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 Ozdoby z pracowni  

 Sielsko Anielsko - Kłomnice

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
 pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia 

 wszelkiej pomyślności, pogody ducha, 
 wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych 

 oraz  Wesołego Alleluja.

Przewodniczący Rady Gminy,
 Adam Worwąg wraz z Radnymi 

Zdrowia, spokoju, nadziei i wszelkiego dobra. 
Radości z przeżywania nadchodzących 

 Świąt Wielkiej Nocy. 
Niech życzliwość i optymizm towarzyszą każdego 
dnia, a świąteczne dni spędzone z bliskimi dadzą 

siłę do nowych wyzwań.

Piotr Juszczyk
Wójt Gminy Kłomnice
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W urzędzie 
Zapłać 
kartą
płatniczą 
lub telefonem! 

Gmina Kłomnice uczestniczy 
w programie upowszechniania płatności 

bezgotówkowych w administracji 
publicznej przy użyciu terminali 

płatniczych POS.

Program jest prowadzony przez 
Ministerstwo Rozwoju we współpracy 

z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która peł-
ni rolę koordynatora Programu oraz wspiera 
finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie. 

Możliwość dokonywania płatności bez-
gotówkowych w naszym urzędzie jest odpo-
wiedzią na oczekiwania mieszkańców. Mamy 
nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie 
bezgotówkowej będzie dla Państwa wygod-
ne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeń-
stwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na 
usprawnienie prac całej instytucji.

Budżet Gminy Kłomnice 
na 2018 rok

Rozmowa z Panią Ewą Dąbrowską, Skarbnikiem Gminy Kłomnice

Budżet Gminy na rok 2018 przyjęty 
Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grud-

nia 2017 r. otrzymał właśnie pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach. Proszę przedstawić główne 
założenia budżetu na bieżący rok.

Ewa Dąbrowska – Skarbnik Gminy Kłomnice: 
Tegoroczny budżet zakłada dochody w łącznej 
kwocie 60 292 217,41 zł z tego dochody mająt-
kowe: 8 951 404,00 zł (dochody ze sprzeda-
ży majątku, dochody i środki przeznaczone 
na inwestycje i pozostałe); dochody bieżące: 
51 340 813,41 zł (podatki i opłaty lokalne, udział 
w podatkach centralnych, subwencję ogólną, 
dotacje i środki przeznaczone na zadania zle-
cone i powierzone oraz na zadania własne, 
pozostałe  dochody  w  tym  kary  i  grzywny, 
wpływy z usług, odsetki). Wydatki zaplano-
wano w łącznej kwocie 63 396 422,03 zł z tego 
wydatki majątkowe 16 726 500,00 zł (wydatki 
majątkowe obejmują przedsięwzięcia  inwe-
stycyjne  takie  jak budowa  sieci  kanalizacji 
w Rzerzęczycach, modernizacja ujęcia wody 
w Witkowicach, modernizacja  oświetlenia, 
dotacje  na  mieszkańców  związane  z  wy-
mianą  kotłów  grzewczych  na  niskoemisyj-
ne, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach, rewitalizacja placu w centrum 
Kłomnic  (Pasternik),  remont  i przebudowa 
zdegradowanego  budynku  w  miejscowości 
w  Rzekach Wielkich  na  potrzeby  centrum 
usług  społecznościowych, wykonanie  przy-
łącza kanalizacji sanitarnej do Przedszkola 
w Rzerzęczycach, wykonanie dokumentacji 
sieci kanalizacji w Skrzydlowie, zakup grun-
tów, wiat przystankowych). Wydatki bieżące to 
46  669  922,03  zł.  Przychody  zaplanowano 
w kwocie – 5 347 672,62 oraz rozchody w kwo-
cie – 2 243 468,00 zł.

Proszę wyjaśnić, jak ważnym elementem 
w realizacji działań inwestycyjnych są 
środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych?

Gmina pozyskała środki finansowe na dofi-
nansowanie inwestycji związanej z budową 
sieci kanalizacji w Rzerzęczycach etap III –  
dofinansowanie 60,68% (wartość robót bu-
dowlanych 11 656 912,63 zł brutto); przebudo-
wą i rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach - dofinansowanie 600 000,00 zł; 
wsparciem mieszkańców podejmujących dzia-
łania na rzecz ograniczenia niskiej emisji (wy-
miana kotłów) – dotacja 150 000,00 zł (całość 
inwestycji 525 000,00 zł). Planowane do reali-
zacji i dofinansowania ze środków unijnych 
są zadania dotyczące remontu i przebudowy 

zdegradowanego  budynku  w  miejscowości 
w  Rzekach Wielkich  na  potrzeby  centrum 
usług społecznościowych – 255 000,00 zł (ca-
łość inwestycji 313 000,00 zł) oraz od wielu lat 
oczekiwana przez mieszkańców rewitalizacja 
placu w centrum Kłomnic (Pasternik) –  1 995 
000,00 zł (całość inwestycji 2 100 000,00 zł).

Z wykorzystaniem środków zewnętrznych 
realizowane są również działania edu-
kacyjne. Jakimi środkami na te zadania 
wsparty został budżet Gminy Kłomnice 
na 2018 rok?

Gmina Kłomnice pozyskała środki na reali-
zację projektów współfinansowanych przez 
Unię Europejską. W bieżącym roku realizo-
wane są 4 projekty prawie w całości finan-
sowane ze środków unijnych, w tym projekt 
„Podstawowa sprawa - wiedza” – 515 062,20  zł, 
którego  realizatorem  jest Gmina Kłomnice 
i Szkoły Podstawowe; projekt „Radosna mło-
dzież,  szczęśliwi  seniorzy” –  548 922,50 zł, 
którego  realizatorem  jest Gmina Kłomnice 
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; projekt 
„Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 
- szansą na skuteczną reintegrację społeczno-
-zawodową” – 1 302 425,40 zł, którego reali-
zatorem jest Centrum Integracji Społecznej 
oraz Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju 
Sołectwa Karczewice oraz projekt „Lokalny 
Ośrodek Wiedzy  i  Edukacji  w  Kłomnicach 
–  aktywizacja  osób  dorosłych  w  ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja 
Rozwój 249  000,00 zł, którego realizatorem 
jest Gmina Kłomnice.

Jeszcze kilka lat temu Gmina Kłomnice 
borykała się z ogromnym zadłużeniem. 
W jaki sposób przedstawia się dziś sytu-
acja zadłużenia gminy?

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r., 
czyli na początku tej kadencji samorządu wy-
nosiło 22 286 214,28 zł. po upływie trzech lat 
zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. 
wynosi 19 501 196,06 zł. W latach 2015-2017 
spłaciliśmy 2 785 018,22 zł kredytów. Od roku 
2016 do dnia dzisiejszego gmina nie zaciągała 
żadnego kredytu, pomimo to udało się zre-
alizować kilka bardzo ważnych inwestycji 
gminnych oraz przygotować dokumentację 
projektową umożliwiająca staranie się o środki 
zewnętrzne.

Dziękujemy za rozmowę.
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Poprawa jakości 
wody pitnej w Witkowicach 
Marlena Bąk

Gmina Kłomnice w roku bieżącym podejmuje dalsze kroki w celu poprawy jakości 
wody dostarczonej mieszkańcom ze Stacji Ujęcia Wody w Witkowicach. 

W związku z zamiarem inwestycyjnym, 
jakim jest rozbudowa sieci wodociągo-

wej gminy i poszukiwanie źródeł zasilających 
w wodę wykonano dwa otwory wiertnicze no-
wego ujęcia wód podziemnych w miejscowo-
ści Zdrowa.

Dla pozyskania nowego źródła wód pod-
ziemnych o odpowiedniej ilości i jakości 
dla celów zaopatrzenia mieszkańców gminy 
Kłomnice przeprowadzono rozpoznanie hy-
drogeologiczne dla ustalenia miejsca lokali-
zacji nowego ujęcia wód podziemnych. 

W ramach projektowanych robót geolo-
gicznych, w oparciu o projekt zatwierdzony 
decyzją Marszałka Województwa Śląskiego 
wykonane otwory wiertnicze zostaną prze-
znaczone na studnie ujęcia wody w miejsco-
wości Zdrowa. 

W ramach dalszych prac moderniza-
cyjnych zostanie zlecone wykonanie doku-
mentacji projektowej podłączenia wykona-
nych studni w miejscowości Zdrowa do sieci 
wodociągowej zaopatrującej z Ujęcia Wody 
w Witkowicach. 

Gazeta Kłomnicka

Gmina Kłomnice 
zapobiega 
bezdomności 
zwierząt

W dniach 9 i 10 lutego br. w schronisku 
dla zwierząt w Jamrozowiźnie, OTOZ 

Animals Warszawa przeprowadziła 
akcję polegającą na nieodpłatnym 

przeprowadzeniu zabiegów sterylizacji 
i kastracji znajdujących się w schronisku 

zwierząt. 

Koordynatorem akcji z ramienia OTOZ 
Animals była Pani insp. Magdalena Silska 

- Koordynator Inspektoratu. Łącznie podda-
nych zabiegom zostało 130 psów. Przybyli le-
karze oraz technicy weterynarii w zamian pro-
sili jedynie o nocleg i wyżywienie. Wsparciem 
byli także wlontariusze, którzy wraz z pra-
cującym tu lekarzem i pracownikami doglą-
dali zwierząt w okresie rekonwalescencji. 
Przysługa Fundacji w znacznym stopniu 
przyczniła się do uskuteczniania założeń pro-
gramu zapobiegania bezdomności zwierząt 
realizowanego przez schronisko. Wszystkim 
osobom zaangażowaym w to przedsięwzięcie 
serdcznie dziękujemy.   Red.

Karolina Gonera 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny, Gmina Kłomnice otrzymała 

dofinansowanie na realizację projektu „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy 
z terenu Gminy Kłomnice”, który jest realizowany od lutego 2018 roku do 31 stycznia 

2020 roku. Kwota dotacji na realizację projektu wynosi 510 497,92 zł

Dzięki dofinansowaniu w siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nieznanicach powstanie Placówka 
Wsparcia Dziennego w formie świetlicy 
środowiskowej oraz Klub Seniora. Obecnie 
prowadzony jest remont całego lokalu - po-
mieszczenia kuchennego, toalet, sali. Po za-
kończeniu remontu lokal zostanie wyposa-
żony w niezbędne meble, sprzęty AGD, RTV.

Od kwietnia zapraszamy Seniorów do 
czynnego udziału w działaniach Klubu 

Seniora - organizowane będą warsztaty 
zdrowego żywienia, wyjazdy do kina, teatru 
oraz na basen. A dzieci i młodzież zaprasza-
my do Świetlicy środowiskowej, gdzie odby-
wać się będą zajęcia np. języka angielskiego 
i koła naukowo-technicznego. Ponadto na 
placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nieznanicach powstanie plac aktywności 
ruchowej, czyli siłownia zewnętrzna.

Remont Świetlicy
w Nieznaincach
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I TERMIN ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018 r. 

Obręb IV V VI

Chorzenice, Nieznanice, Garnek, Kuźnica, 9 7 8
Karczewice, Pacierzów, Konary, Lipicze, 
Jamrozowizna,

10 8 11

Śliwaków, Zawada, Zberezka, Zdrowa, 
Janaszów, 
Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, 
Zielona, Sądowa, Targowa,

11 9 12

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, 
Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, 
Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, Pustkowie 
Kłomnickie,

11 9 12

Michałów Rudnicki, Niwki, Przybyłów, 
Witkowice, Chmielarze, Huby,  
Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Skrzydlów,

9 9 7

Adamów, Rzerzęczyce, Bartkowice, Michałów 
Kłomnicki,  
Kłomnice: ul. Bartkowicka, Brzozowa, 
Częstochowska, Dworcowa, Dworska, 
Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Parkowa, 
Południowa, Projektowana, Strażacka, Wesoła, 
Wrzosowa, Zachodnia.

13 11 15

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – POPIÓŁ 
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018 r. 

Obręb IV VI

Chorzenice, Nieznanice, Garnek, Kuźnica, 27 27

Karczewice, Pacierzów, 27 28

Konary, Lipicze, Jamrozowizna, 30 28

Śliwaków, Zawada, Zberezka, 30 29
Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, 
Krótka, Zielona,  Sądowa, Targowa,

30 29

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, 
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska,  
Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie,

26 26

Michałów Rudnicki, Witkowice, 3 4

Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23), Huby, 
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, 
Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka,

3 5

Adamów (ul. Rycerska nr 19,21,23), Niwki, Przybyłów, 
Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Mstowska, 
Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, 
Zachodnia,

4 5

Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, 
Spacerowa, Stawowa, Szkolna,

4 6

Skrzydlów, 6 7

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, 6 8

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, 
Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła, 
Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa,

9 11

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH, 
SEGREGOWANYCH, BIODEGRADOWALNYCH
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018 r.

Obręb IV V VI

Chorzenice, Nieznanice, 20 22 21

Garnek, Kuźnica, 23 23 22

Karczewice, Pacierzów, 24 24 25

Konary, Lipicze, Jamrozowizna, 25 25 26

Śliwaków, Zawada, Zberezka, 26 28 27
Zdrowa, Janaszów, 
Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, 
Zielona,  Sądowa, Targowa,

27 29 28

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, 
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska,  
Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie

30 30 29

Michałów Rudnicki, Witkowice 20 22 21
Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23), Huby, 
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, 
Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka,

23 23 22

Adamów (ul. Rycerska nr 19,21,23), Niwki, 
Przybyłów, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, 
Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, 
Witkowska, Wolności, Zachodnia,

24 24 25

Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, 
Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna,

25 25 26

Skrzydlów, 26 28 27

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, 27 29 28
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, 
Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, 
Strażacka, Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, 
Południowa, Wrzosowa.

30 30 29

HARMONOGRAM ODBIORU SZKŁA MAJ 2018 r. 

Obręb V

Chorzenice, Nieznanice, 21

Garnek, Kuźnica, 21

Karczewice, Pacierzów, 21

Konary, Lipicze, Jamrozowizna, 21

Śliwaków, Zawada, Zberezka, 21

Zdrowa, Janaszów, 
Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, 
Sądowa, Targowa,

21

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, 
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, 
Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie,

21

Michałów Rudnicki, Niwki, Przybyłów, Witkowice, 25

Chmielarze, Huby, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, 
Skrzydlów,

25

Adamów, Rzerzęczyce, 29

Bartkowice, Michałów Kłomnicki,  
Kłomnice: ul. Bartkowicka, Brzozowa, Częstochowska, 
Dworcowa, Dworska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, 
Parkowa, Południowa, Projektowana, Strażacka, Wesoła, 
Wrzosowa, Zachodnia.

29
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Gazeta Kłomnicka

ad vocem...

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego

Obecne władze publiczne Rzeczpospolitej Polskiej wdrażają zapowiedzianą 
dobra zmianę, która jest widoczna również w zakresie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i całego obszaru pożytku publicznego, w tym organizacji 
pozarządowych.

Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach stwarza 
warunki i umożliwia obywatelom równe, 

bez względu na przekonania, prawo czynnego 
uczestniczenia w życiu publicznym i wdrażania 
zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indy-
widualnych zainteresowań.

Stowarzyszenie – Lokalne Forum 
Obywatelskie i Samorządowe w siedziba 
w Kłomnicach posiada status – w likwidacji.

Ze względu na obecną politykę władz pu-
blicznych Państwa rodzi się wśród członków 
Zespołu Likwidacyjnego potrzeba wskrzeszenia 

i ożywienia działalności poprzez realizację celów 
i form zapisanych w statucie zarejestrowanym 
w Sądzie. Nadmienić należy, że stowarzyszenie 
posiada osobowość prawną i może prowadzić 
działalność nie tylko na terenie Gminy Kłomnice, 
ale i całego Powiatu Częstochowskiego. 

LFOiS od początku napotykało na różne ba-
riery i niechęć organów gminy – Rady Gminy 
i Wójta do złożonego wniosku o utworzenie 
gminnej rady seniorów zgodnie z zapisami art. 
5c ustrojowej ustawy o samorządzie gminnym. 
Były przewodniczący Rady Gminy udzielił 

odpowiedzi, że radni odrzucili wniosek o utwo-
rzenie gminnej rady seniorów, której działalność 
byłaby społeczna - bez żadnych kosztów z bu-
dżetu naszej gminy. W tym przypadku można 
nadmienić, że 15 radnych w ciągu miesiąca – za 
jeden miesiąc pobiera z naszych (mieszkańców) 
pieniędzy 11 770 zł z tytułu zryczałtowanej diety 
miesięcznej, a obecni radni, którzy są sołtysa-
mi mogą dodatkowo pobierać dietę dla sołtysa 
w wysokości 170 zł. Społeczna rada seniorów 
byłaby niewygodna tak dla radnych, jak i wójta. 

Odrzucenie wniosku przez radnych na 
tzw. posiedzeniu wspólnych komisji stałych 
Rady Gminy nie mogło być przeprowadzone 
bo było sprzeczne z prawem samorządowym. 
Zarząd LFOiS złożył do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach podanie o roz-
patrzenie i rozstrzygnięcie powstałego sporu. 
Zadziwiającym okazał się fakt, gdzie Wójt 
Gminy Kłomnice z piśmie z dnia 13.11.2015 znak 
OR-RG.0751.1.2015 do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach wnosił:
1. o oddalenie skargi w całości względnie jej 
odrzucenie.
2. o zarządzenie kosztów postępowania według 
norm przepisanych.

Należy podkreślić, że organa gminy doko-
nując odrzucania bez uzasadnienia sprzeciwia-
ją się zapisowi art. 5c ust1 oraz realizacji zadań 
własnych gminy zapisanych w art. 7 ust 1 pkt. 17 
i pkt. 19 ustrojowej ustawy o samorządzie gmin-
nym. Wniosek o zarządzenie kosztów sądowych 
spowodował wycofanie skargi z Sadu ponieważ 
LFOiS nie dysponowało żadnymi pieniędzmi, 

Lekarzu, ulecz się sam...
Gazeta Kłomnicka od dwóch lat zmienia się nie do poznania. Nowa, kolorowa szata 

graficzna, liczne artykuły i zdjęcia prezentujące nie tylko aktywność Urzędu Gminy, 
ale przede wszystkim działalność organizacji społecznych, szkół i przedszkoli, 

zespołów artystycznych oraz aktywnych mieszkańców naszej Gminy, to tylko kilka 
atutów, które powodują, że gminny biuletyn cieszy się sympatią Czytelników. 

Niestety pod hasłem obrony społeczeństwa 
obywatelskiego nasza redakcja zarzuca-

na jest tekstami próbującymi zamienić Gazetę 
Kłomnicką w forum do prowadzenia debaty 
politycznej, a nawet agitacji wyborczej. Nie 
chcemy zmieniać kształtu Gazety Kłomnickiej, 
nadanego przez autorów artykułów i naszych 
Czytelników. Mieszkańcy naszej gminy szu-
kają na łamach gminnego biuletynu informa-
cji o działaniach Urzędu Gminy, o sukcesach 
swoich dzieci i wnuków, o aktywności orga-
nizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 
Czytelnicy Gazety Kłomnickiej szukają pozy-
tywnych informacji, a nie kłótni i rozliczeń. 
Równocześnie, jako Redakcja nie możemy 
przejść obojętnie wobec stawianych pod na-
szym adresem zarzutów stosowania „cenzury 

prewencyjnej”, „łamania konstytucji” kierowa-
nych do parlamentarzystów, wojewody, insty-
tucji rządowych i innych. 

Mając to na uwadze Redakcja Gazety 
Kłomnickiej podjęła decyzję o publikacji jedne-
go z takich głosów – tekstu pt. „Rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego” autorstwa Lokalnego 
Forum Obywatelskiego i Samorządowego bę-
dącego w likwidacji. Inicjatorem powstania 
Stowarzyszenia i jego wieloletnim prezesem był 
Pan Henryk Przech. Dziś Pan Henryk Przech 
wspólnie z dwoma współpracownikami jest 
likwidatorem w/w Stowarzyszenia.

W opublikowanym artykule, autorzy 
próbują pouczać kłomnicki samorząd, jak 
rozwijać społeczeństwo obywatelskie oraz 
jak nie łamać prawa. Autorzy zachęcają 

również mieszkańców, w tym osoby młode, 
do kandydowania w nadchodzących wybo-
rach samorządowych z list Lokalnego Forum 
Obywatelskiego i Samorządowego. Czy tym 
apelem likwidatorzy nie przekraczają swoich 
przewidzianych prawem uprawnień?! Czy nie 
wprowadzają w błąd opinii publicznej?! 

W myśl starej łacińskiej maksymy „medice, 
cura te ipsum” (lekarzu, ulecz się sam) należy 
przypomnieć chcącym uzdrawiać kłomnicki 
samorząd „likwidatorom” kilka faktów. Do obo-
wiązków likwidatora – zgodnie z art. 37 ustawy 
prawo o stowarzyszeniach – należy przepro-
wadzenie likwidacji organizacji w możliwie 
najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający 
majątek likwidowanego stowarzyszenia przed 
nieuzasadnionym uszczupleniem. Do tej pory 
likwidatorzy Lokalnego Forum Obywatelskiego 
i Samorządowego jedynie zawiadomili sąd 
o wszczęciu likwidacji. Publikowany na na-
szych łamach tekst pokazuje, że likwidatorzy 
nie zamierzają wykonać zapisów prawa i do-
prowadzić do zakończenia likwidacji, poprzez 
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ad vocem...
złożenia wniosku o wykreślenie stowarzyszenia 
z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Naczelny Sąd Administracyjny w jednym 
ze swoich postanowień z 2011 roku wskazał, że 
należy odróżnić sytuację stowarzyszenia przed 
jego rozwiązaniem, stan w trakcie likwidacji 
oraz wykreślenie z KRS-u kończące ten proces. 
Z całości rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo 
o stowarzyszeniach, zwłaszcza w rozdziale 5 
(Likwidacja stowarzyszenia), NSA wywiódł 
wniosek o specyficznym stanie likwidowanego 
stowarzyszenia, które w tym okresie zachowuje 
wprawdzie osobowość prawną, ale działalności 
statutowej już nie prowadzi. 

Skąd więc ta nagła aktywność Lokalnego 
Forum Obywatelskiego i Samorządowego 
i jego liderów? Może odpowiedź jest prost-
sza niż się wydaje... Może nie chodzi o spo-
łeczeństwo obywatelskie, seniorów i sposób 
stanowienia prawa lokalnego... ale o politykę. 
Wszak wybory samorządowe już jesienią tego 
roku.

Robert Kępa
Redaktor Naczelny
Gazety Kłomnickiej

aby się sadzić trzeba mieć pieniądze, a stowa-
rzyszenie nie może dysponować publicznym 
groszem. 

Sądzimy, że wprowadzona obecnie zmiana 
w Państwie dotrze również do gminy i jej miesz-
kańcy doczekają się pełnej jawności z wykorzy-
staniem gminnego biuletynu informacyjnego 
– Gazeta Kłomnicka i służyć do właściwej ko-
munikacji społecznej.

Szanowni Państwo – Miszkańcy Gminy 
Kłomnice.

Ustawa z dnia 16 stycznia 2018 r. – Dz.U. R.P. 
z dnia 16 stycznia 2018r. zwiększa udział oby-
wateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych. Tworzone są lepsze warunki do działal-
ności wszystkich mieszkańców gmin i powiatów 
oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. 

Zespół Likwidacyjny LFOiS postanowił pod-
jąć działania i próbę wznowienia działalności 
naszego stowarzyszenia jeśli zgłoszą się chętni.

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne w tym 
osoby, które ukończyły 18 lat i osoby w wieku 
od 16 do 18 lat do dobrowolnego wstępowania 
w szeregi LFOiS. Zaparszamy również chętnych 
do kandydowania w wyborach samorządowych 
do gmin i powiatu z list LFOiS

W II połowie marca lub I połowie kwietnia 
2018r. planuje się odbyć Walne Zebranie człon-
ków i wybrać nowe władze LFOiS. Dla chętnych 
zainteresowanych podajemy numery telefonów 
do nawiązania kontaktu.

Zdzisław Stencel (663 677 801),
  Marcin Siwy, (667 115 760) 

Henryk Przech (782 099 586)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Miejscowość Termin

Adamów, Huby, Niwki, Przybyłów, Skrzydlów, Trząska, 4 maj 

Rzerzęczyce 7 maj 

Chorzenice, Michałów Kłomnicki, Michałów Rudnicki, Witkowice 11 maj 

Jamrozowizna, Janaszów, Lipicze, Nieznanice, Pustkowie Kłomnickie, Zdrowa 17 maj 

Konary, Śliwaków, Zawada, Zberezka, 18 maj 

Bartkowice, Chmielarze, Karczewice, Kuźnica, Pacierzów, 21 maj 

Garnek, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, 23 maj 

Kłomnice  (ul. Bartkowicka, Brzozowa, Częstochowska, Dworcowa, Dworska, 
Łąkowa, Parkowa, Pocztowa, Południowa, Poprzeczna, Projektowana, Sądowa, 
Strażacka, Targowa, Wesoła, Wrzosowa,

25 maj 

Kłomnice (ul. Gwiezdna, Janaszowska, Kolejowa,
Krótka, Księża, Księżycowa, Leśna, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Szkolna, 
Zachodnia, Zdrowska, Zielona

29 maj 

Odpady wielkogabarytowe odbierać będzie firma: PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych przed posesję do godzi-
ny 7:00 lub poprzedniego dnia prosimy wystawiać: stoły, szafy, krzesła, tapcza-
ny, komody, sofy, drzwi (bez elementów szklanych), dywany, wózki dziecięce, ma-
terace, pierzyny, sieci na pranie, zabawki dużych rozmiarów, elementy wyposażenia 
sanitarnego tj.: umywalki, wanny, miski wc, kabiny prysznicowe (bez elementów szklanych). 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: opony, odpady budowlane i remontowe, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny.

Dwa lata działalności 
Centrum Integracji Społecznej 
Beata Rokita

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach działa już dwa lata i zajmuje się 
reintegracją społeczno-zawodową osób zamieszkujących Gminę Kłomnice. Oferta 

CIS jest skierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czego 
przykładem mogą być osoby długotrwale bezrobotne. 

W ramach swoich działań CIS prowadzi 
cztery warsztaty: gospodarczo-porząd-

kowy, remontowo-budowlany, usług opiekuń-
czych, administracyjno-biurowy. Uczestnicy 
objęci umową zatrudnienia socjalnego wyko-
nują prace na terenie gminy od najprostszych 
porządkowych po bardziej wykwalifikowane, 
jak np. prace wykończeniowe, naprawy, opieka 
na osobami starszymi, chorymi, czy prace ad-
ministracyjno-biurowe, dzięki czemu zyskują 
oni nowe doświadczenie zawodowe, współ-
pracują w grupie, stają się potrzebni oraz ela-
styczni na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy 
CIS wykonują zajęcia zlecone przez instytucje 
państwowe, jak i prywatnych zleceniodawców. 

Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju 
Sołectwa Karczewice wraz z Centrum 
Integracji Społecznej prowadzą projekt 
unijny pt. „Centrum Integracji Społecznej 
w Kłomnicach – szansą na skuteczną rein-
tegrację społeczno-zawodową”, w ramach 
którego już druga grupa uczestników zosta-
ła przyporządkowana do kolejnych czterech 
warsztatów: porządkowego z elementami 

ogrodnictwa, stolarskiego, opieki nad zwie-
rzętami z prowadzeniem hotelu dla zwierząt, 
remontowo-brukarskiego. Program ten ma na 
celu wdrożenie grupy uczestników na rynek 
pracy poprzez staże z możliwością zatrud-
nienia oraz kursy, dające nowe kwalifikacje 
zawodowe. 

Rekrutacja do CIS – u w Kłomnicach ma 
charakter ciągły, a zapisy do projektu prowa-
dzone są w zależności od liczby wolnych miejsc. 
Zapraszamy do udziału w naszych działaniach 
osoby pozostające bez zatrudnienia, lokalne 
instytucje i przedsiębiorstwa.
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Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 
w Konarach
W dniu 1 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konarach odbył się 

apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Uczniowie, pod kierunkiem p. Marty Sech 
i p. Ewy Pośpiech, przypomnieli poświę-

cenie i walkę żołnierzy antykomunistycznego 
podziemia, którzy po zakończeniu II wojny 
światowej nie złożyli broni. Młodzież prze-
brana w mundury, przypomniała, że dalsza 
walka żołnierzy była sprzeciwem wobec so-
wieckiej agresji i narzuconemu siłą, reżimowi 
komunistycznemu. Za swój bunt zapłacili oni 
najwyższą cenę. Oprócz męczeństwa i śmier-
ci, żołnierze na dziesiątki lat zostali, „wyklęci” 
z pamięci rodaków.

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest 
zatem wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłom-
nej postawy patriotycznej i przywiązania do 

tradycji niepodległościowych. Chcąc upamięt-
nić „Żołnierzy Wyklętych”, w szkole powstała 
również wystawa.         Red.

Gmina Kłomnice uczciła 
Pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” władze Gminy Kłomnice 
oddały hołd  bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie 

niepodległej Polski z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

W tym dniu wójt Gminy Kłomnice 
Piotr Juszczyk złożył kwiaty na gro-

bach mieszkańców naszej gminy – żołnierzy 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, osób 

wiezionym po wojnie przez władze komu-
nistyczne, znajdujących się na  cmentarzach 
w Zawadzie, Kłomnicach i Borownie.      Red.

Niepodległościowy 

Turniej 
Szachowy 
Orła Białego
Monika Rączkowska

Z okazji obchodów 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kłomnicach oraz 
Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach 

zapraszają dzieci i dorosłych, 
pasjonatów i amatorów królewskiej 

gry do udziału w II Otwartym Turnieju 
Szachowym o Puchar Wójta Gminy 

Kłomnice Piotra Juszczyka. Turniej 
odbędzie się 17 czerwca 2018 r. 

w Kłomnicach.

W szachy często grywali najwyżsi dowód-
cy armii świata, m.in. Jan III Sobieski, 

Napoleon Bonaparte, Tadeusz Kościuszko, 
Józef Poniatowski. Zapalonym szachistą był 
też marszałek Józef Piłsudski. W wolnej Polsce 
marszałek był mecenasem szachistów. W tur-
nieju o mistrzostwo Polski w 1927 r. ufundo-
wał wysoką nagrodę za najpiękniejszą partię. 
Został też honorowym członkiem powstałe-
go w 1926 r. Polskiego Związku Szachowego. 
Generał Kazimierz Sosnkowski tak wspominał 
grę Marszałka: „Muszę przyznać, że grał lepiej 
ode mnie. Nadzwyczaj pomysłowo kombino-
wał, lubił ofiary i grę ryzykowną, nie uznawał 
gry pozycyjnej”.

Szachy to nie tylko rozrywka intelektual-
na, ale także opłacalna inwestycja w umysły 
młodych Polaków. Nauka gry w szachy sprzyja 
wszechstronnemu rozwojowi dziecka – ćwi-
czy pamięć, rozwija wyobraźnię, wyrabia 
cierpliwość i umiejętność koncentracji, uczy 
logicznego myślenia, dyscypliny i wytrwało-
ści w dążeniu do celu. Szachy uczą odpowie-
dzialności za podjęte decyzje, analizy działań, 
wyciągania wniosków z popełnionych błędów, 
godnego przeżywania zwycięstw i porażek przy 
szachownicy, a potem w życiu.

Znane są słowa genialnego amerykańskiego 
szachisty Paula Morphy: „Nauczcie dzieci grać 
w szachy, a o ich przyszłość możecie być spo-
kojni”. Gra w szachy to gimnastyka umysłowa, 
którą uprawiać może każdy. Szachiści, łączmy 
się dla Niepodległej!
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Cześć i chwała 
Bohaterom! 
Joanna Tomaszewska-Kubik

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z okazji 
tego święta w całej Polsce zorganizowano wiele uroczystości. Również uczniowie 

i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach uczcili 
pamięć bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, 

którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, lecz ukryci walczyli 
z komunistami przejmującymi władzę w kraju. 

Uroczysty apel rozpoczęło wprowadzenie 
sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu 

narodowego. Następnie głos zabrała pani dyrek-
tor Dorota Kowalik, która przedstawiła zebra-
nym postać pułkownika Łukasza Cieplińskiego 
pseud. „Pług”. Żołnierza kampanii wrześnio-
wej, uczestnika bitwy nad Bzurą, obrońcy 
Warszawy w 1939 r., odznaczonego Orderem 
Virtuti Militari.

Ppłk. Łukasz Ciepliński został aresztowany 
w listopadzie 1947 r. W więzieniu Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego na warszawskim 
Mokotowie spędził trzy lata, do listopada 1950 
r., poddawany był okrutnemu śledztwu. W paź-
dzierniku 1950 r. sąd skazał Cieplińskiego „na 
pięciokrotną karę śmierci, utratę praw publicz-
nych i obywatelskich, praw honorowych na za-
wsze oraz przepadek całego mienia”. Wyrok na 
Cieplińskim i jego towarzyszach z IV zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wykonano 

1 III 1951 r. strzałem w tył głowy. Miejsce jego 
pochówku do dziś pozostaje nieznane. Ta wła-
śnie rocznica egzekucji przypadająca na dzień 
1 marca, stała się Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Niezwykle poruszającym 
momentem naszej uroczystości było odczy-
tanie grypsu, który Ciepliński napisał z celi 
śmierci do swojej żony i syna: „ Odbiorą mi tyl-
ko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że 
będę zamordowany jako katolik za wiarę świę-
tą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśli-
wą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. 
Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea 
Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość 
odzyska, a pohańbiona godność ludzka zo-
stanie przywrócona. „Andrzejku! Pamiętaj, 
że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna 
i Matka”.

Dzięki prezentacjom multimedial-
nym, które przygotowali uczniowie klasy III 

gimnazjum, przybliżono sylwetki kolejnych 
niezłomnych: Danuty Siedzikówny, Hieronima 
Dekutowskiego, Zygmunta Szendzielarza, 
Józefa Franczaka i urodzonego w Rzejowicach 
pod Radomskiem Stanisława Sojczyńskiego 
pseud. „Warszyc”.

Nie zabrakło też wojskowego akcentu. 
Nasi uczniowie pod dowództwem Luki Viscio, 
żołnierskim krokiem, wkroczyli na sale gim-
nastyczną. Tu już czekał na nich Leopold 
Okulicki „Niedźwiadek” (w tej roli wystąpił 
Kuba Michoń). Generał zameldował pani dy-
rektor klasę gotową do apelu, po czym wydał 
ostatni rozkaz: „Wojna się nie skończyła (…). 
Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tyl-
ko w całkowicie suwerennym, niepodległym 
i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim 
(…). Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą 
pracę i działalność prowadźcie w duchu odzy-
skania pełnej niepodległości Państwa. W tych 
działaniach każdy z Was musi być dla siebie 
dowódcą”. Następnie oddział złożył przysięgę 
wierności Rzeczpospolitej: „Przysięgam Panu 
Bogu w wierności Polsce trwać. Na mej ojczyzny 
progu w walecznym szyku stać”. Występ gimna-
zjalistów niósł ze sobą wyraźne przesłanie, że 
dla „Żołnierzy Wyklętych” Polska była wszyst-
kim i dla niej poświęcili swoje życie. Występy 
uświetnił uczeń klasy II gimnazjum, Igor Żyła 
grający na werblach.

W 2018 r. planujemy aktywnie włączyć się 
w obchody 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści. Chcemy rozszerzać świadomość historycz-
ną naszych uczniów. Wiemy, że bez niej nasza 
Ojczyzna nie będzie krajem, o jakim marzyli 
nasi „wyklęci” bohaterowie.
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Kto ty jesteś 
Polak mały 
Magdalena Główczyńska, Monika Jurczyk

Wychowania przedszkolne ma na celu wspieranie całościowego rozwoju dziecka 
oraz kształtowanie jego osobowości. Już w przedszkolu dążymy do tego, aby dzieci 

uświadamiały sobie swą przynależność narodową, aby rozumiały, że mówią po 
polsku, bo są Polakami, a kraj, w którym żyją to Polska. 

Przedszkole ma do spełnienia niezwykle 
ważną rolę w zakresie zaznajamiania 

z godłem polskim i barwami narodowymi, 
z zarysem mapy Polski, stolicą, hymnem 
narodowym oraz regionami kraju. Są to ele-
menty nierozerwalnie związane z pojęciem 
Ojczyzna, a więc godne najwyższego szacun-
ku i powagi.

Tworzenie u dzieci świadomości, że nale-
żą do wspólnoty ludzi zamieszkujących ten 
szczególny skrawek Ziemi zwany Ojczyzną, 
jest zadaniem niełatwym, ale pasjonującym. 
Dzięki niemu wracamy do własnych pierw-
szych doświadczeń związanych z poznawa-
niem historii rodziny, rodzinnej miejscowości, 
a potem całej Polski, polskich legend i trady-
cji, piękna polskich obyczajów.

Dla małego dziecka to pojęcie abstrak-
cyjne, gdyż nie rozumie ono do końca jego 
zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości 
dziecko rozumiało słowo: Polak, patriota, 
Polska, Ojczyzna, należy małymi kroczka-
mi przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać tę 
iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami 
i metodami dostępnymi percepcji dziecka.

W przedszkolu w Rzekach Wielkich or-
ganizujemy zajęcia, gdzie przedszkolak może 
wypowiedzieć się w języku sztuki, w języku 
gestów i symboli. Dużą rolę spełnia żywe sło-
wo i literatura. Sięgamy po nią przy różnych 
okazjach w zależności od tematu, który jest 
realizowany. W naszych zasobach dostępne 
są albumy, atlasy, przewodniki po Polsce, 
teksty podań i legend, z którymi dzieci są 
zapoznawane podczas codziennego czyta-
nia. Przedszkolaki biorą udział w różnych 
uroczystościach przedszkolnych np. Dzień 
Niepodległości czy Święto Flagi. Dzieci pod-
czas zajęć związanych z tą tematyką malują do 
muzyki instrumentalnej i wokalnej, uczą się 
hymnu, pieśni patriotycznych oraz wybranych 
tańców narodowych itp. W salach utworzo-
ne są kąciki, gdzie dzieci mogą poznać mapę 
Polski, godło, zabytki największych miast.

Organizujemy także wycieczki i spacery, 
których celem jest zapoznanie ze środowi-
skiem lokalnym. Istotnym jest również to, 
aby dzieci poznały tradycje, obrzędy oraz 
zwyczaje. Dlatego w naszym przedszkolu or-
ganizowane są różnego rodzaju uroczystości 
i zajęcia związane z tematyką świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. Są to min. Jasełka, 
Wigilia, ubieranie choinki, wykonywanie 
ozdób bożonarodzeniowych, malowanie pi-
sanek, wykonywanie kolorowych palm na 
zajęciach popołudniowych z rodzicami, któ-
re prezentowane są na różnego rodzaju kon-
kursach. Ponadto organizujemy Andrzejki, 
Sobótki itp.

Mamy nadzieje, że przekazywane wartości 
zaowocują tym, ze dzieci w życiu dorosłym 
będą kochały swoją Ojczyznę i kultywowały 
tradycje i obyczaje.
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Barbara Musiał

W poniedziałek 5 lutego grupa dzieci i młodzieży z Gminy Kłomnice i Rędziny 
we wczesnych godzinach porannych wyjechała na Zimowisko do Poronina. 

Organizatorem wyjazdu była Akademia Sportu, Walki i Sprawności.

Na miejscu przywitała wszystkich sło-
neczna choć bardzo mroźna pogoda 

oraz piękny widok gór. Uczestnicy zakwa-
terowali się w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Weronika”, w którym spędzili 6 dni. Podczas 
Zimowiska nie brakowało atrakcji zarówno na 
świeżym powietrzu, jak i na terenie ośrodka, 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas 

wycieczki do Zakopanego uczestnicy zwiedzili 
Kościółek, zakupili pamiątki oraz smakołyki, 
którym nie mogli się oprzeć. Dużą frajdą cie-
szyły się zabawy na śniegu, pomimo mroź-
nej aury wszyscy świetnie bawili się. Kolejną 
atrakcją był kulig, a także ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Uczestnicy na terenie ośrodka 
codziennie korzystali z basenu. Odbywały się 

dyskoteki, zajęcia taneczne, artystyczne oraz 
karate z samoobroną. Przeprowadzono i roz-
strzygnięto konkursy: plastyczny i sportowy. 
Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz medale. 

Organizator Akademia Sportu, Walki 
i Sprawności serdecznie dziękuje uczestni-
kom za wspólny wyjazd i ciekawie spędzony 
czas, a opiekunom za fachową opiekę i atrak-
cje zorganizowane dla dzieci i młodzieży. 
Zapraszamy na kolejny wyjazd we wakacje, 
tym razem nad morze. Informacje: Katarzyna 
Bartnik tel. 695 322 179, Barbara Musiał tel. 
664 082 336.

Dzień Myśli Braterskiej 
Rozalia Ligocka

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźnii i braterstwa obchodzone przez harcerzy 
i skautów na całym świecie. Każdego roku - 22 lutego, w rocznicę urodzin założyciela 

skautingu sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave harcerska społeczność 
przesyła sobie nawzajem kartki i serdeczne pozdrowienia. 

Podczas obchodów tego święta organizo-
wane są również gry terenowe i spotyka-

nia przy ognisku. Najważniejsze jednak jest 
to, że skauci na całym świecie bez względu na 
kolor skóry, narodowość czy wiek pielęgnują 
przyjaźń. 

W obchodach tegorocznego Dnia Mysli  
Braterskiej w Częstochowie po raz kolejny 
brali udział przedstawiciele zuchów, harcerzy 
i instruktorzy Związku Drużyn „NIGRUM”. 
Komenda Hufca ZHP Częstochowa zorga-
nizowała harcerską grę terenową. Podczas 
jej trwania harcerze realizowali zadania na 

punktach, wykazywali się wiedzą i umiejęt-
nościami, pozyskując w ten sposób kolejne 
doświadczenie współzawodnictwa w poczuciu 
braterstwa. Po grze odbył się uroczysty apel, na 
który zaproszeni zostali również sympatycy 
i przyjaciele harcerstwa. Święto skautingu to 
także dzień, w którym doceniana jest służba 
instruktorów, harcerzy i naszych przyjaciół. 
Dla Związku Drużyn „NIGRUM” tegorocz-
ny apel podsumowujący hufcowe obchody 
Dnia Myśli Braterskiej okazał się wyjątkowy 
ze względu na fakt, iż za działalność na rzecz 
Hufca ZHP Częstochowa srebrną odznaką 

wyróżniona została hm. Agnieszka Borowiecka 
- komendantka Związku Druyn, drużynowa 35 
Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej „Płomień”. 
Odznakami w stopniu brązowym uhonoro-
wano pwd. Teresę Nowakowską zastępczynię 
komendantki - drużynową 40. Kłomnickiej 
Drużyny Harcerskiej „Sienkiewiczacy”, pwd. 
Henrykę Bartnik - drużynową 40. Gromady 
Zuchowej „Czerwone Promyczki” oraz 
Panią Barbarę Kanoniak Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kłomnicach. Odznaczenia te są 
ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy 
szczególnie jeśli odznaczone osoby związane są 
ze Szkołą Podstawową w Kłomnicach. 

W tym miejscu chcemy podziękować 
Druhnom za poświęcany nam czas i zaanga-
żowanie w pracę wychowawczo- organizacyjną. 
Pani Dyrektor zaś należą się szczególne podzię-
kowania za wsparcie, życzliwość i wielkie serce. 
Do zobaczenia za rok na kolejnym Dniu Myśli 
Braterskiej! Z harcerskim pozdrowieniem! 
Czuwaj!

Ferie w Poroninie
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Kolorowy Jarmark 
Wielkanocny 
Katarzyna Sosnowska

W niedzielę, 18 marca Hala Sportowa w Kłomnicach rozbrzmiewała jarmarcznym 
gwarem oraz kusiła zapachem wielkanocnych potraw. To za sprawą Jarmarku 

Wielkanocnego, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, 
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach oraz Szkoła Podstawowa w Kłomnicach.

Po uroczystym otwarciu przez Gospodarza 
wydarzenia przywitaliśmy przyby-

łych gości: Członka Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego – Jana Miarzyńskiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy - Adama 
Worwąga, Redaktor Naczelną Gazety 
Częstochowskiej - Urszulę Giżyńską, 
obecną również w imieniu Posła na Sejm 
- Szymona Giżyńskiego, Dyrektora KRUS 
Odziału w Kłobucku - Piotra Kaliszewskiego, 
Sekretarz Gminy Kłomnice - Barbarę Mizerę 
oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie - Małgorzatę Majer. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej rozpoczęły się występy 
artystyczne w wykonaniu naszych zespołów: 
Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” 

pod kierunkiem Marii Szczyrkowskiej, 
Grupa Śpiewacza KGW „Garnkowianki” 
z Garnku pod kierunkiem Agaty Sojdy, Zespół 
Obrzędowy „Grusza” pod kierunkiem Marii 
Makles, Klub Tańca Towarzyskiego „Styl” pod 
kierunkiem Krystiana Chmielarza, Zespół 
Śpiewaczy „Kumosie” ze Skrzydlowa pod kie-
runkiem Elżbiety Łągiewki, Zespół Taneczny 
„Senioritki” pod kierunkiem Piotra Ozgi, 
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” 
pod kierunkiem Mieczysława Tkacza, Grupa 
Akrobatyczna ze Skrzydlowa pod kierun-
kiem Beaty Pluty oraz Orkiestra Dęta OSP 
Kłomnice pod batutą kapelmistrza - Marcina 
Gały wraz z widowiskowymi Mażoretkami, 
które doskonale szkoli Anna Kościuch. 

Jednak muzyka, śpiew i taniec na scenie, to 
nie wszystko, co cieszyło przybyłą na jarmark 
publiczność. W tym roku gościliśmy, aż 35 wy-
stawców z gminy, powiatu oraz województwa, 
którzy ciekawie zaprezentowali swoje produk-
ty i inne twórcze wyroby. Mogliśmy oglądać 
i kupić rękodzieło artystyczne: w tym wyroby 
z drewna ceramiki, papieru, wikliny, szkła; go-
beliny; kwiaty; obwarzanki; drzewka ozdobne 
oraz wiele innych, inspirujących ozdób świą-
tecznych. Mogliśmy oglądać również obrazy 
grupy malarskiej, która zaprezentowała ponad 
40 prac.

Natomiast głównym i najbardziej wycze-
kanym elementem Jarmarku była prezentacja 
wielkanocnych potraw. Suto zastawione sto-
ły przygotowały gospodynie: Stowarzyszenia 
na rzecz rozwoju Gminy Kłomnice, KGW 
z Rzerzęczyc, Skrzydlowa, Zdrowej oraz 
Garnka. Dzięki naszym Paniom przez cały 
dzień w powietrzu unosił się zapach wyśmie-
nitych dań, a kolorowe dekoracje przywoływały 
nadchodzącą wiosnę. Jak co roku nie mogło za-
braknąć konkursów o tejże tematyce. Pierwszy 
- na Najlepszą Babę Wielkanocną cieszył się 
dużym powodzeniem. Udział w nim wzięły 
wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich. Natomiast 
Jurorami byli: właściciele: Restauracji Nova 
Stodoła – Mateusz Kowalczyk oraz wywołana 
z publiczności, mieszkanka Gminy Kłomnice. 
Ponadto na scenie zaprezentowani zostali lau-
reaci Festiwalu piosenki o zasięgu powiatowym 
„Muzyczny Strat”, kategoria 5 i 6 lat, organizo-
wanego przez Katarzynę Cieślę – nauczyciela 
SP w Kłomnicach. Jarmark dopełniło uroczyste 
rozstrzygnięcie Konkursu na Najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną oraz Koszyczek, organi-
zowanego od wielu lat przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kłomnicach. Przyznano ponad 60 
nagród, w obu kategoriach. Protokoły roz-
strzygnięcia w/w konkursów znajdują się na 
stronie www.gokklomnice.pl. Całe wydarzenie 
prowadziła Starsza Instruktorka – Renata 
Krawiec.

Dziękujemy wszystkim, którzy docenili 
naszą pracę i byli obecni na ważnym dla nas 
wydarzeniu.
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Dzień Kobiet 
w Związku Emerytów 
Ryszard Całus

Tradycyjnie 8 marca każdego roku odbywa się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. To 
dzień szczególny, bardzo radosny i miły. Warto pomyśleć czym w naszym życiu są 
kobiety i jaką rolę spełniają. To żony, matki i babcie. Uczą, wychowują i otaczają 

opieką najbliższych – zawsze gotowe do poświęceń. To one wpływają na tworzenie 
atmosfery serdeczności, przyjaźni i miłości, przez co życie staje się lepsze. Wyrazy 

szacunku i najwyższe słowa uznania dla naszych Pań.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: 
Poseł na Sejm RP Pani Lidia Burzyńska, 

Wójt Gminy Kłomnice Pan Piotr Juszczyk, 
Zastępca Wójta Gminy Kłomnice Pan Adam 
Śliwakowski, Sekretarz Gminy Kłomnice Pani 
Barbara Mizera, Skarbnik Gminy Kłomnice 
Pani Ewa Dąbrowska, Pani Dziubek Teresa 
– nestorka Związku. Spotkanie otworzył i po-
witał gości oraz wszystkich uczestników prze-
wodniczący Zarządu Ryszard Całus. Złożył ży-
czenia wszystkim kobietom. Życzenia Paniom 
złożyła Poseł RP Pani Lidia Burzyńska oraz 
Wójt Gminy Kłomnice Pan Piotr Juszczyk 
w imieniu swoim i pracowników Urzędu 
Gminy. Następnie Wójt i Zastępca Wójta 
wręczyli kwiaty, a przedstawiciele Zarządu 
Oddziału Rejonowego obdarzyli Panie słod-
ką niespodzianką. Tradycyjnie odśpiewano 
„Sto lat”, aby piękne życzenia się spełniły. 
Spotkanie przebiegło w atmosferze serdecz-
ności. Opowiadano dowcipy, śpiewano zna-
ne piosenki biesiadne przy herbacie, kawie 
i słodyczach.

Pod koniec spotkania Przewodniczący 
Zarządu podziękował Pani Katarzynie 

Wasilenko i Panu Januszowi Krysiak za smacz-
ne pączki i ciasto, które nam zasponsorowali. 
Były też podziękowania dla koleżanek i kole-
gów pomagającym przy organizacji spotkania.

Korzystając z możliwości umieszczenia 
informacji działalności Związku Emerytów 
w Gazecie Kłomnickiej, chcemy serdecznie po-
dziękować Koordynatorowi Projektu Lokalny 
Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach 
Pani Karolinie Gonera za zorganizowanie in-
teresującej wycieczki w dniu 27 lutego 2018 r. 
dla Seniorów pod nazwą „Tajemnice Jasnej 
Góry”. W wycieczce do Częstochowy uczestni-
czyło 67 seniorów w tym członkowie naszego 
Związku. 11 marca 2018 r. odbyła się wycieczka 
do Łodzie do Teatru Wielkiego na operetkę 
p.t. „Baron cygański”. Wspaniałe wrażenia dla 
ucha i wzroku. Aktorzy urzekli nas śpiewem, 
tańcem, a dopełnieniem była scenografia.

W najbliższym okresie mamy dla naszych 
Seniorów następujące propozycje:  17 kwiet-
nia – wycieczka do Tarnowa (zwiedzanie 
z przewodnikiem); 25 kwietnia – wyjazd do 
Uniejowa (kąpiele w basenach termalnych).

Palma 
wysoka 
na 22 
metry
Katarzyna Sosnowska

Tradycja tworzenia palm sięga wielu lat 
wstecz i dzięki naszej wierze i kulturze 

nie słabnie. 

Powszechnie jest to gałązka wierzby bądź 
wiązanka żywych i suszonych roślin przy-

gotowywana przed Wielkanocą na pamiątkę 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy i święcona pod-
czas uroczystości Niedzieli Palmowej. Tworzy 
się ją z trzciny, wierzby, ziół, kwiatów ręcznie 
witych z bibuły lub krepiny. Może się w niej 
znaleźć bukszpan lub jałowiec. W zależności 
od regionu, palmy różnią się techniką wyko-
nania, a także wysokością. 

W tym roku z inicjatywny Zastępcy 
Wójta - Adama Śliwakowskiego nasza gmi-
na stworzyła rekordową, co do wysokości 
palmę, bo dwudziestodwumetrową. Ta 
długa, kolorowo przystrojona kompozycja 
stała się symbolem współpracy i integracji 
między Kołami Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz była ozdobą Jarmarku Wielkanocnego. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w jej tworzenie. W szczególności 
Danucie Similiak, Mirosławowi Similak 
i całemu KGW Zdrowa, Zespołowi „Grusza” 
z Rzerzęczyc, KGW ze Skrzydlowa, Katarzynie 
Sosnowskiej, Marcie Gonerze, Annie Sztonder, 
Stanisławowi Matuszczakowi oraz sekcji rę-
kodzielniczej Stowarzyszenia na rzecz roz-
woju Gminy Kłomnice. Dziękujemy również 
Panu Sylwestrowi Strojec - Firma Transym 
za przewiezienie palmy z Hali Sportowej 
w Kłomnicach do Kościoła w Zawadzie.
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Publikacja badań 
w Biuletynie Fides

W latach 2014-2016 Anna Tyras, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kłomnicach - filia w Skrzydlowie, prowadziła rozległe badania dotyczące gazetek 

parafialnych na terenie miasta Częstochowy. Analiza zebranego materiału została 
przedstawiona w pracy magisterskiej p.t. „Współczesna parafialna prasa katolicka 

w Częstochowie”, której obrona odbyła się w 2016 roku na Uniwersytecie Śląskim, na 
kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 

Praca spotkała się z uznaniem wśród bada-
czy prasy katolickiej. Autorka otrzymała 

propozycję napisania artykułu do Biuletynu 
Bibliotek Kościelnych Fides - prestiżowego, 
ogólnopolskiego czasopisma naukowego. 
Anna Tyras przygotowała ponad dwudzie-
stostronicowy artykuł pt. „Charakterystyka 
częstochowskich gazetek parafialnych”, gdzie 
dokonała szczegółowej analizy formalnej 
i rzeczowej gazetek parafialnych oraz zobra-
zowała częstochowskie środowisko religijne. 
Zwróciła uwagę na media katolickie i ich 
wpływ na ewangelizację społeczeństwa. 

Warto wspomnieć, że Biuletyn Bibliotek 
Kościelnych Fides jest pismem punktowanym 
na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, a publikacja artykułu w nim speł-
nia wymagania potrzebne do uzyskania wyż-
szego stopnia bibliotecznego oraz rozwoju 
kariery naukowej.

Gratulujemy szczególnego osiągnięcia 
i życzymy dalszych sukcesów.     Red.

Światowy 
Dzień Kota
Anna Tyras

„Bo koty są dobre na wszystko.  
Na wszystko, co życie nam niesie. 

Bo koty, to czułość i bliskość na 
wiosnę, na lato, na jesień…” 17 lutego 

obchodzimy Światowy Dzień Kota. Jest 
to międzynarodowe święto, które po raz 

pierwszy ustalone zostało w 1990 roku 
we Włoszech, a w Polsce obchodzimy je 

od 2006 roku. 

Koty zostały udomowione ok. 10 tysięcy 
lat temu i choć obecnie są najpopular-

niejszymi zwierzętami domowymi na świe-
cie, to niestety nie wszystkie mogą cieszyć się 
opieką i towarzystwem człowieka. Dzień Kota 
to święto, które ma na celu przede wszyst-
kim niesienie pomocy wolno żyjącym kotom 
i uwrażliwienie ludzi na ich trudny los. Koty są 
bardzo lubianymi zwierzętami, dlatego warto 
wykorzystać sympatię do nich do promowania 
idei tego święta, a także czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej.

Do świętowania Dnia Kota włączyła się 
Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie. Z tej 
okazji do Biblioteki zaprosiliśmy trzy gru-
py najmłodszych czytelników ze Szkoły 
Podstawowej w Skrzydlowie. 

Dla dzieci przygotowano lekcję biblio-
teczną, na którą młodzi uczestnicy przynie-
śli swoje ulubione pluszowe kotki. Podczas 
zajęć dzieci usłyszały krótką historię o kotach, 
która miała na celu wzbudzić w nich szacunek 
i sympatię do zwierząt z najbliższego otocze-
nia człowieka. Na wstępie była mowa o rasach, 
higienie, zwyczajach i zdolnościach kotów. 
Podkreślono również potrzebę dokarmiania 
i dbania o wolno żyjące koty. W trakcie zajęć 
dzieci oglądały książki, w których głównym 
bohaterem jest kot. Poznały kocie przysłowia, 
wiersze i opowieści z kotami w roli głównej. 
Dzieciaki z zainteresowaniem obejrzały bajkę 
„Przygody kota Filemona”, wysłuchały czyta-
nej przez bibliotekarkę bajki „Kot w butach” 
oraz wiersza „Chory kotek”. Poznały też naj-
słynniejsze bajkowe koty i bardzo chętnie 
odpowiadały na pytanie: Jakie znacie bajki, 
gdzie bohaterem jest kot? Doskonale bawiły 
się przy piosence „Kotki dwa”, której pod wo-
dzą bibliotekarki, nauczyły się śpiewać. 

Pełne zapału opowiadały o swoich pu-
szystych pupilach, o ich przyzwyczajeniach 
i o tym jak z nimi spędzają wolny czas. 
Przedszkolaki narysowały kocie portrety, któ-
re zdobią teraz bibliotekę. W czasie zabawy 
towarzyszyły nam piosenki o kotach, a uczest-
nikom towarzyszył uśmiech i dobry humor. 

Środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki
Barbara Kanoniak

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice w grudniu 2017 złożyło dwa wnioski 
do Ministerstwa Sportu i Turystki na zadania mające na celu prowadzenie sekcji 

strzeleckiej oraz organizację „Senioriady”. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Stowarzyszenie pozyskało środki na reali-
zację zadania pn. Organizacja zajęć sekcji spor-
towych w ramach Programu Upowszechniania 
Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018r. 
Zadanie będzie finansowane ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w wysokości 11060 zł oraz zadanie pn. 
Organizacja imprez sportowych w ramach 
Programu Upowszechniania Sportu Osób 
Niepełnosprawnych w 2018r. Zadanie będzie 

finansowane ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w wysokości 10000 zł. 

Serdecznie zapraszamy na strzelnicę przy 
Szkole Podstawowej w Kłomnicach wszystkich 
zainteresowanych doskonaleniem umiejętności 
strzeleckich. Wszystkich seniorów lubiących 
dobrą zabawę w stylu sportowym zapraszamy 
na „Senioriadę” we wrześniu 2018 r. Oferta ta jest 
skierowana przede wszystkim dla młodzieży, 
osób niepełnosprawnych i osób starszych. 
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Aktywny rok
Beata Wyrwał

Szkoły Podstawowej w Kłomnicach podsumowuje rok 2017. Przedstawiamy 
opis programów rozszerzających ofertę Szkoły Podstawowej w Kłomnicach 

realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Od września do grudnia 2017 roku w naszej 
szkole był realizowany projekt Fundacji 

mBanku „Zapisane w Liczbach”. Celem pro-
jektu było wykorzystanie matematyki w życiu 
codziennym, rozwijanie zainteresowań i zdol-
ności matematycznych, pogłębianie wiedzy 
matematycznej, rozwijanie logicznego myśle-
nia i wyobraźni przestrzennej oraz populary-
zacja matematyki wśród uczniów klas IV-VII. 

Jednym z działań tego projektu była gra te-
renowa – „Matematyka wokół nas”. Gra odbyła 
się w Kamieniołomie Lipówka, a wzięło udział 
25 uczniów z klasy piątej. Z kolei „Matematyka 
w muzyce” to temat wykładu pani dr hab. 
Grażyny Rygał – prof. AJD, prorektor Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, w którym 
wzięli udział uczniowie klas czwartych. W ra-
mach działania „Matematyka w sztuce” ucznio-
wie wykonywali świąteczne geometryczne 
ozdoby z drewna osikowego. Warsztaty te pro-
wadziła druhna hm. Ewa Miękina- instruktorka 
ZHP. Doskonałą nauką poprzez zabawę było 
zaprojektowanie i opracowanie matematycz-
nej gry planszowej. Koordynatorem projektu 
była mgr Agnieszka Borowiecka- nauczycielka 
matematyki.

W ramach rozwijania umiejętności sporto-
wych, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, został zre-
alizowany program „Klub”, finansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównymi cela-
mi programu było upowszechnianie aktywności 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrówny-
wanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do 
usystematyzowanej aktywności fizycznej. W ra-
mach zajęć prowadzona była sekcja siatkówki, 

uczniowie mogli korzystać z nowo zakupionego 
sprzętu sportowego. Niestety, program ten nie 
cieszył się dużym zainteresowaniem, co po-
staramy się zmienić w następnych edycjach. 
Prowadzącym zajęcia był mgr Jarosław Ślęzak.

Zrealizowany został również projekt 
„Sztuka i edukacja”, finansowany ze środków 
pozyskanych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice, w ramach zadania 
publicznego z zakresu przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym w sołec-
twach Gminy Kłomnice. Celem projektu było 
zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i mło-
dzieży z terenu Gminy Kłomnice (organizacja 
zajęć pozalekcyjnych, imprez profilaktycznych, 
rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów). 
Efektem tego projektu są działające: koło war-
cabowe prowadzone przez pana Krzysztofa 
Jabłońskiego; koło języka rosyjskiego prowa-
dzone przez panią Katarzynę Cieślę; koło in-
formatyczne prowadzone panią Izabelę Łabuś.

W ramach tego projektu sekcja gita-
rowa, prowadzona przez pana Krzysztofa 
Jabłońskiego, wzbogaciła się o gitary. Również 
mażoretki, prowadzone przez panią Annę 
Kościuch, miały możliwość dofinansowania 
strojów. Ponadto udało się rozpocząć pierwszą 
edycję konkursu piosenki dla przedszkolaków 
„Muzyczny Start” prowadzony przez panią 
Katarzynę Cieślę. Konkurs dla utalentowanych 
wokalnie pięcio- i sześciolatków cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem dzieci z całego 
powiatu. Finał konkursu odbywa się zawsze 
na Jarmarku Wielkanocnym.

Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” 
to kolejne działania zrealizowane w Szkole 

Podstawowej w Kłomnicach przy współudzia-
le środków finansowych pozyskanych przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice. Celem projektu było aktywne spę-
dzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież 
poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych. 
Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na basen 
do Częstochowy, gdzie zdobywali umiejętność 
pływania. Łącznie wzięło udział ok. 200 uczest-
ników w trzech turach po 10 wyjazdów. Zajęcia 
na strzelnicy gromadziły młodzież, której 
celem była poprawa koncentracji oraz poko-
nywanie własnych słabości. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się zawody wędkarskie dla 
dzieci na zbiorniku wodnym w Kłomnicach. 
Był to także czas integracji młodszego i star-
szego pokolenia na świeżym powietrzu. Także 
wielu uczestników korzystało z aerobiku dla 
dorosłych i seniorów. Zajęcia te poprawiały 
ogólnorozwojowe zdolności motoryczne, syl-
wetkę i kondycją fizyczną.

Obecnie w roku szkolnym 2017/2018, w ra-
mach umowy podpisanej z Agencją Rynku 
Rolnego, realizowane są programy „Mleko 
w szkole” oraz „Owoce i warzywa”. W szkole 
zostały one połączone w jeden program, które-
go celem jest promowanie wśród dzieci zdrowej 
diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty 
mleczne. Skierowany jest do uczniów szkoły 
podstawowej z klas I-V. Ważne jest też to, że 
program gwarantuje, iż dzieciom podawane są 
jedynie owoce i warzywa czyste, odpowiednio 
dojrzałe, zdrowe i do bezpośredniego spoży-
cia. Dzieci uczestniczą również w działaniach 
edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania 
oraz pochodzenia i uprawy udostępnionych 
produktów. Koordynatorem programu jest pani 
Teresa Pękla.

Następnym projektem unijnym, realizo-
wanym w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole 
Podstawowej w Kłomnicach, jest projekt 
„Podstawowa sprawa-wiedza”. W ramach re-
alizacji projektu prowadzone są następujące 
zajęcia: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla 
klas I – III; koło matematyczne dla klas IV- VI; 
zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla 
klas IV – VII; zajęcia przyrodnicze dla klas IV.

W trakcie zajęć uczniowie mogą uzupeł-
niać zaległości oraz poszerzać swoja wiedzę 
i rozwijać zainteresowania poprzez dodatkowe 
zadania, ćwiczenia, eksperymenty, obserwacje. 
Koordynatorem projektu jest pani Marzanna 
Borkowska. W trakcie realizacji jest również 
program IMPACT- Interdyscyplinarny Model 
Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy 
Technologicznej.

Od września do grudnia 2017 r. zrealizowa-
ny został również rządowy program wspomaga-
nia w latach 2015-2018 organów prowadzących 
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach pro-
jekt „Bezpieczna +”, którego koordynatorem 
była pani Aneta Łapeta. Ruszyła także na-
stępna edycja programu SKS pod Patronatem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Osiągnięcia 
solistów 
ze szkoły 
podstawowej 
w Kłomnicach
Elżbieta Twardoch

W bieżącym rok szkolnym 2017/2018 
soliści chóru, „Wesoła Pięciolinia” ze 

Szkoły Podstawowej w Kłomnicach, 
których jestem instruktorem odnieśli 
liczne sukcesy wokalne, uczestnicząc 

w dziesięciu festiwalach i konkursach 
na szczeblu gminnym, powiatowym, 

regionalnym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim.

Przegląd osiągnięć należy zacząć od 
października 2017 r. Wtedy to w MDK 

w Myszkowie odbył się XXII Wojewódzki 
Festiwal Pieśni Patriotycznej „Myszków 
2017”, w którym uczeń naszej szkoły-Bar-
tosz Bąk z kl. IV a zdobył I miejsce, a ab-
solwentka Maria Utratna, reprezentująca 
naszą szkołę zdobyła Wyróżnienie. Listopad 
przyniósł dalsze sukcesy. W IV Powiatowym 
Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
„Historia Pieśnią Pisana” w Lubojnie, or-
ganizowanym pod Patronatem Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, w gronie 
laureatów znalazł się solista z naszej szkoły 
Bartosz Bąk z kl. IV a, zdobywając III miej-
sce w kategorii klas IV- VI. Wielkim osią-
gnięciem Bartosza Bąka było II miejsce, któ-
re zdobył w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki i Pieśni „O Mojej Ojczyźnie”, który 
odbył się także w listopadzie w Przedborzu. 

Również w listopadzie odbył się XI 
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych 
Wokalistów Powiatu Częstochowskiego, 
organizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie. Naszą szkołę reprezento-
wało siedmiu wokalistów i wszyscy zosta-
li laureatami. W kategorii przedszkolnej 
Wyróżnienie Specjalne zdobyła Milena 
Bąk z Oddziału Przedszkolnego - 0 b. 
W kategorii klas I- III: II miejsce zdobyła 
Emilia Walasik z kl. III b, a III miejsce zdo-
był Daniel Rachwalik z kl. I b. W kategorii 
klas IV- VI: III miejsce zdobyła Karolina 
Rachwalik, a Wyróżnienie zdobył Bartosz 
Bąk, obydwoje z kl. IV a. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych III miejsce ex- aequo 
zdobyły absolwentki reprezentujące naszą 
szkołę: Maria Utratna i Emilia Kugiel.

Program Bezpieczna+
Aneta Łapeta

Od września do grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. G. Piramowicza 
w Kłomnicach był realizowany: rządowy program wspomagania w latach 2015-

2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Na realizacje tego projektu 

pozyskano ponad 5 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Edukacji. Program był 
skierowany do uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VII.

Głównymi celami priorytetowymi progra-
mu Bezpieczna+ były przedsięwzięcia pro-
mujące aktywność uczniów, mające na celu 
zwiększenie otwartości szkoły na współpracę 
z otoczeniem, kształtowanie w uczniach ak-
tywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz 
przedsięwzięcia wychowawcze, w tym rozwi-
jające umiejętności psychospołeczne, takie jak 
komunikacyjne, kształtujące więzi interper-
sonalne między uczniami. Poprzez działania 
szkoła bardziej otwarła się na współpracę ze 
środowiskiem lokalnym poprzez współpracę 
z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice, Związkiem Drużyn Nigrum, OSP 
w Zdrowej oraz OSP w Kłomnicach.

W ramach programu Bezpieczna+ ucznio-
wie mieli możliwość udziału w różnorodnych 
działaniach. Członkinie Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice prowadziły 
z uczniami warsztaty kulinarne pod hasłem 
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał”. Na piątkowych warsztatach „królowa-
ły” naleśniki, szyszki z ryżu preparowanego, 
muffinki, faworki, róże karnawałowe, pączki, 
pierniki, placuszki z jabłkami, rogaliki z róż-
nym nadzieniem, sałatka owocowa, pizza 
według własnego pomysłu. Zwieńczeniem 
warsztatów było ich podsumowanie, na które 
zostali zaproszeni rodzice, którzy mogli spró-
bować świeżutkich pączków oraz zobaczyć 
fotorelację z kulinarnych spotkań.

Uczniowie z kl. VII wzięli udział w grze 
terenowej pod hasłem „Wędrówka szlakiem 
wartości”. Ulice Kłomnic stały się wtedy 
planszą gry, a zespoły pod opieką nauczycie-
la uczestniczyły w rozwiązywaniu zagadek, 

poznali historię miejscowości, przypomnie-
li sobie zasady bezpiecznego poruszania się 
oraz zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, za pomocą krótkofalówek 
musieli odszyfrować cytaty, sentencje o warto-
ściach. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową 
koszulkę. Organizatorem gry byli harcerze 
z Związku Drużyn „Nigrum”.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej a za-
razem druhowie z OSP Zdrowa przeprowadzili 
dla wszystkich uczestników projektu profe-
sjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej z zastosowaniem defibryla-
tora ćwiczebnego.

Uczniowie z klas IV, V, VII wzięli udział 
w warsztatach ze specjalistami. Uczniowie 
z klas czwartych wzięli udział w warsztacie- 
Budowanie zespołu klasowego, które popro-
wadziła p. pedagog i terapeuta. Uczniowie 
klasy V w warsztacie: „Na wojennej ścieżce, 
czyli o rozwiązywaniu konfliktów, klasa VII - 
„Poczucie własnej wartości”. Warsztaty w tych 
klasach przeprowadziła p. psycholog. Chętni 
uczniowie mieli możliwość udziału w kon-
kursie plastycznym pod hasłem „Przepis na 
bezpieczne życie”. Zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, 
które wyniosło 80% kosztów kwalifikowanych 
i 20% wkładzie Gminy Kłomnice zrealizowano 
ciekawy projekt angażując w niego dużą gru-
pę osób i instytucji. Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomagali przy jego realizacji a w szcze-
gólności wolontariuszom, którzy nieodpłatnie 
podjęli się realizacji zadań projektowych.
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Muzyczny Start
Katarzyna Cieśla

II Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej pt. „Muzyczny Start” pod patronatem 
Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka odbył się w Szkole Podstawowej 

w Kłomnicach 7 marca 2018r. Organizatorem festiwalu była p. Katarzyna Cieśla. 

W festiwalu wzięły udział pięcioletnie 
i sześcioletnie dzieci z powiatu często-

chowskiego. W skład Jury wchodzili: Instruktor 
Studia Wokalnego, absolwentka Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, Opolskiego 
Studia Piosenki pod kierunkiem Elżbiety 
Zapędowskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gidlach – p. Violetta Ojrzyńska; 
magister sztuki i animator kultury, absol-
wentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierun-
ku Zarządzanie Kulturą, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kłomnicach – p. Katarzyna 
Sosnowska; wokalista, DJ, lider zespołu mu-
zycznego „Helou” – p. Łukasz Matuszczyk. 

W przerwach oraz podczas oczekiwania 
na werdykt Jury, uczestnicy wraz z opie-
kunami mieli okazję skorzystać z kawia-
renki połączonej z salą zabaw dla dzieci. 
Ponadto, dzieci uczestniczyły w zabawach 
muzyczno-ruchowych oraz pokazie Karate 
w wykonaniu uczniów klasy IV C, którzy 
trenują pod kierunkiem p. Barbary Musiał. 

Festiwal przebiegał w radosnej atmosferze. 
Jury wyłoniło w sumie 10 laureatów w nastę-
pujących kategoriach wiekowych: Kategoria 
Pięciolatki: I miejsce - Amelia Nićka- 
Przedszkole w Rzekach Wielkich, II miejsce 
- Lena Zasępa - Przedszkole w Kłomnicach, III 
miejsce - Weronika Wiewiórka - Niepubliczne 
Przedszkole w Konopiskach, I wyróżnienie- 
Anna Ziętal - Przedszkole w Rzerzęczycach, 
II wyróżnienie - Zuzanna Korbela - Publiczne 
Przedszkole w Konopiskach, Kategoria 
Sześciolatki: I miejsce - Milena Bąk - Oddział 
przedszkolny w Kłomnicach, II miejsce 
- Aleksandra Pękala - Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Przyrowie, III miejsce - Daniel 
Rachwalik- SP w Kłomnicach, I wyróżnienie- 
Michalina Juchnik - SP we Mstowie, II wyróż-
nienie - Lena Perlińska - Gminne Przedszkole 
w Kruszynie. Koncert Galowy Festiwalu odbył 
się podczas Jarmarku Wielkanocnego Gminy 
Kłomnice 18 marca 2018 r. Wszystkim laure-
atom serdecznie gratulujemy! 

Grudzień to czas kolędowania. 18 grud-
nia 2017 r. sześciu uczniów reprezentowało 
naszą szkołę w V Powiatowym Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Dąbrowie Zielonej. I tu 
także wśród laureatów znaleźli się soliści 
z naszej szkoły: w kategorii przedszkolnej: 
I miejsce zdobyła Milena Bąk, w kategorii 
klas I-III: II miejsce zdobył Daniel Rachwalik 
z kl. I b, a w kategorii klas ponadgimna-
zjalnych Wyróżnienie zdobyła absolwentka 
Maria Utratna, występująca pod patronatem 
naszej szkoły. 

Początek roku 2018, to kolejne sukcesy 
naszych solistów. W styczniu, czworo re-
prezentantów naszej szkoły wzięło udział 
w XXVIII Regionalnym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek w Boronowie. Tym razem wśród 
laureatów znaleźli się najmłodsi wokaliści. 
W kategorii od 6 do 9 lat Wyróżnienia zdo-
byli: Milena Bąk z oddziału przedszkolnego- 
0 b i Daniel Rachwalik z kl. I b.

Kolejny sukces naszych solistów 
miał miejsce podczas XXI Gminnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek dniu 12 stycz-
nia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kłomnicach, w którym wszyscy repre-
zentujący naszą szkołę uczniowie zosta-
li laureatami. W kategorii przedszkolnej 
Wyróżnienie Specjalne zdobyła Milena Bąk 
z oddziału przedszkolnego- 0 a. W kategorii 
klas I- III: I miejsce zdobył Daniel Rachwalik 
z kl. I b, II miejsce zdobyła Emilia Walasik, 
a Wyróżnienie Aleksandra Szymonik, obie 
z kl. III b. W kategorii klas IV- VI: I miejsce 
zdobył Bartosz Bąk z kl. IV a. 

Również w styczniu, sukcesy od-
nieśli nasi najmłodsi soliści. W XV 
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd „Hej 
Panie Jezu” w Radomsku Wyróżnienie 
w kategorii 6- 9 lat zdobyła Milena Bąk 
z oddziału przedszkolnego- 0 b. Nieco 
później czworo uczniów naszej szkoły wy-
stąpiło w I Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Lublińcu. Tym razem wielki 
sukces stał się udziałem Daniela Rachwalika, 
który zdobył III miejsce w kategorii „soli-
sta”. Ostatnim osiągnięciem trójki naszych 
wokalistów jest udział w dniu 1 marca 2018 
r. w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym,, 
Mikrofon 2018” w Radomsku i zdobycie 
przez nich Wyróżnień: w kategorii klas I- 
III: Milena Bąk, a w kategorii klas IV- VI: 
Karolina Rachwalik i Bartosz Bąk, obydwoje 
z kl. IV a. Wszyscy soliści brali udział w XXI 
Koncercie Kolęd i Pastorałek w wykona-
niu chóru „Wesoła Pięciolinia” w Kościele 
Parafialnym w Kłomnicach w styczniu 2018 r. 

Osiągnięcia naszych solistów, sprawia-
ją nam wielką radość i dają motywację do 
dalszej pracy. Gratulujemy im wszystkim 
sukcesów! 
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Program IMPACT
Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania
Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej 
Izabela Łabuś

W projekcie biorą udział uczniowie z Zespołu Szkół w Kłomnicach. Program składa 
się z 10 godzin, które będą realizowane w terminie 12 lutego do 11 maja 2018 r.

Celem projektu jest stworzenie i pilotażowe 
wdrożenie skutecznego, innowacyjnego 

i zintegrowanego programu profilaktyki agresji 
elektronicznej (cyberprzemocy) w szkołach, do 
których uczęszcza młodzież w wieku 13–16 lat.

Elementy metodyki projektu opierają się 
na pracy ze wszystkimi grupami zaangażo-
wanymi w agresję elektroniczną – ofiarami, 
sprawcami oraz świadkami, a także nauczy-
cielami uczniów uwikłanych w problem; 
tradycyjnej pracy warsztatowej; e-edukacji 
– dającej możliwość zwiększania wiedzy i re-
alnych kompetencji na rzecz bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni, czyli naturalnym dla tego 
tematu środowisku.

Kolejny element projektu to podejścia 
edukacyjno-profilaktyczne: profilaktyka 
pozytywna rozumiana jako zwiększanie 
konstruktywnych i twórczych propozycji ak-
tywności w Sieci – będąca alternatywą dla nie-
pożądanych, agresywnych zachowań; trening 
kompetencji społecznych stanowiących natu-
ralny bufor ryzykownych zachowań w Sieci; 
oddziaływania podnoszące świadomość, 
wiedzę i praktyczne umiejętności uczniów 
oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa 
informacji, zachowania prywatności oraz 
odpowiedzialności i rozliczalności działań 
w Sieci – w kontekście ogólnym (ochrony swo-
jego komputera i urządzeń mobilnych), jak 
również ochrony siebie przed cyberprzemocą.

ZaPIsane w liczbach 
Agnieszka Borowiecka

W Szkole Podstawowej w Kłomnicach przez cztery miesiące realizowany był, w ramach 
programu grantowego „mPotęga” Fundacji mBanku, projekt pod nazwą „Zaπsane 

w liczbach”. Bezpośrednimi jego odbiorcami byli uczniowie klas: czwartych, piątej, 
szóstej i siódmej. Łącznie w podejmowanych działaniach wzięło udział 80 osób. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie do-
strzegli, że matematyka wykorzystywana 

jest również w życiu codziennym. Poza tym 
rozwinęli swoje zainteresowania i zdolności 
matematyczne, pogłębili wiedzę matematycz-
ną, nauczyli się logicznego myślenia i udosko-
nalili wyobraźnię przestrzenną. Wszystkie 
podjęte działania realizowały podstawowy cel 
projektu, jakim była popularyzacja matematyki 
wśród uczniów. 

Projekt został podzielony 
na kilka etapów. W pierw-
szym - „Matematyka wokół 
nas” uczniowie pogłę-
biali wiedzę praktyczną 
z zakresu stosowania 
skali, znajomości zna-
ków topograficznych, 
wyznaczania azymu-
tu i szyfrów. Realizacja 
tej części przedsięwzię-
cia odbyła się podczas gry 

terenowej przygotowanej przez instrukto-
rów i harcerzy Związku Drużyn „NIGRUM”, 
którą przeprowadzono w malowniczym 
Kamieniołomie Lipówka. W drugim etapie 
projektu - „Matematyka w muzyce” ucznio-
wie odkrywali związki między matematyką, 
a muzyką. W tym celu wysłuchali wykładu, na 
ten temat, przygotowanego przezProrektora 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie Panią 

Profesor Grażynę Rygał. Etap trzeci 
to „Matematyka na co dzień”. 

W ramach tej części projek-
tu odbyła się wycieczka do 

Banku Spółdzielczego 
w Kłomnicach, podczas 
której uczniowie zoba-
czyli jak wygląda praca 
w banku, a także sami mo-
gli poczuć się jak petenci 

i wypełnić druki do wpłat 
i przelewów. Na tym etapie 

odbył się również konkurs 

o tytuł „Super Farmera”, czyli zmagania o mia-
no zwycięzcy w matematycznej grze planszo-
wej. Realizacja etapu czwartego - „Matematyka 
w sztuce” przypadła na czas przedświąteczny, 
dlatego też pod okiem instruktora ZHP harc-
mistrzyni Ewy Miękiny uczniowie wykonaliz 
drewna osikowego piękne geometryczne ozdo-
by świąteczne. Efektem końcowym i równo-
cześnie podsumowaniem całości projektu było 
opracowanie gry planszowej dotyczącej zagad-
nień matematycznych. 

Pozyskane w ramach projektu środki 
pozwoliły na realizację ustalonych zadań, 
a przede wszystkim pokazanie matematyki 
w praktyce. Uczniowie zdobywali nowe umie-
jętności poprzez grę, zabawę, manualne two-
rzenie. Ponadto dzięki pozyskanym środkom 
uczestnicy konkursów otrzymali wartościowe 
nagrody, w szkole, co również jest bardzo waż-
ne, pozostaną do dyspozycji zakupione pomoce 
dydaktyczne. 
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Kolejny raz szkoła w Konarach 
zagrała z WOŚP
Patrycja Brondel

W dniu 12 stycznia 2018 r. w szkole w Konarach  została zorganizowana akcja 
charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegorocznym celem 

akcji było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. 
Chcąc wesprzeć ten szczytny cel, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej, 

p. Dyrektor Anna Gała, p. Paweł Urbaniak, p. Anna Łęgowik, p. Wioletta Gała-Zyzik, 
Samorząd Uczniowski i Grono Pedagogiczne przygotowali w szkole wiele atrakcji. 

Cała akcja rozpoczęła się o godzinie 16.00. 
Obecnych przywitały prowadzące: Patrycja 

Brondel i Kornelia Michoń. Na początku im-
prezy niezapomnianych wrażeń dostarczył nam 
pokaz stuntu rowerowego w wykonaniu Janka 
Milca i Konrada Stępnia. Następnie rozpoczęły 
się występy wokalne. Zaśpiewali dla nas soliści: 
Zuzanna Niedzielska, Zuzanna Latosińska- SP 
w Konarach; Bartosz Bąk – SP w Kłomnicach, 
Wiktoria Kalota, Damian Kuc, Antoni Sosnowski, 
Maja Gajewicz – SP w Rzerzęczycach, Monika 
Owczarek - Gimnazjum w Rerzęczycach oraz 
Nikodem Smolarek ze Szkoły Podstawowej 
w Łękach Szlacheckich. To nie był jednak koniec 
wokalnych atrakcji. Na szkolnej scenie wystą-
pili również nauczyciele, którzy uczą w naszej 
szkole. Pani Dyrektor i nauczyciele zaśpiewali 
piosenki: „100” i „Kulig rwie”. Akompaniowali 
im: nauczyciel w-fu pan Paweł Urbaniak - gi-
tara elektryczna, ks. Artur Jurczyk - instru-
ment klawiszowy, uczeń naszej szkoły Jakub 
Adamowski - perkusja, Konrad Kleszcz ze Szkoły 
Podstawowej w Kłomnicach-gitara basowa. Na 
koniec występu nauczyciele i wszyscy uczniowie 
naszej szkoły zaśpiewali wspólnie kolędę, „Jest 
taki dzień”. Następnie, publiczność miała oka-
zję obejrzeć pokaz tańca towarzyskiego, zade-
monstrowanego przez tancerzy z Klubu TT Styl, 
prowadzonego przez p. Krystiana Chmielarza. 
Między wejściami tancerzy w świat magii i iluzji 
wprowadził nas uczeń szkoły w Witkowicach – 
Luca Visco. Kolejną atrakcją był występ Orkiestry 
Dętej OSP Kłomnice, której dyrygentem jest 
Pan Marcin Gała. Występ orkiestry uświetniała 

Grupa Mażoretek, którą prowadzi pani Anna 
Kościuch. Gościć mogliśmy również zwycięz-
cę programu MUST BE THE MUSIC – Piotra 
Szumlasa, a jego gitara zagrała dla nas tak, jakby 
grał cały zespół. Na koniec imprezy zagrał dla 
nas również lokalny zespół Zbig-Band w skła-
dzie: Panowie Wojtek Śliwakowski, Zbyszek 
Pianka, Zbyszek Majchrzak, Irek Kołodziejczyk, 
Marek Szymczyk. Na terenie naszej szkoły dzia-
łały także kawiarenki, w których można było 
skosztować gorącej kawy, herbaty, pączków 
oraz ciasta. Kawiarenki przygotowali rodzice 
naszych uczniów. W czasie trwania akcji odbyła 
się licytacja gadżetów przekazanych przez Sztab 
WOŚP z Częstochowy oraz innych przedmiotów 
przekazanych przez ludzi o wielkich sercach.

Na naszej imprezie pojawili się również 
przedstawiciele Sztabu WOŚP z Częstochowy, 
którzy podziękowali naszej szkole za kolej-
ne zorganizowanie akcji na rzecz WOŚP oraz 
podkreślili, że SP w Konarach należy do szkół 
z terenu regionu Częstochowskiego, którym 
udaje się zebrać największą kwotę. Po przeka-
zaniu całego dochodu ze szkolnej akcji, Sztab 
poinformował, że w tym roku Szkoła w Konarach 
zebrała aż 7753, 72 złotych na rzecz WOŚP. Jest 
to najwyższa kwota, jaką udało nam się zebrać 
do tej pory. Lista osób, które wsparły akcję zo-
stała zamieszczona na szkolnej stronie interne-
towej. Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć, 
które również znajdują się na stronie szkoły 
w Konarach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą 
akcję!

Spotkanie 
autorskie 
w Szkole 
Podstawowej
w Garnku
Joanna Wójcik

26 lutego 2018 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. B. Prusa w Garnku 

spotkali się z panią Elżbietą Bednarczyk 
– autorką książek dla dzieci, sztuk 

teatralnych, poetką oraz tancerką, która 
na stałe mieszka w Australii. 

W jej dorobku artystycznym znajdują 
się utwory dla najmłodszych: „Kłótnie 

w tornistrze”; „Zimowa przygoda królika”; 
„Figlarne myszki” czy „Chciwy niedźwiadek”, 
a także wiersze dla dorosłych zebrane w tomie 
pt. „Uśpione ogrody”. Spotkanie odbyło się 
w dwóch grupach wiekowych. Uczestniczyli 
w nim uczniowie od oddziału przedszkolne-
go do klasy V. Pani Elżbieta czytała dzieciom 
wierszowane bajki, angażując je do powta-
rzania fragmentów. Rozmawiała z nimi na 
temat wartości, jakimi należy kierować się 
w życiu. Podkreślała, że trzeba szanować dru-
giego człowieka, swoich kolegów i nauczycie-
li. Zwróciła uwagę na szczególną rolę książek 
w życiu człowieka. Uświadomiła dzieciom, 
że poprzez czytanie wzbogacają się, uwraż-
liwiają i poszerzają swoją wiedzę o świecie. 
Zwróciła również uwagę na patriotyzm, które-
go ważnym elementem jest dbałość o kulturę 
języka ojczystego i posługiwanie się poprawną 
polszczyzną. 

W drugiej części spotkania pani Elżbieta 
Bednarczyk na podstawie prezentacji mul-
timedialnej pokazała, jak wygląda życie 
w Australii. Zainteresowała dzieci opowieścią 
o tym, jak wygląda szkoła i nauka oraz spędza-
nie wolnego czasu w Australii, a także zapre-
zentowała piękno australijskiego krajobrazu. 
Spotkanie zakończyło się tańcem cygańskim 
oraz flamenco w wykonaniu pani Elżbiety 
Bednarczyk. Po spotkaniu dzieci miały moż-
liwość nabycia książki „Kłótnia w tornistrze” 
wraz z imienną dedykacją, zawierającą prze-
słanie i autografem autorki.
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Jubileusz Stowarzyszenia 
„Jedność w działaniu”
Aneta Szyda

„Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem” – pod takim hasłem w dniu 27 stycznia 
2018 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Zawadzie odbyło 

się spotkanie opłatkowe organizowane tradycyjnie co roku przez Stowarzyszenie 
„Jedność w działaniu”, połaczone z jubileuszem 10 - lecia  stowarzyszenia.

Gośćmi wieczoru byli: Wójt Gminy 
Kłomnice Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta 

Gminy Adam Śliwakowski, członek Zarządu 
Powiatu Częstochowskiego Jan Miarzyński, 
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice Adam 
Worwąg, Radni Gminy Kłomnice, Ks. Proboszcz 
Szczepan Wylaź, nauczyciele, rodzice, ucznio-
wie szkoły podstawowej oraz mieszkańcy 
Zawady i okolic. Wszyscy zebrali się w prze-
pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, aby 
zobaczyć niezwykłe widowisko przygotowane 
przez uczniów pod kierunkiem nauczycielek. 
Były to jasełka, nieco odbiegające od tradycyj-
nych. W pełnym humoru przedstawieniu, na-
wiązującym do aktualnych wydarzeń nie mo-
gło zabraknąć wątku świętej rodziny, Heroda, 
Trzech Króli, pasterzy, a także odwiecznej walki 

dobra ze złem pomiędzy aniołami i diabłami.
Uczniowie w pięknych strojach, z dużym 

zaangażowaniem odgrywali swoje role, dbając 
o miłe doznania widowni, a piękna scenografia 
pomogła wszystkim w szczególny sposób prze-
żywać występy oraz wprowadziła zebranych 
w podniosły nastrój. Kolejne sceny przedsta-
wienia przeplatane były pastorałkami w wyko-
naniu szkolnych solistek: Laury Grabarczyk, 
Aleksandry Wierzbickiej i Amelii Grabarczyk. 
Na zakończenie wystąpił chór szkolny.

Widowisko w wykonaniu naszych uczniów 
pozwoliło wszystkim poczuć radosny, świątecz-
ny i rodzinny nastrój, a uczniowie swym pięk-
nym występem podbili serca publiczności, czego 
wyrazem były gromkie brawa, wiele podzięko-
wań i gratulacji. Występ był niesamowitym 

przeżyciem zarówno dla aktorów, jak i zgro-
madzonych gości.

Jasełka z pozoru radosne i dowcipne niosły 
w sobie bardzo poruszające i mądre przesłanie: 
„Jeśli będziesz zły kolego, nie dorobisz się ni-
czego. Dobro bardziej się opłaca, no bo dobro 
zawsze wraca!”. 

Ten uroczysty wieczór był również okazją do 
uczczenia 10 rocznicy założenia Stowarzyszenia 
„Jedność w działaniu”. Chór szkolny zaśpiewał 
specjalnie napisaną na tę okazję piosenkę: 
Dzisiaj jest dzień uroczysty, wszyscy na pew-
no już wiecie, nasze Stowarzyszenie świętuje 
dziesięciolecie. Nasze motto i dewizę można 
zmieścić w krótkim zdaniu, kto w potrzebie Ci 
pomoże, tylko „Jedność w działaniu”!

Był oczywiście jubileuszowy tort, wiele mi-
łych, noworocznych i jubileuszowych życzeń od 
zaproszonych gości. Na zakończenie głos zabrał 
Pan Marian Szyszka, prezes Stowarzyszenia, któ-
ry składając życzenia powołał się na słowa pio-
senki: Mamy dla Was wszystkich takie skromne 
życzenia, aby się spełniły nawet najskrytsze ma-
rzenia. Niech się wspaniale rozwija i nigdy broni 
nie składa nasze lokalne Trójmiasto: Zberezka, 
Śliwaków, Zawada.

Ten niezwykły wieczór z pewnością na 
długo zapisze się w pamięci wszystkich jego 
uczestników.

Koncert 
Wesołej Pięciolinii
Elżbieta Twardoch

Koncerty Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Wesoła Pięciolinia”, którego 
jestem opiekunką, solistów oraz absolwentek Szkoły Podstawowej im. Grzegorza 

Piramowicza w Kłomnicach, które odbywają się corocznie w Kościele Parafialnym 
w Kłomnicach, to już swego rodzaju tradycja w naszej miejscowości.

W dniu 28 stycznia 2018 r. odbył się już 
dwudziesty pierwszy Koncert Kolęd 

i Pastorałek. Zostali na niego zaproszeni przed-
stawiciele Władz Gminy Kłomnice: Wójt Gminy 
Kłomnice - Pan Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta 
Gminy Kłomnice - pan Adam Śliwakowski, 
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Adam 

Worwąg, Sekretarz - pani Barbara Mizera, 
Skarbnik - pani Ewa Dąbrowska, Radni Gminy, 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pani 
Lidia Burzyńska, Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Kłomnicach: pani Barbara Kanoniak i pani 
Ewa Drab oraz Grono Pedagogiczne naszej 
szkoły.

Koncert poprzedziło wiele prób i przygoto-
wań. Został wzbogacony o nowe utwory, a w jego 
programie znalazło się piętnaście kolęd i pasto-
rałek w ciekawych aranżacjach i układach gło-
sowych. Utwory solowe wykonali soliści naszej 
szkoły, laureaci czołowych miejsc kilkunastu 
tegorocznych festiwali oraz absolwentki szko-
ły: Ewa Woszczyńska, Maria Utratna i Emilia 
Kugiel, które od wielu lat gościnnie występują 
w kolejnych koncertach. 

W organizacji koncertu pomogli ks. pro-
boszcz Mirosław Turoń oraz pan organista 
Mariusz Baranowski, którym z tego miejsca ser-
decznie dziękujemy. Pieczę nad nagłośnieniem 
i akustyką podczas występu sprawował, tak jak 
w ubiegłych latach pan Konrad Chrząstek, 
a przy obsłudze technicznej pomagali uczniowie 
kl. III a Gimnazjum - Jakub Rychlewski i Jakub 
Śliwakowski.

Po zakończeniu koncertu Ksiądz Proboszcz 
podziękował chórowi, życząc dalszych sukce-
sów i satysfakcji z wykonywanej działalności, 
a licznie zgromadzeni parafianie nagrodzili 
występ wielkimi brawami, prosząc o utwór na 
bis. W imieniu Władz Gminy Kłomnice wy-
stąpił Zastępca Gminy Kłomnice - pan Adam 
Śliwakowski, który pogratulował chórowi pięk-
nego koncertu i wyraził swoje uznanie dla naszej 
pracy i działalności. Podsumowaniem występu 
były piękne kwiaty złożone na ręce opiekunki 
chóru przez chórzystów. Mamy nadzieję, że na-
sze występy nadal będą dostarczać wszystkim 
wielu wrażeń i wzruszeń.
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Konary OPEN
Paweł Urbaniak

Szkoła Podstawowa w Konarach po raz czternasty gościła uczestników turnieju 
tenisa stołowego. Zawody składały się z dwóch części. Pierwsza była przeznaczona 

dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Do rywalizacji przystąpiło ponad 40 
zawodniczek i zawodników w pięciu kategoriach. 

Po trzech godzinach zmagań wyłoniono 
najlepsze trójki. Mecze były bardzo zacię-

te na każdym etapie, zawodnicy wykazali się 
sporymi umiejętnościami i sportową postawą.

Szkoła Podstawowa klasy I-IV
1. Kacper Jamrozik – SP Kłomnice
2. Damian Kowalczyk – SP Witkowice
3. Julian Kowalik – SP Rzerzęczyce

Szkoła Podstawowa klasy V – VII dziewczęta
1. Dominika Garlicka – SP Ciężkowice
2. Paulina Drożdż – SP Konary
3. Julia Szymocha – SP Konary

Szkoła Podstawowa klasy V –VII chłopcy
1. Oskar Pianka – SP Konary
2. Szymon Niedzielski – SP Konary
3. Mikołaj Misiewicz – SP Konary

Gimnazjum dziewczęta
1. Oliwia Wolańska – G Witkowice
2. Paulina Nalewajka – G Witkowice
3. Patrycja Brondel – G Konary

Gimnazjum chłopcy
1. Kamil Urbańczyk – G Witkowice
2. Igor Żyła – G Witkowice
3. Dawid Wiewióra – G Konary

Nagrody uczestnikom wręczali Pan Piotr 
Juszczyk Wójt Gminy Kłomnice oraz Zastępca 
Wójta Pan Adam Śliwakowski. Już po raz trze-
ci turniej odbywał się pod patronatem Wójta 
Gminy. Za ambitną postawę wszystkim uczest-
nikom podziękowała Pani Anna Gała Dyrektor 

Szkoły w Konarach. Po pamiątkowych zdję-
ciach, Pan Wójt otworzył drugą część turnieju. 
Kategoria open nie ma ograniczeń wiekowych. 
Do gry przystąpiło 16 zawodników z różnych 
części naszego powiatu i nie tylko. Rozgrywki 
toczyły się systemem „rosyjskim” do dwóch 
przegranych. Zawody przebiegły w miłej at-
mosferze, lecz rywalizacja przy stołach była 
zacięta. Mecze wyrównane. Nie było zawod-
nika, który odniósłby wszystkie zwycięstwa. 
Już dość późnym wieczorem okazało się, że 
tytuł sprzed roku obronił Pan Jerzy Michalik. 
Puchar Wójta wręczył mu Radny Gminy z na-
szego terenu Pan Kazimierz Wilkoszewski. 

Kategoria Open:
1. Jerzy Michalik – Częstochowa
2. Jakub Kobos – Głowno
3. Paweł Podlewski – Więcki
4. Mariusz Wizental – Ostrowy
5. Ryszard Kobos – Gidle
6. Kamil Basiak – Konary
7. Mariusz Waldon – Częstochowa
8. Andrzej Franc – Rzerzęczyce

Dziękuję za pomoc w prowadzeniu za-
wodów Panu Wojtkowi Wrońskiemu oraz 
za pomoc organizacyjną Panom Markowi 
Misiewiczowi i Andrzejowi Adamowskiemu. 
OSP Pacierzów za udostępnienie stołu. 
Młodszych i starszych sympatyków tenisa 
zapraszamy do Konar za rok.

Mistrzowskie 

loty
Wioletta Olejarczyk

Modelarstwo staje się coraz bardziej 
popularne w naszym regionie. 

Budowanie modeli to bardzo przyjemne 
zajęcie, a któż z nas nie marzy o lataniu?! 

10 lutego w Bibliotece w Pacierzowie 
odbyły się warsztaty modelarskie dla 

dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat pod 
kierunkiem instruktora z Aeroklubu 

Częstochowskiego pana Mariusza Wrony.

Czternastu uczestników i uczestniczek 
uczyło się jak dobrze zbudować model 

latający. Było bardzo twórczo, można było się 
dużo dowiedzieć o historii, fizyce i aerodyna-
mice. Sam model samolotu waży jedynie 15 g 
i potrzebne są nie tylko sprawne ręce by go 
zbudować, ale też wiedza jak przygotować go 
do lotu. Wiele osób ozdobiło swoje modele ry-
sunkami, dając upust artystycznym talentom.

18 lutego na Hali Sportowej w Kłomnicach 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Kłomnic 
Modeli Latających w klasie F1N. 
Organizatorami zawodów byli: Wójt 
Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, Aeroklub 
Częstochowski oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Kłomnicach. Łącznie w mistrzostwach 
wzięło udział 29 uczestników, 23 w kategorii 
„Młodzik do lat 14”, natomiast 6 w kategorii 
„Open bez ograniczeń wiekowych”. Gościliśmy 
zawodników z rożnych miejscowości oraz mo-
delarni, m.in. Łask, Zduńska Wola, Warszawa 
oraz Częstochowa. W lokalnej klasyfika-
cji (Gmina Kłomnice) najlepsi byli: Rafał 
Kowalik, Dawid Tutka, Antoni Sosnowski, 
Paweł Kowalik oraz Julia Szymocha.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tego wydarze-
nia, wszystkim organizatorom oraz Panu 
Zbigniewowi Kowalczykowi. Zapraszamy do 
śledzenia działalności grupy modelarskiej 
z Gminy Kłomnice.
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Historia Ludowego Klubu Sportowego „Pogoń” w Kłomnicach Część III

Lata funkcjonowania 
w Podokręgu
Częstochowskim PZPN
Krzysztof Wójcik

Od jesieni 1961 r. drużyna piłkarska LZS „Pogoń” grała już w klasie B 
Częstochowskiego Podokręgu PZPN. Zmiana okazała się korzystna, bo odległości 

były mniejsze, a w dodatku drużyny były dzielone na grupy rozgrywkowe co jeszcze 
bardziej „przybliżało” je do siebie. 

Miało to pozytywny wpływ na zmniej-
szenie wydatków. Drużyna i Klub 

pod wodzą prezesa  Stanisława Chmielarza 
w tym czasie wysyłał swoją drużynę na me-
cze do różnych miejscowości i sam gościł ze-
społy piłkarskie z miejscowości z Podokręgu 
Częstochowskiego. Mecze bardzo ożywiały 
nieco monotonne życie miejscowości. Ba! 
Budziły wielkie emocje. Ten pierwszy sezon 
nie był łatwy i trzeba było twardo walczyć, 
aby utrzymać się w B klasie. Po rundzie je-
siennej byli na 9-tym miejscu w tabeli na 
trzynaście drużyn, ale w całym sezonie upla-
sowali się na 10-tym miejscu. Drugi sezon 
1962/63 przebiegał podobnie, jednakże nasi 
piłkarze potrafili już nawiązać walkę z najlep-
szymi. Trafił się właśnie mecz z imienniczką 
- „Pogonią” Blachownia, która właśnie spadła 
z A klasy. Drużyna z Kłomnic sprawiła sen-
sację (jak napisała „Gazeta Częstochowska”) 
i na własnym boisku, tym naprzeciw stacji 
benzynowej, wygrała 5:2, mimo że w pierw-
szej połowie przegrywała 0:2.  W następnych 
sezonach nasza „Pogoń” też nieźle sobie 
poczynała dobijając się do szczytów tabeli. 
Było nawet tak, że walczyli o weście do klasy 
A choć nieskutecznie, jak np. w 1966 r., gdy 
przegrali w decydującym meczu z „Rakowem 
Częstochową II”. Mecze w tym czasie odby-
wały się na boiskach i stadionach, które mu-
siały spełniać określone standardy, a więc nie 
zdarzały się już takie ciekawostki jak pochyła 
powierzchnia, czy też rzeka za linią autową 
nie mówiąc o przygotowaniu nawierzchni. 
Nie oznacza to jednak, że nie było przygód. 
Wspominają o nich zawodnicy. Jacek Juszczyk 
opisuje, jak to rejterowali po wygranym me-
czu w Kościelcu  i tylko obecność sędziego 

z zawodu milicjanta i jego kolegów uratowa-
ła ich przed „konsekwencjami” zwycięstwa. 
Podobna sytuacja była w Konopiskach. Trzeba 
jednak powiedzieć, iż przez następne dwie 
dekady lat 60-tych i 70-tych „Pogoń” Kłomnice 
utknęła w klasie B „wędrując” po tabeli wyni-
ków raz wyżej, raz niżej, czasami nawet bardzo 
blisko awansu do klasy A. Udało się to jednak 
dopiero w latach 80-tych, ale o tym później. 
Charakterystycznym zjawiskiem było to, że 
często drużyny doskonale grające w rundzie 
jesiennej, kompletnie „opadały z sił” w run-
dzie wiosennej. Jak wyjaśniają działacze, 
powodem bywał wiosenny pobór do wojska, 
który niekiedy dekompletował podstawowe 
składy piłkarskie.

Lata 60-te w Kłomnicach to szczególny 
okres dla wielu ówczesnych dzieci i później-
szych zawodników  naszej „Pogoni”. Polska 
tkwiła w stagnacji rozwojowej mimo rozwo-
ju przemysłu ciężkiego. Ruch samochodów 
był znikomy w porównaniu z dzisiejszym, 
głównie jeździły furmanki, ludzie podróżo-
wali rowerami. Funkcjonował Dom Kultury 
w centrum miejscowości – poprzednik dzisiej-
szego GOK-u. Tak te czasy wspomina Roman 
Stępień (Skorupa):

Ulica Zdrowska to był taki mały, zacza-
rowany świat. Tu każdy musiał grać w piłkę 
i już… To było jedno z „boisk piłkarskich”. 
Każda wolna chwila była dobra, aby  rozegrać 
mecze, podczas których trzeba było robić prze-
rwy, żeby mogła przejechać ulicą furmanka. 
Tu narodziło się wiele talentów naszej „Pogoni”.

Tutaj pan Roman wspomina przyszłych 
piłkarzy. Jego informacje  potwierdzają 
i uzupełniają długoletni zawodnicy tego cza-
su: Jacek Juszczyk i Marian Wojtasiński. Na 

bramce początkowo stał Jan Świerczewski 
a później Jerzy Klekot. W obronie grali: 
Stanisław Idzikowski, Henryk Małolepszy 
z ul. Łąkowej w Kłomnicach, Wójcik Edward, 
Kwarciak Józef, Kugiel Antoni. Pomocnikami 
na boisku byli: Kamiński Leszek z Konar, 
Aleksander Juszczyk, Zbyszek Mieszała 
(syn Edwarda, działacza klubu), Leopold 
Szymczyk, Raźniak Bogdan (ojciec Artura 
Raźniaka, obecnego prezesa klubu), Tadeusz 
Stępień (z ul. Sądowej), Mielczarek. W ataku 
mieliśmy wielu bardzo dobrych zawodni-
ków począwszy od wspomnianych Mariana 
Wojtasińskiego i Jacka Juszczyka ale też 
pojawił się Adam Zając, Andrzej Rachwał, 
Michoń Henryk z Michałowa. To oczywi-
ście nie wyczerpuje pełnej listy zawodników, 
zwłaszcza, że niektórzy grali dorywczo albo 
tylko  jakiś czas. Grał przecież jeszcze Dzionek 
Wiesław, później Wiewióra Zenon i wielu 
innych. Trzeba tu jednak wyróżnić Mariana 
Wojtasińskiego, kapitana drużyny i niewąt-
pliwie króla strzelców.

O tym okresie w życiu LZS „Pogoń” 
Kłomnice wiemy już sporo, gdyż przede 
wszystkim uczestnicy są młodsi i więcej pa-
miętają, a poza tym zachowało się sporo no-
tatek robionych głównie przez p. Stanisława 
Chmielarza, ale też znaleźć można niektóre 
komunikaty władz piłkarskich z Częstochowy. 
Ze wspomnień p. Jacka Juszczyka, który od 
roku 1961 grał w juniorach, wynika, że przed 
każdym meczem ligowym seniorów grała dru-
żyna młodsza. Wystawianie drużyny juniorów 
było zresztą obowiązkiem klubów, z którego 
czasem nie potrafili się wywiązać ze względu 
na koszty. Mimo trudności „Pogoń” zawsze 
wystawiała juniorów (albo niemal zawsze). 
Dla młodych chłopaków zawodnicy grający 
w „dorosłej” drużynie (seniorzy) mecze ligowe 
byli bohaterami, do których chcieli jak naj-
szybciej dołączyć.

Trenerem w tym czasie był dawny zawod-
nik i kapitan drużyny Leszek Ligocki. W la-
tach 1964-66 pojawił się jako trener  przed-
wojenny zawodnik reprezentacji piłkarskiej 
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Polski Edward Szperling, który dojeżdżał do 
nas z Łodzi. Następnie, do lat 70-tych trene-
rem był Henryk Lasoń z Radomska, który 
również czasami z nami grał jako zawodnik 
na pozycji pomocnika –rozgrywającego.

Trzeba tu powiedzieć jeszcze to, że poja-
wiali się w Kłomnicach ludzie którzy swoją 
aktywnością a czasem i majątkiem wspoma-
gały Klub. Wspomniałem już o p. Antonim 
Marszałku. Innym wydarzeniem, mającym 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie klubu, 
była przeprowadzka do Kłomnic w 1964 r. pry-
watnego przedsiębiorcy Zbigniewa Minkiny. 
Jego zakład rzemieślniczy, a w zasadzie 
produkcyjny, wytwarzał wózki dla dzieci. 
Najpierw umieścił go w wynajętym garażu na 
ul. Leśnej, a później, już na pobliskiej własnej 
działce wybudował zakład produkcyjny i dom. 
Wkrótce też, w połowie lat 60-tych, zaangażo-
wał się w życie sportowe w LZS „Pogoń”. Aby 
zrozumieć tę pasję sportową, trzeba wspo-
mnieć o rodzinie pana Zbigniewa Minkiny. 
Jego ojciec Zygmunt Minkina w podobnym 
czasie przeniósł swoją działalność do Mstowa 
i tam też zaangażował się w działalność na 
rzecz Klubu LZS „Warta”. W jego ślady poszedł 
później jego syn Baltazar. Podobnie zresztą 
stało się w Kłomnicach, ale to już późniejsza 
historia. W tamtym czasie, gdy dochodziło do 
meczu między „Pogonią” Kłomnice a „Wartą” 
Mstów, to Minkinowie traktowali je bardzo 

ambicjonalnie, niemal jak rodzinne derby. 
Zawsze też zwycięscy zawodnicy mogli liczyć 
na „dodatkowe przyjemności” od swego, jak-
byśmy to dzisiaj nazwali, sponsora. Można 
powiedzieć, że Klubowi nieźle się powodzi-
ło. Trzeba tu wspomnieć kolejnych prezesów 
i działaczy klubowych. Długoletni prezes 
Stanisław Chmielarz dzielił się „władzą” (czy-
taj – robotą) ze Zbigniewem Minkiną, który 
po nim został prezesem.

Na początku był problem z boiskiem. Jak 
mówiliśmy już poprzednio boisko przy ulicy 
Częstochowskiej naprzeciw stacji benzynowej 
przy wylocie z Kłomnic nie spełniało warun-
ków z powodów już wymienionych. Działacze 
sportowi Klubu podjęli więc starania o inną 
lokalizację boiska, a może nawet małego sta-
dionu. Starania te zresztą mają swoją długą 
historię. Już na przełomie lat 40-tych i 50-
tych p. Stanisław Woldan, działacz ówcze-
snego kłomnickiego koła ZMW RP „Wici”, 
podjął wysiłki, aby wydzielić z pobliskiego 
majątku Nieznanice działkę koło Fabryki 
Cykorii, z przeznaczeniem na bezpieczne 
boisko piłkarskie. Z odpowiednim pismem 
pojechał nawet do Ministra Jana Dąb-Kocioła 
z Ministerstwa Rolnictwa i Reformy Rolnej 
i uzyskał pozytywną decyzję. Niestety łatwiej 
było taką decyzję uzyskać niż ją wykonać, 
zwłaszcza, że wkrótce zaczęły się też zmia-
ny w rządzie. Według relacji p. Stanisława 

Woldana, zaczęto nawet przygotowywać to 
boisko. Tak jednak wyszło, że  dopiero w roku 
1960 SHR HBP w Nieznanicach wydzielił taką 
działkę, ale po drugiej stronie drogi, niedaleko 
stacji benzynowej, to o którym już pisałem. 
Gospodarstwo Nieznanice chciało raczej po-
zbyć się działek niepotrzebnych i niż naru-
szać swojego zwartego kompleksu gruntów 
z wymienioną na początku działką przy ul. 
Zachodniej. W końcu jednak SHR Nieznanice 
uległa i tę pierwotnie upatrzoną działkę odda-
ła w 1965 r. Tak więc wtedy powstało bezpiecz-
ne boisko, a nawet stadion, który niezwłocznie 
działacze i zawodnicy zaczęli urządzać. Pracy 
tutaj było dużo, bo oprócz niwelacji terenu 
trzeba ją było ogrodzić, zadbać o odwodnienie 
i budować choć prymitywną infrastrukturę: 
ławeczki, miejsca dla kibiców itp. Tutaj nasi 
piłkarze mają swoje miejsce do dziś.

Na zakończenie tej części, warto nad-
mienić, iż LZS „Pogoń”  brała udział w roz-
grywkach organizowanych przez Podokręg 
Częstochowski PZPN do momentu, aż po-
wstało Województwo Częstochowskie w ra-
mach „gierkowskich” zmian w strukturze ad-
ministracji państwowej. Wtedy też Podokręg 
„awansował” na Okręg. Dla zawodników i klu-
bów niewiele się zmieniło, ale o tym napiszę 
osobno.

Drużyna z lat 60-tych. Od lewej stoją: Szymczyk Leopold (Poldek), Wojtasiński Marian, Wójcik Edward, Chybalski Jerzy, Mieszała Zbigniew, 
Zając Adam, Kamiński Leszek, N.N., Mizera Henryk, nierozpoznany bramkarz, Kugiel Antoni.
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Lech Rajchel. Niezłomny 
Wyklęty zE Śliwakowa
Kazimierz Musiał 

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2001 roku, corocznie w dniu 1 marca 
obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to poświęcone 

jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia. Warto w tym czasie przybliżyć jedną z postaci z naszego terenu.

Lech Rajchel, syn Józefa i Weroniki z domu 
Krygier, urodził się 9 marca 1929 roku we 

Włocławku. Rodzina Rajchlów tuż przed II 
Wojną Światową lub już w jej trakcie osiadła 
w młynie Śliwaków (na zdjęciu). Józef Rajchel 
był współwłaścicielem tegoż młyna. W czasie 
wojny młyn był swego rodzaju ostoją dla party-
zantów z lasu. Tam znajdowali oni schronienie, 
a także noclegi. Dzięki kontaktom z partyzanta-
mi, w tajemnicy przed rodzicami, młody Leszek 
Rajchel pod koniec okupacji wstąpił do Armii 
Krajowej, przyjmując pseudonim „Malutki”. 
W czasie ostatniej wojennej zimy, na młyn na-
padła banda w celach rabunkowych. Wywiązała 
się strzelanina, w wyniku której została postrze-
lona kobieta przebywająca wówczas u młynarzy 
Rajchlów. Lech korzystając z zamieszania, wy-
biegł z domu i wyciągnął pistolet, znajdujący 
się w skrytce, ukrytej w murze młyna, po czym 
ukrył się za drzewem przy grobli, czekając na 
napastników. Kilkunastoletni wówczas chłopak 
rozprawił się z bandytami, zabijając jednego 
z nich, a drugiego poważnie raniąc. 

Po zakończeniu wojny, kiedy Polskę oku-
powali Sowieci, w kwietniu 1946 r. wstąpił do 
oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego, 
przyjmując ps. „Wariat” (Leszek, posługiwał 
się jeszcze jednym pseudonimem „Lesław”). 
Brał udział w wielu akcjach na terenie powiatu 
radomszczańskiego, a w międzyczasie, roz-
począł naukę w pierwszej klasie gimnazjum 
w Częstochowie. Po dwóch latach nauki, zo-
stał jednak wydalony ze szkoły za sabotaż, za 
który uznano oblanie farbą pomnika poświę-
conego sowieckim żołnierzom. W 1947 roku 
został powołany do służby wojskowej, trafił 

do Marynarki Wojennej, gdzie ukończył także 
kurs poruczników małej żeglugi rybackiej. Po 
zakończeniu służby wojskowej w 1949 roku, 
znalazł zatrudnienie na kutrach rybackich. 
Początkowo pływał po łowiskach Bałtyku, a po 
dwóch latach nienagannej pracy, popłynął 
kutrem na Morze Północne. Po wpłynięciu 
statku na wody zachodnioniemieckie, w po-
bliżu portu Kiel, wskoczył do wody. Z wody 
został wyłowiony przez marynarzy amery-
kańskich z przepływającego obok okrętu. 
W Niemczech trafił do ośrodka wywiadowcze-
go w Barkhausen, który podlegał polskim wła-
dzom emigracyjnym w Londynie. Początkowo 
służył w kompani wartowniczej, pilnując ame-
rykańskich obiektów wojskowych, następnie 
przeszedł kilkumiesięczny kurs wywiadowczy. 
Z końcem maja 1952 roku, w rejonie Sudetów 
został przerzucony do Polski. Przebywając 
we Wrocławiu i Warszawie nawiązał szereg 
kontaktów do celów wywiadowczych. Podczas 
pobytu w Warszawie uległ wypadkowi samo-
chodowemu, doznając pęknięcia czaszki, 
w wyniku czego trafił do szpitala. Po opusz-
czeniu szpitala, przeniósł się do Wrocławia, 
do siostry studiującej tam farmację.Wrócił do 
Niemiec i po krótkiej rekonwalescencji, był 
gotowy do nowych zadań.

Po raz drugi Lech Rajchel został przerzu-
cony do Polski, w czerwcu 1953 roku. Wkrótce 
po przyjeździe, został aresztowany na wrocław-
skim dworcu przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa. Przez niefortunny wypadek(?) 
w Warszawie, został rozpracowany i zdekon-
spirowany wraz z tymi, z którymi nawiązał 
współpracę. Po krótkiej rozprawie w dniu 27 

listopada 1953 roku Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie, skazał Lecha Rajchela na karę 
śmierci, pozbawienie praw publicznych i oby-
watelskich oraz praw honorowych na zawsze. 
Wyrok wykonano 4 marca 1954 roku. W pro-
cesie tym, na 15 lat więzienia skazano między 
innymi siostrę Lecha, Henrykę Jarońską oraz na 
lat 10 jego szwagra, Edwarda Jarońskiego, tylko 
za to, że nie donieśli władzom o jego działal-
ności. Małżonków Jarońskich objęła amnestia 
ogłoszona w 1956 roku. 

23 lipca 2012 roku, pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Szwagrzyka, obecnego wice-
prezesa IPN-u, rozpoczęły się prace ekshu-
macyjne w kwaterze na Łączce Cmentarza 
Powązkowskiego w Warszawie, gdzie potajem-
nie grzebano ciała Polskich Patriotów i Żołnierzy 
Wyklętych. Wydobyto tam szczątki około 300 
osób. Obecnie nadal trwają prace identyfikacyj-
ne wydobytych ciał. Szczątki Lecha Rajchela od-
naleziono w październiku 2016 r. Zostały ziden-
tyfikowane. Na tablicy upamiętniającej ofiary 
bezpieki na Łączce, wśród wielu widnieje napis: 
Lech Rajchel, „Lesław” 1929-1954.

1 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim, 
odbyła się uroczystość ogłoszenia kolejnych 
nazwisk 22 ofiar totalitaryzmu, podczas któ-
rej rodzinom wręczono noty identyfikacyjne. 
Wśród nich znalazła się także rodzina Lecha 
Rajchla. Notę identyfikacyjną odebrała jego 
siostrzenica Romana Jarońska Klimas. W cza-
sie tej uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda powiedział „Do samego 
końca byli wierni złożonej przysiędze, walczyli 
o wolną i suwerenną Polskę (...) Przez akt po-
chówku nie przywracamy im godności – bo 
oni ją zawsze mieli – ale przywracamy godność 
Polsce. Wreszcie ich odnajdujemy, choć prawie 
30 lat minęło, odkąd zrzuciliśmy okowy ustroju, 
który ich zamordował...”. Podczas wspomnianej 
uroczystości wręczono rodzinie notę identyfika-
cyjną innej ofiary zbrodni sądowej z pochodzą-
cej z naszego terenu - Bronisława Klimczaka, 
pseud. „Sokół”, syna Wawrzyńca i Eleonory z d. 
Anzorge, który urodził się 28 sierpnia 1913 r. 
w Rędzinach, pow. Częstochowa. Uroczystości 
tej nie doczekał brat Pani Romany, Bronisław 
Jaroński, który zmarł nagle w listopadzie ubie-
głego roku. To on w czasie kilku spotkań ze mną, 
przekazał mi dużą wiedzę o swoim wuju, dwa 
zdjęcia, jedyne po nim pamiątki oraz rzecz wy-
jątkową - odpis aktu oskarżenia z dnia 27 listo-
pada 1953 roku...

Dzięki ludzkiej pamięci o żołnierzach nie-
złomnych, dzięki pracy i determinacji wielu 
osób, udało się ocalić od zapomnienia to, co 
władza ludowa za wszelką cenę chciała ukryć; 
proceder prześladowania, mordowania i zacie-
rania wszelkich śladów po tych, którzy walczyli 
i umierali za wolną, w pełni niepodległą Polskę. 
Kiedyś bohaterscy żołnierze, potem wrogowie 
Narodu, męczeni i katowani w ubeckich wię-
zieniach. Wyklęci i straceni. Dziś nie stali się na 
powrót bohaterami. Zawsze nimi byli.
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Doły śmierci
Tadeusz Juszczyk

Rezydencja w Chorzenicach, w której obecnie mieści się Dom Dziecka, położona 
w obszernym parku dworskim, została w latach 20-tych XX wieku wybudowana 

przez płk. Adama Niniewskiego i jego żonę Janinę Reszkównę - dziedziczkę majątku 
Chorzenickiego. Piętrowy pałacyk wybudowany był w stylu modernistycznym 
i był jak na owe czasy bardzo nowoczesny, gdyż posiadał centralne ogrzewanie 
i kanalizację. Otaczał go park dworski, niegdyś bogaty w różne gatunki drzew.

Jego położenie w niedużej odległości od 
ówczesnej drogi krajowej Katowice – 

Warszawa, doskonała komunikacja drogowa 
z Częstochową i Radomskiem, które leżały 
na tej drodze i w których po wrześniu 1939r. 
stacjonowały silne garnizony okupanta nie-
mieckiego oraz bliskość masywów leśnych 
spowodowała, że państwo Nieniewscy zostali 
przez okupanta niemieckiego wyrzuceni ze 
swojego domu i wojnę spędzili w Kłomnicach, 
nigdy już nie powrócili na rodzinną ziemię.

Nad urokliwym chorzenickim pałacem 
cieniem kładą się jego losy okupacyjne. 
Żandarmeria niemiecka urządziła tu miejsce 
kaźni. Piwnice zamieniono na cele, z których 
w okresie okupacji udało się uciec tylko jed-
nemu więźniowi Panu Politańskiemu z Rzek 
pomimo, że przeszło przez nie setki patriotów 
polskich, którzy przez niemieckich oprawców 
zabijani byli w kilku miejscach na terenie gmi-
ny Kłomnice, w większości po wojnie w 1945r. 
ekshumowani i pochowani na cmentarzu pa-
rafialnym w Kłomnicach.

Największa grupa więźniów żandarmerii 
niemieckiej z pałacu w Chorzenicach mor-
dowana była wg. przekazów, relacji żołnie-
rzy i dowódców oddziałów AK z podobwodu 
AK Kłomnice „gdzieś w lasach jaskrowskich”. 

Było to miejsce okryte taką zmową milcze-
nia i tajemnicą, że mój ojciec i jego koledzy 
z okresu okupacji, po wojnie kombatanci, do 
swojej śmierci nie odnaleźli tego miejsca. Jako 
niepisany testament mojego ojca Stanisława 
Juszczyka i punkt honoru przyjąłem, że muszę 
to miejsce kaźni znaleźć i musi się ono stać 
miejscem pamięci narodowej. 

W połowie 2017r. nastąpił przełom. Przez 
zwyczajny przypadek w trakcie rozmowy 
z Kierownikiem CIS-u Panem Zbyszkiem 
Wawrzyniakiem dowiedziałem się, że 
wie gdzie w lasach jaskrowskich znajdują 
się doły śmierci. W trybie natychmiasto-
wym przy wielkim zaangażowaniu Wójtów 
Gminy Kłomnice zorganizowaliśmy z Wice 
Wójtem Adamem Śliwakowskim, Zbyszkiem 
Wawrzyniakiem, Panią Karoliną Gonerą 
i Tadeuszem Juszczykiem, wyjazd do lasów 
jaskrowskich. W trakcie intensywnych poszu-
kiwań znaleźliśmy to mroczne miejsce – doły 
śmierci, przy których znaleźliśmy tablicę pa-
miątkową, na której była wyryta informacja, 
że w tych dołach byli zabijani też mieszkań-
cy Częstochowy przez niemieckie jednostki 
okupacyjne z Częstochowy (np: 30 zakład-
ników ekshumowanych po wojnie). Należy 
podkreślić, że żaden zabity mieszkaniec 

gm. Kłomnice nie został po wojnie z tego 
miejsca ekshumowany (np: sołtys i jego syn 
Matuszczak z Michałowa Kłomnickiego). 
Powiadomiony o dołach śmierci w lasach ja-
skrowskich Oddział IPN w Katowicach przy-
słał pracownika, z którym ekipa w składzie 
z Wice Wójtem Adamem Śliwakowskim, 
Zbyszkiem Wawrzyniakiem, Panią Karoliną 
Gonerą i Tadeuszem Juszczykiem w warun-
kach zimowych (las zasypany śniegiem) kolej-
ny raz odszukała miejsce kaźni. Przedstawiciel 
IPN zapewnił o podjęciu działań zmierzają-
cych do ekshumacji i upamiętnieniu miejsca 
polskich patriotów. 

Takich ofiar mordów niemieckich opraw-
ców z Chorzenic jest wielu, dlatego na łamach 
tej gazety zwracam się do wszystkich czytel-
ników Gazety Kłomnickiej o zgłaszanie na 
adres mailowy: ug@klomnice.pl i pod nu-
mer telefonu: (34) 328-11-22 wew. 147 Urzędu 
Gminy Kłomnice osobą do kontaktu jest Pan 
Maciej Derda. Wszystkich informacji, o ofia-
rach niemieckiej żandarmerii z posterunku 
w Chorzenicach, których rodziny od zakoń-
czenia II wojny światowej do chwili obecnej 
nigdy nie odnalazły.

Zaznaczam, że w najbliższym czasie będę 
szukał dołów śmierci w lesie na Zdrówce, 
w których zamordowano kłomnickich żydów 
przez tych samych oprawców – żandarmów 
niemieckich z posterunku Chorzenice. 
Zwracam się z prośbą do wszystkich miesz-
kańców Zdrowej i okolic o przekazanie wszel-
kich informacji na wcześniej podany adres 
mailowy gminy Kłomnice o miejscu straceń 
naszych starszych braci w wierze. 

Wszystkim ofiarom zbrodni niemieckich 
należy się upamiętnienie. 

Marzec / Kwiecień 2018
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Wspomnienie o Pani Stanisławie Szewczyk
Małgorzata Szafraniec

Pani Stanisława Szewczyk urodziła się w dniu 18 października 1918r. W okresie 
okupacji, wkrótce po ślubie, osiedliła się na Zberezce. Mąż Pani Stanisławy - Wacław 

Szewczyk aktywnie uczestniczył w kampanii wrześniowej, a w okresie okupacji był 
podoficerem ds. dywersji w lokalnych oddziałach Armii Krajowej. Pani Stanisława 

Szewczyk, pomimo traumatycznych przeżyć doznanych w czasie wojny, podobnie jak 
jej mąż wykazywała się niezłomnością i kierowała poczuciem sprawiedliwości.

Po wojnie Państwo Szewczyk musieli wy-
jechać na Zachód i osiedlić się na zie-

miach odzyskanych w miejscowości Świdnin. 
Wkrótce powrócili do Zberezki, gdzie w latach 
pięćdziesiątych wybudowali dom, w którym 
wychowali czwórkę dzieci. 

Okres powojenny to czas rozkwitu Kół 
Gospodyń Wiejskich. Pierwsze wzmianki na 
temat organizacji kobiecych o takim charak-
terze pojawiły się już w XIX wieku. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym Koła Gospodyń 
Wiejskich rozwijały się prężnie na ziemiach 
polskich a ich rozwój zahamował wybuch II 
wojny światowej. Dopiero po wojnie wiejskie 
organizacje kobiece wróciły do łask i przy po-
parciu władzy ludowej wznowiły swoją dzia-
łalność. Koła prowadzone były na ogół przez 
osoby cieszące się dużym autorytetem i po-
wszechnym uznaniem w środowisku lokalnym.

Tak było również w Zawadzie, gdzie Pani 
Stanisława Szewczyk została Przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Koła 
Rolniczego, gdzie uczestniczyła w posiedze-
niach Komisji Rewizyjnej. 

Powojenna działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich polegała na organizowaniu różne-
go rodzaju imprez kulturalnych o charakterze 

dochodowym. Dodatkowo panie zrzeszone 
w Kole otrzymywały dotacje z zewnątrz na 
realizację zaplanowanych przedsięwzięć. 
Środki, jakie posiadały przedstawicielki Koła 
przeznaczane były na zakup drobiu i paszy 
oraz hodowlę tych zwierząt, zakup urządzeń, 
takich jak pralka czy szatkownica, z których 
korzystały mieszkanki wsi. Ponadto w la-
tach siedemdziesiątych z inicjatywy Pani 
Stanisławy Szewczyk z pozyskanych środków 
zakupione zostały zastawy stołowe i sztućce, 
które wypożyczane były okolicznym miesz-
kańcom na uroczystości rodzinne. Panie 
zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich brały 
udział w kursach kroju i szycia, kursach goto-
wania, uczestniczyły w wielu wycieczkach, np. 
Radomska, Pszczyny, Warszawy oraz angażo-
wały się w realizacje przedstawień teatralnych, 
np.: „Ułan i Młynareczka” w reżyserii Pana 
Wacława Szewczyka. Panie spotykały się też 
w swoich domach, gdzie rozwijały swoje zdol-
ności manualne. Pani Stanisława Szewczyk 
miała niezwykłe umiejętności w tym zakresie 
i z wielkim kunsztem haftowała poduszki czy 
makatki na szarym płótnie. Pionierską dzia-
łalność Pani Stanisławy Szewczyk wspierała 
jej córka Bożena Gawin.

Koło Gospodyń Wiejskich aktywnie 
współpracowało z lokalnymi instytucjami 
i organizacjami: gminą, szkołą, kościołem, 
strażą pożarną. Panie brały udział w lokalnych 
wydarzeniach takich, jak dożynki, dzień ko-
biet, inicjowały bale ostatkowe, walczyły także 
o swoje prawa i prawa okolicznych mieszkań-
ców. W okresie największego rozkwitu w 1971r. 
Koło w Zawadzie liczyło aż 82 członkinie.

Zasługi Pani Stanisławy Szewczyk w roz-
woju Koła Gospodyń Wiejskich są nieoce-
nione. Przez wiele lat ta wspaniała kobieta 
wykazywała się ogromną kreatywnością, 
uczciwością i charyzmą w działalności 
społecznej. 

Panią Stanisławę Szewczyk poznałam dwa 
lata temu. Zauroczyła mnie swoją skromno-
ścią, elokwencją, oczytaniem i pracowito-
ścią. Mimo wieku Pani Stasia dbała o swój 
przydomowy ogród pełen pięknych kwiatów 
i starała się aktywnie spędzać czas. Zawsze 
mogła liczyć na wsparcie swoich dzieci, szcze-
gólnie najstarszej córki Bożeny. Niezwykle 
cenne były dla mnie jej merytoryczne uwagi 
i opowiadania o okresie okupacji, które przy-
dały się podczas realizacji filmu: „Ocalić od 
zapomnienia”. 

Pani Stanisława Szewczyk odeszła w dniu 
15 marca 2018r. Nie doczekała swych setnych 
urodzin, ale pamięć o niej na pewno pozosta-
nie w sercach jej bliskich, przyjaciół i miesz-
kańców Zberezki.

Gazeta Kłomnicka
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Urok starych fotografii (36).

Stara drewniana remiza 
strażacka w Garnku
Krzysztof Wójcik 

W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chcę przedstawić fotografię obiektu, który 
już od kilkudziesięciu lat nie istnieje, jednakże kiedyś był elementem centrum 

Garnka bardzo widocznym. Mówię tu o starej, drewnianej remizie Straży Ogniowej 
tej miejscowości.

Budynek, jak widać na zdjęciu, był prosty - 
z dwoma wrotami i wysoką wieżą strażac-

ką z lewej strony, również zbudowaną z drew-
na. Po prawej stronie widoczny jest niewielki 
fragment stróżówki przy bramie do zespołu 
parkowo dworskiego Edwarda Reszke. Z lewej 
strony, niewidoczny na zdjęciu, znajduje się 
ówczesny budynek Ochronki, w którym dzi-
siaj znajduje się sklep sieci „Centrum”. 

Według informacji jakie posiadam, remiza 
powstała w latach 20-tych w okresie między 
wojennym. W każdym razie wtedy już ist-
niała bo znane są wydarzenia z tego okresu 
jakie tam miały miejsce. Według monografii 
parafialnej Sławomiry Mikulskiej Jaśkiewicz, 
wybudowana została przez społeczeństwo 
z wydatną pomocą właścicieli majątku Garnek 

i dyrekcji Huty „Pokój” w Katowicach, której 
dyrektor był honorowym członkiem miejsco-
wej Straży Pożarnej. W budynku remizy odby-
wało się wiele imprez zarówno kulturalnych, 
jak też o charakterze strażackim, jak choćby 
szkolenia. Wiele osób wspomina dzisiaj za-
bawy organizowane przez strażaków. Warto 
tu zaznaczyć bogate dzieje miejscowej Straży, 
która w tym roku obchodzi 100-lecie powsta-
nia. W czasie, o którym piszę, przewodzili 
Stefan Klawe i jego syn Alfred Stefan Klawe – 
młynarze z pobliskiej Kuźnicy. Solidna wieża 
obserwacyjna, służąca również do ćwiczeń ga-
śniczych, przypomina, że strażacy z Garnka 
byli swojego czasu jedną z najlepiej wyszko-
lonych jednostek w okolicy Częstochowy 
i Radomska. 

Remiza przetrwała okres okupacji nie-
mieckiej i widoczna jest jeszcze na zdjęciach 
z procesji Bożego Ciała już po zbudowaniu 
nowego kościoła, czyli jeszcze w latach 60-
tych. Została rozebrana, gdy wybudowano 
nową murowaną strażnicę kilkaset metrów 
dalej przy ul. Głównej. Doskonały materiał 
z wieży został nawet zakupiony i wykorzysta-
ny przez jednego z gospodarzy do wybudowa-
nia mostku na Wiercicy. Dzisiaj na miejscu 
remizy jest parking, służący przyjeżdżającym 
tu na zakupy lub do kościoła.

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 niektórych 
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. stare-
go dworu w Kłomnicach, dworu w Konarach, 
starej kaplicy w Zawadzie, itp. Z góry dziękuję 
i jednocześnie zachęcam do poszukiwań!
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