfiko-
wania� działań� na� rzecz� zapewnienia�
równego� dostępu� energii� dla�wszyst-
kich,�ale� też�ochrony�środowiska�po-
przez� zrównoważone� wykorzystanie�
zasobów�energii�tradycyjnej,�czystsze�
technologie� i� wykorzystanie� odna-
wialnych�źródeł�energii.�

•� dążenie�do�wspierania�inicjatyw�mają-
cych�na�celu�promocję�nowych�tech-
nologii� oraz� technologii� związanych�
z�energią�odnawialną.
W�związku�z�tym�obchody�Dnia�Zie-

mi�w�ZS�w�Konarach,�które�odbyły�się�
20� kwietnia� br.� pod� hasłem� „Z� energią�
chrońmy� klimat”,� promowały� potrzebę�
ochrony�klimatu,�zapobieganie�efektowi�
cieplarnianemu�oraz�zwiększenie�wyko-
rzystania� odnawialnych� źródeł� energii.�

Podczas� uroczystej� akademii� odbył� się�
występ�uczniów�klas:�V�i�VI�-�„młodych�
przedstawicieli� naszego� globu”,� którzy�
przygotowali� przedstawienie� w� postaci�
konferencji�pt.�„Klimat�w�potrzebie,�czy-
sta� energia� jedynym� ratunkiem”,� które-
go� tematyka�nawiązywała�bezpośrednio�
do� problemu� degradacji� ekosystemów,�
spowodowanej� efektem� cieplarnianym�
i�którego�przesłaniem�było�podnoszenie�
wśród�uczniów�naszej�szkoły�świadomo-
ści�na� temat�znaczenia�energii.�Uroczy-
stość�uświetnił�również�występ�wokalny�
uczennic�należących�do�chóru�szkolnego.�

Dzień�Ziemi�to�także�okazja�do�orga-
nizowania� akcji� uświadamiających,� że�
warto�chronić�środowisko�naturalne.�Na�
całym�świecie�organizowane� są� spotka-
nia,� sympozja,� konferencje,� wystawy,�
konkursy� poświęcone� działaniom� eko-
logicznym� oraz� mające� na� celu� uświa-
domienie�zagrożeń�związanych�z�zanie-
czyszczeniem� środowiska.� Dlatego� też�
uczniowie�klasy�VI�szkoły�podstawowej�
i�kl.�I�gimnazjum�w�Konarach�wykona-
li� projekt� edukacyjny� pt.� „Dwutlenek�
węgla� –� pożyteczny� czy� szkodliwy?”�
i� zaprezentowali� swoje� prace�w�postaci�
wystawki�podczas�akademii.�Celem�pro-

jektu�było�wykazanie�udziału�dwutlenku�
węgla� w� procesie� powstawania� efektu�
cieplarnianego,� wskazanie� możliwości�
ograniczenia� emisji� CO

2
� do� atmosfery,�

ale�również�pokazanie�właściwości�i�po-
zytywnego� znaczenia� dwutlenku� węgla�
w�życiu�człowieka.

Postanowiliśmy� także� zorganizować�
konkurs�plastyczny�na�plakat�promujący�
„Zrównoważone� wykorzystanie� ener-
gii”,� którego� tematyka� była� związana�
z�hasłem�tegorocznych�obchodów�Świa-
towego�Dnia�Ziemi.

Celem� konkursu� było� zwiększenie�
i�poszerzenie�wiedzy�uczniów�z�zakresu�
ochrony�środowiska�poprzez�zrównowa-
żone�wykorzystanie�zasobów�energii�tra-
dycyjnej� oraz� wykorzystanie� odnawial-
nych�źródeł�energii.�

Konkurs�skierowany�był�do�uczniów�
szkoły� podstawowej,� gimnazjum� oraz�
najmłodszych�dzieci�naszej�szkoły,�czyli�
oddziału� przedszkolnego,� które� bardzo�
chętnie� wzięły� w� nim� udział.� Nauczy-
ciele�przeprowadzili�pogadanki�odnośnie�
tematyki�konkursu.

Plakaty,� na� wykonanie� których�
uczniowie�mieli�ok.�miesiąca,�w�atrakcyj-
ny�sposób�przekazywały�wiedzę�związa-

fot. Paweł Wysocki
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W piątek 30 marca 2012 roku 
z Zespole Szkół w Kłomni-
cach odbyła się IV Konfe-

rencja Nauczycieli Matematyki pod 
tytułem „Nie tylko prawdopodobna 
matematyka”.

Organizatorami� tego� przedsięwzię-
cia�byli:�ZS�w�Kłomnicach,�ZS�w�Rze-
rzęczycach,� Akademia� Jana� Długosza�
w� Częstochowie� i� Stowarzyszenie� Na-
uczycieli�Matematyki.�

Celem� naszej� konferencji� była� wy-
miana�doświadczeń�dydaktycznych�i�wy-
chowawczych� nauczycieli� matematyki�
oraz� doskonalenie� warsztatu� pracy� po-

przez�udział�w�wykładach�i�warsztatach�
ekspertów.

� Zaprosiliśmy�do�współpracy�pra-
cowników�naukowych�wyższych�uczel-
ni� i� nauczycieli� matematyki.� W� wy-
kładach� i� warsztatach� uczestniczyło� 40�
nauczycieli� królowej� nauk� z� powiatu�
częstochowskiego,� radomszczańskiego�
i� kłobuckiego.� Zajęcia� rozpoczęły� się�
o�godzinie�1000�wykładem�pana�dr�hab.�
Jacka� Jędrzejewskiego� prof.� AJD� pt:�
„Trojaka�natura�wektora”,�drugi�wykład�
na� temat� „Kilka� definicji� prawdopodo-
bieństwa”�wygłosił� pan� prof.� Jerzy� Po-
vstenko.� Po� przerwie� kawowej� rozpo-

„Nie tylko prawdopodobna matematyka”
Agnieszka Borowiecka

częliśmy�warsztaty.�W�pierwszej�części�
bloku�wzięliśmy�udział�w�lekcji�o�Oce-
nianiu�Kształtującym�z�wykorzystaniem�
elementów� OKeja.� Przeprowadziłam�
warsztaty� „OK� do� kwadratu”,� a� potem�
dyskutowaliśmy�jak�wykorzystać�te�ele-
menty�na�lekcjach�matematyki.�Po�obie-
dzie�wykonywaliśmy�prace�techniczno�–�
plastyczne.�Panie�mgr�Marta�Kędziołka�
i� mgr� Ewelina� Szmigiel� poprowadziły�
zajęcia�pt:� „Matematyka�nitką�haftowa-
na”,�a�pani�dr�hab.�Grażyna�Rygał�prof.�
-�AJD�wraz�ze�swoimi�studentkami�-�pa-
niami�Katarzyną� Pawłowską� i�Martyną�
Siembiedą�przygotowały�dla�nas�„Świą-

ną�z�efektywnym,�oszczędnym�zarządza-
niem�energią�w�codziennym�życiu.�Prace�
przedstawiały� rozwiązania� stosowane�
w�domu,�w�szkole� lub�własne�pomysły�
i� propozycje�wynikające� z� posiadanych�
przez�uczniów�wiadomości.�

Wszystkie�prace�plastyczne�uczniów�
zostały� wyeksponowane� na� wystawce�
podczas�uroczystości�Dnia�Ziemi.�Wte-
dy�też�został�rozstrzygnięty�ww.�konkurs�
plastyczny,�a�uczniom,�którzy�zwyciężyli�
zostały�rozdane�przez�p.�dyrektor�A.�Gałę�
dyplomy�i�nagrody.�

Wyniki�przedstawiają�się�następująco:
I�miejsce� zdobyła�Dagmara� Strączyń-
ska,�uczennica�klasy�IV�SP;
II�miejsce-�Bartosz�Berski,�uczeń�klasy�
II�SP;
III�miejsce� zdobyła�Katarzyna�Chrzą-
stek,�uczennica�klasy�VI�SP.
Wyróżnienia�otrzymali:�Patrycja�Bron-
del,�Jakub�Rakowski,�Alicja�Niedzielska,�
Marta�Kamińska,�Dawid�Skalik,�Dawid�
Wiewióra�–�uczniowie�klasy�III�SP,�Ka-
tarzyna� Michoń� z� klasy� VI� i� Karolina�
Franas�z�klasy�II�gimnazjum.

Warto� zauważyć,� że� w� obchodach�
Dnia�Ziemi�w�ZS�w�Konarach�znalazły�
się�przede�wszystkim�elementy�edukacji�
ekologicznej�ale�również�edukacji�kultu-
ralnej�i�wychowania�przez�sztukę.�

W�taki�oto�sposób�uczniowie�naszej�
szkoły�włączyli� się�w�obchody�Świato-
wego�Dnia�Ziemi.�Z�pewnością�nie�pozo-
staną�obojętni�na�ekologiczne�problemy�
naszej�planety.

Do�zobaczenia� za� rok�na�XXIII� ob-
chodach�Światowego�Dnia�Ziemi.«

17� kwietnia 2012 roku młodzież 
gimnazjalna ze szkół z Rze-
rzęczyc, Skrzydlowa, Garnka, 

Konar, Zawady i Kłomnic spotkała 
się w naszej szkole na II Gminnym 
Konkursie Piosenki Pop w Języku 
Angielskim, którego organizator-
kami były nauczycielki: Agnieszka 
Kloczkowska, Joanna Suliga i Karo-
lina Stanisz. Celem imprezy, oprócz 
współzawodnictwa i dobrej zabawy, 
była także promocja nauki języka 
angielskiego. 

Co� warte� podkreślenia,� konkurs�
przyciągnął�prawdziwe� talenty�wokal-
ne� i� już� od� pierwszego� występu�miał�
niezwykle�wysoki�poziom.�Jury,�w�któ-
rego�składzie�znaleźli�się:�pan�Krzysz-

tof� Jabłoński� (przewodniczący),� pani�
Elżbieta�Twardoch,�pani�Aneta�Prokop�
i� pani� Beata� Wyrwał,� ponad� godzinę�
obradowało,� by� wyłonić� zwycięzców�
konkursu.

Oto�wyniki�II�Gminnego�Konkursu�
Piosenki�Pop�w�Języku�Angielskim:

GRAND� PRIX� –� Justyna� Borowik�
z�ZS�w�Zawadzie
I�miejsce:�Klaudia�Musiał�z�ZS�w�Garn-
ku,�Dominika�Szymczyk�z�ZS�w�Kłom-
nicach
II� miejsce:� Paulina� Kluźniak� z� ZS�
w�Rzerzęczycach
III� miejsce:� Katarzyna� Ciastek�
z�ZS�w�Garnku,�Ewa�Rozpędek,�Ewa�
Woszczyńska,� Karolina� Cichoń� z� ZS�

II Gminny Konkurs Piosenki Pop w Języku Angielskim
Joanna Suliga, Agnieszka Kloczkowska, Karolina Stanisz

w�Kłomnicach
Wyróżnienia:� Monika� Bajor� z� ZS�
w� Skrzydlowie,� Katarzyna� Borzucka�
z� ZS� w� Skrzydlowie,� Olga� Chodyna�
z� ZS�w�Kłomnicach,� Justyna� Kusztal�
z�ZS�w�Garnku

Wszyscy�nauczyciele,� którzy�mieli�
sposobność�usłyszeć�występy�uczniów�
zgodnie� stwierdzili,� iż� w� naszej� gmi-
nie� jest� wielu� utalentowanych� nasto-
latków,� którzy� nie� szczędzą� swojego�
czasu� na� doskonalenie� umiejętności�
wokalno-muzycznych.� Wielu� z� nich�
odniosło� już� znaczące� sukcesy� i� stało�
się�laureatami�prestiżowych�festiwali.�

Mamy�nadzieję,�że�za�rok�odbędzie�
się�trzecia�edycja�konkursu.«

www.klomnice.pl
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Sukces uczniów naszej gminy w Regionalnym 
Turnieju ,,Zawód Moich Marzeń ’’

Aleksandra Gała, Aleksandra Śliwakowska

W dniu 29 marca 2012 roku 
podczas V Regionalnego 
Salonu Edukacji Technicz-

nej i Zawodowej w Częstochowskim 
Parku Przemysłowym zorganizo-
wanego przez Centrum Kształcenia 
Praktycznego odbył się Regionalny 
Turniej „Zawód Moich Marzeń” pod 
honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy i Śląskiego Kura-
tora Oświaty. 

Turniej�składał�się�z�dwóch�etapów.�
W�pierwszym�etapie,� który�odbył� się� 2�
marca� bieżącego� roku,� brało� udział� 19�
drużyn� z� Częstochowy� oraz� powiatów:�
częstochowskiego,� myszkowskiego,� lu-
blinieckiego�i�kłobuckiego.

Do�finału�zakwalifikowało�się�8�dru-
żyn,�w� tym�dwie�z�naszej�gminy-�gim-
nazjaliści�z�Zespołu�Szkół�w�Kłomnicach�
i�z�Zespołu�Szkół�w�Konarach.�

Finał� konkursu� składał� się� z� trzech�

części.� W� pierwszej� uczniowie� odpo-
wiadali�na�pytania�pisemnie.�W�drugiej�
części�odpowiadaliśmy�ustnie,�a�w�ostat-
niej�rundzie�należało�napisać,�a�następnie�
zaprezentować�curriculum�vitae� fryzjer-
ki�i�kosmetyczki�ubiegającej�się�o�pracę�
w�renomowanym�salonie�urody.�

Konkurs�miał�na�celu�popularyzowa-
nie�szkolnictwa�zawodowego�i�podstaw�
przedsiębiorczości,�poznanie�różnych�za-
wodów� oraz� doskonalenie� umiejętności�
planowania�ścieżki�edukacyjno-zawodo-
wej.�

Zmagania� uczniów� oceniała� komi-
sja�w�składzie:�przewodnicząca�Elżbieta�
Antosz�–�kierownik�poradnictwa�zawo-
dowego�w�Powiatowym�Urzędzie�Pracy�
w� Częstochowie,� Gertruda� Wieczorek�
–�kierownik�zakładu�doradztwa�zawodo-
wego�w�Akademii�Jana�Długosza�w�Czę-
stochowie�,�Halina�Pierzyńska�-�zastępca�
dyrektora�Centrum�Edukacji�Młodzieży�

i� Ochotniczych� Hufców� Pracy,� Renata�
Borowik�–�nauczyciel�przedsiębiorczości�
z� Technicznych� Zakładów� Naukowych�
w�Częstochowie.�

Po�podsumowaniu�punktów�pierwsze�
miejsce�zajęli�z�Gimnazjum�z�Opatowa,�
drugie� miejsce� drużyna� z� Gimnazjum�
w�Konarach�

w� składzie:�Katarzyna�Drożdż,�We-
ronika�Michoń�i�Olga�Bilińska,�a�trzecie�
miejsce� zajęli� uczniowie� z� Gimnazjum�
w� Kłomnicach� w� składzie:� Aleksandra�
Gała,�Aleksandra�Śliwakowska�i�Damian�
Ślęzak.�

Merytorycznymi� opiekunami� na-
szych�drużyn�byli:�dr�Robert�Owczarek�
–�nauczyciel�historii�i�wos-u,�mgr�Walen-
tyna�Wilk�–�nauczyciel�historii�i�wos-u,�
mgr�Katarzyna�Biela�-�doradca�zawodo-
wy� i�psycholog�oraz�mgr�Aneta�Łapeta�
–�pedagog�szkolny.«

teczną�niespodziankę”.�Podczas�tych�za-
jęć� wykonywaliśmy� świąteczne� stroiki�
i�kartki.�

Kolejna�część�konferencji�poświęco-
na�była�wymianie�doświadczeń.�Uczest-
nicy�prezentowali� konspekty� lekcji,� po-
moce�dydaktyczne�i�ciekawe�formy�pracy�
na� zajęciach.� Zaprezentowane� zostały�
bryły�i�foldery�wykonane�przez�uczniów,�

film�o�„Dniu�Leibniza”�zorganizowanym�
w� Zespole� Szkół� Elektryczno-Elektro-
nicznych� w� Radomsku� i� prezentacja� o�
„Biwaku� naukowo-sportowym� z� mate-
matyką�w�tle”.

Podczas� konferencji� panowała�miła,�
przyjacielska� i�naukowa�atmosfera.�Na-
uczyciele� bardzo� aktywnie� i� z� dużym�
zaangażowaniem� uczestniczyli� w� po-

szczególnych� blokach� programowych.�
Ciekawe� i� trafnie� dobrane� okazały� się�
tematy� zajęć.�Wszyscy� uczestnicy� kon-
ferencji� zgodnie� stwierdzili,� że� był� to�
owocnie� i� bardzo� miło� spędzony� czas,�
dlatego�już�dzisiaj�wspólnie�z�panią�Gra-
żyną�Rygał�zapraszamy�do�Kłomnic�na�V�
Konferencję�Nauczycieli�Matematyki.«

Zwyciężyły tradycje wielkanocne!
Renata Krawiec

W dniu 5 kwietnia, w Wiel-
ki Czwartek do Gmin-
nego Ośrodka Kultury 

w Kłomnicach przybyli zwycięzcy 
XXII Edycji Konkursu na Najpięk-
niejszą Palmę Wielkanocną, Kra-
szankę i Pisankę. W tym roku Jury 
oceniało w trzech kategoriach for-
my: przedszkolnej, szkoły podsta-
wowej i gimnazjalnej. Dostarczono�
nam�48�szt.�palm,�78�szt.�pisanek�i�18�
szt.�kraszanek�Najliczniej�i�najchętniej�
pracują� najmłodsi.� Gimnazja� w� ilości�
kilku� prac.�Organizator� i� Jury� zwraca�

szczególną� uwagę� na� zachowanie� tra-
dycyjnych� form� i� metod� wykonania�
pisanek,�kraszanek�i�palm,�kultywując�
regionalne�tradycje�z�pokolenia�na�po-
kolenie,�pomijając�wzorce�zaczerpnię-
te�z�internetu,�bądź�wpływów�zachod-
nich�kultur�oraz�komercji.�Wszystkim�
zwycięzcom� nagrody� i� dyplomy�wrę-
czał�dyrektor�GOK�w�Kłomnicach�–P.�
Leszek�Janik.�Listę�zwycięzców�trady-
cyjnie�podajemy�„od�ręki”�do�Internetu�
www.gokklomnice.pl� Na� łamach� na-
szej�gazety�pragniemy�wyrazić�ogrom-
ną� wdzięczność� rodzicom,� babciom,�

dziadziusiom,�nauczycielom,� za�obec-
ność�na�uroczystości�wręczania�nagród�
i� uczestnictwa� w� otwartej� wystawie�
wielkanocnej.�Dziękujemy,�że�byliście�
z� nami� mimo� przygotowań� do� Świat�
Wielkanocnych.�W�większości�autorzy�
w/w�prac�są�również�twórcami�aniołów�
i�pierników,�piszę�o� tym�by�powiado-
mić,�że�dwa�dni�wcześniej�rozwiozłam�
w�Waszym� imieniu� do� dzieci� z� bied-
nych�rodzin�paczki�żywnościowe.�Do-
tarłam�do�Rędzin�(SP�im.�G.Morcinka�
i� Gimnazjum�Nr.� 1� im.� Armii� Krajo-
wej),�Jaskrów�(SP�im.�Jana�Pawła�II),�

›››
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Gminne� Centrum� Kultury� Informacji�
i� Rekreacji� w� Poczesnej,� Przedszkole�
Olsztyn,�Gimnazjum�im.�A.�Kubickie-
go�w�Mstowie,�Gimnazjum�w�Piasku,�
SP�w�Janowie,�SP�w�Dąbrowie�Zielo-
nej,�SP�im.�E.�Reszke�w�Borownie�oraz�
dzieci�z�jedenastu�miejscowości�naszej�
Gminy� Kłomnice.� Integrowaliśmy� się�
po�raz�kolejny�przed�Świętami�Wielka-
nocnymi.� Radość� organizatorów�wraz�
ze� współorganizatorami� i� wolontariu-
szami�jest�ogromna�i�niech�towarzyszy�
nam� przez� kolejne� edycje� konkursu,�
gdzie�zasady�są�najpiękniejsze�na�świe-
cie:„Kto� się� dzieli� z� potrzebującymi,�

ten� wypełnia� Ewangelię,� niebo� czyni�
z�ziemi”.
Uwaga!

„Kłomnickie�Chłopoki”�zdobyły� II�
miejsce� na� XIX� Międzynarodowym�
Przeglądzie� Zespołów� Regionalnych�
Euro-Folklor� Złoty� Kłos� 2012� w� Ze-
brzydowicach�Śląskich,�solistka�P.�Ire-
na�Janus�III�miejsce.�

Powstał�kolejny�(by�nie�zapeszyć!)�
scenariusz�obrzędu�autorstwa�P.�Janiny�
Gołdy� „Dożynki� dworskie� w�Dworze�
w� Rzerzęczycach”� więcej� już� rąbka�
tajemnicy� nie� uchylę,� przyjdzie� na� to�
czas!

Wszystkie� dzieci� przygotowujcie�
się� do� Gminnego� Dnia� Dziecka� pod�
Patronatem� Wójta� Gminy� Kłomnice�
w�Rzekach�Wielkich,�z�cała�pewnością�
–� 1� czerwca.� Tam� również� śpiewać�
będą� najlepsi� z� Gminnego� Festiwalu�
Piosenki�Dziecięcej,� jaki�odbędzie� się��
w�dniu�25�maja�w�naszej�instytucji.

Rusza� kolejna� XXIII� Edycja� Ak-
cji�Wakacje� 2012�Pierwsze�Spotkanie�
w�pierwszym�dniu�wakacji�–�w�sobotę�
30�czerwca�o�godzinie�14.30.�Sprawdź-
cie,�przygotujcie�rowery�i�dobre�humo-
ry!�Do�zobaczenia�w�GOK�w�Kłomni-
cach�-�Ahoj!«�

W dniu 18 kwietnia 2012r 
o w Sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się 

spotkanie autorskie promujące to-
mik poezji „Chwila refleksji” wyda-
ny przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Kłomnicach. W poprzednim 
numerze Gazety Kłomnickiej była 
krótka informacja o „Naszej Poetce” 
i zaproszenie na spotkanie.

Przybyli� znajomi� i� przyjaciele�Au-
torki,�a�także�osoby,�które�Panią�Janinę�
znały�tylko�z�publikacji�wierszy�w�Ga-
zecie� Kłomnickiej.� Myślę,� że� się� nie�
zawiodły.

Wiersze�deklamowane�przez�Panią�

Chrząstek�wywołują�dreszczyk�emocji,�
chwytają�za�serce�i�trafiają�do�wnętrza�
ludzkiej�świadomości.�Opisują�proble-
my� dnia� dzisiejszego,� tu� i� teraz,� dzi-
siejszą� rzeczywistość� (czasami�bardzo�
smutną).

Ale�są�też�wiersze�wesołe�-�o�miło-
ści,�kontaktach�międzyludzkich�i�wio-
śnie�życia.

W� ramach� uświetnienia� tej� miłej�
uroczystości�zostały�zaproszone:
-	 Gimnazjalistka	 Marta	 Ciesielska	
z	 Zespołu	 Szkół	 w	 Rzerzęczycach	
i	 Szkoły	 Muzycznej	 w	 Częstochowie,	
w	 wykonaniu	 której	 wysłuchaliśmy	
dwa	 utwory	 na	 wiolonczeli:	 Łabądź	

i	Preludium	z	 I	Suity	 Jana	Sebastiana	
Bacha.

-�Sekcja� gitarowa� z�Zespołu�Szkół�
w�Kłomnicach�prowadzona�przez�mgr�
Krzysztofa� Jabłońskiego.� Zespół� mu-
zyczny�w� składzie:�Mateusz� Dolniak,�
Paulina�Dolniak,�Agata�Górska,�Klau-
dia� Piasecka� i� Aleksandra� Żurek� wy-
konał�trzy�utwory�muzyczne.�Pomimo�
krótkiego� stażu�muzycznego�wykona-
ne� utwory� cieszyły� się� dużym� uzna-
niem�publiczności.

Na� zakończenie� były� pytania,� gra-
tulacje,�życzenia�i�kwiaty.�Ustawiła�się�
też�spora�kolejka�po�autografy�w�zaku-
pionym�tomiku�poezji.

Miejsca w których miesz-
kamy, przebywamy na co 
dzień wydają się być takie 

zwyczajne. Nie zwykliśmy dostrze-
gać ich piękna i uroku. Tymczasem�
na�trenie�naszej�gminy�odnaleźć�może-
my�zakątki,�w�których�piękno�przyrody�
łączy�się�z�piękną�historią.�Aby�ukazać�
to� niezwykłe� powiązanie,� pracownicy�
Gminnego�Ośrodka�Kultury�w�Kłom-
nicach� zorganizowali�Plener malarski 
śladami rodziny Reszków.

22�września� 2011r.� grupa� zaproszo-
nych� do� współpracy� artystów� malarzy�
odbyła�wycieczkę�Śladami Reszków,�któ-

ra�miała�być�dla�nich�inspiracją�w�tworze-
niu�dzieł.�Atmosfera�miejsc�oraz�jesienne�
krajobrazy� znalazły� odzwierciedlenie�
w�niezwykłych�obrazach.�

Efekty� prac� uczestników� Pleneru 
malarskiego śladami Reszków� mieli-
śmy� okazję� podziwiać� podczas� wer-
nisażu,� który�miał�miejsce�w�Sali�wi-
dowiskowej�GOK�w�Kłomnicach�dnia�
31�marca� 2012r.� Zgromadzeni� artyści�
oraz� zaproszeni� goście� zostali� wcią-
gnięci�przez�kuratora�wystawy�Mariu-
sza� Chrząstka� w� niesamowity� świat�
pejzażu� i� abstrakcji.�Zwiedzający�wy-
stawę�mieli� okazję� podziwiać� obrazy,�

na� których� niespodziewanie� odnajdy-
wali�znane�im�miejsca,�wymienić�swo-
je� spostrzeżenia� z� samymi� autorami�
oraz�zgromadzonymi�gośćmi.�

Organizacja� Pleneru malarskiego 
śladami Reszków�zwieńczonego�werni-
sażem�dała�nam�wszystkim�możliwość�
dostrzeżenia,� że� cudze chwalimy nie 
znając swego.�Mamy�nadzieję,�że�suk-
ces� tego�przedsięwzięcia�da� inspirację�
kolejnym.� Równocześnie� zapraszamy�
wszystkich� chętnych� do� obejrzenia�
fotoreportaży�z�tych�wydarzeń�na�stro-
nie�internetowej�GOK�w�Kłomnicach:�
gokklomnice.pl.«

Aby Naszą ziemię rozsławiały sztuki piękne... 
Jarosław Policiński

Wieczór poetycki z Janiną Chrząstek
Barbara Charaziak

›

www.klomnice.pl
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Uczestniczka�spotkania�bibliotekar-
ka�P.�Małgorzata�Smolarczyk�skomen-
towała�uroczystość�wierszem:
Pani Janino!
Pisz dla nas więcej i więcej. 
Twoje wiersze chwytają za serce.
Przeżyłam dziś piękne chwile,
Bo poznałam Panią Janinę
Osoba skromna i sympatyczna, 
A Jej poezja bardzo autentyczna:
Poruszyła wszystkich zebranych
Tak pięknie w słowa ubranych
Wierszy swoich szczerością,
Przepełnionych życiową mądrością,
Gęsią skórkę na ciele poczułam.
Gdzież mi się z Panią równać.
Przepraszam za moja grafomanię.
Chylę czoło i nisko się kłaniam
Pani Janino droga, kochana.

Bohaterka	 wieczoru	 swoje	 spotkanie	
z	czytelnikami	opisała	wierszem:

Bardzo dziękuję Wszystkim
Za uśmiech, życzenia i kwiaty
Za to, że człowiek nie jest sam
A wtedy jest już bogaty«

Szanowni Państwo!
Regionalny� Ośrodek� Kultu-
ry� w� Częstochowie,� Fundacja�

im.� Edwarda,� Jana,� Józefiny� Reszków�
wraz� z� Gminnym� Ośrodkiem� Kultury�
w� Kłomnicach� mają� zaszczyt� zaprosić�
Państwa�na�kolejny,�niezwykły�koncert,�
który� odbędzie� się� 20� maja� (niedziela)�
o� godz.� 18:00� w� Kościele� parafialnym�
p.�w.�Niepokalanego�Poczęcia�Najświęt-
szej� Maryi� Panny� w� Garnku,� którego�
gospodarzem� jest� ks.� Proboszcz�Alojzy�
Zatoń.� Tegoroczny� koncert� który� od-
będzie� się� pod� honorowym� patronatem�
Wójta� Gminy� Kłomnice,� poświęcony�
został� pamięci� dwóch� miłośników�mu-
zyki:� Edwarda� Reszke� oraz� Krzysztofa�
Pośpiecha.�Edward�Reszke-�największy�
bas�końca�XIX�w,�był�artystą�operowym�
wielu� światowych� scen,� Krzysztof� Po-
śpiech�będąc�nauczycielem,�wykładowcą�
i�dyrygentem�chórów,�był�równocześnie�
współczesnym�popularyzatorem�muzyki�

oraz�wiedzy�o�rodzinie�Reszków.�
W�tym�roku,�po�raz�kolejny�mury�Ko-

ścioła�parafialnego�w�Garnku�rozbrzmie-
wać�będą�muzyką.�Usłyszymy�fragmen-
ty� dzieł� największych� kompozytorów�
m.in.�W.A.�Mozarta,�G.�Rossiniego,�R.�
Schumanna,�G.�Pucciniego�oraz�S.�Mo-
niuszki.�

Wyrażamy�ogromną� radość,� że�owe�
spotkania�z�muzyką�poważną�stały�się�już�
tradycją,� a� koncerty� cieszą� się� Państwa�
zainteresowaniem.�Właśnie�gromadząca�
się� corocznie� publiczność,� stanowi� dla�
organizatorów� najlepszy� dowód� na� to,�
że� wydarzenie� to� wpisało� się� na� stałe�
w�Państwa�kalendarz�wydarzeń�kultural-
nych,�a�cykliczność�imprezy�sprawia,�że�
Gmina�Kłomnice�staje�się�interesującym�
miejscem� na� kulturowej� mapie� Woje-
wództwa�Śląskiego.�
Serdecznie	zapraszamy!

Organizatorzy

Koncert w Garnku

Krzy – nó – wek! Krzy – nó – 
wek! Krzy – nó – wek! Sala 
gimnastyczna Zespołu Szkół 

im. K. Makuszyńskiego w Skrzy-
dlowie zatrzęsła się od zbiorowego 
okrzyku, żywcem przeniesionego 
z piłkarskich boisk.

Wiele� osób� zapewne� pamięta,� jak�
to�nazwisko�z�szacunkiem�i�uznaniem�
wymawiała� cała� Polska.� Jacek�Krzy-
nówek�reprezentował�nasz�kraj�w�wie-
lu�meczach,�dając�nam�powód�do� ra-
dości�i�wzruszeń.

Dla� mieszkańców� Częstochowy�
i� okolic� jest� to� piłkarz� szczególny� –�
przecież�karierę�swą�rozpoczął�w�czę-
stochowskim�klubie�RKS�Raków.

30�marca�odwiedził�szkołę�w�Skrzy-
dlowie.�Skromny,�uśmiechnięty�męż-
czyzna�wydawał�się�nieco�zakłopota-
ny�aplauzem�młodzieży.�Może�myślał,�
że�jest�już�zapomniany?�Że�nikogo�nie�
interesują�jego�wspomnienia?�

Okazało� się,� że� wielu� młodych�
ludzi� chętnie� dowie� się,� jak� z� ma-
łej� miejscowości� trafia� się� do� świata�

wielkiego� sportu.� Młodzież� poznała�
historię�skromnego�chłopaka,�którego�
marzenia� o� piłce� się� spełniły.�Wszy-
scy�mogli�się�przekonać,�że�dzięki�wy-
trwałości,�uporowi�i�pasji�można�zre-
alizować�najśmielsze�plany.�Pan�Jacek�
Krzynówek�opowiedział�o�trudach�tre-
ningów,� o� latach� po-
święcenia� dla� sportu,�
który� przynosi� wie-
le� radości,� ale� uczy�
także� godzenia� się�
z� przegranymi,� zmu-
sza� do� walki� z� wła-
snymi� słabościami,�
uczy�pokory.

Młodzi� ludzie�
zadawali� gościowi�
mnóstwo�pytań�o�ka-
rierę,�o�plany�na�przy-
szłość,�o�blaski� i�cie-
nie� życia� sportowca.�
Z� odpowiedzi,� któ-
rych� udzielał� pan�
Krzynówek,�wyłaniał�
się� obraz� życia� trud-

nego,� ale� pięknego,� a� przede�wszyst-
kim� życia� przeżytego,� a� nie� tylko�
przetrwanego.

Oczywiście� wszyscy� chcieli� wie-
dzieć,�co�nasz�gość�sądzi�o�przygoto-
waniach�do�EURO,�Stadionie�Narodo-
wym� i� szansach� naszej� reprezentacji.�

Przed EURO w Skrzydlowie
Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
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Mokro, zimno, a jednak go-
rąco. Nie można inaczej 
przekazać atmosfery, któ-

rą stworzyła pogoda i uczestnicy XII 
Wielkanocnego Wyścigu Kolarskiego 
o Puchar Wójta Gminy i Kłomnice.

Dwa� dni� trwały� zmagania� kolarzy.�
W�sobotę�14�kwietnia� rozegrano� jazdę�
indywidualną�na�czas,�natomiast�w�nie-
dzielę� odbyła� się� rywalizacja� ze� startu�
wspólnego.�Tegoroczny�wyścig�był�tak-
że�pierwszą�eliminacją�do�Pucharu�Pol-
ski�dla�kategorii:�kobiety�open,�juniorka�
młodsza,�junior�i�junior�młodszy.�Obok�
„pucharowiczów”� wystartowali� także�
najmłodsi�kolarze�i�naturalnie�mastersi.�

Organizatorami� imprezy� byli:�Wójt�
Gminy�Kłomnice,�CKKS�„Kolejarz-Ju-
ra”� w� Częstochowie,� GOK� Kłomnice,�
ZEAS�Kłomnice,�Starostwo�Powiatowe�
w�Częstochowie�oraz�Zarząd�Gminnego�
Oddziału�ZOSP�RP�i�wszystkie�jednost-
ki�OSP�z�terenu�gminy�Kłomnice.�

W�pierwszym�dniu�zawodów�o�punk-
ty�i�nagrody�walczyło�460�zawodniczek�
i� zawodników,� natomiast� w� niedzielę�
było�ich�już�558,�a�więc�kolejny�rekord�
frekwencji,� mimo� że� nie� rozgrywano�
wyścigu�dla�kategorii�elita�mężczyzn.�

Zawodnicy�reprezentowali�111�pol-
skich� klubów� kolarskich.� Do�Kłomnic�
przyjechali� kolarze� ze� Szczecina� i� Za-

mościa,�z�Biskupca�na�Warmii�i�Luba-
nia,�z�Zielonej�Góry�i�Lublina.�Byli�także�
zawodnicy�z�nieco�bliższych�nam�oko-
lic,� m.in.� z� Imielina,� Gliwic,� Sosnow-
ca,� Katowic,� Krakowa,� Łodzi� a� także�
Radomska� i� oczywiście� Częstochowy.�
Częstochowskie� kolarstwo� reprezento-
wali� członkowie� CKKS�Kolejarz-Jura,�
współorganizatora� XII� Wielkanocnego�
Wyścigu�Kolarskiego,�oraz�CTC�SCO-
UT.

Na�starcie�stanęła�także�bardzo�silna�
17-� osobowa� ekipa� kobiecej� reprezen-
tacji�Litwy.�Litwinki�pokazały�na�co�je�
stać�i�w�kilku�konkurencjach�okazały�się�
nie�do�pokonania.�

Swoją�obecność�zaznaczyły�również�
najlepsze� obecnie� polskie� zawodniczki�
Paulina�Brzeźna�Bentkowska,�Katarzy-
na�Niewiadoma,�Martyna�Klekot.

Finisze� były� bardzo� emocjonujące.�
Zawodniczki� i� zawodnicy� w� tej� nie-
sprzyjającej� pogodzie� wykazywali� się�
najwyższymi� umiejętnościami� dostar-

XII�WIELKANOCNY�WYŚCIG�KOLARSKI

Deszczowo – wietrzny Wyścig 
Wielkanocny

Jan Milc

Dnia 28 kwietnia 2012 r. prze-
prowadzono kolejną rundę 
Gminnej Ligi Strzeleckiej. 

Poniżej� przedstawiono� wyniki� klasy-
fikacji� drużynowej� oraz� najlepszych�
zawodników� w� poszczególnych� kon-
kurencjach.

Klasyfikacja drużynowa:

1.� Seniorzy�� � 2584
2.� Chorzenice� � 2036
3.� Witkowice� � 1974
4.� Kłomnice� � 1785
5.� Michałów�Kł.� 1487
6.� Adamów�� � 1366
7.� Rzerzęczyce�� 125

Klasyfikacja indywidualna karabi-
nek + pistolet:

1.� Brzozowski�Ryszard� 975
2.� Matusiak�Zdzisław�� 834
3.� Sambor�Janusz� � � 775
4.� Zyzik�Tomasz� � � 723
5.� Janik�Marcin� � � 692

6.� Majer�Adam�� � � 686

Klasyfikacja indywidualna – karabi-
nek:

1.� Brzozowski�Ryszard� 489
2.� Janik�Marcin� � � 432
3.� Matusiak�Zdzisław�� 419
4.� Zyzik�Tomasz� � � 410
5.� Poroszewski�Jarosław�402
6.� Majer�Adam�� � � 401

Klasyfikacja indywidualna – pisto-
let:

1.� Brzozowski�Ryszard� 486
2.� Matusiak�Zdzisław�� 415
3.� Sambor�Janusz� � � 379
4.� Matuszczak�Stanisław�331
5.� Zyzik�Tomasz� � � 313
6.� Zając�Przemysław� � 296

W�styczniu�b.r.�rozpoczęły�się�roz-
grywki� Gminnej� Młodzieżowej� Ligi�
Strzeleckiej.�Zawody�odbywają�się�raz�
w�miesiącu�na�terenie�strzelnicy�sporto-
wej�przy�Zespole�Szkół�w�Kłomnicach,�

biorą�w�nich�udział�gimnazjaliści�z�na-
szej� gminy.� Do� zakończenia� rozgry-
wek� zostały� tylko� majowe� strzelania.�
Zawodnicy�uczestniczą�w�konkurencji�
strzeleckiej�–�broń�długa�i�broń�krótka.�
Oto� wyniki� najlepszych� zawodników�
przed�finałowym�strzelaniem.

Broń długa:

Roman�Cisowski�(Kłomnice)�� 288
Jakub�Jagusiak�(Zawada)�� � 276
Krzemiński�Sebastian�(Kłomn.)�256
Grzegorz�Majewski�(Zawada)� 251
Kamil�Terka�(Kłomnice)� � � 149
Krzysztof�Juszczyk�(Kłomnice)�134

Broń krótka:

Krzemiński�Sebastian�(Kłom.)�� 193
Grzegorz�Majewski�(Zawada)� 126
Jakub�Jagusiak�(Zawada)�� � 123
Adrian�Charaziak�(Kłomnice)� 107
Jakub�Gonera�(Kłomnice)� � 79
Kamil�Terka�(Kłomnice)� � � 69

Zakończenie� i� posumowanie� ligi�
odbędzie�się�w�czerwcu�b.�r.«

Gminne Ligi Strzeleckie 
Robert Owczarek, Jarosław Poroszewski

Nikogo�chyba�nie�dziwi,�że�pan�Jacek,�
jako� prawdziwy� sportowiec� i� kibic,�
trzyma�kciuki�za�młodszych�kolegów�
z� reprezentacji,�wierząc,� że� dokonają�

tego,�na�co�czekają�wszyscy�fani�piłki�
nożnej�i�…�finał�będzie�nasz!

Dziękujemy� za� niezwykłe� spotka-
nie,� które�pokazało,� że�nawet�pocho-

dząc�z�małego�miasta,�można�osiągnąć�
prawdziwy�sukces.«

www.klomnice.pl
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czając� kibicom�wielu�wspaniałych� do-
znań.

Warto�też�zwrócić�uwagę�na�niezwy-
kle�liczny�i�na�tego�typu�zawodach�nie-
spotykany�peleton�juniorów�młodszych.�
W� kłomnickim� wyścigu� wystartowało�
ich�148!�Dotychczas,�poza�Mistrzostwa-
mi�Polski,�nigdzie�nie�wystartowała�tak�
liczna�grupa�w�jednej�kategorii.

Puchary,�dyplomy�i�nagrody�dla�naj-
lepszych� zawodników� wręczali� m.in.�
orędownik�i�znawca�sportu,�współtwór-
ca�kłomnickiego�wyścigu,�Wójt�Gminy�
Kłomnice�-�Adam�Zając,�Prezes�CKKS�
„Kolejarz-Jura”� w� Częstochowie,� pa-
sjonat� kolarstwa,� były� Mistrz� Polski�
na� szosie� –� Grzegorz� Gronkiewicz,�
Członek� Zarządu� Starostwa� Powiato-
wego�w�Częstochowie�–� Jan�Miarzyń-
ski,�Sekretarz�Urzędu�Gminy�w�Kłom-
nicach� –� Róża� Wiewióra,� Skarbnik�
Gminy�–�Halina�Paruzel-Tkacz,�Radna�
Powiatu� –� Barbara� Mizera,� honorowy�
Prezes� CKKS� „Kolejarz-Jura”� –� Zyg-
munt� Różański� oraz� przedstawiciele�
sponsorów:�Jerzy�Burzyński�i�Wiesław�
Frymus� i� organizatorów:� Jan� Milc� –�
szef�Zespołu�Organizacyjnego,�Dariusz�
Kuroń�–�Wiceprezes�CKKS�„Kolejarz-
Jura”�i�mł.bryg.�Przemysław�Zieliński�–�
Komendant�Gminny�OSP.�

Tegoroczny�wyścig� nie�mógłby� się�
odbyć� bez� zaangażowania� osobistego�
i�finansowego�osób�i�instytucji�zaprzy-
jaźnionych�z�imprezą�od�wielu�lat.�Or-
ganizatorzy�zawodów�tą�drogą�składają�
słowa�podziękowania�w�imieniu�kolar-
skiej�młodzieży� z� całej� Polski� druhom�
strażakom,�funkcjonariuszom�Wydziału�
Ruchu�Drogowego�Policji�w�Częstocho-
wie�oraz�pracownikom�Straży�Gminnej�
za� czuwanie� nad� bezpieczeństwem� za-
wodników.

Szczególne� słowa� podziękowania�
należą� się� darczyńcom,� którzy� prze-
znaczyli� swój� czas,� finanse� i� pojazdy�
dla� potrzeb� tej� wielkiej� imprezy� spor-
towej.�Wśród�nich�są:�Bank�Spółdziel-
czy� w� Kłomnicach,� Jerzy� Burzyński�
–� właściciel� ZME� „BAJPAX”�w�Nie-
znanicach,� „EKSTREMIZER”�Często-
chowa,� Dariusz� Jendras� „DAR-GAZ”�
Bartkowice,�„KOMOBEX-INEL”�Czę-
stochowa,�Henryk�i�Janusz�Krysiakowie�
–�Piekarnia�Kłomnice,�Dominik�i�Tade-
usz� Modlasińscy� Kłomnice,� Zbigniew�
Modlasiński� –� Michałów� k/Kłomnic,�
Ryszard� i�Wojciech� Pawera� –� „BIKE-
ART”� Kłomnice,� Krzysztof� Sołtys�

–� właściciel� zakładu� remontowo-bu-
dowlanego�w�Bartkowicach,�Stanisław�
Stępień�„DACHY�KOMPLEKSOWO”�
Kłomnice,�VIV�Garnek,�Andrzej�War-
tacz�–�właściciel�Sklepu�AGD�w�Kłom-
nicach,� Maria� i� Jerzy� Wąsikowscy� –�
„DOM-MAR”�Kłomnice,�Cezary�Wilk�
–�właściciel�firmy�„CEZAR”�w�Kłom-
nicach,�Robert� i�Patryk�Zalas�„AUTO-
NAPRAWA”�Kłomnice,

Impreza� nie� odniosłaby� sukcesu�
gdyby� nie� zaangażowali� się� w� jej� or-
ganizację� Jacek� Dominiak,� Joanna� Ej-
smont,� Arkadiusz� Franc,� Jacek� Gajda,�
Kazimierz� Gągała,� Robert� Gonera,�
Grzegorz�Gronkiewicz,�Mariusz�Grzy-
wacz,� Leszek� Janik,� Konrad� Jendras,�
Dariusz�Kuroń,�Zbigniew�Młyński,�Ro-
bert�Ogończyk,�Piotr�Pindych,�Jarosław�
Policiński,�Adam�Równiak,�Borys�Soł-
tys,�Stanisław�Sośniak,�Maciej�Stępień,�
Wojciech� Ślaski,� Adam� Śliwakowski,�
Paweł�Wysocki� oraz� liczna� grupa� pra-
cowników�Urzędu�Gminy�i�wolontariu-
szy.�W�kulminacyjnym�momencie�przy�
organizacji� wyścigu� pracowało� ponad�
150�osób.�To�dzięki�ich�zaangażowaniu�
i�wysiłkowi�impreza�corocznie�otrzymu-
je�bardzo�pochlebne�i�wysokie�oceny.

Oto�garść�wyników�(komplet�wyników�
jest�dostępny�na�http://szkol.ovh.org/)

Jazda indywidualna na czas
Kat. młodzik.

1.� Łączkiewicz� Dawid� UKS� Koźmi-
nianka;

2.� Fabian�Marcel�Merida�Gliwice;
3.� Piechaczek�Kacper�LKUKS�Pszczy-

na;

Kat. junior młodszy.

1.� Gutek�Mikołaj�Mayday�Team�Start�
Lublin;

2.� Sójka�Mikołaj�KTK�Kalisz;
3.� Kloc� Krzysztof� UKS� Gimnazjum�

Imielin;
4.� Turek�Kamil�UKS�Gimnazjum�Imie-

lin;
5.� Wiewiór�Patryk�KTK�Kalisz;
6.� Sajnok�Szymon�GKS�Cartusia�Kar-

tuzy;

Kat. junior.

1.� Sykała� Wojciech� GKS� Tarnovia�
Tarnowo�Podgórne;

2.� Rekita� Szymon� LKK� Warmia� Bi-
skupiec;

3.� Kazimierczak� Mateusz� Opty� Ma-

zowsze�Grodzisk�Maz.;
4.� Krzywda�Patryk�KTK�Kalisz;
5.� Trudziński� Adam� Grupa� Kolarska�

Merida�Gliwice;
6.� Tokarczyk� Kamil� LUKS� JF� Duet�

Goleniów;

Kat. młodziczka.

1.� Janusonyte�Saule�DSK�Fortuna�(Lit-
wa);

2.� Pikulik�Wiktoria�BCM�Uzdrowisko�
Dąbki;

3.� Makarewicz� Katarzyna� Mayday�
Team�Start�Lublin;

Kat. juniorka młodsza. 

1.� Mazureviciute� Edita� DSK� Fortuna�
(Litwa);

2.� Manikaite� Ema� DSK� Fortuna� (Li-
twa);

3.� Kozyra� Katarzyna� FML� Poltino�
Azalia�Brzóza�Królewska;

Kat.�juniorka.
1.� Ratajczak�Alicja�UKS�Jedynka�Kór-

nik;
2.� Niewiadoma�Katarzyna�WLKS�Kra-

kus�BBC�Czaja;
3.� Pietrzak� Łucja� ALKS� Stal� Gru-

dziądz;

Kat. kobiety open.

1.� Klekot�Martyna�BDC�Kolejarz�Jura�
Częstochowa;

2.� Jasińska� Edyta� MKS� Emdek� Byd-
goszcz;

3.� Ratajczak�Alicja�UKS�Jedynka�Kór-
nik;

4.� Brzeźna-Bentkowska� Paulina� LKS�
Atom�Boxmet�Dzierżoniów;

5.� Ziemińska�Małgorzata�MKS�Emdek�
Bydgoszcz;

6.� Karasiewicz� Karolina� ALKS� Stal�
Grudziądz;

7.� Niewiadoma�Katarzyna�WLKS�Kra-
kus�BBC�Czaja;

8.� Bodanka� (Barczyk)� Katarzyna� KK�
Tramwajarz�Łódź;

Start wspólny
Kat. młodzik.

1.� Juchniewicz� Michał� KS� Społem�
Central�Ulisee�Łódź;

2.� Grabis�Sebastian�UKS�Zagłębie�So-
snowiec;

3.� Rachwał�Kamil�KS�Społem�Central�
Ulisee�Łódż;

Kat. junior mł.
›››
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1.� Grzywacz� Mateusz� UKS� Gimna-
zjum�Imielin;

2.� Kloc� Krzysztof� UKS� Gimnazjum�
Imielin;

3.� Matusiak�Sebastian�KTK�Kalisz;
4.� Smorogniewicz� Krystian� TC�Hura-

gan�Żagań;
5.� Przewieda� Paweł� LKKS� Górnik�

Wałbrzych;
6.� Bębenek� Adam� UKS� Zagłębie� So-

snowiec;

Kat. junior.

1.� Skrzeszewski� Piotr� LKK� Warmia�
Biskupiec;

2.� Lis� Tobiasz� LKS� Ziemia� Opolska�
Opole;

3.� Gajerski� Adam� UKS� Gimnazjum�
Imielin;

4.� Stosz�Patryk�UKS�Stobrawa�Klucz-
bork;

5.� Szczepanowski�Bartosz�Merida�Gli-
wice;

6.� Wiśniewski� Grzegorz� MKS� Meble�
Cyclo�Korona�Kielce;

Kat. młodziczka.

1.� Kairyte�Auguste�DSK�Fortuna�(Lit-
wa);

2.� Seremak�Klaudia�BCM�Uzdrowisko�
Ziemia�Darłowska;

3.� Salomon�Monika�MGLKS�Błękitni�
Mexller�Koziegłowy;

Kat. juniorka mł.

1.� Manikaite� Ema� DSK� Fortuna� (Li-
twa);

2.� Karwacka�Marlena�BCM�Uzdrowi-
sko�Ziemia�Darłowska;

3.� Mazureviciute� Edita� DSK� Fortuna�
(Litwa);

Kat. juniorka.

1.� Pietrak�Łucja�ALKS�Stal�Grudziądz;
2.� Jankowskaite� Milda� KKSC� DSK�

Fortuna�Panevezio�(Litwa);
3.� Niewiadoma�Katarzyna�WLKS�Kra-

kus�BBC�Czaja;

Kat. kobiety open;

1.� Brzeźna-Bentkowska� Paulina� LKS�
Atom�Boxmet�Dzierżoniów;

2.� Garczyńska� Karolina� LKS� Atom�
Boxmet�Dzierżoniów;

3.� Mielnik�Natalia�LKS�Atom�Boxmet�
Dzierżoniów;

4.� Rutkowska�Natalia�GK�Żyrardów;
5.� Pietrzak� Łucja� ALKS� Stal� Gru-

dziądz;

6.� Jankowskaite� Milda� KKSC� DSK�
Fortuna�Panevezio�(Litwa);

7.� Urbaś� Kinga� Mayday� Team� Start�
Lublin;

8.� Niewiadoma�Katarzyna�WLKS�Kra-
kus�BBC�Czaja;

O wyścigu powiedzieli:
Jerzy�Klinik�–�Sędzia�Główny�zawodów: 
- To było dla mnie niezwykłe przeżycie, 
kiedy na starcie zgromadziło się bez 
mała 150 zawodników w jednej katego-
rii! Marzyłem o takiej licznej grupie od 
dawna, co prawda na Mistrzostwach 
Polski startowały nawet liczniejsze 
grupy, ale w takich zawodach jak te 
w Kłomnicach coś takiego zdarzyło 
się po raz pierwszy! Jestem pod dużym 
wrażeniem, to było wspaniałe, spełniło 
się kolejne moje marzenie. Jest to też 
duży sukces organizatorów tej imprezy 
kolarskiej. Gratuluję!

Adam�Zając�–�Wójt�Gminy�Kłomnice:�-�
Od dwunastu lat Wielkanocny Wyścig 
Kolarski gości na terenie naszej gmi-
ny. W roku bieżącym, mam nadzieję że 
tak będzie także w latach następnych, 
był przeprowadzony tydzień po Wiel-
kanocy. Dążyliśmy do tego terminu 
od dawna, jednak dopiero w tym roku 
otrzymaliśmy zapewnienie, że pierw-
szy weekend po Wielkanocy będzie 
zarezerwowany dla naszego Wyścigu. 
Jest to optymalny termin pod każdym 
względem: odbywa się w okresie wiel-
kanocnym, a więc nazwa „Wielkanoc-
ny” nadal jest zasadna; rozgrywanie 
poszczególnych konkurencji nie ko-
liduje z przygotowaniami do uroczy-
stych obchodów Świąt Wielkanocnych 
i ułatwia naszym strażakom, którzy są 
bezwzględnie niezbędni przy zabezpie-
czeniu trasy przejazdu kolarzy, godne 
wypełnienie obowiązków związanych 
z adoracją Grobu Pańskiego; nie po-
wstają utrudnienia podróżującym 
członkom naszych rodzin chcącym 
wspólnie, w rodzinnym gronie spędzić 
ten świąteczny czas.

Dariusz� Skorupa� –� członek� Zarządu�
PZKol.:� - Oglądam w ciągu sezonu 
wiele wyścigów kolarskich. To co zo-
baczyłem tu w Kłomnicach potwier-
dza opinię, że jest to jedna z najwięk-
szych, o ile nie największa tego typu 
impreza kolarska w Polsce. Tu, obok 

Urzędu Gminy jest trochę za ciasno 
na przyjęcie tak licznej grupy kolarzy. 
Jednak mimo ciasnoty wasza impreza 
ma to „coś” czego brakuje w innych 
miejscach. Być może jest to wspólny 
posiłek dla każdego uczestnika zawo-
dów, a może znakomite drogi, które 
udostępniacie kolarzom, a może bez-
pieczeństwo zawodników, na którymi 
czuwają druhowie strażacy na trasie 
przejazdu… Z pewnością można jesz-
cze to i owo poprawić, ale są to tak 
mało istotne uwagi, ze nie będę się 
nimi zajmował. Gratuluję znakomitej 
imprezy kolarskiej.�

O� dużej� frekwencji� w� Wielkanoc-
nym�Wyścigu�pisze�też�na�portalu�www.
wCzestochowie.pl Joanna� Ejsmont.�
W� artykule� „Tłok� w� Kłomnicach…”�
czytamy� m.in.: „Ilość zawodników, 
którzy zjechali na tradycyjny dwu-
dniowy Wielkanocny Wyścig Kolarski 
w Kłomnicach, przerosła oczekiwania 
organizatorów. Na jazdę indywidu-
alną na czas przybyła cała czołówka 
krajowa, poza elitą mężczyzn, która 
ścigała się w okolicach Łodzi i Koni-
na. Chętnych do startu było tak dużo, 
że zdecydowano się na wypuszczanie 
kolarzy w odstępach półminutowych 
zamiast co minutę.” Natomiast� w� ar-
tykule�tej�samej�autorki�„Wielki�sukces�
wyścigu� w� Kłomnicach”� znajdujemy�
następujący�zapis:�„Liczba uczestników 
dwudniowych zawodów kolarskich 
w Kłomnicach (14 - 15 kwietnia) robi 
wrażenie. Sędziowie wyścigu orzekli, że 
nie pamiętają, by w ostatnich czasach 
zdarzyło im się sędziować czasówkę, 
w której wystartowałoby aż 460 zawod-
ników”.«

›

Zwyciężyły tradycje wielkanocne!

Aby Naszą ziemię rozsławiały sztuki piękne... 
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Powiatowy Konkurs Wiedzy o „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

II Gminny Konkurs Piosenki Pop w Języku Angielskim

Obchody Dnia Ziemi w ZS w Konarach
Dawid Czyżycki 
Urodził się 24 stycznia 2012. 
Ważył 3400 g. i mierzył 56 
cm. Mieszka z mamą Wero-
niką i tata Markiem w Cho-
rzenicach.

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 

Nasze słoneczka

Jaś Łągiewka
Urodził się 13.02.2012 r. Wa-
żył 3350 g. i mierzył 58 cm. 
Mieszka wraz z rodzicami 
Eweliną i Adamem w Rze-
kach Wielkich.

Maja Grobelak
Urodziła się 23.01.2012r., 
ważyła 2460 g. i mierzyła 
49 cm. Mieszka z rodzicami 
Justyną i Kamilem oraz star-
szym braciszkiem Mateusz-
kiem w Kłomnicach.


