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„Myśl o Polsce, o mnie nie myśl wcale”

„Dziękując za Polskę”
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Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia, 
a w ślad za nimi rusza fala życzeń elektronicz-
nych (bo najłatwiej, jest znaleźć w Internecie 

„gotowca”, a potem rozesłać go, wśród abonentów na-
szej komórkowej książki telefonicznej) ale również, 
życzeń „od serca”, a więc takich, których wymyślenie 
wymaga trochę wysiłku intelektualnego od wysyłają-
cego, lub lapidarnych życzeń typu, „życzymy tobie, 
to samo co ty nam życzysz”. Kiedyś, jeszcze nie tak 
dawno, istniał obyczaj składania życzeń świątecznych 

na kartkach z życzeniami, które docierały do nas dzięki Poczcie Polskiej. Piszący 
te słowa, z racji swojej funkcji, otrzymuje co roku dziesiątki takich gotowych ży-
czeń, podpisanych przez nadawców, co do których mam pewność, że nie wiedzą 
jak wyglądam, gdzie mieszkam, a wiedzą tylko że jestem wójtem. Może to i jest 
całkiem miłe ale jak pomyślę sobie, że w kraju jest 2500 gmin wiejskich oraz kil-
kaset miast i powiatów, a każde posiada, szefów i ich zastępców, to liczba wysy-
łanych kart świątecznych liczy kilkaset tysięcy lub więcej, a przecież jest jeszcze 
Nowy Rok, Wielkanoc i inne okolicznościowe święta. To są miliony zł, które być 
może nakręcają jakąś dziedzinę życia gospodarczego, ale idą z kieszeni podatni-
ków. A przecież każdy urząd miasta czy gminy, posiada swój adres elektronicz-
ny i tam pocztą e-mail można (ale nie koniecznie) kierować swoje życzenia pod 
adresem szefa zarządu i innych „prominentnych” urzędników. Kiedyś w czasach 
PRL był zakaz wysyłania za pieniądze „państwowe” wzajemnych życzeń i to nie 
koniecznie z okazji świąt kościelnych. Myślę, że to nie był głupi zakaz i może war-
to do niego wrócić, bo chociaż nikt tego oficjalnie nie policzył, wydaje mi się, że 
zaoszczędzone w ten sposób duże pieniądze można wydać na cele charytatywne. 
A może stworzyć ogólnokrajową fundację na rzecz bezdomnych zwierząt, na konto 
której, zostaną przesłane kwoty, przeznaczane na karty świąteczne wysyłane przez 
urzędy państwowe i samorządowe? 

 Z okazji najbliższych Świąt Bożego Narodzenia, chyba najbardziej radosnych 
świąt w naszej kulturze chrześcijańskiej, życzę wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, zdrowych wesołych i rodzinnych świąt. Starodawnym obyczajem, zanim 
usiądziemy do wigilijnego stołu, odpuśćmy sobie wzajemne winy i życzmy sobie, 
abyśmy za rok spotkali się znowu. 
 Natomiast w nadchodzącym Nowym Roku 2010 życzę mieszkańcom Gminy 
Kłomnice aby spełniły się ich wszystkie marzenia – te jawne i te ukryte w głębi 
serca. 
 Wszystkim najmłodszym obywatelom obojga płci i ich starszym koleżankom 
i kolegom życzę aby w zdrowiu i bezpiecznie pokonywali trudne drogi prowadzące 
do dorosłości. 

                 Wójt Adam Zając
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Zmiany w PROW 2007 – 2013. 

W dniu 25.09.2009 r w siedzibie 
Śląskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Częstochowie odbyło się 
szkolenie dla przedstawicieli samorzą-
dów gminnych poświęcone zmianom 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Szkolenie to prowa-
dzili przedstawiciele Fundacji „FAPA”.
 Na szkoleniu omówiono poszcze-
gólne programy, choć nie dało się 
ukryć, że największe zainteresowanie 
wzbudził temat „Rent Strukturalnych”. 
W mediach mogliśmy usłyszeć szereg 
informacji o kolejnych domniemanych 
terminach naboru wniosków. Niestety 
żadna z nich nie znalazła potwierdzenia 
w rzeczywistości. Kolejną równie istot-
ną sprawą są zmiany zasad przyznawa-
nia rent strukturalnych. W mojej ocenie 
„nowe” zasady w porównaniu ze stary-
mi są bardziej niekorzystne dla rolnika.
 Wysokość renty będzie niższa a wa-
runki jej otrzymania trudniejsze do speł-
nienia. Podczas szkolenia nie podano 
konkretnej daty o naborze wniosków. 
Prawdopodobnie będzie to 2010r, 
kiedy? Trudno powiedzieć. Pocie-
szająca jest informacja, która w dniu 
26.11.2009 r. została zamieszczona na 
stronie Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Wg. komunikatu 
Komitet Doradczy Komisji Europej-
skiej ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zaopiniował pozytywnie wniosek Pol-
ski o zwiększenie środków na działanie 
„Renty Strukturalne” o kwotę 362 mln 
euro, a działanie „Wspieranie gospo-
darstw niskotowarowych” o 150 mln 
euro. 
 Warto nadmienić iż oba działania 
cieszyły się na terenie naszej gminy du-
żym zainteresowaniem ze strony rolni-
ków a środki unijne z obu działań sku-
tecznie wspomagały polską wieś. Biorąc 
pod uwagę obecną sytuację należy mieć 
nadzieję na szybkie zakończenie prac 
legislacyjnych nad nowelizacją rozpo-
rządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi dotyczących Rent Strukturalnych 
i Wspierania Gospodarstw Niskotowa-
rowych. Ważne jet także aby zasady 
przyznawania rent strukturalnych umoż-

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania 
 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji 

 odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
 działania  „Małych projektów” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 
21 grudnia 2009 r. – 7 stycznia 2010 r.

Miejsce składania wniosków: 
Biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ulicy Samorzą-
dowej 1a 42-233 Mykanów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura 
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” 

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach 
w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, 
przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyzna-
nie pomocy. 

Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 210 000,00 zł

liwiały dostęp szerszej grupie rolników. 
Obecnie proponowane rozwiązania dają 
lepszy dostęp rolnikom z terenów gdzie 
gospodarstwa są mniej rozdrobnione. 
Zwiększenie puli środków na „Renty 
strukturalne” pozwoli na sfinansowa-
nie zobowiązań zaciągniętych na to 
działanie w latach 2004 – 2006, a także 
uruchomienie nowego naboru na wnio-
sków. Pozostają jeszcze pytania: kiedy 
zostanie ogłoszony nabór wniosków? 
jaka będzie wysokość renty? 

Kurs na operatora kombajnu zbożo-
wego

W związku z możliwością przepro-
wadzenia kursu na operatorów 

kombajnów zbożowych zwracamy się 
z zapytaniem do rolników o chęć wzię-
cia udziału w ww. kursie. Szacowany 
koszt takiego szkolenia wyniósłby oko-
ło 500 zł/osobę, przy czym jego realiza-
cja odbędzie się na terenie gminy Kłom-
nice lub sąsiedniej gminy i uzależniona 

zostanie od liczby chętnych. 
Przewidywany termin kursu to kwie-
cień 2010 r. W celu uzyskania bliższych 
informacji prosimy o kontakt z P. Ada-
mem Śliwakowskim, dział Rolnictwo 
i Leśnictwo, pok. 208, lub tel. (034) 
3281 122. Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 31 stycznia 2010 r.

Realizacja wypłat zwrotu podatku 
akcyzowego producentom rolnym

Urząd Gminy w Kłomnicach infor-
muje, iż rolnicy, którzy ubiegali 

się we wrześniu 2009 r o zwrot po-
datku akcyzowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej mogą odbierać 
pieniądze w kasie urzędu gminy. Jed-
nocześnie pragnę przypomnieć, że każ-
dy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powi-
nien w terminie od 1 marca 2010 r. do 
31 marca 2010 r. złożyć odpowiedni 
wniosek do Wójta Gminy Kłomnice 
wraz z fakturami VAT, stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 września 2009 do 28 
lutego 2010.

Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski
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Szanowni Państwo. Radni Gmi-
ny Kłomnice są zaniepokojeni 
brakiem postępów przy bu-

dowie siedziby Komisariatu Policji 
w Kłomnicach. Podczas sesji Rady 
Gminy Kłomnice, która miała miejsce 
11 października 2007 zapewniano nas 
o szybkim rozpoczęciu robót. Obecny 
na sesji Komendant Miejski Policji 
w Częstochowie powołując się na de-
klaracje władz wojewódzkich Policji 
w Katowicach poinformował radnych, 
że prace budowlane zostaną rozpoczęte 
w roku 2009. Radni przychylili się do 
prośby i wydłużyli okres użyczenia bu-
dynku do 3 lat od daty podjęcia Uchwa-
ły urealniając tym samym możliwości 
oddania nowej siedziby. Jak do tej pory 
mamy tylko informację o zakończeniu 
prac projektowych bez żadnych wizji 
rozpoczęcia prac budowlanych. Rada 
Gminy kilkakrotnie wyraziła zgodę 
na przedłużenie umowy użyczenia bu-
dynku, a proces ten trwa od roku, 1999 
kiedy to w wyniku restrukturyzacji Po-

licji powstał duży komisariat w Kłom-
nicach. W roku 2008 Gmina nabyła 
od Banku Spółdzielczego w Kłomni-
cach działkę i przekazała ją Skarbowi 
Państwa z przeznaczeniem na budowę 
nowej siedziby komisariatu. Corocznie 
zapisywano w budżecie kwotę 100 tys. 
zł, która miała wspierać realizację no-
wej inwestycji. Kończyło się zwykle 
na zdjęciu w/w kwoty na inne cele. 
Jest to dość specyficzny sposób trak-
towania samorządu gminnego, który 
chce wspierać organy odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo. Takie działania 
samorządu Gminy są na pewno po-
trzebne, ale wobec braku zrozumienia 
władz Policji czujemy się poniżeni nie 
widząc zainteresowania i konkretnej 
odpowiedzi ze strony samych zaintere-
sowanych. Gmina corocznie przekazu-
je środki na modernizację bazy trans-
portowej Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie i nigdy nie odmawia 
pomocy w działaniach bieżących. 
 Biorąc pod uwagę, że obecny czas to 

okres wzmożonych prac nad budżetem 
na rok 2010 oraz nie widząc znaczą-
cych postępów w procesie inwestycyj-
nym, proponujemy odbycie roboczego 
spotkania przedstawicieli Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Wojewody Śląskiego, Komendy Wo-
jewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie, Komisaria-
tu Policji w Kłomnicach oraz Gminy 
Kłomnice w przedmiotowym temacie 
w przeciągu dwóch miesięcy od przy-
jęcia stanowiska.
 Stanowisko zostanie przekaza-
ne Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Wojewodzie Śląskie-
mu, Komendantowi Głównemu Poli-
cji, Komendantowi Wojewódzkiemu 
Policji w Katowicach, Komendantowi 
Miejskiemu Policji w Częstochowie, 
Komendantowi Komisariatu Policji 
w Kłomnicach oraz Posłom i Senato-
rom okręgu częstochowskiego

Stanowisko Rady Gminy Kłomnice z dnia 
1 grudnia 2009 w sprawie budowy Komisariatu 
Policji w Kłomnicach

mgr inż. Jarosław Łapeta

Mija kolejny rok a przed nami kolejne rodzinne Święta Bożego Naro-
dzenia i Nowy Rok 2010. Słowami naszego sławnego poety - Kamila 
Cypriana Norwida chciałbym wprowadzić Państwa w ten wspaniały 

czas, poprzedzający przygotowania uroczystości świątecznych:
„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Myślę, że te słowa w pełni odzwierciedlają istotę Świąt Bożego Narodzenia, 
dlatego będzie to równie dobra chwila, aby w imieniu własnym i Rady Gmi-
ny złożyć wszystkim moc serdecznych życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej 
pomyślności na zbliżające się święta oraz nadchodzący rok, aby był lepszy 
i obfitował w sukcesy osobiste i zawodowe wszystkich mieszkańców naszej 
wspólnoty. Życzę również, aby w tym czasie nikomu nie zabrakło życzliwości 
i wyrozumiałości, a czas świąt spędzony był w radości i cieple rodzinnym. 
Mam nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nam kolejne sukcesy w działalności 
samorządu Gminy a tym samym przyczyni się to do poprawy jakości życia 
całej społeczności. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice Jarosław Łapeta

Drodzy mieszkańcy Gminy 
Kłomnice!
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Andrzej Perliński

Sytuacja na kłomnickim rynku pracy

Liczba bezrobotnych w gminie Kłomnice w latach 2003 
 – październik 2009 (stan w końcu okresu).

Lata Liczba bezrobotnych 
ogółem

w tym kobiety

2003 978 454

2004 966 462

2005 962 458

2006 814 413

2007 512 299

2008 484 272

X 2009 510 249

Podczas spotkania połączonych 
komisji - Rozwoju Gospodar-
czego, Finansów i Promocji 

Gminy oraz Oświaty, Sportu, Zdrowia 
i Polityki Społecznej, a także Rolnic-
twa i Gospodarki Komunalnej Rady 
Gminy Kłomnice, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Częstochowie, 
a jednocześnie radny Andrzej Perliński 
przedstawił sytuację na lokalnym i re-

gionalnym rynku pracy. 
Poziom bezrobocia
W ostatnich sześciu latach (2003-2009) 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
z terenu gminy Kłomnice uległa zna-
czącemu zmniejszeniu. Jeszcze w 2003 
roku było ich 979. Na koniec paź-
dziernika 2009 roku w rejestrze PUP 
w Częstochowie figurowało 510 osób 
pozostających bez pracy (124 przy-

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Dział Świadczeń 
Rodzinnych informuje, iż 

w związku ze zmianami w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych okres za-
siłkowy będzie trwał od 1 listopada do 
31 października następnego roku.
 Nowe wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych na okres za-
siłkowy trwający od 01.11.2009 r. do 
dnia 31.10.2010 r. były przyjmowane 
od dnia 01.09.2009 r.
 W przypadku złożenia wniosku 
(wraz z dokumentami) o wypłatę 
świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy w terminie:
- od 1 września do dnia 30 września – 
ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada,
- od dnia 1 października do 30 listo-
pada – ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do 30 grudnia.
 Wnioski o wypłatę dodatku z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 
składa się do dnia zakończenia okresu 
zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok 
szkolny albo roczne przygotowanie 
przedszkolne.
 Jednocześnie informujemy, że 
zgodnie z art.5 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych zasiłek rodzinny przysłu-
guje osobom, o których mowa w art.4 
ust.2, jeżeli dochód rodziny w przeli-
czeniu na osobę w rodzinie albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
504,00 zł. W przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności 
dochód na osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć kwoty 583,00 zł.
 Od 1 listopada 2009r. podwyższone 
zostały kwoty zasiłku rodzinnego do 

WAŻNE ZMIANY
Monika Krawczyk

wysokości:
- 68,00 zł. na dziecko do ukończenia 5 lat,
- 91,00 zł. na dziecko wieku powyżej 5 
roku życia do ukończenia 18 lat,
- 98,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku 
życia do ukończenia 24 lat.
Od 1 listopada 2009 r. podwyższona 
została również kwota świadczenia 
pielęgnacyjnego do wysokości 520,00 
zł. miesięcznie.
 Na obecnym poziomie pozostała 
wysokość dodatków do zasiłku rodzin-
nego, jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka oraz zasiłku pie-
lęgnacyjnego.
 Osoby ubiegające się od dnia 1 li-
stopada 2009 r. o wypłatę jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka (tzw. Becikowe) oraz dodatek 
z tytułu urodzenia dziecka będą musia-
ły przedstawić zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające, że matka dziecka po-
zostawała pod opieka medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do po-
rodu. Druk zaświadczenia, które powi-
nien wypełnić lekarz można otrzymać 
w naszym Ośrodku w pokoju nr.202 
Dział Świadczeń Rodzinnych.

sługiwało prawo do zasiłku). Oznacza 
to, że w okresie sześciu lat bezrobocie 
w gminie Kłomnice spadło o ponad 
52%. Warto dodać, że korzystne zjawi-
ska dotyczące bezrobocia obserwowa-
no na całym obszarze oddziaływania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Często-
chowie. 
 Pozytywne tendencje dostrzeżono 
również przy badaniu miernika rynku 
pracy określanego jako stopa bezro-
bocia. Po rekordowo wysokiej stopie 
bezrobocia rejestrowanego w grudniu 
2003 r. wynoszącej dla powiatu często-
chowskiego 22% (miasto Częstochowa 
16,5%), wartość tego wskaźnika syste-
matycznie spadała aż do grudnia 2008 
r., kiedy ukształtowała się na poziomie 
12,9% dla powiatu częstochowskiego 
(miasto Częstochowa 8%). Obecnie 
(dane z września 2009) stopa bezro-
bocia dla powiatu częstochowskiego 
wynosi 14,4% (miasto Częstochowa 
9,6%).
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Dokładne dane dotyczące osób bez-
robotnych na przestrzeni ostatnich lat 
przedstawia tabela.Pod koniec ubiegłe-
go, a przedE wszystkim na początku 
tego roku zaobserwowano okres de-
koniunktury w gospodarce. Problemy 
odczuły wszystkie bez wyjątku euro-
pejskie kraje, również Polska. Kryzys 
odcisnął swoje piętno także w wymia-
rze lokalnym. 
 W Kłomnicach zanotowano przy-
rost osób bezrobotnych rejestrujących 
się w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie. Oczywiście skala 
tego zjawiska była znacznie mniejsza 
niż w samej Częstochowie. W pierw-
szych miesiącach 2009 roku liczba 
osób bezrobotnych z terenu gminy 
Kłomnice zwiększyła się z 516 na ko-
niec stycznia do 600 na koniec lutego. 
Sytuacja uległa poprawie wraz z nadej-
ściem miesięcy wiosennych, gdy roz-
poczęły się prace sezonowe i prace 
w rolnictwie. 
Aktywizacja zawodowa
W roku 2009 bezrobotni z tego terenu 
gminy Kłomnice chętnie uczestniczyli 
w proponowanych przez Powiatowy 

Bezrobotni z gminy Kłomnice poddawani aktywizacji zawodowej 
od stycznia do października 2009 r.

Formy aktywizacji zawodowej Liczba osób

Zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy 16

Prace społecznie użyteczne 32

Prace interwencyjne 11

Staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 55

Szkolenia i przekwalifikowania 25

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12

Roboty publiczne 21

Urząd Pracy w Częstochowie formach 
aktywizacji zawodowej. Tylko przez 
dziesięć miesięcy 2009 roku (od stycz-
nia do października) skorzystały z nich 
172 osoby. Największą popularnością 
cieszyły się staże zawodowe, w któ-
rych wzięły udział 52 osoby. W dalszej 
kolejności prace społecznie użyteczne 
(32 osoby).
Bezrobotni z Kłomnic i okolic byli 
także uczestnikami szkoleń (25 osób). 
Rozpoczynali również działalność go-

spodarczą w oparciu o jednorazowe 
dotacje przyznawane przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Częstochowie (12 
osób). 

Rekordowe środki
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 
ze wszystkich gmin powiatu często-
chowskiego i miasta Częstochowy 
oraz pomoc przedsiębiorcom odbywa 
się dzięki z roku na rok wzrastającej 
wielkości środków przeznaczanych 

Poziom bezrobocia w gminie Kłomnice (styczeń - październik 2009 r.)

na ten cel. W 2002 roku Powiatowy 
Urząd Pracy w Częstochowie wydat-
kował kwotę 2 961 000 zł, obejmując 
pomocą 1 589 osób, a już w roku 2008 
przeznaczył na aktywizację 5 760 osób 
środki w wysokości 31 218 600 zł, tj. 
9,5 krotnie wyższe niż w 2002 r. 
- W obecnym 2009 roku na pomoc pra-
codawcom i bezrobotnym planuje się 
w ramach różnych form wsparcia prze-
znaczyć rekordową kwotę prawie 40 
milionów złotych – tłumaczy dyrektor 
PUP-u w Częstochowie, Andrzej Per-
liński. 

XI Święto Muzyki w Częstochowie 
i Gminie Kłomnice

 Krzysztof Wójcik

Koncert w Borownie.

Listopad jest w Częstochowie 
i okolicznych gminach poświęco-

ny muzyce. Kulminacja przypada na 
dzień Świętej Cecylii patronki muzyki 
i muzyków 22 listopada, które w tym 
roku wypadło w niedzielę. Niestety, 
w Częstochowie wydarzenia arty-

styczne odbywały się niejako w cieniu 
referendum, tym niemniej ludzie za-
interesowani mieli do okazję przeżyć 
spotkania z wielką sztuką. Ograniczę 
się jednak do wydarzeń, które dotyczą 
naszego terenu i tak zwanych gmin 
reszkowskich, tzn uczestniczących 
w partnerstwie „Szlaku Reszków”.
 Dla mnie przeżyciem był trady-

cyjny koncert w kościele parafialnym 
w Borownie w piątek 20 listopada. 
W tym roku przed publicznością stanę-
ły dwie laureatki tegorocznego I Kon-
kursu Wokalnego im. Edwarda, Jana 
i Józefiny Reszków: Anna Noworzyn 
i słowaczka Ingrida Gapowa. Obydwie 
dysponują pięknymi głosami soprano-
wymi, każda jednak na swój sposób. 

›››
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› Subtelny, spokojny sposób śpiewania 
drobnej śpiewaczki ze Słowacji kon-
trastował z dynamicznym i pełnym 
temperamentu sopranem Anny Nowo-
rzyn występującej na co dzień w Ope-
rze Śląskiej w Bytomiu. Ta ostatnia 
wykonała ten sam utwór, którym wy-
walczyła sobie pierwsze miejsce we 
wspomnianym konkursie: arię Rusał-
ki „Powiedz mu...” z opery Antonina 
Dworzaka o tym samym tytule. 
 Niezwykłym i mocnym akcentem 
koncertu było wykonanie „Małej litur-
gii prawosławnej”, którą skompono-
wał jeden z bohaterów tegorocznego 
Święta Muzyki, polski kompozytor 
Romuald Twardowski. Wykonawca-
mi tego utworu byli: Orkiestra symfo-
niczna Filharmonii Czestochowskiej 
pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego, 
Chór Instytutu Muzyki Akademii im. J. 
Długosza, Zespół wokalny „La musica 
corale” oraz bas Dariusz Niemirowicz. 
Śpiewy prawosławne zawsze robią 
wrażenie, a w wykonaniu wspomnia-
nych artystów przykuły słuchaczy do 
ławek. Jeszcze kilka dni po koncercie 
dzieliliśmy się świeżymi jeszcze wspo-
mnieniami po tej „uczcie duchowej”. 
Rzadko wielka sztuka gości w naszych 
kościołach tym bardziej szkoda, iż to 
wydarzenie nie było bardziej rozpropa-
gowane wśród naszego społeczeństwa.

Turniej Melomana.

Jednym z elementów od początku 
towarzyszących Świętu Muzyki 

jest Turniej Melomana przeznaczo-
ny dla młodzieży szkolnej. Już trzeci 
rok turniej odbywa się w pięciu „resz-
kowskich” gminach i Częstochowie. 

Tegorocznymi organizatorami byli: 
Regionalny Ośrodek kultury w Czę-
stochowie, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gaude Mater oraz Kuratorium Oświaty 
w Katowicach – Delegatura w Często-
chowie ze szkołami tego terenu oraz 
Gminne Ośrodki Kultury. Cele tur-
nieju są cały czas podobne: populary-
zowanie ogólnej wiedzy muzycznej, 
życia i twórczości Fryderyka Chopina, 
śpiewaczej rodziny Reszków, tradycji 
muzycznych oraz przygotowanie do 
świadomego odbioru ambitnych dzieł 
kultury muzycznej.
 Turniej przeprowadzany jest 
w trzech etapach. Do 30 września tego 
roku szkoły przeprowadziły własne 
eliminacje i wyłoniły dwuosobowe re-
prezentacje zawodników. Trzeci etap 
to eliminacje gminne i został przepro-
wadzony równocześnie w poniedziałek 
26 października o godz. 10.00. Ogółem 
wzięło w nim udział 38 dwuosobo-
wych drużyn. Wyłoniono w nim gmin-
nych finalistów w kategorii szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów. W naszej 
gminie zwycięstwo odniosły repre-
zentacje Szkoły Podstawowej im. G. 
Piramowicza w Kłomnicach w skła-
dzie: Monika Kwiecień i Aleksandra 
Pruciak oraz Gimnazjum w Rze-
rzęczycach w składzie: Agata Rak 
i Anna Koćwin.
 Finał Turnieju (III etap) zorgani-
zowało Gimnazjum im. Bohaterów 
Września w Kruszynie 19 listopa-
da. Zmagania toczyły się od godziny 
10.00. Uczestnicy byli bardzo dobrze 
przygotowani, więc turniej miał bardzo 
wysoki poziom. Szczególne wrażenie 
zrobiło doskonałe rozpoznawanie mu-
zyki Chopina przez finalistów. Było 

niewiele pomyłek. W wyniku rozgry-
wek poznaliśmy zwycięzców Turnieju. 
 W kategorii szkół podstawowych 
zwycięstwo odniosła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 33 w Często-
chowie, ale nasza dwójka ze szkoły 
Podstawowej w Kłomnicach też spi-
sała się doskonale, bo zajęła drugie 
miejsce. Trzecie miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa w Małusach (Gmina 
Mstów), a wyróżnienie Szkoła Podsta-
wowa w Radostkowie (gm. Mykanów).
 W kategorii gimnazjów zwycię-
stwo odniosła reprezentacja Gimna-
zjum w Widzowie (gm. Kruszyna). 
Drugie miejsce zajęło Gimnazjum 
z Mstowa, trzecie – Gimnazjum nr 
w Częstochowie. Nasza reprezenta-
cja z Gimnazjum w Rzerzęczycach 
otrzymała wyróżnienie.
 Laureaci zarówno rozgrywek gmin-
nych, jak i finałowych otrzymali na-
grody przygotowane przez organiza-
torów (i sponsorów).Adresowany do 
młodzieży szkolnej Turniej Melomana 
będzie organizowany również w przy-
szłym roku i wraz z Konfrontacjami 
Artystycznymi wzbogaci XII już Świę-
to Muzyki.

I Konfrontacje Artystyczne im. 
Edwarda, Jana i Józefiny Reszków. 

Zupełnie inny charakter ma ta nowa 
forma, towarzysząca od tego roku 

Świętu Muzyki. Gdy, podczas ubiegło-
rocznego X Święta Muzyki, potomko-
wie Edwarda Reszke zaproponowali 
pewną kwotę na nagrody dla młodzie-
ży, biorącej udział w pracy artystycznej 
na terenie tzw „gmin reszkowskich”, 
jeszcze nikt nie wiedział jaki kształt 
przyjmie to przedsięwzięcie. W toku 
długich dyskusji między kierownic-
twami Gminnych Ośrodków Kultury 
w Kłomnicach, Mstowie, Mykanowie 
i Rędzinach, Biblioteki w Kruszynie 
oraz Regionalnego Ośrodka Kultu-
ry w Częstochowie narodził się po-
mysł Konfrontacji Artystycznych im. 
Edwarda, Jana i Józefiny Reszków. 
Aby wspomóc artystyczne aspiracje 
młodzieży i pozostałych mieszkańców 
w jak najszerszym zakresie, podzie-
lono nasz konkurs na część wokalną, 
taneczną, teatralną, literacką i multi-
medialną, które miały poprowadzić 
poszczególne ośrodki gminne. Pomysł 
wsparły również inne instytucje:Sa-
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morząd Województwa Śląskiego oraz 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i tak 
oto, 19 listopada w czwartek, doszło 
do pierwszego finału I Konfrontacji 
Artystycznych im. Edwarda, Jana i Jó-
zefiny Reszków. Na scenie Filharmo-
nii Częstochowskiej zaprezentowali się 
laureaci poszczególnych kategorii za-
kwalifikowani przez organizatorów do 
występu. Bogactwo dokonań uczest-
ników było ogromne, ale tylko część 
można było pokazać. Całość imprezy 
poprowadził Gracjan Respondek, któ-
ry przedstawił genezę Konfrontacji jak 
i poszczególnych uczestników. Poniżej 
przedstawiamy poszczególne spotka-
nia w gminach i ich rezultaty.
 16 października tego roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Mstowie roz-
strzygnięto pierwszą z cyklu konfrontacji 
– Konkursie Pieśni Polskiej. Jury w skła-
dzie: Ryszard Strojec, Robert Ledwoń 
i Krzysztof Drynda, ustaliło werdykt.
W kategorii klas I-III szkół podstawo-
wych 

1 miejsce Adrianna Nabiałczyk;
2 miejsce Emilia Wojna
3 miejsce Wiktoria Gałwa

W kategorii klas IV – VI szkół podsta-
wowych 

1 miejsce ex equo Paulina Cygan 
 i Alicja Szulc; 
2 miejsca nie przyznano;
3  miejsce zespół wokalny Con Vigore;

W kategorii gimnazjów
1 miejsce Karolina Kokot;
2 miejsce Martyna Gloc i Piotr 
 Całus;
3 miejsce Martyna Ryłko;

wyróżnienie: Justyna Wawrzkiewicz

 30 października tego roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kłomnicach 
podsumowany został Konkurs Tańca 
Epokowego. Temat trudny i wystarto-
wały 3 zespoły. Jury w składzie: Ur-
szula Koroluk – Brylewska, Małgorza-
ta Fertacz, po obejrzeniu prezentacji, 
ustaliło iż wszystkie zespoły zasługują 
na nagrody: Zespół ze Szkoły Pod-
stawowej w Mstowie - taniec Gawot 
(w Filharmoni prezentowali Poloneza);
Zespół Gimnazjum w Mstowie – taniec 
Kontredans Szkocki; Zespół Kłomnic-
kie Płomyczki z Kłomnic z uczestnika-
mi w wieku od klas młodszych do stu-
dentów – Polonez z Kujawiakiem.

„Po co jest teatr? A teatr jest po to, 
żeby wszystko było inne niż dotąd.” 

Pod takim mottem odbyły się 15 listo-
pada tego roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mykanowie Konfronta-
cje Teatralne. Wzieły w nich udział 4 
zespoły. Jury w składzie: Agnieszka 
Łopacka, Sylwia Anna Oksiuta i Ewa 
Oleś, ustaliło werdykt w jednej, wspól-
nej kategorii.

1 miejsce - zespół teatralny „Ziomki  
 z powiatu” ze Szk. Podst. im. Stefana 
 Okrzei w Mykanowie za spektakl  
 pt. „Mam talent”;
2 miejsce - połączone zespoły teatralne 
 „Maska” z Gimnazjum im. Jana  
 Pawła II i „Straszny Dwór” ze Szk.  
 Podst. im. Edwarda Reszke 
 w Borownie za spektakl „Niech  
 żyje Polska”;
2 miejsce - zespół teatralny „Teatr 
 Józefiny” z Zespołu Szkół w Mstowie 
 za spektakl „Debiut Józefiny”;
3 miejsce - zespół teatralny 
 „Antraktik” z Gimnazjum im. 
 Bohaterów Września w Kruszynie  
 za spektakl „Niezwykły tercet”;

 
„Tu warto pozostać!” to motto Kon-
kursu Literackiego naszych Konfron-
tacji. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 
6 listopada tego roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rędzinach. Prace 
miały formę listu z epoki, zachęcają-
cego przyjaciół do osiedlenia się w na-
szej okolicy. Jury w składzie: Agniesz-
ka Senderecka, Bernadetta Pietruszka, 
Renata Pindral, dokonały oceny 30 
prac we wszystkich kategoriach i usta-
liło co następuje:
W kategorii szkół podstawowych do-

minowała jedna szkoła
1 miejsce - Katarzyna Cichoń ze Szk. 
 Podst. im. E. Reszke w Borownie;
2 miejsce - Aleksandra Pietruszka ze  
 Szk. Podst. im. E. Reszke w Borownie;
3 miejsce - Wiktoria Oleszczuk ze Szk. 
 Podst. im. E. Reszke w Borownie:

W kategorii gimnazjów
1 miejsce – Dominika Dakowska 
 z Gimnazjum w Rzerzęczycach;
2 miejsce – Zuzanna Gradowicz  
 z Gimnazjum w Rędzinach;
3 miejsce – Sylwia Błachowicz  
 z Gimnazjum w Mstowie;

 Była jeszcze jedna kategoria Kon-
frontacji – pokaz multimedialny. Pra-
cę pierwszego z laureatów konkursu 
multimedialnego już zobaczyliśmy 
na samym początku. Rozstrzygnięcie 
Konkursu na Prezentację Multimedial-
ną zorganizowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kruszynie 23 październi-
ka tego roku. Jury, w składzie: Paweł 
Klekot, Michał Wawszczak i Marzan-
na Janeczek, ustaliło wyniki konkursu.
W kategorii szkół podstawowych
1 miejsce – Tomasz Gallina ze Szkoły 
Podstawowej w Wierzchowisku:
2 miejsce -Kinga Szyda ze Szk. Podst. 
w Cykarzewie Starym;
3 miejsce ex equo – Piotr Glanc ze Szk. 
Podst. w Mstowie i Dominik Cech ze 
Szk. Podst. w Borownie;
W kategorii gimnazjów
1 miejsce - Paulina Koza i Justyna Bi-
lińska z Gimnazjum w Konarach;
2 miejsce -Anna Wieczorek z Gimna-
zjum w Rzerzęczycach;
3 miejsce – Monika Dąbrowska z Gim-
nazjum w Mykanowie.
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Dla ocieplenia jesienno zi-
mowego nastroju, chcemy 
przywołać letnie klimaty 

prezentując państwu wspomnienie 
pleneru wakacyjnego dla naszych 
szkolnych artystów. Prezentowane 
zdjęcia ukazują piękno Załęczańskie-
go Parku Krajobrazowego, pracę arty-
styczną uczniów i jej efekty. 
 W dniach od 23 do 27 sierpnia 
2009 roku w miejscowości Kamion, 
położonej na terenie tego parku prze-
prowadziliśmy warsztaty malarskie 
dla uczniów Zespołu Szkół w Kłomni-
cach. Opiekunami były mgr Marta Oj-
rzyńska i mgr Katarzyna Jurkowska.
 W czasie pleneru odbyły się cztery 
sesje malarskie, w tym dwie wzdłuż 
rzeki Warty. Podczas zajęć plenero-
wych uczniowie kształtowali rów-
nież umiejętności fotograficzne i ry-
sunkowe. Celem kilkudniowej pracy 
z uczniami było rozwijanie i kształ-
towanie umiejętności malarskich, 
nabytych na zajęciach plastyki i koła 
plastycznego. Uczestnicy poznawali 
nowe techniki malarskie i narzędzia 
np.: malowanie szpachelką, tworzenie 
faktury, zmierzyli się również z per-
spektywą w plenerze i specyfiką pracy 
na łonie natury.
 Ostatni dzień pleneru został prze-
znaczony na zwiedzanie Wielunia 
i okolic, był on jednocześnie okazją 
do pleneru fotograficznego. W cza-
sie wycieczki uczniowie spotkali się 
z rzeźbiarzem ludowym Waldemarem 
Hernantem, który zaprezentował swój 
dorobek artystyczny, były to głównie 
rzeźby sakralne. W Wieluniu zwie-
dzaliśmy muzea prezentujące sztukę 
i stroje ludowe okolic Wielunia, bał-
kańską sztukę ludową oraz prehistorię 
i okres średniowieczny ziemi wie-
luńskiej. Ponadto zobaczyliśmy ko-
ściół Świętego Józefa i Bożego Ciała, 
w których uczniowie rozpoznawali 
różne style architektoniczne.
  Ważnym punktem wycieczki był 
szlak architektury drewnianej, który 
był najbardziej atrakcyjny dla fotogra-

Fotoraport Club i Pracownia Plastyczna przy Zespole Szkół w Kłomnicach

Wspomnienie lata – plener malarski i fotograficzny
Marta Ojrzyńska

Nie choruj - zapobiegaj
Witamina C Cebula, Czosnek, Cepy Ludowe

Jeśli jesteś chory, to dobrze ci tak, 
 skoro jesteś tak głupi, żeby być chory 

.     Śri Kryszna - Bhagavad - gita.*

*Bhagavad - gita jest esencją indyjskiej mądrości wedyjskiej i jednym z najwięk-
szych duchowych i filozoficznych dzieł świata.

fików, obejmował drewniane kościo-
ły z okresu od XII do XVI wieku oraz 
Muzeum Wnętrz Dworskich w Oża-
rowie.
 Zajęcia praktyczne połączone z re-
kreacyjnymi podobały się wszystkim 
uczestnikom. Taka organizacja zajęć 
jest atrakcyjna dla uczniów, ponieważ 
ma charakter nauki poprzez zabawę. 
Plener udało się zorganizować dzięki 

funduszom przyznanym przez Urząd 
Gminy w Kłomnicach w ramach pół-
kolonii letnich, wpłatom rodziców 
uczestników i pieniędzy uzyska-
nych ze sprzedaży prac plastycznych 
uczniów koła plastycznego. Mamy 
nadzieje, że każdego roku znajdą 
się środki na zorganizowanie takich 
atrakcyjnych form wypoczynku.

Stanisław Adamski
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W dniu 11 listopada 2009r. 
Z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 

w Częstochowie o godz 10 odbyła 
się Msza Święta za Ojczyznę w Ar-
chikatedrze p.w. Świętej Rodziny, 
którą wypełniły liczne delegacje 
z pocztami sztandarowymi, mło-
dzież harcerska, młodzież szkolna, 
Wojsko Polskie i liczni mieszkańcy 
Częstochowy.
 Po mszy św. O godz. 11:30 na 
Placu Daszyńskiego pod pomnikiem 
Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma 
zostały złożone przez liczne delega-
cje wiązanki kwiatów.
 Mimo deszczu, który siąpił przez 
cały czas o godz 12:00 na placu dr 
Biegańskiego odbyła się uroczystość 

patriotyczna i złożenie kwia-
tów pod pomnikiem Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego.
 Następnie pochód i liczne 
delegacje ze sztandarami oraz 
społeczeństwo Częstochowy 
przy marszu orkiestry prze-
szło do Alei Sienkiewicza na godz. 
1300 i zostały złożone kwiaty pod 
pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki, 
modlitwa ekumeniczna oraz złożenie 
kwiatów na płycie Grobu Nieznane   
Żołnierza.
 Natomiast o godz 13:30 w Parku 
Staszica odbył się koncert pieśni pa-
triotycznych oraz spotkanie przy żoł-
nierskiej grochówce.
 O godz. 18:30 w Filharmonii 
Częstochowskiej odbyło się oko-

licznościowe wystąpienie Prezyden-
ta Miasta Częstochowy połączone 
z wręczeniem wyróżnień „Tym co 
służą Miastu i Ojczyźnie” połączone 
z widowiskiem artystycznym Nie-
podległość COM.PL- scenariusz i re-
żyseria Marcin Kołaczkowski.
 Nasze stowarzyszenie Szarych 
Szeregów oddział w Częstochowie 
zostało wyróżnione i uhonorowa-
ne statuetką „Tym co służą Miastu 
i Ojczyźnie” za kultywowanie trady-
cji i wartości patriotycznych – Sza-
re Szeregi Częstochowy i regionu, 
a więc i nasi Koledzy z Kłomnic.
 Statuetkę i dyplom odebrał dh ka-
pitan Mieczysław Koral – pseudonim 
Michał.
 Także w tym uroczystym dniu zo-
stał wyróżniony naczelnik Powstania 
Warszawskiego – wieloletni nauczy-
ciel Częstochowskiego II L.O. im. 
Romualda Traugutta Pan Gustaw 
Gracki, który także otrzymał pamiąt-
kowa statuetkę i dyplom.
 Obie statuetki zostały wykonane 
wg projektu częstochowskiego arty-
sty Jerzego Kędziory.
 Do tych przepięknych wyróżnień 
otrzymaliśmy także dyplomy – które 
załączam do niniejszego artykułu.

9 6

Podharcemistrz Jędrzej Moderski 

Obchody 
i wyróżnienia 
z okazji Święta 
Niepodległości 
11 listopada
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Pisząc moje wspomnienia z pra-
cy harcerskiej drużyny im. Po-
ległych Harcerzy zorganizo-

wanej zaraz po okupacji tj. 25 marca 
1945r. obiecywałem napisać również 
moje wspomnienia o drużynie Zu-
chów, założonej prze mnie w Kłom-
nicach.
 Drużyna Harcerzy rozwijała się bar-
dzo dobrze mimo wielu kłopotów poli-
tycznych. Po kilku latach prowadzenia 
drużyny harcerskiej, chłopcy dorastali, 
opuszczali kłomnicką szkołę, udawa-
li się do różnych szkół w Radomsku 
i w Częstochowie. Zgodnie ze swo-
imi zainteresowaniami i zdolnościami 
wybierali różne kierunki w szkołach. 
Ja samemu miałem zainteresowania 
techniczne, pociągnąłem za sobą kil-
ku moich kolegów do Gimnazjum 
Mechanicznego przy ul. Wolności 17 
w Częstochowie i tutaj zapisałem się 
do istniejącej drużyny harcerskiej, któ-
rą prowadził drużynowy Henryk Mą-
kowski druż. Nr 17. 
 Nadal prowadziłem drużynę nr 15 
im. Poległych Harcerzy w Kłomni-
cach. Jednak obserwując ciągłe zmiany 
w mojej drużynie, jak również wielu 
chłopców dorastających dostawało kar-
ty powołania do wojska, zdecydowa-
łem utworzyć drużynę zuchową opartą 
na młodzieży ze szkoły im. Grzegorza 
Piramowicza w Kłomnicach.
 Pomysł mój został przyjęty przez 
naszego opiekuna Harcerstwa Pana 
Władysława Borczyka.
 Przy pomocy w/w sięgnąłem do klas 
drugich, trzecich, a nawet czwartych 
i dokonałem naboru tworząc pierwszą 
organizacyjną zbiórkę Zuchów.
  Nieco wcześniej z pomysłem 
podzieliłem się w Komendzie ZHP 
w Radomsku, skąd wysłano mnie na 
odpowiedni kurs drużynowych ZHP 
i drużynowych zuchów.
 Do pomocy włączyłem harcerzy 
z mojej drużyny jak np. Jerzego Zająca, 
Maćka Ziębińskiego, Jerzego Strzelec-
kiego, których starałem się wysłać na 
odpowiednie kursy i obozy harcerskie 
w celu zdobywania fachowej wiedzy, 

sprawności i stopni harcerskich.
 Z moich notatek jakie posiadam, do 
pomocy zaangażowałem namiestnika 
Zuchów przy ówczesnej Komendzie 
Hufca w Radomsku druhnę Jolantę 
Ościk, która również już była po od-
powiednim przeszkoleniu zuchowym 
i kilku obozach harcerskich.
 Na pierwszą zbiórkę zuchową – 
kwiecień 1958r. przygotowaliśmy pro-
gram pracy dla drużyny zuchów oraz 
dokonałem naboru. Na tą pierwszą 
organizacyjną zbiórkę zgłosiło się 26 
chłopców. Z tych chłopców zorganizo-
wałem trzy szóstki.
Byli to:
I szóstka:
 1. Bugaj Tomasz IVb -szóstkowy
 2. Dąbrowski Stanisław IIIb
 3. Frymus Zdzisław IVb
 4. Kurczych Marek IVb
 5. Majchrzak Tomasz IVb
 6. Pikos Andrzej IVa
 7. Pomorski Józef IVb
 8.Zakrzewski Jacek IVb
Wychowawczyni: P. Dziubek Barbara 

II szóstka:
 1. Bugaj Marian IIa-szóstkowy
 2. Mielczarek Zdzisław IIa
 3. Muras Andrzej IIa    
 4. Szymczyk Zbigniew IIa 
 5. Kloczkowski Władysław IIa
 6. Dąbrowski Roman IIa
 7. Niewiadomski Zbigniew IIa
 8.Szwejda Stefan IIa
Wychowawczyni: P. Kozłowa Janina

III szóstka
 1. Moderski Jan IIb - szóstkowy
 2. Jakubczak Andrzej  IIb
 3. Marcinkowski Tadeusz IIb
 4. Wójcik Krzysztof IIb
 5. Wójcicki Zbigniew IIb
 6. Ogończyk Włodzimierz IIb
 7. Sobczyk Jacek IIb
 8. Kułach Tadeusz IIb
 9. Wojtasiński Zdzisław IIb
 10.Radecki Marek II b
Wychowawczyni:P. Kulińska Janina

 Chłopcy ci przechodzili tzw. okres 

próbny, który miał wyłonić najchęt-
niejszych i obowiązkowych zuchów. 
Założyliśmy, że jeśli któryś z chłop-
ców opuści trzy kolejne zbiórki bez 
usprawiedliwienia, zostanie skreślony. 
Na tej zbiórce zostali wszyscy powia-
domieni i otrzymali przygotowane na 
maszynie druki wyrażenia zgody przy-
należności do drużyny Zuchów i zobo-
wiązanie opłacania składki w wysoko-
ści 1 zł. na potrzeby drużyny.
 Chłopcy zostali podzieleni na trzy 
szóstki i wybrano szóstkowych.
 Zapoznaliśmy obecnych chłopców 
z obietnicą Zuchową i prawem Zucha 
tj:
„Obiecuje być dobrym Zuchem. Za-
wsze wypełniać prawo Zucha !”
Prawo Zucha: 

1. Zuch kocha Polskę 
2. Zuch jest dzielny
3. Zuch mówi prawdę 
4. Zuch pamięta o swych obowiązkach
5. Wszystkim jest z Zuchem dobrze
6. Zuch stara się być coraz lepszy

Takie wówczas nas obowiązywało Pra-
wo Zucha.
 Na ustalonych wcześniej zbiórkach, 
które zwykle odbywały się w soboty 
po zajęciach szkolnych i czasem w nie-
dzielę, zapoznawaliśmy ze znakiem 
Drużyny Zuchów, Znakiem Zucha – 
Wilczkiem, Orłem sprawnościami dla 
zuchów z gwiazdkami.
 Każda że zbiórek miała nieco inny 
charakter i musiała być przeprowadza-
na interesująco i ciekawie.
 Stopniowo jak się chłopcy przy-
zwyczajali i zapoznali z obowiązkami, 
zaczęliśmy przygotowywać drużynę 
do złożenia uroczystej obietnicy Zu-
chowej. 
 Do pomocy wyznaczyłem dwóch 
harcerzy, którzy zostali mianowani 
przeze mnie przybocznymi do spraw 
Zuchowych tj. Jerzy Zając i Maciej 
Ziembiński.
 Został opracowany plan tej uroczy-
stości, która odbyła się 24 października 
1960r.(niedziela)
 Na tej uroczystości zuchy przecho-
dziły różne próby sprawnościowe, wy-

Kłomnicka Drużyna Zuchów
„Leśne Ludki”

Jędrzej Moderski
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trzymałościowe, odwagi itp.
 Z dokumentów jakie posiadam i za-
łożonej Księgi Zuchów, która była za-
mykana na kłódkę od jednej do drugiej 
zbiórki, a klucz miał wziąć inny Zuch 
szóstkowy – wynika:

1. Zuchy przechodzili przez ciemną 
piwnicę;
2. Dokonywali skoku z krzesła na 
wcześniej rozciągnięty koc z zawią-
zanymi oczami;
3. Próbę smakową szczypty pieprzu;
4. Wpisy gęsim piórem do księgi pa-
miątkowej ;
5. Odpytywanie z pamięci Obietnicy 
Zuchowej;
6. Odpytywanie Prawa Zucha itp.

Każda szóstka była inaczej ubrana 
i ucharakteryzowana. Szóstka Indian 
miała odpowiednie stroje indiańskie 
i pomalowane twarze kolorowo, pió-
ropusze na głowie. Inna szóstka miała 
papierowe czapki z przyklejonymi liść-

mi jesiennymi – (kolorowymi)
Tym próbom i pląsom towarzyszyli 
nam:
- Opiekun drużyny P. Władysław Bor-
czyk 
- Przewodniczący Koła Przyjaciół Har-
cerstwa P. Jan Wojno
- Namiestnik Zuchów z Radomska, - 
Druhna Jolanta Ościk
- Drużynowy ZHP i drużyny Zuchów 
Jędrzej Moderski oraz dwaj przyboczni 
ds. Zuchów Jerzy Zając i Maciej Ziem-
biński.
 Towarzyszyli nam harcerze, którzy 
pomagali w śpiewie i gry na akorde-
onie, Rymarek Stasiu i Andrzej, a także 
Adam Zając. 
 Wkrótce za naszym przykładem zo-
stała utworzona Drużyna Zuszek, którą 
prowadziła początkowo Marta Gone-
równa, a następnie druhna Felicja Jaro-
sińska.
 Chłopcy dorastali i zasilali drużynę 

harcerską oraz zastęp modelarni Lot-
niczej, którą prowadziłem do czasu 
przekazania drużyny P. Borczykowi tj. 
czerwiec 1965r.
 Chłopcy ci wzrastali na moich 
oczach, mężnieli po odpowiednich pró-
bach, zasilali naszą drużynę Harcerską. 
Na uroczystości państwowe i różnego 
rodzaju akademie, drużyna Zuchów 
i drużyna harcerzy brała zawsze udział 
z wielką radością.
 Pozostały nam już nieliczne wspo-
mnienia z tych pięknych lat młodości 
i niektóre zdjęcia, które chcę pokazać 
w naszej Gazecie Kłomnickiej.
 Powstała obecnie drużyna Zuchów 
Promyczki przy tejże samej szkole im. 
Grzegorza Piramowicza, niech zastąpi 
nas i cieszy się swoją organizacją, za-
bawą, pląsami i ciekawszymi zbiórka-
mi – czego życzę z całego serca Druży-
nie Zuchów jak i wychowawcom.

„My Maluchy przyrzekamy -(…)od dziś 
zawsze być zuchami”

Sylwia Janusiak

Uroczystym „Pasowaniem 
na Przedszkolaka” zakoń-
czył się okres adaptacyjny 

w Przedszkolu w Rzerzęczycach. Ce-
remonia ta była sprawdzianem dla 

nowo przyjętych dzieci i zwieńcze-
niem procesu adaptacyjnego. 
 Rozpoczęcie edukacji przedszkol-
nej to wielkie przeżycie dla najmłod-
szych, jak również dla ich rodziców. 

Okres adaptacji, czyli przystosowania 
się dzieci do życia w nowym środo-
wisku jest bardzo ważny. Jeśli dziec-
ko łagodnie przejdzie przez ten okres, 
to będzie mu łatwiej funkcjonować 

w przedszkolu, ale też i potem 
w dalszym życiu. Przekro-
czenie progu przedszkola jest 
pierwszym, ważnym dowo-
dem samodzielności, spraw-
ności, a także samoświadomo-
ści dziecka.
 Okres adaptacyjny w na-
szym przedszkolu rozpoczął 
się już w sierpniu, kiedy to 
dzieci i ich rodzice uczestni-
czyli we wspólnych zajęciach 
i zabawach zorganizowanych 
w naszej placówce. Obecność 
rodziców pozwoliła dzieciom 
na łatwiejszy kontakt z rówie-
śnikami oraz z nauczycielka-
mi. Dzieci integrowały się we 
wspólnej zabawie i poznawały 
nowe środowisko przedszkol-
ne. Początek roku nie odbył 
się jednak bez łez. Mimo tego 
przedszkolaki wykazały się 



na ramionach lilijki są skrótem hasła 
filaretów:,, Ojczyzna, Nauka, Cnota”. 
Promienie biegnące od lilijki oznaczają 
dążenie harcerstwa do promieniowania 
na cały świat wartościami, radością, 
dobrem. Węzeł na wieńcu ma przypo-
minać o obowiązku wypełnienia przy-
najmniej jednego dobrego uczynku 
dziennie. Liście dębowe symbolizują 
męstwo i dzielność. Liście laurowe są 
symbolem zwycięstwa. Wieniec z liści 
laurowych nosili autorzy największych 
wiktorii, rzymscy cesarze. Dla harcer-
stwa liście laurowe oznaczają tryumf 
nad własnymi słabościami. Ramiona 
Krzyża Harcerskiego wypełnione są 
ziarenkami piasku, które symbolizują 
liczną rodzinę harcerską.
 Uroczystość zakończono wspólnym 
śpiewem harcerskich piosenek. Har-
cerskie święto odbyło się z dużym za-
angażowaniem społeczności szkolnej. 
Wiele uwagi zagadnieniu harcerstwa 
poświęcił również dyrektor Zespołu 
Szkół w Rzerzęczycach p. Ryszard 
Krok, uznając tę organizację za dosko-
nałego wychowawcę młodych poko-
leń. Zwracając się do harcerzy i bardzo 
licznie zgromadzonej młodzieży szkol-
nej pogratulował druhom wspaniałego 
występu, apelując aby symbolika krzy-
ża harcerskiego była drogowskazem 
w ich życiu i w pracy w drużynie.
 Drużyna harcerska w Rzerzęczy-
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wielką odwagą i już po dwóch mie-
siącach zdały poważny sprawdzian 
z wiedzy i umiejętności, jakie zdobyły 
w przedszkolu w tym krótkim czasie. 
„Pasowaniem na Przedszkolaka” przy-
pieczętowano uroczyście rozpoczętą 
w sierpniu przedszkolną przygodę. 
Uroczystość rozpoczęły najmłodsze 
dzieci. Dzielne trzylatki w strojach 
krasnoludków, w czerwonych czap-
kach na głowach wyglądały bardzo 
dostojnie i odświętnie. Na początku 
przedstawienia z uśmiechem na twarzy 
pomachały swoim rodzicom, a następ-
nie z wielkim zaangażowaniem recy-
towały wierszyki i śpiewały piosenki. 
Dzieci starsze przebrane za kwiatki 
równie pięknie zaprezentowały swój 
program artystyczny. Powaga i zaanga-
żowanie młodych artystów nagrodzona 
została burzliwymi i gromkimi brawa-
mi. Pierwszy, wspólny występ okazał 
się udany i dostarczył wszystkim wie-
le radości. Po uroczystym i pełnym 

wrażeń przedstawieniu przyszedł czas 
na składanie przez dzieci przysięgi 
oraz „pasowanie na przedszkolaka”. 
Każdego przedszkolaka pani dyrektor 
Danuta Topolska pasowała przez do-
tknięcie jego ramienia ogromną czer-
woną kredką. Dowodem przyjęcia do 
grona przedszkolaków Przedszkola 
w Rzerzęczycach, było otrzymanie 
przez każde z dzieci pamiątkowego 
dyplomu oraz słodkiego upominku. 
Na zakończenie pani dyrektor życzyła 
wszystkim dzieciom uśmiechu i rado-
ści, by czuły się w przedszkolu dobrze 
i bezpiecznie, tak aby pierwszy okres 
edukacji był początkiem wspaniałych 
sukcesów. 
 Tak ważne dla wychowanków 
przedszkola wydarzenie pozwoliło 
zaprezentować rodzicom i zgroma-
dzonym opiekunom, jak wiele już się 
dzieci nauczyły. W trakcie ślubowania 
przedszkolaki przyrzekały: „grzecznie 
bawić się i fikać, w mig zjadać z tale-

rzyka, nauczymy się dziękować i po-
rządnie się zachować”. Właśnie te war-
tości nasze maluchy będą przyswajały 
sobie podczas pobytu w przedszkolu. 
Przedszkole przekazuje dziecku treści 
wychowawcze wplecione w rytm życia 
codziennego: zajęcia i zabawy. Przed-
szkole wyposaża „małego” człowieka 
w bogaty bagaż norm i zasad postępo-
wania pomocnych nie tylko w przed-
szkolnym życiu. Przygotowuje także 
„małego” człowieka do podjęcia nauki 
w szkole. Kształtuje postawy moralne 
oraz społeczne. Każdy dzień w przed-
szkolu to nowe wyzwanie dla dziecka 
i radosna zabawa. Atmosfera przyjaź-
ni i zaufania, jaka będzie temu towa-
rzyszyć, pozwoli naszym pociechom 
rozwinąć swoje zdolności oraz zdobyć 
umiejętności i nawyki tak potrzebne 
w późniejszym, dorosłym życiu. 

W dniu 21.10.2009r. w Zespo-
le Szkół w Rzerzęczycach 
odbyła się uroczystość 

zaprzysiężenia nowych harcerzy. 
Wieczornicę zorganizowaną przez 
p. Agatę Krok i p. Izabelę Szkop 
uświetnili swoją obecnością zapro-
szeni goście: phm. Jędrzej Moderski 
(pseudonim „Łoś”), Marianna i Ma-
rian Stalka (autorzy książki pt. Sza-
re Szeregi Rój „Metal”) oraz przed-
stawiciel częstochowskiego hufca 
hm. Ryszard Jakubowski.
 W części oficjalnej spotkania adep-
ci po odśpiewaniu hymnu harcerskie-
go złożyli przyrzeczenie. Zaproszeni 
goście w swych wystąpieniach uświa-
damiali młodym członkom harcerskiej 
braci doniosłość chwili. Podkreślali 
znaczenie, jakie odgrywało harcerstwo 
w kształtowaniu pokoleń młodych Po-
laków. Odwołując się do przeszłości 
i bohaterstwa harcerzy w czasie oku-
pacji wskazywali na odmienność roli 
i zadań, jakie wyznacza teraźniejszość. 
Prelegenci akcentowali także fakt, że 
harcerstwo to nie tylko służba,, Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie”, lecz że jest to 
czas zabawy w ramach obozów i wy-

jazdów, przygód i dozgonnych przyjaźni.
 Po zakończeniu części oficjalnej 
wieczornicy przystąpiono do części 
artystycznej. W scenerii lasu, polany 
i płonącego ogniska świeżo upieczeni 
harcerze zaprezentowali historię po-
wstania ZHP na ziemiach polskich, 
przybliżyli znaczenie symboli takich 
jak: krzyż harcerski, zawołanie „Czu-
waj”, krąg, lilijka, promienie, węzeł, 
wieniec z liści dębowych, wieniec 
z liści lauru, ziarenka piasku. Krzyż 
harcerski zaprojektował w 1912r. ks. 
Kazimierz Lutosławski wzorując go 
na najwyższym polskim odznaczeniu 
wojskowym Krzyżu Virtuti Militari. 
Harcerskie pozdrowienie,, Czuwaj” 
używane było dawniej przez rycerzy 
polskich stojących na warcie. Wtedy 
miało zapobiec zaśnięciu na poste-
runku. Teraz przypomina o stałej go-
towości każdego harcerza do służby 
ojczyźnie, niesienia pomocy i usta-
wicznej pracy nad sobą. Lilijkę otacza 
krąg – symbol doskonałości, do jakiej 
dąży harcerska rodzina. Lilijka od po-
czątków chrześcijaństwa symbolizuje 
czystość i cnotę. Nosili ją na swych 
szatach królowie. Trzy literki ONC 

Harcerskie święto
Izabela Szkop, Agata Krok
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cach im. H. Sienkiewicza istnieje od 
1947r.Wcześniej harcerze należeli do 
kłomnickiej drużyny harcerskiej. Po 
uroczystości nadania w 1995r. Szkole 
Podstawowej imienia Henryka Sien-
kiewicza, podczas spotkania z byłymi 
harcerzami zorganizowanego z inicja-

tywy Dyrektora Ryszarda Kroka oka-
zało się, że niektórzy pamiętają dawne 
dzieje drużyny. Panowie S. Matusz-
czak, M. Politański, S. Błachowicz 
opowiadali o swoich przeżyciach 
związanych z harcerstwem. Obecnie 
zrządzeniem losu szkoła nosi to samo 

imię, które wybrali dla siebie harcerze 
w 1947r. Po uzyskaniu takiej informa-
cji drużynowe z Rzerzęczyc podjęły 
starania o przywrócenie druhom ich 
patrona. Harcerzom znów przyświeca-
ją ideały propagowane przez Henryka 
Sienkiewicza. 

Pod takim tytułem odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy 
poświęconej historii  Szarych 

Szeregów. 20 października 2009 
roku w Sali Sesyjnej Urzędu Gmi-
ny w Kłomnicach zaprezentowana 
została wystawa prac plastycznych 
i poezji bohatera ziemi łódzkiej, 
harcerza Szarych Szeregów Janu-
sza Włodarskiego, a także wystawa 
fotograficzna pt: „Historia harcer-
stwa na Ziemi Kłomnickiej.
 W spotkaniu udział wzięły władze 
Gminy Kłomnice: pan Wójt Adam 
Zając, pani Wicewójt Wanda Kusztal, 
kombatanci, harcerze Szarych Szere-
gów, mieszkańcy Kłomnic, dyrekto-
rzy szkół, harcerze  i uczniowie. Na 
spotkaniu obecny był druh Zbigniew 
Majewski drużynowy „Zawiszaków” 
- drużyny Szarych Szeregów. 
 Uroczystość połączona była z pro-
mocją książki pt: „Szare Szeregi – Rój 
Metal” autorstwa harcmistrzów Ma-

rianny i Mariana 
Stalków.
Druhna Marianna 
z a p r e z e n t o w a ł a 
książkę przyta-
czając informacje 
o okolicznościach 
i potrzebie jej po-
wstania oraz wy-
branych faktach 
z życia Szarych 
Szeregów. Druhna 
opowiadała w tak 
interesujący spo-
sób, że zachęciła 
nas do przeczytania tego opracowania. 
Książkę „Szare Szeregi - Rój „Me-
tal”” opracowano na podstawie re-
lacji członków konspiracyjnego har-
cerstwa. Na pierwszych stronach 
publikacji znajduje się dedykacja: 
„Naszym kochanym dzieciom i wnu-
kom”. W zakończeniu autorzy dzię-
kują wszystkim instruktorom, osobom 

prywatnym, a w szczegól-
ności Komendantowi Huf-
ca Łukaszowi Więckowi, 
Błażejowi Pukaczowi, Ka-
rolinie Jędrzejczyk, Annie 
Huber i Małgorzacie Borek 
za dużą pomoc w przygoto-
waniu publikacji. Wydanie 
książki wspierał m.in. Urząd 
Gminy Kłomnice a także 
Komenda Hufca Radom-
sko, Urząd Miasta Radom-
ska, Urząd Miasta Kamieńsk 
oraz posłowie na Sejm RP: 
p. Krzysztof Maciejewski, 
p. Stanisław Witaszczyk i p. 
Jacek Zacharewicz.
 Książka ukazuje historię 
organizacji harcerzy działa-
jących w Radomsku i okoli-
cach w latach 1938/39 oraz 
tworzenie się harcerskiej 

konspiracji po wybuchu drugiej woj-
ny światowej. Z publikacji możemy 
dowiedzieć się o budowie struktur 
szaroszeregowych w Roju „Metal”. 
W książce znajduje się wiele cie-
kawych zdjęć z okresu wojny m.in. 
miasta Radomsko, a także członków 
Szarych Szeregów. W publikacji nie 
zabrakło również biogramów wraz 
ze zdjęciami oraz wykazu naczelnych 
władz „Szarych Szeregów” w latach 
1939- 1945. W zakończeniu widnie-
je lista strat, a więc harcerzy, którzy 
zginęli walcząc o Polskę. Książka jest 
źródłem wielu ważnych informacji 
o harcerstwie i działalności konspira-
cyjnej w czasie II wojny światowej.
 Spotkanie, które przebiegało 
w bardzo miłej i serdecznej atmos-
ferze, dostarczyło, szczególnie star-
szym uczestnikom, wielu wzruszeń, 
a dla młodego pokolenia harcerzy 
było wspaniałą lekcją historii o Sza-
rych Szeregach.  Po części oficjalnej, 
przy kawie i herbacie, każdy uczestnik 
spotkania mógł porozmawiać z auto-
rami książki i wymienić się doświad-
czeniami ze służby harcerskiej. 

„Myśl o Polsce, o mnie nie myśl wcale”
Agnieszka Borowiecka, Dorota Majchrzak



się nad nawiązaniem kontaktów z lo-
kalnymi instytucjami (w tym z Polskim 
Związkiem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów). Planowane są spotkania 
uczniów z seniorami, podczas których 
seniorzy będą dzielić się z nami swo-
im bogatym doświadczeniem życio-
wym. Najbliższe spotkanie poświęco-
ne ma być obyczajom andrzejkowym, 
nasi uczniowie będą mieli szansę na 
porównanie obecnie praktykowanych 
zwyczajów andrzejkowych z bardziej 
tradycyjnymi, które pamiętają jeszcze 
ich dziadkowie i babcie.
 W grudniu natomiast nasi ucznio-
wie zamierzają zorganizować spotka-
nie opłatkowe z seniorami, podczas 
którego planują zaprezentować przy-
gotowane przez siebie jasełka.
 Wszystkie nasze działania będą 
na bieżąco analizowane i dokumento-
wane, a na początku maja 2010 roku 
nasi uczniowie pod opieką nauczycieli 
udadzą się na kilka dni do Daugavpils 
na Łotwie. Właśnie tam odbędzie się 
następne spotkanie partnerów projek-
tu. Wtedy też zaprezentujemy wyniki 
naszych dotychczasowych działań i za-
planujemy dalsze przedsięwzięcia.
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Od września 1999 roku powiat 
częstochowski współpracu-
je z powiatem bodeńskim 

w Niemczech. Współpraca ta odbywa 
się na wielu szczeblach i umożliwia wy-
mianę cennych doświadczeń w ramach 
pomocy społecznej, edukacji, kultury, 
ochrony środowiska czy pomocy admi-
nistracyjnej. Nasza szkoła, Gimnazjum 
w Witkowicach, prawie od począt-
ku współpracuje ze szkołą z powiatu 
bodeńskiego Graf-Soden-Realschule. 
Dzięki czemu organizowane są spotka-
nia młodzieży niemieckiej i polskiej. 
 W tym roku świętujemy jubile-
usz 10-lecia podpisania porozumie-
nia o współpracy między powiatami. 
W związku z tym w czerwcu nasz 
powiat odwiedzili goście z Niemiec, 
a w dniach 8–11 października przed-

stawiciele powiatu częstochowskiego 
wzięli udział w uroczystych obchodach 
10-lecia współpracy, które zorganizo-
wane zostały przez naszych partnerów 
we Friedrichshafen w powiecie bodeń-
skim. Władze samorządowe powiatu 
oraz przedstawiciele różnych instytu-
cji, wśród których znalazła się p. Anna 
Siewnik, nauczycielka języka angiel-
skiego z naszej szkoły, brały udział 
w obchodach jubileuszu. 
 Głównym punktem spotkania we 
Friedrichshafen była zorganizowana 
przez władze powiatu bodeńskiego 
wraz z Instytutem Partnerstw Europej-
skich i Współpracy Międzynarodowej 
konferencja pod hasłem „Europa na 
drodze w nową dekadę – wzmacnianie 
i rozwijanie partnerstwa na szczeblu 
samorządowym”. W ramach trzydnio-

Jubileuszowa wizyta 
w powiecie bodeńskim

Anna Siewnik

Po raz kolejny nasza szkoła 
w Witkowicach bierze udział 
w realizacji międzynarodo-

wego projektu w ramach progra-
mu Comenius Partnerskie Projekty 
Szkół. Tym razem temat naszego 
projektu to „Young and old living 
together” – “Współpraca pokoleń”. 
Nasi partnerzy to szkoły z Łotwy, 
Niemiec i Turcji. Efektem końcowym 
naszej dwuletniej współpracy będzie 
strona internetowa oraz broszura. Uka-
żą się one w języku angielskim, bo taki 
jest język projektu. Projekt zakłada 
szeroko rozumianą współpracę między 
pokoleniami, zmierzającą ostatecznie 
do większego wzajemnego zrozumie-
nia między generacjami. Uczniowie 
ze wszystkich szkół partnerskich będą 
regularnie spotykać się z osobami star-
szymi, przeprowadzać z nimi wywiady 
i ankiety. Projekt zakłada, że młodzież 
poprzez kontakt z ludźmi starszymi, 
doświadczonymi życiowo nie tylko 
nabierze szacunku dla osób starszych, 
lecz także zrozumie, jak istotny w ży-

ciu człowieka jest sam proces uczenia 
się, który trwa nieprzerwanie przez 
całe życie.
 Dnia 22-26 października delegacje 
wszystkich współpracujących ze sobą 
państw spotkały się w Niemczech, 
w miejscowości Friedrichshafen. Ce-
lem naszej wizyty było wzajemne po-
znanie się, szczegółowe omówienie 
działań zawartych w projekcie, oraz 
poznanie okolic i życia ludzi tamtej-
szej społeczności. Program pobytu za-
kładał: zwiedzenie niemieckiej szkoły, 
wizytę w domu seniora Paulinenstift, 
wyprawę w szwajcarskie Alpy, zwie-
dzanie miasta a przede wszystkim pra-
cę nad projektem i ustalenie działań 
na najbliższe miesiące. Czas spędzo-
ny w Friedrichshafen dostarczył nam 
wielu miłych wrażeń. Nasze ustalenia 
będziemy realizować we własnych śro-
dowiskach, a następnie wymienimy się 
naszymi doświadczeniami ze wszyst-
kimi szkołami biorącymi udział w pro-
jekcie.
 Obecnie nasza szkoła koncentruje 

Program „Współpraca pokoleń”

wych spotkań uczestnicy brali udział 
w licznych warsztatach poświęconych 
współpracy polsko-niemieckiej, po-
zyskiwaniu i motywowaniu młodego 
pokolenie do wspólnego działania oraz 
współpracy proekologicznej w partner-
stwie. Podczas jednej z dyskusji wraz 
z panią Elżbietą Sobótką, Konsulem 
Generalnym RP, podjęto również te-
mat aktualnego rozwoju potencjalnych 
projektów i tendencji w partnerstwie 
niemiecko-europejskim.
 Aby umilić naszej delegacji czas 
wolny od konferencji i oficjalnych spo-
tkań, gospodarze, a w szczególności 
starosta powiatu bodeńskiego, pan Lo-
thar Wölfle oraz pani Joanna Dudziń-
ski-Tann, dołożyli wszelkich starań, 
aby pokazać nam uroki powiatu i mia-
sta Friedrichshafen. Mieliśmy okazję 
zwiedzić Muzeum Zeppelina, nowo 
otwarte Muzeum Dorniera, Muzeum 
Karnawału, jak również uczestniczyli-
śmy w rejsie świeżo odrestaurowanym 
zabytkowym statkiem parowym po Je-
ziorze Bodeńskim.

Monika Deszcz, Aleksandra Knysak



Obchody Dnia Seniora w Gminie Kłomnice



Taniec Epokowy w GOK - Kłomnickie Płomyczki
Przegląd Małych Form Teatralnych

TelTelewizja NTL w Zespole „Grusza”



Fot.: W. Deska; Red.: R. Detka, P. Wysocki

Miejsce i rok Zwycięzcy
rozegrania finału turnieju (miejsce w finale)

2004 Kłomnice Kłomnice 

2005 Boronów I Boronów,  
 II Koszęcin, 
 III Konopiska

2006 Kłomnice I Boronów, 
 II Kłomnice,
 III Koszęcin 

2007 Kłomnice I Kłomnice,
 II Konopiska,
 III Mstów

2008 Konopiska I Kłomnice, 
 II Konopiska, 
 III Mykanów

2009 Blachownia I Kłomnice, 
 II Konopiska,
 III Mykanów

Uczestnicy Gminnego Konkursu Recytatorskie
Taniec Epokowy w GOK - Kłomnickie Płomyczki

TelTelewizja NTL w Zespole „Grusza”

„Rozmaitości w chałupie u szewca Morcina”, czyli „Grusza” w Lelowie



„Trzynastka pod parasolem”

Wspomnienie lata - plener malarski i fotograficzny

BIBLIOTEKA
 dobre miejsce dla człowieka
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Dla Szkolnego Koła Kra-
joznawczo-Turystyczne-
go z Witkowic trzynastka 

sprzyja, bowiem 28 listopada 2009 
roku odbył się już po raz trzynasty! 
Rajd Parasolowy, który z pewnością 
możemy zaliczyć do udanych. Warun-
ki atmosferyczne także były sprzyjają-
ce, pogoda zachęcała do spaceru. Nie 
było konieczności używania parasoli 
przeciwdeszczowych, a jeśli już to… 
przeciwsłonecznych. Rajd Parasolowy 
organizują członkowie naszego koła 
turystycznego pod opieką p. Małgo-
rzaty Gonery i p. Aldony Siemińskiej 
przy ścisłej współpracy z Oddziałem 
Regionalnym PTTK w Częstochowie, 
którego prezesem jest p. Lech Tota. 
 O godz. 9.30 w sobotni poranek 
wyruszyła grupa ponad stu trzydziestu 
turystów - uczniów głównie często-
chowskich szkół na trasę rajdu, która 
wiodła przez Kłomnice – Golgotę – 
Nieznanice do naszej gościnnej szkoły 
w Witkowicach. Niezwykłą atrakcją 
było zwiedzanie PAŁACU NIEZNA-
NICE. Dzięki ogromnej życzliwości 
właścicielki pałacu, p. Elżbiety Lubert 
uczestnicy mogli podziwiać pałacowe 
wnętrza oraz odpocząc w przypała-
cowym parku. Opiekunami trasy byli 
nauczyciele z naszej szkoły: p. A. 
Siemińska, P. M. Deszcz i p. J. Poro-
szewski. Na mecie rajdu tradycyjnie 
poczęstunek, a potem konkursy, kon-
kursy, konkursy… Popularnością, jak 
co roku, cieszyła się loteria fantowa, 
której wszystkie losy w niedługim 
czasie zostały sprzedane. Nie brakuje 

również chętnych do konkursów spor-
towych i plastycznych. Staramy się, 
aby każdy uczestnik miał możliwość 
wykazania się swoimi umiejętnościa-
mi. Zawsze emocjonującą chwilą jest 
ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród. Tradycją Rajdu Parasolowego 
są konkursy parasolowe. I tak w tym 
roku przywędrowały do nas „wesołe 
parasole”. Pomysłowość uczniów za-
skoczyła nas, każdy podziwiał precyzję 
i estetykę wykonanych ozdób. Dotarły 
również prace na logo rajdu. Wielkim 
zainteresowaniem cieszył się konkurs 
plastyczny. Tegoroczna tematyka ry-

sunku to „Kosmiczny świat parasoli”. 
W tym roku młodzi turyści wykaza-
li się też wiedzą o epoce renesansu, 
biorąc udział w konkursie o Janie Ko-
chanowskim – naszym patronie. Panie 
woźne starały się, aby przybyli goście 
na czas skosztowali pysznej pieczonej 
kiełbaski i napili się ciepłej, równie 
pysznej herbaty. 
 I tak skończył się nasz sobotni raj-
dowy dzień. Pozostały wspomnienia 
i miłe słowa uczestników rajdu w na-
szej turystycznej kronice. Zapraszamy 
za rok! 

Trzynastka pod parasolem

Biblioteka szkolna to nie tylko 
miejsce, w którym uczniowie 
wypożyczają książki, czytają 

czasopisma lub korzystają z inter-
netu, jeśli mają taką możliwość. Jest 
to miejsce  szczególne, kojarzące się 
z ciszą i atmosferą naukową, bowiem 
czytelników otacza wiedza wyłaniająca 

się z każdego regału, zamknięta między 
okładkami książek. Są jednak takie dni, 
kiedy panuje w niej gwar, większy niż 
zwykle ruch, rozmowy, a nawet śmiech 
i zachwyty.
 Każdego roku w październiku bi-
blioteki szkolne obchodziły swoje świę-
to - Międzynarodowy Dzień Bibliotek 

Szkolnych. Od 2008 roku  jest to Mię-
dzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkol-
nych. Z tej okazji postanowiłam w tym 
roku przygotować szereg atrakcji dla 
moich czytelników. Odbył się jesienny 
kiermasz książek, wystawy: „Książ-
ka w miniaturze” oraz „Poeci i pisarze 
w karykaturze”, konkurs czytelniczy 

BIBLIOTEKA – dobre miejsce dla człowieka
Alina Błaszczyk

Joanna Zawada

„Trzynastka pod parasolem”
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Dla młodych ludzi uprawia-
nie jakiejkolwiek dyscypliny 
sportowej przestaje być al-

ternatywą dla komputera i telewizji. 
 Większości z nas sport kojarzy się 
z ogromnymi stadionami, boiskami 
i drogim sprzętem. Na szczęście może 
być inaczej, czasami wystarczą tylko 
wygodne buty. To właśnie udowod-
nili uczestnicy biegów „Dziękując za 
Polskę”, które odbyły się 24 paździer-
nika w Chorzenicach. Organizatorami 
biegów byli: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Oddział Dekanalny Kłom-
nice, Samorząd Gminy Kłomnice, OSP 
Chorzenice, Państwowy Dom Dziecka 
w Chorzenicach, Zespół nauczycie-
li W-F gminy Kłomnice, 35 Drużyna 
Harcerska „Płomień” z Kłomnic 
 Celem imprezy była popularyzacja 
biegu jako masowej formy spędzania 
wolnego czasu. Już po raz czwarty, 
tym razem o puchar pułkownika Ada-
ma Nieniewskiego dzielnie walczy-
ło około 70 osób w różnym wieku. 
Taką formą aktywności organizatorzy 
i wszyscy uczestnicy biegów uczcili 
również Dzień Papieski i Święto Nie-
podległości.
 Patronat honorowy nad zawodami 
objął Robert Korzeniowski. W liście 
skierowanym do zawodników i organi-
zatorów napisał „Radość z uprawiania 

sportu i uczestniczenie w zawodach 
jest prawem i przywilejem ludzi wol-
nych. Odkąd cieszymy się niepodle-
głością, mamy szansę startować w na-
szych barwach narodowych”.
 W IV edycji biegów w sobotnie 
przedpołudnie zawodnicy startowali 
w siedmiu kategoriach. Koronną ka-
tegorią biegów w Chorzenicach jest 
bieg rodzinny. W tym biegu punktacja 
jest grupowa, startują całe rodziny. Są 
to wspaniałe momenty, kiedy rodzina 
wspólnie i zdrowo spędza wolny czas, 
uczestnicząc w sportowym współza-
wodnictwie w duchu fair play.
 Rywalizacja była bardzo zacięta. 
Liderzy biegów zmieniali się na ko-
lejnych metrach trasy i kończyło się 
ostrym finiszem. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii otrzymali medale, 
puchary i nagrody rzeczowe. Meda-
le zwycięzcom wręczała wice-wójt 
Gminy Kłomnice pani Wanda Kusz-
tal i przedstawiciel Starostwa Powiatu 
Częstochowskiego pan Jan Miarzyń-
ski. 
 Zawodnicy i organizatorzy biegów 
swoją postawą i sportową rywalizacją 
dziękują za Polskę. Wyrazem patrioty-
zmu było także złożenie kwiatów pod 
tablicą upamiętniająca pułkownika 
Adama Nieniewskiego. 
 Dzień 24 października 2009 roku 

dla wszystkich obecnych w chorze-
nickim parku na długo pozostanie 
w pamięci. Był to rodzinnie, w duchu 
sportowej rywalizacji spędzony czas, 
a także lekcja historii i patriotyzmu. 
 Gratuluję wszystkim, którzy wnieśli 
swój wkład w przygotowanie imprezy, 
szczególnie prezesowi SRK panu An-
drzejowi Borkowskiemu. To piękne, że 
potrafimy całymi rodzinami korzystać 
z przywileju ludzi wolnych i wspólnie 
Dziękujemy za Polskę.

Wyniki:
1) 800 m dziewczęta kl. IV – VI
I miejsce Piwowarczyk Weronika SP 
Zawada
II Jończyk Magdalena SP Jamki – Ko-
rzonek
III Zawada Joanna SP Witkowice
IV Zakrzewska Oliwia SP Witkowice
V Wieczorek Ewa SP Witkowice
VI Folwarczna Klaudia SP Witkowice
2) 800 m chłopcy kl. IV – VI
I miejsce Wołek Konrad SP Kłomnice
II Wypart Dominik SP 33 Częstocho-
wa
III Łysakowski Jakub SP Witkowice
IV Wożniak Damian SP Witkowice
V Turek Łukasz SP Kłomnice
VI Wychowski Mateusz SP Witkowice
3) 1200 m. dziewczęta gimnazjum
I miejsce Gasiak Julianna Konopiska

„Dziękując za Polskę”
IV bieg o puchar Adama Nieniewskiego”

 Agnieszka Borowiecka

„Czytamy nie tylko lektury”. Ucznio-
wie klas młodszych obejrzeli przedsta-
wienie „Zaczarowany młynek” w wy-
konaniu aktorów z Krakowa. Strzałem 
w dziesiątkę okazała się jednak akcja 
„Gimnazjum czyta przedszkolakom 
i pierwszakom”. Jej celem jest zaintere-
sowanie najmłodszych uczniów szkoły 
książkami i czytaniem oraz propagowa-
nie głośnego czytania dzieciom. Przez 
cały październik w każdą środę i piątek 
gimnazjalistki czytały w oddziale przed-
szkolnym i w klasie pierwszej wiersze 
dla dzieci i fragmenty baśni. Pomysł ten 
tak się spodobał maluchom, że akcja 
została przedłużona do 18 grudnia. Cel 
został więc osiągnięty.
 O tym, że w bibliotece może pa-

nować również niezwykła atmosfera, 
przekonali się uczniowie 25 listopada. 
W tym dniu przypada Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. Został on ustanowio-
ny na część pierwszego pluszaka, który 
w 2002 roku obchodził setną rocznicę 
urodzin. Wnętrze biblioteki zamieniło 
się tego dnia w prawdziwą Misiolandię. 
Dzięki uprzejmości uczniów, którzy 
wypożyczyli swoje maskotki, udało mi 
się zgromadzić kolekcję 75 pluszowych 
misiów i przygotować wystawę, jakiej 
jeszcze nie było. Na każdej przerwie, 
a nawet po lekcjach przez bibliotekę 
przewijały się tłumy, gdyż misiowa eks-
pozycja była imponująca. Na spotkaniu 
z uczniami klas młodszych przedstawi-
łam historię sławnych misiów: Kubu-

sia Puchatka, Uszatka oraz Coralgola. 
Dzieci słuchały i uczyły się piosenek 
pochodzących z filmów, których boha-
terami są te sympatyczne niedźwiadki. 
A na koniec było oczywiście małe Co-
nieco, które zwieńczyło misiowe świę-
to.
 Myślę, że warto organizować takie 
imprezy w bibliotece, gdyż wprowadza-
ją one niecodzienny klimat i zachęca-
ją dzieci do korzystania z jej zbiorów. 
Warto również jak najczęściej czytać 
dzieciom i zachęcać je do samodziel-
nej lektury od najmłodszych lat. Dzięki 
temu na pewno uda nam się wypraco-
wać nawyk czytania. A zacząć można 
choćby od przygód Kubusia Puchatka 
i jego przyjaciół. 
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II Jończyk Karolina Konopiska
III Misiewicz Karolina Konary
IV Pluta Monika Zawada
V Pierzyna Ewelina Konopiska
VI Lisowska Malwina Konopiska
4) 1200 m. chłopcy Gimnazjum
 I miejsce Wiśniewski Kacper Witko-
wice
 II Dali Maryoush Wojciech Konopiska
 III Bartnik Dawid Zawada
 IV Wolski Michał Zawada
 V Kolibaj Rafał Witkowice
 VI Kubik Marcin Witkowice
5) 1700 m. open kobiety 
I miejsce Kleszczewska Agnieszka 
Chorzenice
II Michoń Ewa Nieznanice
III Łapeta Zofia Chorzenice
6) 1700 m. open mężczyźni 
I miejsce Wypart Jakub Częstochowa
II Bodanka Piotr Nieznanice
III Nocuń Stanisław Borowno
IV Nocuń Marek Borowno
V Borkowski Andrzej Chorzenice
VI Zarychta Tomasz Nieznanice
7) 1700 m. kategoria rodzinna (min. 2 
osoby z rodziny )
I miejsce Wypartowie Częstochowa
II Bodanka – Zarychta Nieznanice
III Nocuniowie Borowno
IV Borkowscy Chorzenice
V Michoniowie Nieznanice

Podziękowanie

W imieniu organizatorów pragnę 
serdecznie podziękować wszyst-

kim, którzy przyczynili się do organiza-
cji tej kolejnej już IV edycji zawodów. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom 
,którymi są: Gmina Kłomnice, Staro-
stwo powiatowe w Częstochowie, sklep 
EVITA. Szczególne dziękujemy wnu-
kom pułkownika Adama Nieniew-

skiego: p. Katarzynie Mossakowskiej 
z Anglii oraz Adamowi Donimirskie-
mu z Krakowa, którzy bardzo życzli-
wie przyjęli naszą inicjatywę i ponieśli 
główny ciężar finansowy tegorocznej 
edycji. Dziękuję piekarni p. Krysiaka 
za przekazanie częściowo nieodpłat-
nie smacznych pączków na poczę-
stunek dla uczestników. Serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy osobiście 
włączyli się w prace przygotowawcze 
oraz w dniu zawodów: dziewczętom 
i paniom ze Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich prowadzącym zapisy 
w poszczególnych kategoriach z sze-
fem biura zawodów Markiem Gajo-
skiem na czele, osobom pracującym 
w kuchni wraz z sołtys Janiną Hajdas, 
druhom strażakom zabezpieczającym 
trasę biegu dowodzonym przez naczel-
nika Mirosława Kowalczyka, dzięku-
jemy nauczycielom, Arturowi Raźnia-
kowi, Dorocie Grzesik, Jarosławowi 
Poroszewskiemu, Agnieszce Boro-
wieckiej, Piotrowi Pindychowi peł-
niącemu również funkcję dyrektora 
zawodów oraz dyrektorowi Marianowi 
Szyszce. Ponadto składam podzięko-
wanie za pomoc Zdzisławowi Surle-
jowi oraz Sławomirowi Kopackiemu. 
Wszyscy wymienieni i niewymienieni 
przyczynili się do sportowego uświet-
nienia Dnia Papieskiego i Święta Nie-
podległości oraz popularyzacji wiedzy 
o wielkim patriocie, mieszkańcu Cho-
rzenic - pułkowniku Adamie Nieniew-
skim.

 Andrzej Borkowski
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Ś.p. Marian 
Boryś
11 listopada w święto Niepodległo-

ści uczestniczyliśmy we mszy św. 
pogrzebowej oraz w ostatniej drodze śp. 
druha Mariana Borysia. Był osobą odda-
ną sprawom społecznym, bardzo zaanga-
żowany w sprawy OSP.Za działalność na 
tym polu odznaczony Medalem Honoro-
wym im. Bolesława Chomicza, najwyż-
szym odznaczeniem obok Złotego Znaku 
Związku OSP RP. 
W jednym z numerów „Gazety Kłomnic-
kiej” po otrzymaniu medalu czytaliśmy 
o nim: „Marian Boryś jest przykładem 
strażaka ochotnika, który jest stale zwią-
zany ze strażą, przychodzi na wszystkie 
zebrania, wydarzenia, uroczystości, pra-
cuje w komisji rewizyjnej, można powie-
dzieć: jest przykładem dla młodszych 
i nie zna zjawiska przejścia na emeryturę 
w działalności OSP - koledzy z OSP Cho-
rzenice”…
Teraz trzeba nam dopisać, że przyszedł 
czas gdy odszedł na „wieczną emerytu-
rę”, wieczny odpoczynek … racz mu dać 
Panie…
 Za pośrednictwem Gazety Kłomnic-
kiej pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy towarzyszyli zmarłe-
mu w jego ostatniej drodze. Szczególnie 
dziękujemy za przewodniczenie Mszy 
Św. księdzu proboszczowi Tomaszowi 
Dyjanowi oraz księdzu Sebastianowi 
Kępie, który reprezentował ks. Marka 
Szumilasa. Słowa podziękowania kieru-
jemy również dla jednostek OSP Gminy 
Kłomnice licznie obecnym ze swoimi 
pocztami sztandarowymi oraz wszystkim 
uczestnikom pogrzebu.

 pogrążona w smutku rodzina
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Trzeciego listopada w dniu św. 
Huberta myśliwi od wieków 
obchodzą swoje święto. Zgod-

nie z tradycją organizują szczególnie 
uroczyste polowanie - Hubertowiny. 
 Odbywa się ono w dniu patrona my-
śliwych lub w najbliższym dniu wol-
nym od pracy. W dniu tym zapraszani 
są goście - nie myśliwi współpracujący 
z kołem. Z tego względu polowanie jest 
skrócone, tak aby wystarczyło czasu 
na wspólną biesiadę oczywiście przy 
ognisku. Przy ognisku kultywowane są 
różne obyczaje. Należy je kultywować 
bowiem bogactwo obyczajów łowiec-
kich wzbogaca tę kulturę.
Podam przykłady.
Pasowanie
 Obrząd ten dotyczy myśliwego, 
który ubił swojego pierwszego zwie-
rza. Wszyscy obecni zdejmują czapki, 
a pasowany klęka na lewe kolano. Naj-
starszy stopniem lub wiekiem myśliwy 
wywołuje przed szereg adepta, przy-
pomina mu obowiązki prawego myśli-
wego i znaczy farbą z ubitej zwierzyny 

Hubertowiny
Stanisław Adamski

jego czoło.
Nagradzanie złomem
 Złom to krótka (20 — 30 cm) ga-
łązka drzewa lub krzewu. Czci się nim 
każdą ubitą sztukę grubej zwierzyny. 
Czyni się to zaraz po strzeleniu zwie-
rza. Prowadzący polowanie odłamuje 
złom, część wkłada ubitej zwierzynie 
do pyska („ostatni kęs”), resztę kładzie 
na wlocie rany postrzałowej. Inny frag-
ment złomu macza w farbie zwierza 
i wręcza myśliwemu na kapeluszu lub 
nożu myśliwskim.
Pokot
 Pokot jest uroczystym zakończe-
niem łowów. Myśliwi stają w linii - 
ubita zwierzyna kładziona jest na pra-
wym boku, od lewej do prawej flanki 
myśliwych, wg następującej hierarchii.
- wielkie drapieżniki
- zwierzyna gruba
- drapieżniki futerkowe
- zające, króliki
- „pióro” (ptactwo)
 Myśliwi stoją u czoła rozkładu, po-
mocnicy (naganka) po stronie przeciw-
nej, przed nimi sygnaliści. Prowadzący 
polowanie składa raport najstarszemu 
funkcją w kole myśliwemu, podaje wy-
niki polowania, ogłasza „króla polowa-
nia” i „wicekrólów”, dziękuje myśli-

wym i pomocnikom. Potem następuje 
otrąbienie rozkładu. W czasie raportu 
i otrąbienia myśliwi stoją z odkrytymi 
głowami. Teraz następuje dekoracja 
króla i wicekrólów. Prowadzący koń-
czy kilkoma zdaniami na temat kole-
żeńskiej atmosfery i zgodnego z etyką 
odbycia łowów.
 Te informacje podaję w dużym 
skrócie.
 Przy ognisku myśliwi opowiadają 
swoje przygody jak i dowcipy. Przyto-
czę dwa.
 Mąż wcześnie rano wybiera się na 
polowanie. Wychodząc patrzy a tu 
deszcz ze śniegiem wichrzysko, wraca. 
Zaspana żona pyta, to ty, tak. Jaka po-
goda. Pod psem. No popatrz a ten mój 
idiota wybrał się na polowanie.
 Dwaj myśliwi wracają z polowania 
o jeden dzień wcześniej. Polowanie 
było udane i trochę zakropione. Ja-
siu prosi kolegę do siebie, bo powia-
da że ma jeszcze trochę jałowcówki. 
Po wejściu do domu patrzy a tu obok 
żony w łóżku jest inny mężczyzna. Za 
dubeltówkę i trach, trach, ale broń nie 
była nabita. A kolega — rogami go Ja-
siu, rogami.
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VI edycja zawodów o Puchar Wójta Gminy 
Kłomnice z okazji Święta Niepodległości

Robert Owczarek, sołtys Stanisław Matuszczak

W dniu 7 i 8 listopada 2009r. z okazji 
Dnia Niepodległości w Zespole Szkół 
w Kłomnicach odbyła się szósta tego 
typu edycja zawodów o Puchar Wójta 
Gminy Kłomnice.
 Rozpoczęcie zawodów poprzedziła 
krótka uroczystość – oficjalne otwar-
cie strzelnicy pneumatycznej, której 
kulminacją było przecięcie wstęgi. 
W obecności radnych, zawodników, 
mieszkańców naszej gminy dokonali 
tego Wójt Gminy Kłomnice – Adam 
Zając, dyr. Zespołu Szkół w Kłomni-
cach – Barbara Kanoniak oraz opiekun 
sekcji strzeleckiej przy ULKS Mile-
nium Robert Owczarek. Następnie głos 
zabrał Wójt naszej gminy, który przed-
stawił zakres działań i prac przy budo-
wie nowej strzelnicy.
 Zmodernizowana strzelnica posia-
da obecnie cztery stanowiska (doce-
lowo sześć), oddalone 10 m od tarcz. 
Strzelnica jest w pełni zmechanizo-
wana, oświetlona i spełnia wszelkie 
normy tego typu obiektu. Obecnie na 
wyposażeniu sekcji strzeleckiej ULKS 
Milenium jest nowoczesna broń długa 
i krótka. Strzelnica jest dostępna dla 
gimnazjalistów w środy od godz. 15.30 
oraz pełnoletnich mieszkańców naszej 
gminy we wtorki od godz. 18.00 (infor-
macje na temat nowej strzelnicy poda-
ne już zostały w poprzednim numerze 
GK nr październik (123).
 Uroczystości otwarcia strzelnicy to-
warzyszyły dwudniowe zawody strze-
leckie rozegrane na terenie hali Zespo-
łu Szkół w Kłomnicach. Pierwszego 
dnia tj. 7 listopada w zawodach brali 
udział gimnazjaliści oraz mieszkań-
cy z terenu naszej gminy. Rozegrane  
były w dwóch etapach – konkurencji 
drużynowej i indywidualnej. W pierw-
szym etapie zawodów brało udział pięć 
4–osobowych (w tym trzy z Kłomnic) 
drużyn składających się z gimnazjali-
stów. Zawodnicy strzelali z broni krót-
kiej oraz długiej. Wyniki konkurencji 
drużynowej były zaliczane do indywi-
dualnej. Oto wyniki tej części zawo-
dów:

I miejsce –Kłomnice III ( Ł. Dróżdż, 
M. Kustal, T. Kaczorowski, D. Śliwa-
kowski)–147 pkt;
II miejsce –Witkowice (O. Kołdon, J. 
Borkowski, M. Rakowski, M. Zawada) 
– 123 pkt;
III miejsce – Kłomnice I (P. Bartyczak, 
M. Janik, S. Chrząszcz, M. Kostrzewa) 
– 101 pkt;
IV miejsce – Garnek (K. Kowalczyk, 
Ł. Nowak, A. Koza, D. Sabat) – 91 pkt;
V miejsce – Kłomnice III (M. Dolniak, 
R. Dominiak, M. Gonera, K. Brzesz-
czak) – 51 pkt.
Drugi etap konkurencji miał charakter 
open i był dostępny dla pełnoletnich 
zawodników.
Oto wyniki najlepszych strzelców:

Broń długa:

1. Andrzej Jurczyk – 76 pkt.
2. Szymon Bik – 67 pkt. 
3. Łukasz Nowak – 62 pkt.
4. Łukasz Dróżdż – 60 pkt. 
5. Krystian Dąbrowski – 58 pkt.   
6. Grzegorz Kuban – 55 pkt.  

Broń krótka:

1. Janusz Sambor – 62 pkt.
2. Zdzisław Matusiak – 55 pkt.
3. Michał Królik – 51 pkt.
4. Anna Kubik – 49 pkt.
5. Oskar Kołdon – 37 pkt.  
6. Dominik Mroziakiewicz – 33 pkt. 

 Zwycięzcy zawodów otrzymali 
z rąk Wójta puchary oraz pamiątkowe 
dyplomy. Nie obyło się także bez sesji 
zdjęciowej, która zakończyła pierwszy 
dzień imprezy.
 W drugim dniu tj. 8 listopada, odbył 
się konkurs strzelecki rozegrany w ra-
mach I turnieju sołectw Gminy Kłom-
nice o Puchar Wójta Gminy Kłomni-
ce. W zawodach tych wzięło udział 
dziesięć drużyn z dziewięciu sołectw. 
Drużyny w czteroosobowych składach 
strzelały z broni pneumatycznej krót-
kiej oraz długiej. Każdy z zawodników 
oddał po dziesięć strzałów.
I miejsce zajęła drużyna reprezentu-

jąca Sołectwo Kłomnice (drużyna A) 
w składzie: Sambor Janusz, Królik Mi-
chał, Śliwakowski Damian oraz Ma-
tuszczak Stanisław.
II miejsce – Chorzenice w składzie: 
Doroszewski Jan, Zyzik Tomasz, Koł-
don Oskar, Borkowski Jan.
III miejsce – Michałów Kłomnicki 
w składzie: Matusiak Zdzisław, Śliwa-
kowski Tomasz, Jurczyk Andrzej oraz 
Brzozowski Ryszard.
IV miejsce zdobyło Sołectwo Zawada, 
V – Witkowice, VI – Karczewice, VII 
– Zdrowa,   VIII – Kłomnice (drużyna 
B), IX – Rzerzęczyce  oraz X miejsce 
zajęło Sołectwo Garnek.
 Następnie rozegrano X Turniej Pił-
ki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Kłomnice. W zawodach tych wzięło 
udział osiem drużyn.
I miejsce zajęło Sołectwo Kłomnice, 
II miejsce Sołectwo Zdrowa natomiast 
III miejsce Sołectwo Witkowice. Na 
dalszych pozycjach uplasowały się 
kolejno: Sołectwo Rzerzęczyce zajmu-
jąc IV miejsce, Chorzenice V miejsce, 
Michałów Kłomnicki VI miejsce, VII 
miejsce zajęło Sołectwo Garnek i VII 
Karczewice.
 Zakończeniem obu konkursów było 
wręczenie przez Wójta pucharów oraz 
pamiątkowych dyplomów.
 Na koniec chcielibyśmy podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli przy 
organizacji tych zawodów, a więc panu 
Wójtowi Adamowi Zającowi, Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice, ULKS Milenium Zdzisła-
wowi Matusiakowi, Januszowi Sam-
borowi, Wiktorowi Zającowi, sołtysom 
Gminy Kłomnice, Tomaszowi Śliwa-
kowskiemu, Panu Henrykowi Krysia-
kowi za zasponsorowanie pieczywa, 
kucharkom Zespołu Szkół w Kłom-
nicach za przygotowanie poczęstun-
ku oraz niezawodnym strażakom ze 
Zdrowej. Mamy nadzieje, że w przy-
szłym roku frekwencja będzie wyższa, 
a zawody sprawią uczestnikom równie 
dużo przyjemności.



„Nie starzeje się ten, kto nie ma na 
to czasu” - powiedział dawno temu 
Beniamin Franklin, amerykański poli-
tyk i wynalazca. Cytat ten jest jak naj-
bardziej aktualny i dzisiaj, a zwłaszcza 
w odniesieniu do ludzi dojrzałych jaki-
mi są członkowie PZERiI Oddz. Rejo-
nowego w Kłomnicach.
Po bardzo udanym spotkaniu członków 
związku z okazji Dnia seniora w dniu 
14 listopada (sobota) już następnego 
dnia tj. 15 listopada (niedziela) była ko-
lejna impreza, tym razem nie tylko dla 
członków Związku, ale dla wszystkich 
chętnych pragnących wspólnie spędzić 
wolny czas. Był to Gminny Dzień Se-
niora organizowany już po raz drugi 
pod Honorowym Patronatem Wójta 
Gminy Kłomnice, a z inicjatywy przew. 
Zarządu p. Henryka Przecha .
Spotkanie odbyło się w sali OSP. Licz-
nie zgromadzoną publiczność powitała 
wiązanką pięknie wykonanych melodii 
orkiestra OSP w Kłomnicach. Następ-
nie p. Wójt Adam Zając powitał zapro-
szonych gości, którymi byli: 
- Wójt Gminy Gidle – p. Krystyna Ku-
basiak
- Naczelnik Wydz. Ochr. Środow. pla-
cówki Urzędu Marszałk. W Częstocho-
wie – p. Wiesław Bąk
- ks. kanonik, proboszcz Parafii Kłom-
nice – Mirosław Turoń
- dyrektor PUP – p. Andrzej Perliński
- sekretarz Gminy Kłomnice – p. Róża 
Wiewióra

- prezes Banku Spółdz. – p. Barbara 
Dominiak
- kierow. GOPS – p. Barbara Mizera
- prezes OSP Kłomnice – p. Stanisław 
Piech
 Pan Wójt złożył serdeczne życzenia 
wszystkim seniorom, życząc im szczę-
śliwych dni, pogodnego spojrzenia 
w przyszłość takiego jak na kolorowym 
plakacie reklamującym Gminny Dzień 
Seniora.
 Kolejny mówca p. przew. H. Przech 
podkreślił w swoim wystąpieniu, że 
tegoroczny Dzień Seniora zbiega się 
z 30 rocznicą powstania Rejonowego 
Oddziału PZERiI. Z tej okazji na wnio-
sek obecnego Zarządu i jego przewod. 
Zarząd Główny PZERiI przyznał Złotą 
Odznakę Honorową dla p. Wiktorii Bu-
gaj, Eufemii Król, Marii Łata oraz pana 
Stanisława Chmielarza.
Dużą Odznakę Honorową otrzymała 
jednostka OSP w Kłomnicach, która 
zawsze wspomaga i wspiera Związek. 
Odznakę odebrał prezes OSP p. Stani-
sław Piech.
 Prezydium Zarządu wystąpiło też 
do zarządu Głównego o przyznanie 
Godności Honorowej Przewodniczą-
cej dla p. Bronisławy Pikos, a p. Teresa 
Dziubek, która była współzałożycielką 
Związku i działa w nim od jego powsta-
nia otrzymała podziękowanie za cało-
kształt działalności społecznej, nato-
miast p. Danuta Wilk w uznaniu zasług 
dla związku otrzymała Dyplom oraz 

List Gratulacyjny od zarządu i prze-
wod. pana H. Przecha, który też oso-
biście wręczał wszystkie odznaczenia. 
Dodatkowym miłym akcentem były 
piękne czerwone róże wręczane wyróż-
nionym i odznaczonym. P. przewod. 
i Zarząd Związku usłyszeli serdeczne 
słowa podziękowania od wyróżnionych 
za docenienie ich pracy oraz obietnicę 
dalszej owocnej współpracy. Następ-
nie zabierali głos zaproszeni gości: p. 
B. Dominiak, p. A. Perliński oraz p. 
Wiesław Bąk, którzy życzyli seniorom 
dużo zdrowia, jak najmniej problemów 
i kłopotów oraz zapewniali o dalszej 
pomocy dla Związku. Szczególnie 
wzruszające było wystąpienie ks. Ka-
nonika Mirosława Turonia, podzięko-
wał za zaproszenie, podkreślając, że 
jest mu szczególnie miło, gdy widzi 
tyle uśmiechniętych i pogodnych twa-
rzy. Dodał też, że właśnie seniorzy 
posiadają mądrość życiową, dojrzałe 
spojrzenie na życie, którego nabywa się 
z wiekiem i powinni wykorzystywać 
ten dar, dzieląc się swoimi doświadcze-
niem z młodymi. Ks. proboszcz życzył 
zebranym dużo zdrowia, radości z każ-
dego dnia oraz wszelkich łask Bożych.
 Na zakończenie tej części uroczy-
stości p. przew. H. Przech podziękował 
Wójtowi Gminy Kłomnice p. mgr Ada-
mowi Zającowi za bardzo dobrą współ-
pracę, życzliwość i wspieranie Związ-
ku, którego doświadczamy na każdym 
kroku.
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Obchody Dnia Seniora w Gminie Kłomnice i Oddziale 
Rejonowym Związku Emerytów i Rencistów

Danuta Wilk

Wyjazdy emerytów do Teatru Wielkiego w Łodzi
Danuta Wilk

Pisałam już na stronach gościn-
nej Gazety Kłomnice o wielu 
wycieczkach, spotkaniach i róż-

nych wyjazdach, w których uczestniczą 
emeryci z Oddz. Rejonowego w Kłom-
nicach. Dzisiaj chciałabym wspomnieć 
o jeszcze jednej formie uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. Są to wyjazdy 
na opery wystawiane w Teatrze Wiel-
kim w Łodzi. W dniu 18 października 

br. obejrzeliśmy „Nabucco” Giuseppe 
Verdiego, a 18 listopada operę  „Car-
men” Georga Bizeta.
 Okazuje się, że nawet dość trudna 
forma muzyczna jaką jest opera, ma 
bardzo wielu zwolenników, którzy po-
trafią docenić jej piękno. Mimo dość 
wysokich kosztów wyjazdu przy nie-
wielkich możliwościach finansowych 
emerytów, potrafią oni wygospodaro-

wać fundusze, aby móc obejrzeć war-
tościowe widowiska i doświadczyć 
nowych wrażeń. Świadczy to o tym, że 
seniorzy są otwarci na nowe doznania 
artystyczne i gotowi są dla nich po-
nieść wiele wyrzeczeń. Niech to będzie 
przykładem do naśladowania, dla ludzi 
młodych, którzy mają większe możli-
wości pójść śladem emerytów, do cze-
go serdecznie zachęcam.
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 Po zagraniu przez orkiestrę OSP 
pożegnalnego marsza na scenie poja-
wił się sympatyczny duet tj. P. Renatka 
Krawiec i p.  Dariusz Chybalski, któ-
rzy wspaniale prowadzą różne imprezy. 
Tym razem poinformowali zebranych 
o wynikach II edycji konkursu histo-
rycznego pod nazwą „Nasza Ojczyzna, 
naszą dumą”, który pod patronatem 
GOK odbył się z okazji Święta Nie-
podległości. W konkursie brali udział 
uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów z terenu różnych gmin powiatu 
częstochowskiego. Wyróżnione uczen-
nice otrzymały dyplomy i nagrody rze-
czowe.
 A potem usłyszeliśmy recytacje 
wiersza w wykonaniu p. Wiktorii Bugaj 
(92 lata) jednej z odznaczonych senio-
rek, która zadedykowała go wszystkim 
młodym aby nie zapominali o prze-
szłości i wracali do tego co było w niej 
piękne. Pani Wiktoria otrzymała grom-
kie brawa od zgromadzonych. Po chwi-
li zobaczyliśmy barwną grupę w ludo-
wych strojach czyli zespół „Klepisko”. 
Przybyłych seniorów „śpiewająco” 
powitał kier. Zespołu pan Mieczysław 
Tkacz oznajmiając, że „śpiewania 

nadszedł czas „Klepisko” wita Was”. 
Pierwsza część występu to melodie lu-
dowe, jak „Toast jesienny”, „Słonecz-
ko już zaszło” w solowym wykonaniu 
p. Ireny Janus, „Kołysanka”, „Wisła 
moja” i inne równie piękne melodie. 
Druga część występu to piosenki Sta-
rego Kontynentu. Usłyszeliśmy m. in. 
„Jarzębina czerwona”, „Asturia”, „Za-
wsze niech będzie słońce” oraz polską 
piosenkę „Być może …”, zawsze jed-
nako wzrusza treścią i wykonaniem p. 
Mirosławy Urbanik – Wolskiej. Cały 
występ zespołu nagrodzony był burz-
liwymi oklaskami. A potem nastąpił 
oczekiwany występ artystów i muzy-
ków scen łódzkich.
 Występowali: akompaniament p. 
prof. Ewa Szpakowska, sopran – p. 
Małgorzata Wrońska oraz panowie: 
Kazimierz Kowalski, A. Niemierowicz 
i Andrzej Jurkiewicz. Usłyszeliśmy 
w ich wykonaniu m. in. słynną „Arię 
ze śmiechem”, zadedykowana p. Wój-
towi, „Arię z kurantem”, melodię ze 
„Skrzypka na dachu” oraz wiele innych 
melodii. Pan A. Jurkiewicz zagrał też 
pięknie na akordeonie, śpiewając rów-
nocześnie popularne piosenki legiono-

we. Wtórowała mu cała sala na czele 
z zespołem „Klepisko”. Oklaskom 
i okrzykom zachwytu nie było końca, 
ale niestety trzeba było pożegnać ar-
tystów i powrócić do rzeczywistości. 
Było to bardzo, bardzo udane spotka-
nie. Kosztowało to organizatorów wiele 
trudu i wysiłku, ale efekty były widocz-
ne i warto było podjąć ten wysiłek wi-
dząc uśmiechnięte, zadowolone, a na-
wet zachwycone twarze. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przygotowali tę wspaniałą imprezę, 
a w szczególności naszemu Wójtowi 
Gminy p. Adamowi Zającowi. Mam 
nadzieję, że spełnią się serdeczne ży-
czenia, które usłyszeliśmy w tym dniu 
z ust miłych gości i spotkamy się na po-
dobnej imprezie za rok jeszcze pogod-
niejsi i młodsi, bo „wszystko polega na 
tym, żeby nie dodawać lat do życia, ale 
życia do lat”.
Ps. Składamy serdeczne podziękowa-
nie dla dyr. GOK pana Leszka Janika 
za fachową obsługę nagłośnienia oraz 
za oprawę artystyczną koncertu. Zarząd 
Związku z p. przew. Henrykiem Prze-
chem wyrażają swą wdzięczność i po-
dziękowania.

Obchody Dnia Seniora

Tradycyjnie już od lat człon-
kowie Związku Emerytów 
w Kłomnicach spotykają 

się odświętnie z okazji Dnia Senio-
ra obchodzonego na całym świe-
cie. Tegoroczne spotkanie w dniu 14 
listopada zgromadziło na sali OSP 
w Kłomnicach ponad 130 osób. Prze-
wodniczący Związku Oddziału Re-
jonowego w Kłomnicach serdecznie 
witając koleżanki i kolegów, przywitał 
również serdecznie przybyłych go-
ści: Przewodniczącego Rady Gminy 
w Kłomnicach – p. Jarosława Łapetę, 
Zastępcę Wójta Gminy – p. Wandę 
Kusztal, Wiceprzewodniczącą Zarządu 
Oddziału Okręgowego PZERI w Czę-
stochowie – p. Zenobię Mielniczuk, 
Prezesa OSP Kłomnice – p. Stanisława 
Piecha i przedstawicieli Zarządów Kół 
Związku w Pławnie i Ciężkowicach.
 Sekretarz Gminy p. Róża Wiewióra 
skierowała do uczestników życzenia 
i wiązankę róż.

 Na uroczystych spotkaniach z oka-
zji Dnia Seniora staramy się, aby nasze 
koleżanki i koledzy mogli być wyróż-
niani za ich społeczne działanie i bez-
interesowną aktywność oraz zasługi na 
rzecz Związku. Zarząd Główny nadał 
Ryszardowi Całusowi, Stanisławie 
Politańskiej i Marii Adamus dyplomy 
w uznaniu zasług dla Związku. Dyplo-
my wręczyła Wiceprzewodnicząca Za-
rządu O/o w Częstochowie. Natomiast 
Zarząd OR w Kłomnicach przyznał 
nagrody dla Kol. Grażyny Jurczyń-
skiej, Kazimierza Maklesa i Ryszarda 
Całusa. Listy gratulacyjne wraz z po-
dziękowaniami wręczył im przewodni-
czący Zarządu OR. Wyróżnieni wraz 
z życzeniami otrzymali piękną, czer-
woną różę. Zaproszeni goście życzyli 
wszystkim seniorom.: dobrego zdro-
wia, szczęścia i radości oraz wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata życia.
 Zespół „Jesienna nutka” wystąpił 
z piosenkami i recytacjami dedykując 

Henryk Przech

wszystkim zebranych.
Emeryci, renciści i osoby z niepełno-
sprawnością zrzeszają się w Związku, 
aby wspólnie pracować społecznie 
sami dla siebie i innych. W swej dzia-
łalności spotykamy ludzi, którzy życz-
liwie udzielają nam pomocy i material-
nego wsparcia.
Wdzięczność i podziękowania złożył 
przewodniczący Zarządu OR w Kłom-
nicach dla organów samorządu gmin-
nego, kierownictwa Banku Spółdziel-
czego w Kłomnicach, Zarządu OSP 
Kłomnicach, Zarządu GS ‘SCh”, dy-
rektora GOK, Zarządu LZS „Pogoń” 
w Kłomnicach oraz osób fizycznych 
– właścicieli jednostek gospodarczych.
 Spotkanie przebiegało w miłej i we-
sołej atmosferze towarzyskiej. Jubilat-
ki – 80 lat – otrzymały tzw. nagrody 
jubileuszowe.
 Ruch, śpiew, taniec i śmiech to naj-
lepsza terapia dla osób po 60 – siątce. 
W trakcie spotkania uczestnicy dawa-
li dowody, że potrafią być aktywni 
i pięknie bawić się. Do tańca przygry-
wał dwuosobowy zespół muzyków – 
p. Marek i Kazimierz Zając. Radośni 
uczestnicy wyrażali swoje zadowole-

›››
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Renata Krawiec

nie i nagradzali grających gromkimi 
oklaskami.
 Chętne panie pod kierownictwem 
pani Jasi Michoń przyrządziły i upie-
kły smaczne ciasta oraz przygotowały 
dania do konsumpcji. Stoły ładnie ude-
korowane i obficie zastawione podkre-
ślały uroczysty charakter spotkania.
Nadmieniam, że w przygotowaniu tego 
spotkania przypadły również zadania 
dla mężczyzn, którzy nie zawiedli. 

Dzięki p.p. Krystynie i Ryszardowi 
Całus mogła być czynna szatnia.
Wszystkim Kol. Kol. biorącym udział 
w pracach przygotowujących spotka-
nie składam serdeczne podziękowania. 
Prezesowi i Zarządowi OSP dziękuję 
za nieodpłatne użyczenie pomieszczeń 
i sali, a Państwu Krystynie i Janowi Po-
stawa za życzliwość i wykonaną pracę.
 Drodzy Państwo, wciąż młodzi du-
chem, przyjmijcie najserdeczniejsze 

życzenia: dobrego zdrowia, szczęścia 
i radości, miłości płynącej z serc życz-
liwych Wam osób oraz wszelkiej po-
myślności na dalsze lata życia.
 Życzę mile spędzonego czasu i ra-
dości na wczasach, wycieczkach i po-
zostałych uroczystościach oraz impre-
zach organizowanych przez Prezydium 
i Zarząd naszego Oddziału w Kłomni-
cach.

Drodzy Emeryci, Renciści i Osoby z niepełnosprawnością.
 Pełnych ciepła, serdeczności, pokoju, radości Świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Bo-
żego oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2010 Roku
                    życzy Przewodniczący wraz z Zarządem Związku.

Telewizja NTL w Zespole „Grusza”

Zespół Obrzędowy „Grusza” w dniu 
11 listopada, w Dniu Święta Nie-

podległości, gościł w sali OSP w Rze-
rzęczycach, telewizję NTL z Radom-
ska, Redaktora Ireneusza Staszczyka, 
który jest specjalistą od spraw i wyda-
rzeń kulturalnych. Tydzień wcześniej 
te same emocje przeżywał Śpiewaczy 
Zespół Folklorystyczny „Klepisko” na 
próbie, repertuar - Pieśni żołnierskie 
i patriotyczne. Zespół „Grusza” pre-
zentował obrzęd „Rozmaitości w cha-
łupie u szewca Morcina”. Jest on autor-
stwa P. Janiny Gołdy, która niedawno 
obchodziła swoje urodziny. Z tej to 
okazji Zespół Obrzędowy „Grusza” 

odśpiewał życzenia, wraz z przekaza-
niem wielkiego kosza kwiatów. My, 
pracownicy GOKu, też z wielką przy-
jemnością stawiliśmy się na uroczy-
stość. Wdzięczni, że możemy współ-
pracować z tak utalentowaną panią 
Janiną Gołdy. Bez niej nie byłoby ze-
społu, nie byłoby tak wspaniałych sce-
nariuszy obrzędów. Pragniemy pod Pa-
tronatem GOK w Kłomnicach zebrać 
wszystkie scenariusze i wydrukować. 
One są bezcenne. To one są żywym 
teatrem z życia i pasji naszej Jubilat-
ki. Życzymy zdrowia., pogody ducha, 
wiele łask Bożych i miłości bliskich. 
Pani Janina Gołdy udzieliła przed wy-
stępem wywiadu Redaktorowi, który 
można było obejrzeć w programie „Już 

Weekend” w telewizji NTL. Zespół 
jest wielopokoleniowy, autentyczny. 
Wywiadu wraz zaśpiewaniem ludowej 
przyśpiewki udzieliły także dziewczę-
ta: Klaudia Makles i Martyna Łudczak. 
Redaktor zwrócił uwagę na wyjątkowo 
naturalną grę aktorską P. Jana Sosny. 
Wypowiadał się on przed kamerą. Po-
dobnie - Kierownik Organizacyjny - P. 
Marianna Makles. 

„Rozmaitości w chałupie u szewca 
Morcina”, czyli „Grusza” w Lelowie

Przyjemnie jest oglądać ten spek-
takl, żywy i barwny teatr obrzędo-

wy. Rekwizyty, stroje, dobre humory 
i porozumienie aktorów, więcej akto-
rów wielopokoleniowych, występu-
ją bowiem dwie młode dziewczyny, 
wnuczki pań z Zespołu Obrzędowego 
„Grusza”. Zdjęcia i nowe widowisko 
jest dowodem kreatywności zespołu. 
Przypomnieniem rzadko podejmowa-
nych tematów, związanych z wsią. Dla-
tego Wiejski Teatr Obrzędowy. Pragnę 
z radością wszystkich poinformować, 
że Zespół otrzymał jedno z trzech II 
miejsc - nagroda ufundowana przez 
Samorząd Marszałkowski. Przed Ze-
społem Grusza na I miejscu uplasował 
się Zespół „Cyganeczki” z Sygontki, 
gmina Przyrów. Również z zaintere-
sowaniem i podziwem oglądałam wi-
dowiskowo wystawione przez Zespół 
Obrzędowy z Domu Opieki Społecz-
nej w Częstochowie. Gratulujemy Ze-

Informacje kulturalne
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Przegląd Małych Form Teatralnych - Teatr cieni z GOK Kłomnice
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społowi II miejsca!!!! na IX Jurajskim 
Przeglądzie Zespołów Ludowych „Ob-
rzędy, Zwyczaje, Tradycje”.
 
Opowiem Ci bajkę...

Przegląd Małych Form Teatralnych 
już za nami. Odbył się 21 listopada 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłom-
nicach. Siedem grup teatralnych uczest-
niczyło w Przeglądzie. Bajki te znane 
i mniej znane. Urokliwe teksty Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima, ponad-
czasowe. Aż się prosi - Poczytaj mi 
mamo?! Celem przeglądu było uwraż-
liwienie dzieci na teatr, poznanie do-
brej literatury dziecięcej, wzbogacanie 
wyobraźni, ekspresji. Ponadto wymia-
na doświadczeń nauczycieli, uczestni-
ków i oglądających spektakle, etiudy, 
inscenizacje teatralne. Staraliśmy się 
wszyscy w tym dniu cieszyć i poka-
zać tę radość oraz autentyczną integra-
cję. Wśród zespołów teatralnych byli 
uczniowie ze szkół z Gminy Olsztyn: 
Kusięta, Turów. Z naszej gminy: GOK 
Kłomnice, SP Konary, SP Skrzydlów, 
ZS Garnek, Przedszkole Rzerzęczyce. 
Uroczystego otwarcia dokonał Wójt 
Gminy Kłomnice - P. Adam Zając. 
Jury: Małgorzata Chebel - plastycz-
ka z Regionalnego Ośrodka Kultury 
z Częstochowy i Sylwia Oksiuta - ak-
torka częstochowskiego Teatru.
 Pięknie dziękuję w imieniu wszyst-
kich dzieci - P. Tomaszowi Drab - 
Sklep „Evita” w Kłomnicach, za ob-
darowanie - torbami ekologicznymi 
i aniołkami, w które mogliśmy włożyć 
nagrody. Podziękowania kieruję do 
młodzieży z GOK w Kłomnicach za 
szczerą pomoc w organizacji imprezy. 
Kubie Gale za plastyczne, dobre pra-
ce, związane z imprezą (od kilku lat 
pomaga!). Za prace porządkowo -or-
ganizacyjne dziękujemy: Norbertowi 
i Adrianowi Monecie, Patrykowi Kwa-
piszowi, Patrykowi Kołodziejczykowi, 
Tomaszowi Kowalczykowi, Toma-
szowi Klepek, i innym, ich kolegom, 
którzy przez uczynność i chęć pomocy 
zdobywają zaufanie oraz uznanie.
  Jesteśmy pewni, że z satysfakcją 
podejmiemy się organizacji kolejnej 
edycji Przeglądu Małych Form Te-
atralnych „Opowiem Ci bajkę” w 2010 
roku. Bo jest warto, by ocalić od zapo-
mnienia formy teatralne, i dla integra-
cji!

 

Komisja po obejrzeniu wszystkich 
form teatralnych postanowiła przy-
znać następujące miejsca, z promocją 
występów na II edycji Gminnego Dnia 
Dziecka pod Patronatem Wójta Gminy 
Kłomnice - Rzeki 2010 dla: 
I miejsce: Zespół Szkół z Kusiąt 
„Zielone Ludki” - „Bajka ekologicz-
na o czystości, o zabawie i podstępie 
w słusznej sprawie”
II miejsce ex equo: Zespół Szkół w Ko-
narach; Szkoła Podstawowa w Turo-
wie - „Rzepka”
III miejsce: Zespół Szkół w Garnku - 
„Odlotowe kapcie- Baśń o Kapciusz-
ku”
Wyróżnienie: Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kłomnicach - „Żuraw i Czapla & 
Kraina Cieni”
Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych 
sukcesów, aby powiększali swoje zain-
teresowania i umiejętności. Zapraszam 
również na www.gokklomnice.pl, 
gdzie znajdują się zdjęcia oraz protokół 
z tego Przeglądu. 

Konkurs recytatorski rozstrzygnięty

W dniu 1 grudnia 2009 roku na 
Konkursie Sztuki Recytatorskiej  

w GOKu wystąpiło ogółem 70 uczniów 
ze szkół podstawowych i niektórych 
gimnazjów z terenu naszej gminy. 
 Dobór repertuaru w niektórych 
przypadkach ciekawy. Każdy chce 
wygrać, ale nie każdy jest od razu 
wspaniałym recytatorem. Trzeba wie-

le włożyć pracy, poświęcić czasu  na 
czytanie i wyszperanie odpowiedniego 
tekstu. Dziecięcość ma to do siebie, 
że tak jak czują naturalnie i sponta-
nicznie mówią. Zawsze cieszymy się 
z odwiedzin wszystkich recytatorów, 
nauczycieli , opiekunów i rodziców. 
Wszyscy wspólnie przygotowują, sta-
rają się , by dziecko wypadło najlepiej. 
Jeśli nie w tę edycję, to może za rok? 
Trzeba o wiele wcześniej znaleźć tekst 
i ćwiczyć! Recytatorów oceniali akto-
rzy z Teatru im. Adama Mickiewicza 
- Państwo: Agata i Adam Hutyrowie.
 Za obdarowanie dzieci  i młodzież 
pączkami i bułkami dziękujemy ser-
decznie Panu Norbertowi Klekowskie-
mu - Piekarnia Ciastkarnia Kamieńsk 
- Sklep Firmowy Kłomnice. Od wielu 
lat przekazuje nam słodkości.
 Po wnikliwym przesłuchaniu 
wszystkich uczestników – recytatorów, 
w trzech o kategoriach wiekowych,  
komisja sędziowska postanowiła przy-
znać następujące miejsca i wyróżnie-
nia: 
W KATEGORII OD KLASY 0 DO III 
KLASY:
I miejsce - Gabriela Dobrzańska - SP 
Konary
II miejsce - Zuzanna Kumorek - SP 
Skrzydlów
III miejsce - Piotr Szlęg - SP Witko-
wice
Wyróżnienie –Kinga Wójcik – SP Rze-
rzęczyce
W KATEGORII OD IV DO VI:

Laureatki Gminnego Konkursu Recytatorskiego
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Mistrz Polski masters nadal będzie 
startował w tandemach…

Jan Milc

Minął kolejny sezon kolarski. 
Dla pana Darka Flaka, na-
szego eksportowego spor-

towca był on bardzo udany. Może nie 
aż tak dobry jak w roku olimpijskim, 
niemniej przyniósł kolejne sukce-
sy i nowe doświadczenia. Pan Darek 
większość czasu poświęcił na starty 
w tandemach wspólnie z niedowidzą-
cym Andrzejem Zającem, mniej zain-
teresowania wykazując wyścigom ma-
sters’ów. Nie przeszkodziło to wszak 
naszemu znakomitemu zawodnikowi 
w zdobyciu kolejnego Mistrzostwa 
Polski w jeździe indywidualnej na 

czas. W opinii Mistrza najważniej-
szym sukcesem było zdobycie piąte-
go miejsca na Mistrzostwach Świata 
we Włoszech, gdzie tandem Dariusz 
Flak i Andrzej Zając zaprezentował 
się znakomicie. Warto tu wspomnieć, 
że Polscy zawodnicy zdominowali te 
mistrzostwa zajmując I, III i V miejsca. 
- Polskie tandemy są naprawdę bardzo 
mocne – wspomina pan Darek. – Każ-
dy z naszej trójki mógł te zawody wy-
grać. Nam udało się to na Paraolim-
piadzie w Pekinie, teraz nasi koledzy 
i jednocześnie konkurenci mieli więcej 
szczęścia. O sukcesie w wyścigu kolar-

skim decyduje wiele czynników, oczy-
wiście najważniejszym jest odpowied-
nie przygotowanie kondycyjne, jednak 
niemniej ważna jest taktyka ścigania, 
układ interesów w grupie i oczywiście 
przysłowiowy łut szczęścia. W tych mi-
strzostwach zabrakło nam nieco tego 
ostatniego czynnika… Ale pokonaliśmy 
wiele tandemów, które z radością wzię-
łyby to piąte miejsce.
 Niewątpliwie dużym osiągnięciem 
było zwycięstwo w pięcioetapowym 
wyścigu „Ronde van Belgë”. Ta zna-
komicie organizowana impreza ko-
larska rozgrywana jest przez Belgów 

I miejsce – Sebastian Krzemiński - SP 
Kłomnice
II miejsce –Igor Gągała – SP Garnek
III miejsce- Joanna Gawrońska SP Ko-
nary
Wyróżnienie –Dominika Dąbrowska 
_ SP Kłomnice i Paulina Pluta – SP 
Skrzydlów
W KATEGORII GIMNAZJALNEJ
I miejsce – Justyna Kalota – Gimna-
zjum Rzerzęczyce
II miejsce – Eliza Kołodziejczyk - 
Gimnazjum Garnek
III miejsce- Wioletta Ociepa – Gimna-
zjum Skrzydlów
Wyróżnienie- Justyna Bilińska – Gim-
nazjum Konary

Anioły z masy solnej i Pierniki Bożo-
narodzeniowe -już niedługo!

„Szedł w noc grudniową hen, aż z Betlejem
Jezus maleńki, stopką bosą

szedł błogosławić świata nadziejom
i ludzkim wielkim, i małym smutkom”...

To wszystko może się spełnić, jeśli 
dołączysz do konkursu - Anioły 

z masy solnej i Pierniki. Liczy się każda 
para rąk bez względu na wiek. Wszyst-
kie kategorie od najmłodszych do naj-
starszych. Za sprawą waszej dobroci 
i pomysłowości możemy dokonać naj-
piękniejszego wystroju naszego Ośrod-
ka Kultury ,tuż przed najpiękniejszymi 

Świętami Bożego Narodzenia 
2009. Dokonamy oceny prac 
nadesłanych - aniołów i pierni-
ków po 15 grudnia. Następnie 
najlepszych nagrodzimy  na-
grodami i dyplomami, a będzie 
to niedziela - 20 grudnia o go-
dzinie 16.00  Wręczać będzie-
my pierniki na ręce Kierowni-
ka GOPS w Kłomnicach - P. 
Barbary  Mizery. W następnym 
dniu Pracownicy rozwiozą je 
do osób : dzieci z biednych ro-
dzin i samotnych starszych lu-
dzi. Iskierka sympatii i nadziei 
zdąży na czas od nas  dotrzeć 
do nich... W dniach 21 i 22 
grudnia Dzieci z Wolontariatu 
Akcji „Wakacje i Ferie” sprze-
dawać będą anioły w „Wafelku 
A&D” oraz w „Delikatesach 
Centrum” w Kłomnicach. Za 
sprzedane anioły kupimy po raz 
kolejny paczki żywnościowe 
dla dzieci z biednych rodzin. 
Konkurs ma rangę powiatową. 
Paczki rozwieziemy  do wszystkich 
gmin , które brały udział w konkursie, 
wzorem ubiegłego roku.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kłomnicach, przy Współpracy: 
GOPS w Kłomnicach. Dofinansowano 
ze środków Samorządu Powiatu.
 Święta Bożego Narodzenia przeżyj-

my pełniej niosąc pomoc i dzielmy się 
nawet najmniejszym dobrem - Anio-
łami i Piernikami Bożonarodzeniowy-
mi. Do zobaczenia na wystawie i uro-
czystym  rozdaniu nagród w dniu 20 
grudnia (Niedziela) sala widowiskowa 
GOK w Kłomnicach. Zapraszamy!!

Teatr ze szkoły w SkrzydlowieKłomnice
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od 23 lat. W historii tego wyścigu nie 
zdarzyło się, aby poza Belgami, Fran-
cuzami i Hiszpanami wygrywali go 
kolarze z innych krajów. Nasz tandem 
nie dał szans rywalom wygrywając trzy 
z pięciu etapów i oczywiście końcową 
klasyfikację. Dodatkowo zwyciężył 
także w klasyfikacji punktowej. A za-
tem dwie najbardziej wartościowe ko-
szulki tego najważniejszego na świecie 
wyścigu tandemowego trafiły do rąk 
naszych sportowców. 
- Bardzo emocjonujący był finisz trze-
ciego etapu – opowiada swoje wra-
żenia nasz zawodnik. – W końcówce 
pędziliśmy z dużą prędkością, byliśmy 
w okolicach trzeciego miejsca. Przed 
nami finiszowali Niemcy i Białorusini. 
W chwili kiedy pilot „wyrzucił” koło 
w przód wyprzedzając tandem białoru-
ski wydawało się, że niemiecki tandem 
wygra ten etap. Uczynił to jednak zbyt 
wcześnie, a my pedałując do ostatnie-
go momentu nie daliśmy za wygraną 
i ostatecznie wygraliśmy tę rywalizację 
o „błysk szprychy” jak zwykł mawiać 
znakomity komentator sportowy pan 
Bohdan Tuszyński.
 Obok tych znakomitych osiągnięć 
do najważniejszych Mistrz zalicza tak-
że zwycięstwo w IX Ogólnopolskim 
Wielkanocnym Wyścigu Kolarskim 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice oraz 
drugie miejsce w Mistrzostwa Pol-
ski Tandemów. Nasz reprezentacyjny 
tandem plasuje się ponadto na piątym 
miejscu w rankingu UCI (Międzynaro-
dowa Unia Kolarska).
 W momencie, kiedy ten materiał 
dotrze do szanownych czytelników 
pan Darek będzie przygotowywał się 
do startów w 2010 roku. Już teraz na 

przełomie listo-
pada i grudnia 
można go zoba-
czyć pędzącego 
na rowerze po 
naszych drogach. 
- Aby dobrze 
przygotować się 
do następnego 
sezonu treningi 
trzeba rozpocząć 
już jesienią – wy-
jaśnia pan Darek. 
– Nie można osią-
gnąć znaczących 
wyników bez od-
powiedniego przygotowania kondy-
cyjnego. Zakładam, że w najbliższych 
miesiącach  powinienem przejechać 
ok. 5 tys. km. Największe obciążenie 
przypadnie na marzec przyszłego roku 
– 2 500 km, a później zaczynają się już 
starty w zawodach.
 Już dziś wiadomo, że Wójt Gminy 
Kłomnice pan Adam Zając i organiza-
torzy przyszłorocznego, Jubileuszowe-
go X Ogólnopolskiego Wielkanocnego 
Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta 
Gminy Kłomnice zabiegają o udział 
w nim najlepszych tandemów polskich, 
w tym Dariusz Flak Andrzej Zając. Jest 
pewne, że pan Darek wystartuje także 
w kategorii masters, podobnie jak pew-
ny jest strat jego tandemu w pierw-
szych przyszłorocznych zawodach do 
Pucharu Europy w Bilbao w dniach 
30.04 – 2.05.2010.
 W minionym roku wiele informa-
cji w serwisach sportowych dotyczyło 
kontroli antydopingowej i związanych 
z nią konsekwencjami. Po bardzo 
udanym starcie naszych zawodników 

w Pekinie 
taką kontrolą 
i nadzorem 
p r o w a d z o -
nym przez 
M i ę d z y n a -
rodową Ko-
misję Anty-
d o p i n g o w ą 
( W A D A ) 
objęty zo-
stał także 
nasz Mistrz. 
W progra-
mie tym 
biorą udział 
także naj-

więksi kolarze na świecie m.in. Lan-
ce Armstrong. World Anti-Doping 
Agency realizując projekt „czyste ser-
ce” podjęła walkę z niedozwolonymi 
w sporcie specyfikami wpływającymi 
na wynik rywalizacji i bardzo często 
na pogorszenie zdrowia zawodników. 
W projekcie tym idzie przede wszyst-
kim o to, aby prezentować sportow-
ców, którzy osiągają znakomite wyniki 
bez „koksu” i innych „wspomagaczy”. 
Pan Darek Flak obok wspomnianego 
Lance’a Armstronga oraz wielu innych 
wspaniałych zawodników jest przykła-
dem sportowca o „CZYSTYM SER-
CU”.

… a Agnieszka Łągiewka już w gro-
nie seniorek! 

Całkiem udany sezon sportowy miała 
też nasza jedyna zawodniczka Agniesz-
ka Łągiewka. Dla niewtajemniczonych 
podaję, że Agnieszka jest zawodnicz-
ką CKKS „Kolejarz – Jura” w Często-
chowie i  w sezonie 2009 stratowała 
w kategorii juniorka. Jest to najliczniej 
obsadzana kategoria na każdych zawo-
dach. Nasza zawodniczka zanotowa-
ła kilka wartościowych wyników, do 
których należy zaliczyć przede wszyst-
kim  brązowy medal w Mistrzostwach 
Śląska w MTB rozgrywanych w poło-
wie lipca w Imielinie, drugie miejsce 
w klasyku w Koziegłówkach, a także 
trzecie miejsce w kategorii juniorka 
i piąte w klasyfikacji open w wyścigu 
we Mstowie. 
- Moje osiągnięcia nie mają tak wiel-
kiej rangi jak pana Darka, niemniej je-
stem z nich bardzo zadowolona – mówi 
Agnieszka Łągiewka. – Nauka nie 
pozwala mi na poświęcanie większej 

›››
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Andrzej Śpiewak

Zakończyła się runda Jesienna w rozgrywkach piłki nożnej Podokręg Częstochowa w rozgrywkach których występują 
drużyny z naszej Gminy. Przedstawimy poniżej osiągnięcia poszczególnych drużyn w swoich grupach rozgrywko-
wych.

Grupa rozgrywkowa Klasy „ A”.  W tej klasie rozgrywkowej występują trzy drużyny z naszej Gminy  Orkan Rzerzęczyce, 
Warta Zawada, Pogoń Kłomnice

W grupie rozgrywkowej klasy „B” występuje drużyna Metal Rzeki Wielkie

L.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1.  Maraton Walenczów 10 7 3 0 26 10 +16 24

2.   Błękitni Libidza 10 7 0 3 34 18 +16 21

3.   Metal Rzeki Wielkie 10 6 1 3 22 14 +8 19

4.   Grom Cykarzew 10 5 1 4 19 18 +1 16

5.   Iskra Mokrzesz 10 5 1 4 19 19 0 16

6.   Jurajskie Wilki Cz-wa 10 4 3 3 17 15 +2 15

7.   Błękitni Aniołów 10 4 2 4 15 15 0 14

8.   Kmicic Kruszyna 10 4 1 5 30 28 +2 13

9.   Sparta Nowa Wieś 10 3 1 6 13 18 -5 10

10.  Świt Borowno 10 2 0 8 9 31 -22 6

11.  Płomień Lgota Mała 10 0 3 7 8 26 -18 3
          

L.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Orzeł Kiedrzyn 14 12 0 2 49 19 +30 36

2. Orkan Rzerzęczyce 14 10 1 3 49 21 +28 31

3. Oksza Łobodno 14 9 4 1 40 16 +24 31

4. KS Panki 14 10 1 3 51 25 +26 31

5. Liswarta Krzepice 14 7 2 5 37 27 +10 23

6. Warta Zawada 14 7 0 7 24 29 -5 21

7. Polonia-Unia Widzów 14 6 2 6 24 20 +4 20

8. Grom Miedźno 14 5 2 7 28 27 +1 17

9. Piast Lubojna 14 5 1 8 41 34 +7 16

10. Pogoń Kłomnice 14 4 2 8 28 43 -15 14

11. Junior Szarlejka 14 3 3 8 36 50 -14 12

12. Plomień Czarny Las 14 3 2 9 23 46 -23 11

13. Sokół Wręczyca 14 3 1 10 18 50 -32 10

14. Amator Golce 14 2 3 9 21 62 -41 9

Podsumowanie rozgrywek piłki nożnej

ilości czasu na treningi, dlatego zda-
rzało się, że brakowało mi tego ostat-
niego „depnięcia”. Mam nadzieję, że 
nadchodzący, nowy sezon będzie dla 
mnie lepszy. Marzę o takich sukcesach 
jakie odnosił pan Darek, no cóż może 
w przyszłości…
 O ocenę i krótkie podsumowanie 
startów naszej zawodniczki poprosili-
śmy trenera i opiekuna żeńskiej sekcji 
kolarskiej CKKS „Kolejarz-Jura” pana 
Dariusza Kuronia.:

- Dla Agnieszki był to dość trudny sezon 
– mówi trener. – Ze względu na uraz 
jaki odniosła  w sezonie 2008 roku dość 
długo nie mogła „odnaleźć się” w pe-
letonie i skutecznie finiszować. Strach 
przed ponownym upadkiem mocno ją 
paraliżował. Mimo to była bardzo war-
tościową zawodniczką, która odniosła 
kilka znaczących sukcesów. Uważam, 
że byłoby znacznie lepiej gdyby nie blo-
kada, o  której wspomniałem.
 Dla Agnieszki był to ostatni rok 

startów w kategorii juniorka. W przy-
szłym sezonie będzie już startować 
jako seniorka, będąc jednocześnie jed-
ną z najmłodszych zawodniczek w tej 
grupie. 
 W imieniu czytelników „GK” 
i sympatyków sportu, a kolarstwa 
przede wszystkim gratulujemy naszym 
zawodnikom osiągniętych sukcesów 
i jednocześnie życzymy spełnienia wy-
znaczonych celów.
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L.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Raków Częstochowa 13 13 0 0 156 7 +149 39

2. Oksza Łobodno 14 12 0 2 85 31 +54 36

3. Pogoń Kamyk 14 9 0 5 83 42 +41 27

4. Pogoń Kłomnice 13 7 1 5 45 22 +23 22

5. Unia Rędziny 13 5 0 8 36 50 -14 15

6. Naprzód Ostrowy 14 5 0 9 42 75 -33 15

7. APN II Częstochowa 13 1 1 11 20 85 -65 4

8. Huragan Jezioro 12 0 0 12 5 160 -155 0

W rozgrywkach drużyn młodzieżowych sytuacja przedstawia się następująco
W grupie Junior Starszy w rozgrywkach udział bierze Warta Zawada

L.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Junior Szarlejka 13 10 1 2 75 22 +53 31

2. Skra II Częstochowa 13 8 3 2 68 13 +55 27

3. Pokój Sadów 13 8 2 3 57 16 +41 26

4. Sokół Olsztyn 13 8 2 3 63 20 +43 26

5. Orzeł Kiedrzyn 13 8 2 3 46 23 +23 26

6. Czarni Starcza 13 8 1 4 46 23 +23 25

7. Naprzód Ostrowy 13 7 2 4 70 26 +44 23

8. Piast Lubojna 13 7 2 4 71 38 +33 23

9. Salos Częstochowa 13 5 3 5 46 36 +10 18

10. Sparta Szczekociny 13 6 0 7 40 38 +2 18

11. Płomień Czarny Las 13 3 0 10 13 62 -49 9

12. Warta Zawada 13 2 0 11 20 98 -78 6

13. Sokół Parzymiechy 13 2 0 11 20 86 -66 6

14. Sparta Siedlec Duży 13 0 0 13 11 145 -134 0

W rozgrywkach Junior Młodszy występują dwie nasze drużyny Orkan Rzerzęczyce , Pogoń Kłomnice

L.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Skra Częstochowa 12 9 1 2 78 19 +59 28

2. Orkan Rzerzęczyce 12 9 1 2 51 22 +29 28

3. Pogoń Kłomnice 12 9 0 3 43 27 +16 27

4. Lotnik Kościelec 12 6 2 4 42 23 +19 20

5. Kamienica Polska 12 3 0 9 26 64 -38 9

6. Beniaminek Cz-wa 12 2 0 10 12 70 -58 6

7. Płomień Kuźnica Mar. 12 2 0 10 16 43 -27 6

W rundzie rewanżowej zawodnicy Orkan Rzerzęczyce będą występować w I –ej Lidze rozgrywkowej Junior Młodszy. Do 
I-ej Ligi awansują po dwie najlepsze drużyny z czterech grup rozgrywkowych z rundy jesiennej.
Drużyna Pogoni Kłomnice swoje mecze będzie rozgrywać w II-ej Lidze. W rozgrywkach Trampkarzy Młodszych naszą 
Gminę reprezentuje drużyna Pogoń Kłomnice

Orkan Rzerzęczyce – Pogoń Kłomnice 7-1

Orkan Rzerzęczyce – Warta Zawada 5-1

Pogoń Kłomnice – Warta Zawada 1-0

Przedstawione zostały osiągnięcia poszczególnych drużyn z terenu naszej Gminy w rozgrywkach poszcze-
gólnych klas rozgrywkowych rundy Jesiennej.
Poniżej przedstawimy wyniki naszych  drużyn w rozgrywkach kl. „A” ( derby)

Życzę wszystkim zawodnikom i działaczom uczestniczącym w rozgrywkach ligowych samych sukcesów oraz składam 
Najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne
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,,W listopadzie 1938 r. budynek rozpoczęty. 
15VI 1939r. doprowadzono pod dach i po-
kryto. Budynek jest jednopiętrowy i mieścić 
będzie pięć izb szkolnych, dwa komplety 
mieszkań dwupokojowych i jedno dla oso-
by samotnej.”
 To fragment zapisu z najstarszej kroni-
ki szkoły w Rzerzęczycach, sporządzony 
przez ówczesnego kierownika szkoły Pawła 
Zawadzkiego. Kolejnym ważnym wyda-
rzeniem dla szkoły było wybudowanie sali 
gimnastycznej. Obiekt sportowy powstawał 
w latach 1968- 1972 dzięki staraniom dy-
rektora szkoły p. J. Kościelniaka i zaanga-
żowaniu rodziców. Od tamtej pory upłynął 
szmat czasu i był to zupełnie inny wizerunek 
placówki oświatowej od tego, jaki rodzi się 
w chwili obecnej.
 Od lipca 2009 r., po trzech miesiącach 
robót nad rozbudową Zespołu Szkół w Rze-
rzęczycach należy stwierdzić, że prace prze-
biegają na wysokich obrotach i są tego efekty. 
 Ta najpoważniejsza inwestycja oświa-
towa w Gminie Kłomnice w obecnym 
czasie opiewa na kwotę 3 mln. 200 tys. zł. 
Wykonawcą prac jest Budowlano- Wytwór-
cza Spółdzielnia Pracy Zakład Budowlany 
w Kłobucku. Prace nadzorują: z ramienia 
inwestora – Gminy Kłomnice mgr inż. 
Krzysztof Zyskowski, a ze strony wyko-
nawcy kierownik budowy mgr inż. Rafał 
Jelonek.
 Aktualnie dokańczane są mury piętra 
szkoły. Mając na uwadze zbliżającą się zimę 
ekipa budowlana dokłada starań, by rychło 
wykonać strop na piętrze. Równolegle przy-
gotowywany jest front robót przy sali gimna-
stycznej. Wykonany został wykop i solidny 
fundament pod klatkę schodową prowa-
dząca na widownię w sali gimnastycznej. 
Będzie to drugie wejście na widownię, wy-
magane przepisami bezpieczeństwa. Poza 

Rozbudowy szkoły c.d.
Dyrektor Zespołu Szkół w Rzerzęczycach mgr Ryszard Krok

tym, wykorzystywane będzie ono podczas 
środowiskowych imprez sportowych. Sala 
sportowa zostanie połączona z częścią dy-
daktyczną szkoły i uczniowie na zajęcia 
wychowania fizycznego będą mogli bezpo-
średnio przechodzić na widownię i do sali 
gimnastycznej.
 Prace przebiegają w sposób profesjonal-
ny i pod troskliwą opieką, ,budowlańców”. 
Zespół realizujący inwestycję obecnie oma-
wia prace związane w wykonaniem więźby 
dachowej. Na poddaszu użytkowym będzie 
zlokalizowana biblioteka szkolna z czytelnią. 
Planuje się również reorganizację biblioteki 
publicznej „pod dachem szkoły” (Obecnie 
znajduje się w strażnicy OSP). Rezerwy po-
wierzchniowe poddasza, biorąc pod uwagę 
połączenie z dotychczasowym budynkiem, 
są potężne- 212m2. Może warto by takie 
możliwości wykorzystać? Tym bardziej, że 
na poddaszu również będą korytarze, sanita-

riaty itp., a także wygodne dojście bezpiecz-
ną klatką schodową.
 Z okien dotychczasowych sal lekcyjnych 
uczniowie i nauczyciele często spoglądają 
na zarysowane szerokie korytarze i klasopra-
cownie. Z radością cała społeczność szkolna 
przyjmuje każdy element nowego skrzydła 
szkoły i z niecierpliwością oczekuje na upra-
gnioną przestrzeń lokalową. 
 Równolegle do prac budowlanych zwią-
zanych z rozbudową szkoły, prowadzone 
są intensywne działania ukierunkowane na 
poprawienie warunków nauki w istniejącym 
budynku. W czasie wakacji z budżetu szko-
ły i środków Rady Rodziców wykonane 
zostały nowoczesne, bezpieczne, estetyczne 
nawierzchnie podłóg w trzech salach oraz 
odnowiono w nich ściany. Usprawniono 
również system wentylacyjny, zapewniając 
odpowiednie napowietrzenie klas. 
 Zmiany w wizerunku budynku szkoły 
od powstania do czasów obecnych przedsta-
wiają fotografie: pierwsza przedstawia budy-
nek szkoły tuż po wybudowaniu – czerwiec 
1939r., następne, obecny stan z zarysem roz-
budowy. 

H.U.T Wojciech Śliwakowski
Konary ul. Polna 4A
Tel. 600-072-028
Polecamy:
 - węgiel z Kazachstanu w promocyjnej cenie
 - węgiel polski z najlepszych kopalń
 - najwyższej jakości ekogroszek polski,
   kazachski, czeski w cenach promocyjnych
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Warciańskie spływy kajakowe

VI edycja zawodów o Puchar Wójta Gminy Kłomnice 
z okazji Święta Niepodległości

Agnieszka Łągiewka już w gronie seniorek!

Mistrz Polski masters nadal 

 będzie startował w tandemach…


