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Szanowni mieszkańcy Gminy Kłomnice

 Maj i czerwiec to w tym roku dwa miesiące w których 
obchodziliśmy w Polsce dwa jubileusze. 10 maja minęło 
10 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, a 4 czerw-
ca minęło 25 lat od pierwszych po II wojnie  światowej, 
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Co prawda wyniki 

tych pierwszych nie były pełnym zwycięstwem opozycji , ale rozpoczęły w naszym 
kraju błyskawiczny proces przemian gospodarczych i  społecznych i  co najważ-
niejsze bez przelewu krwi. Zmiany jakie zostały na szczytach władzy w Polsce 
również nie skutkowały zaburzeniami społecznymi. Ale te historie większość 
z nas zna  z autopsji i nie to jest tematem tego felietoniku. Chciałbym abyśmy 
posumowali te 25 lat z perspektywy naszej gminy. Już sam fakt wprowadzenia 
ustawy samorządowej, która zakładała rewolucyjne zmiany, w systemie funkcjo-
nowania najmniejszych jednostek samorządowych jakimi są gminy, spowodował, 
że wspólnoty samorządowe, musiały przejść na zupełnie inny system zarządzania, 
Od systemu nakazowo-rozdzielczego, do takiego zarządzania gminą  gdzie or-
gan uchwałodawczy czyli Rada Gminy,  uchwala budżet gminy i inne akty prawa 
miejscowego a organ wykonawczy czyli wójt  odpowiada za ich realizację. Przez 
te 25  lat zmieniały się ustawy, zarządzenia i inne akty prawne, ale ustalone zasady 
funkcjonowania gminy w swej głównej treści pozostały niezmienne. Jak już wspo-
mniałem, Polska przechodziła w  tym czasie bardzo wiele istotnych przemian, 
również w relacjach z sąsiadami,  w tym w zakresie pomocy finansowej. Najpierw 
korzystaliśmy z pomocy przedakcesyjnej (tj. przed wstąpieniem do Unii) w ra-
mach różnych programów pomocowych, ISPA  SAPARD, PHARE i całego  sze-
regu  innych . Oczywiście programy te dotyczyły róznych beneficjentów ale ci naj-
mniejsi czyli gminy wiejskie korzystały głównie z SAPARDU. Pierwsze budowy 
kanalizacji sanitarnych części wodociągów i dróg były właśnie budowane przy po-
mocy tego programu. Oczywiście gmina musiała również wtedy szukać środków 
na wkład własny, ale uruchamiane były spec lane linie kredytowe o niskim stopniu 
oprocentowania. Później nadszedł czas naszego wejścia do Unii i  znów gminy 
mogły skorzystać z pomocy unijnej, głównie do budowy infrastruktury drogowej, 
oświatowej, sportowej itp. Zmieniały się pewne zasady dotowania, wprowadzono 
system konkursów, coraz trudniej jest przebić się z projektami, które nie mają zna-
czenia ponadregionalnego, ale ten proces trwa. Co z tego pozyskała nasza gmina. 
Otóż licząc od SAPARDU a na unijnych środkach kończąc do naszej gminy na-
płynęło kilkadziesiąt milionów złotych dotacji, co wspólnie z naszymi środkami 
dało kwoty kilkakrotnie przekraczające budżet gminy. Rzecz oczywista, że nie jest 
to tylko moja zasługa. Do tego rozwoju przyczynił się mój poprzednik i kierowa-
ny przez niego Zarząd Gminy, przyczynili się radni wszystkich kolejnych kadencji 
a mnie od 12 lat przypadła rola kontynuacji tych dokonań.

Sprostowanie

W poprzednim numerze w podpisie autora zdjęcia z pierwszej strony okładki wkradł 
się błąd. Jego autorką jest Pani Katarzyna Sosnowska. Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja
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Wiadomości rolnicze

Spotkanie informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020
Adam Śliwakowski

Urząd Gminy w  Kłomnicach 
zaprasza rolników i  benefi-
cjentów na spotkanie infor-

macyjno-promocyjne, które odbędzie 
się w  dniu 16.06.2014 r o  godz. 1000 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kłom-
nice. Na spotkaniu zaprezentowane 
zostaną założenia Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. Spo-
tkanie organizowane jest przez biuro 

powiatowe ARiMR, przy współudziale 
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w  Częstochowie. Serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w spo-
tkaniu.  «

Agencja rozpoczęła przyjmowanie wniosków 
o przyznanie pomocy na posadzenie lasu

Adam Śliwakowski

Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 
r. można składać w  biurach 
powiatowych ARiMR wnio-

ski o przyznanie wsparcia z działania 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz za-
lesianie gruntów innych niż rolne”. 
Z takiej pomocy korzystają najczęściej 
rolnicy, którzy prowadza działalność na 
słabych jakościowo gruntach i  otrzy-
mują niskie plony, a  co z  tego wynika 
mierne dochody. 

Wsparcie z tego działania może uzy-
skać rolnik, który zadeklaruje posadzenie 
lasu na swoim gruncie lub na gruncie 
należącym do jego małżonka, albo też 
na terenie którego jest współwłaścicie-
lem. Powierzchnia przeznaczona do 
zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, 
a jej szerokość musi wynosić powyżej 20 
m. W przypadku gruntów graniczących 
z  lasem, nie stosuje się tych wymagań, 

wystarczy jedynie by ich powierzchnia 
wynosiła co najmniej 0,1 ha. Maksy-
malny obszar, który może zalesić jeden 
rolnik wynosi 100 ha. Ważne jest to, że 
zalesienie gruntu nie może być sprzeczne 
z  miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, a w przypadku braku 
tego planu, z ustaleniami studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy. 

Wysokość wsparcia jakie może otrzy-
mać rolnik z ARiMR, zależy od tego na 
jakich gruntach zdecyduje się posadzić 
las. Jeżeli są to grunty rolne, wówczas 
przysługują mu trzy rodzaje pomocy. 
Pierwszy z nich to, wypłacane jednora-
zowo po posadzeniu lasu, wsparcie na 
zalesianie. Wynosi ono od 4160 zł/ha do 
6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji ga-
tunków drzew iglastych i liściastych oraz 
ukształtowania terenu. Dodatkowe pie-

niądze można uzyskać za wykonanie od-
powiedniego, zaleconego przez nadleśni-
czego, zabezpieczenie sadzonek. Drugim 
rodzajem wsparcia jest premia pielęgna-
cyjna. Otrzymują ją rolnicy przez kolejne 
pięć lat i wynosi ona rocznie w zależności 
od ukształtowania terenu od 970 zł/ha 
do 1360 zł/ha. Tu również można otrzy-
mać dodatkową pomoc za stosowanie 
zaleconych przez nadleśniczego środków 
ochronny uprawy leśnej przed zwierzyną. 
Ostatnim rodzajem wsparcia, które może 
otrzymać rolnik jest premia zalesieniowa. 
Uprawnione do niej są osoby, które udo-
kumentują że 25% ich dochodów pocho-
dzi z działalności rolniczej. Premię zale-
sieniową w  rocznej wysokości 1580 zł/
ha rolnik otrzymuje przez 15 lat. Ma ona 
rekompensować utracony dochód, który 
rolnik osiągnąłby prowadząc na danym 
gruncie uprawy rolne. «

Opryski upraw – komunikat
Adam Śliwakowski

Drodzy rolnicy, okres wegetacji 
roślin w  pełni, pragnę jednak 
przypomnieć, aby wykonując 

opryski stosować się do zasad Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Roślin. Prze-
prowadzając oprysk swoich pól przeciw 
chwastom i  szkodnikom, starajmy się 
robić to zgodnie z przyjętymi zasadami, 
mając na uwadze dobro pszczół. Więk-
szość dostępnych produktów rolniczych, 
owoców, stanowiących źródło wyżywie-

nia oraz podstawę egzystencji material-
nej zawdzięczamy tym małym owadom. 
Dlatego ważne jest, aby o  ich istnienie 
i kondycję troszczyli się nie tylko pszcze-
larze, ale wszyscy, a  szczególnie rolnicy, 
sadownicy, ogrodnicy, działkowicze. Nie-
stety pomimo komunikatów i  szkoleń 
z  zakresu stosowania środków ochrony 
roślin, powszechnym zjawiskiem jest 
stosowanie oprysku w  godzinach połu-
dniowych, w okresie najintensywniejsze-

go oblatywania pożytków przez pszczoły, 
co w rezultacie przyczynia się do śmier-
ci pszczół lub do ich podtrucia. Nie bez 
znaczenia jest również strata, jaką ponosi 
środowisko.

Chciałbym także zwrócić uwagę, że 
wykonując w  godzinach południowych 
oprysk środkiem z  pozoru nieszkodli-
wym dla pszczół, także im szkodzimy, 
bowiem, przelatując przez teren oprysku, 
pszczoła przesiąka zapachem środka che-
micznego i przy powrocie do ula, trakto-
wana przez strażniczki jako obca i zostaje 
przez nie zabita. W  związku z  powyż-
szym apeluję o przestrzeganie przepisów 
w zakresie prowadzenia oprysków. «

www.klomnice.pl
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Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.
Róża Wiewióra

W  dniu 25 maja br. odbyły 
się wybory do Parlamentu 
Europejskiego. W  naszej 

gminie zagłosowaliśmy w  12 obwo-
dach. Liczba uprawnionych wyniosła 
11 307 wyborców, wydano kart do gło-
sowania 1810, frekwencja w całej gmi-
nie wyniosła 16,01%.

Najlepiej było w  Kłomnicach 
22,02 %, następnie w  Pacierzowie 
20,40%,najgorszy wynik osiągnięto 
w lokalu Rzekach Wielkich - 9,38%.

Wyniki do Parlamentu przedsta-
wiały się następująco przedstawiały się 

następująco: 
Lista nr 1 KW Solidarna Polska Zbi-
gniewa Ziobro 50 głosów.
Lista nr 2 KW Wyborców Ruch Naro-
dowy 19 głosów.
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wybor-
czy Sojusz Lewicy Demokratycznej –
Unia Pracy 173 głosy
Lista nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość 
674 głosy.
Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wybor-
czy Europa Plus Twój Ruch 38 głosów.
Lista nr 6 KW Polska Razem Jarosława 
Gowina 46 głosów.

Lista nr 7 KW Nowa-Prawica-Janusza 
Korwin Mikke 178 głosów.
Lista nr 8 KW Platforma Obywatelska 
RP 423 głosów
Lista nr 9 KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe 131 głosów.
Lista nr 10 KW Demokracja Bezpo-
średnia 5 głosów.
Lista nr 12 KW Partia Zieloni 11 gło-
sów.

W czasie ustalania wyników stwier-
dzono 62 głosów nieważnych.

Więcej szczegółów na stronie: 
www.pkw.gov.pl «

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
Anna Rogalska

Wójt Gminy Kłomnice in-
formuje mieszkańców, iż 
od dnia 15 maja 2014 r. na 

terenie Gminy Kłomnice rozpoczęła 
się inwentaryzacja wyrobów zawiera-
jących azbest przeprowadzana przez 
firmę Eko – Team Konsulting z Biel-
ska Białej. Inwentaryzacja ma na celu 
uzyskanie informacji dotyczących loka-
lizacji wyrobów zawierających azbest, 
rodzaju powierzchni oraz stanu wyrobu 
azbestowego i  planowanego terminu 
usunęcia wyrobu zawierającego azbest, 
a  także ocenę stopnia przydatności do 
użytkowania. Powyższe dane posłużą 
do zaktualizowania „Programu usuwa-
nia azbestu i  wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Kłomnice”.

W  związku z  tym Wójt Gminy 
zwraca się z prośbą do właścicieli po-
sesji zlokalizowanych na terenie Gmi-
ny Kłomnice o  udostępnienie posesji 
w  celu dokonania oględzin i  ewentu-
alną pomoc w  wypełnieniu ankiety 
inwentaryzacyjnej. Pracownik EKO 
- TEAM będzie miał ze sobą orygi-
nał upoważnienia do przeprowadzenia 
inwentaryzacji, podpisany przez Wójta 
Gminy Kłomnice. Ponadto będzie po-
siadał identyfikator z  imieniem i  na-
zwiskiem. Jego zadaniem będzie prze-
prowadzenie rozmów z  mieszkańcami 
i wypełnienie ankiety dotyczącej wyko-
rzystywania materiałów azbestowych 
oraz w  razie potrzeby wykonanie sza-
cunkowego obmiaru materiału, np. po-

krycia dachu. Ankieter będzie pracował 
między godziną 10.00 a 18.00.

Ponadto informujemy, iż niezależnie 
od przeprowadzanej inwentaryzacji, na 
podstawie wniosków złożonych przez 
właścicieli nieruchomości w  miesiącu 
maju, Urząd Gminy Kłomnice wystąpi 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Katowicach z wnioskiem o dofinan-
sowanie zadania związanego z usuwa-
niem azbestu. «

Cena wody
Urząd Gminy Kłomnice informuje, 

iż taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Kłomnice nie 
uległy zmianie i obowiązują nadal na 
dotychczasowym poziomie do dnia 30 
kwietnia 2015 roku. Opłaty wynoszą:

• Cena 1 m3 wody dostarczonej z wo-
dociągów wiejskich  – 3,00 zł (brutto)  

• Cena 1 m3 ścieków odprowadzo-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej 
lub dowożonych do punktu zlewne-
go na terenie oczyszczalni ścieków – 
3,50 zł (brutto)

• Opłata stała – 1,20 zł /miesiąc (brutto)
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Odpady komunalne zmieszane (kosze)

Lipiec Sierpień Wrzesień miejscowość, ulica
7 4 1 Nieznanice, Zdrowa, Kłomnice (ul. Nieznanicka)
8 5 2 Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice
9 5 3 Rzerzęczyce (oprócz ul. Mstowskiej i Wolności)

10 6 4 Adamów, Huby, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce 
(ul. Mstowska, Wolności)

11 7 5 Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna
14 7 10 Bartkowice, Pacierzów, Konary
15 6 16 Skrzydlów

16 18 15
Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice 

(tylko ul. Częstochowska, Gwiezdna, Janaszowska, Krótka, Księża, Księżycowa, 
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Zielona)

17 8 17 Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice
18 19 18 Garnek, Kuźnica, Chmielarze

21 20 19

Kłomnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, 
Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Parkowa, Pocztowa, Południowa, Projektowana, 
Sądowa, Strażacka, Targowa, Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia), Michałów 

Kłomnicki

Odpady szklane (kosze)

Lipiec Wrzesień miejscowość, ulica
15 12 Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice
16 15 Nieznanice, Zdrowa, Kłomnice (ul. Nieznanicka)
17 16 Adamów, Huby, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce (ul. Mstowska, Wolności)
18 17 Rzerzęczyce (oprócz ul. Mstowskiej i Wolności)
24 18 Skrzydlów
24 25 Garnek, Kuźnica, Chmielarze

25 19
Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice (tylko ul. Częstochowska, Gwiezdna, 
Janaszowska, Krótka, Księża, Księżycowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, 

Zdrowska, Zielona)
28 24 Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna
29 30 Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice

30 26

Kłomnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, Kolejowa, Leśna, 
Łąkowa, Parkowa, Pocztowa, Południowa, Projektowana, Sądowa, Strażacka, Targowa, 

Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia), 
Michałów Kłomnicki

31 29 Bartkowice, Pacierzów, Konary

Harmonogram wywozu odpadów
Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców, iż firma, która wygrała przetarg i odbierać będzie odpady komunalne  

od lipca 2014 to:  Pywatny Zakład Oczyszczania Miasta - Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1,  42-274 Konopiska. 
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych przygotowany przez w/w firmę.

www.klomnice.pl
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Odpady selektywnie zbierane (worek niebieski i brązowy)

Lipiec Sierpień Wrzesień miejscowość, ulica
15 14 11 Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice
16 13 10 Nieznanice, Zdrowa, Kłomnice (ul. Nieznanicka)
16 18 12 Rzerzęczyce (oprócz ul. Mstowskiej i Wolności)

17 19 16 Adamów, Huby, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce 
(ul. Mstowska, Wolności)

18 21 18 Skrzydlów

21 20 15
Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice (tylko ul. Częstochowska, 
Gwiezdna, Janaszowska, Krótka, Księża, Księżycowa, Nowa, Ogrodowa, 

Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Zielona)

22 21 23 Garnek, Kuźnica, Chmielarze
23 22 17 Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna

23 22 19
Kłomnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, Kolejowa, 

Leśna, Łąkowa, Parkowa, Pocztowa, Południowa, Projektowana, Sądowa, 
Strażacka, Targowa, Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia), Michałów Kłomnicki

24 25 22 Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice
24 27 24 Bartkowice, Pacierzów, Konary

Odpady biodegradowalne (worek brązowy) - dodatkowy termin odbioru

Lipiec Sierpień Wrzesień miejscowość, ulica

1 1 1

Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice, Zdrowa, Kłomnice 
(ul. Nieznanicka), Rzerzęczyce 

(ul. Witkowska, Bagnista, Polna, Wolności, Mstowska), 
Adamów, Huby, Niwki, Przybyłów, Skrzydlów

2 4 2
Rzerzęczyce (oprócz ulic: Witkowskiej, Bagniste, Polnej, Mstowskiej i Wolności), 

Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice (oprócz ul. Nieznanickiej), 
Lipicze, Zbereżka, Jamrozowizna, Michałów Kłomnicki, Bartkowice

3 5 3 Garnek, Kuźnica, Chmielarze, Śliwaków, Zawada, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, 
Karczewice, Pacierzów, Konary

Od lipca 2014r. nastąpią zmiany 
dotyczące odbioru szkła.  Szkło gro-
madzić będziemy w pojemnikach o po-
jemności:
• 1-6 osób: 120l
• powyżej 6 osób: 240l

Pozostałe odpady segregowane gro-
madzimy
• w brązowym worku - bioodpady
• w niebieskim worku - łącznie zbiera-

ne papier, metal, tworzywa sztuczne 
oraz opakowania wielomateriałowe.

Bez zmian do końca roku 2014 po-
zostają również stawki opłat za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. 

Częstotliwość odbioru odpadów 
pozostaje bez zmian:
• Odpady zmieszane i  worki niebie-

skie – raz w miesiącu
• Szkło – co drugi miesiąc
• Bioodpady – raz w  miesiącu, a  od 

kwietnia do września dwa razy 
w miesiącu.

Przypominamy mieszkańcom naszej 
gminy o obowiązku umieszczania na 
nieruchomości tabliczki z numerem 
porządkowym. Nie posiadanie tablicz-
ki z numerem domu jest zagrożone karą 
grzywny. Jej brak powoduje utrudnienia 
i nieporozumienia nie tylko w odbiorze 
odpadów. 

Z  aktualnym harmonogramem od-
bioru odpadów oraz innymi informacja-
mi dotyczącymi gospodarki odpadami 
mogą Państwo zapoznać się odwiedzając 
naszą stronę internetową www.klomni-
ce.pl, zakładka: ochrona środowiska; go-
spodarka komunalna. «
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Wykonanie Budżetu Gminy Kłomnice za 2013 rok
Halina Paruzel-Tkacz

Budżet Gminy Kłomnice zo-
stał uchwalony przez Radę 
Gminy Kłomnice Uchwałą 

Nr 155/XX/2012 w  dniu 28.12.2012 
roku. W ciągu roku dokonywane były 
zmiany przez Radę Gminy oraz przez 
Wójta Gminy. 

Gmina w  analizowanym okresie 
pozyskała środki zewnętrzne z  bu-
dżetu Unii Europejskiej w  kwocie 
2 693 371,32 zł oraz krajowe na zada-
nia majątkowe w  kwocie 200  000,00 
zł. 

W  2013 roku Gmina realizowała 
szereg inwestycji, w tym największe:
• Budowa budynku garażowego 

o konstrukcji stalowej w msc. Huby 
działka nr 1367.

• Budowa przepompowni ścieków 
na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w Kłomnicach.

• Rozbudowa wodociągów gmin-
nych: budowa odcinka sieci wo-
dociągowej w  ulicy bocznej od ul. 
Głównej w msc. Witkowice,

• rozbudowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Skrzydlów.

• dokumentacja na rozbudowę sieci 
gminnej.

• Budowa oczyszczalni ścieków 
w Nieznanicach.

• Przebudowa drogi gminnej do 
miejscowości Jamrozowizna. 

• Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych we wsi Kłomnice 
i Pustkowie  Kłomnickie. 

• Przebudowa (remont) drogi gmin-
nej nr 598114S w  miejscowości 
Chmielarze.

• Adaptacja budynku i  otoczenia po 
Szkole Podstawowej w Zdrowej na 
cele Gminnego  Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kłomnicach.

• Gospodarka odpadami –budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych.

• Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego: budowę napowietrzno – ka-
blowej linii oświetlenia ulicznego 
przy ul. Dworcowej w miejscowości 

Kłomnice,
• budowa napowietrznej linii oświe-

tlenia ulicznego przy ul. Strażackiej 
w miejscowości Zdrowa,

• budowa kablowej linii oświetle-
nia ulicznego przy ul. Nadrzecznej 
w miejscowości Skrzydlów,

• rozbudowa oświetlenia ulicznego 
wzdłuż drogi gminnej w  miejsco-
wości Adamów ul. Dojazdowa.

• wykonanie linii kablowej między 
skrzynką licznikową, a  tablicą roz-
dzielczą w budynku świetlicy wiej-
skiej w msc. Śliwaków.

• Remont (modernizacja) budynku 
komunalnego w Zawadzie ul. Czę-
stochowska 5.

Szczegółowy opis wykonania Bu-
dżetu Gmina Kłomnice za 2013 roku 
przedstawia Zarządzenie Wójta Gminy 
Kłomnice Nr 37/2014 z dnia 24.03.2014 
roku umieszczone na stronie interneto-
wej BIP gminy Kłomnice. «

L.p. Nazwa Budżet wg. Uchwały 
Budżetowej

Budżet po zmianach,
stan na dzień 31.12.2013 Wykonanie Budżetu 2013

1. Dochody 41 774 186,00 zł 40 045 475,56 zł 40 065 089,34 zł

- majątkowe 5 489 199,00 zł 2 770 959,83 zł 2 764 161,65 zł

- bieżące 36 284 987,00 zł 37 274 515,73 zł 37 300 927,69 zł

2. Wydatki 43 156 139,00 zł 41 776 207,53 zł 40 330 266,25 zł

- majątkowe 8 640 857,00zł 6 282 475,69 zł 5 891 410,27 zł

- bieżące 34 515 282,00 zł 35 493 731,84 zł 34 438 855,98 zł

3. Deficyt 1 381 953,00zł 1 730 731,97 zł 265 176,91 zł

4. Przychody 7 150 596,98 zł 8 264 401,29 zł 8 234 172,92 zł

- kredyty, pożyczki, obligacje 6 400 000,00 zł 6 940 036,00 zł 6 940 035,00 zł

- wolne środki 750 596,98 zł 1 263 999,98 zł 1 264 148,92 zł

- spłaty pożyczek udzielonych 60 365,31 zł 29 989,00 zł

5. Rozchody  5 768 643,98 zł 6 533 669,32 zł 6 533 235,61 zł

- spłaty kredytów, pożyczek  5 758 643,98 zł 6 468 669,32 zł 6 468 311,92 zł

- udzielane pożyczki  10 000,00 zł 65 000,00 zł 64 923,69 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

www.klomnice.pl
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›››

1. BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI KŁOMNICE
W  styczniu br. Gmina Kłomni-

ce podpisała umowę z  Samorządem 
Województwa Śląskiego na Budowę 
targowiska w  miejscowości Kłom-
nice. Przyznana pomoc pochodzi  
z  działania 321 „Podstawowe usłu-
gi dla gospodarki i  ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Dofinansowanie dla inwestycji stanowi  
1 mln. zł., pozostałe to środki z budże-
tu gminy.

W marcu br. ogłoszono przetarg na 
roboty budowlane, w  wyniku które-

go do realizacji zamówienia wybrano 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usłu-
gowe SZYMBUD z Widzowa. Umo-
wę z  Przedsiębiorstwem podpisano 
24.04.2014r. na łączną kwotę brutto 
2.674.455,79 zł. Nadzór nad inwestycją 
sprawuje Firma Handlowo – Usługowa 
„ZYSK-II” z Kuźnicy Kiedrzyńskiej.

Niezwłocznie po podpisaniu umo-
wy Wykonawca rozpoczął roboty bu-
dowlane, których termin zakończenia 
planowany jest na koniec września br. 

W ramach inwestycji zostaną wyko-
nane:

• Budynek socjalny wraz z częścią 
biurową;

• Wiaty handlowe zadaszone i nieza-
daszone;

• Utwardzenie terenu kostką betonową;
• Uzbrojenie terenu, instalacje wodne, 

elektryczne, kanalizacyjne, oświetlenie  
i monitoring obiektu;

• Ogrodzenie;
• Mała architektura.

Za wszelkie utrudnienia podczas 
prowadzonych robót budowlanych 
mieszkańców przepraszamy i  bardzo 
prosimy o wyrozumiałość.

2. CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE Z FUNKCJĄ KULTURALNĄ PRZY ULICY 
WOLNOŚCI W KARCZEWICACH

Również z  tego samego programu 
z  działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 Gmina Kłomnice pozyskała 
dofinansowanie na budowę Centrum 
sportowo rekreacyjnego z funkcją kul-
turalną przy ulicy Wolności w Karcze-
wicach. Umowa z Samorządem Woje-
wództwa Śląskiego została podpisała 

18 listopada 2013r. Dofinansowanie 
stanowi 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 

W wyniku przetargu nieograniczo-
nego do realizacji zamówienia wybrano 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługo-
we SZYMBUD z  Widzowa. Umowę  
z  Przedsiębiorstwem podpisa-
no 20.03.2014r. na łączna kwotę 
142.388,69 zł. brutto.

W  ramach inwestycji zostanie wy-
konane:
• Boisko do piłki plażowej o  na-

wierzchni piaszczystej;
• Chodnik z kostki brukowej betono-

wej, poliuretanu i desek modrzewio-
wych;

• Trawniki;
• Plac zabaw;
• Altana wypoczynkowa.

3. ROZBUDOWA ULICY KSIĘŻEJ ORAZ PRZEBUDOWA ULICY GWIEZDNEJ 
W MIEJSCOWOŚCI KŁOMNICE

Niebawem ruszą roboty związane 
z  przebudową w/w  dróg. Na ten cel 
pozyskano dofinansowanie z programu 
Wieloletniego pod nazwą: Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój. Dofinansowanie sta-
nowi 50% kosztów kwalifikowanych, 
pozostałe to środki własne gminy.

Do realizacji inwestycji wybrano 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych „MYSZKÓW” z  Żarek, 
z którym to w dniu 19.05.2014r. pod-
pisano umowę na kwotę 2.197.695,75 
zł. brutto. Roboty zostaną zakończone 
w listopadzie br.

W ramach inwestycji zostaną wykonane: 
- Rozbudowa ulicy Księżej na długości 
0,60km i szerokości do 5,5m. z posze-
rzeniem do 7,0m w rejonie szkoły, tj.:
• Remont nawierzchni jezdni poboczy 

i zjazdów. Jezdnia z betonu asfalto-
wego;

• Uporządkowanie oraz uzupełnienie 
ciągów pieszych (chodników). Ciągi 
piesze i zjazdy z kostki betonowej;

• Dobudowa zatoki postojowej na 
działce 216/2; wydzielono 31 stano-
wisk postojowych dla samochodów 
osobowych;

• Odwodnienie – kanalizacja deszczowa;
• Zabezpieczenie i przełożenie istnie-

jącej sieci energetycznej;
• Przebudowa oświetlenia ulicznego .
- Przebudowa ulicy Gwiezdnej na dłu-
gości 0,50 km i szerokości 5,5m, tj.:
• Remont nawierzchni jezdni wraz 

z  ujednoliceniem jej szerokości do 
5,5m, remont nawierzchni zjazdów; 
Jezdnia wykonana z betonu asfalto-
wego;

• Budowa ciągów pieszych i  pieszo-
-jezdnych z kostki brukowej;

• Odwodnienie – kanalizacja deszczowa;
• Zabezpieczenie istniejącej sieci 

energetycznej;
• Budowa oświetlenia ulicznego. «

Projekt współfinansowany w ramach działania 
 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

 objętego PROW na lata 2007-2013



10

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Po długim okresie oczekiwania 
Gmina Kłomnice pozyskała 
dofinansowanie na projekt pod 

nazwą „Rewitalizacja obszaru po dzi-
kim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej 
w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele 
rekreacyjno – kulturalne”.

Wniosek o  dofinansowanie pro-
jektu został złożony w  listopadzie 
2010r, natomiast umowę z  Woje-
wództwem Śląskim na dofinanso-
wanie Gmina Kłomnice podpisała  
31 października 2013r. Dofinansowanie 
stanowi 85% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, pozostałe to środki z budżetu 
gminy. Po tym okresie zostały aktualizo-
wane dokumenty niezbędne do ogłosze-
nia przetargu na wyłonienie Wykonawcy 
robót. W lutym 2014r ogłoszono przetarg 

na roboty budowlane, w wyniku którego 
do realizacji zamówienia wybrano Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych „WILK” 
Ryszard Wilk z  Kłobucka. Umowę 
z  Przedsiębiorstwem podpisano w  dniu 
14.04.2014r. na kwotę 1.866.089,10 zł. 
brutto.

Nadzór nad inwestycją sprawuje Biu-
ro Usługowo – Handlowe „WOD-BUD” 
s.c. z Kłobucka, natomiast pieczę nad pro-
mocją projektu firma: Anna Kołaczkow-
ska z Radomska.
W ramach inwestycji zostaną wykonane:
• Prace przygotowawcze;
• Altanki;
• Nawierzchnie z kostki brukowej – pro-

menada; place; ścieżka edukacyjna; sza-
chownica, amfiteatr;

• Nawierzchnie z  kostki brukowej par-

king;
• Place zabaw – nawierzchnia;
• Dostawa i montaż urządzeń placu za-

baw;
• Dostawa i montaż urządzeń rekreacyj-

nych;
• Nawierzchnie trawiaste i zieleń;
• Ogrodzenie;
• Fontanny;
• Instalacje sanitarne zewnętrzne:
	 przyłącze i  zewnętrzna instalacja 

wody;
	 przyłącze i  zewnętrzna instalacja 

kanalizacji sanitarnej;
• Instalacje elektryczne zewnętrzne (la-

tarnie oświetleniowe).
W  chwili obecnej trwają roboty ziemne  
a planowany termin zakończenia inwestycji 
przypada we wrześniu bieżącego roku. «

Koncert pamięci Reszków w Garnku 2014
Renata Krawiec

Od 2007 roku organizowane są 
w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny w  Garnku, Gmina Kłomnice 
koncerty muzyki klasycznej z  naj-
wyższej półki., Honorowy Patronat 
nad tegorocznym Koncertem pamięci 
Reszków, objęli: Starosta częstochow-
ski, Wójt Gminy Kłomnice, Proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Garnku. 
Organizatorem był Gminny Ośrodek 
Kultury w  Kłomnicach przy współ-
pracy: Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie, Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i  Kiejstuta Bacewiczów 
w  Łodzi, Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w  Garnku, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gaude Mater w Częstochowie, Stowa-
rzyszenia „Razem dla Garnka”, ZS im. 
B.Prusa w  Garnku, Fundacji im. Jana, 
Edwarda, Józefiny Reszków w Garnku.

Utwory Mozarta i Bacha wypełniły 
program niedzielnego wieczoru w dniu 
11 maja o godzinie 18 w Kościele pod 
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 

NMP. Gościny od kilku lat udziela nam 
Ksiądz Proboszcz Alojzy Zatoń.

Soliści, chór i  orkiestra Akademii 
Muzycznej w Łodzi wykonała w Garn-
ku koncert skrzypcowy Mozarta i Ma-
gnificat Bacha. W pierwszym z utworów 
zagrała skrzypaczka Marta Nojgebaor, 
w  drugim śpiewali Urszula Cichoc-
ka - I sopran, Malwina Borkowicz - II 
sopran, Anna Lach - alt, Karol Lizak - 
tenor, Nikhil Goyal - bas. Za pulpitem 
dyrygenta stanął Marcin Wolniewski. 
Przygotowanie chóru: Jerzy Rachubiń-
ski i Dawid Ber.

Koncert A-dur nr 5 KV 219 nazy-
wany również „Tureckim” jest ostatnim 
z  wielkiej piątki koncertów skrzypco-
wych Mozarta. Premierę miał w 1775 r. 
Kompozytor pracował wtedy u  arcybi-
skupa Salzburga i tylko czekał okazji, by 
dostać wypowiedzenie (wolny od służ-
by miał szansę na twórczą niezależność 
i  poprawę sytuacji finansowej). Kon-
cert nr 5 okazał się prawdziwym maj-
stersztykiem, wymagającym od solisty 

doskonałej techniki. Należy do najczę-
ściej wykonywanych koncertów skrzyp-
cowych, jakie kiedykolwiek powstały. 
W Magnificat BWV 243 Jan Sebastian 
Bach wykorzystał fragment Ewangelii 
św. Łukasza z Wulgaty. Pierwszą wersję 
utworu skomponował w  1723 r., była 
gotowa akurat na Boże Narodzenie. 
Potem wprowadził przeróbki i  właśnie 
w  tej postaci Magnificat wykonywane 
jest najczęściej. Uroczyste, złożone z 12 
części, jest dla Bacha o tyle nietypowe, że 
pozbawione recytatywów. Nasz koncert 
w Garnku trwał półtorej godziny. Pro-
wadziła go dobrze przygotowana Beata 
Młynarczyk, niczym „ Bogusław Ka-
czyński w  spódnicy”. Melomanii mieli 
zgotowaną prawdziwą ucztę, kilometry 
wtedy się nie liczą, doznania artystyczne 
są najważniejsze. Wzruszenia również, 
kiedy przypomniała prowadząca o tych, 
którzy odeszli, cenili piękno, które ma 
zbawić świat. Kanonizowany niedawno 
Papież Jan Paweł II, Jan Wolfgang Mo-
zart, Jan Sebastian Bach, Koordynator 

www.klomnice.pl
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koncertów – Krzysztof Pośpiech.
Wielką przyjemność sprawia Or-

ganizatorom i  publiczności koncertów 
obecność wnuczki Edwarda Reszke P. 
Marii Bilowicz z rodziną. Wzrasta pre-
stiż każdego koncertu. Również przez 

obecność naszych gości: P. Adama Zają-
ca – Wójta Gminy Kłomnice, Zastępcę 
- P. Wandę Kusztal, P. Halinę Paruzel 
- Tkacz – Skarbnik Gminy Kłomnice 
oraz Radnych Gminy Kłomnice, P. Jana 
Miarzyńskiego – Radnego powiatowe-

go i członka Zarządu, P. Lidię Burzyń-
ską – Radną powiatową, P. Annę Ope-
racz - Dyrektor ROK w Częstochowie, 
za co pięknie dziękujemy. «

Dziki w Kłomnicach
Henryk Przech

Czwartego czerwca, nocą lub 
bardzo wczesnym rankiem 
(w  dniu niezwykłym – Świę-

to Wolności) dziki przywędrowały do 
Kłomnic na grunty rolne – użytki rol-
ne i doszczętnie zniszczyły 3 ary wcze-
snych ziemniaków na działce 64/2 
które były starannie uprawiane jako 
zdrowa ekologiczna żywność. Należy 
podkreślić, że to pierwszy pobyt takich 
gości, bo tereny te dotychczas były że-
rowiskiem jedynie dla zajęcy, bażan-
tów i saren.

Władze naszej gminy w  drugiej 
połowie 2013r. doświetliły drogę – uli-
cę Dworcową w  Kłomnicach zwaną 
Kasztanową na odcinku od drogi kra-
jowej nr91 (ul. Częstochowska) do ulicy 
Zdrowskiej. Po tym zdarzeniu można 
stwierdzić że inwestycja służy nie tyl-
ko ludziom ale i dzikom bo nie muszą 
po omacku szukać dla siebie żywności. 
Nadmienia się, że mimo istniejących za-
budowań na tym odcinku na działkach 
przylegających do drogi gruntowej nie 
można się budować. Cały pas drogi wraz 

z  rowami i  zakrzaczonym terenem do 
pasa zajętego przez PKP (tory) jest do 
tej chwili nie przejętym terenem przez 
gminę na mienie komunalne mimo że 
pozwalają na to przepisy obowiązujące-
go prawa.

Z ubolewaniem należy stwierdzić, że 
w  rowach i  poboczach pasa drogowe-
go często składowane są różne odpady 
i w ten sposób tworzy się dzikie wysy-
pisko. W  chwili obecnej widoczny jest 
brak gospodarskiej troski o te tereny.

Właściciele działek przyległych do 
ulicy Dworcowej na tym odcinku sta-
rali się w przeszłości aby te grunty włą-
czyć do opracowywanego od 2003 roku 
gminnego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę. W  tej 
sprawie 20 stycznia 2004 roku złożono 
w Urzędzie Gminy Kłomnice wniosek 
zbiorowy, ale nie został on uwzględnio-
ny. Właścicielami tych działek są głów-
nie mieszkańcy, którzy płaca podatek 
rolny w podwójnej wysokości tj. 300 zł 
z 1ha.

Wójt miny Kłomnice na pierwszej 

stronie „Gazety Kłomnickiej” nr 2/3 
z marca 2014 roku przypomina w swym 
felietonie o porządkach i nakazach wy-
nikających z Ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i  leśnych. Ustawa w swej treści 
obliguje do ochrony gruntów rolnych 
polegającej również na zapobieganiu 
degradacji i  dewastacji oraz szkodom 
w  produkcji rolniczej. Ośmielam się 
postawić pytanie – co dotychczas zrobił 
organ wykonawczy naszej gminy w za-
kresie realizacji nałożonych na wójtów 
zadań wynikających z tej ustawy?

Nadmienię, że jako użytkownik 
zwróciłem się o  odszkodowanie do 
właściwego koła łowieckiego i po prze-
prowadzeniu oględzin dokonanych 
zniszczeń przez dziki zostałem poinfor-
mowany, że koło łowieckie jest w stanie 
zwrócić mi kwotę równą wartości wysa-
dzonych i zniszczonych ziemniaków po 
przedłożeniu im dokumentów niezbęd-
nych do spisania protokołu, choć nie 
wiadomo po jakiej cenie. 

Pozostawiam to bez komentarza. Są-
dzę, że te fakty świadczą o trosce władz 
i tworzą zachętę do produkcji żywności. 
Pozwalam sobie wyrazić współczucie 
dla wszystkich użytkowników i produ-
centów żywności, którzy ustawowo są 
chronieni przed różnymi szkodami. «

Komentarz
Adam Zając

Odnosząc się do art. Pana 
Henryka Przecha pt. „Dziki 
w Kłomnicach, chciałbym 

odnieść się do poruszonych w nim 
kwestii, które wymagają wyjaśnienia. 
Zacznę więc od sprawców całego zda-
rzenia - dzików, które są częstym utra-
pieniem rolników, głównie w uprawach 
ziemniaków, kukurydzy i łąk.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 
października 1995 r - Prawo Łowieckie, 
za szkody w plonach i uprawach rolnych 
wyrządzone przez zwierzynę łowną, tj.: 
dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny, odpo-

wiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów 
łowieckich (art. 46).
Art. 47 ust 1 nakłada na posiadaczy 
gruntów rolnych i leśnych obowiązek 
współdziałania z dzierżawcami i za-
rządcami obwodów w ochranianiu 
gruntów przed szkodami od zwierzyny. 
Ustawowy obowiązek współdziałania 
polega na wyborze form i metod oraz 
środków technicznych, które w sposób 
skuteczny będą powodowały ograni-
czenie szkód łowieckich.

Odnosząc się z kolei do działek 
przylegających do ul. Dworcowej 
informuję, że Gmina wystąpiła do Wo-
jewody Śląskiego z wnioskiem o stwier-
dzenie nabycia z mocy prawa własności 
nieruchomości na której zlokalizowana 
jest droga i oczekuje na decyzję Wojewo-

dy w tej sprawie.
Wniosek o zmianę przeznaczenia 

części terenów przy ul. Dworcowej nie 
mógł zostać uwzględniony w studium, 
bowiem studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania gminy Kłomnice, 
uchwalone w 2000 r. nie przewiduje za-
budowy na tym terenie. Obecnie trwają 
prace nad zmianą studium. Co do kwe-
stii podatku rolnego, należy zaznaczyć, 
że przeznaczenie gruntów w planie miej-
scowym nie ma wpływu na wysokość 
podatku od nieruchomości. Wracając do 
tematu dzików i oświetlenia ulicy Dwor-
cowej pragnę zaznaczyć, że dziki żerują w 
nocy i oświetlenie nie jest im potrzebne, 
ale może w Kłomnicach trzeba będzie 
wyłączyć nocne oświetlenie ulic i wtedy 
dziki pójdą spać. «
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Jurajska wycieczka rowerowa emerytów
Irena Bardzel

Wycieczki rowerowe emery-
tów od 2011roku wpisały 
się w plan i realizację dzia-

łalności P.Z.E.R i  I  O/Rejonowego 
Kłomnice. Zaplanowana na dzień 
10.05.2014r wycieczka do Mstowa, 
kilka godzin przed wyjazdem stanę-
ła pod znakiem zapytania z  powodu 
rzęsistego deszczu, ale już o  09:00 

było wypogodzone. Na punkcie zbiórki 
uczestnikom rozdano kamizelki odbla-
skowe (zakupione przez Związek) oraz 
plakietki z logo gminy Kłomnice przez 
opiekunów wycieczki R Całusa i I. Bar-
dzel. O  godz. 09:00 trzydziestoosobo-
wa grupa opuściła teren spod siedziby 
Związku i podążyła wyznaczoną trasą tj. 
Rzeki, Skrzydlów, Łuszczyn do Msto-

wa. Droga prowadziła wśród malowni-
czych pól, łąk, lasów po prostu wśród 
przepięknej przyrody, która czasem da-
wała się we znaki (dość silnie wiejący 
wiatr). Za Łuszczynem trasa prowadziła 
wzdłuż rzeki Warty, w  której był wi-
doczny spływ kajakowy, piękne domki 
letniskowe oraz dobrze zagospodaro-
wany kompleks sportowy, przyciągają-

Burze, ulewy, tornada – jak się zachować?
Rafał Cieślak 

Miesiące od maja do września 
w naszym klimacie przyno-
szą przeróżne zjawiska me-

teo i hydrologiczne. Te pierwsze – me-
teorologiczne – to nic innego jak burze 
czy tornada i  ulewne opady deszczu 
które możemy „spotkać” najczęściej. 
Zagrożenia hydrologiczne to często 
bardzo związane z  meteorologicznymi 
zjawiska w postaci wylewania rzek czy 
podtopieniami. 

Jak zachować się podczas tych zja-
wisk? Już kiedyś na łamach naszej Ga-
zety Kłomnickiej pojawił się artykuł 
mojego autorstaw dotyczący odpowie-
dzialnego zachowania, jednak warto to 
przypomnieć.

Zasady zachowania podczas burz 
są proste i  wałkowane praktycznie od 
dzieciństwa każdego z nas, jednak wiele 
osób się do nich nie stosuje. Warto przy-
pomnieć kilka najważniejszych zasad – 
po pierwsze – NIGDY nie stawaj pod 
drzewami podczas burzy by schronić się 
przed deszczem, drzewa są dość dobrym 
przewodnikiem prądu elektrycznego. 
Po drugie – jeśli jesteś w domu powy-

łączaj wszystkie odbiorniki z  gniaz-
dek elektrycznych, a  kabel od interne-
tu wyciągnik z  komputera/routera. Po 
trzecie – warto pozamykać wszystkie 
okna by uchronić się przed porwanymi 
przez wiatr pozostawionymi na dworze 
przedmiotami. Po czwarte – nie korzy-
stajmy z  telefonów stacjonarnych, ani 
z  urządzeń podłączonych do instalacji 
wodnych(krany, umywalki, prysznice 
itp.). Po piąte – zabezpieczmy wszelkie 
lekkie przedmioty będące na parape-
tach, balkonach, podwórkach. Po szóste 
– jeśli jest taka możliwość pozostańmy 
w domu i przeczekajmy burzę.

Najgroźniejszym wydaniem burzy 
jest tzw. Burza superkomórkowa – bu-
rza, która często generuje tornada(trąby 
powietrzne), a także duży grad. Zasady 
zachowania rygorystycznie się zmienia-
ją – jeśli zauważyliśmy tornado nie mar-
twmy się, że spali nam nowy telewizor 
czy zmoknie nam pranie pozostawione 
na dworze. Powinniśmy udać się do jak 
najniżej położonego miejsca w  domu 
(np. Piwnica) pozbawionego najlepiej 
okien i  ulokować się pod ścianą nośną 

budynku (są one najwytrzymalsze). Po-
informujmy służby o zauważeniu takie-
go zjawiska. W  domu powinno istnieć 
miejsce ustalone przez wszystkich do-
mowników, gdzie należy się schować 
podczas bardzo silnych burz, wichur 
czy właśnie w  przypadku wystąpienia 
tornada. Ulewne opady deszczu często 
prowadzą do podtopień, zalań. Nie-
które typy burz mogą powodować tzw. 
Powodzie błyskawiczne (ang. Flash flo-
od), które w niedużym czasie są w stanie 
zamienić najniższe kondygnacje budyn-
ków w pełne wody pomieszczenia. Przy 
zapowiadanych długoterminowych opa-
dach deszczu należy zabezpieczyć dom 
przed wtargnięciem wody do środka po-
przez uszczelnienie okien piwnicznych 
czy drzwi. Powinniśmy także poprzeno-
sić ważne i wartościowe przedmioty na 
wyższe piętra budynku. 

Bieżące ostrzeżenia są wydawane na 
stronie Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej, a także na stronie inter-
netowej Skywarn Polska – Polscy Łowcy 
Burz (bardzo często aktualizowane). «

fot. Rafał Cieślak

www.klomnice.pl



13GAZETA KŁOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

Majówka emerytów

„Tylko w maju zdarzyć się to mogło”
 Danuta Wilk

„Panoszą się w sadzie drzewa całe w pączkach,
Wszyscy się kochają słuchając skowronka,
Jakże pachnie wszędzie, jak miło na sercu

Gdy maj taki ciepły w pachnącym kobiercu…”

W  takim to pięknym dniu 1 
maja 2014 r. o  godz. 15oo 
w  Garnku, w  restauracji 

„Niezapominajka” należącej do pań-
stwa Ślęzaków, spotkała się blisko 
90-osobowa grupa emerytów PZERiI/
OR w  Kłomnicach. W  dużej i  ładnej 
sali, za pięknie zastawionymi stołami 
zasiedli członkowie Związku. Przywio-
dła ich tutaj chęć wspólnego spędzenia 
czasu w  gronie przyjaciół i  znajomych. 
A że powszechnie wiadomo, iż emeryci 
umieją i lubią tańczyć, toteż na spotkaniu 
byli również panowie Zającowie, którzy 
od dawna pięknie przygrywają seniorom.

Gdy sala zapełniła się gośćmi, or-
kiestra dla stworzenia miłej atmosfe-
ry zagrała wiązankę ulubionych przez 
emerytów melodii. Bardzo wiele osób 
natychmiast poderwało się do tańca. Po 
tak przyjemnym początku imprezy p. 
przewodniczący Ryszard Całus powitał 
serdecznie zebranych życząc im miłej 
zabawy i  zadowolenia z  imprezy. Pan 
przewodniczący podał również program 
spotkania – obiad, tańce oraz konkursy 
zręcznościowe dla chętnych.

Natomiast p. sekretarz Irena Bardzel 
przypomniała program wycieczek i wy-
jazdów na najbliższe miesiące.

Po tej dawce niezbędnych informa-
cji podano obiad. Wszyscy zajadali się 
smacznym rosołem, mięsiwem i  innymi 
smakołykami. Po obfitym posiłku, ucztu-
jący poczuli się trochę ociężale, więc or-
kiestra, jakby odgadując ten stan, zagrała 

tak zachęcająco, że towarzystwo ruszyło 
ochoczo na parkiet. Kto poczuł się zmę-
czony mógł wyjść na taras i odpocząć na 
świeżym powietrzu, oglądając przy okazji 
wdzięczne kózki i inne zwierzęta znajdu-
jące się w pobliskiej zagrodzie.

Zabawa trwała w  najlepsze, gdy na 
placu pojawiła się prawdziwa niespo-
dzianka. Obejrzeliśmy pokazy ekstre-
malnych sportów rowerowych tzw. „Free 
style” w  wykonaniu dwóch chłopców 
przybyłych z  panem Janem Milcem. 
Wyczyny kaskadersko-cyrkowe nasto-
latków zapierały dech w  piersiach, wy-
woływały okrzyki podziwu i  niedowie-
rzania u  widzów. Śmiałkami tymi byli 
uczniowie I  klasy Gimnazjum Zespołu 
szkół w Kłomnicach: Janek Milc (wnuk 
starszego Jana Milca) i Konrad Stępień 
(wnuk p. Ryszarda Całusa). 

Po zakończonym pokazie autorka 
tego artykułu przeprowadziła z  mini 
wywiad, a właściwie rozmowę z młody-
mi pasjonatami. Okazało się, że chłop-
cy ćwiczą codziennie, na ile pozwala 
im czas, bo przecież jest szkoła i nauka. 
Natomiast dni wolne od zajęć szkolnych 
całkowicie poświęcają swojej pasji, której 
początkiem było obejrzenie Mistrzostw 
Polski w tej kategorii. Te pokazy tak ich 
zainspirowały, że postanowili też spró-
bować, a efekty ich pracy podziwialiśmy. 
Chłopcy ćwiczą bez trenera i będą brać 
udział w pokazach do ukończenia 18 lat, 
a potem mają zamiar zamienić rowery na 
motory. Ich ambicją jest zdobycie rozgło-

su co najmniej ogólnopolskiego. Trzyma-
my za nich kciuki.

Po tych niewątpliwych emocjach 
wróciliśmy do naszej emeryckiej zabawy 
i dalszych rozrywek. Zgodnie z zapowie-
dzą odbyły się konkursy zręcznościowe:
- dmuchanie baloników (kto najszybciej 
nadmucha największy balonik) – zwycię-
żyła p. Anna Dumańska
- rzut kółkiem na butelkę szampana - 
wygrała p. Halina Zielińska
- bieg ze szklanką kompotu na spodecz-
ku (tak aby nie rozlać i być pierwszym na 
miejscu) – zwyciężyły p. Marysia Ada-
mus i p. Irena Bardzel.

Nagrodami w  konkursach były sło-
dycze i  szampan, którym zwyciężczynie 
podzieliły się z zebranymi.

Zabawa trwała dalej. Wyglądało to 
bardzo podobnie jak w piosence śpiewa-
nej przez niezapomnianą Annę German:

„Wesoło nuci tłum rozbawiony
Gdy nam orkiestra gra.

Panowie proszą do tańca panie,
Wspaniały bal w najlepsze trwa.

Nim noc przeminie, nim zgaśnie czar
Wirujmy w tłumie tańczących par”

I  tak wirowaliśmy, wirowaliśmy, aż 
niestety musieliśmy się zatrzymać, gdyż 
trzeba było zakończyć spotkanie. 

Jeszcze tylko serdeczne podziękowa-
nia dla p. Eli Ślęzak i jej współpracownic 
przekazane przez p. R. Całusa oraz po-
dziękowania dla całego Zarządu i  jego 
przewodniczących, podziękowania dla 
wspaniałej orkiestry i koniec zabawy. 

Pełni różnorodnych, ale przyjemnych 
wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do do-
mów.

Następne spotkanie to wyjazd do 
Gliwic na operetkę. «

cy uwagę. Uczestnicy wycieczki żwa-
wo pomykali w  jaskrawo – radosnych 
kamizelkach odblaskowych jak żabki. 
Trzeba się było przyjrzeć, aby zobaczyć 
to, że kłomniccy związkowcy czmy-
chają w ten sposób na rowerach, a nikt 
obcy by nie powiedział, że to emeryci ze 
względu na swoją ruchliwość. Dojecha-
liśmy do plaży przy zalewie we Msto-
wie. W  pięknych altankach zrobiliśmy 
sobie godzinny odpoczynek. W drodze 

powrotnej wstąpiliśmy do Sanktuarium 
M.B. Mstowskiej miłosierdzia. Każdy 
w skupieniu poświęcił czas na modlitwę. 
dalej trasa wiodła przez Kuchary, skąd 
odebraliśmy zamówioną przez naszego 
kolegę K. Maklesa kiełbasę na grilla. 
Przed Rzerzęczycami przejeżdżaliśmy 
obok dużego stada bizonów, kucyków, 
alpaków. Kolega E. Jamrozik uczestnik 
wycieczki przygotował grilla na swojej 
posesji dla całej grupy oraz zadbał o tło 

muzyczne. Koleżanka M. Makles po-
częstowała uczestników herbatą, kawą 
i  ciastkami. Przy smakowitych kiełba-
skach z grilla toczyły się rozmowy, śpie-
wy, tańce. Dziękujemy kol. Jamrozikowi 
za udostepnienie swojej posesji na gril-
lowanie. Każda wycieczka rowerowa jest 
ciekawa, poznawcza, która nic nie kosz-
tuje, a wzbogaca i relaksuje. «
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95 lat Zuchostwa na Ziemi 
Radomszczańskiej 1919-2014

Harcmistrz J. Moderski

W  dniu 31 maja b.r. została 
otwarta piękna historycz-
na wystawa w  Muzeum 

Radomszczańskim 95 lat Zuchów.
Otwarcia dokonał przewodnik 

ZHP – dyr. Muzeum P. Krzysztof Zyg-
ma z udziałem namiestnika Zuchowe-

go hm. Anny Zatoń oraz hm. Mariana 
Stalki – Przewodniczącego Komisji 
Historycznej ZHP przy Hufcu w Ra-
domsku.

Na wystawie tej możemy obejrzeć 
wiele dawnych zdjęć Zuchów oraz 
oznaczeń ich, jak również umunduro-

wania.
Wiele z  tych pamiątek w  miarę 

upływu czasu uległo stopniowym prze-
mianom. Na tę okoliczność została wy-
dana przez komisję Historyczną Hufca 
Radomsko piękna monografia, która 
zamieściła bardzo wiele ciekawych wia-
domości i pamiątek minionych 95 lat.

Do tego opracowania przyczynił 
się zespół w  składzie śp. hm Marian-
na Stalka, phm Zbigniew Sąciński, hm 
Marian Stalka, hm Stefan Bebłociński, 
pwd Paweł Więckowski, sam Karolina 
Liczberska.

W  otwarciu wystawy wzięli także 
udział kom. Hufca ZHP w Radomsku 
hm Paweł Mękwiński oraz Zuchmistrz 
phm Jacek Pawelec i liczne grono har-
cerek. Na stronie 23. Możemy zauwa-
żyć organizatorkę drużyny zuchowej 
żeńskiej dh. Helenę Krentównę-Fok-
sową, działającą w  Kłomnicach od 
1938 r. do wybuchu II wojny, tj. 1939 r. 

Szkoda, że brak dokumentacji Zu-
chów chłopców, których prowadził 
wówczas drużynowy ZHP im. „Za-
wiszy Czarnego” hm Wacław Foks. Dróżyna „Lesne Ludki” na pochodzie 1-majowym (1963 rok)

XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Kłomnicach
fot. Michał Bąk (oprócz podpisanych)

fot. Krzysztof Chmielarz
fot. Krzysztof Chmielarz

VI edycja Gminnego Dnia Dziecka

Stypendia Wójta - II semestr 2013/2014 
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Komputer KidSmart w przedszkolu w Rzerzęczycach

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru 
Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

Czym skorupka za młodu…

Święto Ziemi w Zespole Szkół w Rzerzęczycach
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Drużyna Zuchów istniała do czasu II 
wojny. Natomiast jest kserokopia Ko-
mendy Hufca w  Radomsku, zezwa-
lająca na zorganizowanie przez dha 
Jędrzeja Moderskiego Drużyny Zu-
chów z  dnia 1 września 1960 r. Dru-
żyna Zuchów została zorganizowana 
przy Szkole Podstawowej im. G. Pira-
mowicza przez Jędrzeja Moderskiego 
i działała do chwili przekazania jej kier. 
szkoły w  Kłomnicach opiekunowi p. 
Władysławowi Barczykowi w  1965 r. 
Drużynę tą – „Leśne ludki” prowadził 
dh. J. Moderski, a następnie po odby-
tych kursach i warsztatach zuchowych 
dh. Jerzy Zając oraz dh. Maciej Ziem-
biński.

W  monografii tej wspomniałem 
o  artykule zamieszczonym w  Gazecie 
Kłomnickiej z  roku 2009 opisującej 

skład osobowy tych Zuchów oraz ich 
działalność.

Byłoby moim skromnym życzeniem 
aby obecnie istniejące drużyny zuchowe 
działające przy szkołach naszej Gminy, 
przy wsparciu szkoły zorganizowały 
wycieczkę na tą wystawę w Radomsku.

Wystawa ta będzie trwała do końca 
sierpnia b.r., od poniedziałku do piąt-
ku włącznie w godzinach od 8 do 15, 
a  także w niedziele. (Telefon do Mu-
zeum w Radomsku 44 683 56 51).

Praca z  najmłodszą młodzie-
żą szkolną (II, III klasa) daje piękne 
wspomnienia w  wychowaniu przez 
okres zuchowy, a następnie harcerstwo 
tak dla wychowawców, jak dla samej 
młodzieży.

Można zaobserwować piękny roz-
wój tej młodzieży, jej szczere zaangażo-

wanie w życie zespołowe, radość i przy-
szłe predyspozycje.

Ten trud w wychowanie młodzieży 
bardzo się opłaca i przynosi radość nie 
tylko samej młodzieży, ale także rodzi-
com i wychowawcom. «

Przyjaciołom ze Szkoły Podstawowej w Witkowicach

Spotkanie po latach

31 maja 2014 r. w  Pałacu 
w  Nieznanicach spotkali 
się po 46 latach absolwenci 

Szkoły Podstawowej w Witkowicach. 
Na dwie klasy równorzędne liczące 
około 50 uczniów na spotkanie przy-
była blisko połowa. Wszyscy ci, którzy 
mimo upływu czasu mogli i chcieli się 
spotkać, porozmawiać, okryli uśmie-
chem wspomnienia pierwszych lat 
nauki szkolnej. A było co wspominać: 
starą, nieistniejącą szkołę, jej na czarno 
malowane podłogi, ręczny, mosiężny 
dzwonek i woźnego śp. Pana Wiewiórę 
w liberii z błyszczącymi w dwóch rzę-
dach guzikami. No i  kancelarię czyli 
pokój nauczycielski, dokąd odsyłali wy-
chowawcy niesfornych uczniów celem 
niepowtarzalnych spotkań z kierowni-
kiem szkoły, a właściwie z jego gumo-
wą dyscypliną. Tam też znajdowały się 
„świętości” dydaktyczne czyli adapter 
„Bambino” i mała encyklopedia PWN 
jednotomowa w  ciemnoniebieskiej 
twardej oprawie z  kartkami z  papieru 
jak książeczka do nabożeństwa.

W Nieznanicach w majowe popołu-
dnie spotkali się piękni 60-letni, którzy 
urodzili się w roku śmierci Józefa Stali-
na, dzieciństwo spędzili w epoce Wła-
dysława Gomółki, młodość w  czasach 
Edwarda Gierka, a początek stabilności 

w bardzo niestabilnych czasach rodzą-
cej się „Solidarności”, stanu wojennego, 
kartek, przydziałów, dyskusji. Nagrania 
The Rolling Stones’ów wciąż stanowiły 
manifest wolności.

A oni wciąż pracowali w szpitalach, 
fabrykach, prowadzili elektrowozy po-
ciągów, budowali gazociągi, służyli 
w  marynarce wojennej. Wszyscy re-
alizowali marzenia. Przybyło siwizny, 
zmarszczek lub kilogramów, ale mimo 
różnych przesileń, burz i naporów oca-
lili w  sobie to, co najlepsze i  najpięk-
niejsze.

Wasza Koleżanka

Szumi gaj, szumi gaj,
Szumią gałązeczki.

Opowiem ci życie utkane z niteczki.
Z niteczki cieniutkiej jak poranna mgiełka
Przetykanej czasem przez magiczne szkiełka.

Usiedli przy stole,
Przy głośnej rozmowie,

By obudzić ciszę, wypili „Na zdrowie”.
- Cóż mam ci powiedzieć?

Że było wesoło łatwo i przyjemnie?
- A może zbyt trudno i często daremnie?

Szumi gaj, szumi gaj,
Szumią gałązeczki

Związane to życie w różne supełeczki.
Teraz pachnie kawą, a za oknem maj.

Cudowne są chwile i to jest właśnie raj.

MaRo
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To już VI edycja Gminnego Dnia Dziecka 
pod patronatem Wójta Gminy Kłomnice

Renata Krawiec

„Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż, a zapamiętam

Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”

Ta myśl filozoficzna dzięki 
VI Edycji Gminnego Dnia 
Dziecka pod Patronatem 

Wójta Gminy Kłomnice bezpośred-
nio doświadcza w  przeżycia samych 
dorosłych oraz wszystkie małe dzieci 
z naszej gminy. Tradycyjnie organiza-
cja spoczywa na Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Kłomnicach, przy współ-
pracy: Dyrektor Przedszkola w  Rze-
rzęczycach oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół w  Kłomnicach. Nad całością 
czuwała Zastępca Wójta Gminy Kłom-
nice.

Emocje wiążą się z miejscem tu i te-
raz – Hala Sportowa w dniu 2 czerwca.

Zabawy muzyczne przy dobrym 
repertuarze z Mini Mini: Boogie Wo-
ogie, Osioł – Jacek Stachursky, Pieski 
Małe dwa, rozgrzały atmosferę uroczy-
stości. W  programie znalazł się spek-
takl pt. ”Królewna Śnieżka i  siedmiu 
krasnoludków” w  reżyserii P. Moniki 
Rusajczyk, przy współpracy P. Ewy 
Złotorowicz, w  wykonaniu dzieci klas 

I, II i III z ZS w Skrzydlowie.
Chronologicznie, spotkanie z Aspi-

rantami Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w  Czę-
stochowie, a  zwłaszcza z  maskotką 
śląskich policjantów – Sznupkiem. 
Podczas otwarcia zastępca Wójta ob-
darowała dzieci cukierkami, a  później 
wraz z gośćmi przekazali dzieciom od-
blaskowe wisiorki. Konkursy i  zabawy 
sprawnościowe dopełniły czynnemu 
spędzeniu czasu uroczystości. Występ 
laureatów Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej dał wszystkim jednoznacznie, spoj-
rzenie na edukację muzyczną naszych 
dzieci i  niezaprzeczalnie jej wysoki 
poziom. Wystąpili: Marysia Kępa (kat. 
Przedszkolna, Rzeki Wielkie), Bartosz 
Bąk i Dorotka Stanisz(Kłomnice), An-
toś Sosnowski (Rzerzęczyce)- kat. 0 do 
III klasy oraz Anita Topolska i Klaudia 
Wrońska(Garnek)- kat. IV-VI. Grupa 
Taneczna Tancerze prowadzona pod 
kierunkiem Karoliny Gonery z  GOK 
wyzwoliła w  nas miłe doznania arty-
styczne i  oczywiście podobnie było 
z warsztatami plastycznymi, prowadzo-
nymi pod kierunkiem Katarzyny Sosn-
nowskiej. W  finale powstał Zamek – 

budowla przestrzenna, urokliwe dzieło 
usposobionych plastycznie dzieci. 

Nauka Gry na bębnach djambe 
Pawła Kwiatkowskiego przez sześć 
edycji zdobywa rzeszę zwolenników. 
Przewijały się także gry umysłowe 
w  rodzaju zgaduj-zgadule i  wiele in-
nych form parateatralnych. Malowanie 
buzi i  tatuaży przez naszą już dorosłą 
Zuzię Eliasz, wychowaną przez Akcję 
Ferie i  Wakacje wyzwoliło chęć na-
tychmiastową posiadania tatuaży i ko-
lorowych buzi. Skręcanie balonów zy-
skało uznanie wszystkich milusińskich 
i  powstanie ogromnych kolejek. Po-
dobnie było przy potocznie brzmiących 
„dmuchańcach”. Energia i  adrenalina 
poszły w górę tak wysoko u dzieci, jak 
zamki dmuchane. Słodki poczęstunek 
uzupełnił brakujące kalorie.

Szkoda tylko, że akustyka Hali jest 
nie do pozazdroszczenia przy wyjątko-
wej pracy wszystkich w  tym wyjątko-
wym dniu. Uśmiechajcie się dużo i po-
traktujcie elementy ludyczne jako jeden 
ze sposobów wyzwolenia się z rzeczy-
wistości, zwłaszcza kiedy ma się wspa-
niałe dzieci, takie jak te - wszystkie na-
sze z gminy. «

Stypendia Wójta - II semestr 2013/2014 
Joanna Grzywacz

Na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Kłomnice Wójt 
Gminy Kłomnice pragnąc 

docenić uzdolnionych i pracowitych 
uczniów z terenu Gminy Kłomni-
ce przyznał w 2014 roku „Stypendia 
Wójta Gminy Kłomnice”. Jednorazo-
we stypendia w kwocie jednego tysiąca 
złotych mają charakter wspierający wy-
bitnie uzdolnionych uczniów z terenu 
naszej gminy, zwłaszcza tych, którzy 
osiągając sukcesy w różnego rodzaju 
konkursach, turniejach i olimpiadach, 
reprezentują godnie Gminę Kłomnice 
poza jej granicami.

 Na spotkanie z radnymi naszej 
gminy zostali zaproszeni stypendyści, 
ich rodzice oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych, na którym uczniowie 
otrzymali gratulacje i pamiątkowe dy-
plomy.

Stypendia Wójta Gminy Kłom-
nice za II półrocze roku szkolnego 
2013/2014 otrzymali: uczniowie Ze-
społu Szkół w Kłomnicach - Filip 
Woldan, Patrycja Przybyłowicz, Anna 
Łapeta i Julia Kisiel, uczniowie Ze-
społu Szkół w Rzerzęczycach - Natalia 
Maj, Aleksandra Ryś i Wiktoria Łą-
giewka, uczniowie Zespołu Szkół im. 

Bolesława Prusa w Garnku - Weroni-
ka Pruszek, Dawid Witczak i Natalia 
Szyda, uczniowie Zespołu Szkół im. 
Jana Kochanowskiego w Witkowicach 
- Oskar Szymczyk i Iga Kugiel, uczeń 
Zespołu Szkół w Zawadzie - Mateusz 
Wtulich, uczennica Zespołu Szkół im. 
Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlo-
wie - Paulina Pluta, uczennica Zespołu 
Szkół w Konarach - Katarzyna Chrzą-
stek, uczeń Gimnazjum im H. Wagne-
ra w Częstochowie - Kamil Wacek oraz 
uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Łodzi - Piotr Borowiecki.«

www.klomnice.pl



21GAZETA KŁOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

Sukcesy zespołów ludowych
Leszek Janik

Z  przyjemnością informujemy 
o ostatnich sukcesach zespo-
łów ludowych, działających 

przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kłomnicach.

W  dniu 24 maja 2014 r. Zespół 
Obrzędowy „Grusza” z  Rzerzęczyc 
zdobył II miejsce podczas Konfron-
tacji Teatralnych w  Mykanowie. Za 
najlepszą aktorkę podczas tych kon-
frontacji została uznana zdobywczyni 
nagrody specjalnej p. Zdzisława So-
sna z  Zespołu Obrzędowego „Gru-
sza”.

Ludowy Zespół Folklorystyczny 
„Klepisko” biorąc udział w XXI Mię-
dzynarodowym Przeglądzie Zespo-
łów Regionalnych „Złoty Kłos” 2014 - 
Euro-Folklor, wyśpiewał następujące 
miejsca: „Kłomnickie Chłopoki” III 
miejsce, panie z  Zespołu „Klepisko” 
wyróżnienie, (w kategorii tej wystar-

towało 38 zespołów ), w kategorii so-
listek i solistów (ogółem 29) p. Irena 
Janus zdobyła II miejsce, takie samo 
miejsce wyśpiewała p. Anna Gonera, 
wyróżnienie zdobył p. Marek Majew-
ski. Przegląd odbył się w  dniach 01 
- 03 maja 2014 r. w Zebrzydowicach.

Następnym sukcesem zespołu 
„Klepisko” było zdobycie I  miejsca 
w  IV Przeglądzie Pieśni Maryjnej 
w Wielgomłynach Sukcesem zakoń-
czyły się też występy solistek: p. Ma-
ria Borowik zajęła I miejsce, p. Anna 
Gonera II miejsce, a  p. Mirosława 
Urbanik-Wolska wyśpiewała III 
miejsce. Przegląd odbył się w dniu 20 
maja 2014 r. w GOKiS.

Zespół „Klepisko” zaprezentował 
się też w Radomsku w dniu 26 maja 
2014 r. na Festiwalu Seniorów. Co 
prawda festiwal nie miał charakteru 
konkursowego, jednak w opinii orga-

nizatorów oraz pozostałych występu-
jących, była to najlepsza prezentacja 
podczas tego festiwalu. Impreza od-
była się w  Miejskim Domu Kultury 
w Radomsku.

Mamy też nadzieję na osiągnięcie 
sukcesu przez Ludowy Zespół Pie-
śni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. 
Zespół ten w  dniu 21 czerwca 2014 
r. weźmie udział w  IV Przeglądzie 
Zespołów Dziecięcych i Młodzieżo-
wych - Opoczno 2014.

Gratulując sukcesów, mamy na-
dzieję że i pozostałe występy przynio-
są nie mniej owocne żniwo. Okazją do 
tego już w najbliższym czasie będzie- 
III Regionalny Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych, podczas „Kłomnickiego 
jarmarku z  jajem” który odbędzie się 
w  dniu 28 czerwca 2014 r. na który 
już teraz zapraszamy. «

Spektakularny sukces Orkiestry z Kłomnic!

II EDYCJA Ogólnopolskiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Kłomnicach już za nami 

Krzysztof Jabłoński

II edycja festiwalu rozpoczęła 
się 1czerwca uroczystą pa-
radą ulicami Kłomnic o go-

dzinie 12:30.
Po oficjalnym otwarcie festiwalu 

przez wójta Gminy Kłomnice - Ada-
ma Zająca oraz Panią prezes stowa-
rzyszenia Barbarę Kanoniak, niespeł-
na pół tysiąca muzyków wykonało 
wspólnie marsza „ Johny Dixie” pod 
batuta kapelmistrza gospodarzy 
Krzysztofa Jabłońskiego. Następnie 
11 zaproszonych zespołów przystąpi-
ło do zmagań konkursowych ocenia-
nych przez jury w składzie: 
- Piotr Janik (przewodniczący)
- Dariusz Pikor 
- Bartosz Robak.

Podczas niedzielnych zmagań wy-
stąpiły dla Nas następujące orkiestry:
1. Orkiestra Dęta O.S.P. w Dzietrz-

kowicach
2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 

Dąbrowy Zielonej
3. Orkiestra Dęta Gminy Gidle
4. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 

Pławna
5. Orkiestra Dęta z Sulmierzyc
6. Orkiestra Dęta OSP Kruszyna
7. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

OSP Zajączki Pierwsze
8. Sompoleńska Orkiestra Dęta
9. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

przy Domu Kultury we Włosz-
czowie

10. Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice
11. Orkiestra Dęta Miasta i Gminy 

Olszyna
Jury na podstawie protokołu po-

stanowiło przyznać następujące miej-
sca oraz wyróżnienia: 
I miejsce - Orkiestra Dęta Gminy 

Kłomnice
II miejsce – Sompoleńska Orkiestra 
Dęta 
III miejsce - Orkiestra Dęta Miasta i 
Gminy Olszyna
 Wyróżnienie specjalne (nagroda rze-
czowa ufundowana przez sklep mu-
zyczny GAMA Krzysztof Witczak) 
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
Zajączki
Pierwsze Wyróżnienie - Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielo-
nej
Wyróżnienie - Orkiestra Dęta OSP 
Kruszyna

Festiwal został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Gminy Kłomnice przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Kłomnicach. «

www.klomnice.pl
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KidSmart w przedszkolu 
w Rzerzęczycach

Ingrida Gajda

Przedszkole w  Rzerzęczycach 
zostało jednym z  30 uczest-
ników Programu Nauczania 

Przedszkolnego KidSmart w  woje-
wództwie śląskim. W  ramach pro-
gramu organizowanego przez Firmę 
IBM Polska Sp. z o.o. we współpracy 
z  Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Śląskiego przedszkola-
ki otrzymały zestaw komputerowy 
Young Explorer zaprojektowany 
specjalnie dla dzieci w wieku 3- 7 lat 
zarówno pod względem oprogramo-
wania jak również samej obudowy – 
która jest kolorowa, a przede wszyst-
kim bezpieczna. 

30 kwietnia odwiedziła nasze 
przedszkole Zastępca Wójta Gminy 
Kłomnice pani Wanda Kusztal, któ-
ra oficjalnie przekazała przedszkola-
kom nowy komputer. Dzieci wspólnie 
z gościem sprawdziły jak działa nowy 
sprzęt i  jakie ciekawe gry edukacyjne 
ma w swoim oprogramowaniu. Dzieci 
obiecały dbać o komputer i korzystać 
z  niego zgodnie z  przeznaczeniem 
i ustalonymi zasadami.

Zestaw KidSmart obejmuje: kom-
puter w  obudowie, monitor, głośniki, 
słuchawki z  mikrofonem, klawiaturę, 
myszkę, drukarkę, ławeczkę do sie-
dzenia oraz oprogramowanie eduka-
cyjne  wspierające program nauczania 
w  zakresie edukacji matematycznej 
i logicznego myślenia. 

W  kwietniu odbyło się szkolenie 
przedstawicieli przedszkoli wytypo-
wanych do uczestnictwa w programie 
IBM KidSmart, które będą realizo-
wały programy edukacyjne z  wyko-
rzystaniem komputerów typu Young 
Explorer. W  tym szkoleniu udział 
wzięły także dwie nauczycielki nasze-
go przedszkola. Uczestnicy szkolenia 
zostali zapoznani ze strukturą tech-
niczno-użytkową zestawu kompute-
rowego oraz oprogramowaniem PNP 
IBM – KidSmart. Nauczyciele prze-
prowadzili analizę treści podstawy 
programowej pod kątem możliwości 

wykorzystania oprogra-
mowania do wzbogacenia 
i  uzupełnienia tradycyj-
nych metod i  form pra-
cy z  dziećmi, z  możli-
wościami wykorzystania 
technologii informatycznych i  komu-
nikacyjnych we wczesnym stadium 
nauczania.

Program Nauczania Przedszkolne-
go KidSmart IBM został stworzony, 
aby zrealizować dwa cele – wykorzy-
stać najnowsze technologie w  zaję-
ciach dydaktycznych, a  także uczynić 
je dostępnymi dla placówek i uczniów, 
którzy nie mieliby możliwości dotrzeć 
do nich samodzielnie. 

Zestaw KidSmart z nowoczesnym 
oprogramowaniem IBM pozwala 
na innowacyjną realizację Podstawy 
Programowej, szczególnie w  zakresie 
podstaw matematyki oraz logiczne-
go myślenia. Ponadto, poprzez wpro-
wadzenie elementów nowoczesności 
oraz zabawy, urozmaica i  uatrakcyj-
nia zdobywanie nowych umiejętności. 
Uczestnicząc w  programie, dzieci już 
we wczesnych latach będą uczyć się 
jak racjonalnie i efektywnie korzystać 
z  komputera oraz z  elektronicznych 
zasobów wiedzy. Komputer może być 
wykorzystany do pracy indywidualnej 
z  dziećmi o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych a  także do prowadze-
nia obserwacji i  diagnozowania osią-
gnięć dydaktyczno – wychowawczych. 
Przedszkolaki będą korzystać z  róż-
nych gier: logicznych, matematycz-
nych, muzycznych, a  nawet tworzyć 
swoje własne filmy i melodie. To po-
może im w  rozwinięciu cierpliwości, 
nauczy współdziałania, poszerzy ich 
wyobraźnię, ukształtuje umiejętności 
poznawcze. Oprogramowanie kom-
putera zawiera programy dydaktycz-
ne, a każde z nich zawierają po kilka 
atrakcyjnych dla dzieci gier. Na przy-
kład „Mapa Milusi” to program za-
wierający gry dydaktyczne w  których 
dzieci poznają, utrwalają pojęcia ma-

tematyczne takie jak: rozpoznawanie 
i porównywanie różnic w rozmiarach, 
rozróżnianie figur geometrycznych, 
rozpoznawanie i czytanie liczb od 0 do 
10 (20, 30), tworzenie, rozpoznawanie 
i uzupełnianie serii i wzorów, liczenie 
przedmiotów. Program, , Mapa Felka” 
to rozwijanie wyobraźni, pobudzanie 
ciekawości, rozwijanie mowy poprzez 
gry, w  których dzieci odkrywają, że 
przedmiot składa się z  części, budu-
ją go według planu, poznają terminy 
meteorologiczne, badają zmiany, ja-
kie zachodzą wraz z  upływem cza-
su w  przyrodzie. „W  środku domku 
Anuli” przedszkolaki poszerzają swoją 
wiedzę, odkrywają relacje łączące Zie-
mię, globus i mapę świata, uczą się od-
czytywać pełne godziny na zegarach, 
dowiadują się co to są jednostki czasu, 
wyświetlając do przodu i do tyłu film 
rysunkowy, w którym każda klatka to 
jeden miesiąc, dzień, minuta, sekun-
da, uczą się posługiwać kierunkami 
względnymi i kardynalnymi. 

Cieszymy się, że nasze przedszkole 
dołączyło do grona placówek wykorzy-
stujących w swoich działaniach eduka-
cyjnych program KidSmart. Umożliwi 
nam to z  wzbogacenie i  uzupełnie-
nie tradycyjnych metod i  form pracy 
z dziećmi oraz uatrakcyjni ofertę edu-
kacyjną przedszkola. W imieniu dzie-
ci, dyrektora i nauczycieli Przedszkola 
w  Rzerzęczycach chcemy serdecznie 
podziękować Zastępcy Wójta Gminy 
Kłomnice pani Wandzie Kusztal za 
otrzymany komputer oraz Pracow-
nikom Schroniska dla Zwierząt „As” 
w Jamrozowiźnie za pomoc w dostar-
czeniu sprzętu z  Katowic do naszej 
placówki. Serdecznie dziękujemy! «

www.klomnice.pl
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„Dzieci listy piszą... dla Ziemi”
Sylwia Kuban

W  bieżącym roku Gmina 
Kłomnice przyłączyła 
się do ogólnopolskiej ak-

cji „Listy dla Ziemi” organizowanej 
przez Fundację Ekologiczną ARKA. 
W  związku z  tym wszystkie szkoły 
i  przedszkola z  terenu naszej gmi-
ny miały możliwość wzięcia udziału 
w konkursie ekologicznym „Listy dla 
Ziemi”. 

Głównymi celami akcji są edukacja 
ekologiczna oraz promowanie ważnych 
tematów z  zakresu ekologii. W  2014 
roku tematem przewodnim jest pale-
nie śmieci w  piecach domowych oraz 
ważna problematyka niskiej emisji. 
Do szkół i przedszkoli trafiły materiały 
edukacyjne – papiery listowe, plakaty, 
pakiety edukacyjne, filmy, scenariusze 
lekcji. W czasie trwania akcji, ucznio-
wie pisali listy na temat „Czyste po-
wietrze – zdrowy człowiek”, natomiast 
prace najmłodszych uczestników przy-
brały formę rysunków i  wycinanek. 
W listach, adresowanych do dorosłych 
mieszkańców Ziemi, uczniowie zachę-
cali i wyjaśniali, jak można przyczynić 
się do ochrony środowiska, z korzyścią 

dla własnego zdrowia. Listy pisane 
były na specjalnym papierze listowym 
wykonanym z makulatury. Nim jednak 
one powstały, uczniowie i przedszkola-
ki wzięli udział w specjalnych lekcjach 
tematycznych. Odbyły się również 
konkursy, „zielone marsze”, pogadan-
ki i  dyskusje na temat, w  jaki sposób 
ludzie szkodzą środowisku i  jak mogą 
zmieniać swoje przyzwyczajenia, aby 
chronić przyrodę i własne zdrowie. 

Swoje prace dzieci zabrały do do-
mów i przekazały dorosłym: rodzicom, 
dziadkom. W  ten sposób edukacja 
miała wymiar podwójny. Bo to wła-
śnie najmłodsi są najbardziej narażeni 
na powikłania zdrowotne, które wy-
nikają  z  życia w  zanieczyszczonym 
powietrzu. Jednocześnie to oni mają 
największą szansę przekonać dorosłych 
- swoich rodziców, dziadków, by zmie-
nić przyzwyczajenia i: nie spalać w do-
mowych piecach śmieci segregować 
odpady, częściej korzystać z publiczne-
go transportu zamiast samochodu, jeź-
dzić na rowerze, sadzić i  pielęgnować 
drzewa.

W czasie realizacji akcji ekologicz-

nej szkoły i  przedszkola mogły robić 
zdjęcia czy napisać relację, a następnie 
przesłać je do fundacji ekologicznej 
ARKA, a te zostały zaprezentowane na 
Facebooku – www.facebook.com/listy-
dlaziemi.

W ramach programu przewidziany 
został ogólnopolski konkurs na naj-
piękniejszy „List dla Ziemi”, na który 
wpłynęło prawie 900 prac napisanych 
przez uczniów z całej Polski. Po wielu 
dniach czytania listów, segregowania 
ich i debatowania jury wybrało finało-
we 150 prac. Wśród nich znalazły się 
również listy Doroty Wyszki z Zespo-
łu Szkół w  Rzerzęczycach oraz Leny 
Centkowskiej z Zespołu Szkół w Za-
wadzie. Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczniom, 
wychowankom i  nauczycielom pla-
cówek oświatowych z  terenu Gminy 
Kłomnice za udział w akcji ekologicz-
nej „Listy dla Ziemi”. Mamy nadzieję, 
że zapoczątkują one w  rodzinach na-
szych dzieci, nowe, dobre nawyki eko-
logiczne, związane z ochroną powietrza 
i wyeliminują palenie śmieci w domo-
wych piecach. «

Święto Ziemi w Zespole 
Szkół w Rzerzęczycach

Małgorzata Woszczyna

W  tym roku 29 kwietnia 
obchodziliśmy w  naszej 
szkole Dzień Ziemi. 

„Zmieniaj nawyki – nie klimat”-
-to hasło tegorocznego święta. Na 
akademii uczniowie przypomnieli hi-
storię Dnia Ziemi, recytowali wiersze 
o  przyrodzie, namawiali wszystkich 
do działań proekologicznych. Młodsi 
uczniowie śpiewali piosenki ekologicz-
ne. Dzieci z  klasy IV zaprezentowały 
inscenizację

„Chrońmy przyrodę”. Podsumowa-
niem tego wystąpienia było przesła-
nie do Wszystkich ludzi „.. Świat jest 
wspaniałym darem od prawieków i nie 
zastąpi go komputer żaden, więc nie 

zapomnij dorosły człowieku, pozwolić 
nam iść jego darów, śladem..”. Scenki 
i piosenki w wykonaniu uczniów mia-
ły na celu przybliżenie zasad w zakre-
sie właściwego postępowania wobec 
ochrony środowiska, troskę o  zdrowie 
i kondycję człowieka oraz oszczędność 
surowców naturalnych. Wystąpił rów-
nież chór szkolny. Jako społeczność 
szkolna włączyliśmy się w  realizację 
akcji pisania Listów dla Ziemi „Czyste 
powietrze – zdrowy człowiek”. W swo-
ich pracach uczniowie poruszali ważne 
zagadnienia dotyczące niskiej emisji 
i  sposoby jej przeciwdziałania, wpły-
wu spalania odpadów w  paleniskach 
domowych na zdrowie człowieka oraz 

zachęcali do podejmowania indywi-
dualnych działań zmierzających do 
poprawy stanu naszego środowiska. 
Młodsi uczniowie z  klas I-III w  cie-
kawy sposób wykonali listy – rysunki. 
Najpiękniejsze prace uczniów z  klas 
starszych zostały odczytane na akade-
mii. Z otrzymanych prac uczniowskich 
zorganizowana została wystawa na ko-
rytarzu szkolnym. Kształtując postawę 
ekologiczną u młodych uczniów nasza 
szkoła podejmuje wiele inicjatyw eko-
logicznych. Od kilku lat współpracuje-
my z Fundacją „Silesia”. Uczestniczyli-
śmy w akcjach

„Posadź swoje drzewko”. W  tym 
roku szkolnym dokonaliśmy również 
nowych nasadzeń – 10 klonów. Ucznio-
wie chętnie pracowali przy nasadze-
niach. Dbamy o  czystość środowiska. 
Propagujemy postawy proekologiczne 
mające wpływ na ochronę środowiska 
naturalnego. Dyrektor szkoły Ryszard 
Krok promuje na co dzień wszelkie 
inicjatywy społeczne służące poprawie 
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stanu naszego środowiska. W  naszej 
placówce na bieżąco podejmowane są 
konkretne działania mające na celu 
ograniczenie zużycia energii. Szkoła 
jest ogrzewana poprzez nowoczesny 
piec ekologiczny , w  którym paliwem 
jest pellets. To produkt uboczny prze-
mysłu drzewnego. Zgranulowane reszt-
ki trocin lub wiórów tartacznych itp. 
przetwarzane są na wysoko kaloryczne 
paliwo, którym ogrzewać możemy na-
sze domy. Spalanie odbywa się w pal-
nikach automatycznych lub kotłach, 
bez emisji szkodliwych gazów, pozo-
stawia niewielką ilość popiołu (spalanie 
w 99% ). Kalorie potrzebne do ogrzania 
domu w przypadku pellets są o połowę 
tańsze od uzyskanych z  oleju opało-

wego a  o  około 40% tańsze od gazu. 
Należy pamiętać o tym, że ogrzewając 
swój dom granulatem drzewnym pel-
lets – chronimy środowisko i  oszczę-
dzamy własne pieniądze. Na szkolnym 
dachu zainstalowane są kolektory sło-
neczne, z których pozyskuje się ciepłą 
wodę. Działania podejmowane w  Ze-
spole Szkół w Rzerzęczycach mogą być 
wzorem do naśladowania przez mło-
dych ludzi, którzy chcą być „eko”. Nasi 
uczniowie w szkole mają możliwość se-
gregowania śmieci. Są specjalne kosze 
z trzema przegrodami na odpowiednie 
odpady. Na podwórzu szkolnym rów-
nież ustawione są pojemniki służące do 
segregowania śmieci. 

Poprzez podejmowanie różnych 

działań proekologicznych zachęcamy 
Wszystkich do ekologicznego stylu 
życia. W gminie Kłomnice przeprowa-
dzono wiele ważnych i znaczących dla 
społeczeństwa inwestycji, a wśród nich 
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. 
Dzieci i młodzież naszej szkoły zwraca-
ją się z prośbą do Wójta Gminy Kłom-
nice i Rady Gminy, aby działania pro-
ekologiczne były rozszerzone w  całej 
miejscowości poprzez rozbudowę sieci 
kanalizacji tak, aby wszyscy mieszkańcy 
mogli z niej korzystać. Mamy nadzieję, 
że dzieci, młodzież oraz dorośli będą 
zmieniać swoje codzienne przyzwycza-
jenia z korzyścią dla własnego zdrowia 
i najbliższego środowiska naturalnego. 
«

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę

Bogusława Woldan, Walentyna Wilk

14 maja 2014r. uczniowie 
kl. I  – III oraz kl. VI Ze-
społu Szkół w  Zawadzie 

uczestniczyli na Jasnej Górze w  VI 
Pielgrzymce Szkół noszących imię 
Prymasa Tysiąclecia. Częstochowa, 
choć niezwykle gościnna, przywita-
ła nas deszczem, który uniemożliwił 
spotkanie przy Domu Pamięci Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. Udaliśmy 
się więc wraz z pozostałymi uczestni-
kami pielgrzymki do Sali ojca Augu-
styna Kordeckiego. Tam wszystkich 
przybyłych powitała Pani Iwona Czar-
cińska – wiceprezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i  członek Instytutu 
Prymasa Wyszyńskiego. Przypomniała 
nam, że mottem naszego tegorocznego 
spotkania na Jasnej Górze będą sło-
wa popularnej piosenki powstańczej: 
„Czuwaj wiaro i  wytężaj słuch, pręż 
swój młody duch…” (z  piosenki „Pa-
łacyk Michla”). W  tym roku przypada 
bowiem 70. rocznica powstania war-
szawskiego, a  patron naszego gimna-
zjum należał do grona powstańców. 
Był kapelanem powstańczym okręgu 
Warszawa-Kampinos. Nosił pseudo-
nim Radwan 3. To także kapelan szpi-
tala wojskowego w Laskach. Towarzy-

szył młodym powstańcom zwłaszcza 
w  najtrudniejszych chwilach… Jego 
najbliższa współpracowniczka, Maria 
Okońska, pseudonim Emanuela (zm. 
6.05.2013r.), też brała czynny udział 
w  powstaniu, prowadząc pracę apo-
stolską. Za swój udział w  powstaniu 
została odznaczona przez prezydenta 
RP śp. Lecha Kaczyńskiego w  2009r. 
Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski.

Pani Czarcińska przybliżyła nam 
również postać ks. Józefa Stanka, któ-
ry w 1999r. został ogłoszony przez pa-
pieża Jana Pawła II błogosławionym 
w  gronie 108 męczenników II wojny 
światowej. W dniu wybuchu powstania 
warszawskiego posługiwał w  jednym 
ze stołecznych szpitali. W drugiej po-
łowie sierpnia 1944r. trafił jako kape-
lan do zgrupowania Armii Krajowej 
walczącego na Czerniakowie. Wzięty 
przez SS do niewoli jako zakładnik zo-
stał zamordowany 23 września 1944r. 
Na spotkanie szkół przywiozła nawet 
Jego relikwie. Dała nam w ten sposób 
możliwość złożenia hołdu bohaterowi, 
który walczył o wolną, niepodległą Pol-
skę, oddając w jej obronie swoje życie, 
marzenia i ideały.

Następnie wszyscy licznie zgro-

madzeni w  Sali ojca Kordeckiego 
– uczniowie, nauczyciele, dyrekto-
rzy szkół i  księża wysłuchali montażu 
słowno – muzycznego, który przygoto-
wali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 49 w Białymstoku i ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Leżajsku.

Mieliśmy również okazję dotknąć 
kart żywej historii…. Zaszczycił nas 
swoją obecnością były uczestnik po-
wstania warszawskiego – Pan Leszek 
Maciej Czarciński (ojciec Pani Iwo-
ny Czarcińskiej). Gdy wybuchło po-
wstanie, miał zaledwie 16 lat. Przy-
brał pseudonim „Duży” i  z Sidolówką 
(ręcznym granatem produkowanym 
w  warunkach konspiracyjnych przez 
wytwórnie Armii Krajowej) w ręku ru-
szył do walki z Niemcami. Należał do 
Grupy Bojowej „Krybar”, która począt-
kowo walczyła na Powiślu, a następnie 
wycofała się do Śródmieścia. Przedsta-
wiciele uczniów kwiatami podzięko-
wali byłemu powstańcowi Panu Czar-
cińskiemu za przybycie i niecodzienną 
lekcję historii.

O  godz. 12:15 w  Kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej rozpoczę-
ła się Msza św., której przewodniczył 
ks. Edward Pleń, krajowy duszpasterz 
sportowców. 

www.klomnice.pl
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II powiatowy konkurs piosenki 
w języku angielskim 

Joanna Suliga, Agnieszka Kloczkowska 

28 maja 2014 r. w Gimnazjum 
w Kłomnicach odbył się II 
Powiatowy Konkurs Pio-

senki w  Języku Angielskim, którego 
organizatorkami były p. Agnieszka 
Kloczkowska i  p. Joanna Suliga. Ce-
lem konkursu było przede wszystkim 
zaprezentowanie utworów muzycz-
nych w języku angielskim, ale również 
umożliwienie młodzieży aktywnego 
uczestnictwa w  życiu kulturalnym, 
promowanie młodych talentów, radość 
wspólnego muzykowania, pogłębianie 
wrażliwości artystycznej uczniów oraz 
tworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi kultury muzycznej.

Do konkursu zgłosiło się 14 szkół: 

Gimnazjum w  Dąbrowie Zielo-
nej, Gimnazjum nr 5 w  Częstocho-
wie, Gimnazjum nr 2 w  Koniecpolu, 
Społeczne Gimnazjum nr 1 w  Czę-
stochowie, Gimnazjum w  Garnku, 
Gimnazjum nr 24 w  Zespole Szkół 
nr 3 w  Częstochowie, Gimnazjum 
w Skrzydlowie, Prywatne Gimnazjum 
„Sokrates” w  Częstochowie, Gimna-
zjum w  Rzerzęczycach, Gimnazjum 
nr 20 w  Częstochowie, Gimnazjum 
w Borownie, Gimnazjum w Konarach, 
Gimnazjum w  Lelowie, Gimnazjum 
w Kruszynie. Jury – w składzie: p. Vio-
letta Ojrzyńska, p. Alina Matuszczyk, 
p. Ewa Nieszporek oraz p. Krzysztof 
Jabłoński – wysłuchało 25 występów 

wokalnych. Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Monika Bajor (Gimnazjum 
w Skrzydlowie)
II miejsce – Katarzyna Chrząstek 
(Gimnazjum w Konarach)
III miejsce – Anna Pytlak (Gimnazjum 
nr 5 w Częstochowie)
Wyróżnienia: 
Marta Stępień (Gimnazjum w  Lelo-
wie)
Karolina Kubas (Gimnazjum nr 20 
w Częstochowie)
Adrianna Barska (Gimnazjum w Rze-
rzęczycach)
Anna Maj (Gimnazjum w Rzerzęczy-
cach)
Klaudia Drążkiewicz (Gimnazjum nr 2 
w Koniecpolu) 

Zwyciężczynie konkursu otrzyma-
ły pamiątkowe puchary oraz książki, 
ufundowane przez wydawnictwa: Pear-
son, Oxford i Macmillan. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i życzymy dalszych sukcesów. «

Międzyszkolny Konkurs z Języka 
Angielskiego „English is Fun”

Ewa Kuchcińska, Aneta Prokop

28 maja 2014 w Zespole Szkół 
w  Kłomnicach odbyła się 
trzecia edycja Konkur-

su Języka Angielskiego pod hasłem 
„English is Fun”. Konkurs przygo-
towany został przez nauczycielki ję-
zyka angielskiego Ewę Kuchcińską 
uczącą w  Zespole Szkół w  Konarach 
oraz Anetę Prokop z  Zespołu Szkół 
w  Kłomnicach. W  konkursie wzięli 

udział uczniowie z  ośmiu szkół pod-
stawowych: w  Zawadzie, Konarach, 
Garnku, Kłomnicach, Kruszynie, Wit-
kowicach, Rzerzęczycach i Skrzydlowie. 
Podczas konkursu uczniowie pracowali 
w  trzyosobowych drużynach. Konkurs 
składał się z  dwóch części. Po ukoń-
czeniu testu pisemnego sprawdzającego 
zakres materiału z  języka angielskiego 
dla klas młodszych szkoły podstawowej, 

uczniowie przystąpili do quizu. Uczest-
nicy konkursu zmagali się z takimi za-
daniami jak odgadywanie co kryje się na 
obrazku, układanie zdań z  rozsypanki 
wyrazowej, ćwiczenia sprawdzające ro-
zumienie ze słuchu oraz zagadki o zwie-
rzętach.

Poziom wiedzy oraz umiejętno-
ści uczniów były bardzo wyrównane. 
Po zsumowaniu punktów za obie czę-
ści konkursu okazało się, że najlepiej 
poradzili sobie uczniowie ze Szkoły 

Po Mszy św. udaliśmy się do Sali 
Rycerskiej, by obejrzeć wystawę wotów 
Jana Pawła II dla Jasnej Góry zatytuło-
waną „W hołdzie Świętemu Rodakowi. 
Jasna Góra- Pielgrzymi- Paulini Pa-
miętają!”. Na wystawie zgromadzono 
ponad 100 różnych pamiątek i  wyro-
bów. Dla przypomnienia – Papież Jan 
Paweł II odwiedził Jasną Górę 6-krot-
nie podczas swojego pontyfikatu.

Obejrzeliśmy też Golgotę Jasno-
górską Jerzego Dudy Gracza, miesz-
czącą się nad Kaplicą Cudownego Ob-

razu. To cykl 18 dużych obrazów, które 
są autorską refleksją ich twórcy.

Na koniec udaliśmy się pod pomnik 
Stefana Wyszyńskiego, gdzie zapali-
liśmy znicze i  zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcie. 

Prymas Wyszyński mówił, że dzisiaj 
„nie tyle potrzeba nam bohaterskich 
śmierci z miłości, ile bohaterskiej pracy 
z  miłości ku naszej ojczyźnie”. Jak to 
wygląda u  nas, chociażby na przykła-
dzie naszej postawy w szkole?

Niech słowa przyświecające naszej 

pielgrzymce: „Czuwaj wiaro i  wytę-
żaj słuch, pręż swój młody duch…” 
wskazują nam kierunek ku przyszłości. 
Niech będą wezwaniem i  zaprosze-
niem. Idźmy za głosem Tego, który jest 
patronem naszego gimnazjum. Nie bę-
dzie to łatwe, ale próbujmy.

Szczególne słowa podziękowania 
kierujemy do naszego proboszcza ks. 
Szczepana, który nieustannie modlił 
się za wszystkich obecnych i nieobec-
nych na pielgrzymce, za uczniów i na-
uczycieli oraz za wszystkich parafian. «
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XXII zlot szkół sienkiewiczowskich
Anna Wawrzyńczyk – nauczyciel ZS w Rzerzeczycach

Na tegoroczny zlot braci sien-
kiewiczowskiej do Byd-
goszczy zjechało ponad 200 

uczestników z  44 szkół z  różnych 
regionów Polski. Szkoła w  Rzerzę-
czycach nosząca imię wielkiego pisa-
rza i  noblisty reprezentowała gminę 
Kłomnice i  powiat częstochowski 
delegując na zlot uczniów: Zuzannę 
Gajewicz i  Adama Politańskiego pod 
opieką nauczyciela Anny Wawrzyń-
czyk. 

23 maja reprezentacja przybyła do 
Bydgoszczy. Po zakwaterowaniu zlo-
towicze uformowali pochód, który 

przemierzył ulice miasta gospodarzy. 
Wszystkie szkoły miały swoje sztandary 
lub emblematy. W pochodzie brali udział 
zaproszeni goście: Juliusz Sienkiewicz – 
wnuk patrona oraz Anna Dziewianow-
ska – prawnuczka patrona. Uczestnicy 
wzięli udział w  uroczystej mszy i  zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem Henryka 
Sienkiewicza. Następnie odbyła się gala 
z udziałem zaproszonych gości i promi-
nentów miasta Bydgoszcz. Podczas gali 
przypomniano ideę zlotów, potomkowie 
Sienkiewicza w  sympatyczny sposób 
opowiadali anegdotki z  życia pisarza. 
Nagrodzono również zwycięzców ogło-

szonych przez gospodarzy 
konkursów. Nasza szkoła 
może pochwalić się sukce-
sem. I  miejsce w  konkursie 
literackim zajęła Aleksandra 
Ryś, uczennica kl. III gimna-
zjum, która pod kierunkiem 
pani Renaty Wolniewicz na-
pisała pracę literacką pt. „Li-
teracka wędrówka śladami 
Henryka Sienkiewicza i Jego 
bohaterów”. III miejsce zaję-
ła Angelika Raźniak, uczen-
nica kl. I  szkoły podstawo-
wej, która pod kierunkiem 
pani Małgorzaty Piechowicz 
wykonała pracę plastyczną 
pt. „Małe zastępy Sienkiewi-
cza”. Galę zakończyła część 
artystyczna w  wykonaniu 
uczniów i nauczycieli SP nr 
37 w Bydgoszczy. Dzień za-
kończył bankiet, zorganizo-

wany w pałacu w Ostromecku. Następ-
ny dzień był pełen wrażeń – zwiedzano 
Bydgoszcz i okolice. Podczas wycieczki 
krajoznawczej zaplanowano przejazd 
kolejką wąskotorową do Wenecji, im-
prezę plenerową z  Bractwem Sarmac-
kim w  ruinach zamku Diabła Wenec-
kiego, zwiedzanie Muzeum Kolejki 
Wąskotorowej, rejs „Szlakiem Śluz” po 
Brdzie. Wieczorem, podczas uroczystej 
kolacji nastąpiło przekazanie flago zlo-
tów przyszłorocznemu gospodarzowi, 
którym będzie szkoła w Przasnyrzu. Na 
zakończenie dnia bawiono się przy kon-
cercie zespołu rokowego ROAN. 

Pamięć Henryka Sienkiewicza god-
nie uczczono podczas zlotu. Dyskuto-
wano też na temat działań związanych 
z  inicjatywą ustanowienia roku 2016 
– Rokiem Henryka Sienkiewicza. Ini-
cjatorem ogłoszenia Roku Sienkiewicza 
jest pan Antoni Cybulski – wieloletni, 
były już dyrektor Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Gdy 
nie powiodło się ustanowienie roku 
1996 rokiem wielkiego pisarza, Anto-
ni Cybulski podjął starania, aby rokiem 
2016 uczcić pisarza i  noblistę. Reali-
zował to zamierzenie m.in. podczas 
corocznych Zlotów Szkół Sienkiewi-
czowskich. To właśnie na XXI Zlocie 
w Gnieźnie uczestnicy wystosowali list 
do Pani Marszałek Sejmu, w  którym 
zaproponowali ogłoszenie roku 2016 
Rokiem Henryka Sienkiewicza. Fani 
Sienkiewicza wierzą, że ten plan uda się 
zrealizować. «

Podstawowej w  Kłomnicach:  Michał 
Kwiecień, Dawid Tutka oraz Łukasz 
Wypychowicz, II miejsce zajęła repre-
zentacja szkoły w  Witkowicach: Mał-
gorzata Witczak, Przemysław Cza-
pliński oraz Przemysław Malec, III 
miejsce zajęła grupa uczniów z Zawady 
w składzie: Magdalena Kulesza, Wiktor 
Kosmala oraz Wiktoria Pluta. Wyróż-
nienie wywalczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Garnku: Kacper Piasec-
ki, Wiktoria Hamerla i Paulina Pruszek. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz upominki, 
natomiast laureaci otrzymali nagrody 

książkowe ufundowane przez wydaw-
nictwo Oxford University Press oraz 
Starostwo Powiatowe w  Częstocho-
wie. Wręczenia dyplomów oraz nagród 
dokonała pani wicedyrektor Katarzy-
na Jurkowska. Serdecznie dziękujemy 
przedstawicielom wydawnictwa Oxford 
University Press oraz panu Piotrowi 
Juszczykowi - naczelnikowi Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu 
i  Promocji Powiatu Częstochowskiego 
za ufundowanie nagród, a także dyrek-
torom szkół – pani Barbarze Kanoniak 
z  ZS w  Kłomnicach oraz pani Annie 
Gale z  ZS Konary za pomoc w  orga-

nizacji konkursu. Podziękowanie kieru-
jemy również do nauczycieli anglistów, 
którzy przygotowali uczniów do kon-
kursu oraz pełnili funkcje członków ko-
misji konkursowej –dziękujemy p. Mo-
nice Chmielarz (ZS w  Skrzydlowie), 
p. Sylwii Hadaś (ZS w  Witkowicach), 
p. Aldonie Mroziakiewicz (ZS w Rze-
rzęczycach), p. Małgorzacie Ziębie (ZS 
w  Garnku), p. Michałowi Nowakow-
skiemu (ZS w  Kruszynie) oraz p. Ar-
kadiuszowi Sitkowi (ZS w  Zawadzie).  
Gratulujemy zwycięzcom wraz z  ich 
opiekunami i serdecznie zapraszamy na 
kolejną edycję konkursu w roku 2015. «

www.klomnice.pl
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Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru 
Szkoły Podstawowej w Kłomnicach 

J. Kaczorowska, A. Borowiecka, B. Wyrwał

„Trzeba się uczyć, trzeba nabierać wiadomości 
 w każdej rzeczy, którą umieć chcemy”
    G. Piramowicz

W dniu 14.05.2014r. na Hali 
Sportowej ZS w  Kłomni-
cach odbyła się niezwykła 

uroczystość – Szkoła Podstawowa im. 
Grzegorza Piramowicza otrzymała 
nowy sztandar. Napisy na starym, wy-
służonym były już nieaktualne, dlatego 
Rada Rodziców wspólnie z  Dyrekcją 
Szkoły podjęła decyzję o  ufundowa-
niu nowego. Poświęcenia dokonał ks. 
proboszcz naszej parafii – Mirosław 
Turoń, następnie przedstawicie Rady 
Rodziców przekazali sztandar pani 
Dyrektor B. Kanoniak, która, po za-
prezentowaniu sztandaru wszystkim 
zgromadzonym, przekazała go z kolei 
na ręce uczniów. Zebrani na uroczy-
stości dowiedzieli się, że historia szkol-
nictwa w Kłomnicach sięga roku 1791, 
kiedy to, dzięki staraniom działaczy 
Komisji Edukacji Narodowej, została 
założona pierwsza szkoła parafialna 
w naszej miejscowości. Z powodu bra-
ku środków finansowych, niestety, nie 
przetrwała. Ponownie szkoła w Kłom-
nicach zaczęła funkcjonować w  1868 
roku i  działa nieprzerwanie do dziś. 
Kłomnice rozwinęły się w  tamtych 
czasach dzięki budowie Kolei War-
szawsko–Wiedeńskiej, znacznie wzro-
sła liczba mieszkańców, zaistniała więc 
pilna potrzeba uruchomienia szkoły. 
Z dokumentów wynika, że imię Grze-
gorza Piramowicza nosiła na pewno 
w 1937 roku, ale nie wiadomo, kiedy to 
imię szkole nadano. 

Na uroczystość poświęcenia no-
wego sztandaru przybyło wielu gości 
– m. in. swoją obecnością zaszczycili 
nas: Wójt Gminy Kłomnice – p. Adam 
Zając, Wicewójt – p. Wanda Kusz-
tal, Radni Gminy Kłomnice z  prze-
wodniczącym p. Jarosławem Łapeta, 
p. Wizytator Edyta Świerczewska, 
Radni Powiatu Częstochowskiego- p. 
Lidia Burzyńska, p. Jan Miarzyński 

i  p. Barbara Mizera, Harcmistrzyni 
-p.Maria Kotkiewicz – komendantka 
Hufca ZHP w  Częstochowie, Druh 
Harcmistrz p.- Jędrzej Moderski, p. 
dr Grażyna Rygał- dziekan Wydziału 
Pedagogicznego Akademii J. Długosza 
w  Częstochowie, p. Barbara Domi-
niak –Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Kłomnicach, dyrektorzy przedszkoli 
i  szkół, emerytowani dyrektorzy i na-
uczyciele szkoły w Kłomnicach, pocz-
ty sztandarowe ze wszystkich szkół 
w  naszej gminie wraz z  opiekunami 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
stowarzyszeń i  organizacji społecz-
nych. Na uroczystości zostały także 
wręczone Statuetki Przyjaciół Szkoły. 
Są one wręczane, jako dowód naszej 
wdzięczności, przedstawicielom insty-
tucji, które wspierają szkołę na różnych 
płaszczyznach. W tym roku z rąk Pani 
Dyrektor B. Kanoniak statuetki ode-
brały p. Barbara Dominiak i p. Maria 
Kotkiewicz.

Po części oficjalnej z  programem 
artystycznym zaprezentowali się 
uczniowie Zespołu Szkół w  Kłomni-
cach. Recytatorzy (stypendyści Wójta 

Gminy Kłomnice) - Filip Woldan, Ju-
lia Matuszczyk i  Julia Kisiel pokazali 
swoje umiejętności, harcerze zaśpiewa-
li piosenkę „Archanioły śląskiej ziemi”, 
a Orkiestra Dęta pod batutą p. Krzysz-
tofa Jabłońskiego zagrała brawurowo 
kilka utworów. Ponieważ zbliżał się 
Dzień Matki, dzieci podziękowały 
wszystkim mamom piosenką. „Wesoła 
Pięciolinia” pod kierunkiem p. Elżbie-
ty Twardoch zaśpiewała dwa utwory, 
a  Wiktoria Nierobot, przygotowana 
przez p. Katarzynę Cieślę, piosenkę 
o mamie po rosyjsku.

Na zakończenie uroczystości pro-
wadząca- p. Agnieszka Borowiecka- 
zacytowała słowa naszego wielkiego 
rodaka – św. Jana Pawła II: „Każdy 
z was, młodzi przyjaciele, znajduje też 
w życiu jakieś Westerplatte. Jakiś wy-
miar zadań, które musi podjąć i wypeł-
nić. Jakąś słuszną sprawę, o  którą nie 
może nie walczyć. Jakiś obowiązek, po-
winność, od której nie może się uchy-
lać. Nie zdezerterować. Wreszcie jakiś 
porządek prawd i wartości, które trze-
ba utrzymać i obronić…!” 

Po uroczystości zaproszeni gości 
mogli obejrzeć wystawę dotyczącą hi-
storii szkoły w Kłomnicach, stare kro-
niki oraz wpisać się do księgi pamiąt-
kowej. «
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„Czym skorupka za młodu…”
Ewa Makles

To ludowe przysłowie spraw-
dza się w  każdej dziedzinie, 
czynności które wykonujemy 

od najmłodszych lat staja się czasem 
rutyną, „druga naturą”. Oczywiście, 
najlepiej jest, gdy chodzi o  dobre 
przyzwyczajenia, służące zdrowiu 
i rozwoju człowieka. 

Od zawsze wiadomo, że ruch, 
uprawianie sportu sprawia, że dłużej 
utrzymujemy sprawność fizyczną i po-
prawiamy kondycję. Niestety, lekarze 
bija na alarm! Nasze dzieci i młodzież 
unikają sportu, często za przyzwole-
niem rodziców. Zwolnienia z  lekcji 
wychowania – fizycznego sprawiają, 
że młode pokolenie jest słabe, podatne 
na choroby. Trzeba więc jak najszerzej 

propagować zalety uprawiania sportu 
od najmłodszych lat.

Fundacja „Otwórzmy serca dla 
dzieci” działająca przy Zespole Szkół 
w  Rzerzęczycach w  tym celu organi-
zuje Gminne Zawody Sportowe klas 
I –III. W tegorocznych uczestniczyły 
reprezentacje wszystkich szkól z tere-
nu gminy. 

W  sportowych strojach, pełni za-
pału do walki, dopingowani przez 
swoich opiekunów i kolegów dzielnie 
wykonywali kolejne zadania. 

Ciekawe nazwy konkurencji np. 
„kulawy lis”, „sadzenie ziemniaków”, 
„przewróć – postaw” świadczą o  po-
mysłowości organizatorów.

Widok był przepiękny, okrzyki do-

pingu widowni sprawiedliwie podzie-
lone dla wszystkich. Wreszcie ogło-
szenie wyników: 
I miejsce ZS w Rzerzęczycach
II miejsce ZS w Kłomnicach 
III miejsce ZS w Zawadzie 

Zwycięskie drużyny otrzymały 
dyplomy i nagrody, pozostali również 
dyplom za udział. A  ponieważ ruch 
wzmaga apetyt więc zakończenie im-
prezy odbyło się przy stole. Słodkie 
pączki, zdrowe soczki – dla takich 
chwil warto żyć. Już od następnego 
dnia mali sportowcy zaczynają tre-
ningi, by za rok poprawić wyniki choć 
o  sekundę. Organizatorzy trzymają 
kciuki i zapraszają! «

II regionalna konferencja dla bibliotekarzy 
i nauczycieli języka polskiego

Nauczyciele z ZS w Kłomnicach

W   dniu 29 kwietnia 2014r. 
w Zespole Szkół w Kłom-
nicach odbyła się, przy 

współpracy z  Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie, II Re-
gionalna Konferencja dla Bibliote-
karzy i Nauczycieli Języka Polskiego 
„Tradycja i  nowoczesność w  biblio-
tece szkolnej oraz na lekcjach języka 

polskiego”. Na konferencję przybyło 
trzydziestu polonistów i  biblioteka-
rzy z całego regionu. Spotkanie miało 
charakter warsztatów, które popro-
wadziły Katarzyna Kucharzewska 
i Katarzyna Wilk z RODN „WOM” 
w Częstochowie oraz Mirosława Ro-
kicka- trener z  CEO w  Warszawie. 
Odbyły się następujące warsztaty: 

„Biblioterapia”, „Jak wykorzystać 
Google na lekcjach” i  „Obserwacja 
ucznia na lekcjach”.

Nauczyciele bardzo cenią sobie 
tego rodzaju szkolenia o  charakterze 
warsztatowym, ponieważ służą one 
wymianie doświadczeń i zdobywaniu 
nowej wiedzy. «

Europejskie zwyczaje wielkanocne
Małgorzata Zięba, Katarzyna Cieśla, Joanna Suliga,  Aneta Prokop

Dnia 7 maja 2014 roku 
w  Szkole Podstawowej 
w  Kłomnicach odbył się 

apel, na którym zostały zaprezen-
towane tradycje i  zwyczaje wielka-
nocne z  trzech krajów europejskich: 
Niemiec, Rosji oraz Wielkiej Bryta-
nii. Uczennice klasy 6 opowiedziały 

o  brytyjskich i  niemieckich zwycza-
jach a  piątoklasiści zaśpiewali pio-
senki wielkanocne w  języku angiel-
skim. Na zakończenie uczniowie klasy 
4 a  zaprezentowali przebieg Świąt 
Wielkanocnych w  rosyjskim kościele 
prawosławnym. Usłyszeliśmy również 
piosenkę wielkanocną w  języku ro-

syjskim. Apel z  wykorzystaniem pre-
zentacji multimedialnych był barwny 
i ciekawy, dlatego spotkał się z bardzo 
pozytywnym odbiorem ze strony spo-
łeczności naszej szkoły. Uczniowie po-
znali różne, czasami bardzo nietypowe 
dla naszego kraju zwyczaje wielkanoc-
ne, o których wcześniej nie słyszeli. «

www.klomnice.pl
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Sherlock Holmes i Polska
Marian Kotarski

Emitowany wiosną br. w  pol-
skiej telewizji serial kryminal-
ny „Sherlock” zachęcił miło-

śników twórczości sir Artura Conan 
Doyle’a do ponownej lektury „Księgi 
wszystkich dokonań Sherlocka Hol-
mesa”. Czytając ponad 1100-stronico-
we dzieło odkryliśmy kilka poloniców. 
Co prawda w czasach działalności słyn-
nego, aczkolwiek fikcyjnego detektywa 
Polska skutkiem zaborczej działalności 
sąsiadów nie istniała na mapach Euro-
py, ale jej kultura była znana mieszkań-
com Albionu. 

Odniesień do Polski nie ma zbyt 
wiele, są marginalne i oszczędne w tre-
ści, ale są. Rozwiązując intrygę opisaną 
w  opowiadaniu „Skandal w  Bohemii” 
Sherlock Holmes poznaje dziedzica 
tronu czeskiej prowincji. Arystokrata 
opowiada o  swym pobycie w Warsza-
wie i  nawiązanym wówczas romansie 
z Irene Adler. Znajomość z primadon-
ną Opery Narodowej w  Warszawie, 
a szczególnie listy wysłane pod jej adre-
sem i wspólna fotografia, spowodowa-
ły perturbacje w późniejszych planach 
matrymonialnych księcia. 

W  opowiadaniu „Traktat morski” 

Sherlock Holmes wyjaśniając zagadkę 
skradzionych bardzo ważnych doku-
mentów państwowej rangi zaprezento-
wał fakty z  tym zdarzeniem związane 
p. Dubugue’owi z paryskiej policji oraz 
Fritzowi von Waldbaumowi – słynne-
mu specjaliście z Gdańska. Czy i na ile 
te konsultacje wpłynęły na rozwiązanie 
zagadki autor księgi nie wyjaśnia.

W  twórczości Conan Doyle’a  na-

potykamy się też pośrednie odniesienia 
do ziemi częstochowskiej. Relaksujący 
się po wyczerpującym śledztwie opisa-
nym w  opowiadaniu „Pies Baskervil-
le’ów”, Sherlock Holmes oznajmia, iż 
ma zarezerwowane miejsca w  loży na 
„Hugenotów” i  pyta swego przyjacie-
la doktora Watsona „Słyszałeś braci 
Reszków?” Co prawda A. Conan Doyle 
o tym nie wspomina, lecz warto przy-
pomnieć, że zanim jeden z braci Resz-
ke, Edward, osiedlił się w zbudowanym 
swym sumptem pałacu w podkłomnic-
kim Garnku, prowadził szkołę śpiewu 
w Londynie.  «

Statystyka biblioteczna

Ocena działalności Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kłomnicach za 2013 rok

Teresa Raźniak

W  kwietniu każdego roku 
Biblioteka Śląska w  Kato-
wicach przesyła sprawoz-

danie z działalności Biblioteki Śląskiej 
i Bibliotek Publicznych województwa 
śląskiego. Dział statystyki i  bibliote-
koznawstwa zajmuje się analizowa-
niem bibliotek w  ujęciu ilościowym. 
Badania Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Kłomnicach wykazały, że w  2013 r. 
zajęła ona czwarte miejsce w agregato-
wym indeksie aktywności bibliotek po-
wiatu częstochowskiego.

W  ubiegłym roku było zarejestro-

wanych 2197 czytelników w  Gminnej 
Bibliotece Publicznej w  Kłomnicach 
i w Filiach. Na 100 mieszkańców przy-
padało 16 czytających. Są to najwyższe 
notowania wśród bibliotek powiatu 
częstochowskiego. Zarejestrowani czy-
telnicy wypożyczyli we wszystkich pla-
cówkach w  Gminie Kłomnice 52550 
książek. Pod względem udostępnień 
jesteśmy na drugim miejscu w  powie-
cie. Z  dotacji Organizatora zakupiono 
1276 książek. Z  wyliczeń wynika, że 
na 100 mieszkańców zakupiono 9 ksią-
żek. W  tym przypadku wyprzedza nas 

5 gmin. Ogółem z darami od czytelni-
ków i z pozyskanej dotacji z Biblioteki 
Narodowej do księgozbiorów wprowa-
dzono 2347 jednostek inwentarzowych. 
Jest to największa liczba w powiecie. Na 
jeden etat przeliczeniowy przypada 338 
czytelników i 8085 wypożyczeń. Te no-
towania usytuowały Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Kłomnicach na 8 miejscu.

Analizę działalności bibliotek powia-
tu częstochowskiego przedstawiono za 
pomocą wykresów. Dostępne są na stro-
nie internetowej Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej www.biblioteka.klomnice.pl. «
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Urok starych fotografii

Młyn na Śliwakowie
Krzysztof Wójcik 

Chciałbym w  tym numerze 
przedstawić zakątek nad War-
tą, który niewielu mieszkań-

ców dzisiaj odwiedza. Dawno, bo po-
nad dwieście lat temu, na Śliwakowie 
pobudowano młyn wodny. Rzeka Warta 
była i jest czasami kapryśna i aby się za-
bezpieczyć, wykopano kanał, Młynówkę. 
Przy nim  powstał jaz spiętrzający wodę, 
koło wodne i sam młyn, którego resztki 
można było zobaczyć jeszcze w  końco-
wych latach ostatniej dekady XX wieku.

Według posiadanych informacji, 
młyn i osada młyńska istniały już w 1803 
r.. Przez wiele lat służył okolicznej ludno-
ści, ale pod koniec XIX wieku zaczęły go 
nawiedzać różne klęski. W 1890 r. pożar 
strawił całą drewnianą budowlę, po któ-
rym szybko go odbudowano. Już jednak 
w 1918 r. powódź poważnie uszkodziła 
zarówno młyn jak i  budynek mieszkal-
ny. Te szkody tez naprawili właścicie-
le. W  dodatku  dokonali modernizacji. 
W takim stanie zespół młyński przetrwał 
niemal do naszych czasów. Młyn mógł 

przerabiać do dwóch ton zboża dziennie 
i  okoliczni rolnicy intensywnie z  niego 
korzystali.

Na zachowanej fotografii widać jaz 
i  mostek oraz zabudowania młyńskie: 
młyn i budynek mieszkalny. Co ciekawe, 
frontowa ściana budynku była murowana, 
będąca pewnie zabezpieczeniem przed 
zaprószeniem ognia z  zewnątrz. Resz-
ta budynku była drewniana. W głębi za 
młynem widać drewniany, okazały  i sty-
lowy budynek mieszkalny z facjatami od 
frontu. Do młyna można było dojechać 
zarówno od strony Śliwakowa, jak i  od 
strony Zawady, o czym świadczy widocz-
na na zdjęciu droga. Teren był w owym 
czasie  pełen uroku, bo w niedziele ludzie 
często tam spacerowali, lub wybierali się 
na rowerową przejażdżkę. Tak właśnie 
robili państwo Szewczykowie, których 
córka udostępniła  mi to zdjęcie z lat, kie-
dy młyn jeszcze działał. Niestety , powódź 
w 1965 r. znów go poważnie uszkodziła, 
przerywając działalność. Plany remonto-
we przekreślił wkrótce pożar, który stra-

wił doszczętnie młyn zostawiając tylko 
sterczącą na pogorzelisku murowaną 
frontową ścianę. Jakiś czas w  drewnia-
nym budynku mieszkali ludzie, ale i oni 
po jakimś czasie opuścili nieremontowa-
ny  i walący się obiekt. Przez wiele lat te 
smutne ruiny straszyły swoim wyglądem. 
Dzieło zniszczenia dokończyła powódź 
1997 r., kiedy nadmiar wody z wezbranej 
Warty puszczono przez rozwaloną groblę 
do Młynówki. Rwąca woda zawaliła do 
końca  resztki muru.  Stałe zagrożenie 
powodziowe zmusiły w  końcu władze 
do odpowiednich inwestycji. Teren upo-
rządkowano, z  Młynówki zaś powstał 
kanał ulgi, który samoczynnie odbiera 
nadmiar wody z  Warty chroniąc przed 
powodzią Śliwaków i  Zawadę. Po osa-
dzie młyńskiej nie ma już śladu, co widać 
na współczesnej fotografii. 

Na koniec dziękuję wszystkim  czy-
telnikom za słowa uznania, za informa-
cje i dzielenie się swoimi zbiorami oraz 
zachęcam do kontaktu na adres krzysz-
tofwojcik15@gmail.com. Poszukuję 
od dawna zdjęć niektórych obiektów 
w Kłomnicach i okolicy, np. starej pocz-
ty z ul. Pocztowej w Kłomnicach. Z góry 
dziękuję i jednocześnie zachęcam do po-
szukiwań! «

www.klomnice.pl
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