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Szanowni czytelnicy

Jak już wcześniej wspominałem, nasza gmina wraz z gminą Mykanów 
utworzyły wspólną Straż Gminną i od kilku już tygodni, strażnicy gmin-
ni pełnią swoje obowiązki, na terenie obu gmin. Mam nadzieję, że dzia-

łalność Straży Gminnej, spotka się z życzliwością mieszkańców naszej gminy 
i przywróci nam poczucie szeroko rozumianego spokoju i bezpieczeństwa. 
Straż�gminna�nie�zastępuje�policji�w�jej�działaniach,�ale�ściśle�z�policją�współpra-
cuje.�Więcej�na�ten�temat�znajdziecie�Państwo�w�artykule,�który�jest�umieszczony�
na�stronie�internetowej�Urzędu�Gminy.�W�przypadku�konieczności�podjęcia�dzia-
łań�przez�Straż�Gminną�można�zadzwonić�pod�niżej�podane�numery�telefonów:�
34 3288 070,� 34 3288 242,� bądź� na� telefony� alarmowe� czynne� całodobowo�
512 311 006,�512 311 009,�513 007 065,�512 311 001.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej! 

Kiedy�ten�numer�Gazety�dotrze�do�rąk�czytelników,�będziemy�tuż�przed�wy-
borami,�dlatego�nie�będę�zajmował�się�ocenami�poszczególnych�kandydatów,�ani�
partii,�które�reprezentują.�Uważam,�że�każdy�z�nas�ma�wyrobione�już�zdanie�na�
ten�temat.�Ja�chciałbym�zaapelować�do�wszystkich�posiadających�prawa�wybor-
cze,�aby�z�tych�praw�skorzystali�i�poszli�do�wyborów.�To�nie�tylko�obywatelski�
obowiązek,�to�również�okazja�aby�zamanifestować,�że�żyjemy�w�wolnym�kraju�
i�sami�stanowimy�o�tym,�kto�ma�nami�rządzić.�Dlatego�zachęcając�do�pójścia�na�
wybory�namawiam�również�aby�wybierać�kandydatów�niekoniecznie�pierwszych�
na� listach� swoich� ugrupowań.�Kandydaci� z� dalszych�miejsc� są� również� godni�
wyboru.�

Pamiętajmy 9 października idziemy na wybory!!!
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Adam Śliwakowski

Jak podaje Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa od 
dnia 26 września do 7 paździer-

nika 2011 r będzie można składać 
wnioski o przyznanie pomocy z dzia-
łania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”. Z kolei od 27 wrze-
śnia rozpocznie się nabór wniosków 
o wsparcie z działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”. 
Pomoc�z�tych�działań�finansowana�jest�ze�
środków�Programu�Rozwoju�Obszarów�
Wiejskich�na�lata�2007-2013.�

Wnioski� na� zadanie� „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą�
mogły�składać�w�Regionalnym�Oddziale�
ARiMR�właściwym�ze�względu�na�miej-
sce�realizacji� inwestycji�osoby� lub�pod-
mioty�gospodarcze,�które�chcą�rozpocząć�
lub�rozwinąć�działalność�tworząc�mikro-
przedsiębiorstwa,�tj.�firmy�zatrudniające�
mniej� niż� 10� pracowników,� w� których�
roczny�obrót�lub�całkowity�bilans�roczny�
nie� przekracza� 2� mln� euro.� Dofinanso-
wanie�uzyskać�mogą�mikroprzedsiębior-
stwa,�które�chcą�działać�lub�już�działają�
na�terenach�wiejskich�lub�miejsko-wiej-
skich,� z� wyłączeniem�miast� powyżej� 5�
tys.�mieszkańców.�Należy�podkreślić,�że�
mikroprzedsiębiorca�nie�może�być�ubez-
pieczony� w� KRUS.� Warunkiem� otrzy-
mania� wsparcia� będzie� utworzenie� no-
wych�miejsc�pracy.�Na�jedno�stanowisko�
pracy�będzie�można�otrzymać�100�tys.�zł.�
Utworzenie�dwóch�nowych�miejsc�pracy�
-�200�tys.�zł.,�trzech�lub�więcej�-�300�tys.�
zł.� Wysokość� wsparcia� może� wynieść�
do�50%�kosztów�kwalifikowalnych�po-
niesionych� na� daną� inwestycję.� Przed-
siębiorcy,�którzy�nie�posiadają�środków�
finansowych�na�realizację�zamierzonego�
zadania,� mogą� wystąpić� o� przyznanie�
zaliczki�w�wysokości�do�50%�wniosko-
wanej� kwoty� pomocy.� Dofinansowanie�
wypłacane� będzie� przedsiębiorcy� po�
zrealizowaniu� danego� przedsięwzięcia.�
Nowoutworzone� miejsca� pracy� należy�
utrzymać� przez� okres� dwóch� lat� liczo-
nych�od�momentu�otrzymania�płatności.�

Kolejnym� działaniem,� w� ramach�
którego� od� 27� września� będzie� można�
ubiegać�się�o�dofinansowanie�jest�„Róż-

nicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”.�Tegoroczny�nabór�wniosków�
o�przyznanie� takiej�pomocy�podzielony�
został�na�dwa�etapy.�

W�pierwszym�etapie�od�27�września�
do� 14� października� 2011� roku� będzie�
można� składać� w�Oddziałach� Regional-
nych�ARiMR�wnioski� o� przyznanie� po-
mocy�na� inwestycje� związane� z�wytwa-
rzaniem� biogazu� rolniczego� lub� energii�
elektrycznej� z� biogazu rolniczego. Wy-
sokość� wsparcia,� jakie� może� otrzymać�
z� Agencji� Restrukturyzacji� i� Moderni-
zacji�Rolnictwa�beneficjent� na� realizację�
takiego� przedsięwzięcia� wynosi� do� 500�
tysięcy�złotych.�Przy�czym�wysokość�do-
finansowania�przyznanego�przez�ARiMR�
nie�może�przekroczyć�50%�poniesionych�
przez�niego�kosztów�inwestycji,�a�w�przy-
padku� rolników� poszkodowanych� przez�
klęski�żywiołowe�może�wynieść�aż�80%.�

W� etapie� drugim� od� 17� październi-
ka� do� 4� listopada� 2011� roku,� wnioski�
o�uzyskanie�pomocy�mogą�składać�oso-
by,�które�planują� inne� inwestycje�niż� te�
związane� z� wytwarzaniem� biogazu� lub�
energii�elektrycznej.�Pomoc�taką�można�
otrzymać�m.in.�na�rozwój:�usług�na�rzecz�
rolnictwa� i� leśnictwa,� sprzedaży� hurto-
wej� i� detalicznej,� usług� budowlanych�
i� instalacyjnych,� turystycznych,� agro-
turystycznych,� transportowych� i� komu-
nalnych,� doradczych,� finansowych� i� in-
formatycznych,�a�także�rękodzielnictwa.�
Wspierane�są�także�inwestycje�z�zakresu�
przetwórstwa� surowców� rolnych� i� runa�
leśnego,� magazynowania� lub� przecho-
wywania�towarów.�Pomoc�można�zostać�
przyznana� na� zakładanie� przedszkoli�
na� terenach� wiejskich,� które� stanowią�
jeden�z�elementów�rozwoju�społecznego�
wsi.�Pełna�lista�działalności,�które�moż-
na�dofinansować�z�takiego�wsparcia�za-
wiera�około�400�pozycji.�Kwota�pomocy�
przyznanej�przez�ARiMR�nie�może�prze-
kraczać�100�tysięcy�złotych�dla�jednego�
beneficjenta,�a�Agencja�może�dofinanso-
wać�do�50%�kosztów�inwestycji.�Poziom�
dofinansowania�może�wzrosnąć�do�80%�
w� przypadku� rolników,� którzy� zostali�
poszkodowani�w�wyniku�działania�klęsk�
żywiołowych.�

W� przypadku,� gdy� osoby� zaintere-
sowane� takim� wsparciem� nie� posiada-
ją� własnych� pieniędzy,� podobnie� jak�
w�przypadku�działania�„Tworzenie�i�roz-
wój� mikroprzedsiębiorstw”� mogą� sko-
rzystać�z�zaliczki�w�wysokości�do�50%�
wnioskowanej�kwoty�pomocy.�

Pomoc� z� działania� „Różnicowanie�
w� kierunku� działalności� nierolniczej”�
przeznaczona� jest� dla� rolników,� ich�
współmałżonków� lub� domowników�
ubezpieczonych� w� KRUS,� którzy� pla-
nują� rozpoczęcie� działalności� innej� niż�
rolnicza.� Wystarczy� być� ubezpieczo-
nym�w�KRUS�przez�okres�przynajmniej�
12� miesięcy� poprzedzających� złożenie�
wniosku�o�przyznanie�pomocy.�

Istotną� zmianą,� która� ułatwi� poten-
cjalnym�beneficjentom�dostęp�do�pomo-
cy�z�działania�„Różnicowanie�w�kierunku�
działalności�nierolniczej”� jest�zniesienie�
zapisu,� że� dofinansowanie� w� ramach�
tego� działania� mogły� otrzymać� oso-
by� otrzymujące� dopłaty� bezpośrednie.�
Obecnie�wsparcie�będzie�mógł�otrzymać�
także� np.� młody� rolnik,� który� dopiero�
planuje�przejęcie�gospodarstwa� lub�nie-
dawno�je�przejął,�a�także�współmałżonek�
rolnika�czy�domownik,�jeżeli�wykaże,�że�
wcześniej� był� ubezpieczony� u� rolnika,�
któremu� przyznano� dopłaty� obszarowe.�
Inną� bardzo� ważną� zmianą� ułatwiającą�
ubieganie�się�o�pomoc�jest� to,�że�wnio-
sek�można�złożyć�w�dowolnym�oddziale�
regionalnym�ARiMR� lub� za� pośrednic-
twem� poczty,� co� w� poprzednich� latach�
było�niedopuszczalne.�

W� tegorocznym� naborze� każdy� zło-
żony� wniosek� podlegał� będzie� punkto-
wej�ocenie.�Najwyżej�punktowane�będą�
wnioski� złożone� przez� rolników� po-
siadających� małe� gospodarstwa� leżące�
na�terenach,�gdzie�występują�niekorzyst-
ne�warunki�gospodarowania�tzw.�obsza-
ry�ONW.�Preferowane�też�będą�wnioski�
złożone� przez� rolników� mieszkających�
w�gminach�o�niskimi�dochodzie� podat-
kowym,�a�także�tych�osób,�które�nie�ko-
rzystały�wcześniej�ze�wsparcia�z�działań�
„Różnicowanie�w�kierunku�działalności�
nierolniczej”�czy�„Modernizacja�gospo-
darstw�rolnych”.�«

Już wkrótce nabór wniosków na tworzenie 
nowych miejsc pracy na wsi

www.klomnice.pl
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Ty też możesz pomóc!!!
W�związku�z�pożarem�w�miejscowości�Zawada�w�którym�spłonęła�stodoła�

wraz�ze�zgromadzonymi�zapasami�zboża,�siana,�słomy�i�pasz�dla�zwierząt�go-
spodarskich,�informujemy�o�przeprowadzanej�zbiórce�płodów�rolnych.�Prosimy�
wszystkich�zainteresowanych�którzy�chcą�pomóc�i�przyłączyć�się�do�tej�inicja-
tywy�o�przekazywanie�zboża,� śruty� i�pasz�do�sołtysa�właściwego�ze�względu�
na�miejsce�zamieszkania.�Zebrane�płody�rolne�zostaną�przekazane�poszkodowa-
nej�rodzinie�rolniczej.�«

Zbliża się kolejny sezon 
grzewczy i w związku 
z tym chciałbym przypomnieć 

o sprawdzeniu drożności przewodów 
kominowych i wentylacyjnych w do-

Sezon grzewczy
Adam Równiak

mach, aby w trakcie trwania sezonu 
grzewczego nie spotkała nas przykra 
niespodzianka w postaci zadymienia.

Pamiętajmy,� że� do� ogrzewania�
domów� używać� materiałów� do� tego�

przeznaczonych� (węgla,� miału,� drew-
na�itd.),�a�nie�śmieci�i�tworzyw�sztucz-
nych.� Spalając� śmieci� i� inne� odpady�
w� piecach� zatruwamy� sąsiadów,� ale�
także�samych�siebie.�W�Polsce�istnieją�
palarnie� śmieci,� lecz� są� to� przystoso-
wane�do� tego�zakłady,�gdzie�w�odpo-
wiedniej� temperaturze� bez� szkody�dla�
środowiska�spala�się�śmieci�uprzednio�
do�tego�przygotowane.«

„Świadomość własnej przeszłości po-
maga nam włączyć się w długi sze-
reg pokoleń, by przekazać następnym 
wspólne dobro – Ojczyznę” 

Jan Paweł II

Dźwięk dzwonka rozpoczy-
nający nowy rok szkolny 
2011 / 2012 w Zespole Szkół 

w Kłomnicach miał wyjątkowo uro-
czysty ton, ponieważ byliśmy go-
spodarzami Rejonowej Inauguracji 
Roku Szkolnego. 

Uroczystość�uświetnili�swoją�obec-
nością� licznie� przybyli� goście:� p.� Iza-
bela� Leszczyna� –� posłanka� na� sejm�
RP,� p.� Anna� Gamalczyk� –� Dyrek-
tor� Delegatury� Kuratorium� Oświaty�
w�Częstochowie,�p.�Władysława�Tka-
czyk� –� Starszy� Wizytator� Delegatury�
Kuratorium�Oświaty�w�Częstochowie,�
p.� Edyta� Świerczewska� –� Wizytator�
Delegatury� Kuratorium� Oświatyw�
Częstochowie,�p.�Ryszard�Stefaniak�–�
Naczelnik�Wydziału�Edukacji�Urzędu�

Miasta� Częstochowy,� p.� Jadwiga� Za-
wadzka� –� Wójt� Gminy� Kruszyna,� p.�
Krzysztof� Smela� –�Wójt� Gminy�My-
kanów,� p.� Lidia� Burzyńska� –� radna�
powiatu� częstochowskiego� i� Dyrektor�
ZS�w�Skrzydlowie,�p.� Jan�Miarzyński�
–�członek�zarządu�Starostwa�Powiato-
wego� w� Częstochowie,� radni� Gminy�
Kłomnice�z�przewodniczącym�p.�Jaro-
sławem�Łapetą,�p.�Stanisław�Gmitruk�–�
Dyrektor� Śląskiego� Oddziału� Agencji�
Restrukturyzacji� i� Modernizacji� Rol-
nictwa�w�Częstochowie,�p.�Maria�Ra-
dziejewska�–�przedstawicielka�Prezesa�
Okręgu� Śląskiego� ZNP,� p.� Mirosław�
Kowalik� –� przewodniczący� Regionu�
Częstochowskiego� NSZZ� „Solidar-
ność”,� p.� Grażyna� Kawecka� –� Karaś�
–�Dyrektor�RODN�„WOM”�w�Często-
chowie,�p.�Grzegorz�Papalski�–zastęp-
ca�dyrektora�SOD�w�Częstochowie,�p.�
Urszula�Podsiad�–�Jeziorska�–�Dyrek-
tor�Powiatowej�Poradni�Psychologicz-
no� –� Pedagogicznej� w� Częstochowie,�
dyrektorzy�szkół�i�przedszkoli�z�terenu�

Gminy�Kłomnice,�poczty�sztandarowe�
ze� wszystkich� szkół� w� naszej� gminie�
wraz�z�opiekunami,�ks.�Kanonik�Miro-
sław�Turoń�–�proboszcz�Parafii�Kłom-
nice,� emerytowani� nauczyciele,� kom-
batanci,�przyjaciele�szkoły�i�rodzice.�

Tak�wielu� znamienitych� gości� ser-
decznie� powitali� gospodarze� uroczy-
stości�–�p.�Barbara�Kanoniak�–�Dyrek-
tor�ZS�w�Kłomnicach�oraz�Wójt�Gminy�
Kłomnice�–�p.�Adam�Zając.�Pani�Dy-
rektor� nie� zapomniała� o� najliczniej�
zgromadzonej� na� hali� sportowej� spo-
łeczności� –� uczniach� Zespołu� Szkół�
w�Kłomnicach,�dla�których�1�września�
to� przede� wszystkim� początek� cało-
rocznej,� wytężonej� pracy,� ale� i� wielu�
chwil� radości� w� gronie� rówieśników.�
W�historii�naszej�Ojczyzny�ta�data�ma�
jednak�także�tragiczny�wymiar�–�w�tym�
roku� obchodziliśmy� 72.� rocznicą� wy-
buchu�II�wojny�światowej.�Połączenie�
tych� wydarzeń� można� traktować� jako�
przesłanie� historii,� że� w� wychowaniu�
młodzieży� trzeba� pamiętać� o� kształ-
towaniu� właściwych� postaw� patrio-
tycznych.� To� właśnie� Ojczyzna� była�
motywem� dominującym� programu�
artystycznego� w� wykonaniu� uczniów�
ze� szkół� gminy�Kłomnice� oraz� harce-
rzy�z�naszej�szkoły.�Montaż� słowno�–�
muzyczny� dostarczył� obecnym� wielu�
wzruszeń,� był� piękną� lekcją� patrioty-
zmu.� Uczniowie� stworzyli� niezapo-
mniany� nastrój,� recytując� utwory�wy-
bitnych�polskich�poetów�na�tle�pięknej�
muzyki,� podziw�wzbudziły� także�wy-
stępy� solistek,� które� wykonały� m.in.�
utwory�„Gdzie�są�kwiaty�z�tamtych�lat”�
(zilustrowany� prezentacją� o� Szarych�
Szeregach),�„�Ojczyzno�ma”,�„Kocham�
Cię,�Polsko”,�„Pięknie�żyć”.

Przybyli�na�uroczystość�goście�mo-
gli� również� obejrzeć� film�p.t.� „Cztery�
pory� roku”,� który� promował� sukcesy�
gminy�Kłomnice,� a� zarazem� był� opo-
wieścią�o�codziennym�życiu�jej�miesz-

Uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2011/2012 

J. Kaczorowska, E. Owczarek

›››
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kańców.� Ciekawy� akcent� stanowiła�
ponadto� prezentacja� multimedialna�
o� szkołach� naszej� gminy.� Uroczystą�
inaugurację� nowego� roku� szkolnego�
uświetniła� swoim� występem� orkiestra�
dęta�OSP�w�Kłomnicach.

� Po� programie� artystycznym� głos�
zabrali� zaproszeni� goście,� którzy� po-
gratulowali� pięknie� przygotowanej�
uroczystości� i� przekazali� na� ręce�Pani�
Dyrektor�symboliczne�upominki.�

� Pani� Dyrektor� Barbara� Kanoniak�
podziękowała�nauczycielom�ze�wszyst-
kich� szkół�w�naszej�gminie� i� pracow-
nikom� obsługi� z� naszej� placówki� za�
przygotowanie� wspaniałej� uroczysto-
ści.� Podkreśliła,� że� dzięki� zaangażo-

waniu� uczniów� i� nauczycieli� uroczy-
stość�miała� tak�wspaniałą�oprawę.�Na�
zakończenie� poprosiła� przedstawicieli�
władz� samorządowych� i� oświatowych�
o� oficjalne� rozpoczęcie� roku� szkolne-
go� 2011/2012.� Po� wysłuchaniu� wier-
sza� „Znowu� do� szkoły”�Wójt� Gminy�
Kłomnice� –� p.� Adam� Zając,� p.� Anna�
Gamalczyk�–�Dyrektor�Delegatury�Ku-
ratorium�Oświaty�w�Częstochowie�i�p.�
Izabela�Leszczyna�–�posłanka�na�sejm�
RP,� dzwoniąc� głośno� tradycyjnym,�
używanym� dawniej�w� szkołach,� ręcz-
nym� dzwonkiem,� uroczyście� ogłosili�
rozpoczęcie�nowego�roku�szkolnego.

�Po�zakończonej�uroczystości�przy-
szedł� czas� na� bardziej� nieformalną�

część� spotkania.� Uczniowie� udali� się�
z�wychowawcami�do�swoich�klas,�a�za-
proszeni� goście� na� spacer� po� terenie�
szkolnym� –� oglądali� nowoczesne� bo-
iska,�graffiti�na�ścianie�hali�sportowej,�
a� następnie� zwiedzali� szkołę.� Mogli�
zobaczyć� m.in.� oddaną� w� 2007� roku�
do�użytku�nową�część�szkoły�oraz�wy-
stawę� prac� plastycznych� wykonanych�
przez�naszych�uczniów.�

Chociaż�z�rozrzewnieniem�wspomi-
namy�wakacje,�musimy�szybko�oswoić�
się� z� myślą,� że� 1� września� wyznacza�
zupełnie�inny�etap�wszystkim�uczniom�
i�nauczycielom�–�czas�nauki�i�pracy.�«

Przejeżdżając dzisiaj przez Rze-
rzęczyce nie sposób nie zauwa-
żyć dwóch inwestycji: pięknej, 

rozbudowanej rok temu szkoły oraz 
kompleksu sportowego oddanego 
do użytku 4 września tego roku.

Dzień� otwarcia� Orlika� był� dla� nas�
wyjątkowy.�Pogoda�dopisała,�a�wśród�
osób� zaangażowanych� w� organizację�
uroczystości�panowała�atmosfera�kon-
centracji� i� spokojnego� oczekiwania�
na� przebieg� wydarzeń.� Gdy� nadeszła�
chwila� uroczystego� otwarcia� kom-
pleksu� boisk� zaproszeni� goście� oraz�
mieszkańcy� Rzerzęczyc� zgromadzili�
się� na� placu� przed� boiskiem.� Znacze-
nia� wydarzeniu� dodaje� fakt,� że� przy-
były�media,� a�uczestnicy�uroczystości�
udzielali�wywiadów.

Zarządzającym�nowowybudowane-
go� kompleksu� jest� Gmina,� natomiast�
w� dniu� otwarcia� w� roli� honorowego�
gospodarza� imprezy� wystąpiła� szkoła�
w�Rzerzęczycach,�z�jej�dyrektorem,�Ry-
szardem� Krokiem� jako� prowadzącym�
uroczystość.� Powitał� on� wszystkich�
przybyłych� na� niecodzienną� dla� Rze-
rzęczyc�i�gminy�Kłomnice�uroczystość�
otwarcia�zespołu�boisk�wybudowanych�

w�ramach�projektu�„Moje�boisko�–�Or-
lik�2012”.�Następnie�podkreślając�do-
niosłość�wydarzenia�odśpiewano�hymn�
państwowy,� do� którego� takt� grała� or-
kiestra�dęta�Straży�Pożarnej�z�Kłomnic.

Dyrektor� powitał� imiennie� go-
ści� reprezentujących� urzędy,� które�
wspierają� takie� inwestycje� jak� ta:�Go-
spodarza� Gminy� Kłomnice� –� Wójta�
Adama� Zająca;� Kierownika� Refera-
tu� Sportu� Urzędu� Marszałkowskiego�
Województwa� Śląskiego� -� p.� Janusza�
Abramowicza;� członka� Zarządu� Sta-
rostwa� Częstochowskiego� –� p.� Jana�
Miarzyńskiego;� Dyrektora� Delegatury�
Kuratorium�w�Częstochowie� –p.Annę�
Gamalczyk;�wójtów�gmin:�Kruszyna�–�
p.�Zawadzką;�Zielona�Dąbrowa�–�p.�M.�
Włodarczyk;�Mykanów�–�p.�Krzyszto-
fa� Smelę;� przedstawiciela� Burmistrza�
Blachowni�–�p.�Andrzeja�Gułę;�przed-
stawicieli� posłów:� p.� Lidię� Burzyń-
ską,� F.� Folcholca;� Przewodniczącego�
Rady� Gminy� Kłomnice-� p.� Jarosława�
Łapetę� i� Radnych� Gminy� Kłomnice,�
V-ce� Wójt� Gminy� p.Wandę� Kusztal,�
Sekretarz�Urzędu�Gminy�p.�Różę�Wie-
wióra,� zastępcę� Komendanta� Komen-
dy� Policji� w� Kłomnicach� –� podinsp.�

Jacka� Plutę;� przedstawiciela� Dyrek-
tora�Śląskiego�Oddziału�ARiMR� –� p.�
Grzegorza� Szymczyka;� prezesa� Ban-
ku�Spółdzielczego�w�Kłomnicach�–�p.�
Barbarę� Dolniak;� dyrektorów� szkół�
i� przedszkoli� z� terenu�gminy�Kłomni-
ce;� p.� dr� Teresę� Banaszkiewicz� –� pe-
dagoga� kultury� fizycznej� i� dziekana�
AJD�w�Częstochowie;�p.Andrzeja�Ra-
kowskiego�–�trenera�„Skry�Warszawa”,�
szefa�wyszkolenia�sportu�WAT;�przed-
stawicieli� wykonawców:� p.� Mieczy-
sława�Chudzika�oraz�p.�Marię�i�Marka�
Kapusta;�prezesów�klubów�sportowych�
z�terenu�gminy�Kłomnice;�nauczycieli�
i� uczniów� zespołu� szkół� i� przedszko-
la� w� Rzerzęczycach;� mieszkańców�
i�wszystkich�przybyłych.

Otwarcie� kompleksu� boisk� stało�
się�też�okazją�do�spotkania�i�wymiany�
poglądów�władz�państwowych,� gmin-
nych,�działaczy�sportowych�i�społecz-
ności�lokalnej.�Wójt�Gminy�Kłomnice,�
Adam�Zając,�w� swoim� przemówieniu�
poinformował� o� przebiegu� inwestycji�
„Orlika”.� Następnie� nastąpiło� symbo-
liczne�otwarcie�wyrażone�przecięciem�
wstęgi,� czego� dokonali:�Wójt�Gminy,�
p.� Janusz� Abramowicz,� p.� Jan� Mia-

Otwarcie pierwszego w gminie Kłomnice 
boiska wybudowanego w ramach projektu 
„Moje boisko – Orlik 2012”

Anna Wawrzyńczyk

›

www.klomnice.pl
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rzyński,� p.� Ryszard� Krok,� p.� Andrzej�
Śpiewak� i� przedstawiciel� uczniów�
Magdalena� Rak.� Nie� zabrakło� sym-
boliki� duchowej,� którą� dostarczył� ks.�
proboszcz� kanonik� Ireneusz� Trzebski�
święcąc�kompleks�boisk�złożył�życze-
nia� sportowych� sukcesów.� Po� oficjal-
nym� oddaniu� reprezentacje� uczniów�
wręczyły� podziękowania� i� puchary�
zawierające� symboliczną� wymowę�
przedstawicielom� Urzędu� Marszał-
kowskiego,� Radzie� Gminy,� Wójtowi�
i�Zastępcy�Wójta�Gminy�Kłomnice�za�
troskę�i�zaangażowanie.�Specjalne�po-
dziękowania� zostały� złożone� również�
Ministrowi�Sportu.

Na� zakończenie� części� oficjalnej�
wrażeń� artystycznych� dostarczyły� po-
pisy�wokalne�uczennic�z�kl.�III�gimna-
zjum:�Marty�Ciesielskiej� i�Magdaleny�
Rak,� przygotowanych� przez� nauczy-
ciela� muzyki� p.� Małgorzatę� Gojević.�
Występ�dziewcząt�z�kl.�V-II�gim:�Kin-
gi�Cieślak,�Ilony�Kuc,�Klaudii�Makles,�
Darii� Czesny,� Patrycji� Plewińskiej,�
Weroniki� Wiewiórowskiej� w� ukła-
dzie� taneczno� –� gimnastycznym� za-
angażowane� przez� nauczyciela� wf� p.�
Annę� Wawrzyńczyk.� Gra� strażackiej�
orkiestry� dętej� z� Kłomnic.� Popis� fre-
estyle’u� w� wykonaniu� Adriana� Fran-
ca.�Honorowymi� strzałami� na� bramkę�
część�oficjalną�zamknięto,�a�na�sztucz-
ną� murawę� wyszli� zawodnicy,� sędzia�
odgwizdał� rozpoczęcie� pierwszego�
meczu� na� „Orliku”�w�Rzerzęczycach.�
Rozgrywki� trwały�do�późnych�godzin�
wieczornych,� a� ostatnie� mecze� grano�
przy�sztucznym�oświetleniu.�«

W� naszej� gminie� powstał� ogólno-
dostępny,� bezpłatny� kompleks� boisk�
sportowych� wraz� szatniami� i� zaple-
czem�socjalnym.
W� skład� nowopowstałego� obiektu�
wchodzi:
•� Boisko� piłkarskie� o� nawierzchni�
z� trawy� syntetycznej� o� wymiarach�
30m�x�62m�(pole�do�gry�26m�x�56m);

•� Boisko�wielofunkcyjne�m.in.�do�ko-
szykówki�i�siatkówki,�o�nawierzchni�
poliuretanowej�o�wymiarach�19,1m�
x�32,1m;

•� Budynek�z�przeznaczeniem�na�zaple-
cze� sanitarno-szatniowe.� Budynek�
ten� spełnia� wymogi� funkcjonalne,�
znajduje� się� w� nim� pomieszczenie�
na� magazyn� sprzętu� gospodarczo-
sportowego,� szatnie,� zespół� higie-
niczno-sanitarny,� pomieszczenie�

gospodarcze� obiektu� oraz� trenera�
środowiskowego.
Przygotowanie� do� inwestycji� roz-

poczęły�się�już�pod�koniec�2009�roku,�
roboty� budowlane� natomiast,� trwały�
od� czerwca�2010r.� do� czerwca�2011r.�
Budowę�kompleksu�sportowego�rozpo-
częła�firma�INWESTYCJE�PL�z�Ryb-
nika,�która�niestety�upadła�i�dokończe-
niem� budowy� zajęło� się� konsorcjum�
firm� na� czele� z� liderem�ALEKSBUD�
z� Konopisk,� które� zostało� wyłonione�
w�drodze�przetargu�nieograniczonego.

Koszt�całkowity�inwestycji�wyniósł:�
1� 187� 229� zł� w� tym:� dofinansowanie�
z� Ministerstwa� Sportu� i� Turystyki� –�
500� 000zł,� dofinansowanie� z� Urzędu�
Marszałkowskiego�w�Katowicach�333�
000zł,�pozostałe�354�229zł�było�finan-
sowane�ze�środków�własnych�Gminy.«

Czy nadal chcesz o tym milczeć!
Jeśli doświadczasz przemocy…

REAGUJ NA PRZEMOC!
Milczenie krzywdzonych osób pozwala sprawcom utrzymy-

wać psychiczną przewagę. 

MUSIMY WSZYSCY TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ.
Dzięki�zmianom�w�prawie�łatwiej�ją�zatrzymać!

Ustawa�o�przeciwdziałaniu�przemocy�w�rodzinie�gwarantuje�
Ci�bezpłatną�pomoc�medyczną,�psychologiczną�i�prawną.�Sko-
rzystaj�z� tej�możliwości!�Teraz�sprawca�przemocy�jest�w�dużo�
trudniejszej�sytuacji�niż�do�tej�pory.�O�szczegóły�zapytaj�policję�
albo� osoby,� które�w� urzędzie� gminy� odpowiadają� za� przeciw-
działanie�przemocy.�Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń pod 
nr 34 3281 148 wew.120 «
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Wraz z początkiem roku 
szkolnego 2011/2012 Gmi-
na Kłomnice przystąpiła 

do realizacji projektu systemowego 
pod nazwą „Równy start – szansą 
na lepsze jutro”. Realizatorem pro-
jektu w okresie od 1 września 2011 
roku do 30 czerwca 2013 roku jest 
Zespół Ekonomiczno-Administra-
cyjny Szkół w gminie Kłomnice.

Głównym�celem�projektu� jest�pod-
niesienie� standardu� placówek� oświa-
towych� w� zakresie� realizacji� indywi-
dualizacji�pracy�z�dziećmi�klas� I�–� III�
szkoły� podstawowej.� Cel� ten� zostanie�
osiągnięty�poprzez�realizację�zajęć�po-
zalekcyjnych� oraz� doposażenie� bazy�
dydaktycznej� wszystkich� szkół� w� na-
szej�gminie.

Projekt�obejmuje�następujące�formy�
wsparcia:
•� zajęcia�dla�dzieci� ze� specyficznymi�
trudnościami�w�czytaniu�i�pisaniu,

•� zajęcia� dla� dzieci� z� trudnościami�
w� zdobywaniu� umiejętności� mate-
matycznych,

•� zajęcia� logopedyczne� dla� dzieci�
z�zaburzeniami�rozwoju�mowy,

•� zajęcia�z�gimnastyki�korekcyjnej�dla�
dzieci�z�wadami�postawy,

•� zajęcia� rozwijające� zainteresowa-
nia�uczniów� i�uczennic� szczególnie�
uzdolnionych�z�nauk�matematyczno�
–�przyrodniczych,

•� zajęcia� rozwijające� zainteresowa-
nia�uczniów� i�uczennic� szczególnie�
uzdolnionych�plastycznie,

•� zajęcia� rozwijające� zainteresowa-
nia�uczniów� i�uczennic� szczególnie�
uzdolnionych�teatralnie,

•� zajęcia� rozwijające� zainteresowa-
nia�uczniów� i�uczennic� szczególnie�
uzdolnionych�sportowo,

•� zajęcia� rozwijające� zainteresowa-
nia�uczniów� i�uczennic� szczególnie�
uzdolnionych� taneczno� –� muzycz-

nie,
•� specjalistyczne� zajęcia� terapeutycz-
ne� dla� dzieci� niepełnosprawnych� –�
muzykoterapia,� dogoterapia� i� hipo-
terapia.
Projektem� zostaną� objęte� dzieci�

klas� I–III� szkoły� podstawowej,� które�
będą� uczestniczyć� w� zajęciach� poza-
lekcyjnych� zgodnie� z� wynikami� dia-
gnozy�przeprowadzonej�przez�nauczy-
cieli.�Dzieci,�u�których�zdiagnozowano�
indywidualne� potrzeby� i� problemy,�
mogące�stanowić�istotną�barierę�w�dal-
szym� rozwoju,�będą�miały�możliwość�
udziału�w� zajęciach� dydaktyczno-wy-
równawczych,� korekcyjnych� i� specja-
listycznych.� Natomiast� dla� uczniów�
i� uczennic� szczególnie� uzdolnionych�
zorganizowane� zostaną� zajęcia� dodat-
kowe� ukierunkowane� na� rozwój� ich�
zainteresowań.� Wprowadzenie� dodat-
kowych,� atrakcyjnych� motywujących�
zajęć� jest�niezbędne�w�celu�poprawie-
nia� wyników� w� nauce,� ukazania� po-
trzeb� ciągłego� doskonalenia� się� oraz�
perspektyw� związanych� z� własnym�
rozwojem.

Wniosek� o� dofinansowanie� pro-
jektu�„Równy�start�–�szansą�na�lepsze�
jutro”� został� rozpatrzony� pozytywnie�
na� etapie� oceny� formalnej� i� meryto-
rycznej.�Obecnie� trwają�prace�polega-
jące� na� przygotowaniu� załączników�
do� podpisania� umowy� o� dofinanso-
wanie.� Projekt� w� całości� jest� finan-
sowany� ze� środków� Europejskiego�
Funduszu� Społecznego.� Całkowita�
wartość� projektu� (257.746,00zł)� zo-
stanie�przeznaczona� tylko� i�wyłącznie�
na� finansowanie� zajęć� dodatkowych�
oraz� doposażenie� bazy� dydaktycz-
nej� szkół� w� materiały� dydaktyczne�
oraz� specjalistyczny� sprzęt� zgodnie� z�
„Zasadami� przygotowania,� realizacji�
i� rozliczania� projektów� systemowych�
w� zakresie� indywidualizacji� naucza-

nia� realizowanych� przez� organy� pro-
wadzące� szkoły� w� ramach� Programu�
Operacyjnego�Kapitał�Ludzki”.�Z�uwa-
gi� na� fakt,� iż� większość� zajęć� będzie�
prowadzona� przez� nauczycieli� szkół�
z� terenu� gminy� Kłomnice� w� ramach�
tzw.� „godzin� karcianych”� (bezkoszto-
wo�w�budżecie� projektu),� ponad� 70%�
budżetu�unijnego�zostanie�przeznaczo-
na� na� doposażenie� bazy� dydaktycznej�
szkół.

Projekt� zarządzany� będzie� przez�
pracowników� Zespołu� Ekonomiczno–
Administracyjnego� Szkół� w� gminie�
Kłomnice� we� współpracy� z� koordy-
natorami� szkolnymi� wyznaczonymi�
w�poszczególnych�szkołach�przez�Dy-
rektorów� placówek.� Zarządzanie� pro-
jektem�jest�również�bezkosztowe.

Zgodnie� z� harmonogramem� pro-
jektu� wrzesień� bieżącego� roku� jest�
miesiącem� rekrutacji� uczestników�
do�projektu,�natomiast�realizacja�zajęć�
pozalekcyjnych�rozpocznie�się�od�paź-
dziernika,�zgodnie�z�harmonogramami�
ustalonymi� w� poszczególnych� szko-
łach.

„Równy start – szansą na lepsze ju-
tro”�-�Projekt�systemowy�realizowany�
w�ramach�Programu�Operacyjnego�Ka-
pitał�Ludzki
Priorytet:� IX.� Rozwój� wykształcenia�
i�kompetencji�w�regionach
Działanie:� 9.1.�Wyrównywanie� szans�
edukacyjnych� i� zapewnienie�wysokiej�
jakości�usług�edukacyjnych�świadczo-
nych�w�systemie�oświaty
Poddziałanie:� 9.1.2� Wyrównanie�
szans� edukacyjnych� uczniów� z� grup�
o� utrudnionym� dostępie� do� edukacji�
oraz� zmniejszanie� różnic� w� jakości�
usług�edukacyjnych
Beneficjent: Gmina� Kłomnice� /� Ze-
spół� Ekonomiczno–Administracyjny�
Szkół�w�gminie�Kłomnice
Całkowita wartość projektu:�
� � � � � � � 257.746,00�zł
Wkład własny:�� � 0,00�zł
Okres realizacji: 
� � � � 01.09.2011�–�30.06.2013«

Start Równego Startu
Sylwia Kuban

www.klomnice.pl



� 9GAZETA�KŁOMNICKA�-�Sierpień�/�Wrzesień�2011

Coraz częściej ofiarami oszu-
stów padają mieszkańcy na-
szego rejonu. Najczęściej są 

to osoby starsze, które mieszkają 
samotnie. Osoby� takie� zazwyczaj�
przechowują� większą� ilość� gotówki�
w� miejscu� zamieszkania.� Niepotrzeb-
nie� obawiając� się� postępu� i� nowocze-
sności,� zamiast� ulokować� oszczędno-
ści� na� koncie� bankowym,� trzymają� je�
w� typowych,� znanych� dla� oszustów�
i� złodziei� miejscach� w� swoim� domu.�
Łupem� przestępców� padają� nie� tylko�
pieniądze,� ale� i� biżuteria� czy� sprzęt�
elektroniczny.�

Często� oszust� podszywa� się� pod�
członka� rodziny� i� kontaktuje� się� tele-
fonicznie� z� pokrzywdzonym,� prosząc�
o�pomoc�w�nagłym�wypadku.�Zazwy-

czaj�są�to�kłopoty�zdrowotne,�wypadek�
drogowy,�okazyjny�zakup�nieruchomo-
ści�czy�też�pilna�spłata�zadłużenia.�Czę-
sto� osoba� taka� prosi� o� dyskrecję� oraz�
oczywiście�obiecuje�szybki�zwrot�pie-
niędzy.�Typowym�jest,�że�po�gotówkę�
zgłasza�się�znajomy�rzekomego�człon-
ka�rodziny,�a�nieznany�oczywiście�dla�
pokrzywdzonego.� Nie� mając� podej-
rzeń,� osoby� często� chcąc� pomóc� bli-
skim,�przekazują�obcej�osobie�gotówkę�
–�tym�samym�tracąc�ją�bezpowrotnie.

Równie�często�oszuści�podszywają�
się� pod� pracowników� urzędu� gminy,�
telekomunikacji,� opieki� zdrowotnej�
czy�też�innych�instytucji.�Pod�pozorem�
udzielenia� zapomogi,� zwrotu� nadpła-
conej� kwoty,� udzielenia� darmowych�
usług� za�wszelką� cenę� próbują� dostać�

Bądź czujny 
- nie daj się oszukać!

Joanna Wiewióra

się�do�wnętrza�domu,�gdzie�wykorzy-
stując� nieuwagę� gospodarza� dokonują�
kradzieży,�nierzadko�też�dopuszczając�
się�przemocy.

Pamiętajmy� by� nie� wpuszczać�
do� domu� osób,� których� nie� znamy.�
Warto�poprosić�o�dowód�osobisty�czy�
też� stosowną� legitymację.� Nie� prze-
kazujmy� obcym� osobom� pieniędzy.�
Potwierdźmy�najpierw�zdarzenie�u�ro-
dziny,�oddzwaniając�i�pytając�czy�fak-
tycznie�gotówka�jest�im�pilnie�potrzeb-
na.� Tak� samo� potwierdźmy� w� danej�
instytucji,�czy�rzeczywiście�z�ich�upo-
ważnienia� dany� pracownik� zgłosił� się�
do�naszego�miejsca�zamieszkania.�Nie�
zostawiajmy�takiej�osoby�ani�na�chwilę�
samej�w�domu,�poprośmy�o�obecność�
kogoś� z� rodziny� lub� sąsiada.� Oszuści�
często�działają�w�grupach,�są�osobami�
schludnie� ubranymi,� wzbudzającymi�
zaufanie,� których� podejście� i� uprzej-
mość� powoduje,�że� szybko� im�zawie-
rzamy.�Apelujemy�o�ostrożność,�gdyż�
przez� chwilową� nierozwagę� możemy�
stracić�wszystkie�nasze�oszczędności.«

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kłomnicach wpisała się 
do Programu Rozwoju Bi-

bliotek realizowanego przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego z siedzibą w Warszawie. 
PRB jest skierowany do publicz-
nych bibliotek gminnych ze wszyst-
kich gmin wiejskich, wszystkich 
gmin miejsko-wiejskich oraz gmin 
miejskich, które liczą do 20 tyś. 
mieszkańców.� Nasza� biblioteka� ma�
status�Biblioteki�Partnerskiej� i�mamy�
przydział�na�4 zestawy komputerowe 
wraz z oprogramowaniem.�Kompu-
tery� zostaną� zainstalowane�w� Filiach�
bibliotecznych� w� Garnku, Rzerzę-
czycach, Skrzydlowie i Zawadzie.�

Gminna� Biblioteka� Publiczna� jest�
zobowiązana� do� przygotowania� nie�
później� niż� do�2� listopada�2011r� sta-
nowiska�komputerowego�oraz�zapew-
nienia� stałego� podłączenia� do� sieci�
Internetowej.� Celem� Programu� jest�

wzmocnienie�roli�informacyjnej�i�spo-
łecznej�bibliotek�wiejskich.�Czytelni-
cy� będą� korzystać� z� Internetu� nieod-
płatnie.

W� kwietniu� 2011r� złożyliśmy�
Wniosek o� dofinansowanie� zada-
nia:� Utworzenie w Pacierzowie fi-
lii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w� ramach� Programu Wieloletniego 
Kultura+ Priorytet „Biblioteka + 
Infrastruktura Bibliotek” realizo-
wanego� przez� Ministerstwo� Kultury�
i�Dziedzictwa�Narodowego.

W� czerwcu� otrzymaliśmy� odpo-
wiedź,�że�wniosek�został�rozpatrzony�
pozytywnie�i�otrzymał�ostateczna�ak-
ceptację�Ministra�Kultury�i�Dziedzic-
twa�Narodowego�na kwotę 281 463zł.

Filia� biblioteczna� w� Pacierzo-
wie� będzie� to� nowoczesna� placówka�
kulturalną� z� dobrze� zaopatrzonym�
warsztatem� informacyjnym� i� eduka-
cyjnym.� Wielokierunkowe� działania�
bibliotekarza�będą�skierowane�do�spo-

łeczności�w�każdym�wieku:�od�przed-
szkolaka�do�emeryta.�Każdy�czytelnik�
będzie� mógł� zrealizować� swoje� ma-
rzenia�czytelnicze�i�kulturalne.

Realizacja� inwestycji� /roboty� bu-
dowlane� i� montażowe/� zaplanowano�
na�2012rok.

� Ponadto� Gminna� Biblioteka� Pu-
bliczna�w� ramach�Programu Biblio-
teki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek” otrzy-
mała� dotacje w wysokości 6 550zł 
na 2011rok. W� ramach� dotacji� bi-
blioteki� mogą� nabywać� każdą� publi-
kację,� która� ukazała� się� drukiem� lub�
na�innym�nośniku,�dostępną�na�rynku�
księgarskim,� niezależnie,� czy� jest� to�
pierwsze�wydanie�czy�wznowienie.

Dzięki� powyższym� dotacjom�
mamy�możliwość� rozszerzenia�oferty�
bibliotecznej� oraz� zwiększenia� zaku-
pów�nowości�książkowych.«

Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Charaziak
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Tradycja w narodzie rzecz 
święta… Tak kiedyś śpiewał 
jeden z polskich piosenkarzy 

starszego pokolenia. Dzisiaj tradycje 
tworzą się na naszych oczach. Jedną 
z takich dobrych tradycji w naszej 
gminie jest organizowanie wiejskich 
festynów. Niektóre z nich weszły już 
na stałe do kalendarza wakacyjnego 
wypoczynku. Tak jest w przypad-
ku festynu sportowo-rekreacyjnego 
w Rzerzęczycach. W tym roku minęło 
20 lat od zorganizowania pierwszego 
festynu na boisku LKS Orkan Rze-
rzęczyce. 

Jubileuszowy�-„porcelanowy”�festyn�
odbył�się�w�dniach�30-31�lipca�2011�r.,�
oczywiście�na�boisku�sportowym�LKS�
Orkan� Rzerzęczyce.� Już� dzień� wcze-
śniej�można�było�zobaczyć�rozkładające�
się�karuzele,�huśtawki,�które�nieodłącz-
nie� towarzyszą� festynowym� zabawom.�
Około� godziny� 16.30� na� murawę� bo-
iska�wyszli�piłkarze�„Seniorzy”�Orkanu�
Rzerzęczyce�i�Gromu�Miedźno.�Już�od�
kilku�lat�te�drużyny�rywalizują�ze�sobą�
w�meczach�towarzyskich,�właśnie�pod-
czas� festynu.� Jak� zawsze� kibiców� nie�
brakowało,� doping� był� zacięty,� a� wy-
nik….� no� cóż-� wygrał� lepszy� zespół.�
Na�scenie�gości�witał�i�zabawiał�zespół�
obrzędowy� „Grusza”� Koła� Gospodyń�
Wiejskich�z�Rzerzęczyc.�

W�trakcie�meczu�na�scenie�rozpoczę-
ło�się�oficjalne�otwarcie�imprezy.�Prezes�
„Orkana”� p.�Andrzej�Śpiewak� przypo-
mniał�wszystkim�historię� festynu,�oraz�
przedstawił�grono�osób�które�pomagały�
przy� organizacji� tego� przedsięwzięcia.�
Jak� przystało� na� jubileusz� były� wspo-
mnienia,� nagrody,�pamiątkowe� statuet-
ki,�ale�przede�wszystkim�gorące�podzię-
kowania� dla� wszystkich� tych,� którzy�
przez�dwadzieścia�lat�organizowali,�po-
magali,�wspierali�lokalny�festyn.�

W� dalszym� ciągu� sobotnich� atrak-
cji�na�scenie�prezentowali�się�członko-
wie� klubu� tańca� towarzyskiego� „Styl”�
z� Kłomnic.� Po� nich� gości� rozbawiał�
do�łez�kabaret�„Widelec”�znany�szerszej�

widowni� z� telewizyjnych� konkursów�
kabaretowych.�Skecze�i�piosenki�w�ich�
wykonaniu,� co� chwilę� budziły� wśród�
publiczności� wybuchy� głośnego� śmie-
chu.�

Około� godziny� 20.00� na� scenie� za-
instalował�się�zespół�K.K.�Blues�Band,�
z� fantastycznym� repertuarem� dobrego�
starego�bluesa�z�elementami�współcze-
snego� jazzu.�Były�utwory�B.B.�Kinga,�
Muddy�Watersa� i�wielu� innych,� a� tak-
że� oryginalne� kompozycje� instrumen-
talne.�Publiczność� słuchała�z� zapartym�
tchem�improwizacji�na�poszczególnych�
instrumentach.�Biorąc�pod�uwagę,�że�ci�
„starsi� panowie”� w� sumie� mają� sporo�
ponad�300�lat,�to�ich�charyzma�muzycz-
na� i� umiejętności� instrumentalne� każą�
chylić�czoła�przez�profesjonalistami.

Po�dużej�dawce�instrumentalnej�nad-
szedł�czas�na�coś�również�„dla�oka”.�Od�
godziny� 21.00� na� scenie� rozgrzewały�
publiczność�cztery�panie�z�zespołu�„Na�
Na”�w�programie�„A�to�ci�biesiada”.�Jak�
sama� nazwa� wskazuje� były� to� polskie�
piosenki�biesiadne�z�lat�60,�70,�80-tych.�
Stojąca� pod� sceną� publiczność� łagod-
nie� falowała� w� rytm� poszczególnych�
melodii,� a�młode�piosenkarki�podgrze-
wały�atmosferę�coraz�to�nowymi�utwo-
rami�i�ciekawą�choreografią�sceniczną.�
W� repertuarze� były� też� piosenki� które�
znamy�wszyscy,�więc� np.� „Małgośkę”�
z�repertuaru�Maryli�Rodowicz�śpiewali�
wszyscy.�W�przerwie�występów�wokal-
nych� występowały� pary� z� klubu� tańca�
towarzyskiego� „Zorba”� z� Mykanowa.�
Młodzi�tancerze�prezentowali�układy�ta-
neczne� z� tańców� latynoamerykańskich�
tzw.�„łacina”.�Była�więc�cha-cha,�rum-
ba,�pasodoble�i�inne.�Po�wszystkich�wy-
stępach�przyszedł� czas�na�sprawdzenie�
umiejętności�tanecznych�widowni.�Była�
więc�tradycyjna�dyskoteka,�a�około�pół-
nocy�w�niebo�popłynęły� fajerwerki� (to�
również�tradycja�tego�festynu).

Drugi� dzień� imprezy� upłynął� znów�
pod� znakiem� tradycji.� Tym� razem� tej�
namacalnej�-wiejskiej,�bowiem�Lokalna�
Grupa� Działania� Stowarzyszenie� „Ra-

zem�na�wyżyny”�zorganizowało�na�bo-
isku� „Orkana”� imprezę� plenerową� p.n.�
„Obrazy� wsi� polskiej”.� Celem� pokazu�
było� przypomnienie� młodym� pokole-
niom� jak� wyglądało� życie� codzienne�
na� wsi� 100� lat� temu� i� uświadomienie�
jak� bardzo� zmienił� się� wygląd� i� życie�
na�polskiej�wsi�przez�ten�okres.�W�tym�
celu� przygotowana� została� wystawa�
sprzętów�rolniczych�i�przedmiotów�go-
spodarstwa� domowego.� Zwiedzający�
mogli� obejrzeć� i� wypróbować� każdy�
sprzęt.� Uczestnicy� imprezy�mieli� rów-
nież� okazję� obejrzeć�wystawę� fotogra-
ficzną�„Wieś�dawniej�i�dziś”.�Odbył�się�
również� Turniej� „Wiejskie� potyczki”,�
w�którym�przedstawiciele�drużyn�gmin-
nych�wchodzących�w� skład� Stowarzy-
szenia�„Razem�na�wyżyny”-�Kruszyna,�
Kłomnice,�Miedźno,�Mykanów,�Rędzi-
ny�i�Dąbrowa�Zielona�walczyli�o�miano�
najlepszej� (niestety�nasza�gmina�zajęła�
dopiero�V�miejsce).�Wielkim� zaintere-
sowaniem�cieszył�się�pokaz�akcji�ratun-
kowej�przygotowany�przez�Ochotnicze�
Straże�Pożarne�z�Rzerzęczyc�i�okolicz-
nych� miejscowości� –� cięcie� samocho-
dów,� udzielanie� pierwszej� pomocy.�
Mecz� piłki� nożnej� rozegrali� juniorzy�
LKS�„Orkan�–�Rzerzęczyce”�oraz�LKS�
„Lotnik�–�Kościelec”.

Smaczny�poczęstunek�przygotowały�
panie�z�zespołu�obrzędowego�„Grusza”�
z�Rzerzęczyc.�Na� swoim� stole� prezen-
towały�i�częstowały�lokalnymi�potrawa-
mi�–�kapustą,�pasztecikami,�śledzikami,�
ciastem,� świeżym� chlebkiem� ze� smal-
cem�i�kiszonym�ogórkiem�i�wieloma�in-
nymi�smakołykami.�Swojskie�jadło�za-
chwalali�wszyscy.�Kolejną�atrakcją�było�
malowanie�wielkiego�obrazu�o�wymia-
rach�3m�x�2m�-�„Polska�wieś�w�Unii�Eu-
ropejskiej”.�Na�scenie�prezentowały�się�
panie�z�zespołu�„Grusza”�z�Rzerzęczyc�
w�przedstawieniu�„Jak�to�ze�lnem�było”�
nawiązującym� oczywiście� do� tradycji�
wiejskich.�Po�nich�na�scenie�współcze-
sne� tradycje� prezentowały� panie� z� ze-
społu� „Ale�Babki”� z� gminy�Kruszyna,�
które�uraczyły�widownię�wiązanką�pio-
senek� z� repertuaru� Czerwonych� Gitar,�
Anny�Jantar�itp.�Podsumowaniem�wie-
czoru�„Obrazy�wsi�polskiej”�był�występ�
gwiazd� –� Artura� Barcisia� i� Cezarego�
Żaka.� Publiczność� zgromadzona� przed�
sceną�była�zachwycona�programem�ka-
baretowym�przygotowanym�przez�akto-
rów�specjalnie�na�tę�okazję.�

Około�godziny�21.00�dla�wszystkich�

„Tradycyjny Festyn” 
w Rzerzęczycach

Elżbieta Łągiewka

www.klomnice.pl
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uczestników� festynu� nadszedł� długo�
oczekiwany�moment-�czas�na�losowanie�
nagród� głównych.�A�w� tym� roku� było�
ich� ponad� 50.� Jak� zawsze� sponsorzy�
i� sympatycy� festynu� dostarczyli� wiele�
cennych�nagród,�które�to�zostały�rozlo-
sowane�wśród�posiadaczy�losów�loterii�
fantowej.�To�też� tradycja,�że�każdy�los�
wygrywa,�że�każdy�może�wygrać� jesz-
cze� raz-� np.� mikser� lub� mikrofalówkę�
jako�nagrodę�główną.�Samo� losowanie�
przeciągnęło� się� aż� do� godziny� 22.30,�
ale�nikomu� to�nie�przeszkadzało,�bo…�
przecież�tylko�w�Rzerzęczycach�jest�tak�

fajna�atmosfera.�Wśród�wygrywających�
były� osoby� nie� tylko� z� terenu�Rzerzę-
czyc,�ba-�nawet�nie�tylko�z�terenu�gmi-
ny,�ale�z�całej�Polski.�Tak,�tak,�bo�na�fe-
styn�do�Rzerzęczyc�przyjeżdżają�ludzie�
tradycyjnie�już�od�kilku�lat.�

Na�koniec�festynu�w�strugach�ulew-
nego�deszczu�młodsza�część�publiczno-
ści�bawiła�się�do�białego�rana�na�dysko-
tece�na�świeżym�powietrzu.�To�też� już�
tradycja.�

Trzeba� dodać,� że� zorganizowanie�
całej� tej� wielkiej� imprezy� nie� byłoby�
możliwe� bez� wsparcia� Europejskiego�

Funduszu� Rolnego� na� rzecz� Rozwoju�
Obszarów�Wiejskich,� wsparcia� ze� środ-
ków� Oś� 4-� Leader� Programu� Rozwoju�
Obszarów� Wiejskich,� pomocy� Urzędu�
Gminy�w�Kłomnicach,�Banku�Spółdziel-
czego� i� wielu� jeszcze� innych,� którym�
zarząd�klubu�„Orkan”�Rzerzęczyce�i�or-
ganizatorzy�festynu�składają�wielkie�po-
dziękowania.�

A� już� teraz� organizatorzy� zapraszają�
„tradycyjnie”� na� następny� XXI� Festyn�
Sportowo-Rekreacyjny� do� Rzerzęczyc�
lipiec/sierpień�2012.�«

Już po raz szósty na zbiorniku 
pożarowym OSP Zdrowa od-
były się tradycyjnie zawody 

wędkarskie połączone z piknikiem 
rodzinnym. W sobotnie popołudnie 
13 sierpnia o godz. 14� na� zbiórce�
wędkarskiej� zebrały� się� dzieci,� które�
zawodami� spławikowymi� zainaugu-
rowały� piknik.� Do� zmagań� stanęło�
30�dzieciaków�z� różnych�miejscowo-
ści.� W� ciągu� 2� godzin� wędkowania�
wyłoniono� zwycięzców� ale� nie� tylko�
oni� byli� uhonorowani.� Za� swoją� wy-
trwałość�i�prawdziwie�sportową�rywa-
lizację� wszyscy� uczestnicy� otrzymali�
nagrody�rzeczowe,�dyplomy�a�najlepsi�
puchary� ufundowane� przez� Przewod-
niczącego� Rady� Gminy� Kłomnice�
Jarosława�Łapetę.�Nagrody� rzeczowe�
w� tej� kategorii� ufundowane� zostały�
z� Gminnego� Programu� Przeciwdzia-
łania� Alkoholizmowi� i� Narkomani�
w� Kłomnicach,� pana� Doriana� Pitery�
ze� Zdrowej� oraz� Marcina� Kowali-
ka� z�Kłomnic� oraz� sekcję�wędkarską�
przy�OSP�Zdrowa.� Zwycięzcą� zawo-
dów�został�Bartosz�Inger,�drugie�miej-
sce�zajął�Marcin�Konstanciak�a�trzecie�
Mateusz�Pluciński.�Zawody�sędziował�
Pan� Dorian� Pitera� ze� Zdrowej.� Ko-
lejną� wyśmienitą� zabawą� było� węd-
kowanie� na� trawie� dla� dzieciaków.�
Zabawa� polegała� na� „wyłowieniu”�
za�pomocą�wędki�z�wyznaczonego�te-
renu�wybranej� zabawki,� zabawa�była�
bardzo� ciekawa� i� emocjonujące� dla�
najmłodszych� uczestników� zabawy�
tutaj� każde� odważne� dziecko� miało�
szanse�na�wybraną�nagrodę�po�warun-

Piknik rekreacyjny w Zdrowej
Jarosław Łapeta

kiem�jej�„wyłowienia”�w�dalszej�czę-
ści� pikniku�przy�muzyce� serwowanej�
przez� Damiana� Guzdraja� „DJ� WHI-
TE”� odbyła� się� dyskoteka� na� świe-
żym� powietrzu.� Następny� dzień� pik-
niku�rozpoczął�się�o�godzi�700�zbiórką�
uczestników� VI� spławikowych� za-
wodów�wędkarskich� o� puchar�Wójta�
Gminy�Kłomnice,�zgłosiło�się�24�star-
tujących.� Tym� razem� w� wędkarskiej�
rywalizacji� zmierzyli� się� członkowie�
sekcji�wędkarskiej�w�Zdrowej,�którzy�
do� godz.� 12� prowadzili� zacięte� zma-
gania.� I� tak� jedyny�puchar�w�turnieju�
przypadł� Karolowi� Jasnosowi� z�Rze-
rzęczyc,�drugie�miejsce�zajął�Krzysz-
tof�Sołtys�z�Kłomnic,�a�trzecie�miejsce�
przypadło�Grzegorzowi�Plucińskiemu�
ze� Zdrowej.� Zawodnicy� otrzymali�

również� nagrody� rzeczowe� ufundo-
wane� z� funduszu� Gminnego� Progra-
mu� Przeciwdziałania� Alkoholizmowi�
i� Narkomani� w� Kłomnicach.� Zawo-
dy� sędziował� Krystian�Dąbrowski� ze�
Zdrowej.� Popołudnie� upływało� przy�
dźwiękach�muzyki� aż� do� niespodzie-
wanego� przyjazdu� strażaków� z� OSP�
Kłomnice� i�OSP�Rzerzęczyce,�którzy�
wracając�z�pokazów�w�Kościelcu�za-
oferowali� najmłodszym� uczestnikom�
pikniku� nie� lada� atrakcję� w� postaci�
pływania� pontonem� wyposażonym�
w�silnik�zaburtowy.�Doskonała�atrak-
cja�dla�dzieci�była�równocześnie�oka-
zją� do� ćwiczenia� umiejętności� przez�
druhów�z�Kłomnic.�Trzeci�dzień�pik-
niku�rozpoczął�się�o�godz.�9�na�boisku�
do�piłki�plażowej�w�Zdrowej�zbiórką�
uczestników�turnieju�w�piłkę�siatkowa�
plażową.� Tym� razem� sekcja� siatkar-
ska�przy�OSP�Zdrowa�zorganizowała�
zawody� na� które� zgłosiło� się� 12� par�
siatkarskich�z�następujących�miejsco-

›››
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wości:�Zdrowa,�Łochynia,�Mykanów,�
Radostków,�Blachownia.�Były�to�nie-
zwykle� ciekawe� zawody� ze� względu�
na� przyjazd� zawodników� grających�
w�drużynach�ligowych�naszego�kraju.�
W�21�meczach,�nad�których�prawidło-
wym�przebiegiem�czuwała�Pani�Anna�
Dylczyk� –� kierownik�Hali� Sportowej�
w� Kłomnicach� wyłoniono� zwycięz-
ców,� którymi� została� para� z� miej-
scowości� Łochynia,� Piotr� Smolarek,�
Krzysztof� Matusiak,� drugie� miejsce�
zajęła� para� braci� Marcina� i� Macieja�

i�Grajoszek�z�Poczesnej�a�trzecie�para�
Rafał� Cubała� i� Tomasz� Dankowski�
ze� Zdrowej.� Puchary� w� tym� turnie-
ju� ufundowane� zostały� przez� Wójta�
Gminy�Kłomnice.�Zawody�zakończo-
no�o�godzinie�19.�Tak�dużej� imprezy�
rekreacyjno� sportowej� nie� było� jesz-
cze�w�Zdrowej�a�zainteresowanie�nią�
przerosło� wszelkie� oczekiwania� dla-
tego� planowane� są� kolejne� takie� za-
wody� co� najmniej� cyklicznie� za� rok.�
Podsumowując� ten�ciekawy�weekend�
w�Zdrowej�warto�podziękować�sekcji�

wędkarskiej� i� siatkarskiej� przy� OSP�
Zdrowa,�które�bardzo�dobrze�przygo-
towały� imprezę� i� umożliwiły� miesz-
kańcom� Gminy� oraz� okolicznych�
miejscowości�doskonałą�rozrywkę�ten�
o�dziwo�bardzo�pogodny�weekend�wa-
kacji.� Dziękujemy� wszystkim� którzy�
swoją�pracą�zaangażowali�się�w�przy-
gotowanie� i� przeprowadzenie� tej� im-
prezy.�Zapraszamy�za� rok�na�kolejne�
edycje�pikniku�rekreacyjnego.«

W dniach od dnia 05.09.2011 
r. do 12.09.2011 r. w sołec-
twie Zawada gościło 2 ba-

daczy – studentów z Collegium Ci-
vitas w Warszawie. Ich przyjazd 
był związany z tym, iż w Zawadzie, 
a także w 5 innych sołectwach gmin: 
Kruszyna, Mykanów i Dąbrowa 
Zielona, jest realizowany projekt 
„Mapa Zasobów i Potrzeb – Pierw-
szym Krokiem Rozwoju Sołectwa”.�
Projekt� jest� realizowany� od� września�
2011�r.�do�stycznia�2012�r.�i�jest�2�eta-
pem� programu� EDEN – od animacji 
do partycypacji sołectw,� rozpisanego�
na�lata�2010-2014.�

Zadaniem�studentów,�a�także�2�ani-
matorów� społecznych� jest� zdiagnozo-
wanie� potrzeb� lokalnej� społeczności,�
a� także� odkrycie� potencjału� sołectwa,�
poprzez� określenie� jego� walorów�

i�możliwości.
W�pierwszym�dniu�pobytu�w�Zawa-

dzie,� animatorzy�zorganizowali�grilla,�
na� którym� mieszkańcy� mogli� poznać�
studentów� i� dowiedzieć� się,� jaki� jest�
cel� ich� wizyty.� Integracja� przebiegła�
bardzo� sprawnie,� co� ułatwiło� naszym�
gościom�w�miarę� szybko�poznać� spe-
cyfikę�naszego�sołectwa.

We�wtorek�-�tak,�jak�podczas�całe-
go� pobytu� -� studenci� przeprowadzali�
wywiady� z� osobami� z� naszego� sołec-
twa.� Wieczorem� w� jednej� z� sal� Z.S.�
w�Zawadzie� odbył� się� „okrągły� stół”,�
czyli�spotkanie�z�mieszkańcami�Zawa-
dy,� które� było� prowadzone� w� formie�
warsztatowej.� Uczestnicy� brali� udział�
w� badaniu� analitycznym� o� nazwie�
SWOT,� czyli� mocne� i� słabe� strony,�
a� także� szanse� i� zagrożenia� w� sołec-
twie.�

Środa�to�dzień,�
w� którym� odbyło�
się� seminarium�
„Aktywne� Sołec-
two”.� Miejscem�
spotkania� był�
GOK�w�Mykano-
wie.� Na� semina-
rium� pojawiło� się�
wiele� ważnych�
i� znaczących�
osób,� m.in.� wi-
c e m a r s z a ł e k�
w o j e w ó d z t w a�
Śląskiego,� Pani�
Aleksandra� Ga-
jewska-Przydry-

ga,� a� także� wójtowie,� radni� i� sołtysi�
z� gmin� i� sołectw� objętych� projektem.�
Podczas� seminarium� można� było� do-
wiedzieć�się�o�roli�programu�„Leader”�
i�samorządów�gmin�we�wspieraniu�roz-
woju� sołectw� oraz� jak� rozpoznawać,�
uruchamiać�i�wspierać�kapitał�społecz-
ny� sołectwa.�Swoje�wystąpienia�mieli�
także� animatorzy,� którzy� w� ciekawy�
sposób� przedstawili� sołectwa,� w� któ-
rych�pracują.

Kolejne� dni� to� ciężka� praca� przy�
udzielaniu�wywiadów,�analizy�i�pozna-
wanie� lokalnej� społeczności.� Badacze�
i� animatorzy� mogli� na� bieżąco� obser-
wować,�jak�się�organizuje�krok�po�kro-
ku� lokalny�piknik,� który�w� sobotę� był�
organizowany�w�Zawadzie,�a�mianowi-
cie�„Sportowe�pożegnanie�lata”.��

W� poniedziałek� zostało� zorgani-
zowane� ostatnie� spotkanie� z� miesz-
kańcami,� na� którym� podsumowano�
wszystko,� co� dotychczas� zrobiono.�
Mieszkańcy,� studenci� oraz� animato-
rzy� podzielili� się� swoimi� refleksjami�
i� spostrzeżeniami� na� temat� Zawady.�
Na�koniec�spotkania,�mieszkańcy�wrę-
czyli� studentom� upominki,� w� postaci�
książek� opisujących� nasze� sołectwo,�
gminę�i�powiat.

We� wtorek� rano� studenci� opuścili�
naszą�miejscowość�udając�się�do�My-
kanowa,�a�potem�do�Warszawy.

Podsumowując:� w� spotkaniach�
uczestniczyło� naprawdę� sporo� miesz-
kańców�naszego�sołectwa.�Z�wieloma�
zostały�przeprowadzone�bardzo�cieka-
we�wywiady,� które� posłużą� następnie�

Mapa zasobów i potrzeb sołectwa Zawada
-projekt badawczy stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”

Paweł Wilk-animator projektu

›

www.klomnice.pl
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„Przychodzą w życiu dni powodzi,
Gdy wszystko zdradza nas i zawodzi,
Gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi,
Gdy wraca zło do wiary twierdz,
Gdy grunt usuwa się jak kładka.
Jest wtedy ktoś, kto trwa do ostatka,
Ktoś kto nie umie zdradzić – Matka –
I serce jej najczystsze z serc”� –�śpiewał�
kiedyś�bardzo�popularny�piosenkarz�Mie-
czysław�Fogg,�oddając�w�ten�sposób�hołd�
wszystkim�Matkom.�Wyrazem�szacunku�
i�uznania�dla�Nich�jest�Dzień�Matki�świę-
towany�w�Polsce�już�od�1914�r.�a�po�raz�
pierwszy�26�maja�w�Krakowie.

Zarząd� Rejonowy� Związku� ERiI�
w�Kłomnicach�zaplanował�po�raz�kolejny�
obchody�Dnia�Matki.�W�sobotę�28�maja�
br.�o�godz.�17:00�odprawiona�była�kon-
celebrowana�Msza� św.�w�kościele� para-
fialnym�w�Kłomnicach.�Intencja�mszalna�
dotyczyła�matek�żyjących�i�zmarłych.�We�
wspólnej� modlitwie� prosiliśmy� opatrz-
ność�Bożą�dla�żyjących�o�błogosławień-
stwo,� zdrowie� i�wszystkie� łaski�potrzeb-
ne�do�szczęścia�i�zbawienia�duszy.�Wraz�
z� księdzem� kanonikiem� Mirosławem�
Turoniem�modliliśmy�się�za�zmarłe�mat-
ki�prosząc�Pana�o�udzielenie� Im� radości�
i�światłości�wiekuistej�oraz�obdarowanie�
nagrodą�wieczną.

Po�zakończonej�Mszy�św.�i�nabożeń-
stwie� majowym� członkowie� Związku,�
którzy�wyrazili�chęć�uczestnictwa�w�dal-
szej�części�uroczystości,�przybyli�do�sali�
konferencyjnej�budynku�gminnego.

Przew.�Zarządu�Oddziału�Rej.�Związ-
ku�ERiI�w�Kłomnicach�p.�Henryk�Przech�
powitał�wszystkich� przybyłych,� a�wśród�
nich�zaproszonych�gości:
-�w-ce�przewod.�Zarządu�Od.�Okręgowe-
go�Związku�w�Częstochowie�p.�Zenobię�
Mieleńczuk
-�p.�p.�Wiesławę�i�Stanisława�Woldanów
-�p.�Teresę�Dziubek�–�współzałożycielkę�
Związku�w�Kłomnicach
-�p.�Iwonę�Poniewierską�–�osobę�wspiera-
jącą�działalność�Związku

-�p.�Teresę�Flaszę�–�przew.�Koła�w�Cięż-
kowicach� oraz� osoby� prezentujące� swój�
dorobek�artystyczny.

Pan�przew.�H.�Przech�złożył�wszyst-
kim� Matkom� najszczersze� i� najserdecz-
niejsze� życzenia� wyrażające� miłość�
i�szacunek�za�trud�i�troskę�włożone�w�wy-
chowanie� dzieci:� „Niech� każda� godzina�
szczęściem�Was�opromienia,�niech�życie�
Wasze�upływa�wśród�ciągłej�radości,�przy�
blasku� promiennym� nadziei� i� miłości� „.�
Życzeniami� zdrowia,� wszelkiego� dobra�
i� błogosławieństwa� Bożego� zakończył�
swoje�krótkie,�ale�piękne�wystąpienie.

Potem� było� wręczenie� Złotej� Hono-
rowej�Odznaki�dla�p.�Marysi�Koza�w-ce�
przew.�RKR�Związku�za�zasługi�w�pra-
cy� społecznej.�Na� prośbę� p.�H.� Przecha�
odznakę� wręczyła� w-ce� przewodnicząca�
Zarządu� O/O� Zenobia� Mieleńczuk.� Po�
tych� oficjalnych� wystąpieniach� i� wyda-
rzeniach�nastąpiła�część�artystyczna,�którą�
rozpoczęła�Paulina�Makles�z�Rzerzęczyc,�
przepięknym�wykonaniem�piosenki�„Dla�
Ciebie�Mamo”.�Piękny�tekst�i�głos�Pauli-
ny�wywołał�wzruszenie�wśród�zebranych,�
czego�wyrazem�były�gromkie�brawa�oraz�
piękna�czerwona�róża�wręczona�przez�p.�
H.� Przecha.� Kolejnym� wykonawcą� był�

p.� Marek� Margas� z� Koniecpola,� który�
swoim�występem�poderwał�uczestników�
do�wspólnego�śpiewu.�Występ�tego�wy-
konawcy� bardzo� podobał� się� zebranym,�
którzy�długo�go�oklaskiwali,�a�pan�prze-
wod.�wręczył�p.�Markowi�przygotowane�
wcześniej�ozdobne�pisemne�podziękowa-
nie.

Tego�wieczoru�zebrani�mogli�również�
obejrzeć� film� Pawła�Woldana� „Złodziej�
w�sutannie”.�Pan�Paweł�Woldan�jest�au-
torem�i� reżyserem�bardzo�wielu� filmów.�
Możemy�być�z�niego�dumni,�bo�wycho-
wał�się�w�domu�rodzinnym�w�Kłomnicach�
i�tutaj�uczęszczał�do�szkoły�podstawowej.�
Nie�zapomina�o�rodzinnych�stronach�któ-
re�często�odwiedza�spotykając�się�z�naj-
bliższą�rodziną�i�mieszkańcami�Kłomnic.�
Na� ręce� rodziców� -� państwa� Wiesławy�
i� Stanisława� Woldanów,� pan� przewod.�
złożył� serdeczne� gratulacje� i� podzięko-
wania.�Wyemitowany�film�przyjęty�został�
z�uwagą�i�dużym�zainteresowaniem.

I�w�takiej�to�miłej�i�serdecznej�atmos-
ferze�przy�kawie,�herbacie�i�ciasteczkach�
upłynęło� związkowe� spotkanie� z� okazji�
Dnia�Matki.

Chciałam� nadmienić,� że� członkowie�
naszego�Związku�z�jego�przew.�p.�Henry-
kiem�Przechem�w�swej�społecznej�działal-
ności�starają�się�zawsze�podkreślać�swoją�
pamięć,�wdzięczność,� szacunek� i�miłość�
dla�rodziców.«

Spotkanie z okazji Dnia Matki
Danuta Wilk, Henryk Przech

do�tego,�aby�dogłębnie�przeanalizować�
sytuację,�w�jakiej�znajduje�się�Zawada.�
Mieszkańcy�byli�bardzo�otwarci�i�chęt-
ni�do�współpracy,�co�znacznie�ułatwiło�
pracę,�tak�badaczom,�jak�i�animatorom.�
Aktywność� naszej� społeczności� zro-

biła� dobre� wrażenie� na� uczestnikach�
projektu.�Na�tle�innych�miejscowości,�
które�biorą�udział�w�projekcie,�Zawada�
wypadła�bardzo�dobrze.

Teraz�czekamy�na�wnioski�z�badań,�
z� których� dowiemy� się� czego� miesz-

kańcom,�sołectwu�brakuje,�jakie�są�po-
trzeby.�W� ramach� tego� projektu� (my,�
jako� animatorzy),� spróbujemy� pobu-
dzić�mieszkańców�do� jakiejś� inicjaty-
wy,�która�potem�zostanie�zrealizowana�
na�terenie�naszego�sołectwa.�«
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Grupa 29 emerytów wyjecha-
ła na pobyt wypoczynkowy 
do Dańczowa k/Kudowy 

Zdrój.
Podczas� pobytu� w� Dańczowie�

uczestnicy� nastawili� się� na� poznanie�
piękna� Kotliny� Kłodzkiej� oraz� Czech.�
Po�przyjeździe�na�miejsce�wypoczynku�
i� spożyciu�obiadu,�udaliśmy�się,� drogą�
asfaltową�przez�las�do�Kudowy�Zdroju.�
Spacerując�poznaliśmy�centrum�uzdro-
wiskowe� Kudowy,� które� każdemu� się�
spodobało.�W�następnym�dniu�pojecha-
liśmy�drogą�„100�zakrętów”�pod�Szcze-
liniec.�Droga�na�Szczeliniec�(najwyższe�
wzniesienie�Gór�Stołowych�919�m�n.�p.�
m.)�okazała�się�trudna,�lecz�wszyscy�ją�
pokonali.�Podziwiać�należy�wszystkich�
uczestników�a�zwłaszcza�Panią�Mikul-
ską�Marię�z�Pławna,�która�mimo�wieku�
dzielnie�dotarła�na�szczyt.�Trud�wejścia�
na� Szczeliniec� został� wynagrodzony�
pięknymi� widokami,� jedynymi� z� naj-
piękniejszych�widokowo�miejsc�w�Su-
detach.�W�drodze�powrotnej�zwiedzili-

śmy�w�Czermnej�–�„Kaplicę�Czaszek”,�
jedyny�taki�obiekt�w�Polsce.�Nazajutrz,�
po�tak�forsownym�dniu,�wszyscy�poje-
chaliśmy�do�„�Skalnego�Miasta”�w�Cze-
chach.� Chodziliśmy� trasą� uformowaną�
przez� przyrodę,� dnem� malowniczych�
kanionów� u� podnóża� kilkudzisięcio-�
metrowej� wysokości� bloków� skalnych�
o� stromych� ścianach,� niejednokrotnie�
przypominające�wieże�czy�iglice.�Dużą�
atrakcją� była� przejażdżka� łodziami� po�
jeziorku�wśród�skał.�Po�powrocie�i�obie-
dzie�w�ośrodku�wypoczynkowym�
„Słoneczna�Zagroda”� zorganizo-
wany�został�grill�z�muzyką�i�tań-
cami�w�celu�zintegrowania�grupy.�
W�następnych�dniach�były�zorga-
nizowane�wycieczki� na� „Błędne�
Skały”� i� Pragi� (te� osoby,� które�
nie�brały�udziału�w�wycieczkach�
odpoczywali�w�cieniu,�na�tarasie�
ośrodka)�oraz�wycieczki�do�Wam-
bierzyc,� Polanicy� Zdrój,� Dusz-
nik� Zdroju.� Część� uczestników�
zwiedziła� również� malownicze�

W dniu 13.08.2011r. po raz 
pierwszy w historii P.Z.E-
.R.i Inw.O/Rej. Kłomnice�

odbyła�się�wycieczka�rowerowa.�Trasa�
wycieczki� to:�Kłomnice-Mstów.�Zapi-
sanych�16�uczestników�zgromadziło�się�
przed�UG�Kłomnice,�skąd�o�godz.9.00�
wyruszyliśmy� zaplanowaną� trasą�
do�Mstowa.�Kierownikami�tej�wyciecz-
ki�byli:�Ryszard�Całus�i�Irena�Bardzel.�
Pierwszym� przystankiem� były� stawy�
w� Rzerzęczycach,� skąd� ruszyliśmy�
w� dalszą� drogę� przez�Niwki,� Przyby-
łów,�Cegielnie,�Wancerzów�i�dojecha-
liśmy� do� Sanktuarium� M.B.Mstow-
skiej�Miłosierdzia.Tam�w� przepięknej�
świątyni�każdy�w�skupieniu�poświęcił�
wolny� czas� na�modlitwę.� Przed� świą-
tynią� zrobiliśmy� zdjęcie� i� ruszyliśmy�
do�bliskiego�już�celu�tj�plaży�przy�za-
lewie� we�Mstowie.� Odpoczywaliśmy,�
podziwialiśmy� piękno� przyrody,� jak�

również� to,�co�dokonało�się�w�niedłu-
gim� czasie� w� gminie� Mstów.� Droga�
powrotna� uległa� skorygowaniu.� Kol.�
Eugeniusz� Jamrozik� zaproponował�
trasę�przez�urocze�nadbrzeże�Warty�tj.�
Rajsko,�Trząska.�Później�dojechaliśmy�
do�Skrzydlowa�i�dalej�przez�Rzeki�Wlk,�
gdzie� spotkaliśmy� odpoczywających�
pątników� z� Warszawy.� Przez� chwilę�
rozmawialiśmy� z� jednym� wiekowym�
/75�lat/�uczestnikiem,�który�już�11�raz�
podąża�z�Warszawy�do�Częstochowy.�
Spotkaliśmy�również�żołnierzy�ze�Sło-
wacji,� którzy� uczestniczą� w� tej� war-
szawskiej�pielgrzymce�na�Jasną�Górę.�
W�Rzekach�Wlk�dojechaliśmy�do�pla-
ży�przy� rzece�Warcie.�Mile�zaskoczył�
nas� widok-zbudowany� grill,� wiata� ze�
stołem� i� ławkami.� Zakupione� przez�
R.Całusa� kiełbaski� i� przyrządzone�
na� grillu,� zostały� z�wielkim� apetytem�
skonsumowane�przez�uczestników�wy-

Wypoczynek w Sudetach!
Mirosław Dumański

Jaskinie� Morawskiego� Krasu� w� Cze-
chach.�Spacer�i�oglądanie�przepięknych�
nacieków� skalnych,� przepłynięcie� ło-
dzią�jeziorka�wewnątrz�jaskini,�przejazd�
kolejką� linową� nad�„Przepaścią�Maco-
chy”�zrobiły�na�uczestnikach�niesamo-
wite�wrażenie.�W�ostatnim�dniu�pobytu�
żegnaliśmy� piękne� i� urokliwe� miejsca�
Kudowy� i� okolic� oraz� zwiedziliśmy�
Muzeum�zanikających�zawodów.�Wie-
czorem�był�zorganizowany�pożegnalny�
grill.�W�drodze�powrotnej�z�Dańczowa�
do�Kłomnic�zatrzymaliśmy�się�w�Bier-
kowicach�k/�Opola,�zwiedzając�skansen�
„Wsi�Opolskiej”.

Pobyt� w� Dańczowie� k/Kudowy�
Zdrój�pozwolił�nam�poznać�piękno�Ko-
tliny�Kłodzkiej.«

I wycieczka rowerowa w historii...
Irena Bardzel

cieczki.� Jesteśmy� pod� wrażeniem,� że�
nasze�władze�gminne�starają,�aby�przy-
bliżyć� ludziom� trochę� przyjemności�
na�świeżym�powietrzu.�Dziękujemy�za�
to.�Pośpiewaliśmy�trochę� i� ruszyliśmy�
w� stronę� domu.� W� Rzekach� Małych�
wystąpiło� małe� zdarzenie.� W� moim�
rowerze�pękła�dętka.�Kol.�R.Całus�za-
trzymał� jadącego� samochodem� pana�
Wiesława�Cieślaka,�z�którym�dojecha-
łam�do�Kłomnic.�Natomiast�pan�Wło-
dzimierz�Wasiak�zadeklarował,�że�po-
jedzie�i�poprowadzi�mój�rower.�Dzięki�
pomocy� tych� trzech� dżentelmenów�
uniknęłam�pieszej�wycieczki�z�uszko-
dzonym�rowerem.�Wszyscy�uczestnicy�
wycieczki�rowerowej�potwierdzają,�że�
ta� forma� wypoczynku� jest� doskonała�
i� tania,� dlatego� planujemy� w� najbliż-
szym� czasie� zorganizować� następną�
wycieczkę�rowerową.«

www.klomnice.pl
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W górach jest wszystko co 
kochasz - twierdzi poeta 
z Istebnej p. Kazimierz Jó-

zef Węgrzyn, gdzie jak pisze „ góra 
się górze kłania przyjaznym spojrze-
niem” i można włożyć „chłodną ko-
szulę beskidzkiego lasu”. 

W�tych�okolicach,�a�dokładnie�w�Ja-
worzynce� przebywała� na� turnusie� wy-
poczynkowym�w�dniach�22-29�sierpnia�
2011� r.� grupa� emerytów� z� Odz.� Rej.�
PZER�i�I�w�Kłomnicach.�

�Byliśmy�w�tych�okolicach�w�ubie-
głym�roku,�a�że�pobyt�był�bardzo�udany�
postanowiliśmy�i�tym�razem�wypocząć�
i� zwiedzić� te� przepiękne� tereny.� Noc-
legi� i� wyżywienie� (bardzo� smaczne)�
mieliśmy�w�pensjonacie�„�Olza”.�Pobyt�
był�szczególnie�udany,�bo�oprócz�prze-
pięknej� słonecznej� pogody� mieliśmy�
do� dyspozycji� przez� cały� czas� pobytu�
autokar� i�przesympatycznego�kierowcę�
p.�Karola,� dzięki� czemu�mogliśmy�co-
dziennie� być� w� innym�miejscu.� Zwie-
dziliśmy�Cieszyn�z�jego�najbardziej�zna-
nymi�zabytkami�jak:�Ratusz,�Starówka,�
Wzgórze� Zamkowe� a� na� nim� między�
in.� XI-wieczną� rotundę� romańską� św.�
Mikołaja,� gotycką� wieżę� zamkową,�
fragm.�piastowskiego�zamku.�Innym�ra-
zem�byliśmy�w�Wiśle� gdzie�w�Galerii�
im.�A.�Małysza�podziwialiśmy�zgroma-
dzone�dowody�jego�kariery�narciarskiej�
(puchary,� odznaczenia� i� inne).�Siedząc�
na�stadionie�skoczni�w�Wiśle�–�Malin-
ce� wyobrażaliśmy� sobie� jak� to� „nasz”�
Adam� skacze.� Natomiast� w� Muzeum�
obejrzeliśmy� „czekoladowego� Ada-
ma”.�Wjechaliśmy�także�kolejką�linową�
na�Czantorię� skąd� roztaczał� się� piękny�
widok�na�bliższą�i�dalszą�okolicę.�

� W� Istebnej� odwiedziliśmy� kurną�
chatę�Kawuloka� i� słuchaliśmy�barwnej�
i�dowcipnej�opowieści�p.�Janka�o�histo-
rii� tych� ziem� i� życiu� jej� mieszkańców�
demonstrowanych� pokazem� dawnych�
przedmiotów� i� urządzeń� i� przeplata-
nej� grą� na� góralskich� instrumentach�
muzycznych� (dud,� kobza,� trombita� ).�
Z� wielkim� zainteresowaniem� obejrze-
liśmy� miejscowy� zabytkowy� kościół,�
z�drewnianym�i�bogato�zdobionym�wy-
strojem.�

� Natomiast� w� Koniakowie� gościli-
śmy� w� chacie� p.� Grzelakowej� słynnej�
koronczarki,�która�w�barwnych�słowach�
wprowadziła� nas� w� świat� koronek,�
które� rozsławiły� tę� małą� miejscowość�
na� świecie.� Zwiedziliśmy� też� pobliski�
Koczy� Zamek,� a�właściwie� jego� ruiny�
na� wzgórzu.� Stoi� tam� też� tablica� upa-
miętniająca�żołnierzy�AK�z�piękną�de-
dykacją� –� frag.� wiersza� J.� Słowackie-
go:�„...A�kiedy�trzeba�na�śmierć�idą�po�
kolei�jak�kamienie�przez�Boga�rzucane�
na�szaniec”.�

�W�samej�Jaworzynce�obok�pensjo-
natu� „Olza”� znajduje� się�Muzeum�Re-
gionalne� „Na� Grapie”� założone� przez�
Jerzego�Ruckiego� i� przy� pomocy� jego�
rodziny� z� Jaworzynki� jako� symbol�pa-
triotyzmu,� ponieważ� sam� założyciel�
mieszkał� na� stałe� w� Szwajcarii.� Mu-
zeum� to� regionalna� izba� i�obejście�go-
spodarskie� gdzie� można� zapoznać� się�
z�życiem�dawnych�górali�śląskich.�

�Mieliśmy�też�szczęście�uczestniczyć�
w�pięknej�mszy�góralskiej�organizowa-
nej� raz�do� roku�na� tzn.�Trójstyku� czy-
li� zbiegu� granic� trzech� państw:�Czech,�
Słowacji� i� Polski.�Była� piękna�barwna�
procesja� góralska� z� miejscowego� ko-
ścioła�na�trójstyk,�gdzie�przy�polowym�
ołtarzu�odprawiona�była�Msza�św.�z�gó-
ralskim�śpiewaniem�i�graniem.�Celebrę�
Mszy�św.�sprawowało�trzech�biskupów:�
czeski,�słowacki�i�polski.�

� Odwiedziliśmy� też� Czechy� i� Sło-
wację,� tym�razem�z�panią�przewodnik.�
W�Czechach�zatrzymaliśmy�się�na�dłu-
żej�w�miasteczku�Stramberk,�gdzie�nad�
okolicą�dominują�ruiny�zamku�Strallen-
berg�z�charakterystyczną�okrągłą�wieżą�
zwaną� Truba� (Rura).�Obejrzeliśmy� też�
unikatowy� i� niepowtarzalny� zabytek�
architektury� ludowej� wołoskich� cha-
łup� drewnianych� z� XVIII� i� XIX� wie-
ku,� z� których� przeważająca� większość�
stanowi� miejski� rezerwat� zabytkowy.�
Sztramberk� wsławił� pachnący� wyrób�
cukierniczy�-�piernikowe�uszy,�„sztram-
berskie� uszy”� są� wypiekane� od� 1241�
roku.�Niektórzy�z�nas�byli�też�na�wieży�
widokowej�–�Białej�Górze,�skąd�widać�
Beskidy�i�Odrzańskie�Wierchy.�

�W�nieodległej�Koprzywnicy� zwie-
dziliśmy� Muzeum� Tatry� (marka� cze-

skich� samochodów).�Marka� ta� najczę-
ściej� kojarzona� jest� z� luksusowymi�
samochodami�produkowanymi�w�latach�
30�XX�wieku.�Widzieliśmy� też� samo-
chody�ciężarowe�produkowane�po�woj-
nie.� Atrakcją� Muzeum� jest� luksusowy�
samochód�osobowy�„President”�wypro-
dukowany�jako�pierwszy�w�1897�roku.�
Jest� tam� również�wystawa�poświęcona�
Emilowi�Zatopkowi�słynnemu�czeskie-
mu�lekkoatlecie.�

�Na�Słowacji�zwiedziliśmy�najwięk-
szą�atrakcję�turystyczną�północnej�czę-
ści� kraju� –� imponujący� zamek� Oraw-
ski�wzniesiony� na� 112�metrowej� skale�
wznoszącej�się�nad�rzeką�Orawą.�Potem�
pojechaliśmy�do�miejscowości�Ostrowi-
ce,�gdzie�jak�obiecywała�pani�przewod-
nik� mieliśmy� skorzystać� z� kąpieli� ter-
malnych,�ale�z�powodu�braku�wolnych�
miejsc�zmuszeni�byliśmy�zrezygnować�
z�tej�niewątpliwej�przyjemności.�Wielka�
szkoda,�bo�wiele�osób�było�bardzo�za-
wiedzionych.�

�Oprócz�podróżowania�i�zwiedzania�
mieliśmy� też� inne� atrakcje.� Pewnego�
popołudnia�p.�Maria�Sikora�współwła-
ścicielka� pensjonatu� „Olza”� przyniosła�
piękne� ludowe� stroje� cieszyńskie,� cen-
ne� pasy� i� ozdoby� (pamiątki� rodzinne)�
a� sympatyczne� siostry� Matyjaszczy-
kówny,�uczestniczki�turnusu,�z�wielkim�
wdziękiem�prezentowały� suknie,� chus-
ty� i�pasy.� Innym�razem�było�spotkanie�
przy� grillu,� wspólne� śpiewy� popular-
nych�piosenek�i�były�też�tańce,�z�których�
chętni�mogli�skorzystać.�

�I�tak�nieodwołalnie�zbliżał�się�koniec�
naszego� wypoczynku.�W� poniedziałek�
29�sierpnia�po�śniadaniu�pożegnaliśmy�
piękną�i�gościnna�Jaworzynkę.�

�W�drodze�powrotnej�naszym�prze-
wodnikiem� był� kierowca� autokaru� p.�
Karol,�który�zawiózł�nas�do�Wadowic.�
Tam�odwiedziliśmy�Papieską�Bazylikę�
Ofiarowania� Najś.� Maryi� Panny� oraz�
Muzeum,� które� ze�względu� na� remont�
jest�przeniesione�i�z�konieczności�nieco�
skromniejsze�niż�normalnie.�Kupiliśmy�
legendarne� „Kremówki”� i� ruszyliśmy�
do�pobliskiego�Inwałdu,�gdzie�znajduję�
się�Park�Miniatur�„Świat�Marzeń”,�któ-
ry� został� otwarty�w�2007� roku.� Jest� to�
jedyne�miejsce,�w�którym�możliwa�jest�

Emeryci na szlaku Beskidu Śląskiego 
Danuta Wilk

›››
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10 września 2011 r. wypełnio-
nym autokarem pojechaliśmy 
do najbliższego nam „Aqua Par-

ku” w Kleszczowie. Chwilowy� brak�
płytek� pod� nogami,� czy� zachwianie�
równowagi� skutkował� łykiem� ciepłej�
wody�z�basenu.�Smakowała�jak�z�uję-
cia�w�Witkowicach.�Panie�z�zadowole-

podróż�dookoła�świata�w�ciągu�jednego�
dnia.�Znajduję�się�tutaj�ponad�50�mode-
li� najsłynniejszych� cudów� architektu-
ry,�np.�Koloseum,�Bazylika�św.�Piotra,�
Statua�Wolności,�Biały�Dom�i�wiele�in-
nych.�Po�pobycie�w�„Krainie�Marzeń”�

pozostał� nam� tylko� szczęśliwy� powrót�
do�domu.�

�PS�Ten�niewątpliwie�udany�wyjazd�
jest�zasługą�naszego�przew.�p.�Henryka�
Przecha,�który�mimo�problemów�zdro-
wotnych� poczynił� bardzo� wiele� starań�

przed�jak�i�w�czasie�pobytu�abyśmy�mo-
gli� jak� najwięcej� zwiedzić� i�mieć�miłe�
wspomnienia.� Mam� nadzieję,że� tak�
było�i�za�ten�trud�i�wysiłek�p.�przewod-
niczącemu�serdecznie�dziękujemy.�«

Emeryci w Kleszczowie i w Ostrowach
Waldemar Wasiak

niem�zajmowały�jacuzzi�ze�wzburzoną�
wodą.�Bicze�wodne,�coraz�mocniejsze�
każdy�próbował.�Takiego�lania�najstar-
si�nawet�z�dzieciństwa�nie�pamiętali.

Piszący� te� słowa� utknął� w� ryn-
nie�wodnej� i�w�końcu�wygramolił� się�
na� czworakach.� Po� dwóch� godzinach�
pojechaliśmy�nad�zalew�w�Ostrowach�

do�gospodarstwa�agroturystycznego�p.�
Adama�Krawczyka.�Dużo�osób�skorzy-
stało�z�przejażdżki�po�zalewie.�Później�
kojarzyła� nas� muzyka,� taniec� i� dobre�
jedzenie.

Dziękujemy� organizatorom.� którzy�
w� trosce� o� naszą� społeczność�włożyli�
duży�wkład� pracy�w� organizację� tego�
wypoczynku.«

Pamiętnik z Akcji Wakacje
w GOK w Kłomnicach

Renata Krawiec

Akcja Wakacje 2011 rozpoczę-
ła się tuż po zakończeniu roku 
szkolnego. 24 czerwca byliśmy 

na pierwszej wycieczce rowerowej. 
Tradycyjnie,� początek�wakacji� spędzili-
śmy�w�Konarach�nad�rzeką.�Bawiliśmy�
się�w�naszą� ulubioną� zabawę� czyli�w...�
chowanego!.� Skorzystaliśmy� z� pięknej�
pogody,�opalając�oraz�bawiąc�się�w�wo-
dzie…

9� lipca�było�kulinarnie.�Smażyliśmy�
placki�z�cukinią,�z�ziołami,�oblane�sosa-
mi:� czosnkowym,� tzatziki� oraz� ketchu-
pem.� Były� również� talarki� cukiniowe�
w�panierce.�Ponadto�prezentacje�teatral-
ne,� a� przede� wszystkim� wakacyjna� ra-
dość…

12�lipca�było�słonecznie,�przyjemnie�
i�dziecięco.�Autokar,� jazda,� ekwipunek,�
to� wszystko� sprawia� wyjątkowo� rado-
sną� chwilę� dla� uczestników� wycieczki�
z�GOK�w�Kłomnicach.�Sam�pobyt�w�Sol-
parku� również.� Korzystanie� z� urządzeń�
rekreacyjno-wodnych,� zabawy,� nawią-
zywanie� nowych� znajomości� w� grupie�
wakacyjnej� jest� jednoznaczne� z� radości�
korzystania�z�ofert�naszej�instytucji.�Gru-
pa�dzieci�i�młodzieży�liczy�sobie�zwykle�
około�50�osób.�Integrujemy�się�z�innymi,�

m.in.� z� Witkowic� ze� Świetlicy� „Nasza�
Przystań”.� Zatem� sensowny� i� czynny�
wypoczynek�oferujemy�wszystkim�z�róż-
nych�miejscowości� naszej� gminy.� I� tak�
ma�być,�bowiem�oddziałujemy�i�emanu-
jemy�w�dobrej�działalności�na�całą�gmi-
nę,�i�nie�tylko.�P.�S.�Jeśli�dzieci�się�nudzą,�
to�nie�ma�nic�gorszego�i…�niebezpiecz-
nego!�

14�lipca�było�przecudnie,�słonecznie,�
czyściutka� plaża� w� Rzekach� Małych.�
Kąpiel,� plażowanie…� nagle� chmura,�
gwałtowna� burza.� Ucieczka� do� sklepu.�
Później� pobyt� w�Kościele,� bo� deszcz...�
Spotkało� nas� obdarowanie� (dzięki� Piel-
grzymom)� przez� Panie,� kompotem� tru-
skawkowym� i� ciastem.� Dziękujemy� za�
dobre�serca!�Powrót�do�GOK,�podsumo-
wanie� wycieczki� i� lody.� Zawsze� kiedy�
się�jeździ�na�rowerze,�trzeba�mieć�kostkę�
czekolady� i� wodę.� Dbamy� o� zalecenia�
zdrowotne,�a�już�o�atmosferę�staramy�się�
bardzo!

16�lipca�było�kulinarnie,�sobotnie�re-
wolucje� lodowe.�Dużo� dodatków:� rurki�
(małe�dzieci�mówią�lurki),�żelki,�przeróż-
ne�bakalie,�sosy�o�smaku�tiramisu,�toffi,�
czekoladowe,� truskawkowe.� Podczas�
delektowania�się�zapadła�wyjątkowa�ci-

sza.�Ale�nie�na�długo...�Były�interesujące�
występy� wyreżyserowane� przez� dzieci.�
Zawzięcie�rysowały,�przepiękne�rysunki.�
Malowanie� i� zdobienie� paznokci� przez�
Zuzię� Eliasz.� Ulubione� zabawy:� Spół-
dzielnia� mieszkaniowa,� Parząca� łyżka�
i�Głuchy�telefon.�Był�i�własny�czas,�wła-
sne� zajęcia.� Wszystko� w� wakacyjnym�
stylu� i�w� dodatku� bardzo� dobrym� arty-
stycznym.�Pochwała�buduje!�

19� lipca� we� wtorek� zajęcia� odbyły�
się�od�14.30�z�powodu�aury,�rano�padał�
deszcz� i� zanosiło� się� na� niepewną� po-
godę,� zważywszy,� że� Piotrek� Jafra� nas�
ostrzegał� przed� gwałtownymi� burzami�
i�deszczem.�Dlatego�postanowiliśmy,�że�
w�tym�tygodniu:�czwartek,�piątek,�sobo-
ta,� zajęcia�od�14.30.�A�dziś�było�weso-
ło,� robiliśmy�kostiumy� dla� żabek� i� Pań�
doktor,� opaski� kolorowe.� Były� wymy-
ślone� dźwięki,� ruch� w� etiudach.� Dużo�
rysowaliśmy.�Gra�w�piłkę�i�tenisa�stoło-
wego.� Dziewczęta� zrobiły� piękną� lalkę�
teatralną� z� papieru� i� bibuły.� Robiliśmy�
wesołą�paradę�wokół�GOK.�Ponadto�Fi-
siel,�ciasteczka� i�…oczywiście�herbatka�
ekoland…

21� lipca� same� emocje� –� Sesja� zdję-
ciowa�na�wzór�profesjonalnych.�Kreacje�
przeróż�ne�stosowne�do�chwili,�przynie-
sione�z�domu,�lub�wzięte�z�kufra�GOK.�
Dzieci� i�młodzież� przygotowują� się� ta-
necznie�do� Imprezy� integracyjnej.�Cho-
reografię�ułożyła�i�przygotowuje�wszyst-
kich� –� P.� Karolina� Gonera.� Ja� zajęłam�
się� przygotowaniem� etiudy� teatralnej� –�
„Kłopoty�Łyżki”.�Wczoraj�było�zabaw-

›
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nie,� był� też� czas� własny� pod� kontrolą,�
ale�z�daleka�od�kierowania� i� sugerowa-
nia�czegokolwiek.�Był�czas�na�rozmowy�
o�historii,�poezji�i�zwykłych�sprawach…�

22� lipca� minął� kolejny� wakacyjny�
dzień,�mimo�deszczu�–�nasze�dzieci�nie�
mają� prawa� się� nudzić!� Dziś� trenowa-
ły�układ�taneczny�oraz�teksty�etiudy�te-
atralnej.�W�nagrodę�dostały�lody�i�bato-
ny.� Była� wspólna� zabawa� Spółdzielnia�
Mieszkaniowa�(kiedyś�ulubiona�zabawa�
studentów� z� Opola)� przetrwała� do� dzi-
siejszych� czasów,� zatem� wciąż� aktual-
na!!

Starsze�dziewczęta�robiły�oryginalne�
przepaski�z�brystolu.�Omawialiśmy�spra-
wy�organizacyjne�imprezy�integracyjnej,�
również�od�strony�technicznej.�

23�lipca�Wakacyjna�Impreza�Integra-
cyjna�zaprosiliśmy�dzieci� i�młodzież� ze�
świetlicy� „Nasza�Przystań”� z�Witkowic�
z�Panią�Ewą�Zarychtą,�byli�rodzice,�bab-
cie,�rodzeństwo�naszych�dzieci�uczestni-
ków�Akcji�Wakacje�2011.�W�programie�
grill� zrobiony� przez� dzieci:� Przemka�
Chruściela� i� Kubę� Janika.� Były� gofry�
z� dżemem� i� bitą� śmietaną,� upieczone�
przez� wprawioną� Nicolę� Zasępę� i� jej�
asystentkę� Ewę� Woszczyńską.� Tatuaże�
robione�przez�specjalistę�Łukasza�Janika.�
Zdobienie�paznokci�sprzedaż�kolczyków�
przez� Zuzię� Eliasz.� Udany� układ� cho-
reograficzny� przystosowany� dla� dzieci�
na�integracyjny�występ�przez�Panią�Ka-
rolinę�Gonerę,� tancerkę� i�asystentkę� In-
struktora� GOK� w� Kłomnicach.� Etiuda�
teatralna�z�lalkami�zrobionymi�z�różnych�
drewnianych� łyżek� „Kłopoty� Łyżek”.�
Konkursy�i�zabawy�muzyczne�oraz�chu-
sta�integracyjna.�Miłe�wspomnienia�będą�
po�wakacjach.�A�jeszcze�przed�nami�licz-
ne�Zajęcia�wakacyjne.�I�jeszcze�wyciecz-
ka�do�Zamku�w�Ogrodzieńcu.�

26�lipca,�przyjemnie�jechało�się�na�ro-
werach� drogą� do� Jamrozowizny.� Przy-
stanęliśmy�przy�Schronisku�dla�zwierząt.�
dojechaliśmy� do� naszego� ulubionego�
miejsca�na�odpoczynek�i�zabawę�w�cho-
wanego.� Śmiechu� i� różnych� kryjówek�
dużo.�Pełna� integracja�z�dziećmi� i�mło-
dzieżą�z�Witkowic.�

29�lipca,�ogromne�wrażenie�wywarła�
na�wszystkich�uczestnikach�Akcji�„Wa-
kacje�2011”�wycieczka�do�Ogrodzieńca.�
Wejście�na�Górę�Birów�i�obejrzenie�Gro-
du�było�intrygujące.�Odwiedzenie�„Par-
ku�Miniatur”�znajdującego�się,�tuż�u�stóp�
malowniczo�położonych�ruin�Ogrodzie-
nieckiego� Zamku.� Makiety� zamków�

i� warowni� odtworzone� zo-
stały�zgodnie�z�prawdą�histo-
ryczną.� Odtworzono� intere-
sujące� ukształtowanie� Jury.�
Malownicze�doliny�i�kaniony�
o� spadzistych� stokach� oraz�
urwiste�skalne�ściany,�na�któ-
rych� usadowione� są� zamki.�
W� parku� można� zobaczyć�
machiny�oblężnicze�z�okresu�
średniowiecza�m.in.�katapul-
tę,� balistę� i� inne.� Na� koniec�
zwiedzanie�z�Przewodnikiem�
–�Zamku�Ogrodzieniec.�Uro-
czo,�wyjątkowy�klimat,�dużo�
dzieci�i�młodzieży�-�Grupa�integracyjna.�
Dołączyła� do� nas� Grupa� ze� Świetlicy�
„Nasza�Przystań”.�Pogoda,�o�dziwo,�sło-
neczna.�Same�atrakcje,�nowe�spostrzeże-
nia�i�doświadczenia.

3� sierpnia,� kolejny�wakacyjny�dzień�
równie�przyjemny� jak� inne.�Taniec�pod�
kierunkiem�Pani�Karoliny�Gonery,�czu-
je�się�wyjątkową�radość�dzieci�z�udziału�
w�nim.�Pięknie�malują,�rysują,�w�ramach�
wspomnień� z� wycieczki� w� Ogrodzień-
cu.� Różne� etiudy� teatralne� wyzwalają�
w� nich� emocje,� a� zwłaszcza� ekspresję.�
Zabawy� –� Parząca� łyżka,�Dzień� i�Noc,�
stara� poczciwa� Ciuciubabka� wyzwoliły�
w�dzieciach�uciechę�z� ruchu.�Skoro�nie�
można�na�dworze�z�powodu�aury,�to�tak�
też�można�bawić�się�na�całego!�

4� sierpnia,� nareszcie� cały� dzień� sło-
neczny� i� znowu� wycieczka� rowerowa�
do�Rzek�Małych�–�Plaża.�Zabawy�w�wo-
dzie,� plażowanie,� budowanie� zamków,�
rozmowy,� śmiech� i� cudowne� wakacje.�
Wyjątkowa�nić�porozumienia�ze�wszyst-
kimi,�żeby� tylko�utrzymała� się,� zwłasz-
cza� aura.� Można� pohuśtać� się,� pozjeż-
dżać�na�małym�placu�zabaw…

6� sierpnia,� zdobyliśmy� Ford� Boy-
ard.�Tyle�zakamarków,�prawdziwy�labi-
rynt� słowem�może� tak� być� tylko� u� nas�
w�GOK�w�Kłomnicach.,�na�strychu.�Du-
chy,� zjawy,� niesamowite� dźwięki,� kurz�
opadający,�pająki,�ciemno�i�duszno.�La-
tarki�oświetlały�miejsce�straszne,�dotrzeć�
można�było�według�sporządzonej�przez�
Martę� Gonerę,� bardzo� dokładnej� starej,�
plastycznej� mapy.� Zresztą� całą� oprawą�
zajęła�się�nasza�utalentowana�i�wyjątko-
wo� pracowita� dziewczyna.� Poszukiwa-
nie�skarbów�udane:�jajka�niespodzianki,�
lizaki�Nimm�2�oraz� inne� słodycze.�Du-
chy�straszne,�w�tę�rolę�wcielił�się�niesa-
mowity�–�Kuba�Janik(brawo!)�Przewod-
niczki:�Zuzia�Eliasz,�Nicola�Zasępa,�pod�

kierunkiem�Marty�Gonery�dbały�o�bez-
pieczeństwo� wszystkich� uczestników.
W�dalszym�programie�zajęć�była�nauka�
tańca�pod�kierunkiem�uwielbianej�przez�
dzieci� P.� Karoliny� Gonery.� Z� wielką�
przyjemnością� patrzyłam� na� wyczyny�
taneczne� dziewcząt,� ich� wielką� radość�
z�udziału�w�tańcu,�wprawa�z�jaką�radzą�
sobie� w� poznawaniu� nowych� układów�
napawa� mnie� tym� większą� satysfakcją�
z�celowości�organizacji�Akcji�Wakacje,�
nawet�w�sobotę.�

9� sierpnia� dla� najwytrwalszych� zor-
ganizowano� wycieczkę� do� Solpraku�
w�Kleszczowie.�Dla�uczestników�Akcji�
Wakacje� 2011,� którzy� nie� opuścili� ani�
jednego� wakacyjnego� dnia� zajęć� –� na-
groda!�W�dniu�9�sierpnia�aż�trzy�godziny�
przebywali�w�Solpraku.�Wszystkie�urzą-
dzenia� rekreacyjno-wodne,� basen� spor-
towy,� rekreacyjny,� zewnętrzny,� w� tym�
dniu� był� do� naszej� dyspozycji.�Radość,�
uciecha� dzieci� młodzieży� udziela� się�
nam�wszystkim�dorosłym,�wtedy�to�na-
sza�praca�jest�jeszcze�piękniejsza.�Grunt�
to�dobrze�wychowane�dzieci!

11� sierpnia� odbyliśmy� wycieczkę�
starą� trasą� do� Rzek� Małych� na� plażę,�
na�której�bawiliśmy�się�w�„chowanego”,�
graliśmy�w�piłkę� siatkową,� rozmawiali-
śmy,� był� „pomidor”� śmieszna� zabawa.�
Postanowiliśmy�po�kilku�godzinnym�po-
bycie� jechać�do�Skrzydlowa,�odwiedzić�
plażę,�na�której�byliśmy�kilka� lat� temu.�
Powrót� przez� Rzerzęczyce� i� w� naszym�
Ośrodku�miła�ceremonia�wręczenia�dy-
plomów�wraz�ze�słodkimi�nagrodami:�lo-
dami�i�batonami.�Pożegnanie�wakacyjne�
w� roku�2011.�Gratulacje� i�podziękowa-
nia�za�dobrą�współpracę�w�kolejnej�XXI�
Akcji�Wakacje�2011.�Ahoj!�P.S.�Wszyst-
kie�nasze�zabawy�adresowane�do�dzieci�
i�młodzieży�rozwijały�spostrzegawczość,�
orientację�w�przestrzeni,�terenie�oraz�ko-

›››
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ordynację� słuchowo-ruchową.� pobudza-
ły�wyobraźnię.

Wszystkim�naszym�kochanym�dzie-
ciom� i�młodzieży�dziękujemy�za�wspa-
niałą� współpracę� w� ramach�XXI�Akcji�
„Wakacje� 2011”� za� wyjątkową� dyscy-
plinę� i� radość� okazaną� w� czasie� zajęć:�
konkursów,� zabaw,� gier,� występów�
teatralnych,� prezentacji� kulinarnych,�
tańca� i� ruchu.� Za� wspaniałą� kondycję�

i� dobrą� technikę� jazdy� na� rowerach,� za�
integrowanie�się�wszystkich�bez�wzglę-
du�na�wiek�na�miejscu�w�czasie�imprez�
kulturalnych,� nad� wodą,� w� drodze� po-
śród�śpiewu�ptaków�i�słonecznych,�szu-
miących�kłosów�zbóż,�przy� lesie,�gdzie�
drzewa�dawały�nam�w�czasie�jazdy�wy-
jątkowy� komfort-� ochłodę� i� zapach.�Za�
uczynność�dziecięcą,�za�dobre�wychowa-
nie,�za�wyobraźnię�i�humor,�za�dobre�ser-

ca.�Wasze�usposobienia,�talenty,�wiedza�
są�główną�motywacja�dla�nas�organiza-
torów�do�kreatywności�edycji�Akcji�Wa-
kacje.�Wspomnienia� trwać� będą� do�ko-
lejnych�wakacji�z�podziękowaniami�od:�
Renaty�Krawiec,�Karoliny�Gonery,�Da-
wida�Chybaskiego�i�Marty�Gonery.

Z� wakacyjnym� pozdrowieniem� -�
Ahoj!«

Trwają wakacje, czas relaksu 
i odpoczynku dla uczniów. Ze-
spół Szkół w Zawadzie po raz 

siódmy z rzędu zorganizował kolonie 
letnie dla dzieci i młodzieży. W�dniach�
21-28�lipca�grupa�licząca�34�osoby�wypo-
czywała�w�Domu�Wczasowym�„Harnaś�
I”�w�Bustryku�k/Zakopanego.�W�czasie�
trwania� turnusu� koloniści� zapoznali� się�
z� folklorem� góralskim,� ubrani� w� stroje�
góralskie� wytwarzali� masło� wg� starych�
receptur,� zwiedzili� „dom�do�góry�noga-
mi”,�Muzeum� Tatrzańskie,� byli� na� wy-
cieczce�w�Dolinie�Kościeliskiej�i�Stawie�
Smreczyńskim,�zwiedzili�zabytkowy�ko-
ściółek�na�Olczy�zwany�popularnie�„ka-
plicą�na�Jaszczurówce”�oraz�Sanktuarium�

na�Krzeptówkach�i�zabytkowy�cmen-
tarz� na� Pęksowym� Brzysku.� Byli�
na�Gubałówce,� jeździli� kolejką� lino-
wo-torową,�obejrzeli�słynny�w�całym�
kraju�deptak� „na�Krupówkach”�oraz�
skocznię�Wielka�Krokiew,� na� której�
triumfy�święcił�Adam�Małysz.�Cho-
ciaż� pogoda� była� bardzo� kapryśna,�
nikt�nie�narzekał.�Humory�dopisywa-
ły�do�ostatniego�dnia�turnusu.

Podziękowania� składam� kadrze�
kolonijnej:� p.� Marioli� Stefaniak,�
p.�Bogumile�Woldan�oraz�p.�Kata-
rzynie�Nowak,� które� po� raz� kolej-
ny� stworzyły� znakomita� atmosferę�
na�koloniach�letnich.�Dziękuję�również�
Starostwu�Powiatowemu�w�Częstocho-

Kolonie w górach!
Marian Szyszka

Warsztaty Kulturalne w Olsz-
tynie współfinansowane 
przez ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej w ramach FIO, 
organizowane przez „Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Częstochowskiej”, Fundację Eduka-
cji i Integracji Społecznej „Szerokie 
horyzonty” z Lgoty Małej i fundację 
„Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”, 
na stałe wpisały się w wakacyjny czas 
Ośrodka Rekolekcyjnego Święta Pusz-
cza.

�Przez�pięć� słonecznych�dni� sierpnia�
czterdzieści� młodych� osób� bardzo� ak-

tywnie� wypoczywało.� W� warsztatach�
brały�udział�dzieci�z�Garnka,�Widzowa,�
Skrzydlowa,� Rędzin� i� Witkowic.� Cały�
nasz�pobyt�w�Olsztynie�wypełniony�był�
ciekawymi� zajęciami.�Każdy�mógł� zna-
leźć�coś�dla�siebie,�zarówno�dla�ciała�jak�
i�dla�ducha.�Dzień�rozpoczynaliśmy�Mszą�
Świętą.�Dziękuję�wszystkim�za�wspólna�
modlitwę,� szczególnie� księżom� Toma-
szowi�i�Markowi�za�posługę.�Po�śniada-
niu�odbywał�się�pierwszy�blok�zajęć,�po�
obiedzie� kolejny,� a�wieczorem�wszyscy�
świetnie�bawili�się�podczas�„Pogodnych�
wieczorów”.�We�wspólnym� kręgu� koń-
czyliśmy�każdy�bardzo�owocnie�spędzo-

ny�dzień.
Dzięki�zaangażowaniu�i�dobroci�serca�

naszych�przyjaciół�mogliśmy�brać�udział�
w� ciekawych� zajęciach.� Pan� Krzysztof�
Wójcik�pokazywał�nam�uroki�Jury�Kra-
kowsko-Częstochowskiej� podczas� pie-
szych� wędrówek,� pan� Stanisław� Brze-
zina�Kaukus�uczył� nas� sztuki� aktorskiej�
na�deskach�swojego�teatru�„Stodoła”,�pan�
Tomasz�Kozłowski�przekazał�nam�tajni-
ki�pracy�wodzireja�i�tańczyliśmy,�póki�sił�
starczyło.�Mogliśmy� również� sprawdzić�
swoją�sprawność�fizyczną.�Pan�Sebastian�
Szymala�i�Tomasz�Łągiewka�zbudowali�
dla�nas�minipark�linowy.�

Wszystkie� zajęcia� dawały� nam� wie-
le� radości,� uczyliśmy� się� czegoś� nowe-
go� i� sprawdzaliśmy� swoje� możliwości.�
Oczywiście� w� bardzo� bezpieczny� spo-
sób,� ponieważ�wszyscy� nasi� przyjaciele�
w�profesjonalny�sposób�z�nami�pracowa-
li.�Bardzo�dziękuję�wszystkim�państwu�za�
bezinteresowność.� Dzieci� brały� również�

„Lemoniadowy Joe 2011”
Warsztaty Kulturalne w Olsztynie

Agnieszka Borowiecka

›

wie� oraz� firmie� „Danone”� za� pomoc�
finansową�w�zorganizowaniu�turnusu.«
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Najmłodsi uczniowie Zespołu 
Szkół im. K. Makuszyńskiego 
w Skrzydlowie powitali nowy 

rok szkolny w pięknie odnowionej 
pracowni edukacji wczesnoszkolnej. 
A�wszystko� to� za� sprawą� pani� dyrektor�
Lidii� Burzyńskiej,� która� przed� waka-
cjami� podjęła� decyzję� o� remoncie� kilku�
pomieszczeń�w�szkole,�aby�w�większym�
stopniu� spełniały� wymogi� współczesnej�
edukacji.�Modernizacja�dotyczyła�jednej�
klasy�edukacji�wczesnoszkolnej,�bibliote-
ki,�świetlicy�oraz�kuchni.

W� celu� uzyskania� dodatkowej� po-
wierzchni� klasy,� przebudowana� została�
część�korytarza�szkolnego.�Wymagało�to�
wyburzenia�fragmentu�ściany,�zabudowy�
korytarza,� rozbudowy� instalacji� elek-
trycznej,� wymiany� części� oświetlenia,�
gipsowania,�malowania,�położenia�nowej�
wykładziny� dywanowej� oraz� wstawie-
nia� nowych�drzwi.�Najważniejszą� część�
prac,�które�toczyły�się�w�lipcu�i�sierpniu,�
wykonali� nieodpłatnie� rodzice� uczniów�
obecnej�klasy�I,�poświęcając�swój�wolny�
czas�na�pracę�na�rzecz�szkoły.�Ze�wzglę-
du� na� czasochłonność� przedsięwzięcia�
remont�ten�dokończyła�firma�budowlana.�

„Nowa”�klasa�składa�się� teraz�z�czę-
ści�dydaktycznej�i�rekreacyjnej,�w�której�
znajdują� się� zabawki� i� pomoce� dydak-
tyczne� oraz� miejsce� zabaw� dla� malu-
chów.� Jest� ono� doskonale� wyposażone,�
ponieważ� szkoła� przystąpiła� wcześniej�
do� programu� „Radosna� szkoła”,� w� ra-
mach�którego�otrzymała�nowoczesne�po-
moce� dydaktyczne.� Ich� zadaniem� jest�
zapewnienie�możliwości� organizacji� za-
baw� ruchowych,� zgodnie� z� naturalnymi�
potrzebami� rozwojowymi� dzieci,� zwią-

zanymi�z�dużą�aktywnością�fizyczną�oraz�
zajęć�pozwalających�na�rozwijanie�uzdol-
nień� i� zainteresowań,� ale� jednocześnie�
umożliwiających�odpoczynek�i�wycisze-
nie�w�dogodnej�pozycji.�Z�funduszu�Rady�
Rodziców�została�zakupiona�ruchoma�ta-
blica�interaktywna�z�projektorem,�dzięki�
której�zajęcia�w�oddziale�przedszkolnym�
i� w� klasach� edukacji� wczesnoszkolnej�
będą�urozmaicone�poprzez�zastosowanie�
nowoczesnych� technologii� multimedial-
nych.

W� czasie�wakacji� równolegle� toczył�
się� remont�biblioteki� szkolnej,�która�zo-
stała� przeniesiona� do� większej� sali.� Tu�
z�kolei�rodzice�uczniów�obecnej�klasy�VI,�
a�nawet�jeden�dziadek�i�dwóch�wujków,�
społecznie�wykonali�prace�przygotowaw-
cze�do�gipsowania�ścian�oraz�rozbudowa-
li�instalację�elektryczną,�dostosowując�ją�
do�nowych�funkcji�pomieszczenia.�

W� dalszej� kolejności,� już� z� pomocą�
firmy� budowlanej,� położono� gładź� gip-
sową,�wymieniono�okna�i�drzwi,�a�także�
zamontowano� nowe� oświetlenie.� Kiedy�
już�wyschły�ściany,�roz-
poczęło� się� urządzanie�
biblioteki.� Przestronne�
wnętrze,�oprócz�regałów�
z�księgozbiorem,�pomie-
ściło� dwa� rodzaje� stoli-
ków� do� kącika� czytel-
niczego� dla� osiemnastu�
młodszych� i� starszych�
czytelników.� Pastelowe�
kolory� ścian� zsynchro-
nizowane� z� zasłonami�
oraz� kwiaty� w� połącze-
niu�z�obecnością�książek�
sprawiły,�że�panuje�tu�te-

raz�atmosfera�sprzyjająca�zarówno�nauce�
jak�i�relaksowi.

Warto�nadmienić,�że�w�czasie�waka-
cji�zostało�wyremontowane�jeszcze�jedno�
pomieszczenie� na� potrzeby� filii� Biblio-
teki�Publicznej�w�Kłomnicach,�która�od�
grudnia� ma� siedzibę� właśnie� w� naszej�
szkole.�Teraz�uczniowie�mają�do�swojej�
dyspozycji�aż�dwie�biblioteki�w�jednym�
miejscu.

Ostatnie�prace�remontowe�toczyły�się�
w�świetlicy�i�kuchni.�I� tutaj�zostały�wy-
mienione� okna� i� drzwi,� wygipsowano�
i� pomalowano� ściany,� a� kuchnia� dzięki�
nowym�meblom�i�płytkom�nabrała�praw-
dziwie�domowego�charakteru.�

Chociaż� remont� trwał� prawie� dwa�
miesiące,� warto� było� czekać� na� efekty.�
Dzięki�determinacji�dyrektor�szkoły�oraz�
zaangażowaniu� rodziców� i� nauczycieli,�
udało� się� stworzyć� uczniom� przyjazne�
i� nowocześnie� urządzone�miejsca� nauki�
i�wypoczynku.

Dyrektor szkoły Lidia Burzyńska 
pragnie za pośrednictwem Gazety Kłom-
nickiej złożyć serdeczne podziękowania 
rodzicom uczniów obu klas za okazanie 
zrozumienia dla potrzeb szkoły i czynne 
włączenie się w prace remontowe. Dzięki 
Państwa pomocy udało się obniżyć kosz-
ty remontu, a tym samym wykonać wię-
cej prac, które wpłynęły na podwyższenie 
standardów i estetyki szkoły.«

Zmiany w Zespole Szkół 
w Skrzydlowie

Alina Błaszczyk, Ewa Złotorowicz

udział� w� warsztatach� pt:� „Przeciwdzia-
łanie�uzależnieniom�dzieci�i�młodzieży’,�
które�prowadziła�pani�Kinga�Krzyżanow-
ska-Wesołowska.

Wieczorem,� kiedy� stawaliśmy� we�
wspólnym�kręgu,�wszyscy�byli�zmęczeni�
i�bardzo�szczęśliwi.�Był�to�krąg�rodzinny�
bo� tak�czuliśmy.�Wiele�osób�po�raz�ko-
lejny�brało�udział�w�warsztatach,�co�jest�
dowodem�na�to,�że�są�atrakcyjną�alterna-

tywą�spędzania�wakacyjnego�czasu.�Z�ża-
lem�i� łzami�rozstawaliśmy�się�po�pięciu�
dniach.�Ale�każdy�z�nas�wyjeżdża�z�Olsz-
tyna,�mówiąc�„Do�zobaczenia�za�rok”.

W�tym�miejscu�pragnę�podziękować�
za�bezinteresowną�pracę,�zaangażowanie�
i� profesjonalizm� wychowawcom:� pani�
Aleksandrze� Kołaczkowskiej,� pani� Ju-
stynie�Kempie�i�pani�Ewie�Bogdance-Za-
rychcie.�Dziękuje.

Dla�mnie�po� raz�kolejny�było� to�cu-
downe� pięć� dni�wakacji.�Nie� ukrywam,�
że�wracam�zmęczona,�ale�pełna�optymi-
zmu�i�radości�ze�współpracy�z�dziećmi.

Dziękuję�każdemu,�kto�przyczynił�się�
do� tego,�że�w�sercach�dzieci�na�zawsze�
pozostaną� niezapomniane�wspomnienia.�
„Najlepsza�część�życia�to�małe,�bezimien-
ne�i�zapomniane�akty�dobroci�miłości”.�«
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Sobota 17 września była wolna od 
zajęć szkolnych. Był to piękny 
słoneczny dzień, o godzinie 9:00 

młodzież Zespołu Szkół w Kłomnicach 
wzięła udział w „Sprzątaniu Świata”. 
Dyrekcja� tej� szkoły� zdecydowała,� aby�
sprzątania� dokonać� na� tutejszym� para-
fialnym� cmentarzu-� na� opuszczonych�
i� najbardziej� zaniedbanych� grobach,�
o�których�już�dziś�zapomniano,�a�nawet�
były�skupiskami�cmentarnych�zbędnych�
zniczy,�chwastów�itp.

Niektóre� groby� od� dawna� straciły�
swoich� bliskich� rodzinnych� opiekunów�
a�nawet�zostały�splądrowane�przez�ludz-
kie�cmentarne�hieny.

Włączyłem� się� także� do� tak� pięknej�
akcji� oczyszczania� grobów.� Młodzież�
przybyła�z�workami�na�śmieci,�kopacz-
kami,�piłkami�i�różnymi�narzędziami�ko-
niecznymi�do�tej�akcji.

Wspaniała�ta�nasza�młodzież�szkolna,�
która�wspólnie�ze�swoimi�wychowawca-
mi� i� nauczycielami� przy� bardzo� dobrej�

organizacji� w� ciągu� kilku� godzin� przy-
wróciła�bardzo�wiele�grobów�do�czysto-
ści�i�swej�świetności.

Wycięto�wiele�krzewów,�usunięto�po-
rośnięte�na�starych�grobach�mchy�i�chwa-
sty�oraz�stare�zniszczone�wiązanki.

Obserwowałem�w�różnych�miejscach�
naszego� cmentarza� ochoczo� pracują-
ce� grupy� dziewcząt� i� chłopców.�Mimo�
zbliżającej�się�już�jesieni�–�przywrócono�
blask� tych� starych� grobów,� które� kryją�
szczątki� zasłużonych� dla� Kłomnic� za-
cnych�naszych�przodków.

Na�jednym�z�grobów�najbardziej�za-
niedbanych� i� splądrowanych,� ukazała�
się�nam�tablica�wykonana�z�żeliwa�i�po�
oczyszczeniu� mogliśmy� odczytać� datę�
wykonania�jej�tj.�1832�r.�

D.O.M.
WALERYA FRYDRYCH

CÓRKA ŁUKASZA I MARYI 

Z NOWAKOWSKICH

URODZONA W SUCHEDNIOWIE

DNIA 9 GRUDNIA 1832 ROKU

UMARŁA W RZEKACH

DNIA 10 MAJA 1848 ROKU

PROSI O WESTCHNIENIE DO 

PANA BOGA

Wychowawcy� i� dr.� Robert� Owcza-
rek,�ze�swoimi�grupami�młodzieży�przy-
wracali�pamięć�o�fundatorach,�zmarłych�
i�powstańcach�którzy�zginęli�w�walkach�
o�niepodległość�Polski�z�wojskami�rosyj-
skimi�w�latach�1863�pod�wsią�Borowno,�
Nieznanice,�Zdrowa.

Wspomniano� również� o� ostatniej� II�
wojnie� światowej,� która� rozpoczęła� się�
najazdem�niemieckim�w�dniu�1�września�
1939�roku,�a�także�o�zaatakowaniu�przez�
wojska�radzieckie�na�wschodzie,�Lwów,�
Wilno�i�nasze�prastare�ziemie.

Wspomniano�o�pierwszych�bombach�
zrzuconych�w� dniu� 3�września� 1939� r.�
na�terenie�Kłomnic�oraz�wskazano�grób�

To pamięć o naszych najbliższych
Jędrzej Moderski, instruktor ZHP, pseud. „Łoś” 

W sierpniu 2011 r. w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy 
w Kłomnicach odbyło 

się uroczyste zakończenie II edycji 
Gminnej Ligii Strzeleckiej. W� trak-
cie� spotkania� Wójt� Gminy� Kłomni-
ce� -� pan� Adam� Zając,� zastępca�Wój-
ta-� pani� Wanda� Kusztal� oraz� Prezes�
Stowarzyszenia� na� Rzecz� Rozwoju�
Gminy�Kłomnice�-�pani�Barbara�Kano-
niak�wręczyli�puchary�i�dyplomy�zwy-
cięskim� drużynom.� Puchar� Przechod-
ni� Wójta� Gminy� Kłomnice� drugi� raz�
z� rzędu� odebrała� drużyna� „Seniorów”�
w�składzie:�Ryszard�Brzozowski,�Zdzi-
sław�Matusiak,�Stanisław�Matuszczak,�
Janusz� Sambor.� Triumfatorzy� klasyfi-
kacji�indywidualnej�oprócz�dyplomów�
otrzymali�również�medale.

Po� dekoracji� uczestnicy� spotkania�
wymienili� swoje� refleksje� na� temat�
przebiegu� rywalizacji�w� tegorocznych�

Nagrody dla najlepszych strzelców
Jarosław Poroszewski

rozgrywkach,�a� także�omówili�sprawy�
związane� z� organizacją� powiatowego�
turnieju�strzeleckiego,�przewidzianego�
na� dzień� 25� września� 2011� r.� w� Hali�
Sportowej�w�Kłomnicach.

Mamy�nadzieję,�że�w�przyszłorocz-
nej� edycji� Gminnej� Ligii� Strzeleckiej�
weźmie�udział�więcej�drużyn,�przez�co�
rywalizacja�stanie�się�atrakcyjniejsza.«

www.klomnice.pl
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Dawno, dawno temu na rozle-
głej polanie, nie za górami, 
ale najwyżej za jedną rzeką 

(Wartą) dymiły wielkie, choć niety-
powe ogniska. Było ich kilkanaście. 
Duże�kopce�pokryte�darnią�i�małymi�ga-
łęziami�kryły�w�sobie�żar,�który�bez�do-
stępu�powietrza�powoli�zamieniał�kłody�
drewna�w�węgiel�drzewny.�To�mielerze.�
Opisana� tutaj� działalność� prowadzona�
była�przez�ludzi�zwanych�„kurzokami”,�
„smolarzami”� lub� „węglarzami”.� Wy-
palania�węgla�drzewnego�dokonywano�
zwykle�w�osobnych�osadach�w�pewnej�
odległości� od� zabudowań,� aby� unik-
nąć� zagrożenia� pożarem.� Ludzie� robili�
to� od� najdawniejszych� czasów� -� przez�
średniowiecze� do� czasów� niemal� nam�
współczesnych.�Po�co�jednak�potrzebny�
był� węgiel� drzewny� i� to� w� takich� ilo-
ściach,�że�opłacało�się�tworzyć�tak�duże�
„przedsiębiorstwa”?� Odpowiedź� jest�
jedna�–�do�wytopu�i�obróbki�żelaza.

Ale�gdzie�u�nas� ruda�żelaza� i�piece�
hutnicze?�Okazuje�się,�że�były.�Na�pół-
nocny�wschód�od�Garnka,�nad�Wiercicą�
jest�Kuźnica,�której�sama�nazwa�sugeru-
je,�że�tutaj�zajmowano�się�kuciem�żela-
za.�Jednakże�starodawna�nazwa�„kuźni-
ca”�ma�bardzo�określone�znaczenie�i�nie�
oznacza� tylko� warsztatu� kowalskiego.�
Przyjrzyjmy�się�staremu�procesowi�po-
zyskiwania�żelaza�z�rudy�darniowej,�bo�
tylko� taką�niegdyś�dysponowano.� Jego�
opis� znajdziemy�w�wielu� publikacjach�
dotyczących� historii� gospodarczej� Pol-
ski.�

Wytopu� dokonywano� w� tzw.� dy-
markach.�W�przygotowanych�zagłębie-
niach,� zabezpieczonych� gliną,� układa-
no� warstwami� węgiel� drzewny� i� rudę�
aż� powstawał� spory� kopiec.� Następnie�
przykrywano� glinianą� warstwą� i� pod-
palano�węgiel.�Aby�uzyskać�wewnątrz�
wysoką� temperaturę� za� pomocą� spe-

cjalnych� miechów� i� kanałów� wtłacza-
no� do� środka� powietrze� (stąd� nazwa�
dymarki).�Następowała�wtedy,�z�jednej�
strony� redukcja� tlenków� żelaza� przez�
węgiel�drzewny,�a�równocześnie�topiły�
się� i� spływały�niżej� inne� składniki.� Po�
wygaszeniu� ognia� i� rozbiciu� pokrywy�
na�wierzchu�zostawała�bryła�mocno�za-
nieczyszczonego� żelaza,� a� na� spodzie�
inne� składniki� w� postaci� żużla.� O� ta-
kich�pozostałościach�wspomina�„Słow-
nik� geograficzny� Królestwa� Polskiego�
i�innych�krajów�słowiańskich”,�którego�
kilkanaście�tomów�ukazało�się�w�latach�
90-tych�XIX�w.�Pod�hasłem�Garnek�czy-
tamy�między�innymi:�„Były tu dawniej 
kuźnice żelaza, czego dowodem znaczna 
ilość żużli we wsiach Dąbki i Kuźnicy.”. 
Tę�informację�potwierdził�mi�niedawno�
p.�Mirosław�Ślęzak,� który� dzieciństwo�
spędzał�w�Dąbku.�Wyżej�wspomniane�
dymarki� funkcjonowały� już� w� począt-
kach�naszej�ery� i� ta�prosta� technologia�
stosowana� była� dość� długo,� w� niektó-
rych�miejscach�do�XIX�wieku.�Również�
źródła�pisane�wspominają�„minera�dam-
bek”�w�XVI�wieku,�kiedy�to�swoją�dzia-
łalnością�gospodarczą�objęli�to�miejsce�
cystersi,� zakon� który� ma� ogromne� za-
sługi� we� wprowadzaniu� postępu� tech-
nicznego�na� ziemiach�polskich.�Wyżej�
wymieniony�Dąbek�leży�w�gminie�Dą-
browa�Zielona,�gdzie�pasjonat� lokalnej�
historii,�pan�Witold�Błaszczyk�przepro-
wadził�podobny�wywód�dotyczący�śre-
dniowiecznego�hutnictwa�żelaza�i�także�
potwierdza� wiadomości� zawarte� w� ni-
niejszym�artykule.

Jak� już� wspomniałem,� żelazo� uzy-
skane� w� dymarkach� było� zanieczysz-
czone�i�kruche.�Trzeba�je�było�oczyścić,�
aby�uzyskało�własności�użytkowe�stali.�
Dokonywano� tego� właśnie� w� kuźni-
cach,� wcześniej� ręcznych,� a� później�
udoskonalonych� mechanicznych,� lo-

kowanych� nad� rzekami,� skąd� czerpa-
no�napęd�do�urządzeń.�Wszystko�na�to�
wskazuje,�że�taka�kuźnica�(lub�kuźnice)�
funkcjonowała�nad�Wiercicą�koło�Garn-
ka� w� miejscowości,� która� dzisiaj� taką�
ma� właśnie� nazwę.� Przekuwano� tutaj�
żelazo�uzyskane�nie�tylko�w�najbliższej�
okolicy,�ale�można�przypuszczać�przy-
wożono�z�okolic�wspomnianego�Dąbka,�
leżącego�kilka�kilometrów�na�południe�
w�górę�Wiercicy,�choć�nie�można�wy-
kluczyć� funkcjonowania� kuźnic� rów-
nież�w�tej�miejscowości.�W�tych�proce-
sach� technologicznych� zużywano�duże�
ilości�węgla�drzewnego�i�stąd�mielerze�
w�okolicy.

Rzeka� Wiercica� odgrywała� wtedy�
istotna� rolę,� nie� tylko� jako� napęd� dla�
młynów� i� kuźnic.� Płaskodennymi� kry-
pami� transportowano� być� może� bryły�
nieobrobionego� żelaza� do� kuźnic� koło�
Garnka.� Być� może� transportowano�
w� górę� Wiercicy� węgiel� drzewny,� po�
który� przybywano� „ku� mielerzom”.�
W� staropolskim� języku� skracano� czę-
sto� formę� mówiąc� „k’� mielarzom”� co�
z� czasem�przekształciło� się�w� „chmie-
larzom”�i�stąd�być�może�dzisiejsza�na-
zwa�Chmielarze.�Chmielu�raczej�tu�nie�
uprawiano,� bo� potrzebuje� on� dobrych�
gleb,�a�tych�w�okolicy�brakuje,�a�tę�kon-
strukcję�językową�potwierdzają�języko-
znawcy.�

Dlaczego�jednak�Kuźnica�odgrywała�
tak�ważną�rolę?�Jak�wszędzie,�wiele�jest�
tu�pytań�bez�jednoznacznych�odpowie-
dzi,� ale�można� trochę� pomyśleć� i� wy-
obrazić� sobie� prawdopodobny� obraz.�
W�bezpośrednim�sąsiedztwie�współcze-
snej�Kuźnicy�był�przecież�gród�rycerski�
Zawiszy� z� Garnka.� Żelazo� i� stal� były�
produktami� strategicznymi,� a� bliskość�
uzbrojonej�załogi�grodu�zapewniała�im�
bezpieczeństwa.� Prawdopodobnie� też�
hutnictwo� i� kuźnictwo� na� tym� terenie�
było�źródłem�zamożności�tego�rodu�ry-
cerskiego.«

Średniowieczny ośrodek górniczo-hutniczy 
nad Wiercicą i Wartą

Krzysztof Wójcik

zbiorowy� mieszczący� około� 40� osób,�
których�zabiły�odłamki�tych�bomb.

Zapalono�znicze�na�grobie�poległych�
w� tym�dniu�w�Kłomnicach�żołnierzach�
Wojska�Polskiego� jak� również� i�byłych�

harcerzy�23�Kłomnickiej�Drużyny�ZHP�
im.� Zawiszy� Czarnego,� którzy� mają�
osobną� tablicę� upamiętniającą� ich� po-
święcenie� w� walkach� o� Wolną� Polskę�
na�obczyźnie.

Niech� przykład� tej� pięknej� akcji�
sprzątania�grobów�i�pamięć�o�zmarłych�
Bohaterach�będzie�wzorem�dla�innych�
szkół� znajdujących� się� w� zasięgu� na-
szej�gminy.«



22

W niedzielę 18 września br. 
w Rzerzęczycach na placu 
OSP odbyła się uroczystość 

poświęcenia i przekazania nowego 

samochodu pożarniczego marki Mer-
cedes Atego dla jednostki OSP Rze-
rzęczyce. Uroczystość� rozpoczęła� się�
polową�mszą�św.,�którą�odprawił�kapelan�

strażaków� ksiądz� Sławomir� Galasiński.�
Druga�część�uroczystości�rozpoczęła�się�
meldunkiem�i�przeglądem�pododdziałów�
strażackich,�którego�dokonał�druh�Irene-
usz�Skubis�Członek�Zarządu�Głównego�
Związku� Ochotniczych� Straży� Pożar-
nych�Rzeczypospolitej� Polskiej,�meldu-
nek� złożył� dowódca� uroczystości� druh�
Przemysław�Zieliński.�Prezes�OSP�Rze-
rzęczyce�druh�Stanisław�Wołek�przywi-
tał�przybyłych�gości�w�osobach:
1.� Wójta�Gminy�i�zarazem�Prezesa�Od-

działu� Gminnego� Związku� Ochot-
niczych� Straży� Pożarnych� Rzeczy-
pospolitej� Polskiej� w� Kłomnicach�
–�druha�Adama�Zająca

2.� Przewodniczącego�Rady�Gminy�-�Ja-
rosława�Łapetę

3.� Członka� Zarządu� Głównego� Związ-
ku�Ochotniczych� Straży� Pożarnych��
Rzeczypospolitej� Polskiej,� V-ce�
Prezesa� Oddziału� Wojewódzkiego�
Związku� OSP� RP� w� Katowicach,�
Prezesa� Oddziału� Powiatowego�
Związku�OSP�RP�w�Częstochowie�
-dh�Ireneusza�Skubisa

4.� Komendanta�Miejskiego�Państwowej�
Straży�Pożarnej�w�Częstochowie�-st.
bryg.�Zbigniewa�Hibnera

5.� Kapelana�Strażaków�-�ks.�Sławomira�
Galasińskiego

6.� Radnych�Gminy�Kłomnice

Poświęcenie samochodu 
pożarniczego w Rzerzęczycach

dh Przemysław Zieliński

3�września już po raz drugi do jed-
nostki OSP Zdrowa na krótki 
odpoczynek przybyła 92 osobowa 

grupa pielgrzymów z Gminy Świnna 
powiat żywiecki. Organizatorem tej 
wyprawy była OSP w Pewli Ślemień-
skiej a kierownikiem pielgrzymki był 
prezes Michał Urbaniec. Uczestnikiem�
tej�pielgrzymki�był� również�Wójt�Gmi-
ny�Świnna�pan�Henryk�Jurasz.�Pielgrzy-
mi� przybyli� do� Częstochowy�w� sobotę�
rano�i�razem�z�przewodnikiem�księdzem�
proboszczem�parafii�Ewangelicko�–�Au-
gsburskiej�Adamem�Glajcarem�oraz�or-
kiestrą�dętą�udali�się�na�Jasną�Górę�gdzie�

uczestniczyli�w�nabożeństwie� a� później�
zwiedzili� klasztor.� Na� krótki� odpoczy-
nek�i�poczęstunek�udali�się�do�Zdrowej�
gdzie�zostali�radośnie�przyjęci�w�murach�
nowej�remizy.�Wszyscy�goście�byli�pod�
ogromnym� wrażeniem� nowoczesnego�
budynku� oraz� poczęstunku,� który� przy-
gotowały� druhny� i� druhowie� z� OSP�
Zdrowa�pod�przewodnictwem�pani�Anny�
Dylczyk,� której� składamy� za� to� wielki�
podziękowania.�W�dalszej�części�spotka-
nia� orkiestra� dęta� z� Pewli�Ślemieńskiej�

zagrała� koncert� dla� wszystkich� uczest-
ników� spotkania.� Na� koniec� spotkania�
organizatorzy�wymienili�się�pamiątkami.�
Ta�wielopokoleniowa�grupa� to�wzorzec�
do� naśladowania.� Rzadko� spotyka� się�
aby�w�przedziale�wiekowym�od�3�do�80�
lat� była� tak� silna� więź� i� zrozumienie.�
Owocem�tej�wizyty�jest�zaproszenie�dla�
grupy� z� naszej� jednostki� na� ziemię� ży-
wiecką�z�którego�skorzystamy�najpraw-
dopodobniej�w�przyszłym�roku.«�

Pielgrzymi z Gminy 
Świnna z wizytą 
w OSP Zdrowa

Jarosław Łapeta

www.klomnice.pl
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W sobotę 28 sierpnia odbyły 
się Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze. Na tere-

nie sportowo-rekreacyjnym LKS „Or-
kan” w Rzerzęczycach do rywalizacji 
przystąpiło dziesięć drużyn seniorów, 
trzy kobiece i pięć młodzieżowych. 
Zespoły� reprezentowały�wszystkie�OSP�
z�terenu�gminy.�

W�kategorii� „senior”�wystąpiły� dru-
żyny�ze�wszystkich�dziesięciu�OSP.�Ze-
społy�kobiece�wystawiły:�OSP�Chorze-
nice,�OSP�Kłomnice�i�OSP�Rzerzęczyce,�
natomiast� młodzieżówka� startowała�
w�barwach�OSP�Chorzenice,�OSP�Gar-
nek,�OSP�Kłomnice,�OSP�Konary�i�OSP�
Rzerzęczyce.�

Zawody�składały�się�z�dwóch�części.�
Pierwszą�była�sztafeta�pożarnicza,�a�dru-
gą� –� tzw.� bojówka.� Sztafeta� polegała�
na�bezbłędnym�pokonaniu�pożarniczego�
toru�przeszkód�(różnego�dla�poszczegól-
nych�kategorii)�w�jak�najkrótszym�czasie.�
Zadanie� bojowe� (identyczne� dla� kobiet�
i�seniorów�wg�regulaminu�z�11.04.2006�
r)� to� zbudowanie� dwóch� linii� gaśni-
czych� i� strącenie� strumieniem� wody�
tarczy�i�czterech�pachołków�drogowych�
umieszczonych� na� różnych� wysoko-

ściach.�Druga�część�ćwiczenia�dla�chłop-
ców� to,� zgodnie� z� regulaminem� CTIF,�
pokonanie� toru�najeżonego�przeszkoda-
mi�i�zadaniami,�łącznie�z�rozpoznaniem�
strażackiego�„oprzyrządowania”�i�wiąza-
niem�skomplikowanych�węzłów.�W�tym�
zadaniu�podobnie�jak�w�sztafecie�ocenia-
no�precyzję�i�czas�wykonania.�

Krótko�po�godz.�9.00�rozpoczęła�się�
rywalizacja.� Na� pierwszy� ogień� poszły�

dziewczyny.� Starty� rozpoczęły� kłom-
niczanki� uzyskując�najlepszy� czas�–�67�
sek.�Drugi�wynik� osiągnęły� dziewczęta�
z�OSP�Rzerzęczyce�(70,2�sek),�a�trzecie�
miejsce�z�wynikiem�79,1�sek�zajęły�druh-
ny�z�Chorzenic.�

W� kategorii� „senior”� kolejność� po�
sztafecie�była�następująca:�Zdrowa�(60,1�
sek),� Kłomnice,� Garnek,� Rzerzęczyce,�
Pacierzów,�Chorzenice�Nieznanice,�Ko-

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Jan Milc

7.� Prezesa� Stowarzyszenia� „GRUSZ-
KA”w�Rzerzęczycach�–�Sławomira�
Kowalik

8.� Przewodniczącą� Koła� Gospodyń�
Wiejskich� „Grusza”� w� Rzerzęczy-
cach� –� Panią� Marię� Makles� wraz�
z�przybyłymi�paniami

9.� Sołtysa� Rzerzęczyc� � -� � Zbigniewa�
Kluska

10.�Orkiestrę�Dętą��OSP�Kłomnice
11.�Przybyłe� jednostki� Ochotniczych�

Straży�Pożarnych
12.�Wszystkich� przybyłych� gości� oraz�

mieszkańców�Rzerzęczyc��

Następnie�Kapelan�strażaków�poświę-
cił� samochód� a� oficjalnego�przekazania�
dokumentów�i�kluczyków�dokonał�Wójt�
Gminy�Adam�Zając�wraz�z�Przewodni-
czącym� Rady� Gminy� Jarosławem� Ła-
petą�oraz�druhem�Ireneuszem�Skubisem�
Członkiem�Zarządu�Głównego�Związku�
Ochotniczych� Straży� Pożarnych� Rze-
czypospolitej� Polskiej� i� Komendantem�

Miejskim� Państwowej� Straży� Pożarnej�
w� Częstochowie� st.bryg.� Zbigniewem�
Hibnerem.�Samochód�został�przekazany�
Prezesowi� OSP� Rzerzęczyce� druhowi�
Stanisławowi�Wołek,�po�czym�kierowca�
druh�Andrzej�Burzyński�dokonał�prezen-
tacji�wozu� bojowego.�W� dalszej� części�
uroczystości� Prezes� OSP� Rzerzęczyce�
odczytał�przemówienie,�w�którym�m.in.�
dziękował�za�przyznane�środki�finanso-
we�Radzie�Gminy�Kłomnice�oraz�Wój-
towi.�Za�pomoc�w�pozyskaniu�samocho-
du�Zarząd�OSP�Rzerzęczyce�ufundował�
okolicznościowe� statuetki� św.� Floriana�
i�Prezes�OSP�wręczył� je�Wójtowi�Ada-
mowi� Zającowi,� Przewodniczącemu�
Rady�Gminy�Jarosławowi�Łapecie,�Pre-
zesowi�Oddziału�Powiatowego�Związku�
OSP�RP�w�Częstochowie�druhowi�Irene-
uszowi�Skubisowi,�Komendantowi�Miej-
skiemu� PSP� w� Częstochowie� st.bryg.�
Zbigniewowi�Hibner� oraz� zasłużonemu�
działaczowi�naszej�jednostki�druhowi�Je-
rzemu�Kowalik.�

� Podczas� uroczystości� wyróż-
nieni� zostali� członkowie� Młodzieżowej�
Drużyny� Pożarniczej�OSP�Rzerzęczyce�
podziękowaniami�i�statuetkami�strażaka�
za�udział�w�Gminnych�Zawodach�Spor-
towo-pożarniczych.

� Ponadto� podczas� uroczystości�
wręczono�druhnom�i�druhom�z�OSP�Rze-
rzęczyce� i�OSP�Pacierzów�odznaki�„Za�
Wysługę�Lat”.

Na� uroczystości� Jarosław� Łapeta�
Sekretarz� Zarządu� Oddziału� Gminnego�
ZOSP�RP�w�Kłomnicach�dokonał�pod-
sumowania�turnieju�we�współzawodnic-
twie� sportowym� jednostek�OSP�a�Wójt�
wręczył� zwycięskiej� drużynie� z� OSP�
Rzerzęczyce� puchar� przechodni,� który�
po� raz� trzeci� zdobyła� nasza� jednostka.�
Puchar�odebrał�Prezes�OSP�Rzerzęczyce�
druh�Stanisław�Wołek.�

Uroczystość� zakończyła� się� prze-
mówieniami� gości,�wpisami� do� kroniki�
OSP�Rzerzęczyce,�po�czym�zaproszono�
wszystkich�na�poczęstunek�do�remizy.«

›››
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4�września w niedzielne przedpo-
łudnie zakończyła się czwarta 
już edycja sportowego współ-

zawodnictwa drużyn OSP z terenu 
gminy Kłomnice. Współzawodnictwo 
odbywało się tradycyjnie w czterech 
dyscyplinach sportowych tenis stoło-
wy i strzelanie z broni pneumatycznej 
zawody odbyły się 22 maja, piłka siat-
kowa zawody odbyły się 15 maja oraz 
piłka nożna w dniu 4 września 2011. 
Zawody�w�roku�bieżącym�cieszyły�się�co�

prawda�mniejszą�aktywnością�jednostek�
ale�trzymały�w�napięciu�do�samego�koń-
ca.�W�wyniku�zaciętej�sportowej�rywa-
lizacji� zwycięzcą� została�drużyna�OSP�
Rzerzęczyce,�która�w�efekcie�przejmie�
ten�puchar�na�stałe,�na�drugim�miejscu�
znalazła�się�OSP�Zdrowa,�która�zawsze�
trzyma�się�w�czołówce�klasyfikacji�i�raz�
była� Zwycięzcą� zawodów� a� trzy� razy�
zajmowała�2�miejsca�przegrywając�tyl-
ko�1�punktem.�W�tym�miejscu�warto�też�
wspomnieć�że�drużyna�siatkarzy�z�OSP�

nary,�Zawada,�Skrzydlów.�
Pierwszą� część� zawodów� kończyli�

chłopcy�z�MDP.�Tu�nie�było�chłodnych�
kalkulacji.�Wszyscy�dawali�z�siebie�„peł-
ną� moc”.� Miło� było� patrzeć� na� walkę�
i�wzajemny�doping�drużyn.�Po�sztafecie�
prowadzili�chłopcy�z�MDP�Konary.�Ko-
lejne�miejsca�zajmowały�zespoły�z�Cho-
rzenic,� Garnka,� Rzerzęczyc� i� Kłomnic�
(najniższa� średnia�wieku� zawodników).�
Warto�tu�zaznaczyć,�ze�zgodnie�z�regu-
laminem� CTIF� w� drużynach� młodzie-
żowych� mogą� startować� dziewczęta�
i�chłopcy�w�wieku�11�–�16�lat.�

Bardzo�dużo�emocji�przyniosła�druga�
część�zawodów.�W�tej�konkurencji�osią-
gnięcie�dobrego�wyniku�zależy�nie�tylko�
od� wyszkolenia� i� umiejętności� zawod-
ników,�ale�także�od�sprawności�sprzętu.�
Wszystkie� startujące� zespoły� wykazały�
się�w�tym�zadaniu�świetną�znajomością�
strażackich� prawideł.� Oczywiście,� jak�
to�w� takich� zawodach� bywa,� nie� obyło�
się�bez�drobnych�błędów,�które�niestety�
miały� bardzo� duży�wpływ�na� końcową�
klasyfikację.� Startująca� jako� pierwsza�
drużyna�OSP�Kłomnice� uzyskała� trzeci�
czas�dnia.�Popis�sprawności�i�szybkości�
dał� zespół� męski� z� OSP� Garnek� (41,3�
sek).� Rewelacyjnie� zaprezentowały� się�
dziewczęta� z� Rzerzęczyc� uzyskując�
znakomity� czas� 49,8� sek!� Niestety� nie�
ustrzegły� się� błędów� technicznych,� co�
obniżyło�w�konsekwencji�ten�znakomity�
wynik.�Nie�przeszkodziło�to�jednak�w�za-
jęciu�pierwszego�miejsca�w�klasyfikacji�
generalnej.�Należy�tu�podkreślić�fakt,�że�
stan� wyszkolenia� naszych� druhów� jest�

wygrała�wszystkie�cztery�turnieje.�Trze-
cie�miejsce� tym� razem�przypadło�OSP�
Konary,�która�w�bieżącym�roku�bardzo�
wyrównanie�walczyła�w�rywalizacji.�

Kończąc� ten� artykuł� nie� sposób�
pogratulować� zwycięzcom� oraz� po-
dziękować� zawodnikom� za� wspaniałe�
sportowe� widowisko.� Szkoda� tylko� że�
ciągle� nie� wszystkie� jednostki� uczest-
niczą�we�wszystkich�konwencjach.�Nie�
mniej� jednak�cieszymy�się�z�dużej�fre-
kwencji�i�liczymy,�że�w�przyszłym�roku�

Drużyny sportowe OSP zakończyły 
czwartą edycję współzawodnictwa

Jarosław Łapeta sekretarz ZG ZOSP RP w Kłomnicach

na�zbliżonym�poziomie.�Każda�ze�startu-
jących�drużyn�mogła�te�zawody�wygrać�
i� nie� powinno� budzić� to� najmniejszych�
zastrzeżeń.�Świadczą�o�tym�bardzo�nie-
wielkie�różnice�w�rezultatach�jakie�zosta-
ły� uzyskane� przez� poszczególne� ekipy.�
Oczywiście� zwycięzcą� zostaje� ten� ze-
spół,�który�wykona�zadanie�najlepiej.�

Niesamowite� emocje� towarzyszyły�
zmaganiom� chłopców� z�MDP.� Doping�
rodzin� i� przyjaciół� sprawił,� że� rywali-
zacja� nabrała� dodatkowego� kolorytu.�
Najlepszy� wynik� uzyskał� zespół� MDP�
Kłomnice� co� dało� awans� na� drugie�
miejsce�w�końcowej�klasyfikacji.�W�ry-
walizacji� drużyn� młodzieżowych� także�
można�było�zauważyć�podobny�poziom�
wyszkolenia,� co� oznacza,� że� druhowie�
z� poszczególnych� jednostek� doceniają�
zaangażowanie�młodszych�kolegów�i�wi-
dzą�w�nich�swoich�następców.

Oto�końcowe�rezultaty:
Kategoria�senior.

I�miejsce� -�OSP�Garnek�
II�miejsce� -�OSP�Zdrowa
III�miejsce�� -�OSP�Kłomnice�
IV�miejsce� -�OSP�Rzerzęczyce
V�miejsce� -�OSP�Pacierzów
VI�miejsce� -�OSP�Zawada
VII�miejsce� -�OSP�Konary
VIII�miejsce�-�OSP�Nieznanice�
�IX�miejsce� -�OSP�Chorzenie
�X�miejsce� -�OSP�Skrzydlów.

Kategoria�kobiety.

I�miejsce� -�OSP�Rzerzęczyce
II�miejsce�� -�OSP�Kłomnice

III�miejsce�� -�OSP�Chorzenice�

Kategoria�MDP�(CTIF).

I�miejsce� -�MDP�Chorzenice�
II�miejsce� -�MDP�Kłomnice
III�miejsce� -�MDP�Konary
IV�miejsce�� -�MDP�Garnek
V�miejsce� -�MDP�Rzerzęczyce
Puchary,�dyplomy�i�nagrody�zwycięz-

com� wręczali:� Wójt� Gminy� Kłomnice,�
Prezes�Zarządu�GO�ZOSP�RP�w�Kłom-
nicach� –� dh� Adam� Zając,� Komendant�
Gminny� OSP� –� mł.bryg.� Przemysław�
Zieliński� oraz� Przewodniczący� Zespołu�
Sędziowskiego� –� bryg.� Arkadiusz� Bi-
skup.

Z� przyjemnością� odnotowujemy� de-
biut� MDP� Rzerzęczyce.� Gratulujemy.�
Szkoda,�że�nie�odliczyły�się�dziewczęta�
z�OSP�Zawada.�Ale�może�w�przyszłym�
roku�…

Z�dużą�satysfakcją�należy�zauważyć,�
mimo� że� niektórym� zawodnikom,� po�
nieudanym�ćwiczeniu,�„puszczały”�ner-
wy,�że�zawody�przebiegały�w�BARDZO�
przyjacielskiej� atmosferze.� Nie� było�
uszczypliwych� uwag,� nieprzyzwoitych�
pokrzykiwań� ani� złośliwości.� Drużyny�
(szczególnie� młodzieżowe)� pożyczały�
sobie� brakujące� elementy� wymaganego�
regulaminem�wyposażenia� i�umunduro-
wania,�co�dodatkowo�wpływało�na�wza-
jemnie�przyjazne�relacje.

Zawody� zakończyły� się� wspólnym�
posiłkiem.�Znakomita� grochówka� przy-
gotowana�przez�panie�z�Rzerzęczyc�zni-
kała�z�kotłów�z�prędkością�biegów�szta-
fetowych!�Do�zobaczenia�za�rok.«

www.klomnice.pl
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W dniu 10.09.2011 r. w Za-
wadzie na stadionie „Le-
śnym” oraz w sali OSP 

w Zawadzie odbył się piknik pod 
nazwą „Sportowe Pożegnanie Lata”. 
Organizatorem� imprezy� był� KS�Warta�
Zawady.� Pieniądze� na� organizację� im-
prezy� klub� pozyskał� z� środków� gmin-
nych,� składając� ofertę� na� wsparcie� re-
alizacji�zadania�publicznego�w�zakresie�
„Propagowania�sportu�i�rekreacji�wśród�
mieszkańców�Gminy�Kłomnice�w�okre-
sie� od� 01.09.2011r� do� 30.09.2011r”.�
Oferta� została� złożona� na� podstawie�
przepisów�art.�19a�ustawy�o�działalno-
ści�pożytku�publicznego�i�o�wolontaria-
cie�(Dz.�U�z�2010�r,�Nr�234,�poz.�1536).

Piknik� rozpoczęto� meczem� po-
między� drużynami� KS�Warta� Zawada�
–� Liswarta� Krzepice.� Mecz� był� roz-
grywany� w� ramach� piłkarskiej� A� kla-
sy�gr.� I�CZOZPN.�Po�bardzo�ambitnej�
i�momentami�dobrej�grze�nasza�drużyna�
musiała�uznać�wyższość�rywala�i�uległa�
nieznacznie� w� stosunku� 0-1.� Podczas�
trwania�meczu�można� było� zjeść� kieł-
baskę,� kaszankę� i� karkówkę� z� grilla,�
a�dzieci�mogły�z�od�środka�przyjrzeć�się�
wozowi�bojowemu�OSP�w�Zawadzie.

Od�godziny�15:00�w�sali�OSP�w�Za-

wadzie�można�było�zakupić�losy�loterii�
fantowej.�W�ramach�imprezy�najmłodsi�
otrzymywali� słodkie� upominki,� a� tak-
że� mogli� zjeść� watę� cukrową.� Około�
godziny� 20:30� odbyła� się� uroczystość�
wręczenia�statuetki�dla�najbardziej�war-
tościowego� gracza� KS� Warta� Zawada�
rundy� wiosennej� sezonu� 2010/2011,�
wybranego� w� sądzie� internetowej� wi-
tryny� www.kswartazawada.futbolowo.
pl.�Statuetkę�wręczali:�prezes�KS�Warta�
Zawada�–�Andrzej�Dąbrowski,� a� także�
członek� KS� Warta� Zawada� Krzysztof�
Kaczmarek.�Najbardziej�wartościowym�
graczem� został� nim� nasz� niezawodny�
bramkarz� –� Damian� Pietrzyk.� Licznie�
zgromadzeni�kibice�gromkimi�brawami�
podziękowali� naszemu� bramkarzowi�
za�bardzo�dobrą�grę�w�Warcie�Zawada.�
Zaraz�po�tej�uroczystości�nastąpił�wielki�
finał� loterii�fantowej.�Dzięki�ofiarności�
naszych�mieszkańców,�a�także�licznym�
sponsorom,�udało�nam�się�zdobyć�wie-
le�cennych�fantów.�Kilkanaście�osób�po�
losowaniu�głównym,�mogło�cieszyć�się�
ze�sprzętu�AGD,�talonów�na�zakupy�czy�
innych� praktycznych� urządzeń.� Trzeba�
podkreślić,�że�w�naszej�loterii�każdy�los�
wygrywał!

Po�zakończonym�losowaniu�fantów,�

na�scenie�OSP�Zawada�pojawił� się�ze-
spół�muzyczny�„T&M”,�w�którego�ryt-
mach,�do�samego�rana�bawiła�się�niemal�
cała�Zawada,�a� także�mieszkańcy�oko-
licznych� miejscowości.� Wstęp� na� za-
bawę�taneczną�był�bezpłatny.�Wszyscy�
zgodnie�podkreślali,�że�bawili�się�świet-
nie�i�czekają�na�kolejne�takie�imprezy.

Zarząd�KS�Warta� Zawada� serdecz-
nie� dziękuje� wszystkim� tym,� którzy�
przyczynili�się�do�sukcesu�imprezy�pod�
nazwą� „Sportowe� zakończenia� lata:�
wójtowi� Gminy� Kłomnice� Panu� mgr�
Adamowi� Zającowi,� zastępcy� wójta�
Gminy�Kłomnice�Pani�Wandzie�Kusz-
tal,� radnemu� Gminy� Kłomnice� Panu�
Andrzejowi�Wilkowi.�Dziękujemy�tak-
że� strażakom� z� OSP� Zawada� za� udo-
stępnienie� sali� oraz� pomoc� przy� orga-
nizacji�imprezy.�Dziękujemy�członkom�
stowarzyszenia�„Jedność�w�Działaniu”,�
zawodnikom� i� działaczom� naszego�
klubu�za� te�kilka�dni�wytężonej�pracy,�
mieszkańcom�Zawady�za�ofiarność�oraz�
liczne�przybycie�na�piknik.�Dziękujemy�
sponsorom,� dzięki� którym� mogliśmy�
mieć�wspaniałe�fanty�w�loterii�fantowej.�
Dziękujemy�wszystkim,�którzy�dołoży-
li,�choć�jedną�cegiełkę�do�organizacji�tej�
imprezy.�«

Sportowe Pożegnanie Lata w Zawadzie
Paweł Wilk

Drużyna

Konkurencje�

Strzelanie�
z�broni�pneu-
matycznej

Tenis�
�stołowy

Piłka
�nożna

Piłka
�siatkowa

RAZEM

OSP�Rzerzęczyce 8 7 10 9 34

OSP�Zdrowa 10 5 8 10 33

OSP�Konary 7 9 7 8 31

OSP�Kłomnice 9 10 5 0 24

OSP�Skrzydlów 5 8 0 7 20
OSP�Garnek 7 6 0 0 13

OSP�Nieznanice 0 0 9 0 9

OSP�Chorzenice 0 0 6 0 6

OSP�Pacierzów 0 0 0 0 0

OSP�Zawada 0 0 0 0 0

wszystkie� jednostki� wystawią� swoje�
drużyny� do� wszystkich� konkurencji.�
Podsumowując� nie� sposób� zapomnieć�
tutaj�o� ludziach�którzy�nie�będąc�dzia-
łaczami� OSP�mocno� zaangażowali� się�
w�pomoc�przy�organizacji� tego�współ-
zawodnictwa� i� tak� dziękuję� tutaj� pani�
Ani�Dylczyk�kierownikowi�Hali� Spor-
towej�w�Kłomnicach�za�pomoc�w�orga-
nizacji� wszystkich� turniejów� oraz.� Za�
nieodpłatną�pomoc�dziękujemy�również�
panom�Zdzisławowi�Matusiakowi,�Wi-
toldowi� Zającowi� i� Stanisławowi� Ma-
tuszczakowi� za� sędziowanie� i� pomoc�
w� organizacji� zawodów� w� strzelaniu�
z�broni� pneumatycznej,� panom�Sylwe-
strowi�Politańskiemu�Radnemu�Gminy�
Kłomnice� i�Mateuszowi�Kuligowi�pra-
cownikowi�Gimnazjum�w�Borownie�za�
nieodpłatne� sędziowanie� meczów� siat-
kówki� oraz� panu� Piotrowi�Kamińskie-
mu�za�pomoc�w�przygotowaniu�zawo-
dów� w� tenisa� stołowego.� Dziękujemy�

również� Prezesowi� GLKS� Kłomnice�
Arturowi�Raźniakowi�za�udostępnienie�
pomieszczeń�klubowych,�boiska�i�sprzę-
tu�do�organizacji�turnieju�w�piłkę�nożną.

Poniżej�tabela�wyników�a�my�zapra-
szamy�młodzież�do�wstępowania�w�sze-
regi� Ochotniczych� Straży� Pożarnych,�

które�są�nie�tylko�organizacjami�zajmu-
jącymi�się�gaszeniem�pożarów�ale�także�
bardzo� aktywnymi� animatorami� życia�
społecznego� na� terenie� naszej� Gminy.�
Zapraszamy� tym� samym� do� kolejnej�
edycji�współzawodnictwa.�«
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W niedzielę 24 lipca 2011roku 
odbył się spływ kajakowy 
rzeka „Wartą” zorganizo-

wany przez Stowarzyszenie Gruszka 
w Rzerzęczycach a dofinansowany 
z funduszu Gminy Kłomnice. W spły-
wie uczestniczyło 28 osób. Zgodnie�
z� założeniami� spływ� organizowany� był�
dla�młodzieży�z�terenu�gminy�Kłomnice.�
Wśród�uczestników�przeważała�młodzież�
z�Rzerzęczyc�zasilona�przedstawicielami�
Skrzydlowa,� Adamowa� i� Rzek.� Odpo-
wiedzialny� za� organizację� spływu� był�
członek�Zarządu�Stowarzyszenia�Grusz-
ka� Sylwester� Politański,� który� płynąc�
w�ostatnim�kajaku�spływu�zabezpieczał�
jego�tyły,�aby�żadna�osada�się�nie�oddali-
ła�i�tym�samym�nie�pozostała�bez�opieki.�
W�kajaku�prowadzącym�spływ�siedzieli�
prezes�Stowarzyszenia�Gruszka�pan�Sła-
womir�Kowalik�wraz�z�panem�Markiem�
Mielczarkiem.�Osada� tego�kajaka�miała�
bardzo� odpowiedzialną� funkcję� polega-
jącą�na�ocenianiu�zagrożeń�oraz�organi-
zację� przenoszeń� i� powtórnych� wodo-
wań�przy�przeszkodach�rzecznych�takich�
jak� zastawy,� małe� elektrownie� wodne�
i� bystrza.�W� środku� spływu� płyną� pan�
Przemysław�Zieliński,� który� także�miał�
służyć�pomocą�w�razie�potrzeby.�Ponie-
waż�ubiegłoroczny�spływ�zakończył�się�
w�Pławnie�dlatego�tegoroczny�rozpoczął�
się�w�tym�miejscu.�Po�spotkaniu�o�ósmej�
rano�na�terenie�„Doliny�Dwóch�Stawów”�
w� Rzerzęczycach,� gdzie� sprawdzono�
listę� uczestników� przetransportowano�
zebranych�właśnie� do� Pławna�w� pobli-
żu�mostu�na�Warcie,�gdzie�jest�dogodne�
miejsce�do�wodowania�kajaków.�Tam�in-
struktażu�na�temat�sprzętu�i�zachowania�
się�w�nim�na�wodzie�udzielił�jego�właści-
ciel� pan�Włodzimierz�Żaba� z�Kłomnic.�
Następnie� po� zwodowaniu� i� ustaleniu�
osad�uformowano�szyk�i�rozpoczęliśmy�
wiosłowanie� mając� przed� sobą� trzy-

dziestokilometrową� trasę� do�pokonania.�
Niebo�było�zachmurzone�lecz�nie�padało�
a�chwilami�przebijało�się�słońce.�Była�to�
idealna� pogoda� do� tej� formy� rekreacji.�
Młodzi�kajakarze�radzili�sobie�zróżnico-
wanie� lecz� z� każdym� kilometrem� trasy�
było�coraz�lepiej.�Pierwsze�przenoszenie�
kajaków�było�w�miejscowości�Klekowiec�
następne�na�Bobrach.�Przenoszenie�kaja-
ków�choć�uciążliwe�było�okazją�do�posił-
ku� i�krótkiego�odpoczynku.�W�połowie�
trasy� na� wysokości� DK� 1� przybiliśmy�
do�brzegu�i�udaliśmy�się�na�obiad�zamó-
wionym� w,� ,Barze� Leśnym”� przy� DK�
1.�Po�sytym�obiedzie�zregenerowaliśmy�
siły�i�ruszyliśmy�w�dalszą�drogę,�nieste-
ty� już� w� pierwszych� kroplach� deszczu.�
Zgodnie� z� ustalonym� harmonogramem�
spływu�czekała�nas�jeszcze�jedno�przeno-
szenie�kajaków�w�Łęgu�i�następnie�dwa-
naście�km�trasy�wśród� lasu�gdzie� rzeka�
wiła�się�jak�wąż�urozmaicając�linę�brze-
gową.�Niestety�pogarszająca�się�aura�nie�
pozwoliła�się�nam�zachwycać�pięknymi�
widokami�a�my�zmoczeni�dopłynęliśmy�
do� zalewu� w� Zakrzówku� Szlacheckim,�

 Spływ kajakowy „Warta 2011”
Sylwester Politański

gdzie�była�zaplanowana�meta�spływu.�Po�
załadowaniu�kajaków�zmarznięci�ogrza-
liśmy�się�ciepłą�herbatą�w�pobliskim�ba-
rze�i�podstawionym�busem�udaliśmy�się�
do�swoich�domów,�gdzie�czekała�na�nas�
gorąca�kąpiel,�po�której�można�było�za-
pomnieć�o�wcześniejszych�niedogodno-
ściach.�Już�w�drodze�powrotnej,�w�busie�
wszyscy� zgodnie� twierdzili,� że� warto�
było� płynąć� choć� deszcz� w� końcówce�
spływu�dawał�powody�do�narzekań.�Ka-
jakarz�musi�być�przygotowany�na�zmien-
ną�aurę�i�ten�spływ�był�tego�przykładem�
przez� co� młodzi� kajakarze� mieli� praw-
dziwy� chrzest� wodniacki.� W� nagrodę�
Stowarzyszenie�Gruszka� zorganizowało�
ognisko� dla� uczestników� spływu,� przy�
którym�podzielono�się�wrażeniami�i�za-
planowano�kolejne�trasy�kajakowe.�Zało-
żenia� stawiane�przez�organizatorów�zo-
stały�spełnione�a�taka�forma�aktywnego�
spędzenia� czasu� została� zaakceptowana�
przez�młodzież.��Do�zobaczenia�na�kaja-
kowych�szlakach.�«

Wszystkim uczestnikom mszy żałobnej w Kłomnicach oraz uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Kruszynie 
w związku ze śmiercią śp. Wiktorii Bugaj z d. Marszałek gorące i serdeczne podziękowania składają: Grzegorz, Tomasz, 
Alicja Bugajowie oraz wnuczki z rodziną.
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Zosia Ewa Śliwakowska
Urodziła się 22.05.2011r, 
ważyła 3200 g, mierzyła 57 
cm. Mieszka z rodzicami 
Ewą i Adamem w 
Kłomnicach

Natalia Wróbel
Urodziła się 05.03.2011r. 
Ważyła 3770 g i mierzyła 
59 cm. Razem z rodzicami 
Elizą i Krzysztofem mieszka 
w Kłomnicach

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

Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać na adres: 
 
gazeta@klomnice.pl lub sekretarz@klomnice.pl,
ewentualnie dostarczyć na płycie do Urzędu Gminy  Kłomnice 
ul. Strażacka 20, I piętro pokój 106. 

Akcja „Wakacje” w GOK
„Lemoniadowy Joe 2011”

Wakacje w górach


