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Drodzy Czytelnicy

Mamy dla Was nową, wiosenną odsłonę „Gazety Kłomnickiej”. Pogoda za oknem idealnie 
pasuje do znanego wszystkim przysłowia: „kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy 

trochę lata”. Mimo kapryśnej Pani Wiosny patrzymy jednak optymistycznie w najbliższą 
przyszłość, w której już niebawem jedno z najpiękniejszych polskich Świąt - Wielkanoc. 
Przyroda obudziła się po zimie więc i my pójdźmy w jej ślady zaczynając prace na świeżym 
powietrzu ze zdwojoną siłą i radością.

W bieżącym wydaniu chcemy przybliżyć naszym czytelnikom tematy związane z inwe-
stycjami, nie tylko zrealizowanymi. Opowiemy również o planowanych zadaniach, w któ-
rych pozyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania jest kluczem do ich realizacji. Tak 
też czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, tj. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - Rzerzęczyce, Adamów oraz rozbudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kłomnicach przy udziale środków z Ministerstwa Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego.

Naszym zadaniem priorytetowym jest poprawa jakości wody pitnej z ujęcia 
w Witkowicach. W roku bieżącym planujemy wykonanie dwóch odwiertów - mamy nadzie-
ję, że przyniosą one zamierzony efekt w postaci wody o odpowiedniej jakości i wydajności. 
Tematem równie istotnym są drogi, które po okresie zimowym wymagają gruntownych 
napraw i remontów. Z mojej strony pragnę zapewnić Państwa, że takie działania już poczy-
niliśmy i sukcesywnie poprawiamy stan sieci dróg gminnych. Równie istotną i równorzędną 
sprawą jest droga krajowa DK-91, a konkretnie jej przebudowa na odcinku od Michałowa 
Rudnickiego do miejscowości Zberezka. Fakt budowy płatnej autostrady DK 1, bez wcze-
śniejszej przebudowy naszej „krajówki”, stwarza poważny problem zarówno ze względu na 
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kłomnice, jak i znacząco utrudnioną komunikację. 

W nowym numerze znajdą także Państwo ważne informacje dotyczące wielu inicjatyw. 
Jedną z nich jest powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z bardzo ciekawą ofertą skierowa-
ną do seniorów. Poza tym wiele relacji z wydarzeń o charakterze kulturalnym i patriotycznym. 
Serdecznie zapraszam do lektury. 

Na koniec pragnę złożyć na Państwa ręce najlepsze życzenia na zbliżające się Święta 
Wielkanocne. Niech Zmartwychwstanie Pana obudzi w Nas wszystkich na nowo wiarę, 
nadzieję i pozwoli z radością spojrzeć w przyszłość. Życzę dużo ciepła rodzinnego i wspa-
niałej atmosfery podczas śniadania wielkanocnego, a w lany poniedziałek... no cóż, życzę, by 
i w tym roku tradycji stało się zadość! Bo tradycję warto podtrzymywać i uczyć jej naszych 
dzieci. Wesołego Alleluja!

Zdjęcia bez podpisu przekazane zostały przez organizatorów imprez lub pochodzą 

 z archiwum Urzędu i jednostek podległych. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów nadesłanych na adres redakcji.
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Inwestycje w Gminie
Marlena Bąk

W grudniu 2016r. utwardzono kostką brukową działki gminne przy ul. Ogrodowej  
w Kłomnicach. Wykonano również wcześniej nieutwardzony odcinek drogi łączący 
drogę krajową DK-91 z ulicą Ogrodową i utwardzono kruszywem parking na przeciw 

kościoła. Wykonane prace poprawiły częściowo estetykę wzdłuż drogi krajowej 
jak również usprawniły swobodną komunikację dla ruchu samochodowego i dla 

pieszych. Całkowity koszt wykonanych prac to kwota ponad 80 tys. zł.

W ubiegłym roku zmodernizo-
wano również na terenie gminy 

oświetlenie uliczne, na które poniesio-
no nakłady na łączną wartość 140 tys. 
zł. brutto, w tym 25 tys. zł. pochodziło  
z funduszy sołeckich wsi. 

Dobudowano 45 sztuk opraw 
oświetleniowych wraz z osprzętem.  
I tak doświetlono w mniejszym lub więk-
szym zakresie: ul. Bocianią w Adamowie; ul. 
Kłomnicką w Zdrowej; ul. Nową w Chorzenicach; 
ul. Polną w Rzekach Małych; ul. Wolności  

w Karczewicach; ul. Mstowską w Nieznanicach, 
ul. Leśną w Kłomnicach oraz drogę gminną  
w miejscowości Huby. W bieżącym roku gmi-
na będzie starać się w dalszej kolejności uzu-
pełniać brakujące oświetlenie by zapewnić 
komfort naszym mieszkańcom, jak również 
użytkownikom dróg.

Okres wiosenny to czas by zająć się droga-
mi gminnymi, zniszczonymi po okresie zimo-
wym oraz po roztopach śniegu. Sukcesywnie 
będziemy dokonywać drobnych remontów  
i napraw, jak również postaramy się wykonać 

kilka nakładek asfaltowych na drogach, któ-
re posiadają największe ubytki. Będziemy 
likwidować nierówności poprzez równanie 
dróg, uzupełnianie tłuczniem, uzupełnianie 
„patcherem”. W chwili obecnej trwa uzupeł-
nianie dziur na drogach o nawierzchniach 
asfaltowych. Dołożymy wszelkich starań by 
komunikacja na drogach gminnych odbywała 
się bez żadnych większych utrudnień.

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie 
konkursu na kanalizacje sanitarną w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, 
gdzie gmina złożyła wniosek o dofinanso-
wanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Adamów i Rzerzęczyce, ul. 
Kolejowa, Szkolna, Bugaj, Leśna. Czekamy 
również na rozstrzygniecie konkursu na 
rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach, gdzie gmina złożyła wniosek 
o dotację do Ministerstwa Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego. 

Naszym bardzo ważnym zamierzeniem 
jest poprawa jakości wody z Ujęcia Wody  
w Witkowicach. W chwili obecnej poprzez 
pilotowe odwierty szukamy wody o lepszych 
parametrach jakościowych i dążymy do tego 
by jak najszybciej ten efekt uzyskać.

Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy 

Państwu spokoju, odpoczynku i radości 
przy suto zastawionych stołach. Niechaj 
będzie to czas wspaniałych rodzinnych 

spotkań wśród rodziny i znajomych. 
A życie będzie dla wszystkich tak 

kolorowe, jak pisanki w koszyczku.

Życzą Państwu:
Adam Worwąg  Przewodniczący Rady Gminy 

Kłomnice 
  wraz z Radnymi

Nowe oświetlenie ulicy Leśnej w Kłomnicach

Parking w centrum Kłomnic
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Stawki podatku nieruchomości na rok 2017
PODATEK OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1m² powierzchni 0,84 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni 4,54 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1m² powierzchni 0,20 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem re-
witalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. 
poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 
1m² powierzchni 2,98 zł

PODATEK OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 
0,70 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1m² pow. użytkowej 19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym od 1m² pow. użytkowej 10,59 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie udzielenia świadczeń zdrowotnych od 1m² 
pow. użytkowej 4,61 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m² pow. użytkowej 4,16 zł
oraz 2 % wartości budowli 
Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 174.
XXVII.2016 z dn. 24 listopada 2016r.
PODATEK ROLNY
Podatek rolny stanowi równowartość pienięż-
ną 2,5 dt żyta dla gospodarstw rolnych oraz 5 dt 
żyta dla posiadających grunty do 1 ha. Zgodnie 
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2016r. 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2017 cena ta wy-
niosła 52,44 zł za 1 dt. W związku z tym stawka 
podatku rolnego w roku 2017 wynosi: 
- 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów 
gospodarstw rolnych
-262,20 zł dla gruntów pozostałych wynikających 
z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.)
PODATEK LEŚNY
Stawka podatku leśnego na rok 2017 wynosi 
42,0222 zł z 1 ha powierzchni.
Stanowi ona równowartość pieniężną 0,220 m³ 
drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży 
drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. ogłoszo-
nej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, która wyniosła 191,01 zł. 
Stawki podatku od środków transportowych 
pozostawiono niezmienne w stosunku do roku 
2016. W związku z obszernym materiałem 
uchwały nr 174.XXVII.2016 z dn. 24 listopada 
2016 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych na 2017 rok zainteresowanych 
odsyła się na stronę www.bip.klomnice.pl, gdzie 
w zakładce uchwały znajduje się jej kompletna 
treść.         Red.

Ponad ćwierć 
miliona 
złotych dla 
organizacji 
z naszej gminy

Wójt Gminy Kłomnice rozstrzygnął 
otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym 
oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 
w środowiskach seniorów z terenu 

gminy Kłomnice.

W konkursach ofert wzięło udział 31 or-
ganizacji, które złożyły 46 ofert. Łączna 

wartość środków przeznaczonych przez 
Gminę Kłomnice dla organizacji to 263 tys. 
zł. Wyniki otwartego konkursu ofert dostępne 
są w Biuletynie Informacji Publicznej     Red.

Harmonogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowych
Dawid Smolarek

Odpady wielkogabarytowe odbierać będzie 
firma P.H.U. PAVER, Karol Sienkiewicz, 

ul. Sienkiewicza 58 a, 29-100 Włoszczowa. 
W dniu odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych przed posesję do godziny 7:00 prosi-
my wystawiać: stoły, szafy, krzesła, tapczany, 

komody, sofy, dywany, wózki dziecięce, mate-
race, pierzyny, sieci na pranie, zabawki dużych 
rozmiarów. 

Do odpadów wielkogabarytowych nie na-
leżą: opony, odpady budowlane i remontowe, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.     

Maj 2017 Miejscowość, ulica

11 Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice

12 Adamów (oprócz ul. Rycerskiej numer 19,21,23) 
Huby, Skrzydlów, Trząska, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

15
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, 

Kłomnice (ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Częstochowska, Dworska, 
Parkowa, Pocztowa, Południowa, Projektowana, Strażacka, Targowa)

16 Rzerzęczyce, Niwki, Przybyłów, 
Adamów (tylko ul. Rycerska numer 19, 21, 23)

17 Garnek, Kuźnica, Chmielarze, Karczewice, Pacierzów

18 Konary, Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna 

19

Zdrowa, Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, 
Kłomnice ( ulice: Dworcowa, Gwiezdna, Janaszowska, Kolejowa, Krótka, 

Księża, Księżycowa, Leśna, Łąkowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, 
Poprzeczna, Sądowa, Szkolna, Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia, 

Zdrowska, Zielona)
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Reforma oświaty w Naszej Gminie
Robert Gonera

W związku z reformą oświaty na podstawie art. 210 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w związku z art. 

191 wspomnianej ustawy, Rada Gminy Kłomnice uchwaliła w dniu 29 marca 2017 roku 
plan sieci szkół podstawowych oraz plan sieci klas dotychczasowych publicznych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Kłomnice, na okres od dnia 1 września 2017 roku 
 do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Na terenie Gminy Kłomnice funkcjonuje 
obecnie 7 zespołów szkół, w skład których 

wchodzą gimnazja oraz szkoły podstawowe 
o strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałami 
przedszkolnymi. Od września br. placówki te 
staną się szkołami podstawowymi o strukturze 
organizacyjnej I-VIII z oddziałami przedszkol-
nymi. Przy każdej ze szkół przez najbliższe 2 
lata prowadzone będą klasy dotychczasowych 
publicznych gimnazjów.

Tym samym w okresie od 1 września 2017 
roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku na terenie 
Gminy Kłomnice funkcjonować będą nastę-
pujące placówki:
1. Szkoła Podstawowa im. Grzegorza 

Piramowicza w Kłomnicach, 42-270 
Kłomnice, ul. Szkolna 1, o strukturze or-
ganizacyjnej I-VIII z oddziałami przed-
szkolnymi oraz klasami dotychczasowego 
Gimnazjum w Kłomnicach,

2. Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Rzerzęczycach, 
Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 91, 42-270 
Kłomnice, o strukturze organizacyjnej 
I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz 
klasami dotychczasowego Gimnazjum 
w Rzerzęczycach,

3. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa 
w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 

Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII 
z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami 
dotychczasowego Gimnazjum w Garnku,

4. Szkoła Podstawowa w Witkowicach, 
Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 
Kłomnice, o strukturze organizacyjnej 
I-VIII z oddziałami przedszkolnymi oraz 
klasami dotychczasowego Gimnazjum 
w Witkowicach,

5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Zawadzie, Zawada, ul. Częstochowska 8, 
42-270 Kłomnice, o strukturze organiza-
cyjnej I-VIII z oddziałami przedszkolnymi 
oraz klasami dotychczasowego Gimnazjum 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Zawadzie,

6. Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie, 
Skrzydlów, ul. Główna 6a, 42-270 Kłomnice, 
o strukturze organizacyjnej I-VIII z oddzia-
łami przedszkolnymi oraz klasami dotych-
czasowego Gimnazjum w Skrzydlowie,

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Konarach, Konary, ul. Szkolna 3, 42-270 
Kłomnice, o strukturze organizacyjnej I-VIII 
z oddziałami przedszkolnymi oraz klasami 
dotychczasowego Gimnazjum w Konarach.
Obwody szkół podstawowych oraz klas 

dotychczasowych gimnazjów pozostają bez 
zmian.

Odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego
Michał Łagiewka

Informujemy mieszkańców Gminy Kłomnice 
o możliwości odbioru zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego po dokonaniu 
telefonicznego zgłoszenia pod nr 34 328-11-
22 wew. 119 lub osobiście w Urzędzie Gminy 

Kłomnice II piętro, pok. 201. Po dokonaniu 
powyższego zgłoszenia zostanie podany ter-
min odbioru zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wystawionego przed pose-
sją.     

Dewastacja 
Tęczowej 
Krainy 
w Kłomnicach!
Marlena Bąk 

Z przykrością informuję o licznych 
dewastacjach mienia publicznego 
w naszej gminie. Wandale, a w tym 

przypadku młodzież dała o sobie znać 
niszcząc wykonany niedawno i cieszący 

się dużą popularnością wśród dzieci 
i młodzieży, nie tylko z naszej gminy ale 
i gmin ościennych plac zabaw „Tęczową 

krainę” w Kłomnicach przy ulicy 
Parkowej.

Młodzież widocznie nie zdawała sobie 
sprawy, iż obiekt jest monitorowa-

ny i już rozpoznanych zostało kilka osób 
w z tej grupy. Został skierowany wniosek na 
Komisariat Policji w Kłomnicach aby zajął się 
niniejszym incydentem. Zostały powyrywane 
kosze na śmieci, przęsła ogrodzeniowe, ta-
bliczki informacyjne oraz zniszczony gont na 
dachach altanek. Młodzież nie tylko chodzi po 
gruncie, ale również biega i skacze po dachach 
altanek.

Mam nadzieję, iż w przeciągu najbliższych 
dni sprawa się wyjaśni i młodzież poniesie 
stosowne konsekwencje za zniszczone mienie. 
Zapewne wszystkim nam zależy na tym, aby 
środki finansowe z podatków naszych miesz-
kańców były wydawane zgodnie z ich prze-
znaczeniem, a nie na finansowanie napraw 
zdewastowanego przez chuliganów mienia 
publicznego.
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Kłomnicki Jarmark Wielkanocny
Renata Krawiec

Kolejny Kłomnicki Jarmark Wielkanocny, tuż przed Niedzielą Palmową, odbył 
się 2 kwietnia w Hali Sportowej ZS w Kłomnicach. Podkreślający nadchodzący 

czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Wielkanoc to dla chrześcijan święto 
triumfu życia nad śmiercią. Święta wielkanocne były dla naszych przodków również 

świętami powitania wiosny. Dlatego tak dużo w nich symboli życia, odrodzenia, 
oczyszczenia, zdrowia: zielone gałązki palmy, ogień, jajo, woda.

Na naszym Jarmarku rzeczywiście było wio-
sennie, kolorowo, za sprawą zaradnych 

gospodyń wiejskich, zrzeszonych w kołach 
gospodyń wiejskich oraz wystawców: rzemieśl-
ników, rękodzielników, artystów ludowych. 
Uroczystego otwarcia dokonał organizator 
Kłomnickiego Jarmarku Wielkanocnego: Wójt 
Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk. Dołączyli 
goście, którzy powitali wszystkich uczestni-
ków. Pośród gości byli: Senator RP – Ryszard 
Majer, Poseł na Sejm RP – Lidia Burzyńska, 
Redaktor naczelny Gazety Częstochowskiej 
– Urszula Giżyńska, reprezentująca Posła na 
Sejm RP – Szymona Giżyńskiego, Dyrektor 
ROK w Częstochowie – Małgorzata Majer, 
Przewodniczący Rady Gminy w Kłomnicach 
– Adam Worwąg, zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy – Wiesława Jędras oraz Radni: 
Stanisaw Matuszczak, Andrzej Śpiewak, 
Kazimierz Wilkoszewski, Marek Szymczak. 
Organizatorzy: Barbara Kanoniak – Dyrektor ZS 

w Kłomnicach, a zarazem Prezes Stowarzyszenia 
na rzecz Rzowju Gminy Kłomnice i Katarzyna 
Sosnowska – Dyrektor GOK w Kłomnicach

Następnie odbyła się ceremonia poświęcenia 
wszystkich potraw wielkanocnych, tak pięknie 
i dostatnio przygotowanych przez przedstawi-
cielki kół gospodyń wiejskich. Ceremonii po-
święcenia dokonał Ksiądz Stanisław Krupiński 
z Parafii pw. Św. Marcina w Kłomnicach.

Na stole królowały jajka symbol siły życio-
wej, urodzaju, odrodzenia. Mazurki, baby wiel-
kanocne, wędliny, sałatki, pieczyste. Potrawy 
stołów wielkanocnych prezentowały się este-
tycznie, świątecznie i kolorowo, można brać 
wzór do naśladowania w przygotowaniach 
świątecznych w naszych domach.

Atmosfera panująca w Hali ze święceniem 
pokarmów dała nam wszystkim przedsmak ku-
linarnych smaków. Niezaprzeczalnie Konkurs 
kulinarny na żurek wielkanocny z białą kiełbasą 
i jajkiem wniósł pośród startujących w konkursie 

pań z KGW i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Gminy Kłomnice, sporo emocji. Wśród komi-
sji zasiedli: Barbara Mizera – Sekretarz Gminy 
Kłomnice, Katarzyna Sosnowska – Dyrektor 
GOK w Kłomnicach oraz Jerzy Lara – właści-
ciel Gospodarstwa Pszczelarskiego „Pszczółka” 
z Garnka. Jednomyślnie przyznali ex aequo 
I Nagrodę KGW ze Skrzydlowa i KGW z Garnka. 
Pozostałe: KGW z Rzerzęczyc, Rękodzielnictwo 
z Kłomnic zajęły – wyróżnienie. Trudno so-
bie wyobrazić organizowane jarmarki w hali 
bez artystów. Dwie Orkiestry, na doskona-
łym wprost poziomie: Orkiestra Dęta OSP 
Karczewice – Garnek pod batutą kapelmistrza 
Krzysztofa Jabłońskiego oraz Orkiestra Dęta 
OSP w Kłomnicach pod kierunkiem Marcina 
Gały wraz z grupą mażoretek pod kierun-
kiem Anny Kościuch. Uroczyste wręczenie 
nagród laureatom I Powiatowego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej „Muzyczny Start” pod 
Honorowym Patronatem Starosty – Krzysztofa 
Smeli wręczała Poseł na Sejm RP – Lidia 
Burzyńska. Wystąpiły laureatki w ilości dzie-
sięciorga spośród 31, z gmin: Kłomnice, Olsztyn, 
Mykanów, Konopiska, Mstów, Kruszyna, 
Blachownia. Organizatorem była Katarzyna 
Cieśla – Nauczycielka ZS w Kłomnicach. 
Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”, 
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko”, 
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Środki unijne 
na infrastrukturę turystyczną
Robert Kępa
  Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków z Garnka oraz 

Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” z Zawady podpisały w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach umowy o przyznanie pomocy na realizację 

projektów dotyczących budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej na terenie LGD Razem na wyżyny. Wartość dofinansowania ze środków 

unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to ponad 211 tys. zł.

Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny 
Reszków będzie realizować operację pn. 

Park Braci Reszków – adaptacja części par-
ku poddworskiego w Garnku na cele tury-
styczne. Projekt dotyczy remontu ostatniej 
niezagospodarowanej części parku Reszków 
w Garnku, którego najważniejszym elemen-
tem będzie przygotowanie amfiteatru na po-
trzeby organizacji plenerowych koncertów 
kameralnych i filmowych prezentacji oper, 
remont stawu oraz przygotowanie ścieżek spa-
cerowych. Wartość dofinansowania projektu 
to 142554 zł.

Stowarzyszenie „Jedność w działa-
niu” przystępuje do realizacji operacji pn. 
Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z ele-
mentami rekreacji, łączącej nabrzeże rzeki 
Warty z sołectwem Zawada. Pozyskane 68852 

zł zostanie przeznaczone na wykonanie min. 
ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego 
z centrum miejscowości nad Wartę oraz me-
talowej oraz ocynkowanej kładki nad rzeczką 
„Bystra”.

Marzec/Kwiecień 2017

Zespół Obrzędowy „Grusza”, Grupa śpiewacza 
KGW Skrzydlów, „Senioritki” – występując do-
dały do klimatów artystycznych. Najlepsi soli-
ści gminni ze szkół: Zwada, Garnek, Skrzydlów 
i Kłomnice zaprezentowali prawdziwą klasę po-
ziomu z edukacji muzycznej dzieci i młodzie-
ży. Wiele zainteresowania wzbudził program 
Grupy akrobatycznej uczniów klas młodszych 
z ZS w Skrzydlowie, prowadzony pod kierun-
kiem Beaty Pluty – nauczycielki tej szkoły. 
Dzieci pod kierunkiem Anny Kościuch – na-
uczycielki z ZS w Kłomnicach przygotowały 
pokaz kulinarny „Jajko w roli głównej” wraz 
z poczęstunkiem dla publiczności. Dobrze za-
powiadający się iluzjonista – Luka Viscio (ZS 
w Witkowicach) rozbawił widownię jarmarku. 
P. Dorota Kowalczyk z Adamowa – twórca lu-
dowy, uczyła przygotować palmy wielkanocne 
i ozdobić dom świątecznymi stroikami.

Rozdano uroczyście nagrody i dyplomy 
zwycięzcom XXVII Konkursu na Najpiękniejszą 
Palmę i Koszyk wielkanocny, zasięg powiatowy. 
Zinwentaryzowałam 126 szt. palm wielkanoc-
nych oraz 65 szt. koszyków z następujących gmin 
i licznych ich miejscowości: Przyrów, Dąbrowa 
Zielona, Rędziny, Lelów, Starcza, Mstów, 
Kruszyna, Koniecpol, Kłomnice. Nagrody i dy-
plomy odebrali z rąk: Jana Miarzyńskiego – czło-
nek Zarządu powiatu, Adama Śliwakowskiego 
– zastępca Wójta, Katarzyny Sosnowskiej – 
Dyrektor GOK w Kłomnicach. Zorganizowana 
wystawa palm wielkanocnych i koszyków wiel-
kanocnych zrobiła na wszystkich wyjątkowe 
wrażenia. Atmosferze Kłomnickiego Jarmarku 
z przepychem i lokalnymi tradycjami towarzy-
szył uroczy recital Pauliny Makles – studentki 
AM w Łodzi. Ocenę powodzenia imprezy po-
zostawiam wszystkim uczestnikom, organiza-
torom, występującym i wystawcom, bez których 
nie byłoby jarmarku. Wielkanocne obrzędy 
i symbole, choć bardzo stare, to jednak w nie-
wielkiej choćby części je pielęgnujemy, tym bar-
dziej radość większa pozostaje po organizacji 
tego wydarzenia. 

Zasłużeni dla Województwa Śląskiego
Podczas XXXI Sesji Rady Gminy Kłomnice 

20 marca 2017 r. odbyła się uroczystość 
wręczenia odznak honorowych za zasługi 
dla Województwa Śląskiego. Złotą odzna-
kę otrzymała Pani Barbara Dominiak, pre-
zes Banku Spółdzielczego w Kłomnicach, 

a srebrna odznakę Pan Zdzisław Matusiak, 
wice prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice. Odznaczenia wrę-
czyli Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego Pan Stanisław Gimitruk i Radny 
Sejmiku Stanisław Dzwonnik.     Red.
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Cześć niezłomnym
Walentyna Wilk

Od 6 lat w dniu 1 marca obchodzimy w naszym kraju Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu widzimy w telewizji liczne uroczystości 

z udziałem najwyższych władz państwowych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że 
tacy bohaterowie żyli również wokół nas, na naszym terenie. W tym roku oddano 

hołd tym „Żołnierzom Niezłomnym”, których mogiły znajdują się na naszych 
lokalnych cmentarzach: w Garnku, Kłomnicach, Zawadzie i Borownie. 

W uroczystościach na cmentarzu 
w Zawadzie wzięli udział: Wójt Gminy 

Kłomnice – Piotr Juszczyk, zastępca wójta – 
Adam Śliwakowski, sekretarz gminy – Barbara 
Mizera, radni gminy Kłomnice – Kazimierz 
Wilkoszewski, Stanisław Matuszczak i Anna 
Koza. Byli również: harcmistrz Jędrzej 
Moderski, Robert Kępa, Marian Szyszka – dyr. 
Z. S. w Zawadzie, Walentyna Wilk i Bogumiła 
Woldan – nauczycielki Z. S. w Zawadzie oraz 
uczniowie z pocztami sztandarowymi szko-
ły podstawowej i gimnazjum. Szczególnymi 
gośćmi byli przedstawiciele rodzin na-
szych „Żołnierzy Wyklętych”: Jan Woldan 
– syn Władysława Woldana, ps. „WALTER”, 
Monika Derda – wnuczka Józefa Piecha, ps. 
„BIS”, Władysława Skorupa – córka Józefa 
Piecha, ps. „BIS”, oraz Zofia Juszczyk – córka 
Jacka Dróżdża. Młodzież z Z. S. w Zawadzie 
przedstawiła sylwetki lokalnych „Żołnierzy 
Niezłomnych”. Żłożono kwiaty na mogiłach 
Władysława Woldana – ps. „WALTER”, Jacka 
Dróżdza, Józefa Piecha – ps. „BIS”, Stanisława 
Dąbrowskiego – ps. „DAR” oraz Lecha Rajchela. 
Harcerze z Z. S. w Kłomnicach pełnili przy 

ich grobach wartę honorową. Oto wspo-
mnienia o naszych „zawadzkich” bohaterów 
„Niezłomnych”. 

Władysław Woldan, ps. „WALTER” – syn 
Ignacego i Anny z/d Rutkowskiej, urodził się 
25 września 1920 r. w Zawadzie. Tutaj ukończył 
siedmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową, 
a następnie czteroletnie Gimnazjum 
Ogólnokształcące. Do konspiracji wstąpił 10 
maja 1940 r. Najpierw do Służby Zwycięstwu 
Polski (SZP), a po jej rozwiązaniu i zastąpie-
niu w listopadzie 1940 r. do Związku Walki 
Zbrojnej (ZWZ), a po przemianowaniu rozka-
zem naczelnego wodza gen. Wł. Sikorskiego 
stał się żołnierzem Armii Krajowej.

Początkowo był łącznikiem, a następnie 
wszedł w skład drużyny łączności Komendy 
AK - Rejon Kłomnice, w obwodzie Radomsko. 
Po przeszkoleniu wojskowym awansowany 
kolejno do stopnia starszego szeregowego, ka-
prala, a następnie plutonowego. Utrzymywał 
łączność między Komendą Rejonu AK 
Kłomnice i Komendą Obwodu AK Radomsko 
oraz dowódcami drużyn i placówek wchodzą-
cych w skład rejonu AK Kłomnice, a także 

oddziałami leśnymi „Andrzej”, „Robotnik”, 
„Alm”. Brał udział w akcji przeciwko żan-
darmerii niemieckiej w rejonie Karczewice, 
Garnek, w rozbrojeniu załogi niemieckiej 
w miejscowości Lipicze – czerwiec 1944 r. 
a poza tym uczestniczył w zrzutach broni 
w miejscowości Ewina, którą następnie trans-
portował do rejonów i przewoził radiową sta-
cję nadawczo-odbiorczą między miejscami jej 
pracy. Został aresztowany 13 grudnia 1946 r. na 
stacji PKP Rudniki, gdzie pracował, jako dys-
pozytor ruchu. W dniu 29 marca 1947 r. skaza-
ny wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z art. 
86 i art. 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego 
na karę 6 lat więzienia (art. 86), a z art. 27 na 5 
lat więzienia, przepadek mienia, pozbawienie 
praw publicznych i obywatelskich, praw ho-
norowych na 3 lata. Część kary złagodzono 
amnestią z dnia 22 lutego 1947 r. Do 21 grudnia 
1949 r. przebywał w więzieniu we Wronkach 
i po odbyciu połowy kary tj. 3 lata wrócił do 
domu. Był schorowany, bardzo blady i mocno 
wychudzony. Miał wybite – podczas przesłu-
chań dwa zęby po uderzeniu kolbą karabinu. 
Dzięki trosce swojej siostry – Janiny, która 
w miarę możliwości dowoziła do więzienia 
czosnek i cebulę, uratował resztę zdrowia.

Po odzyskaniu przyzwoitej formy fizycz-
nej podjął pracę w PKP, gdzie jego przeszłość 
stanowiła barierę do jakiegokolwiek awansu 
zarówno o stanowisko pracy, jak i grupę fi-
nansowego zaszeregowania. Pracował jako 
konduktor, aż do uzyskania świadczeń eme-
rytalnych, które ze względu na bardzo zły 
stan zdrowia otrzymał w wieku 60 lat. Miał 
schorowany kręgosłup, nogi, a nade wszyst-
ko serce, które, mimo wieloletniego brania 
leków wspomagających, nie wytrzymało i na 
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skutek zawału zmarł w wieku 69 lat. Było to 4 
maja 1989 r. W życiu prywatnym Władysław 
Woldan w 1954 r. ożenił się z Janiną z/d Rajtar, 
z którą przeżył 35 lat życia, mieli troje dzieci 
– synów Stanisława i Jana oraz córkę Teresę.

Przez całe swoje życie, mimo tragicznych 
przeżyć czasów młodości, zachował pogodne 
usposobienie. Zawsze służył pomocą ludziom 
tej pomocy oczekującym. O swoich wojen-
nych i więziennych czasach mówił niewiele, 
nigdy nie uważając się za bohatera, gdyż za 
takich uważał jedynie tych, którzy oddali to co 
najcenniejsze – własne życie, w walce o wolną 
i niepodległą POLSKĘ.

Jacek Dróżdż – żołnierz Armii Krajowej 
i Konspiracyjnego Wojska Polskiego w oddzia-
le „WARSZYCA”. Jego postać mogłaby posłużyć 
za scenariusz do filmu.

Jacek Dróżdż urodził się i mieszkał 
w Zawadzie, gdzie ukończył 7-klasową 
Szkołę Powszechną. Zaraz potem rozpo-
czął naukę w Zawodowej Szkole Rolniczej 
w Dobryszycach. Był rolnikiem, tak jak jego 
rodzice. Jako młody rolnik pragnął się kształ-
cić. W czasie okupacji uczęszczał na tajne 
komplety – nauczanie w zakresie gimnazjum 
kończące się tzw. Małą Maturą. W 1938 r. zo-
stał uczestnikiem Uniwersytetu Ludowego 
w Szycach pod Krakowem. W marcu 1938 
r. został powołany do Wojska Polskiego by 
walczyć z niemieckim okupantem, gdzie 3 
października 1938 r. wcielono Go pod pseu-
donimem GIEWONT do 18 Pułku Piechoty 
w Skierniewicach, tam też przebywał do mar-
ca 1939r. Po powrocie do swojej kompanii ze 
starszego szeregowego zostaje awansowany do 
stopnia kaprala, a potem plutonowego.

1 września 1939 r. wyrusza na front wojny 
obronnej. Bierze udział w walkach m.in. pod 
Kutnem. 22.10.1939 r. dostaje się do niewoli nie-
mieckiej, skąd 01.12.1939 r. udaje Mu się uciec.

W czasie II Wojny Światowej walczy w sze-
regach Armii Krajowej lecz zakończenie dzia-
łań na froncie nie oznaczało dla Niego wyzwo-
lenia, a tym samym końca wojny. Dlatego też 
w 1945 r. znalazł się w Konspiracyjnym Wojsku 
Polskim u „WARSZYCA”, gdzie pełnił funkcję 
dowódcy Kompanii Rezerwowej KWP i two-
rzył struktury terenowe. 23.10.1946 r. Urząd 
Bezpieczeństwa zdekonspirował i zlikwi-
dował niemal całe dowództwo. W tym dniu 
aresztowani zostali: Jacek Dróżdż – pseu-
donim PRZYBYLSKI (dowódca batalionu); 
Józef Deszcz – z-ca dowódcy; Marian Zatoń 
– pseudonim ORLIK (dowódca plutonu I); 
Władysław Musiał – pseudonim ZAWISZA 
(dowódca plutonu II); Stanisław Wolski – 
pseudonim ORLIK (dowódca plutonu III); 
Józef Piech – pseudonim BIS; Władysław 
Łyczko. 11 stycznia 1947 r. Sąd w Łodzi wydał 
wyrok skazujący Go na 7 lat więzienia z utra-
tą praw publicznych i obywatelskich, praw 
honorowych na 3 lata i przepadkiem całe-
go mienia na rzecz Skarbu Państwa, za (jak 
określono słowami) usiłowanie dokonania 

przemocą zmiany ustroju Państwa Polskiego 
będąc dowódcą Kompanii Rezerwowej 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego w oddziale 
„WARSZYCA”.

Jacek Dróżdż zwolniony został na mocy 
amnestii po odbyciu kary 3 lat i 6 m-cy 
w Więzieniu we Wronkach. W czasie odbywa-
nia wyroku w szpitalu więziennym Warszawa 
Mokotów miał przeprowadzoną trepanację 
czaszki, co pozostawiło widoczny ślad na jego 
wyglądzie. 

Jacek Dróżdż zmarł 28 marca 1976 r. 
Pochowany jest na cmentarzu w Zawadzie 
w grobie wraz ze swą żoną i jedną z córek.

Józef Piech - pseudonim „BIS”. 
Wspomnienia córki… „Pamiętam, że był 
mroźny zimowy wieczór. Byliśmy całą rodzi-
ną w domu. Nagle ktoś zaczął pukać w za-
mknięte okiennice. W pierwszej chwili tatuś 
nie reagował, jednak nieznajomi nie odcho-
dzili od domu i domagali się otwarcia drzwi. 
Twierdzili, że jest ciemno i nie wiedzą jak dojść 
do Widzowa – nie znają drogi i potrzebują, 
aby mój tatuś poszedł z nimi i im pokazał. 
Gdy otwarły się drzwi, do izby weszło dwóch 
mężczyzn. Ja, razem ze starszą siostrą Wandą, 
leżałyśmy już na łóżku. Na drugim łóżku spały 
2,5 letnie bliźniaki – Stasia i Janek. Mężczyźni 
po raz kolejny powtórzyli, że chcą, żeby mój 
tatuś poszedł z nimi pokazać im drogę do 
Widzowa. Spojrzeli na niego znacząco. Tatuś 
zaczął się ubierać, a mamusia w pośpiechu 
podawała mu z szafy ciepłe ubrania. Byłam 
wtedy 13-letnim dzieckiem, nie rozumiałam, 
co dokładnie się dzieje, ale odczuwałam obawę 
i niepokój. Miałam złe przeczucia. Zaczęłam 
płakać i wołać: „Dlaczego zabieracie naszego 
tatusia?”… Jeden z mężczyzn spojrzał na mnie 
i po raz kolejny zapewnił, że tatuś zaprowa-
dzi ich tylko do Widzowa i wróci, żeby się nic 
nie martwić. Nie wiem, skąd miałam w tym 
momencie tyle śmiałości w sobie, ale nadal, 
ze łzami w oczach, wołałam: „Nieprawda, wy 
kłamiecie – po co, tak po ciemku, mielibyście 
iść do Widzowa? Wy chcecie nam zabrać tatu-
sia!”. …I zabrali… nie było go z nami długi czas. 
Zostaliśmy sami. Pomimo, że to było bardzo 
dawno temu, doskonale pamiętam i zawsze 
będę pamiętać tą pierwszą zimę bez tatusia. 
Razem z siostrą każdego dnia starałyśmy się 
pomagać mamusi. Pamiętam naszą bezsil-
ność, gdy zamarzła studnia i nieporadnie 

próbowałyśmy rozbić lód, żeby dostać się do 
wody. Pamiętam, jak zdobywałyśmy drzewo 
na opał i walczyłyśmy o każdy dzień… I tęsk-
niłyśmy za tatusiem…’

Nie możemy zapomnieć o innych. 
Stanisław Dąbrowski – ps. „DAR”. Aresztowany 
w 1946 roku i osadzony w więzieniu w Łodzi. 
Lech Rajchel - należał do organizacji niepod-
ległościowej. Ujęty w czerwcu 1953 roku został 
oskarżony o działalność szpiegowską. W dniu 
27.11.1953 roku Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie skazał go na karę śmierci. 
Stracony 04.03.1954 roku. Symboliczny grób 
tego „wyklętego” znajduje się na Cmentarzu 
Wojskowym, na tzw. „Łączce”.

Delegacja gminna wraz z pocztami sztanda-
rowymi i uczniami poszczególnych Zespołów 
Szkół, udała się uczcić pamięć „Niezłomnych” 
do miejscowości Borowno, gdzie pochowani 
zostali: Józef Burzyński – pseudonim KON 
i Michał Karczewski.

Symboliczne wiązanki złożono także 
na grobach Józefa Grajkowskiego – pseu-
donim SĘP, Stanisława Lubienieckiego – 
pseudonim PONTON, pochowanych na 
kłomnickim cmentarzu oraz w Garnku na 
grabach Bronisława Góreckiego – pseudonim 
JASKÓŁKA, Józefa Oleszkiewicza – pseudo-
nimy WRZOS, MAŁY. Historii wymienionych 
niezłomnych, poświęcimy odrębny artykuł 
w kolejnym wydaniu Gazety Kłomnickiej.

Monika Derda - wnuczka  Józefa Piecha
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Wieczornica patriotyczna
Małgorzata Szafraniec

 
W dniu 25 marca 2017r. w miejscowości Zawada odbyła się Wieczornica Patriotyczna 

nawiązująca do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i poświęcona 
lokalnym bohaterom, którzy oddali swoje życie walcząc o niepodległą Ojczyznę.

W programie uroczystości znalazła się 
wystawa Pana Kazimierza Musiał: „Oni 

walczyli o naszą Polskę”, spektakl teatralny: 
„Opowieści z lasu”, dyskusja tematyczna oraz 
Apel Pamięci.

Pan Kazimierz Musiał przygotował wy-
stawę poświęconą żołnierzom polskiego 
podziemia i żołnierzom niezłomnym, którzy 
pochodzili z okolic Zawady i na terenie na-
szej Gminy walczyli z okupantem podczas II 
Wojny Światowej. 

Wśród zebranych przez Pana Kazimierza 
Musiał zdjęć i dokumentów znalazła się 
wstrząsająca historia Porucznika Wincentego 
Kępińskiego, lokalnego adwokata, który 
w 1940 r. założył w Zawadzie Związek Walki 
Zbrojnej (później AK). W skład przygotowanej 
przez porucznika struktury wchodziło począt-
kowo około sześćdziesięciu członków. W 1945 
r. porucznik Kępiński został aresztowany przez 
NKWD i wywieziony w głąb ZSRR.

Wzruszają także tragiczne losy rodziny 
Lecha Rajchel, który jako młody chłopak wstąpił 
do AK i walczył o niepodległą Polskę z okupan-
tem niemieckim a potem sowieckim. Po wojnie 
został skazany na śmierć przez powojenne wła-
dze w Polsce. Jego szczątki, odnalezione dwa 
lata temu, znajdują się w Kwaterze na Łączce 
– miejscu pochówku przy murze cmentarnym 

Cmentarza Wojskowego na Powązkach 
w Warszawie. 

Wśród szacownych gości, którzy przybyli 
na wystawę miałam przyjemność rozmawiać 
z krewnymi naszych lokalnych bohaterów. Dla 
nich problematyka walki o niepodległość i tra-
giczne losy żołnierzy polskiego podziemia są 
ciągle żywe. Niejednokrotnie traumatyczne 
wspomnienia rodzin lokalnych bohaterów 
stanowią cenną lekcję naszej zapomnianej 
przez lata historii.

Klimat wystawy podkreślały przedwojen-
ne stroje i urządzenia codziennego użytku 
oraz zdjęcia powstającej w Zawadzie Ścieżki 
Edukacyjnej jak również zdjęcia z prób do spek-
taklu Grupy Rekonstrukcji Historycznej – LAS.

Wystawa została przygotowana i zaprezen-
towana w Klubie Mieszkańca w Zawadzie. 

W godzinach wieczornych mieszkańcy 
Zawady oraz zaproszeni goście mogli zoba-
czyć spektakl teatralny: Opowieści z lasu” 
w reżyserii Pana Dawida Chybalskiego. 
Przedstawienie powstało na kanwie książ-
ki: „Las” Januarego Bartkiewicza - żołnierza 
AK, mieszkającego i walczącego o niepod-
ległość na terenie naszej Gminy. Scenariusz 
napisał Pan Dawid Chybalski. W spektaklu 
przygotowanym przez Pracownię Teatralną 
„Dratwa”, działającym przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kłomnicach uczestniczyła Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej – LAS. Podczas 
przedstawienia pieśni patriotyczne zapre-
zentował chórek parafialny – Promyk Nadziei 
pod batutą Pani Ewy Baran oraz Piotr Woldan 
i Antoni Sosnowski.

Po spektaklu odbyła się dyskusja tema-
tyczna poświęcona okupacji niemieckiej 
i żołnierzom polskiego podziemia walczą-
cym na terenie Zawady. Dyskusję poprowadził 
Pan Jarosław Policiński, a głos zabrali Pani 
Teodozja Szumlas, Pan Krzysztof Wójcik, 
Pan Zbigniew Bonarski oraz Pan Lucjan 
Grabowski – mieszkaniec Zawady, naoczny 
świadek wojennej zawieruchy.

Wieczornicę Patriotyczną zakończył 
wzruszający Apel Pamięci przygotowany przez 
Panią Walentynę Wilk i Pana Kazimierza 
Musiał a odczytany przez Piotra Woldan. Na 
zakończenie Piotr Woldan zaśpiewał pio-
senkę: ”Obława”, za co został uhonorowany 
gromkimi brawami.

Spektakl teatralny, dyskusja tematyczna 
i Apel Pamięci zostały zaprezentowane w bu-
dynku OSP w Zawadzie.

Organizatorem Wieczornicy był Wójt 
Gminy Kłomnice, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kłomnicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kłomnicach, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych Dratwa, Zespół Szkół w Zawadzie, 
Zespół Szkół w Kłomnicach, Stowarzyszenie: 
„Jedność w działaniu” w Zawadzie. Impreza nie 
mogłaby się odbyć bez wsparcia naszej nieoce-
nionej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sponso-
rom: Państwu Elżbiecie i Stefanowi Makowskim, 
Państwu Katarzynie i Rafałowi Makowskim 
oraz Panu Mariuszowi Szafraniec, za co gorąco 
dziękujemy.
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Marzec/Kwiecień 2017

Wieczornica Patriotyczna stanowiła inte-
gralną część Programu Aktywności Lokalnej 
Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej inte-
gracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, osi priorytetowej IX Włączenie 
Społeczne, który od 01.07.2016r. jest realizowa-
ny w Zawadzie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygo-
towaniu Wieczornicy Patriotycznej: Sponsorom 
– Firmie Usługowo – Handlowej STEMAK Stefan 
Makowski Zawada, Firmie Usługowo – Handlowej 
STEMAK – BIS Rafał Makowski Zawada, Firmie 
SOFTMAR, Panu Kazimierzowi Musiał, Dyrektor 
GOK Kłomnice - Pani Katarzynie Sosnowskiej, 
Kierownik GOPS Kłomnice – Pani Annie 
Kubalskiej, Dyrektorowi ZS w Zawadzie Panu 
Marianowi Szyszka, Pani Walentynie Wilk, 
Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice Panu 
Adamowi Worwąg, Sołtysowi wsi Zawada - Panu 
Andrzejowi Wilk, Komendantowi Ochotniczej 
Straży Pożarnej – Panu Stanisławowi Piech, 
Strażakom z miejscowości Zawada a w szcze-
gólności Panu Mirosławowi Jaros, Zastępcy 
Kierownika, animatorowi partnerstwa: 
Pani Katarzynie Gała, pracownikom GOPS 
Kłomnice: Agnieszce Robakowskiej, Justynie 
Grochockiej, Katarzynie Kusa – Gaborskiej, 
Anecie Wojciechowskiej, Ewie Pikos, Joannie 
Nocuń, Monice Krawczyk, Rafałowi Kalota, 
Magdalenie Pałuszka, Paulinie Kwarciak, Anecie 
Basiak, Monice Posak – Pachulskiej, Agnieszce 
Kozłowskiej, Opiekunowi Klubu Mieszkańca 
Pani Sabinie Wróbel, Pani Ewie Baran i chór-
kowi parafialnemu: Promyk Nadziei w składzie: 
Kamila Rachwalik, Magdalena Kulesza, Julia 
Perlińska, Daria Skorupa, Laura Grabarczyk, 
Amelia Grabarczyk, Dominika Woldan, Ola 
Śliwakowska, Natalia Piasecka, Panu Dawidowi 
Chybalskiemu, Pani Marcie Gonera, Piotrowi 
Woldan, Antosiowi Sosnowskiemu, Grupie 
Rekonstrukcji Historycznej – Las: Magdalenie 
Kulesza, Darii Skorupa, Wiktorii Wilk, Łukaszowi 
Góra, Konradowi Wysmołek, Mikołajowi 
Małolepszemu, Dominikowi Grabnemu, 
Pani Karolinie Gonera, Panu Jarosławowi 
Policińskiemu, Panu Krzysztofowi Wójcik, 
Pani Teodozji Szumlas, Panu Zbigniewowi 
Bonarskiemu Panu Lucjanowi Grabowskiemu, 
Pani Jolancie Piaseckiej – Postawa, Ks. 
Proboszczowi Szczepanowi Wylaź, Pani Anecie 
Jaros, Pani Joannie Wysmołek, Pani Anecie 
Grabnej, Pani Elizie Kowalik, Pani Helenie 
Budziałowskiej, Pani Grażynie Rychel, Państwu 
Annie i Jerzemu Jędrzejczyk, Państwu Wiesławie 
i Tadeuszowi Mendak, Panu Pawłowi Wilk, Panu 
Michałowi Maciąg, Panu Markowi Ociepa, 
Państwu Alinie i Jerzemu Bednarczyk, Panu 
Hubertowi Serdelskiemu, Pani Agnieszce Jafra, 
Pani Monice Owczarek, Pani Kamili Mieszała, 
Mieszkańcom Zawady, Zberezki i Śliwakowa.

Kłomnickie obchody Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych
Lidia Burzyńska - Poseł na Sejm RP 

1 marca 2017r. po raz siódmy obchodziliśmy Święto Państwowe, ustanowione 
z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przywracające do panteonu bohaterów 

narodowych Żołnierzy Wyklętych – Polaków, którzy w obronie najwyższych 
wartości rzucili wyzwanie komunistycznej dyktaturze. Inicjatorem obchodów było 

środowisko Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Kłomnicach.

Lokalne obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpo-

częto Mszą Św. w Kościele Św. Marcina 
w Kłomnicach sprawowaną przez 
Czcigodnych Księży Mirosława Turonia – 
Proboszcza Parafii Kłomnic i Zbigniewa 
Zalejskiego Proboszcza Parafii ze Skrzydlowa. 
We Mszy Św. uczestniczyła młodzież oraz 
poczty sztandarowe wraz z opiekunami 
wszystkich szkół z terenu Gminy, harcerze 
na czele z druhem Jędrzejem Moderskim oraz 
harcmistrzynią Agnieszką Borowiecką, dy-
rektorzy szkół, Wójt Gminy Kłomnice, człon-
kowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości 
oraz licznie przybyli mieszkańcy Kłomnic.

Ich obecność i uczestnictwo w liturgii to 
najpiękniejszy dar dla tych, którzy mieli na 
zawsze zostać ZAPOMNIANI – WYKLĘCI. 
Uczestnicy wysłuchali wykładu Pana 
Krzysztofa Wójcika, pasjonata historii i kul-
tury lokalnej Gminy Kłomnice. W bardzo 
ciekawy sposób przybliżył historię Święta, 
przywołując bohaterskie działania żołnie-
rzy naszej „Małej Ojczyzny”. Wyklęci za 
swoją niezłomność i opór wobec komuni-
stów zapłacili najwyższą cenę – cenę życia, 
takie słowa skierowała do uczestników Poseł 
Lidia Burzyńska. Podkreśliła, że mimo że ich 
szczątki pogrzebano w bezimiennych dołach, 
które wg komunistów miały być gwarantem 
na ich zapomnienie, to stało się inaczej. 
Współczesne pokolenie poszukuje prawdy 
o niezłomnych i wie, że Wyklęci będą żyć tak 

długo, dopóki będzie istnieć pamięć o nich. 
Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewnił 
chór parafialny.

Po zakończonej Mszy Św. delegacje udały 
się do Rzek Wielkich, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. To właśnie tam w Kościele 
Filialnym Parafii Kłomnice znajduje się tabli-
ca pamiątkowa ks. Stanisława Piwowarskiego 
kapelana oddziałów „Warszyca”, przed którą 
delegacje i goście złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze. Postać ś.p. księdza kanonika Stanisława 
Piwowarskiego z wielkim pietyzmem przed-
stawił zgromadzonym Pan Krzysztof Wójcik. 
Kapelan I batalionu 27 pp AK dowodzonego 
przez Stanisława Sojczyńskiego był ostatnią 
osobą, która rozmawiała ze skazanymi z od-
działu „Warszyca” w więzieniu w Radomsku 
żołnierzami przed egzekucją, to on udzielił 
im ostatniej posługi kapłańskiej. Elementem 
poetyckim będącym klamrą zamykającą 
obchody było wystąpienie Pani Teodozji 
Szumlas w recytacji utworów o tematyce 
patriotycznej.

Pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim uczestnikom Święta, które jest wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy 
patriotycznej, za krew przelaną w obronie 
Ojczyzny. Dzięki takim przedsięwzięciom, 
skierowanym szczególnie dla młodego po-
kolenia, słowa Zbigniewa Herberta nabierają 
znaczenia: „Naród, który traci pamięć, traci 
sumienie”.
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Powstaje Kłomnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 
powstanie w Kłomnicach Uniwersytet Trzeciego Wieku. Realizatorem projektu 
jest Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, w partnerstwie 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Kłomnice. Wartość 
dofinansowania projektu ze strony Ministerstwa to 80 tys. zł.

Kłomnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku to 
projekt adresowany do mieszkańców Gminy 

Kłomnice w wieku powyżej 60 lat. W ramach 
UTW zostanie zorganizowany cykl wykładów 
poświęconych zdrowiu, bezpieczeństwu, pra-
wom seniora, kulturze i historii. Uzupełnieniem 
oferty Uniwersytetu będą praktyczne warszta-
ty rękodzieła, zajęcia folklorystyczne, taneczne 
i nordic walking oraz 3 wycieczki. Ponad to dla 

uczestników projektu uruchomione zostaną za-
jęcia ruchowe z zakresu tańca oraz jogi. 

Bardzo ważnym działaniem, na które śro-
dowisko kulturalne naszej gminy czekało wiele 
lat będzie wydanie publikacji książkowej ze 
spektaklami obrzędowymi pani Janiny Gołdy.

9 marca odbyło się spotkanie wójta Gminy 
Kłomnice Piotra Juszczyka oraz autorów projek-
tu z liderami środowiska kłomnickich seniorów. 

Podczas spotkania omówiono projekt dotyczący 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaplanowa-
no szczegóły działań. „Zadaniem Kłomnickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest rozwi-
janie zainteresowań i integracja środowiska 
kłomnickich seniorów, które aktywnie i tak 
licznie działa na terenie naszej gminy” – pod-
kreślił podczas spotkania wójt Piotr Juszczyk.

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu 
połączona z wykładem inaugurującym pani 
dr Joanna Górna odbędzie się 25 kwietnia 
o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Bliższe informacje związane z progra-
mem i harmonogramem zajęć dostępne są 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach 
 tel. 34 3281143.         Red. 

Fundusze na edukację kulturową
Katarzyna Sosnowska

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach wraz z Regionalnym Instytutem Kultury 
w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie www.operatorkultury.pl, realizowanego 

w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. 
Już od 23 marca do 27 kwietnia można aplikować o środki do 7 000 zł.

Projekt zbliża sektor oświaty i kultury 
w prowadzeniu edukacji kulturowej na 

rzecz dzieci i młodzieży, a także wspiera osoby 
realizujące edukację kulturową. Umożliwia 
także zdobywanie i dzielenie się wiedzą, ini-
cjuje budowanie sieci i partnerstw międzysek-
torowych poprzez wykorzystanie potencjałów 
ludzkich i instytucjonalnych sfery kultury 
i oświaty. A wszystko po to, aby zwiększać 

znaczenie edukacji kulturowej jako istotnego 
elementu kształtującego pożądane postawy 
społeczne i obywatelskie.

Serdecznie zapraszamy animatorów do 
udziału w projekcie, nauczycieli, bibliotekarzy 
i wszystkich, którzy zainteresowani są tema-
tem edukacji kulturowej. Więcej informacji 
jak aplikować o środki na stronie internetowej 
www.gokklomnice.pl
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Koncert Charytatywny
Katarzyna Sosnowska

11 marca Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach pękał w szwach. To dzięki 
przyjaciołom, wolontariuszom i ludziom dobrej woli mogliśmy w tak licznym gronie 

sprzedawać cegiełki na rzecz Dawida Bartnika z Zawady, który walczy o zdrowie w 
jednym z częstochowskich szpitali. 

Koncert otworzył zastępca wójta Gminy 
Kłomnice pan Adam Śliwakowski oraz 

koledzy Dawida - Mikołaj Cieśla oraz Marek 
Jura. W krótkim wystąpieniu zaprosili wszyst-
kich przybyłych do włączenia się we wspólną 
akcję sprzedaży cegiełek oraz oglądania dal-
szych występów. 

Na scenie dla naszego bohatera wystąpili: 
Big Band Kłomnice i okolice pod kierunkiem 
Marcina Gały, sekcja karate pod kierunkiem 
Barbary Musiał wraz z Markiem Jura oraz 
Mikołajem Cieślą, Grupa Akrobatyczna z ZS 
w Skrzydlowie pod kierunkiem Beaty Pluty, 

KGW „Garnkowianki” z Garnka pod kierun-
kiem Agaty Sojdy, KGW Skrzydlów pod kie-
runkiem Elżbiety Łągiewki, zespół taneczny 
„Senioritki” pod kierunkiem Piotra Ozgi, 
Estrada Młodych Talentów z Częstochowy 
pod kierunkiem Ryszarda Strojca oraz KTT 
„Styl” pod kierunkiem Krystiana Chmielarza.  
W akcję włączyli się również dyrektorzy, na-
uczyciele oraz uczniowie ze szkół  w Garnku, 
Zawadzie, Widzowa, Skrzydlowa, Kłomnic 
oraz Rzerzęczyc. Nie można zapomnieć o 
wsparciu jakie udzielił Zarząd ZEiR z Kłomnic 
oraz kobieca sekcja Taibo z Rzerzęczyc pod 

kierunkiem Barbary Musiał - pomysłodawczy-
ni koncertu. Dziękujemy. Suma jaką wspólnie 
zebraliśmy to 4.107,00 zł. Dzięki organizacji 
zbiórki koleżeńskiej przez Zespół Szkół kie-
rowany przez panią dyrektor Anidę Chybalską 
w Garnku zebrano 700 zł. W Zawadzie dy-
rektor szkoły Marian Szyszka wraz z gronem 
pedagogicznym i uczniami prowadzonymi 
przez panią Walentynę Wilk zebrali wśród 
mieszkańców 3300 zł. W imieniu rodziców 
Dawida dziękujemy również sponsorowi re-
habilitacji Dariuszowi Flakowi oraz  rehabi-
litantkom, ordynatorowi oddziału szpitala 
Piotrowi Koniecznemu, dyrektor szpitala 
Wojciechowi Koniecznemu. Gorące podzięko-
wania należą się również zespołowi lekarzy za 
ojcowską troskę, pielęgniarkom za matczyną 
miłość w stosunku do Dawida i do wszystkich 
chorych. Dziękujemy księdzu proboszczowi 
Szczepanowi Wylaź za modlitwę i msze święte 
odprawione w każdą sobotę i parafianom za 
szczerą modlitwę. Zebrane pieniądze w całości 
zostaną przeznaczona na leczenie Dawida.

V Konkurs Wokalny im. Jana, 
Edwarda i Józefiny Reszków
W dniach 28 lutego – 3 marca 2017 r. odbył się V Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny 

Reszków organizowany przez Filharmonię Częstochowską im. Bronisława Hubermana.

Dotychczasowe cztery edycje Konkursu 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 

wśród studentów wydziałów wokalnych uczel-
ni muzycznych, a laureaci dotychczasowych 
edycji Konkursu już dziś odnoszą sukcesy na 
estradach polskich i zagranicznych. 

Komisja w składzie Katarzyna Suska-
Zagórska, Katarzyna Oleś-Blacha, Adam 
Klocek, Adam Szerszeń, Ireneusz Kozera, po 
przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń zakwa-
lifikowała do Konkursu 16 młodych śpiewa-
ków, w tym Sara Banai (Węgry), Jarosław 
Bielecki, Kamil Bień, Hongyu Chen (Chiny), 

Damian Chiliński, Mariola Cierpioł , Radosław 
Góra, Attila Gulyasik (Węgry) , Katarzyna 
Jakóbczyk, Joanna Kędzior, Wiktor Kowalski, 
Karolina Makuła, Anna Malesza, Hanna 
Okońska, Paweł Ślusarz, Krzysztof Zimny. 
Młodzi artyści wystąpili przezd komisją przy 
akompaniamencie fortepianu, a następnie 
orkiestry sumfonicznej.

Koncert laureatów odbył się 3 marca w sali 
koncertowej Filharmonii Częstochowskiej 
im. Bronisława Hubermana. Podczas kon-
certu najpiękniejsze arie operowe wyko-
nali Anna Dytry – sopran, Kałudi Kałudow 

– tenor, Mykhailo Malafi – tenor – I nagro-
da na IV Konkursie Wokalnym im. Reszków 
– Częstochowa 2015, Natasha Day – sopran 
– II nagroda na IV Konkursie Wokalnym 
im. Reszków – Częstochowa 2015, Sonia 
Warzyńska – sopran – Laureatka VIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 
Impressio Art – Sopot 2016 oraz Laureaci V 
Konkursu im. Reszków – Częstochowa 2017. 
Koncert poprowadził Jacek Woleński.

Podczas koncertu zostały wręczone nagro-
dy pozaregulaminowe: Nagroda Wójta Gminy 
Kłomnice dla 2 solistów za udział w koncercie 14 
maja 2017 w Garnku dla Jarosława Bieleckiego 
i Katarzyny Jakóbczyk, Nagroda. Impressio Art 
- Bożena Harasimowicz - udział w 9. Letniej 
Akademii Śpiewu dal Joanny Kędzior, Nagroda 
Filharmonii Kaliskiej – udział w koncercie Sara 
Banai. Filharmonia Częstochowska - udział 
w koncercie dla Anny Malesza.      Red.
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Aktywność bibliotek w 2016
Teresa Raźniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach ma przyjemność przybliżyć 
mieszkańcom naszej społeczności swoją działalność w roku 2016. W naszej gminie 
funkcjonuje sześć placówek bibliotecznych, które zlokalizowane są w Kłomnicach, 

Rzerzęczycach, Garnku, Zawadzie, Skrzydlowie i w Pacierzowie.

Wszystkie placówki wyposażone są 
w sprzęt komputerowy z dostępem 

do sieci Internet. Dla czytelników dostęp-
nych jest łącznie 12 stanowisk, z których 
mogą korzystać w godzinach pracy biblio-
tek. W 2016 roku biblioteki obsłużyły 2092 
czytelników, przy czym największą grupę 
stanowiła młodzież. We wszystkich pla-
cówkach bibliotecznych Gminy Kłomnice 
wypożyczono na zewnątrz ponad 40 tysięcy 
książek i czasopism, a czytelnie udostępniły 
3600 pozycji.

Bardzo ważną działalność bibliotek sta-
nowi promocja czytelnictwa. W ubiegłym 
roku zorganizowane zostało spotkanie au-
torskie z Katarzyną Bodziachowską - po-
lonistką i logopedą, na co dzień pracującą 
w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. 
Norwida w Częstochowie. Od lat interesuje 
się szeroko pojętą kulturą i tradycjami pol-
skimi. Udało się również zorganizować kon-
kursy: Kartka z wakacji, Zakładka do książ-
ki, Dzień Misia oraz Konkurs na najlepszego 
czytelnika roku. Zrealizowano również po-
nad dziesięć wystaw z pracami konkursowy-
mi, a także Tydzień zakazanych książek, wy-
stawę modeli samolotów i okrętów, wystawę 
wydawnictw regionalnych z okazji Koncertu 
Symfoniczno-Oratoryjnego w rocznicę 
śmierci Edwarda Reszke, wystawę kwiatów 
z bibuły, decupage i stroików świątecznych. 
Biblioteka była organizatorem dwóch wy-
cieczek dla uczniów: wędrówki szlakiem 
Questu W Gnieździe Reszków i Szlakiem 
Bibliotek po Gminie Kłomnice. Mieszkańcy 
mieli okazję uczestniczyć w warsztatach 
pn. Podziel się talentem, organizowanych 
przez pszczelarza i dietetyczkę.

W kwietniu rywalizując z ponad 60 
instytucjami z całej Polski znaleźliśmy 
się w gronie 23 szczęśliwców, którym zo-
stały wypożyczone amerykańskie roboty 
Finch do nauki programowania dla dzie-
ci. Dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego powstał 
w bibliotece w Rzerzęczycach Lokalny Klub 
Kodowania Link do przyszłości. Oprócz za-
jęć w LKK odbyły się warsztaty promujące 
naukę kodowania z wykorzystaniem ro-
botów Finch. Brali w nich udział ucznio-
wie z Rzerzęczyc, Witkowic, Pacierzowa 
i Zawady. W listopadzie dla uczniów 
Zespołu Szkół w Konarach zorganizowano 
w Filii Pacierzów profesjonalne warsztaty 

kodowania Link do przyszłości. Była to II 
edycja projektu FRSI.

W ubiegłym roku Filia Rzerzęczyce zdo-
była nagrodę w ogólnopolskim konkursie 
dla bibliotek szkolnych i publicznych Skąd 
się wzięły małpy w Internecie, który zorga-
nizowała FRSI. Brała udział w takich kam-
paniach jak: Tydzień z Internetem, Godzina 
Kodowania oraz Tydzień Kodowania. 
Bibliotekarka z Filii w Rzerzęczycach jest ta-
bletmasterem i prowadzi na bieżąco różne 
zajęcia z tabletami dla dzieci i seniorów.

Od lutego 2016 roku Filie 
w Rzerzęczycach i Pacierzowie posiadają 
bezpłatny dostęp do e-kursów językowych 
na platformie lerni.us dla swoich czytelni-
ków. We wrześniu 2016 r. zorganizowano 
Narodowe Czytanie. Gminna Biblioteka 
w Kłomnicach otrzymała list od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, który zawierał 
podziękowanie za udział w piątej edycji 
Narodowego Czytania. Dodatkowo otrzy-
maliśmy okolicznościowy egzemplarz Quo 
vadis.

Poza środkami z budżetu Gminy 
Kłomnice Biblioteka stara się pozyskiwać 
dodatkowe środki z przeznaczeniem na 
powiększanie księgozbioru. W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy 12.500zł z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Programu Biblioteki Narodowej Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek – 
Priorytet 1 oraz otrzymaliśmy darowizny 
książkowe o łącznej wartości 1.898zł.

Mamy ambicje kontynuować dotych-
czasowe działania, szczególnie w zakresie 
tworzenia katalogów elektronicznych we 
wszystkich placówkach. Będziemy się starać 
powiększać zasoby biblioteczne, zwłaszcza 
w zakresie pozycji o które monitują sys-
tematycznie czytelnicy. Mamy w planach 
wymienić na nowszy sprzęt komputerowy 
udostępniany mieszkańcom.

Serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców gminy Kłomnice do aktyw-
nego udziału w życiu naszych bibliotek 
oraz korzystania z naszej oferty. Na naszej 
stronie internetowej www.biblioteka.klom-
nice.pl są dostępne godziny funkcjonowa-
nia placówek, jak również można zapoznać 
się z artykułami z działań i osiągnięć pra-
cowników Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kłomnicach i Filiach.

Podziel się 
talentem
Małgorzata Smolarczyk

W Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Garnku odbywają się warsztaty z cyklu 

„Podziel się talentem”.

W dniu 14 listopada 2016 r. odbyło się 
spotkanie z Panem Jerzym Larą oraz 

jego synem Panem Kamilem Lara. Pan Jerzy 
od lat prowadzi Gospodarstwo Pszczelarskie 
„Pszczółka”. Podzielili się z zebranymi wiedzą 
na temat życia pszczół oraz przybliżyli nam 
właściwości lecznicze produktów pszcze-
lich. Mogliśmy popróbować różnych rodza-
jów miodów. Spotkanie było bardzo ciekawe 
i pouczające. Dziękujemy!

W dniu 28 listopada 2016 r. odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu. Panie: Bogusława 
Hamerla i Barbara Ślęzak poprowadziły za-
jęcia, na których zebrani mogli nauczyć się 
wykonania bombki świątecznej ze styro-
pianu i wstążek. Przyniosły też swoje prace, 
które zebrani mogli obejrzeć. Zajęcia będą 
kontynuowane za tydzień. W dniu 12 grud-
nia 2016 r. odbyło się spotkanie z dietetyczką 
Panią Joanną Rybak. Przedstawiła nam ogólne 
zasady zdrowego żywienia. Odpowiedziała 
na pytania zebranych odnośnie wyboru po-
karmów stosownych do wieku i wskazań 
zdrowotnych. Bardzo ciekawy i pouczający 
wykład. Dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych 
oraz osoby które chciałyby podzielić się swoim 
talentem.
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Warsztaty 
wielkanocne 
w PAcierzowie
Dorota Majchrzak

            
1 kwietnia w Bibliotece Publicznej 
w Pacierzowie dzieci brały udział 

w warsztatach wielkanocnych.  
Uczestnicy pod czujnym okiem 
p. Marzeny Jurczyk, pasjonatki 

technik rękodzielniczych, wykonali 
ozdobne jajko wielkanocne metodą 

dekupażu.

Najmłodsi przyklejali na styropianie 
wzór z serwetki papierowej, a na-

stępnie pokrywali pracę lakierem. W efek-
cie obrazek wyglądał jak namalowany. 
Biblioteka zapewniła wszystkie niezbędne 
materiały. Wykonaną ozdobę dzieci mogły 
zabrać ze sobą do domu i upiększyć nią 
stół świąteczny.                                                                                                    

Marzec/Kwiecień 2017

Spotkanie 
z tabletami 
Małgorzata Smolarczyk 

W dniu 27 marca 2017 r. Filia Biblioteki 
Publicznej w Garnku włączyła się 

w ogólnoeuropejską kampanię „Tydzień 
z Internetem 2017”. 

Spotkanie poprowadziła bibliotekarz Monika 
Rączkowska z filii w Rzerzęczycach jako ta-

bletmaster. Przywiozła 3 tablety i poprowadziła 
ciekawe spotkanie z Internetem z przybyłą grupą 
zainteresowanych. Podzieliła się swoją wiedzą 
w zakresie wykorzystywania Internetu na co dzień. 
Ponadto w trakcie spotkania uczestnicy: uczyli się 
obsługi tabletów; zdobywali ciekawe i praktyczne 
informacje dotyczące majsterkowania, gotowania 
i szycia; poznawali, na których blogach można 
znaleźć użyteczne zasoby. Spotkanie przebiegło 
w bardzo miłej i kameralnej atmosferze. Bardzo 
dziękujemy Pani Monice!Warsztaty wielkanocne w Garnku

W filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Garnku od 6 marca br. w każdy poniedziałek 
odbywają się warsztaty wielkanocne. Wspólnie robimy jajeczka wielkanocne oraz 

kwiatuszki z bibuły do palm wielkanocnych. 

Poznajemy technikę robienia pal wiel-
kanocnych, które wykonamy przed 

niedzielą palmową. Warsztaty cieszą się 
zainteresowaniem wśród czytelników 
w różnym wieku - mówi starszy bibliotekarz 
Małgorzata Smolarczyk.

Więcej szczegółów znajduje w inter-
necie na stronie biblioteki w Garnku: 
www.biblioteka.klomnice.pl/filie/garnek 
oraz na Facebooku: Filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Garnku.      Red.
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Kłomnicki finał WOŚP 
Paweł Leśniak

Jest 15 stycznia 2017 r. pomimo zimna w godzinach porannych wolontariusze 
sztabu Ziemi Kłomnickiej ruszyli, by kwestować podczas 25 Finału WOŚP. Tak 

rozpoczął się 25 Finał w gminie Kłomnice i okolicach zorganizowany przez sztab 
Ziemi Kłomnickiej nr 3659. Szefem sztabu tak jak rok wcześniej był Paweł Leśniak, 

a siedzibą Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

Już od października ruszyły pełną parą przy-
gotowania do finału, który w tym roku miał 

miejsce w Rzerzęczycach, a gospodarzem była 
tamtejsza jednostka OSP. Pracy było wiele, naj-
pierw sprawy formalne, zgłoszenie sztabu do 
Fundacji WOŚP, potem nastąpił nabór wolon-
tariuszy, a było ich na terenie gminy i w miej-
scowości Borowno – 36. Powołano sztab: Paweł 
Leśniak – szef sztabu, Katarzyna Sosnowska, 
Adrianna Matuszczak, Kamila i Paulina Boryś. 
Karolina i Marta Gonera oraz Anna Tyras były 
odpowiedzialne za przeliczanie zebranych pie-
niędzy z kwesty.

Rozpoczęto kampanie medialną, prowadzo-
no rozmowy ze sponsorami, przygotowywano 
program, poszukując ciekawych wykonawców 
tak by każdy mógł dla siebie cos znaleźć pod-
czas finału, a czy się udało to pozostawiamy do 
Państwa oceny.

Część oficjalną 25 Finału poprzedził kon-
kurs Pierwszej Pomocy – PIERWSZA POMOC 
– WAŻNA SPRAWA zorganizowany przez 
Karolinę Najduch i Agnieszkę Borowiecką na-
uczycieli Zespołu Szkół z Kłomnic. Nagrody wrę-
czał wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk i dyrek-
tor Zespołu Szkół w Rzerzęczycach Agnieszka 
Rataj, muzyczną oprawę zrobiła Orkiestra Dęta 
OSP Kłomnice, która jednocześnie rozpoczęła 
25 Finał WOSP w Rzerzęczycach. Tuż po orkie-
strze na scenie pojawiły się nasze najmłodsze 

pociechy, tańczące i śpiewające w Kłomnickie 
Płomyczki (grupa najmłodsza).

Nie zabrakło również gwiazd światowego 
formatu, mistrzowie i wicemistrzowie świata, 
mistrzowie Polski, uczestnicy programu Mam 
Talent, Grupa R- STYLE w składzie Adrian Franc, 
Kalina Matysiak, Piotr Bujak dala pokaz Freestyle 
Football czyli artystycznej wersji żonglerki piłką.

Muzycznie też było bardzo ciekawie, na 
początek występ naszej Gminnej Formacji – 
nazwanej przez sztab NIESPODZIAKĄ (nigdy 
do końca nie wiemy co zagrają) w składzie: 
Adam Śliwakowski – z-ca wójta, Sebastian 
Woch – pracownik Urzędu Gminy, Marcin 
Gała i Marcin Barczyk – Orkiestra Dęta OSP 
Kłomnice. Następnie zaprezentowały się na-
sze przedszkolaki z Rzerzęczyc, Witkowic 
i Rzek Wielkich. Potem przyszła kolej na szkoły 
z Kłomnic, Rzerzęczyc, Witkowic, Borowna, 
Konar, Skrzydlowa. Formy występów były bar-
dzo różne. 

Nie zabrakło również iluzji w wykonaniu 
Kamila Dawczyka z Częstochowy i Gianluca 
Visco z Nieznanic. Można było potańczyć w ryt-
mie Zumby, którą poprowadziła dla wszystkich 
Martyna Bieniek. Jak zwykle wielkie show zrobiły 
SENIORITKI tańcząc cygański taniec. Dla tych 
co kiedyś się przy nich bawili i dla tych co nie 
znali ich jeszcze, zagrał zespół CENTURION, 
legenda naszej gminy, przypominając nam lata 
70 i 80. Po ich występie pokaz gimnastyki siłowej 

i akrobacje na drążku zaprezentowała nam grupa 
STREET WORKOUT z Częstochowy.

Wieczór był bardzo muzyczny. Na począ-
tek wystąpiły LEŚNE LUDKI – punkowy ze-
spól z Panek, który swoją muzyką tak rozbawił 
wszystkich, że publiczność wraz z nimi śpiewała 
na scenie. Następnym zespołem był ONA i ONI, 
zespół disco polo z Częstochowy, który przygry-
wał do tańca, podobnie jak na zakończenie ze-
spół AMBARAS BAND. Tradycyjnie o godzinie 
20.00 niebo rozświetliły fajerwerki i wysłaliśmy 
Światełko do Nieba.

Ale nie tylko scena była pełna atrakcji, przed 
sceną na sali można było uczesać, pokoloro-
wać swoje włosy dzięki salonom Fryzjerskim 
MATRIX i VIOLA, był pokaz makijażu w wy-
konaniu Firm AVON i ORIFLAME, twarze 
dzieciakom malował MAGIK – Studio Zabawy 
i Nauki, a cukrową watę serwował Stefan Pach. 
W przerwach miedzy występami odbywały się 
Licytacje ciekawych przedmiotów, a można było 
wylicytować naprawdę coś wartościowego np: 
piłkę z autografem Zbigniewa Bońka.

Była też kawiarenka z pysznymi ciastami, 
kawą i herbatą, a na gorąco był żurek stra-
żacki przygotowany przez druhów z OSP 
Rzerzęczyce i bigos przyrządzony przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie. Nasi 
wolontariusze też nie mogli być głodni, obiad 
dla nich przegotowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rzerzęczycach, a produkty na obiad 
ufundował sklep Lewiatan z Rzerzęczyc.

Wielkie PODZIĘKOWANIA chcemy prze-
kazać Wszystkim co przyczynili się do zorga-
nizowania 25 Finały WOŚP w Naszej Gminie 
i okolicy. Dziękujemy sponsorom i darczyńcom 
za wsparcie finansowe i przedmioty na licyta-
cje, dziękujemy władzom gminy i Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Kłomnicach za użyczenie 
nam pomieszczeń pod Sztab i za pomoc w dniu 
finału w postaci nagłośnienia. Dziękujemy dy-
rekcjom szkół, nauczycielom, uczniom i radom 
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Zdrowy i bezpieczny przedszkolak
Edyta Deszcz

Żyjemy w czasach, w których zwyżkującym trendem jest zdrowy tryb życia, 
rozumiany nie tylko jako dbanie o kondycję fizyczną, ale również zdrowe 

i racjonalne odżywianie i stabilizację zdrowia psychicznego. Istotną kwestią jest 
budowanie tej świadomości u najmłodszego pokolenia, co skutkuje zakorzenieniem 

prawidłowych nawyków na przyszłość. 

Głównym czynnikiem, którego człowiek 
potrzebuje do samorealizacji jest zdrowie, 

dzięki któremu jesteśmy w stanie poradzić sobie 
z trudnościami dnia codziennego, cieszyć się ży-
ciem, uczyć się pracować i spełniać. Powszechne 
są praktyki, które mogą nadwyrężyć kondycję 
naszego zdrowia takie jak złe nawyki żywienio-
we, za długie przebywanie w zamkniętych po-
mieszczeniach, nadmierne korzystanie z urzą-
dzeń multimedialnych takich jak komputer 
czy telewizor. Zamiast rekreacyjnego spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu, spaceru 
czy jazdy rowerem wybieramy poruszanie się 
samochodem lub komunikacją nawet na krót-
kich dystansach. 

Należy mieć świadomość, że tryb życia 
dorosłych i ich nawyki rzutują na późniejsze 
funkcjonowanie dzieci, czego przyczyną jest 
przekazywanie negatywnych wzorców takich 
jak nałogi, lekceważenie znaczenia aktywności 
fizycznej, brak kontaktu z naturą. Nagminne są 
zaniedbania związane z racjonalnym i zdrowych 
żywieniem skutkujące otyłością, nadpobudliwo-
ścią, wadami postawy i innymi dolegliwościami 
związanymi z funkcjonowaniem organizmu. 
Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak 
najwcześniej. Konieczne jest stworzenie dzie-
ciom możliwości kształtowania postaw i war-
tości, które ułatwią im dokonywanie wyborów 
mających znaczenie dla zarówno ich obecnego 
jaki i przyszłego życia. Dziecko powinno potrafić 
dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, w reali-
zacji czego dorośli powinni bezgranicznie mu 
pomagać.

W naszym przedszkolu realizowany jest pro-
gram „Zdrowo i bezpiecznie”, którego celem jest 
promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie 
bezpiecznych zachowań wobec siebie i innych, 
rozwijanie umiejętności właściwego zachowania 
się w różnych sytuacjach życiowych zagrażają-
cych zdrowiu i bezpieczeństwu. Nauczyciele po-
dejmują wiele działań, które wzbogacają wiedzę 
dzieci w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, 
kształcą u nich postawę „prozdrowotną”, umożli-
wiają nabycie określonych umiejętności oraz po-
magają w przyswojeniu prawidłowych przyzwy-
czajeń i nawyków higienicznych i zdrowotnych.

Dzieci w obszarze zasad zdrowego trybu 
życia zbierają empiryczne doświadczenia z ta-
kich zakresów jak zdrowe odżywianie, czyli 
poznanie piramidy zdrowia, przygotowywanie 

sałatek, kanapek, aktywny wypoczynek w ra-
mach, którego zorganizowany został Dzień 
Aerobiku, Olimpiada Sportowa, liczne spacery 
oraz zabawy ruchowe oraz dbanie o zdrowie, 
w ramach którego zdobyły teoretyczną wiedzę 
na temat profilaktyki i działały praktycznie w ra-
mach Dnia Ziół i założenia Ziołowego Ogródka 
w kąciku przyrody, Dnia Okularów i Kasków, 
Dnia Czapki, Dnia ubierania się na cebulkę, 
Pokazu mody jesiennej i innych ciekawych za-
jęciach. Innym aspektem pracy w ramach tego 
projektu było zaznajomienie dzieci z zasadami 
bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach 
a szczególnie w czasie zabawy, kontakcie z oso-
bami nieznajomymi oraz poznały zasady bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
Działania naszej kadry objęły również tematykę 
pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobu 
działania w sytuacjach zagrożenia. Nasi pod-
opieczni poznali schemat wzywania pomocy 
u poszczególnych służb oraz ćwiczyli w praktyce 
procedurę udzielania pierwszej pomocy.

Mamy głęboką nadzieję, że nasze działania 
i praca oraz doświadczenia zdobyte przez dzieci 
w tym projekcie będą pozytywnie rzutować na 
ich przyszłe nawyki i schematy postępowania. 

rodziców za przygotowanie występów i słodkości. 
Wielkie Podziękowania kierujemy do sklepów 
z Borowna, Kłomnic, Rzerzęczyc i Rzek Wielkich 
za produkty na bigos, Firmie Bak – Pol i sklepo-
wi Lewiatan z Kłomnic za produkty na żurek. 
Dziękujemy piekarniom z Kłomnic i Borowna 
za pieczywo. Sklepowi Evita Dziękujemy za ma-
teriały biurowe, a Firmie Orion za fajerwerki na 
Światełko do Nieba. 

Dziękujemy Jednostkom OSP z Borowna, 
Skrzydlowa, Nieznanic, Konar, Pacierzowa, 
Zawady, Zdrowej, Karczewice – Garnek, 
Chorzenice – Witkowice za pomoc w transporcie 
wolontariuszy, poświecony czas przy organizacji 
finału i opiekę nad wolontariuszami, a także czu-
wanie nad porządkiem w dniu imprezy. 

Bardzo Dziękujemy Gospodarzom, straża-
kom z OSP Rzerzęczyce za użyczenie remizy pod 

25 Finał, za pomoc i czas nam poświecony. (za rok 
się znów do Was uśmiechniemy). Dziękujemy 
Dyrekcji Zespoły Szkól w Rzerzęczycach za 
użyczenie pomieszczeń szkoły. Dziękujemy 
Łukaszowi Matuszczykowi za poprowadze-
nie Finału, a Patrycji Brondel za prowadzenie 
licytacji. Za zdjęcia dziękujemy Dawidowi 
Witczakowi, Rafałowi Cieślakowi, Adriannie 
Matuszczak i Studiu Zabawy i Nauki MAGIK.

Za pomoc przy obsłudze 25 Finały 
Dziękujemy: Kamili i Paulinie Boryś, Martynie 
Błachowicz, Kamili Michoń, Justynie Ślusarczyk, 
Magdalenie Karczewskiej, Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Rzerzęczyc i Skrzydlowa. 
Dziękujemy akustykom Adamowi Leśniakowi 
i Leszkowi Janikowi za to ze wszystko grało 
pod względem dźwiękowym. DZIĘKUJEMY 
WOLONTARIUSZOM za poświecony czas 

i gorące serca, a Adriannie Matuszczak za 
opiekę nad nimi. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 
PAŃSTWU za datki do puszek, bo to PAŃSTWA 
SUKCES i nowy rekord w gminie czyli – 18.546 
zł 60 gr.

Przypomnę tylko że rok temu zebraliśmy 
kwotę 12.973 zł 96 gr.

Celem zbiórki 25 Finału WOŚP jest 
PEDIATRIA I POMOC W LECZENIE 
SENIORÓW. Nasza kwota jest może kroplą 
w tym co zebrał cały kraj i zagranica czyli po-
nad 105 milionów złotych, ale to z kropli składa 
się deszcz. Wszystkie informacje jak było i jak 
wyglądały przygotowania można zobaczyć 
na naszej stronie Facebooka - WOŚP Ziemi 
Kłomnickiej SZTAB 3659 - https://www.facebo-
ok.com/WospZiemiKlomnickiej. SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM!!! SIEMA!!!
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Przedszkolne 
Kuchcikowo 
w Witkowicach
Edyta Kocan, Katarzyna Szyda

Dzieci z naszego przedszkola bardzo 
chętnie uczestniczą w zajęciach 

dodatkowych, które odbywają się 
w godzinach popołudniowych w każdy 

czwartek. Jednym z takich zajęć jest koło 
kulinarne „Przedszkolne Kuchcikowo”.

Co drugą środę zakładamy fartuszki, 
chwytamy łyżki w dłoń i do roboty! 

Pani Kasia już ma pomysł na to co będzie-
my dzisiaj „gotować”. Raz będzie to pyszna 
wiosenna kanapka w bajecznych kolorach 
ozdobiona czerwona papryką, sałatą i zwień-
czona szczypiącą nasze języczki rzodkiewką- 
wszystko położone na najzdrowszym razo-
wym chlebie. Innym razem zabieramy się do 
pieczenia. Mąka, mleko, jajka, szczypta soli 
i blender- wszystko wymieszamy i już mamy 
pyszne placuszki. Na każdych zajęciach róż-
ne „czary-mary”.

Oprócz zabawy jest i nauka. Musimy na-
uczyć się przecież ostrożności w posługiwa-
niu się nożem, mikserem oraz bezpiecznego 
korzystania z urządzeń bez których nie da 
się nic w kuchni przygotować. Chodzi nam 
przecież o to, aby dziecko umiało w przyszło-
ści bezpiecznie i bez strachu funkcjonować 
w kuchni. Uczymy przedszkolaków, że sa-
modzielnie nie mogą obsługiwać sprzętu, 
a uruchomić mikser czy blender mogą tylko 
w obecności osoby dorosłej.

Nasi milusińscy podczas zajęć 
„Przedszkolne Kuchcikowo” czerpią radość 
ze wspólnego przygotowywania potraw, do-
skonalą też umiejętności samodzielnego two-
rzenia przepisu na sałatkę dla kolegi. Dzieci 
lubią eksperymentować i mieszają czasem 
nawet wydawałoby się niepasujące do siebie 
smaki, a mimo wszystko powstaje ciekawa 
kompozycja. Wynika z tego nauka dla nas 
dorosłych, że można i warto eksperymento-
wać w kuchni i bawić się przy tym jak nasze 
dzieci.

Na zajęciach kółka kulinarnego przed-
szkolaki uczą się piec proste ciasta i cia-
steczka, przyrządzają desery, przygotowują 
sałatki i surówki oraz doskonalą umiejętność 
nakrywania do stołu, a także kulturalnie za-
chowywać się przy nim. Można by było jesz-
cze długo pisać o tym czego się dzieci uczą, 
jakie korzyści wynoszą z zajęć kulinarnych, 
ale może lepiej obejrzyjmy zdjęcia i popatrz-
my na dzieci zafascynowane tym co robią.

Powitanie wiosny 
w przedszkolu 
w Rzekach Wielkich
Magdalena Główczyńska

Maluchy z grupy „Misie” z Przedszkola w Rzekach Wielkich w dniu 21 marca 
uroczyście powitały wiosnę. Było to dla każdego przedszkolaka iście wyjątkowe 

wydarzenie. W tym dniu w strojach obowiązywały wiosenne barwy, przede 
wszystkim kolor zielony. Dzieci otrzymały przygotowane wcześniej przez 

nauczycielkę kwiatowe opaski. Wszystkie wyglądały wspaniale. 

Pierwszą niespodzianką jaka spotkała 
maluchy był list od Pani Wiosny, któ-

ry oprócz pozdrowień zawierał zadania do 
wykonania. Dzieci zgodnie z poleceniem 
rozwiązywały zagadki na temat wiosennych 
kwiatów. Z wielką radością śpiewały piosenki 
i ilustrowały je ruchem. Najmłodsze przed-
szkolaki wspaniale bawiły się z wykorzy-
staniem chusty animacyjnej, uczestniczyły 
również w innych zabawach ruchowych. 
Kolejnym zadaniem było wykonanie pracy 

plastycznej dotyczącej postaci Pani Wiosny. 
Najmłodsze przedszkolaki z wielkim zaan-
gażowaniem ozdabiały suknię. To zadanie 
sprawiło im wielką radość. Wszystkie prace 
dzieci były bardzo pomysłowe i atrakcyjne. 
Praca ta miało na celu pobudzanie i rozwijanie 
ich wyobraźni plastycznej.

Przyjście nowej pory roku było doskonałą 
okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom jak 
wielkie bogactwo niesie z sobą budząca się 
do życia przyroda. W związku z tym w sali 
przedszkolnej zakwiecił się kącik przyrody. 
Przedszkolaki własnoręcznie sadziły kwiaty 
do samodzielnie wykonanych samonawadnia-
jących doniczek wykonanych z plastikowych 
butelek. Obiecały systematycznie dbać o za-
sadzone przez siebie roślinki. 

Pierwszy dzień wiosny okazał się dla dzieci 
dniem wielkiej radości. Najmłodsi wspaniale 
zaprezentowali się w przygotowanych przez 
nauczycielkę p. Magdalenę Główczyńska za-
jęciach. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej 
atmosferze. Ten szczególny dzień na długo 
pozostanie w pamięci dzieci.

Gazeta Kłomnicka
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21 luty - Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego
Renata Wolniewicz 

Zgodnie z decyzją UNESCO 21 lutego jest Międzynarodowym Dniem Języka 
Ojczystego. Święto to zostało ustanowione 17 listopada 1999 roku na pamiątkę 
wydarzeń w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów Uniwersytetu 

w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi 
bengalskiemu statusu języka urzędowego. Również uczniowie Zespołu Szkół 

w Rzerzęczycach włączyli się w obchody tego ważnego dla każdego Polaka święta.

Według UNESCO, niemal połowa z 6000 
języków świata jest zagrożona zani-

kiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 
250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego ma na celu ochronę różnorodności 
językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Rzerzęczycach 
włączyli się w obchody tego święta. 
Przyświecały im słowa Mikołaja Reja: „Niechaj 
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają”. Przygotowany 
przez uczniów klasy I i II gimnazjum mon-
taż słowno - muzyczny przybliżał historię 
kształtowania się mowy ojczystej na prze-
strzeni wieków. Na scenie rozbrzmiewały 

słowa „Bogurodzicy”- najstarszej polskiej 
pieśni religijnej. Nie mogło tez zabraknąć 
„Roty”, która jest swoistą manifestacją pa-
triotyzmu Polaków w czasie zaborów. Na 
scenie pojawiła się sama Mowa Ojczysta 
w złotej koronie, która symbolizowała dawną 
świetność naszego języka. Niestety, oprócz 
korony Mowa miała także postrzępione sza-
ty jako znak zaśmiecania języka polskiego 
anglicyzmami przez współczesną młodzież. 
Biorący udział w przedstawieniu przedstawi-
ciele współczesnej młodzieży pokazali swoim 
kolegom i koleżankom, że nasz język może 
poszczycić się prawdziwym bogactwem słow-
nictwa. Prostym przykładem był wywodzący 

się z języka angielskiego przymiotnik fajny, 
który ma wiele polskich odpowiedników: miły, 
przyjemny, świetny, cudowny, piękny, cieka-
wy, interesujący, ładny, gustowny, atrakcyjny. 
Artyści zaapelowali także do wszystkich, aby 
nie zaśmiecali swojego języka tak popular-
nymi wśród młodzieży wulgaryzmami, uży-
wanymi przede wszystkim dla szpanu. Jak 
podkreślili występujący uczniowie, istnieje 
milion innych sposobów, aby komuś zaimpo-
nować. Nie sztuką jest przeklinać. Sztuką jest 
wdrapać się na Rysy, napisać powieść, nauczyć 
się grać na saksofonie, upiec najlepszy sernik 
w okolicy. Padły też bardzo mądre słowa E. 
Osmańczyka: „Tam, gdzie ginie bogactwo ję-
zyka – tam biednieje ojczyzna i karleje naród.”

Celem obchodów Dnia Języka Ojczystego 
było przypomnienie, że język ojczysty to bez-
cenne dobro każdego narodu, to skarbnica 
naszej historii, kultury i tradycji. Nasz stosu-
nek do niego to część naszego patriotyzmu, 
dlatego tak ważna jest dbałość o poprawność 
polszczyzny na co dzień, a nie tylko od święta.
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Dzień Języków Europejskich
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach
Aldona Mroziakiewicz, Joanna Szrajber

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków Europejskich, który 
zorganizowała p. Aldona Mroziakiewicz przy współpracy z p. Joanną Szrajber, Anną 

Zasadą oraz wychowawców klas. Jego celem jest propagowanie języków, kultury 
i zwyczajów Zjednoczonej Europy. W tym roku Dzień Europejski odbył się 17 marca 

pod hasłem „Tanecznym krokiem po Europie”.

Obchody Dnia Języków Europejskich 
rozpoczął hymn unijny „Oda do rado-

ści”. Uczeń kl. V Antoś Sosnowski zaśpie-
wał piosenkę w języku angielskim „Lemon 
tree”. Następnie prezentowali się uczniowie 
poszczególnych klas.

Konferansjerki w barwach Polski i Unii 
Europejskiej Zuzanna Kwarciak i Emilia 
Czesny zaprosiły zgromadzonych na wspól-
ną podróż po Europie, którą rozpoczęli-
śmy od naszych sąsiadów słynących z kne-
dliczek Krecika czy Reksia. Powitaliśmy 
Czechy-uczniów kl. I-II SP. Wraz z klasą 
III a przenieśliśmy się do Hiszpanii, kraju 
pięknych kobiet, corridy, torreadorów, kra-
ju f lamenco. Uczniowie klasy III b przenie-
śli nas do Włoch. Kolebki europejskiej kul-
tury. Do miasta kojarzonego z Wiecznym 
Miastem, piękną muzyką, wyrafinowaną 
kuchnią. Francuzi z kl. IV zaprezento-
wali się w rytm kankana. Francja - kraj 

dojrzewającej winorośli, zamkami nad 
Loarą czy braterstwo. Następie uczniowie 
kl. V zaprosili nas do Niemiec. Kraju z któ-
rego wywodzi się tradycja ubierania choinki 
bożonarodzeniowej. Z klasą VI udaliśmy się 
na wycieczkę po Szkocji. Mogliśmy zoba-
czyć tradycyjny szkocki strój męski- kilt.

Europa dla się lubić, Europa lubi 
sport. Tym hasłem powitaliśmy polskich 
sportowców z kl. IG m.in. Mariusza 
Pudzianowksiego, siostry Radwańskie czy 
Roberta Lewandowskiego. Kl. IIg zabra-
ła nas do słonecznej Grecji, mitycznego 
Olimpu, gromowładnego Zeusa i pięk-
nej Ateny. W rytm muzyki Greka Zorby 
tańczyła cała widownia. Najstarsza klasa 
zaprezentowała mamę wraz ze swoimi 
dziećmi czyli Unię Europejską wraz z jej 
państwami członkowskimi. Przywitali się 
z nami w swoich językach. Akademię umili-
ły występy wokalne Mai i Zuzanny Gajewicz 

oraz dziewczyn z kl. Ig, które zaśpiewały 
piosenkę w języku niemieckim. Uczniowie 
kl. VI i IG zaprezentowali się w scenkach 
językowych. Również mieliśmy okazję za-
prosić zgromadzonych na pokaz mody. Co 
prawda nie byliśmy w Paryżu, ale być może 
będziemy świadkami narodzin nowego ta-
lentu na miarę Coco Chanel czy Akadiusa. 
Uczniowie zaprezentowali strój własnego 
pomysłu i wykonania. Jury w składnie: 
p. Anna Pietras, Anna Zasada i p. Piotr 
Pindych wyłonili zwycięzców. Pierwsze 
miejsce zajęła Katarzyna Politańska - 
kl. IIIa - przebiśnieg, drugie- Monika 
Owczarek kl IIg - Afrodyta, trzecie Jakub 
Politański kl IG jako robot. Komisja wrę-
czyła dyplomy oraz słodycze ufundowane 
przez Samorząd Uczniowski.

Podsumowując pani Dyrektor Zespołu 
Szkół podziękowała pani Aldonie 
Mroziakiewicz za zorganizowanie tak wspa-
niałego Dnia, wychowawcom za zaangażo-
wanie się i pomoc swoim wychowankom 
w przygotowaniu do tej imprezy. Szczególne 
słowa skierowała do wszystkich uczniów za 
wspaniałe prezentacje, otwartość, ogromny 
wkład pracy i niezwykle ciekawe pomysły na 
prezentację państwa Unii Europejskiej. 
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IV Gminny Konkurs Przyrodniczy 
Aldona Siemińska, Anna Równiak, Monika Kobiałka

23 marca 2017r. w Zespole Szkół w Witkowicach odbył się IV Gminny Konkurs 
Przyrodniczy pt. „Woda w naszym życiu i krajobrazie” skierowany do uczniów klas 
IV–VI SP. Konkurs miał na celu przybliżenie dnia 22 marca, w którym obchodzimy 

Światowy Dzień Wody i uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie 
zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. 

Tegoroczne hasło towarzyszące światowym 
obchodom miało zwrócić uwagę na zależ-

ności pomiędzy stanem i jakością ekosystemów 
wodnych a ściekami. Podkreślało także kluczo-
wą rolę racjonalnego zarządzania gospodarką 
ściekową. Zamiast marnować taki potencjał, 
można skutecznie redukować ich ilość i ponow-
nie je wykorzystywać.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dorota 
Kowalik – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Witkowicach, która przywi-
tała wszystkich zebranych, uczniów, nauczycieli 
i zaproszonych gości. Następnie dwuosobowe 
drużyny przystąpiły do rywalizacji. Konkurs 

został podzielony na dwie części. Pierwsza miała 
formę testu składającego się z różnorodnych za-
dań zamkniętych i otwartych, a druga polegała 
na rozpoznaniu, na podstawie barwnych ilu-
stracji, pospolitych gatunków roślin i zwierząt 
wodnych. W konkursie wzięli udział uczniowie 
ze szkół w Kłomnicach, Witkowicach, Garnku, 
Konarach, Zawadzie i Rzerzęczycach. W prze-
rwie, podczas prac komisji, dla uczniów przy-
gotowano słodki poczęstunek.

Po podliczeniu punktacji przez komisję, 
ogłoszono wyniki i wręczono atrakcyjne nagrody 
książkowe. Poziom prezentowany przez uczest-
ników podczas konkursu był bardzo wysoki, 

a różnice w punktacji niewielkie. Oto laureaci: 
I miejsce – Marcin Konstanciak i Przemysław 
Czapliński SP Witkowice; II miejsce – Dawid 
Tutka i Konrad Kleszcz SP Kłomnice; III miej-
sce – Tatiana Mielczarek i Paulina Pruszek SP 
Garnek; Wyróżnienie – Kamila Pałuszka i Jan 
Chybalski SP Rzerzęczyce; Wyróżnienie – Lena 
Centkowska i Magdalena Kulesza SP Zawada; 
Wyróżnienie – Paulina Dróżdż i Kornelia 
Michoń SP Konary

W tym dniu odbył się również konkurs pio-
senki ekologiczno-przyrodniczej. Repertuar ar-
tystów był niezwykle zróżnicowany, a tematyka 
piosenek związana była z ochroną środowiska 
naturalnego, przyrodą i ekologią. Wszyscy 
uczestnicy zaśpiewali z wielkim zaangażowa-
niem, ustalając jednocześnie niezwykle wysoki 
poziom konkursu. Występy wokalne uczestni-
ków oceniało jury w składzie: p. Renata Surlej-
Krawiec i p. Mariusz Baranowski. Po wysłucha-
niu wszystkich uczestników jury podjęło decyzję 
o przyznaniu następujących miejsc: I miejsce 
– Julia Drożdżyńska SP Garnek; II miejsce 
– Laura Grabarczyk SP Zawada; III miejsce – 
Maja Gajewicz SP Rzerzęczyce; Wyróżnienie 
– Zuzanna Latosińska SP Konary; Wyróżnienie – 
Dominika Bednarek SP Kłomnice; Wyróżnienie 
– Milena Cubała SP Witkowice. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu dziękują wszyst-
kim uczniom i nauczycielom za obecność 
i udział w konkursach. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do p. Renaty Surlej-Krawiec 
i p. Mariusza Baranowskiego oraz nauczycie-
li przyrody: p. Ewy Wrońskiej, p. Małgorzaty 
Woszczyny i p. Agnieszki Michoń za pracę 
w komisji konkursowej. Zapraszamy do wzięcia 
udziału w kolejnych edycjach konkursu z okazji 
Światowego Dnia Wody!

Marzec/Kwiecień 2017

Muzyczny start!
Katarzyna Cieśla

W dniu 28 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Kłomnicach odbył się I Powiatowy 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Muzyczny start” zorganizowany pod honorowym 

patronatem Starosty Częstochowskiego p. Krzysztofa Smeli.

Festiwal skierowany był do dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz oddziałów przedszkol-

nych działających przy szkołach podstawowych 
na terenie Powiatu Częstochowskiego. Festiwal 
został przeprowadzony w dwóch kategoriach 
wiekowych: Pięciolatki (dzieci ur. w 2011 r.) 
i Sześciolatki (dzieci ur. w 2010 r.). W sumie w fe-
stiwalu wzięło udział 31 solistów. Głównym or-
ganizatorem festiwalu była p. Katarzyna Cieśla, 
nauczyciel ZS w Kłomnicach.

Jury w  składzie: p. Violetta Ojrzyńska, p. 
Katarzyna Sosnowska oraz p. Paulina Makles 
wyłoniło 10 Laureatów.  Laureaci katego-
rii Pięciolatki: I  miejsce Lichosik Emilia 
(Wancerzów, gmina Mstów); II miejsce Bąk 

Milena (Kłomnice); III miejsce Perlińska Lena 

(Kruszyna); Wyróżnienie I  Baczyńska Maja 
(Łojki gmina Blachownia); Wyróżnienie II 
Rachwalik Daniel (Kłomnice). Laureaci kate-
gorii Sześciolatki: I miejsce Harabas Wiktoria 
( Jamki-Korzonek, gmina Konopiska); II miejsce 
Zjawińska Julia (Olsztyn); III miejsce Pałuszka 
Patrycja(Rzerzęczyce); Wyróżnienie I Lubasińska 
Zofia (Biskupice, gmina Olsztyn); Wyróżnienie 
II Wojtyra Dominika (Stary Cykarzew, gmina 
Mykanów). Gratulujemy wszystkim!
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konferencja 
dla pedagogów 
i psychologów 
szkolnych
Anna Zielińska, Anna Równiak

28 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Witkowicach odbyła 

się Powiatowa Konferencja dla Pedagogów 
i Psychologów Szkolnych, zorganizowana 

przez p. Annę Zielińską – pedagoga 
szkolnego i p. Annę Równiak – nauczyciela 

bibliotekarza, pedagoga szkolnego. 

Zaproszenie przyjęli pedagodzy i psy-
cholodzy z 19 szkół z gmin: Kłomnice, 

Mykanów, Rędziny, Mstów, Kruszyna, Gidle; 
wychowawcy i pracownik socjalny z Domu 
Dziecka w Chorzenicach oraz psycholog 
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Częstochowie p. Małgorzata 
Nitecka. Konferencję otworzyła p. Dorota 
Kowalik dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Witkowicach, która 
serdecznie przywitała przybyłych gości. 
Następnie glos zabrała p. Barbara Mizera 
Sekretarz Gminy Kłomnice, która podkreśliła 
jak ważną rolę pełni profilaktyka we współ-
czesnej szkole. Wymieniła działania profi-
laktyczne prowadzone przez szkoły z terenu 
Gminy Kłomnice skierowane do uczniów, ro-
dziców i nauczycieli. Konferencję poprowadził 
p. Stanisław Maciaszek kierownik Śląskiego 
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 
w Katowicach, która składała się z dwóch 
paneli: pierwszy – „Jak radzić sobie z prowo-
kacyjnymi zachowaniami uczniów”, drugi – 
„Narkotyki i nastolatki”. W trakcie konferencji 
pedagodzy zadawali pytania i wymieniali swo-
je doświadczenia. Uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia pomocy dydaktycznej – wzornika 
„Dopalacze i narkotyki” – udostępnionej na 
potrzeby konferencji przez p. Barbarę Mizerę.

Pani dyrektor i organizatorzy konferencji 
serdecznie dziękują gościom, uczestnikom 
konferencji: pedagogom i psychologom, wy-
chowawcom z Domu Dziecka za przybycie 
i udział oraz p. Stanisławowi Maciaszkowi za 
przybliżenie w/w tematyki.

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Twórcach Literatury 
Joanna Wójcik 

6 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbył się IV Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury. Tegoroczna edycja poświęcona została życiu 
i twórczości polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Celem konkursowych 
zmagań było zainteresowanie uczniów Częstochowy i powiatu częstochowskiego 

literaturą ojczystą, dorobkiem literackim Henryka Sienkiewicza, Władysława 
Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej oraz promocja czytelnictwa. 

W konkursie uczestniczyło 12 uczniów 
z 5 szkół podstawowych oraz 31 

uczniów z 11 gimnazjów z terenu powiatu 
częstochowskiego i Częstochowy. Z te-
stem konkursowym zmagali się reprezen-
tanci: SP im. Jana Pawła II w Rudnikach, 
SP nr 2 w Koniecpolu, SP w Poraju, SP 
w Garnku, SP w Konarach, Gimnazjum nr 
2 w Koniecpolu, Gimnazjum w Dąbrowie 
Zielonej, Gimnazjum nr 20 w Częstochowie, 
Gimnazjum w Starym Cykarzewie, 
Gimnazjum nr 7 w Częstochowie, 
Gimnazjum w Kruszynie, Gimnazjum 
w Widzowie Gimnazjum w Konarach, 
Gimnazjum w Rędzinach, Gimnazjum nr 18 
w Częstochowie oraz Gimnazjum w Garnku.

O prawidłowy przebieg konkurso-
wej rywalizacji dbała komisja w skła-
dzie: Pani Katarzyna Sosnowska - dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach, Pani Beata Wyrwał - na-
uczyciel Zespołu Szkół w Kłomnicach 
oraz Pani Małgorzata Smolarczyk - bi-
bliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kłomnicach. Podczas konkursu obecni 
byli goście: Sekretarz Gminy Kłomnice 
oraz Radna Powiatu Częstochowskiego - 
Pani Barbara Mizera oraz Radny Powiatu 
Częstochowskiego - Pan Leszek Wiśniewski.

Laureatami IV Powiatowego Konkursu 
o Twórcach Literatury „Polscy Laureaci 

Literackiej Nagrody Nobla” w kategorii 
szkół podstawowych zostali: I miejsce – 
Małgorzata Pałasińska – Szkoła Podstawowa 
w Poraju; II miejsce – Bartosz Berski- 
Szkoła Podstawowa w Konarach; III miej-
sce – Igor Grzesiczak – Szkoła Podstawowa 
w Rudnikach; Julia Kowalczyk – Szkoła 
Podstawowa w Koniecpolu. Wyróżnienia 
w kategorii szkół podstawowych otrzymali: 
Mikołaj Misiewicz ze Szkoły Podstawowej 
w Konarach oraz Ewelina Tądel ze Szkoły 
Podstawowej w Rudnikach.

Laureatami IV Powiatowego Konkursu 
o Twórcach Literatury „Polscy Laureaci 
Literackiej Nagrody Nobla” w kategorii gim-
nazjów zostali: I miejsce – Nina Ambroży 
- Gimnazjum nr 7 w Częstochowie; II 
miejsce – Weronika Kozieł – Gimnazjum 
nr 7 w Częstochowie; III miejsce – Paulina 
Dróżdź – Gimnazjum w Garnku; Rafał Fyda 
- Gimnazjum w Koniecpolu; Wyróżnienie: 
Sandra Zielińska z Gimnazjum nr 20 
w Częstochowie.

Laureaci zostali nagrodzeni książkami, 
karnetami do Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie (gimnazjaliści), kar-
netami do Ośrodka Kultury Filmowej 
w Częstochowie (gimnazjaliści) oraz upo-
minkami rzeczowymi. Organizatorzy po-
dziękowali wszystkim uczestnikom konkur-
su dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Gazeta Kłomnicka
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Kwadrans matematyczny
Agnieszka Dróżdż, Ilona Raźniak i Ewa Wrońska

W dniu 14 marca 2017r. w Zespole Szkół im B. Prusa w Garnku odbył się IV Powiatowy 
Konkurs „Kwadrans matematyczny” zorganizowany przez nauczycieli matematyki 

ZS w Garnku: p. A. Dróżdż, p. I. Raźniak i p. E. Wrońską. Uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk, 

Radny Powiatu Częstochowskiego p. Leszek Wiśniewski, Radny Gminy Kłomnice p. 
Sławomir Jurczyk. 

Na początku uczennice klasy I gimnazjum 
przedstawiły inscenizację pt. „Święto liczby 

PI” z okazji Światowego Dnia Liczby PI, który 
był obchodzony 14 marca. Potem zaczęła się 
rywalizacja konkursowa. Wzięło w niej udział 
32 uczniów z 16 szkół podstawowych (Kłomnice, 
Zawada, Skrzydlów, Konary, Rzerzęczyce, 
Witkowice, Lgota Mała, Cykarzew Stary, 
Olbrachcice, Dabrowa Zielona, Soborzyce, 
Borowno, Czarny Las, Wierzchowisko, Widzów 

i Garnek).Konkurs miał formę pisemnego te-
stu, który składał się z 20 zadań zamkniętych 
i 4 zadań otwartych. Po wysiłku umysłowym 
dla wszystkich uczestników zmagań konkur-
sowych przygotowany był poczęstunek. Po 
sprawdzeniu testów ogłoszono wyniki: I miej-
sce – Dawid Tutka, uczeń SP w Kłomnicach; 
II miejsce – Zuzanna Juchnik, uczennica SP 
w Skrzydlowie oraz Sara Dziubek uczennica SP 
w Witkowicach; III miejsce – Bartosz Berski, 

uczeń SP w Konarach oraz Radosław Lisowski, 
uczeń SP w Czarnym Lesie; Wyróżnienie – Iwetta 
Rusinek, uczennica SP w Dąbrowie Zielonej 
oraz Weronika Kluska, uczennica SP w Lgocie 
Małej. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dy-
plomy, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagro-
dy pocieszenia. Nagrody te ufundowane były 
przez sponsorów: Starostwo Powiatowe, Wójta 
Gminy Kłomnice p. Piotra Juszczyka, Radnego 
Gminy Kłomnice p. Sławomira Jurczyka, Sklep 
Evita - p. Tomasza Draba, firmę wielobranżową 
SOFTMAR p. Mariusza Szafrańca.

Na zakończenie Wójt Gminy Kłomnice 
p. Piotr Juszczyk pogratulował wyróżnionym 
uczniom oraz podziękował wszystkim uczestni-
kom za udział w „Kwadransie matematycznym”. 
Zwrócił się również do nauczycieli i wyraził 
uznanie za przygotowanie uczniów do rywa-
lizacji z zakresu matematyki. Laureatom i ich 
opiekunom gratulujemy, a pozostałym uczniom 
dziękujemy za przybycie na konkurs.

Gminny Konkurs 
Matematyczno-Przyrodniczy
Małgorzata Woszczyna

„Wiedza jest pokarmem dla rozumu” pod takim hasłem 29 marca w Zespole Szkół 
w Rzerzęczycach odbył się Gminny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy.

W konkursie uczestniczyło 12 
uczniów z sześciu gimnazjów gmi-

ny Kłomnice: Gimnazjum w Witkowicach, 
Gimnazjum w Konarach, Gimnazjum 
w Kłomnicach, Gimnazjum w Zawadzie, 
Gimnazjum w Skrzydlowie, Gimnazjum 
w Rzerzęczycach. W programie przewidzia-
nym przez organizatorów oprócz pisemnej 
pracy, uczniowie obserwowali pokaz do-
świadczeń fizyko- chemicznych oraz za-
poznani zostali z projektem konkursowym 

realizowanym przez naszych uczniów, 
„Postaw na Słońce”. 

Po dogrywce o 2 i 3 miejsce wyniki kon-
kursu przedstawiały się następująco: I miejsce 
zajęła uczennica Gimnazjum w Zawadzie-
Anna Jureczko, II miejsce zajął uczeń klasy II 
Gimnazjum w Witkowicach - Jakub Michoń, 
III miejsce zajęła uczennica Gimnazjum 
w Kłomnicach - Julia Boral. Wszystkim 
uczestnikom konkursu gratulujemy wspania-
łych wyników i zapraszamy ponownie. 

Marzec/Kwiecień 2017
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Gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Przemysław Zieliński

W dniu 5 kwietnia w Zespole Szkół w Kłomnicach pod hasem  „Młodzież zapobiega 
pożarom” odbyły się 11-te eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, którego organizatorem było Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kłomnicach oraz 

Gmina Kłomnice. 

Do rywalizacji przystąpiło 28 uczestni-
ków z trzech grup wiekowych, tj. szkół 

podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych. Pierwszą częścią było 
rozwiązanie testu, który wyłonił finalistów 
turnieju z każdej grupy wiekowej. Następnie 
w części ustnej finaliści walczyli już o klasy-
fikację końcową. Nad prawidłowością prze-
biegu eliminacji pracowała komisja w skła-
dzie: Przemysław Zieliński –przewodniczący, 
Kazimierz Wilkoszewski – sekretarz, Marcin 
Milc – członek.

Dzięki dobrej współpracy Szkół z tere-
nu gminy Kłomnice z Zarządem Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach możemy 
się poszczycić wysokim poziomem elimina-
cji, które poprzedzone zostały eliminacjami 
środowiskowymi w każdej ze szkół. Każda 
ze szkół wyłoniła po dwóch uczestników 
w grupach wiekowych szkół podstawowych 
i gimnazjów. Uczestnicy z grupy szkół ponad-
gimnazjalnych są absolwentami naszych gim-
nazjów i brali udział w poprzednich latach. 
Dlatego warto im podziękować za to że po-
mimo uczęszczania do szkół w Częstochowie 
zgłaszają swój udział w eliminacjach. Nie spo-
sób zapomnieć tutaj o opiekunach młodzieży 
w poszczególnych szkołach, którzy nawiąza-
li stałą już współpracę z naszym Prezydium 

i corocznie przygotowują młodzież do tur-
nieju oraz przeprowadzają eliminacje śro-
dowiskowe. Ponieważ te osoby bardzo nam 
pomagają pozwolę sobie je wymienić: Elżbieta 
Łągiewka – Zespół Szkół w Skrzydlowie, 
Izabela Canghelaris – Zespół Szkół w Garnku, 
Michał Gonera – Zespół Szkół w Zawadzie, 
Aneta Łapeta – Zespół Szkół w Kłomnicach, 
Anna Równiak – Zespół Szkół w Witkowicach, 
Ewa Pośpiech– Zespół Szkół w Konarach, 
Agata Krok – Zespół Szkół w Rzerzęczycach. 
Ponadto Dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół w Kłomnicach Barbarze Kanoniak oraz 
Pani nauczyciel z Zespołu Szkół w Kłomnicach 
Anecie Łapeta za przygotowanie sali i pomoc 
w przeprowadzaniu eliminacji oraz doskonałą 
atmosferę w jakiej przyszło nam przeprowa-
dzać te eliminacje. 

Podziękować należy Wójtowi Gminy 
Piotrowi Juszczykowi za ufundowanie wspa-
niałych nagród dla zwycięzców a także spe-
cjalnej nagrody dla najmłodszego uczestnika 
turnieju, wspaniałej maskotki „Pies ratownik”, 
w tym roku była to Magdalena Rak z III kl. 
Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie.

Wracając do wyników ostatnich eliminacji 
przedstawiamy klasyfikację końcową turnieju:

Szkoły Podstawowe: 1 miejsce – 
Kacper Matusiak – Szkoła Podstawowa 

w Witkowicach; 2 miejsce – Jan Fabrykowski 
– Szkoła Podstawowa w Srzydlowie; 3 miej-
sce – Dawid Koniecki – Szkoła Podstawowa 
w Rzerzęczycach.

Szkoły Gimnazjalne:  1 miejsce – Michał 
Lechnaty – Gimnazjum w Garnku; 2 miej-
sce – Wiktoria Kamińska – Gimnazjum 
w Skrzydlowie; 3 miejsce – Paweł Jaros – 
Gimnazjum w Zawadzie; 4 miejsce – Oliwia 
Świszcz – Gimnazjum w Kłomnicach.
Szkoły Ponadgimnazjalne: 1 miej-
sce – Dawid Witczak – IV LO im. H. 
Sienkiewicza w Częstochowie (zamieszka-
ły w Karczewicach); 2 miejsce – Krzysztof 
Rakowski – TZN w Częstochowie (zamiesz-
kały w Garnku); 3 miejsce – Szymon Bilnicki 
– ZSME w Częstochowie (zamieszkały 
w Garnku).

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom. 
Już 8 kwietnia w Zespole Szkół w Złotym 
Potoku odbędą się eliminacje Powiatowe, na 
których życzymy pierwszych miejsc dla re-
prezentantów naszej Gminy którymi będą: 
Kacper Matusiak, Michał Lechnaty i Dawid 
Witczak.

Zachęcamy młodzież do udziału w tych 
eliminacjach ponieważ to niepowtarzalna 
okazja pozyskania nowej wiedzy doświadczeń 
a także doskonała forma zabawy i integracji 
młodzieży z rożnych zakątków Naszej Gminy. 
Zapraszamy do kolejnych eliminacji w następ-
nym roku. 

Jako nagroda dla wszystkich uczestników 
zostanie zorganizowana wycieczka o tematyce 
związanej z techniką pożarniczą.
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Finał Konkursu 
Matematycznego 
Sławomir Pluta

W dniu 15 lutego 2017r w Instytucie 
Matematyki Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach odbył się I etap 
XVII Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów kl. 
III Szkół Podstawowych „Bajkowe 

Zadania”. W konkursie wzięło udział 170 
uczestników z województwa śląskiego. 

Zespół Szkół w Kłomnicach reprezentowało 
16 uczniów klas III: Mateusz Grobelak, 

Jarosław Kłak, Szymon Kalek, Tomasz 
Kowalczyk, Mikołaj Smoląg, Jan Urbaniak, 
Mateusz Dróżdż, Kacper Jamrozik, Oskar 
Jamrozik, Mateusz Trybulak, Bartosz Bąk, 
Karolina Rachwalik, Dorota Stanisz, Paweł 
Kowalik, Olaf Pawłow, Oliwia Flasza. 

Do finału XVII Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego dotarło 44 uczniów z 20 
szkół z całego województwa. Z naszej szko-
ły zakwalifikowało się 3 uczniów: Mateusz 
Dróżdż, Szymon Kalek, Jan Urbaniak. Finał 
odbył się 28.02 b.r. w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach. Nasi wychowankowie uzyska-
li bardzo wysoki wynik - V miejsce w woje-
wództwie i otrzymali wyróżnienia: Mateusz 
Dróżdż kl. IIIb wychowawca Barbara Stępień, 
Szymon Kalek i Jan Urbaniak kl. IIIc wycho-
wawca Sławomir Pluta.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pozytywnie 
zakręceni
Małgorzata Woszczyna

Uczniowie Gimnazjum w Rzerzęczycach realizują projekt konkursowy „Postaw na 
Słońce”. Jest to grupa 10 osób. Z klasy I gimnazjum: Lena Anklewicz, Dorota Wyszka, 
Aleksandra Żurek, a z klasy III gimnazjum: Adam Politański, Kinga Łągiewka, Kinga 
Wójcik, Dominika Raźniak, Oliwia Bodanka, Rafał Matuszczak. Jesteśmy wśród 109 

szkół gimnazjalnych z całej Polski uczestniczących w tym projekcie.

Nazwa naszego zespołu to „Pozytywnie za-
kręceni”. Celem projektu jest upowszech-

nienie wśród młodego pokolenia Polaków 
wiedzy na temat korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szcze-
gólności ogniw fotowoltaicznych. Pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych jest działaniem 
przyszłościowym, które będzie w coraz więk-
szym stopniu dominowało produkcję energii 
elektrycznej. Uczniowie realizując ten projekt 
mają za zadanie zdobyć jak najgłębszą wie-
dzę o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz 
o OZE, w tym przede wszystkim fotowoltaice. 
Następnie wykorzystają swoją wiedzę w prak-
tyce, mierząc zużycie energii przez domy 
jednorodzinne i projektując dla nich systemy 
mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zadania tego 
etapu wykonywane były pod opieką nauczy-
ciela fizyki Małgorzaty Woszczyny. W I etapie 
konkursu realizowanym przez trzy miesiące, 

uczniowie: zdobyli wiedzę na temat wytwarza-
nia energii elektrycznej, w tym źródeł energii 
odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem 
tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych; ob-
liczali zapotrzebowania energetycznego 6 jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych według 
aplikacji przygotowanej przez Organizatora oraz 
wynikających z tych wartości wysokości emisji 
CO2; dobierali system ogniw fotowoltaicznych 
do wartości zużycia energii elektrycznej przez 
analizowane budynki; przedstawiali właści-
cielom budynków kalkulacji środowiskowej 
i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do 
planowanej modernizacji. 

Obecnie czekamy na wyniki z I etapu 
konkursu i realizujemy zadania konkursowe 
z II etapu konkursu. Partnerzy i patroni pro-
jektu to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Energii, Uniwersytet Warszawski, 
Politechnika Warszawska, BOŚ Bank.

Marzec/Kwiecień 2017
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Gazeta Kłomnicka

Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików
Paweł Urbaniak

18 marca w Hali Sportowej w Kłomnicach odbył się turniej piłki nożnej dla 
dzieci urodzonych w 2006 roku i młodszych o Puchach Wójta Gminy Kłomnice. 

Organizator zawodów GLKS Gmina Kłomnice wraz z Rada Rodziców dzieci grających 
w klubie zaprosili drużyny: Lotnik Kościelec, Unię Rędziny, Płomień Czarny Las, 

Sportową Częstochowę, Pilicę Koniecpol, MUKS 6 Radomsko. 

Gospodarze wystawili do turnieju dwa ze-
społy podzielone według wieku na gru-

pę starszą i młodszą. Zmaganiom młodych 
zawodników patronował Pan Piotr Juszczyk 
Wójt Gminy Kłomnice. Uroczyście otworzył 
zawody i życzył wszystkim powodzenia. 
Osiem zespołów podzielonych zostało na dwie 
grupy, w których musieli się zmierzyć każdy 
z każdym. Po dwa najlepsze zespoły z grup 
przystąpiły do meczy półfinałowych. Po nich 
odbyły się rozstrzygające rozgrywki o poszcze-
gólne miejsca. Wszystkim zespołom nagrody 
wręczali Pan Piotr Juszczyk oraz Prezes Klubu 

Pan Artur Raźniak. Puchar Wójta wygrała 
drużyna z Radomska, przed Unią Rędziny 
i Płomieniem Czarny Las. Starsza grupa z 
Kłomnic była blisko podium w meczu o trzecie 
miejsce przegrała dopiero po serii rzutów kar-
nych. Nagrody indywidualne otrzymali: naj-
lepszy zawodnik - Kajetan Misztalski - MUKS 
6 Radomsko, najlepszy bramkarz - Maciej 
Werpulewski - Unia Rędziny, najlepszy strze-
lec - Kuba Despet - Sportowa Częstochowa. 
Rada Rodziców zadbała, aby każdy uczestnik 
miał, co pić oraz zjadł ciepły posiłek. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Końcowa klasyfikacja turnieju:

MUKS 6 Radomsko
Unia Rędziny
Płomień Czarny Las
Gmina Kłomnice
Sportowa Częstochowa
Lotnik Kościelec
Pilica Koniecpol
Gmina Kłomnice II

Komplet  wyników  Turnieju  o  Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice

MUKS 6 Radomsko - Sportowa Częstochowa - 1:0
Pilica Koniecpol - Unia Rędziny - 2:1
Lotnik Kościelec - Gmina Kłomnice - 1:4
Czarny Las - Gmina Kłomnice II - 3:0
MUKS 6 Radomsko - Pilica Koniecpol - 4:1
Sportowa Częstochowa - Unia Rędziny - 0:1
Lotnik Kościelec - Płomień Czarny Las - 0:2
Gmina Kłomnice - Gmina Kłomnice II - 3:0
MUKS 6 Radomsko - Unia Rędziny - 0:0
Sportowa Częstochowa - Pilica Koniecpol - 4:2
Lotnik Kościelec - Gmina Kłomnice II - 2:0
Gmina Kłomnice - Płomień Czarny Las - 1:3
Półfinały:
Gmina Kłomnice - MUKS 6 Radomsko - 1:2
Płomień Czarny Las - Unia Rędziny - 0:0 
karne(4:5)
mecz o 7 miejsce:
Pilica Koniecpol - Gmina Kłomnice II - 4:0
mecz o 5 miejsce:
Sportowa Częstochowa - Lotnik Kościelec - 8:1
mecz o 3 miejsce:
Gmina Kłomnice - Płomień Czarny Las - 1:1 
karne(2:3)
mecz o 1 miejsce:
MUKS 6 Radomsko - Unia Rędziny - 1:0
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Urok starych fotografii (31).

Lodownia w Kłomnicach Aurelowie
Krzysztof Wójcik

W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” przedstawiam zdjęcie wykonane 
prawdopodobnie tuż po wojnie albo w jej trakcie. Otrzymałem je od p. Jędrzeja 

Moderskiego. Przedstawia ono budynek nieco dziwaczny, przypominający 
wolno stojącą piwnicę z funkcją, której dzisiaj na próżno by szukać. Jest to 

„lodownia” wybudowana, a właściwie wymurowana z kamienia i to dość dawno, 
choć nie dowiedziałem się kiedy dokładnie. Lodownia służyła do gromadzenia 
naturalnego lodu podczas zimy w celu wykorzystania go na wiosnę i latem przy 

przechowywania produktów żywnościowych wymagających chłodzenia.

Wspomniany tutaj obiekt znajdował 
się na tzw. Aurelowie (nazwa oficjalnie 
używana jeszcze kilka lat po wojnie) przy 
ul. Kolejowej w przestrzeni między wia-
duktem a młynem, wtedy jeszcze dzia-
łającym. Jeszcze w latach 50-tych funk-
cjonowała, prawdopodobnie na potrzeby 
naszej Spółdzielni. No cóż?! Dawniej nie 
było lodówek, zamrażarek i przemysłowych 
chłodni. Niegdyś takie lodownie budowano 
tylko u bogatszej szlachty, stąd można ich 
ruiny spotkać w okolicach dawnych dwo-
rów i pałaców. Jak działała taka lodownia? 
Była to bardzo głęboka piwnica lub loch 

obmurowana najczęściej kamieniami lub, 
rzadziej, cegłą. Z wierzchu była sklepiona 
i niekiedy po sam dach przysypana ziemią. 
Dach również izolował wnętrze przed słoń-
cem. Dzięki temu taka lodownia wyglądała 
jak pagórek z daszkiem. Dodatkowo, przy 
dworach wybierano na lokalizację zacie-
nione drzewami miejsce. W ciągu zimy na 
stawach i innych naturalnych zbiornikach 
wyrąbywano lód i układano w pryzmy ob-
kładając często słomą aby izolować przed 
słońcem w cieplejsze dni. Pod koniec zimy 
zwożono go do takich właśnie lodowni, 
do późniejszego wykorzystania na wiosnę 

i lato. Czasem stosowano inną procedu-
rę: zrzucano do lodowni potrzaskany lód 
i śnieg, a następnie polewano gorącą wodą 
i czekano na zamarznięcie. Uzyskana tak 
jednolita bryła lodu dłużej topniała i utrzy-
mywała nad sobą niską temperaturę około 
4 stopni. Na ścianach wieszano wtedy pro-
dukty wymagające chłodzenia. Zwykle na 
spodzie lodowni znajdował się kanał od-
prowadzający wodę ze stopionego lodu na 
zewnątrz. W przypadku naszej kłomnickiej 
lodowni kanał musiał prowadzić do rowu 
przy torach kolejowych posadowionych tu-
taj w głębokim wykopie.

Na koniec dziękuję wszystkim czytelni-
kom za słowa uznania, za informacje i dzie-
lenie się swoimi zbiorami oraz zachęcam 
do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@
gmail.com. Poszukuję od dawna zdjęć nie-
których obiektów w Kłomnicach i okolicy, 
np. starego dworu w Kłomnicach, dworu 
w Konarach, starej kaplicy w Zawadzie, itp. 
Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam 
do poszukiwań!
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