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Szanowni Mieszkańcy

Tematem przewodnim tego wydania Gazety Kłomnickiej będą zmiany. Pragnę się z Pań-
stwem podzielić zmianami w obszarze zatrudnienia jakich musiałem dokonać na kilku 

ważnych stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Gminy, jak też innych jednostkach organiza-
cyjnych. Uważam, że za wyjątkiem zmiany na stanowisku Sekretarza Gminy, które było natural-
nym etapem przejścia na emeryturę pracownika, pozostałe były koniecznością w celu przełamania 
marazmu jaki w nich panował. 

Od pierwszego czerwca stanowisko Sekretarza Gminy objęła po odejściu na emeryturę Róży 
Wiewióry, Barbara Mizera. Zgodnie z obowiązującą ustawą o pracownikach samorządowych na 
to stanowisko może być powołana tylko taka osoba, która spełnia warunki ujęte w szczególności 
w artykule 5 powyższej ustawy. Dlatego mój wybór padł na Barbarę Mizerę, gdyż oprócz tego, 
że spełnia kryteria to posiada również duże doświadczenie w pracy urzędniczej. Przez ostatnich 
kilka lat kierowała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie. Jest osobą zdyscy-
plinowaną, odpowiedzialną i bezkompromisową. Czerwiec był okresem dużej zmiany również w 
Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie powołałem na stanowisko Dyrektora Panią Adriannę Plasz-
czyk. Nowa Pani Dyrektor była kandydatką, która uzyskała najwyższą ocenę Komisji Konkur-
sowej, do czego przyczyniło się przede wszystkim ogromne doświadczenie w pracy związanej z 
rozwojem kultury regionalnej. Uznanie wzbudził również upór w dążeniu do celu oraz bardzo 
ciekawa wizja funkcjonowania ośrodka kultury, która w naszej gminie była bardzo potrzebna. Tak 
więc zyskawszy przekonanie, że będzie to odpowiednia osoba na tym stanowisku, postawiłem na 
taką zmianę.

Obok zmian personalnych, do których od jakiegoś czasu się przygotowywałem, podyktowanych 
naturalnym ładem lub potrzebą wprowadzenia świeżego spojrzenia i innowacji, czerwiec obfito-
wał również w inną zmianę. Owa zmiana była smutną koniecznością zaistniałej w naszej Gminie 
sytuacji w jakiej przyszło mi się znaleźć. Otóż ze względu na utratę zaufania do Pani Skarbnik spo-
wodowanego doprowadzeniem do ograniczenia płynności finansowej gminy (głównie w zakresie 
budżetu oświatowego) byłem zmuszony skierować do Radnych odpowiedni wniosek. W związku z 
powyższym Rada Gminy w odpowiedzi na mój wniosek odwołała ze stanowiska dotychczasowego 
Skarbnika i powołała na to miejsce Danutę Sosnowską. Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem 
z zakresu księgowości budżetowej zdobytym w różnych jednostkach podległych Urzędowi Miasta 
Częstochowy. Dobrą zmianą było także powołanie na stanowisko p.o. Kierownika Schroniska dla 
zwierząt „As” Dawida Smolarka. Dotychczasowy pracownik Referatu ochrony środowiska naszego 
Urzędu bardzo szybko odnalazł się w zaistniałej sytuacji i w ciągu kilku miesięcy przeprowadził 
niezbędne prace naprawcze oraz porządkowe na terenie schroniska, pozyskał znaczne ilości suchej 
karmy dla zwierząt, a także materiałów budowlanych. 

Sami Państwo widzicie, że ostatni czas upłynął pod znakiem zmian personalnych. Doko-
nując ich jednak kierowałem się przede wszystkim dobrem Gminy i jej mieszkańców, czyli na-
szym wspólnym. Chcę podkreślić to o czym zawsze zapewniałem, a mianowicie Urząd ma służyć 
mieszkańcom, a aby tak było musi być ścisła współpraca jednostek organizacyjnych gminy z róż-
nymi organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie np. ze szkołami, świetlicami, 
klubami, etc. Innej możliwości nie ma, przynajmniej ja nie widzę. 

Na koniec został już tylko miły akcent, otóż nadszedł czas upragnionych przez dzieci i mło-
dzież wakacji. „Wakacje, znowu są wakacje. Na pewno mam rację wakacje znowu są” – śpiewał jeden 
ze znanych kabaretów. Dlatego na ten czas letniego wypoczynku życzę mieszkańcom Gminy 
wielu słonecznych dni, podczas których można będzie oderwać się od codziennych obowiązków 
i problemów. Dzieciom i młodzieży zaś niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, sło-
necznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas tego odpoczynku. Nie mogąc 
zapomnieć o naszych Rolnikach życzę im udanych i bogatych zbiorów i oczywiście słonecznej 
pogody, która im to umożliwi lub chociaż w tym nie przeszkodzi. 

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

 objętego PROW na lata 2007-2013

Rada Gminy Kłomnice
Barbara Mizera

Ostatnie Sesje Rady Gminy Kłom-
nice odbyły się 28 maja 2015 r 

i w dniu 3 czerwca 2015 r.
Sesja majowa była sesją Uroczystą 

z okazji 25-lecia powstania Samorządu 
Gminy Kłomnice. Sesji przewodniczył 
p. Andrzej Śpiewak – przewodniczą-
cy Rady Gminy Kłomnice. Na sesję 
oprócz radnych obecnej kadencji przy-
byli zaproszeni goście: radni gminy, 
radni powiatu pełniący swoje funkcje 

w poprzednich kadencjach sołtysi oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych. 
Sesję uświetnił występ orkiestry dętej 
przy OSP w Kłomnicach oraz występ 
Zespołu ze Szkół w Kłomnicach „We-
soła pięciolinia”. Następnie minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłych sa-
morządowców, a  obecnym wręczono 
pamiątkowe grawertony. 

Sesja czerwcowa była sesją bardzo 
ważną dla Wójta Gminy Kłomnice po-

nieważ była to sesja tzw absolutoryjna. 
Po otwarciu Sesji i stwierdzeniu prawo-
mocności przyjęto porządek obrad. Na-
stępnie głosowano każdy punkt przyję-
tego porządku obrad, wśród których był 
ten najważniejszy dotyczący udzielenia 
Wójtowi Gminy Kłomnice Piotrowi 
Juszczykowi absolutorium. Rada Gminy 
po odczytaniu przez Komisję Uchwał 
i Wniosków opinii RIO, opinii Komisji 
Rewizyjnej oraz wniosków stałych ko-
misji Rady Gminy, udzieliła Wójtowi 
absolutorium dając tym samym duży 
mandat zaufania na co w pełni zasługu-
je. «

Inwestycje gminne
Marlena Bąk

Dobiega końca rozliczenie budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Rzerzęczyce w ulicach Ogrodo-
wej, Mstowskiej, Wolności i  Zachod-
niej. 

Przypomnijmy, że umowę na wyko-
nanie prac Gmina Kłomnice podpisała 
w dniu 15.01.2015r. z firmą: MOSTO-
STAL ZABRZE Gliwickim Przedsię-
biorstwem Budownictwa Przemysło-
wego Spółka Akcyjna.

Wartość robót budowlanych netto 
to kwota 2.550.000,00 zł.

Dofinansowanie z  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich stanowi 
75% kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji.

Przepraszamy wszystkich miesz-
kańców za utrudnienia, które trwa-
ły w  czasie wykonywania tak trud-
nych robót ziemnych, gdzie na 
pewnych odcinkach borykaliśmy się  

z  silnym napływem wód gruntowych. 
Trzeba było odwadniać teren igłofil-
trami aby w tak krótkim okresie czasu 
wykonać naprawdę duży zakres robót. 
Cieszymy się bardzo, że wspólnymi 
siłami udało nam się pokonać różne 
przeszkody na etapie wykonywania in-
westycji, lecz efekty są widoczne i nie-
bawem mieszkańcy będą mogli podłą-
czać swoje posesje do sieci kanalizacji 
sanitarnej.

Chcieliśmy bardzo serdecznie po-
dziękować mieszkańcom za życzliwość  
i wyrozumiałość podczas wykonywania 
robót, zarówno z naszej strony jak rów-
nież ze strony Wykonawcy tj. Firmy 
Mostostal Zabrze.

Rozpoczęto prace przy remoncie 
mostu na rzece Warcie w  msc. Rze-
ki Wielkie, który uległ w  listopadzie 
2014 r. uszkodzeniu. Remont wyko-
nuje firma „MAGPOL” z  Chorzowa,  

a  termin zakończenia prac przewi-
dziany jest na koniec sierpnia 2015 r. 
Przepraszamy bardzo mieszkańców za 
utrudnienia podczas prowadzenia prac 
remontowych.

W  czerwcu bieżącego roku za-
kończono prace przy „Renowacji 
i  modernizacji boiska sportowego 
w  miejscowości Kłomnice przy ul.  
Częstochowskiej 3”. Roboty rozpoczę-
to w październiku 2014 r., a zakończo-
no w czerwcu 2015 r.

W ramach inwestycji wykonano re-
nowację boiska, tj.:
• ukształtowanie terenu wraz z  robo-

tami ziemnymi
• nawierzchnie komunikacji pieszej 

i pieszo - jezdnej
• odwodnienie boiska
• trybuny dla widzów.

Wykonawcą robót była firma P.H.U. 
„SZYMBUD” z  Widzowa. Ogól-
ny koszt robót 894.811,31 zł. brutto, 
z  czego 437.057,00 zł. stanowi dota-
cja z  Ministerstwa Sportu i  Turystyki 
z Warszawy. «

Wiadomości z życia Urzędu

poniedziałek 7:30 do 15:30
wtorek 7:30 do 17:00

środa 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30

piatek 7:30 do 15:30

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
• Wójt Gminy w każdy wtorek od 13:00 do 17:00
• Kierownicy Referatów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
• Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie 

przez Panią Dorotę Kowalczyk insp. d/s obsługi sekretariatu

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel.: 34 328 11 22,  fax: 34 328 11 21, mail: ug@klomnice.pl



5

Maj / Czerwiec 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Sylwia Kuban

Z  początkiem roku 2015 Gmina 
Kłomnice przystąpiła do opraco-

wania Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. Poprzez tablice informacyjne 
oraz stronę internetową Gminy Kłom-
nice podano do publicznej wiadomo-
ści zasadność opracowania PGN, cel 
i  planowany harmonogram realizacji. 
Wyszczególniono także korzyści jakie 
przyniesie opracowanie i późniejsza re-
alizacja Planu. 

Kolejne prace polegały na zebraniu 
informacji i danych od szerokiej rzeszy 
administratorów i  firm dostarczających 
media do wszystkich odbiorców na tere-
nie Gminy Kłomnice. Poprzez druk bez-
adresowy skierowano prośbę do wszyst-
kich mieszkańców Gminy Kłomnice 
o informacje o posiadanych budynkach, 
ich termoizolacyjności, energochłonno-
ści, a  także potrzebach inwestycyjnych. 
Nie zapomniano także o  przedsiębior-
cach, wyszczególniono kilkadziesiąt naj-
większych przedsiębiorstw, do których 
zwrócono się z prośbą o udzielenie in-
formacji. Zebrano także informację od 
wszystkich zarządców i  administrato-
rów budynków użyteczności publicznej 
w  tym szkół i  przedszkoli. Wszystkie 
prośby podparto upoważnieniem Wójta 
Gminy Kłomnice, który zwrócił się do 
mieszkańców i przedsiębiorców z proś-
bą o  wypełnianie ankiet w  celu zebra-
nia danych do opracowania dokumentu 

opartego na realnych i  rzeczywistych 
danych. 

Głównym celem Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej jest redukcja emisji ga-
zów cieplarnianych, zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych, zwiększenie efektywności energe-
tycznej, poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie kosztów energii.

Działania, które zostaną wpisane 
do harmonogramu realizacji zadań to  
m. in.:
• w budynkach użyteczności publicznej: 

 $ docieplenie ścian zewnętrznych 
oraz dachu w budynku sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Skrzy-
dlowie,

 $ docieplenie ścian oraz stropu, 
wymiana części okien, instalacji 
centralnego ogrzewania oraz wy-
miana źródła ciepła (kotła grzew-
czego) w  starej części budynku 
Zespołu Szkół w Zawadzie,

 $ termomodernizacja części budyn-
ku Urzędu Gminy w Kłomnicach,

• w budynkach wspólnot:
 $ docieplenie bloków nr 1-7 należą-

cych do Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Skrzydlowie,

 $ docieplenie stropu budyn-
ku Wspólnoty Mieszkaniowej 
w Nieznanicach,

• w budynkach innych jednostek:
 $ docieplenie ścian oraz instala-

cje nowego systemu centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji me-
chanicznej w  budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zawadzie,

 $ wymiana stolarki okiennej i  do-
cieplenie ścian w  budynku Przy-
chodni Medycyny Rodzinnej 
w Garnku,

• w budynkach prywatnych:
 $ docieplenie ścian, stropów i  da-

chów,
 $ wymiana kotłów centralnego 

ogrzewania,
 $ montaż kolektorów słonecznych,
 $ montaż ogniw fotowoltaicznych.
Wszystkie te działania przyczynią 

się do poprawy jakości powietrza na te-
renie Gminy Kłomnice.

Aktualnie trwają prace nad opraco-
waniem Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej wraz z elementami założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe. Plan ten przyczyni 
się do zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza na terenie Gminy Kłomnice, 
a  jednocześnie umożliwi Gminie oraz 
innym właścicielom obiektów m. in. 
pozyskanie dotacji  z  Unii Europejskiej 
na realizację projektów inwestycyjnych 
przyczyniających się do ograniczenia 
emisji CO2, a także do ochrony powie-
trza na terenie Gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Kłomnice, wówczas stanie się on obo-
wiązującym dokumentem strategicz-
nym, przyczyniającym się do zrówno-
ważonego rozwoju Gminy Kłomnice.  «   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
 z Funduszu Spójności 

 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wiadomości z życia Urzędu

Słowo
od Redakcji
Szanowni czytelnicy „Gazety Kłom-

nickiej”! W  naszym biuletynie in-
formujemy Was o wszystkich sprawach 
dziejących się w gminie, a szczególnie 
o zmianach jakie mają miejsce.

Jako redakcja chcielibyśmy też 
zmienić „Gazetę Kłomnicką”, tak aby 
lepiej służyła społeczeństwu. Postano-
wiliśmy podzielić biuletyn na działy, 

tak aby każdy łatwo mógł znaleźć inte-
resujące go informacje. Każdym z tych 
działów będzie opiekował się jeden 
z redaktorów.

Pragniemy też zaprosić Was, drodzy 
czytelnicy, do współtworzenia „Gazety 
Kłomnickiej”, przysyłania swoich uwag, 
propozycji zmian oraz materiałów – 
krótkich informacji i całych artykułów. 
Aby poprawić przejrzystość zamiesz-
czanych artykułów prosimy jednak 
o zachowanie pewnych reguł. Artykuły 
powinny być nadsyłane w formie elek-

tronicznej, zawierać do 2 tys. znaków 
i być podpisane przez autora. Dłuższe 
artykuły wymagają konsultacji z redak-
cją. Aby ułatwić w przyszłości kontakty 
z  zespołem redaktorów i  jednocześnie 
pomóc autorom publikacji, planujemy 
zorganizować dla wszystkich chętnych 
warsztaty dziennikarskie. O ich termi-
nie i rekrutacji powiadomimy Państwa 
wkrótce! Pozdrawiamy wszystkich na-
szych czytelników!

Zespół Redaktorski „Gazety Kłomnickiej”
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Dzieci listy piszą... dla Ziemi
Sylwia Kuban

W bieżącym roku Gmina Kłomnice po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopol-
skiej akcji „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. 

W związku z tym wszystkie szkoły i przedszkola z terenu naszej gminy miały 
możliwość wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „Listy dla Ziemi”. 

Głównymi celami akcji są eduka-
cja ekologiczna oraz promowanie 

ważnych tematów z  zakresu ekologii. 
W  2015 roku tematem przewodnim 
jest możliwość ograniczania odpadów 
opakowaniowych oraz promocja po-
staw ekokonsumenckich. Akcja dosko-
nale wpisuje się w potrzebę prowadze-
nia działań edukacyjnych związanych 

z  tzw. ustawą śmieciową. Do szkół 
i  przedszkoli trafiły materiały eduka-
cyjne – papiery listowe, plakaty, pa-
kiety edukacyjne, filmy, scenariusze 
lekcji. W czasie trwania akcji, ucznio-
wie pisali listy na temat: „NIE BĄDŹ 
JEDNORAZOWY”, natomiast prace 
najmłodszych uczestników przybrały 
formę rysunków i wycinanek. Ucznio-
wie w listach przedstawiali pomysły na 
to, co można zrobić na etapie zakupów, 
a następnie w domach, szkole, w wol-
nym czasie, aby minimalizować ilość 
wytwarzanych każdego dnia śmieci. 
Przypominali również, czym można 
zastąpić foliowe jednorazówki i  z  ja-
kimi konsekwencjami dla środowiska 

wiąże się wyrzucanie odpadów w miej-
scach niedozwolonych.

W  ramach programu przewidziany 
został ogólnopolski konkurs na  naj-
piękniejszy „List dla Ziemi”, który jest 
częścią ogólnopolskiej akcji organi-
zowanej przez Fundację Ekologiczną 
Arka. Do  tegorocznej edycji projektu 
przyłączyło się prawie 300 gmin i tysią-
ce placówek z całej Polski. Zgłosiły one 
do akcji prawie 250 tys. uczestników. 
Po wielu dniach czytania listów, segre-
gowania ich i debatowania jury wybrało 
finałowe 100 prac. Wśród nich znalazł 
się również list uczennicy Leny Ankle-
wicz  z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach. 
Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczniom, 
wychowankom i  nauczycielom pla-
cówek oświatowych z  terenu Gminy 
Kłomnice za udział w akcji ekologicznej 
,,Listy dla Ziemi”.  Mamy nadzieję, że 
zapoczątkują one w  rodzinach naszych 
dzieci, nowe, dobre nawyki ekologiczne, 
związane z  ograniczaniem ilości odpa-
dów i ekokonsumpcją. «

Wiadomości z życia Urzędu

Zakończono scalenie…

Wieści z powiatu
Jan Miarzyński

Powiat Częstochowski kończy scalenie 
gruntów na obiekcie Witkowice, 

Chorzenice i Michałów Rudnicki  
liczącym 823 ha. W ostatnich dniach 

zakończono budowę blisko 22 km. dróg 
 dojazdowych do pól. 

Drogi te wykonano w trzech stan-
dardach – wszystkie z  podbudową 
z kruszywa o grubości 22 cm.
Standard I - szer. 4m, z  poboczem 
i  z  dwukrotnym powierzchniowym 
utrwaleniem asfaltem – łącznie o dłu-
gości 8 km
Standard II - szer.4m, z  kruszywa – 
łącznie o długości 8.5 km
Standard III - szer. 3,5 m, z kruszywa 
– łącznie o długości 5,3 km

W maju br. w związku z dodatko-
wo pozyskanymi środkami w  kwocie 
ponad 1 mln zł. Rozszerzono o ponad 
3 km. zakres budowy dróg w  stosun-
ku do przyjętych założeń. Wydłużo-
no przebudowę dróg w Chorzenicach 

w  terenie zabudowanym: ul. Leśną, 
Wąską, Wiosenną, Parkową i Łąkową 
oraz w  Witkowicach uwzględniono 
pierwszy odcinek wcześniej nie brany 
pod uwagę ul. Polnej.

Historia scalenia gruntów w  Witko-
wicach, Chorzenicach i  Michałowie 
Rudnickim

30.01.2013 wszczęcie postepowania 
scaleniowego
Luty-maj 2014 opracowanie projektu 
scalenia przez Częstochowskie Biuro 
Geodezji (Witkowice) i  Beskidzkie 
Biuro Geodezji z Żywca (Chorzenice 
i Michałów Rudnicki)
15.05.2014 zatwierdzenie projektu 

scalenia w części drogowej 
09.06.2014 - 08.08.2014 wyłożenie 
i  okazanie mieszkańcom i  właścicie-
lom nieruchomości nowego podziału 
działek 
15.09.2014 data objęcia w posiadanie 
nowego stanu na gruncie
10.12.2014 zatwierdzenie projektu 
scalenia w części geodezyjnej
10.10.2014 - 10.06.2015 zagospoda-
rowanie poscaleniowe – budowa dróg 
i rowów
30.06.2015 termin nowego stanu w re-
jestrze ewidencji gruntów i budynków 
i sporządzenie dokumentacji do nowe-
go stanu w księgach wieczystych. «
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Aktywność społeczeństwa 
obywatelskiego
Zarząd Lokalnego Forum Obywatelskiego i Samorządowego

Jesteśmy świadkami różnych wydarzeń w życiu publicznym naszego 
społeczeństwa i prowadzonej dyskusji o naprawie państwa, demokracji 

i samorządności. Zachodzi potrzeba organizowania oddolnie działań 
społecznych w trosce o dobro wspólne na poziomie lokalnym. 

 Wyniki wyborów Prezydenta RP wykazały, że znaczna część wyborców 
domaga się wprowadzenia zmian i reform na rzecz budowania i wzmacniania 

społeczeństwa obywatelskiego, zreformowania dotychczasowego systemu 
sprawowania władzy przez nowo powstałą klasę partyjno – urzędniczą mimo, 

że członkowie różnych partii stanowią nieznaczny procent ogółu polskiego 
społeczeństwa.

W  demokratycznym państwie 
prawnym, urzeczywistniają-

cym sprawiedliwoścć społeczną, o ja-
kości wprowadzonych zmian winien 
decydować naród. Ustawa – Prawo 
o  stowarzyszeniach umożliwia oby-
watelom korzystanie z  równego, bez 
względu na przekonania, prawa czyn-
nego uczestnictwa w  życiu publicz-
nym i wyrażania zróżnicowanych po-
glądów oraz realizacji indywidualnych 
zainteresowań. Na wniosek komitetu 
założycielskiego sąd rejestrowy pod 
koniec 2014 roku wydał postanowie-
nie o zarejestrowaniu stowarzyszenia 
o nazwie Lokalne Forum Obywatel-
skie i  Samorządowe (LFOiS) z  sie-
dzibą w  Kłomnicach, które posiada 
osobowość prawną i  jest wpisane 
do  Krajowego Rejestru Sądowego.

Członkiem stowarzyszenia może 
być obywatel polski mający pełną 
zdolność do czynności prawnych 
i  nie pozbawiony praw publicznych. 
Członkiem LFOiS może być rów-
nież osoba małoletnia w wieku od 16 
do 18 lat, która korzysta z czynnego 
i  biernego prawa wyborczego (może 
wybierać i być wybieranym do władz 
stowarzyszenia LFOiS).

Członkowie zrzeszeni w  LFO-
iS mają ustawowo zagwarantowane 
prawo wypowiadania się w sprawach 
publicznych. W statucie stowarzysze-
nia zapisane są cele i formy realizacji, 
które wpisują się w obecne życie pu-
bliczne i  społeczne dotyczące wpro-
wadzenia reform i  zmian. Zrzesze-
ni w  tym stowarzyszeniu będziemy 

mogli wpływać na jakość samorządu 
terytorialnego, aby stawał się obywa-
telski i zaspokajał potrzeby wspólno-
ty gminnej bez zbędnej biurokracji 
urzędniczej, z  możliwością sprawo-
wania kontroli społecznej i uczestni-
czenia w procesie stanowienia prawa 
miejscowego oraz wyrażania opinii 
i ocen dotyczących spraw publicznych 
i  społecznych sołectwa, gminy i  po-
wiatu. Będziemy starać się i zabiegać 
o  pełną jawność życia publicznego 
i nieskrępowany dostęp do informacji 
oraz prawo do uzyskiwania informa-
cji o działalności organów władzy pu-
blicznej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne.

Będziemy również podejmować 
działania na rzecz ochrony środowi-
ska naturalnego, ochrony i  promocji 
zdrowia, turystyki i  krajoznawstwa, 
rodziny oraz kultu religijnego. Na re-
alizację celów stowarzyszenia chcemy 
występować z  wnioskami o  pozyski-
wanie środków finansowych, w  tym 
pochodzących z UE oraz innych fun-
duszy. Formy realizacji założonych 
celów są różne między innymi: 
• występowanie z  wnioskami 

o  utworzenie młodzieżowej rady 
gminy i gminnej rady seniorów,

• starania o zorganizowanie klubów:
a) młodzieży aktywnej społecznie,
b) klubu seniorów

• tworzenie sieci działaczy lokal-
nych,

• ścisła współpraca z  Lokalną Gru-
pą Działania „Razem na Wyżyny”, 
która będzie rozpatrywać wnioski 
o  środki unijne i  podejmować de-
cyzje o ich przyznawaniu.
Każdy mieszkaniec gminy Kłom-

nice, który nie chce być bierny i  tyl-
ko narzekać, może aktywnie działać 
w  interesie swojej lokalnej społecz-
ności i  współdecydowaniu oraz sa-
morządzeniu się, wstępując do tego 
stowarzyszenia. 

Zachęcamy i zapraszamy do zrze-
szania się w Lokalnym Forum Oby-
watelskim i Samorządowym.

W  działalności niezależnej orga-
nizacji obywatelskiej ważne jest od-
rodzenie zainteresowania sprawami 
publicznymi lokalnej społeczności. 
Dokonywanie zmian i reform na lep-
sze uzależnione jest od aktywności 
i zaangażowania się ludzi wrażliwych, 
uczciwych, mądrych słowem przy-
zwoitych. Niezbędne jest oczyszcze-
nie elity władzy poprzez eliminacje 
tych, którzy mają obowiązek stanowić 
wzory moralne, a  stają się zaczynem 
powszechnej demoralizacji. Zdomi-
nowane życie publiczne przez par-
tie i  ich polityków oraz urzędników 
wśród wielu obywateli jest negowane 
i odrzucane. 

Nasze stowarzyszenie ma ambi-
cje uczestniczyć w dobrych zmianach 
zachowujących więź i  solidarność 
międzypokoleniową, warunki do po-
budzania aktywności obywatelskiej 
oraz uczestniczyć w rządzeniu na po-
ziomie lokalnym.  «

Więcej informacji jest dostępne w zamieszczonym statucie stowarzyszenia:  
www.klomnice.pl/attachments/article/statut.pdf oraz kontaktach telefonicznych  

(nr tel. do kontaktu 782 099 586) lub w biurze stowarzyszenia, które jest czynne 
we wtorki od godziny 13.00 do 17.00 i mieści się w budynku gminnym (II piętro) 

w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18A. 

Problemy społeczne gminy

}{
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Relacja obchodów 70. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej

Ewelina Wilk, Anna Żyła, Jędrzej Moderski

W całym kraju dnia 8 maja 2015r. odbyły się obchody 
 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.  

Również w naszej gminie miało miejsce uczczenie pamięci wszystkich 
poległych.

O godz. 9.00 delegacja w składzie: 
Piotr Juszczyk – Wójt Gminy 

Kłomnice oraz p. Jędrzej Moderski – 
harcmistrz i inni przedstawiciele urzę-
du gminy, udała się na cmentarz do 
Zawady, gdzie zostały złożone kwiaty 
oraz odśpiewano hymn wraz z ucznia-
mi i gronem nauczycielskim. Następ-
nie delegacja udała się na cmentarz 
w  Garnku oraz na spotkanie z  panią 
dyrektor Anidą Chybalską i młodzieżą 
z Zespołu Szkół w Garnku. Ostatnim 
punktem uroczystości był przyjazd 
na cmentarz w  Kłomnicach, również 
w  celu złożenia wieńców na  grobach 
harcerzy i  żołnierzy poległych w  II 
wojnie światowej. Hołd poległym 
oddała również reprezentacja Druży-
ny Harcerskiej „Płomień” z  Kłomnic. 
Uroczystości zakończyły się około 
godz. 13.00.

Dnia 11 maja o godz 18.00 p. Anna 
Gała – Dyrektor Zespołu Szkół 
w Konarach zaprosiła delegację Urzę-
du Gminy Kłomnice oraz przedstawi-
ciela Związku Kombatantów Koła Nr 
17 na uroczystą akademię zakończenia 
II wojny światowej. Udział wzięli V-ce 

Wójt Gminy Kłomnice – p. Adam 
Śliwakowski, przewodniczący Rady 
Gminy – p. Andrzej Śpiewak, członek 
Zarządu Kombatantów – harcmistrz 
p. Jędrzej Moderski oraz całe grono 
nauczycielskie tej szkoły. Na pięknie 
udekorowanej sali sportowej ucznio-
wie wykonali kilka pieśni partyzanc-
kich – indywidualnie oraz zespołowo. 
Przedstawiciel Kombatantów harc-
mistrz – p. Jędrzej Moderski przed-
stawił okres okupacji i  nawiązał do 
obecnej wolności, w  której młodzież 
i  Polacy mogą się uczyć i  rozwijać 
swoje talenty. Pan V-ce Wójt podzię-
kował organizatorom za tak wspaniałą 
organizację i przygotowanie młodzie-
ży do tej akademii.

Dnia 14 maja o godz. 9.00 Zespół 
Szkół w  Zawadzie zorganizował se-
sję na temat 70 rocznicy zakończenia 
II  wojny światowej. Na powyższą sesję 
została zaproszona delegacja z  Urzę-
du Gminy Kłomnice, w  której wziął 
udział pan V-ce Wójt Gminy Kłomni-
ce p. Adam Śliwakowski oraz członek 
Zarządu Kombatantów p. harcmistrz 
ZHP –Jędrzej Moderski.

Sesja rozpoczęła się zorganizowa-
niem konkursu z  wiedzy o  sprawach 
historycznych II wojny światowej. 
Utworzono 12 grup 3-osobowych 
do  rozwiązywania zadań jakie przed-
stawiono w formie ankiety. Grupy były 
powołane ze szkół z Kłomnic, Garnka, 
Witkowic, Zawady, Skrzydlowa, Ko-
nar oraz Rzerzęczyc.

Po upływie czasu przeznaczonego 
na rozwiązywanie zadań zebrano an-
kiety i zarządzono przerwę. Powołana 
komisja wyłoniła zwycięzców konkur-
su oraz wręczyła nagrody poszczegól-
nym grupom. Następnie przystąpiono 
do II części - artystycznej dotyczącej 
zakończenia II wojny światowej, pod 
kierownictwem p. Małgorzaty Go-
jević. Pan Jędrzej Moderski został 
poproszony o  opowiedzenie swoich 
wspomnień odnośnie przeżytej wojny 
– okupacji, o walce partyzanckiej i  jej 
znaczeniu. Wypowiedział się także 
o znaczeniu wolności jaką uzyskaliśmy 
70 lat temu, o walce i patriotyzmie Po-
laków w czasie wojny.

Pan V-ce Wójt oraz dyrekcja szkoły 
wraz z  młodzieżą podziękowała P.  Ję-
drzejowi Moderskiemu za tak cenną 
lekcję historii. Liczne brawa i  podzię-
kowanie odbyły się na stojąco. Wrę-
czono piękny bukiet z żywych kwiatów.  
Na tym zakończono sesję historyczną. «

Sesja historyczna
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90-lecie OSP Konary
Rafał Cieślak

Druchowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach świętowali 
 13 czerwca br. 90-lecie istnienia swojej jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się prze-
marszem pocztów sztandaro-

wych i  orkiestry dętej z  ul. Łąkowej 
na boisko szkolne przy Zespole Szkół 
w Konarach. 

Po przybyciu na miejsce uroczy-
stości odśpiewano hymn strażaków. 
O  godzinie 16.00 ks. Mirosław Tu-
roń, proboszcz lokalnej parafii rozpo-
czął Mszę Świętą w intencji strażaków 
i  jednostki. Po zakończonej mszy do-
wódca uroczystości dh. Tomasz Wilk 
zameldował Komendantowi Gminne-
mu dh. Przemysławowi Zielińskiemu 
o  gotowości i  przybyciu zaproszonych 

jednostek. Po  meldunku przystąpiono 
do odśpiewania Hymnu Państwowego 
i podniesienia flagi przez poczet flago-
wy. Następnie przywitano wszystkich 
zaproszonych gości – m.in. przedsta-
wiciela Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w  Częstochowie 
– kpt. Wojciecha Prokopa, Komen-
danta Gminnego – dh. Przemysława 
Zielińskiego, Wójta Gminy Kłomnice 
– Pana Piotra Juszczyka, Prezesa ZG 
ZOSP RP – Dh. Jarosława Łapetę i in-
nych. Z racji tego, że również podczas 
tej uroczystości obchodzono Gminny 
Dzień Strażaka wręczono odznaczenia 

strażakom z OSP w Konarach i z tere-
nu Gminy Kłomnice. Odznaczono dru-
hów za wysługę lat, zasługi dla pożar-
nictwa oraz  uhonorowano niektórych 
„Wzorowym Strażakiem”, a  młodzież 
medalami „Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza”. Jednak najpierw decyzją 
Zarządu Głównego ZOSP RP odzna-
czono sztandar Konarskiej jednostki za 
Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenia 
były ostatnią częścią oficjalnej części 
uroczystości. Po zakończeniu rozpo-
częła się jej artystyczna strona. Moż-
na było zobaczyć występ Mażoretek, 
a  także posłuchać koncertu Gminnej 
Orkiestry Dętej. Wystąpiła także „Ka-
pela Podwórkowa”. Po występach moż-
na było potańczyć na dyskotece, która 
planowo miała zakończyć się ok. godz. 
2.00, jednak burza pokrzyżowała te pla-
ny i postanowiono zakończyć wszystko 
wcześniej. «

Z życia OSP
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Przed nowym okresem finansowania 
Edyta Bauć, Jan F. Milc

12 czerwca br. w sali sesyjnej Rady Gminy w Kłomnicach odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.  

Członkowie Stowarzyszenia  dokonali oceny jego działalności za 2014 
rok i podjęli stosowne w tym względzie uchwały. Podczas obrad wiele 

uwagi, obok zagadnień bieżących, poświęcono zadaniom, jakie stoją przed 
Stowarzyszeniem w najbliższym czasie w związku z przygotowaniami 

 do kolejnego okresu programowania. 

- Najważniejszym i najbardziej praco-
chłonnym zadaniem jest przygotowanie 

nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
obszaru LGD „Razem na wyżyny”. 

Strategii, która przejdzie przez „sito” 
konkursowe i pozwoli na realizację 

pomysłów mieszkańców w kolejnym 
okresie  programowania w latach 

2015 - 2023 - mówi Jolanta Brzo-
zowska-Ciura, prezes Stowarzysze-
nia. - Dlatego już teraz rozpoczęliśmy 

przygotowania do opracowania tego 
dokumentu. Utworzony został zespół 

osób aktywnych, reprezentujących 
wszystkie gminy z obszaru LGD, chcą-
cych pracować nad tą strategią. Mamy 

nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy powstanie dokument, który 

spełni oczekiwania mieszkańców i wy-
magania komisji konkursowej.

Na nadchodzący okres finansowa-
nia Komisja Europejska przygotowała 
nowe kryteria doboru i oceny projek-
tów. Większą niż dotychczas uwagę 
zwrócono na tworzenie i utrzymanie 
miejsc pracy. Na to zadanie skierowa-
ne zostanie 50% środków przyzna-
nych dla LGD. 
Ponadto zakres pomocy obejmie:
1. Wspieranie partycypacji społecz-

ności lokalnej w realizacji LSR lub 
wzmocnienie kapitału społecznego, 
w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klima-
tycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych;

2. Rozwój przedsiębiorczości:
a. podejmowanie działalności go-

spodarczej,
b. dywersyfikacja źródeł dochodu 

w gospodarstwie,
c. tworzenie lub rozwój inkubato-

rów przetwórstwa lokalnego,
d. rozwijanie przedsiębiorstw,

e. podnoszenie kompetencji osób 
z obszaru LGD, w powiązaniu 
z operacjami, o których mowa 
w punktach: a, b, c, d.

6. Tworzenie sieci podmiotów lokal-
nych współpracujących w zakresie:
a. świadczenia usług turystycz-

nych,
b. krótkich łańcuchów żywnościo-

wych,
c. rynków zbytu produktów 

i usług lokalnych;
4. Rozwój rynków zbytu, z wyłącze-

niem targowisk;
5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
6. Rozwój ogólnodostępnej i nieko-

mercyjnej infrastruktury:
a. turystycznej lub rekreacyjnej,
b. kulturalnej,
c. drogowej, gwarantującej spój-

ność terytorialną w zakresie 
włączenia społecznego;

4. Promowanie: 
a. produktów i usług lokalnych, 
b. rynków lokalnych, 
c. turystyki, 
d. rekreacji i kultury

Pomoc nie będzie przyznawana na: 
a. operacje służące zaspokajaniu 

partykularnych potrzeb benefi-
cjenta; 

b. organizację operacji cyklicz-
nych, za wyjątkiem wydarzenia 
inicjującego cykl wydarzeń lub 
specyficznego dla danej LSR, 
wskazanego i uzasadnionego 
w LSR; 

c. promocję indywidualnych 
przedsiębiorców, ich produktów 
i usług. 

O wsparcie finansowe ubiegać się 
mogą m.in.:
1. Osoby fizyczne, 
2. Osoby prawne: gmina, powiat, 

kółka rolnicze, organizacje poza-
rządowe, stowarzyszenia, kościoły, 
związki wyznaniowe i inne, 

3. Jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, którym 
ustawy przyznają zdolność prawną. 

Kwoty wsparcia będą zróżnicowa-
ne. Zależnie od wielkości i rodzaju 
przedsięwzięcia wynosić będą:
1. 300 tys. zł – limit na operację, 

z wyłączeniem operacji z zakresu 
rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, tworzenia inkubatorów 
oraz operacji realizowanych przez 
jednostki sektora finansów pu-
blicznych 

2. 500 tys. zł – limit na utworzenie 
inkubatora przetwórstwa lokalnego 

3. 100 tys. zł – limit na operację 
z zakresu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 

4. 50 tys. zł – limit na operację wła-
sną 

5. 50 tys. zł – limit kwoty grantu 
w ramach projektów grantowych 

6. Minimum 50 tys. zł – kwota po-
mocy realizowana poza projektem 
grantowym 
Warto dodać, że w  przypadku 

wsparcia w  zakresie rozwijania dzia-
łalności gospodarczej, uzyskanie 
pomocy powyżej 25 tys. zł wymaga 
utworzenia co najmniej jednego 
miejsca pracy. W  przypadku zakła-
dania działalności gospodarczej także 
wymagane jest utworzenie przynaj-
mniej 1 miejsca pracy (w tym samo-
zatrudnienie).

W  najbliższym czasie kontynu-
owane będą intensywne prace nad 
opracowaniem nowej LSR. O  wyni-
kach tych prac będziemy szanownych 
Czytelników informować zarówno na 
łamach „GK”, jak też na www.razem-
nawyzyny.pl. «

„RAZEM NA WYŻYNY”



11

Maj / Czerwiec 2015

Renata Krawiec

W  98. rocznicę śmierci Edwarda Reszke, światowej sławy śpiewaka 
operowego, oraz dla uczczenia roku Krzysztofa Pośpiecha, inicjatora 

i pomysłodawcy promocji dorobku Rodziny Reszków, 17 maja w Kościele 
w Garnku po raz 9. odbył się koncert symfoniczno-oratoryjny. 

Przed licznie przybyłą publicz-
nością zaprezentowali się mło-

dzi muzycy: Chór Instytutu Muzyki 
AJD w  Częstochowie (przygotowa-
nie: Przemysław Jeziorowski) oraz 
Orkiestra Symfoniczna i Chór Mie-
szany Zespołu Szkół Muzycznych 
im. M. J. Żebrowskiego w  Często-
chowie pod dyrekcją Zygmunta Nit-
kiewicza. 

W  programie koncertu znalazły 
się utwory G.Verdiego, H. Wieniaw-
skiego, J. Rutera i  innych. Meloma-
ni mieli okazję zobaczyć i posłuchać 
solistki: sopranistkę Sylwię Reterską 
(absolwentkę ZSM w  Częstocho-
wie, studentkę Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu) i skrzypaczkę Marię 
Belicę, uhonorowaną licznymi na-
grodami w różnych konkursach. Sło-

wo o muzyce przekazała Beata Mły-
narczyk. Młodzi artyści stworzyli 
wyjątkowy klimat, zapewniając miłe 
doznania wszystkim uczestnikom. 
Koncertowi towarzyszyła podniosła 
ceremonia. Wójt Gminy Kłomni-
ce Piotr Juszczyk wraz z  Przewod-
niczącym Rady Gminy Andrzejem 
Śpiewakiem oraz Zastępcą Prze-
wodniczącego Wiesławą Jędras po-
informowali widzów o  przyznaniu 
tytułu Honorowej Obywatelki Gmi-
ny Kłomnice Marii Bilowicz oraz 
złożyli gratulacje na ręce obecnego 
na koncercie Adama Donimirskiego, 
prawnuka Edwarda Reszke.

Na koncercie zaprezentowa-

Wiadomości kultruralne

Ku pamięci wielkich tego świata!

Organizowane projekty powinny być 
odbiciem Waszych pomysłów i zaintere-
sowań, dlatego też serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców do współudzia-
łu w decydowaniu o tematyce podejmo-
wanych przez GOK przedsięwzięć. 

Jeśli jesteście osobami pełnymi 
zapału, macie zgraną ekipę, chętną wzi-
ąć udział w  niebanalnych projektach, 
i  chcecie wpływać na zmianę własnego 
otoczenia, przyjdźcie i  porozmawiajcie 

z  nami o  swoich pasjach, inspiracjach, 
inicjatywach. Będzie to znakomita oka-
zja do poznania się, nawiązania kontak-
tu. Wspólnie podejmiemy się realizacji 
najciekawszych projektów. Pomożemy 
Wam opracować plan działania i będzie-
my Was wspierać na każdym etapie jego 
wykonania. Wykorzystajmy Wasz po-
tencjał i  nasze doświadczenie, a  razem 
tchniemy powiew świeżości w życie kul-
turalne Gminy.

Róbmy kulturę RAZEM!
Ada Plaszczyk

Robisz piękne zdjęcia i myślisz 
o pokazaniu ich innym? 

Piszesz wiersze, które trafiają 
do szuflady, a chcesz je 

opublikować? Marzysz o zagraniu 
w spektaklu teatralnym? Chcesz 

podzielić się niebanalnym 
hobby? Przyjdź do Gminnego 

Ośrodka Kultury i opowiedz 
nam o swoich pomysłach na 

działania kulturalne, artystyczne, 
edukacyjne i społeczne!

Wasze propozycje, nasza pomoc, 
wspólna realizacja — to najlepsza 

recepta na działania kulturalne, 
która pozwoli nam wszystkim cieszyć 

się ciekawą ofertą GOK-u. 

›››
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ny został portret Edwarda Reszke, 
przedstawiający go w  roli Mefisto. 
Haftowany obraz, wykonany tech-
niką krzyżykową na kanwie, przy-
gotowała Grupa Rękodzielnictwa 
Artystycznego Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice 
w składzie: Anna Dzionek, Aleksan-
dra Dobrzańska, Anna Cebula, Ewa 
Eliasz, Teresa Zatoń, Iwona Posta-
wa, Zenona Brzezczak. Inicjatorem 

stworzenia obrazu jest Krzysztof 
Wójcik.

Koncertowi towarzyszyła też 
wystawa fotografii „Śladami Resz-
ków” autorstwa Bożeny Kownackiej 
z Częstochowy.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do osób, które wspar-
ły organizację koncertu: Koło 
Gospodyń Wiejskich z  Garnka 
(przygotowanie ciast), Wiesława 
Jędras – radna i  sołtys Garnka 

(kwiaty), Związek Emerytów 
i Rencistów z Kłomnic oraz 

Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich z  Garnka 

(pomoc organizacyj-
na), uczniowie i  na-
uczyciele z  Zespołu 
Szkół im. Bolesła-
wa Prusa z  Garn-
ka, Zespół Pieśni 
i  Tańca „Kłom-
nickie Płomyczki”, 
Halina i  Robert 
Rybakowie — Pie-

karnia Ciastkarnia 
w  Kłomnicach, Anna 

Operacz (wsparcie or-
ganizacyjne i  promo-

cja koncertu pośród melomanów 
w Częstochowie).

Organizatorzy koncertu: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, 
Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefi-
ny Reszków w  Garnku, Regionalny 
Ośrodek Kultury w  Częstochowie, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude 
Mater w Częstochowie.

Koncert dofinansowany ze środ-
ków Samorządu Gminy Kłomnice 
i  Samorządu Powiatu Częstochow-
skiego, przy wsparciu finansowym 
Józefa Kozy Złomstal Karczewice.

Honorowy Patronat: Starosta Czę-
stochowski, Wójt Gminy Kłomnice 
oraz Proboszcz Parafii pw. Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Garnku.

Patronat medialny: TV NTL, Ra-
dio Fiat, Częstochowskie 24, Radio 
Ankra, Gazeta Częstochowska, Ga-
zeta Kłomnicka.

Gminny Ośrodek Kultury 
i  Urząd Gminy Kłomnice zachę-
ca do włączenia się do opieki nad 
grobem Edwarda Reszke. Składaj-
my kwiaty i  zapalajmy znicze, aby 
pamięć o  tym wybitnym śpiewaku 
była nadal żywa w całej naszej spo-
łeczności. «

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej!
Renata Krawiec

Świetna atmosfera, bo i  okoliczność 
związana z  25. edycją Gminnego 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Trochę 
wspomnień i myśl ta sama, by cieszyć się 
dalej i jeszcze więcej z pracy z dziećmi. 

By zawsze repertuar był trafiony, 
a muzyka sprzyjała, wdzięk i radość wy-
stępujących uzupełniały tę całą magię 
sceny. Okoliczność dobra na poznanie 
przez współpracujące z  nami od lat tak 
owocnie,  nowej dyrektor - Adrianny 
Plaszczyk. Jurorzy sędziujący festiwalo-
wi to dobrzy znajomi wszystkich dzieci, 
niosący pomoc i uwagi dla podniesienia 
poziomu festiwalu i  jego uczestników. 
W dniu przesłuchań zwycięzcy po wer-
dykcie zostali obdarowani nagrodami 
i dyplomami. Świeciły się w  rękach na-
szych dzieci i młodzieży statuetki w for-
mie mikrofonu, bez którego solista nie 
wyobraża sobie występu na scenie. Za-
dowoleni rodzice, babcie i dziadziusiowie, 

przeżywający nauczyciele przygotowu-
jący dzieci są miodem na serca wszyst-
kich pracujących w Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Kłomnicach. W  uroczystości 
rozdania nagród i dyplomów uczestniczył 
zastępca Wójta Gminy Kłomnice Adam 
Śliwakowski.

W  przyszłym roku rozszerzamy za-
sięg festiwalu o międzygminny. Życzmy 
sobie wszyscy obopólnie sukcesu! Proto-
kół o zwycięzacach na stronie interneto-
wej GOK w Kłomnicach. «

Wiadomości kultruralne

Trwa Akcja Wakacje  Szczegóły na naszej stronie  internetowej  www.gokklomnice.pl 

›
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Nauka skarbem drogim...
Anna Błaszczyk, Małgorzata Gonera

W tym roku mija 10 lat od nadania Zespołowi Szkół w Witkowicach sztandaru 
i imienia Jana Kochanowskiego. Z myślą o obchodach tego jubileuszu podjęliśmy 

szereg działań związanych z sylwetką patrona i jego twórczością.

Ważnym punktem była wycieczka 
autokarowa śladami poety: Zwo-

leń – Czarnolas. Wyjątkowa i niezwykle 
ciekawa lekcja historii w Muzeum Jana 
Kochanowskiego w  Czarnolesie przy-
bliżyła uczniom czasy renesansu w Pol-
sce. Warto zaznaczyć, że 10 lat temu, 
w  ramach przygotowań do ceremonii 
nadania imienia, w  takiej wycieczce 
uczestniczyli wszyscy uczniowie. 

Przeprowadziliśmy także kolejną 
edycję Powiatowego Konkurs Literacki 
dla Dzieci i  Młodzieży Poświęconego 
Życiu i  Twórczości Jana Kochanow-
skiego. Konkursowi patronował Starosta 
Częstochowski oraz Wójt Gminy Kłom-
nice. Dla młodszych uczniów ze szkół 
naszej gminy przygotowaliśmy konkurs 
plastyczny związany z  ilustracjami do 
fraszek Jana Kochanowskiego. Do ce-

remoniału szkoły został wprowadzony 
hymn szkoły, którego słowa są zaczerp-
nięte z wybranych utworów naszego pa-
trona. To pieśń o nadziei płynącej z wiary 
i ufności oraz o nieprzemijającej wartości 
nauki.

W  dniach 15-16 kwietnia 2015 r. 
uroczyście świętowaliśmy X rocznicę 
nadania imienia naszej szkole. Obchody 
rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą 
w kościele parafialnym w Witkowicach, 
której przewodniczył ks. biskup Antoni 
Długosz. W swoim słowie skierowanym 
do uczniów podkreślił, jak ważna jest ra-
dość w  życiu, uśmiech i  dobroć. Szczę-
śliwy człowiek łatwiej przyswaja wiedzę 
i pokonuje trudności. Wizyta ks. biskupa 
zakończyła się pamiątkowym wpisem do 
kroniki szkolnej. 

Patrycja Burzyńska

W nocy z 20 na 21 marca 2015r. 
sala gimnastyczna Zespołu Szkół 

im. Kornela Makuszyńskiego 
w Skrzydlowie zamieniła się dla 35 

uczniów w przytulną sypialnię, teren 
zabaw, śpiewów oraz salę kinową. 

Podwórko szkolne stało się terenem 
podchodów i poszukiwań ukrytych 

„skarbów”. 

Już o  19.00 podekscytowani nowo-
ścią uczniowie zaczęli pojawiać się 

w  szkole, przywożeni z  biwakowym 
ekwipunkiem przez zaintrygowanych 
rodziców. Wszyscy z  niecierpliwością 
oczekiwali na  zaplanowane atrak-
cje, których przygotowano całą moc. 
Już pierwsze zadanie wywołało wielką 
radość wśród zebranych.

Uczniowie klas III, IV i V wyposa-
żeni w mapy, karty zadaniowe oraz la-
tarki zaciekle szukali ukrytych znaków. 
Dobra kondycja fizyczna, orientacja 
w  terenie po zmroku były niezbędne, 
gdyż liczył się czas wykonania zadań. 
Nie było przegranych, wszyscy odszuka-
li ukryte punkty, a w nagrodę otrzymali 
kieszonkowe latarki, które przydadzą się 
podczas następnego nocnego biwaku. 

Po takich emocjach niezbędna była 
chwila wyciszenia. Uczestnicy biwaku 
samodzielnie przygotowali sobie miej-
sca do spania oraz pyszny posiłek. Póź-

niej czekały na nich kolejne atrakcje.
Zabawy z chustą animacyjną, kost-

ką, walka na poduszki, karaoke oraz 
nocny seans filmowy sprawiły dzieciom 
wiele radości i przyczyniły się do inte-
gracji grupy szkolnej. Jednak główną 
atrakcją wieczoru było spanie na mate-
racach w śpiworach. 

O  poranku biwakowicze wspól-
nie z  opiekunami przygotowali sobie 
zbilansowane śniadanie według zasad 
zdrowego żywienia. Nie brakło również 
porannej gimnastyki przy muzyce oraz 
zabaw ze śpiewem.

Podczas biwaku, który trwał od go-
dziny 19.00 do 9.00, dzieci wiele się 
nauczyły, zżyły i  aktywnie wypoczęły. 
Wspólna zabawa, posiłek, przygoto-
wania do snu, sprzątanie po biwaku, to 
swego rodzaju szkoła życia dla dzieci. 

Bo tylko nauka przez działanie pomoże 
dziecku samodzielnie pokonać trudno-
ści czekające go w dorosłym życiu.

Miło jest patrzeć na uśmiechnięte 
twarze dzieci, a  takich nie  brakowało 
podczas pierwszego nocnego biwaku 
na powitanie wiosny. Uczestnicy byli 
zadowoleni i szczęśliwi, pytali o termin 
następnego spotkania. Wspomnienia 
z  nocnych wojaży zostały zatrzymane 
w kadrze. 

O  dobrą zabawę i  miłą atmosferę 
zadbały nauczycielki: Zofia  Magiera, 
Patrycja Burzyńska, Magdalena Szym-
czak, Beata Pluta. 

Bardzo dziękujemy właścicielom 
sklepów spożywczych ze Skrzydlo-
wa: pani Sylwii Politańskiej oraz panu 
Arkadiuszowi Murasowi za wsparcie 
w postaci artykułów spożywczych. « 

Wiadomości oświatowe

Biwak w szkole  na powitanie wiosny
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Kwiecień pełen wiosennych kwiatów
Nauczyciele Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

24 kwietnia 2015 r. Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie gościł 
uczestników I Powiatowego Konkursu Plastycznego skierowanego do dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

P     ani dyrektor Lidia Burzyńska ser-
decznie powitała zebranych gości 

oraz przedstawicieli Gminy Kłomnice 
na czele z Wójtem Piotrem Juszczykiem. 
W swoim przemówieniu podkreśliła, jak 
ważne jest docenienie talentu każdego 
człowieka, a w szczególności tego małego.

Konkurs cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Do szkoły nadesłano 
ponad 50 prac z terenu całego powiatu. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się zdol-

nościami plastycznymi. Prace wykonane 
różnymi technikami zachwyciły inwen-
cją twórczą, estetyką wykonania, pomy-
słowością.

Prace oceniano w  4 kategoriach 
wiekowych: oddział przedszkolny, kla-
sy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalne. Najmłodszą 
uczestniczką była czteroletnia dziew-
czynka, a najstarszy uczestnik miał po-
nad 20 lat. Biorąc pod uwagę różno-
rodność prac oraz serce włożone w ich 
wykonanie, komisja wyłoniła zwycięz-
ców, a wszystkich pozostałych wyróż-
niła. Nagrody, ufundowane przez oso-
by wrażliwe na los słabszych, trafiły do 
rąk wszystkich twórców. Dziękujemy 
sponsorom: panu Markowi Szymczako-
wi – Radnemu Gminy Kłomnice, panu 
Tomaszowi Drabowi – sklep EVITA 
z Kłomnic, firmom „Demar” ze Msto-
wa, „Cer – Plast” z Częstochowy, „Ma-
rio – Inex” z Częstochowy, hurtowniom 
– „Bumix” i „MIXIMPORT” z Często-

chowy oraz Fundacji „Pomóżmy Dzie-
ciom Poznać Świat” działającej przy na-
szej szkole.

Nagrody wręczyli przedstawiciel 
władz Gminy: Wójt Gminy Kłomni-
ce – Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta 
Gminy Kłomnice – Adam Śliwakowski, 
Przewodniczący Rady Gminy – An-
drzej Śpiewak, Przewodniczący Komisji 
Edukacji – Wojciech Szymczyk, Radny 
Gminy Kłomnice – Marek Szymczak 
oraz księgowa Ewa Dąbrowska.

 Okazało się, że ten wiosenny kon-
kurs sprzyja integracji uczniów naszej 
szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Podczas uroczystości goście obejrze-
li bajkę pt. „Kopciuszek” w wykonaniu 
dzieci z klas młodszych. Pięknie wy-
konana dekoracja oraz dynamiczny ta-
niec żab wywołał uśmiech na twarzach 
naszych gości. Po rozdaniu nagród 
uczestnicy wraz z opiekunami i rodzi-
cami mogli obejrzeć naszą placówkę 
oraz poczęstować się pysznymi ciastami 
upieczonymi przez rodziców naszych 
pociech.

 Konkurs dał wszystkim uczestnikom 
mnóstwo radości, a nam możliwość po-
znania wielu utalentowanych młodych 
ludzi. Jesteśmy dumni, że właśnie nasza 
szkoła dała tym młodym artystom szan-
sę na zaprezentowanie ich uzdolnień na 
szerokim forum. «

Uroczysta akademia odbyła się 
16 kwietnia. Pani dyrektor Dorota Ko-
walik serdecznie powitała przybyłych 
gości wśród których znaleźli się Pan 
Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, 
przedstawiciel Rady Powiatu Pan Jan 
Miarzyński, radna Gminy Kłomnice 
Pani Małgorzata Nalewajka, przedsta-
wiciele Zespołu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół Gminy Kłomnice Pan 
Robert Gonera i Pani Ewa Dąbrowska, 
przewodniczący i  przedstawiciele rad 
rodziców, którzy pracowali i  pracują na 
rzecz szkoły na przestrzeni 10 lat od 
nadania szkole imienia tj. Pani Stanisła-
wa Majer, Pani Barbara Postawa, Pani 
Edyta Kubik, Pani Katarzyna Rajca, 
Pan Karol Kryczka, Pani Izabela Urbań-
czyk, Pani Magdalena Karczewska, soł-
tysi Chorzenic, Witkowic, Michałowa 
Rudnickiego, dyrektor Domu Dziecka 
w  Chorzenicach Pan Wojciech Głów-
czyński, dyrektorzy szkół i  przeszkoli 
Gminy Kłomnice, przyjaciele i  sponso-
rzy szkoły. 

Na początku głos zabrał Wójt Gmi-
ny Kłomnice Pan Piotr Juszczyk, po 
nim przemówił radny Powiatu Pan Jan 
Miarzyński oraz Pan Andrzej Borkow-
ski prezes Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich w  Witkowicach. Laureatom 
powiatowego konkursu literackiego 
zostały wręczone dyplomy i  nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiato-
we w  Częstochowie. Szczegółowe wy-
niki obu konkursów są zamieszczone na 
stronie internetowej naszej szkoły. Pani 
dyrektor w krótkiej prezentacji multime-
dialnej przedstawiła historię corocznych 
obchodów Dnia Patrona. Uczniowie na-
szej szkoły w montażu słowno-muzycz-
nym zaprezentowali najważniejsze wątki 
z  życia mistrza z  Czarnolasu. Przypo-
mniano najbardziej znane utwory poety, 
przeplatane piosenkami w  wykonaniu 
chóru szkolnego i fragmentami z książki 
Janiny Porazińskiej „Kto mi dał skrzy-
dła”. Wdzięcznym akcentem uroczysto-
ści był występ najmłodszych uczniów 
klasy „0”, którzy w oryginalnych strojach 

spontanicznie zatańczyli i  zaśpiewali 
piosenkę ludową pt. „Lipka”. Ciekawie 
zaprezentowały się także szkolne che-
erleaderki, które swoim programem za-
kończyły akademię. Uroczystość uświet-
nił występ aktorki z Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie Pani Aga-
ty Hutyry, która przeczytała fragmen-
ty najbardziej znanych utworów poety. 
Dopełnieniem obchodów jubileuszu był 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej, który 
odbył się 17 kwietnia. Zwyciężyła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Garnku. 

Wszystkim gościom, którzy swoim 
przybyciem uświetnili obchody naszego 
jubileuszu serdecznie dziękujemy. «

Wiadomości oświatowe
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W  grudniu 2014 r. rozpoczął się 
nabór do kolejnej edycji projektu 

edukacji ekologicznej „Misja Przyroda 
– Zielone Szkoły w  Parkach Narodo-
wych”, dofinansowanego ze środków 
funduszy EOG pochodzących z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii. Program re-
alizowany jest przez Fundację Europej-
ski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Informacje o projekcie wyszukał dy-
rektor Z. S. w Zawadzie i czym prędzej 
zgłosił naszą szkołę. W marcu tego roku 
z  ogromną radością przyjęliśmy infor-
mację, że wśród wytypowanych szkół 
z  całej Polski znalazła się Szkoła Pod-
stawowa im. Janusza Korczaka w Zawa-
dzie. Naszej szkole przydzielony został 
najbliżej położony Ojcowski Park Na-
rodowy. Koordynatorem projektu zosta-
ła mgr Dagmara Nitecka – nauczyciel 
biologii i geografii, która z niezwykłym 
zaangażowaniem od razu zabrała się do 
pracy. Na początku pani koordynator 
wzięła udział w  trzydniowym szkole-
niu na terenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Następnie przeprowa-
dziła dwugodzinne zajęcia dydaktyczne 
z  uczestnikami projektu, zachęcając do 
wspaniałej przygody. 

Drugim etapem projektu był wyjazd 
do Ojcowskiego Parku Narodowego 
w dniach od 20 do 24.04.2015 r. Ucznio-
wie zamieszkali w  Ojcowie, w  Domu 
Wycieczkowym PTTK „Zosia”. 

Podczas pobytu na terenie parku 25 
uczniów Szkoły Podstawowej w  Za-
wadzie oraz 11 uczniów Szkoły Pod-
stawowej w  Konarach wzięło udział 
w zajęciach przyrodniczych pod okiem 
pracowników parku - p. Alicji Subel 
oraz p. Janusza Glanowskiego, jak rów-
nież opiekunów: mgr Dagmary Nitec-
kiej, mgr Ewy Kuchcińskiej, mgr Wa-
lentyny Wilk i mgr Marioli Stefaniak. 

W ramach tzw. zielonej szkoły, mło-
dzież wcieliła się w  rolę badaczy-od-
krywców i  poznawała walory przyrod-
nicze swojego regionu. Zajęcia w parku 
odbywały się według specjalnie opraco-
wanych scenariuszy. Uczniom szczegól-
nie podobały się zajęcia pod tytułem: 
„Od mrówki do świerka różnorodność 
wielka”, podczas których zbierali in-
formacje o  gatunkach roślin i  zwierząt 
w  trakcie biegu terenowego. Młodzież 
chętnie też badała stan czystości wód 
podczas badań terenowych. Wszyscy 
uczestnicy wyjazdu zachwyceni byli wi-
zytą w Grocie Łokietka, Jaskini Ciem-

nej oraz w  Grodzisku, gdzie zwiedzili 
Pustelnię Bł. Salomei, jak również od-
wiedzili zamek w Pieskowej Skale. 

Oprócz tropienia śladów zwierząt, 
nauki posługiwania się mapą i  busolą 
oraz rozpoznawania gatunków roślin, 
uczniowie mieli okazję rozwijać swoje 
talenty fotograficzne, jak również uczyli 
się współpracy, nawiązali nowe znajo-
mości. Bawili się świetnie podczas po-
szukiwań skarbu, wyborów Miss Zielo-
nej Szkoły, nie zabrakło także śpiewów 
przy ognisku. Codziennie relacje z prze-
biegu zajęć przyrodniczych były umiesz-
czane przez koordynatora mgr Dagmarę 
Nitecką i mgr Ewę Kuchcińską na por-
talu Facebook, dzięki czemu każdy mógł 
śledzić wrażenia uczniów z wyjazdu. 

Młodzież szkolna odkrywała nie 
tylko sekrety Ojcowskiego Parku Naro-
dowego, ale też zdobywała cenne umie-
jętności, które z pewnością przydadzą jej 
się w nauce i podczas późniejszych po-
dróży. Liczymy na to, że dla wielu z nich 
wizyta ta była inspiracją i  zachęciła do 
poznawania przyrody i szacunku do niej. 
Dlatego też, należą się podziękowania 

Panu Marianowi Szyszce – dyrektorowi 
Z.S. w  Zawadzie, który „trzymał rękę 
na pulsie”. W  porę wyszukał informa-
cje o  projekcie i  zgłosił naszą szkołę. 
Uczniowie klas IV-VI szkoły podsta-
wowej w Zawadzie oraz nasi przyjaciele 
z  SP Konary uczestniczyli w  Zielonej 
Szkole całkowicie ZA DARMO! Jest to 
tym wyjątkowe, że nie zawsze wszyscy 
uczniowie mogą brać udział w  szkol-
nych wycieczkach ze względu na ogra-
niczone możliwości finansowe rodziców. 
Tym razem mogli jechać wszyscy i prze-
żyć wspaniałą, jedyną i  niepowtarzalną 
Misję Przyr(g)odę. Najlepszym dowo-
dem na to, jak bardzo wyjazd podobał 
się naszym uczniom są ich wypowiedzi:
„Na wycieczce było super! Nocleg, zakwate-
rowanie, jedzenie.” M. Wilk
„Na wakacje chętnie pojechałabym w  to 
samo miejsce” Z. Szopa
„Wiele się nauczyłam. Poznałam gatunki 
roślin i  zwierząt. Było świetnie!” A. Ko-
smala
„Nauczyłam się pracy w  grupie. Chciała-
bym, aby było więcej takich lekcji przyrody” 
W. Pluta  «

Wiadomości oświatowe

Mroczki, Gacki, Nocki i Mopki w akcji, 
czyli 

„Misja Przyr(g)oda” 
Walentyna Wilk, Katarzyna Gabryjelska

Tytułowe Mroczki, Gacki, Nocki i Mopki to przede wszystkim gatunki 
nietoperzy występujące na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, ale także 
nazwy naszych małych grup badawczych podczas Zielonej Szkoły w Ojcowie. 
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Powiatowy Konkurs

Mitologiczny
Nauczyciele Zespołu Szkół w Kłomnicach

Obchody 
Dnia Ziemi 

Jolanta Pruszek

Wieloletnią tradycją Zespołu 
Szkół im. B. Prusa w Garnku 

są kwietniowe obchody Dnia Ziemi. 
Do tegorocznego święta uczniowie 
szkoły podstawowej i oddziału 
przedszkolnego przygotowywali się 
już od początku kwietnia. Najpierw 
nauczyciele przeprowadzili w klasach 
pogadanki na temat ekologii i ochrony 
środowiska, według scenariuszy 
otrzymanych od Fundacji „Arka”, 
która propaguje w całej Polsce akcję 
LISTY DLA ZIEMI. 

W tym roku hasło przewodnie ak-
cji brzmiało „Nie bądź jednorazowy”. 
Uczniowie dowiedzieli się, co robić, 
aby zmniejszyć ilość wytwarzanych 
przez nas śmieci. Następnie wszyst-
kie dzieci pisały listy dla Ziemi. 
Autorzy najpiękniejszych listów zo-
stali nagrodzeni drobnymi upomin-
kami. Ich prace można podziwiać na 
szkolnej wystawce. Dla dzieci z  klas 
młodszych i  z  oddziału przedszkol-
nego został zorganizowany konkurs 
na EKO - ZABAWKĘ. 

Ze śmieci powstało ponad 40 róż-
nych pomysłowych zabawek, wśród 
których były roboty, różnorodne po-
jazdy, wysoka rakieta, wielki zamek, 
różne domki, zwierzątka i  gry. Roz-
strzygnięcie konkursu i  wręczenie 
nagród nastąpiło podczas szkolnych 
obchodów Dnia Ziemi w  dniu 30 
kwietnia. Tego dnia nasze szkolne 
święto uświetniły występy najmłod-
szych uczniów. Dzieci zaprezentowa-
ły okolicznościowe piosenki, układy 
taneczne, teatrzyki z  udziałem le-
śnych duszków, owadów i chorej Pani 
Ziemi, której wszyscy starali się po-
móc. Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście i  rodzice. Po występach 
na sali gimnastycznej uczniowie uda-
li się w barwnym pochodzie ulicami 
Garnka na „Zielony Marsz”. Skan-
dowali hasła ekologiczne, nawołując 
mieszkańców naszej wsi do dbania 
o czystość i piękno środowiska. «

29 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Kłomnicach odbyła się kolejna edycja 
Powiatowych Konkurów Wiedzy o Lekturach Szkolnych. W tym roku, 
zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, uczestnicy musieli wykazać 
się znajomością mitologii greckiej. 

Organizatorkami konkursu w  gim-
nazjum były panie: Mariola Wołek, 

Joanna Suliga i  Sylwia Krzyszkowska, 
natomiast w szkole podstawowej- p. Ja-
dwiga Kaczorowska i Elżbieta Owczarek.

W  konkursie dla gimnazjalistów 
udział wzięło 18 uczestników ze szkół 
w  Garnku, Starym Cykarzewie, Kona-
rach, Rędzinach, Rudnikach, Zrębicach, 
Zawadzie, Kruszynie, Witkowicach 
i  Kłomnicach. Komisja konkursowa 
w  składzie: p. Robert Owczarek (prze-
wodniczący), p. Anna Błaszczyk i p. Be-
ata Wyrwał wyłoniła zwycięzców.

I  miejsce zdobyła Anna Jureczko 
(Gimnazjum w Zawadzie), II miejsce – 
Monika Frymus (Gimnazjum w Kłom-
nicach), a III miejsce – Martyna Wasz-
czyk (Gimnazjum nr 1 w  Rędzinach), 
natomiast wyróżnienia otrzymali: Alek-
sander Pirecki (Gimnazjum w Garnku), 
Julia Boral (Gimnazjum w Kłomnicach), 
Aleksandra Sobota (Gimnazjum w Zrę-
bicach) oraz Wiktoria Skarlak (Gimna-
zjum w Witkowicach.)

Zwycięzcy konkursu otrzymali atrak-
cyjne nagrody książkowe, a  pozostali 
uczestnicy nagrody pocieszenia. Spon-
sorami nagród w  konkursie byli Bank 
Spółdzielczy w Kłomnicach oraz GWO.

W konkursie dla uczniów z klas IV 
– VI udział wzięło 22 uczestników ze 
wszystkich szkół podstawowych w  na-
szej gminie oraz ze szkół w Kruszynie, 
Jackowie, Rybnej, Konopiskach i  Wi-

dzowie. Do komisji konkursowej zostały 
zaproszone panie: Teresa Raźniak, Re-
nata Michoń, Halina Zielińska i Joanna 
Wójcik. Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco: 

I  miejsce zajęła Natalia Celt (SP 
w  Konopiskach), II m. – Jakub Szym-
czak (SP w Skrzydlowie) i Paulina Ko-
łodziejczyk (SP w Kłomnicach), III m. 
– Monika Wójcik (SP w  Kruszynie) 
i  Kinga Karczewska (SP w  Zawadzie), 
a  wyróżnienia otrzymali: Julia Mucha 
(SP w  Kruszynie), Lena Anklewicz 
i Dorota Wyszka (SP w Rzerzęczycach), 
Filip Woldan (SP w Kłomnicach), Ame-
lia Kuś (SP w Widzowie), Kacper Sobo-
niak (SP w Rybnej) oraz Ewelina Zatoń 
(SP w Garnku).

Organizatorki Powiatowego Kon-
kursu Mitologicznego serdecznie dzię-
kują wszystkim uczniom oraz nauczy-
cielom, którzy przygotowali występy 
artystyczne zaprezentowane naszym 
gościom w przerwie przed ogłoszeniem 
wyników konkursu. Publiczność miała 
możliwość posłuchać zespołu gitarowe-
go (opiekun – K. Jabłoński), chóru We-
soła Pięciolinia (opiekun - E. Twardoch) 
oraz Julki Lelickiej z  klasy VI B, która 
zaśpiewała piosenkę „Love me like you 
do”. Ponadto swoje talenty taneczne po-
kazała grupa The Blackberries (uczenni-
ce klasy I gimnazjum), a chłopcy z klasy 
II A gimnazjum ( Janek Milc i Konrad 
Stępień) wykonali stunty rowerowe. «
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Finaliści VII Ogólnopolskiego 
  Festiwalu Twórczości Maryjnej
„Sancta Maria” 

Malgorzata Gojević, Sylvia Baszyńska

11 maja w Szkole Podstawowej Nr 47 w Częstochowie odbyły się 
przesłuchania uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych, wspólnot młodzieży katolickiej, młodzieży 
reprezentującej domy kultury. W przesłuchaniach uczestniczyło 115 solistów 

w różnych kategoriach wiekowych, którzy wykonywali Pieśni Maryjne. 

Do grona laureatów zakwalifikowa-
li się uczniowie wokaliści z zespo-

łów szkół z Gminy Klomnice. 
Kategoria kl. 1-3: I miejsce - Natalia 
Maj  (Szkoła Podstawowa w Rzerzę-
czycach), II miejsce – Laura Gra-
barczyk (Szkoła Podstawowa w  Za-
wadzie); Kategoria kl. 4-6: I miejsce 
– Monika Owczarek (Szkoła Pod-
stawowa w  Rzerzęczycach). Wyróż-
nienie – Jakub Szymczak (Szkoła 
Podstawowa w  Skrzydlowie), Kin-
ga Stachowicz (Szkoła Podstawowa 

w Skrzydlowie)
Kategoria kl. I-III gimnazjum: 
I miejsce - Katarzyna Chrząstek (Gim-
nazjum w  Konarach) oraz Ex Aequo 
Anna Maj (Gimnazjum w Rzerzęczy-
cach). Wyróżnienie - Karolina Bajor 
(Gimnazjum w Skrzydlowie).

Koncert finałowy odbył się 24 
maja w  niepowtarzalnej atmosfe-
rze i  cudownym miejscu, jakim była 
Aula O. A. Kordeckiego na Jasnej 
Górze. Wyżej wymienieni zdobywcy 
najwyższych miejsc wystąpili w kon-

cercie galowym prezentując raz jesz-
cze doskonałe umiejętności wokalne. 
Wspaniała publiczność oraz przed-
stawiciele Klasztoru Jasnogórskiego 
nagrodzili ich gromkimi oklaskami, 
a  sam wiceprezydent Częstochowy 
Ryszard Stefaniak i  organizatorka 
(przedstawicielka Stowarzyszenia 
Sancta Maria) Anna Rybowicz uro-
czyście pogratulowali i wręczyli lau-
reatom nagrody. 

My również gratulujemy naszym 
laureatom tych wspaniałych osią-
gnięć. Dziękujemy za trud, który so-
bie zadali doskonaląc jednocześnie 
swój warsztat muzyczny jak również 
szerząc w ten sposób wartości chrze-
ścijańskie ze szczególnym uwzględ-
nieniem kultu Maryjnego w Polsce. «
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„Potrafię myśleć logicznie”
Nauczyciele matematyki ZS w Kłomnicach

12 maja 2015r. w Zespole Szkół w Kłomnicach odbył się Powiatowy Turniej 
Matematyczny „Potrafię myśleć logicznie”. Adresatami turnieju byli 

uczniowie klas IV szkół podstawowych. 

Zaproszenie organizatorów – na-
uczycieli matematyki ZS w Kłom-

nicach – Agnieszki Borowieckiej, 
Agnieszki Michoń, Ewy Czerwińskiej 
– Drab i  Wandy Kusztal przyjęło 10 
szkół z  terenu powiatu częstochow-
skiego: SP w Lgocie Małej, SP w Rę-
dzinach, SP w  Kościelcu, SP w  Zie-
lonej Dąbrowie, SP w  Konarach, SP 
w  Zawadzie, SP w  Witkowicach, SP 
w  Rzerzęczycach, SP w  Skrzydlowie 
i SP w Kłomnicach.

Każdą szkołę reprezentował jeden 
lub dwóch uczniów. Turniej składał się 
z  trzech etapów. Każdy uczestnik indy-
widualnie mógł wykazać się swoją wiedzą 
i umiejętnościami matematycznymi oraz 
logicznym myśleniem. Nad przebiegiem 

turnieju czuwała niezależna komisja 
w składzie: dr hab. Grażyna Rygał prof. 
AJD, mgr Jolanta Czerwińska i mgr Mi-
rosława Wójcik – emerytowane nauczy-
cielki matematyki szkoły w Kłomnicach. 

Wszyscy uczestnicy turnieju prezen-
towali bardzo wysoki poziom. Laureatami 
turnieju zostali: I miejsce – Zuzanna Juch-
nik, SP w Skrzydlowie, II miejsce – Da-
wid Tutka, SP w Kłomnicach; III - miej-
sce – Sara Dziubek, SP w Rzerzęczycach.
Wyróżnienia zdobyli: Kamila Pałuszka, 
SP w  Rzerzęczycach, Michał Kwiecień, 
SP w Kłomnicach.

Pani dyrektor Barbara Kanoniak 
wręczyła zwycięzcom dyplomy i  nagro-
dy a  pozostałym uczestnikom dyplomy 
udziału oraz upominki. Podziękowania 

kierujemy w stronę koleżanek – nauczy-
cielek matematyki: Pani Barbary Waw-
rzak, Pani Joannny Kochniarz, Pani Ane-
ty Szydy, Pani Doroty Śliwakowskiej, Pani 
Małgorzaty Woszczyny, Pani Magdaleny 
Kowalczyk, Pani Małgorzaty Fabiszew-
skiej, Pani Katarzyny Śnioszek i  Pani 
Patrycji Burzyńskiej za przygotowanie 
uczniów i obecność w czasie trwania tur-
nieju. Uczestnicy turnieju również brali 
udział w  krótkich warsztatach na temat 
gier i  zabaw logicznych przeprowadzo-
nych przez Panią prof. Grażynę Rygał. 

Cieszymy się, że po zakończeniu Po-
wiatowego Turnieju Matematycznego 
„Potrafię myśleć logicznie” uczestnicy 
i  opiekunowie opuszczali mury naszej 
szkoły z  uśmiechem na twarzach. Kró-
lowa nauk okazała się serdeczna, choć 
była wymagająca. Jeszcze raz wszystkim 
dziękujemy i zapraszamy za rok do naszej 
szkoły. «
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Gminny Konkurs z języka angielskiego

„English is Fun”
Ewa Kuchcińska, Aneta Prokop

20 maja 2015 w Zespole Szkół w Kłomnicach odbyła się czwarta edycja Gminnego 
Konkursu pod hasłem „English is Fun”. Konkurs przygotowany został przez 
nauczycielki języka angielskiego p. Ewę Kuchcińską uczącą w Zespole Szkół 

w Konarach oraz p. Anetę Prokop z Zespołu Szkół w Kłomnicach. 

Wzięli w  nim udział uczniowie ze 
wszystkich szkół z terenu gminy. 

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 i rozumienie ze słuchu.

Poziom wiedzy oraz umiejętności 
uczniów były bardzo wyrównane o  czym 
świadczy konieczność przeprowadzenia 
dwóch zadań dodatkowych w celu wyło-
nienia zwycięzców. Po zsumowaniu punk-
tów za obie części konkursu okazało się, 
że najlepiej poradzili sobie uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w  Konarach: Kor-
nelia Michoń, Paulina Dróżdż oraz Jakub 

Adamowski, II miejsce zajęła reprezentacja 
szkoły w Garnku: Natalia Misiewicz, Filip 
Góra oraz Mikołaj Młyńczak, III miejsce 
zajęła grupa uczniów z Kłomnic w składzie: 
Julia Rubisiak, Samuel Mucha oraz Konrad 
Kleszcz. Wyróżnienie otrzymali uczniowie 
ze szkoły w Rzerzęczycach: Wiktoria Ka-
lota oraz siostry Julia i Natalia Ziętal.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez wy-
dawnictwo Oxford University Press. Wrę-
czenia dyplomów oraz nagród dokonała 
Pani Dyrektor Barbara Kanoniak. Serdecz-
nie dziękujemy przedstawicielom wydaw-
nictwa Oxford University Press za ufundo-
wanie nagród oraz dyrektorom szkół – pani 
Barbarze Kanoniak i pani Katarzynie Jur-
kowskiej z ZS w Kłomnicach, pani Annie 
Gale z ZS w Konarach oraz opiekunowi 
sklepiku szkolnego w  ZS w  Kłomnicach 
pani Agnieszce Kloczkowskiej za pomoc 
w  organizacji konkursu. Podziękowanie 
kierujemy również do nauczycieli, którzy 
przygotowali uczniów do konkursu oraz 
pełnili funkcje członków komisji konkurso-
wej – dziękujemy pani Annie Pawłowskiej 
(ZS w Skrzydlowie), p. Sylwii Hadaś (ZS 
w  Witkowicach), p.  Joannie Romianow-
skiej (ZS w Rzerzęczycach), p. Małgorza-
cie Ziębie (ZS w Garnku) oraz p.  Agniesz-
ce Szydzie (ZS w Zawadzie). Gratulujemy 
zwycięzcom wraz z ich opiekunami i ser-
decznie zapraszamy na kolejną edycję kon-
kursu w roku 2016. «

Poznajemy historię wsi
Małgorzata Piechowicz, Izabela Juszczyk

W  dniu 16.05.2015r. Funda-
cja na rzecz dzieci i  młodzieży 

„Otwórzmy serca dla dzieci” działająca 
przy Zespole Szkół w  Rzerzęczycach 
zorganizowała wyjazd do Lelowa, aby 
uatrakcyjnić dzieciom wolny czas i  po-
szerzyć ich wiedzę na temat tradycyjnych 
wiejskich zajęć. 

Wyjazd nastąpił wczesnym rankiem, 
bowiem w  Lelowie czekał na nich roz-
grzany piec chlebowy w „Jurajskiej spiżar-
ni”. To miejsce, w którym uczniowie mogli 
poznać historię wsi związaną z panujący-
mi na niej zwyczajami. Pobyt rozpoczął się 
od ciekawej opowieści na temat dawnego 
życia na polskiej wsi połączony z  poka-
zem dawnych urządzeń używanych przez 
gospodynie domowe w codziennej pracy. 

Były tam dawne żelazka, pralki, lampy 
naftowe, koszyki do układania chleba, 
dzieże do zarabiania ciasta. 

Uczniowie mogli też zobaczyć daw-
ne narzędzia rolnicze. Największą jednak 
atrakcją było pieczenie podpłomyków 
w  oryginalnym piecu chlebowym, któ-
re najpierw każdy uczestnik musiał so-
bie uformować. Piekły się więc księżyce, 
serduszka, wianuszki oraz wiele innych 
ciekawych wzorów. Po upieczeniu każdy 
mógł zjeść swój wyrób smarując go praw-
dziwym masłem, białym serem, popijając 
kawą zbożową. Powodzeniem również 
cieszyły się żarna do wyrobu mąki. Każ-
dy chciał zostać młynarzem. Łatwo więc 
można sobie wyobrazić, jak grupa wyglą-
dała po oddzielaniu mąki od otrąb. 

W dalszej części pobytu, po przejściu 
do kolejnego pomieszczenia, uczniowie 
mogli wydoić krowę, co wcale nie było ta-
kie proste mimo, że to była tylko sztuczna 
krowa, ale za to dużych rozmiarów i dają-
ca tylko wodę. Następnie mogli zobaczyć 
urządzenia, które służyły do oddzielania 
śmietany od mleka oraz do wyrobu sera. 
Kosztowali świeżego naturalnego kro-
wiego mleka, które bardzo im smakowa-
ło. Robili też masło w kierzance. Każdy 
mógł je ubijać i przekonać się, że to nie 
była łatwa praca. 

Na zakończenie pobytu uczniowie 
mogli pobawić się na placu zabaw oraz 
obejrzeć wiejskie podwórze typowe dla 
wiejskiej wsi z  żurawiem, drewnianym 
domem. 

Dzieci wróciły do domu zadowolone 
z  ciekawie spędzonego dnia i  bogatsze 
o  doświadczenia zdobyte podczas zajęć 
praktycznych. «

Wiadomości oświatowe
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W  ramach zajęć praktycznych 
dzieci zostały zapoznane z izbą 

przyrodniczo-leśną, w  której posze-
rzały znajomość podstawowych ga-
tunków roślin, zwierząt oraz ptaków. 
Bogacenie wiedzy przyrodniczej dzie-
ci zdobywały poprzez oglądanie „Ga-
lerii fotografii” oraz oglądanie filmu 
edukacyjnego. „Leśną Majówkę” ubo-
gacała kiełbaska z grilla oraz smaczne 
soczki owocowe. Mimo deszczowej 
pogody zuchy i przedszkolaki świetnie 
się bawiły. Dzieci z niechęcią powra-
cały do szkoły, obiecując chęć ponow-
nej wycieczki do Nadleśnictwa Gidle.

Następną wspaniałą przygodą tu-
rystyczną dla zuchów i  przedszkola-
ków był tradycyjny Zlot Hufca ZHP 
Częstochowa w dniach 12-14 czerw-
ca 2015 pod hasłem „Pod prąd”. Idea 
wychowania zuchowego to zabawa 
z  osiąganiem ideałów oraz dążeniem 
do doskonałości oraz różnorakich wy-
zwań. Jak co roku zuchy spotkały się 
z  innymi zuchami na terenie Harcer-
skiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego „Pająk” w  Konopiskach. 
Nasza gromada z  ochotą zwiedzała 
okolicę. Na skwerku przed Urzędem 
Gminy w  Konopiskach widziały ta-
blicę i wagonik upamiętniający dawne 
kopalnie rud żelaza, idąc dalej zwie-
dziły kościół pod wezwaniem Świę-
tego Walentego, aby odpocząć space-
rowały Aleją Lipową zwaną Traktem 
Królewskim. Na ławeczkach chętnie 
odpoczęły słuchając legendę o  Królu 
Janie III Sobieskim. W  drodze po-
wrotnej obejrzały Kompleks Sportowo 
– Rekreacyjny. Po odpoczynku uczest-
niczyły w  „Apelu” oraz w  „Rozdaniu 
Oskarów”, w  którym zdobyły wyróż-
nienie. Zuchy całą sobotę poświęciły 
na zabawie związanej z tematyką eko-
nomii. Między innymi z entuzjazmem 
uczestniczyli w  „Grze Ekonomicznej 
– Strefa Ekonomiczna Zucha”. Motto 
naszych „Czerwonych Promyczków” 
tego dnia brzmiało „My pieniądze 
oszczędzamy, na wakacje wyjeżdża-
my”. Gra podczas której operowali 
nominałami pieniężnymi, przynosiła 
zuchom wiele pomysłów na oszczę-
dzanie i zdobywanie pieniędzy. Dużo 
radości sprawiały im zmagania w osią-
ganiu zaliczeń poszczególnych punk-
tów gry. Zuchy, choć zmęczone, lecz 
bardzo zadowolone były z osiągnięcia 
dobrego wyniku. Po małym odpo-

czynku uczestniczyły w  Uroczystym 
Apelu Zlotu Hufca z  udziałem Pre-
zydenta Miasta Częstochowy, Władz 
ZHP, członków Śląskiej Rady Przyja-
ciół Harcerstwa oraz sympatyków zu-
chów i harcerzy. Po zakończeniu apelu 
zuchy powróciły autobusem do domu, 
zapowiadając czynne uczestnictwo 
w następnym Zlocie za rok.

Następną atrakcja odbyła się 18 
czerwca 2015 roku. Była to wyciecz-
ka do Rodzinnego Parku Atrakcji 
w Rybniku – Kamieniu. Z dużym za-
interesowaniem dzieci zwiedzały Dino 
- Park z ruchomymi i wydającymi od-
głosy dinozaurami. W  Dino - Parku 
zobaczyły kilkanaście rekonstrukcji 
dinozaurów, które zostały wykonane 
z ogromną starannością i  z  zachowa-
niem ich naturalnego wyglądu oraz 
wielkości.  Przechadzając się wśród 
okazów zobaczyły przerażającego 
żarłocznego T-rexa, strasznego Tyra-
nozaura, sympatycznego Oviraptora, 
czy żartobliwego Dilofozaura, który 
potrafił zlać zimnym prysznicem. Od 
czasu do czasu rozlegały się przera-
żające ryki kilku dinozaurów, a  na 
drodze pojawiło się nam olbrzymie 
jajo dinozaura. Co fascynujące, dzieci 
mogły wspinać się na niektóre dino-

zaury, co niewątpliwie było dodatkową 
frajdą. Następnie w piaskownicy prze-
mieniając się w  prawdziwego arche-
ologa odnalazły szkielet 14-metrowe-
go T-rexa. Wycieczka do Parku to nie 
tylko wspaniała zabawa. Dzieci, przy 
każdym okazie znajdowały tablice in-
formacyjne zawierające tło historycz-
ne oglądanego dinozaura. Dalej prze-
chadzając się po parku spotkały się ze 
światem i  bohaterami bajek i  baśni 
dla dzieci: Kota w Butach, Szewczyka 
Dratewkę, Jasia i Małgosię oraz dom 
Czarownicy na kurzej nodze. Dzieci 
grały w  ogromne szachy i  chińczyka, 
skakały na skoczkach, przejeżdża-
ły się kolejką saneczkową na kółkach 
oraz dużym powodzeniem cieszyła się 
karuzela „Ośmiornica” oraz pływa-
jące „Łódeczki” po basenie wodnym. 
W godzinach popołudniowych dzieci 
już były bardzo zmęczone, ale mimo 
wszystko nie chciały wracać do domu. 
Obiecywały powrót do tych wspa-
niałych atrakcji. Zuchy i  uczniowie 
niezrzeszeni w  szeregach zuchowych 
prosiły o  kontynuowanie czynnego 
współdziałania z  przyrodą poprzez 
konkursy, wycieczki, spacery oraz za-
bawy integracyjno – wypoczynkowe. «

Wiadomości oświatowe

Wiosenne zabawy i wycieczki 
   przedszkolaków i zuchów 
„Czerwone Promyczki” 

Henryka Bartnik
21 maja 2015 roku odbyła się wycieczka „Leśna Majówka”  
do Nadleśnictwa Gidle. Zuchy i przedszkolaki z ZS w Kłomnicach czynnie 
uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-leśnej 
w formie warsztatów, wykładów oraz konkursów. 
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„Baśnie na Dzień Mamy”
Dorota Rokicka-Anklewicz, Małgorzata Piechowicz

W dniu 22 maja 2015r. w Zespole Szkół w Rzerzęczycach odbyła się akademia 
środowiskowa z okazji Dnia Mamy z udziałem zaproszonych mam, babć, 

przedszkolaków z przedszkola w Rzerzęczycach oraz społeczności uczniowskiej 
i nauczycieli. Uroczystość była jednocześnie podsumowaniem innowacji 

pedagogicznej realizowanej w bieżącym roku szkolnym. 

Mama - to najważniejsza oso-
ba w  życiu każdego dziecka 

bez względu na wiek. Dlatego pra-
gnąc docenić trud matczyny i  troskę 
w  opiece nad swoimi pociechami 
nasi uczniowie, jak co roku, przygo-
towali pod kierunkiem nauczycie-
li klas młodszych i  pani katechetki 
uroczystość środowiskową. Tym ra-
zem uczniowie wprowadzili mamy 
w  świat baśniowy przygotowując dla 
nich przedstawienie teatralne pt. Po-
dróże z  baśnią”. Wcieli się w  postaci 
z sześciu baśni, a były to: „Czerwony 
Kapturek”, „Trzy świnki”, „Jaś i Mał-
gosia”, „Kopciuszek”, „Wilk i  siedem 

koźlątek”, „Brzydkie kaczątko”. Po-
nadto uczniowie zaprezentowali swo-
je umiejętności wokalne śpiewając 
piosenki w  języku polskim i  angiel-
skim, taneczne oraz instrumental-
ne. Wszystkie mamy były ogromnie 
wzruszone występami dzieci. Nie za-
brakło również, jak nakazuje tradycja, 
utworu „Sto lat” wyśpiewanego przez 
najmłodszych artystów naszej szkoły. 

Akademia była częsci realizowanej  
innowacji pedagogicznej „Baśnie są po 
to, aby uczyć się i przeżywać świat ina-
czej niż dotąd” – rola baśni w edukacji 
i  wychowaniu dziecka w  młodszym 
wieku szkolnym trwającej od 1 listopa-
da 2014 r. do 31 maja 2015 r.  skie-
rowanej dla uczniów klas I-III szko-
ły podstawowej. Celem głównym tego 
przedsięwzięcia był rozwój intelektualny 
(elementarne umiejętności ucznia klas 
młodszych uwzględnione w nowej pod-
stawie programowej) oraz emocjonalny. 

Tworząc innowację pedagogiczną 
w dobie reformy oświatowej, wyszliśmy 
naprzeciw potrzebom najmłodszych 
uczniów. Oferta ta powstała w  wyniku 
zdiagnozowanych potrzeb najmłod-

szych uczniów naszej szkoły.  Była al-
ternatywą dla programu edukacyjnego, 
a także wyjściem naprzeciw nowym wy-
mogom edukacyjnym zawartym w  ak-
tualnej podstawie programowej. Wpro-
wadzenie innowacyjnych form i  metod 
pracy, pozwoliło dzieciom na pewną 
swobodę działania, dokonywanie wybo-
rów, przyczyniło się do wzrostu atrakcyj-
ności szkoły oraz wszechstronnego roz-
woju uczniów. Innowacja ta pozwoliła 
wzmocnić i pobudzić wyobraźnię, zain-
spirować do samodzielnej pracy uczniów. 

Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w  Rzerzęczycach zapew-
niła odpowiednie warunki kadrowe, 
lokalowe i  organizacyjne niezbędne 
do planowanych działań innowacyjnych. 
Podsumowaniem innowacji oprócz 
przedstawienia teatralnego był również 
konkurs plastyczny „Mój ulubiony bo-
hater baśniowy”, który został rozstrzy-
gnięty podczas uroczystości. 

2 czerwca w  RODN „WOM” 
w  Częstochowie, zaprezentowaliśmy 
prezentację multimedialną z  realizacji 
wszystkich podjętych działań i ich efek-
tów, postawionych celów i  wniosków 
do dalszej pracy. Było to podsumowa-
nie innowacji pedagogicznej wdrożonej 
w  bieżącym roku szkolnym w  naszej 
szkole. 

W  przyszłości będziemy korzystać 
ze zdobytych doświadczeń i  umiejęt-
ności w  tym zakresie. Mamy również 
nadzieję, że uroczystość wszystkim się 
podobała i rodzice docenili trud swoich 
pociech w  przygotowaniu tak ważnej 
dla nich akademii. «

Opiekę nad uczniami sprawowała 
p. Małgorzata Woszczyna. Praca 

w  grupie pozwoliła uczestnikom pro-
jektu zgłębić tajniki dźwięku, dostar-
czyła im wielu muzycznych wrażeń, 
świetnie się bawili przy wykonywaniu 
eksperymentów i doświadczeń. Głów-

nymi celami projektu było poznanie 
jaka jest rola dźwięku w  codziennym 
życiu, czym jest dźwięk, dźwięki niskie 
i wysokie, jak słyszymy dźwięki, pręd-
kość dźwięku, efekt Dopplera, echo-
lokacja, rezonans akustyczny, genero-
wanie dźwięku, pochłanianie dźwięku, 

dźwięk przesyłany drogą kablową, tro-
chę historii dźwięku. 

Podczas prezentacji uczniowie wy-
konali eksperymenty i  doświadczenia 
dotyczące dźwięku. Zaprezentowali 
wykonane przez siebie pomoce na-
ukowe: membrana, trąbka, proste in-
strumenty muzyczne, model ucha, 
dźwiękochłonne pudełko, telefon, fil-
mik przedstawiający efekt Dopplera 
oraz prezentację multimedialną.

Projekt edukacyjny z  matematy-
ki pt. „Kości zostały rzucone – słów 
kilka o  bryłach platońskich” realizo-
wał zespół w  składzie: Dominik Dą-
bek, Oscar Kotasiński, Filip Pruban 
i Damian Stanowski. Koordynatorem 
projektu była p. Marta Krok. Prace 
nad jego realizacją grupa rozpoczęła 
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Festiwal projektów 
 w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

Monika Wrzalik- Bruś 
12 maja 2015 r. uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali projekty edukacyjne. 

Pięć zespołów uczniowskich pod opieką nauczycieli pracowało nad wcześniej 
wybranymi tematami z różnych dziedzin. Grupa w składzie: Anna Kwarciak, 

Wiktoria Latacz, Anna Maj, Weronika Wiewiórowska realizowała projekt 
edukacyjny z fizyki zatytułowany „W świecie dźwięków ”. 
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w styczniu, kiedy to jej członkowie roz-
dzielili zadania między siebie. W trak-
cie pracy nad nim uczniowie zbadali 
najczęściej występujące kształty kości 
do gry. Analizie poddane zostały wła-
sności brył platońskich - czworościa-
nu foremnego, sześcianu, ośmiościanu, 
dwunastościanu i  dwudziestościanu 
oraz ich występowanie w  otaczają-
cym nas świecie. Widzialnymi efekta-
mi pracy zespołu są wykonane przez 
uczniów różnymi technikami modele 
wielościanów platońskich, prezentacja 
multimedialna „Kości zostały rzuco-
ne – słów kilka o bryłach platońskich” 
i  film pt. „Dwunastościan foremny 
metodą origami”.

Uczniowie w  składzie Mateusz 
Błachowicz, Wiktoria Bajdor, Paulina 
Musik oraz Weronika Kutrzyk reali-
zowali projekt z  biologii, ,Mamy rady 
na odpady” pod opieką pani Marzanny 
Borkowskiej. Uczniowie zaprezento-
wali informacje o gospodarce odpadami 
w  gminie Kłomnice. Wykonali także 
ciekawe przedmioty z papieru, metalu. 
Zapoznali uczniów także z prezentacją 
multimedialną na temat utylizacji od-
padów. Wszyscy uczniowie pracowali 
z jednakowym zaangażowaniem.

Kolejny projekt to „Bezpieczeń-
stwo w  ruchu ulicznym Rzerzęczyc”. 
Grupa chłopców - pod opieką p. Piotra 
Pindycha - w składzie: Michał Kowa-

lik, Piotr Klekowski, Patryk Wiewióra 
oraz Mateusz Kmiecik przygotowali 
plansze ze skrzyżowaniami w  Rze-
rzęczycach i zaprezentowali i omówili 
możliwe sytuacje komunikacyjne na 
drodze. Przedstawili jak powinni za-
chować się uczestniczący w ruchu dro-
gowym: piesi, rowerzyści oraz kierują-
cy pojazdami. Zaprezentowali także 
prezentację multimedialną na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Grupa dziewcząt w  składzie: Do-
minika Owczarek, Ilona Karczewska, 
Agnieszka Burzyńska oraz Kinga Gó-
recka wraz z  koordynatorem projek-
tu p. Elżbietą Łągiewką przedstawiły 
projekt „Film dawniej i dziś”. Uczen-

nice przedstawiły główne gatunki fil-
mów oraz ich charakterystykę. Omó-
wiły także sposoby wykonania filmu 
oraz jego historię. Wykazały się kre-
atywnością i pomysłowością przy pre-
zentacji własnego filmu z życia szkoły.

Podsumowując Pan Dyrektor Ze-
społu Szkół w  Rzerzęczycach - Ry-
szard Krok podziękował wszystkim 
uczennicom, uczeniom za duży wkład 
pracy w  przygotowanie projektów, 
a  nauczycielom za koordynowanie 
projektów. Uczniowie wykazali się 
bardzo dużym zaangażowaniem i po-
mysłowością. Nauczyli się pracy ze-
społowej i  odpowiedzialności za tę 
pracę. « 

Rodzice dzieciom - 
  przedstawienie teatralne 

„Kopciuszek”
Agnieszka Szymczyk, Katarzyna Jastrzębska

2 czerwca 2015 r. w  Zespole Szkół 
w Witkowicach miało miejsce nie-

codzienne wydarzenie. Po raz pierw-
szy rodzice dzieci kl. 0 i kl. II wystawili 
z okazji Dnia Dziecka przedstawienie 
teatralne pt „Kopciuszek”.

Organizatorkami przedstawie-
nia były nauczycielki edukacji wcze-
snoszkolnej: Katarzyna Jastrzębska 
i  Agnieszka Szymczyk. Całe przed-
stawienie było przygotowane bardzo 
profesjonalnie. Kostiumy, scenografia, 

a  zwłaszcza gra aktorska wzbudziły 
wśród najmłodszej publiczności duży 
podziw. Dzieci były bardzo dumne ze 
swoich rodziców-aktorów, którzy bar-
dzo dobrze odgrywali swoje role i wło-
żyli całe swoje serca w  ciężką pracę, 
przygotowania i  próby do  przedsta-
wienia, dając tym samym w końcowym 
efekcie ogromną radość najmłodszym 
widzom. Dzieci były zachwycone, a na 
ich twarzach pojawiał się nie tylko 
uśmiech, ale  zachwyt i  przejęcie.  Nie 

mogą się już doczekać kolejnych 
przedstawień. Na zakończenie rodzi-
ce obdarowali dzieciaki słodkościami. 
Pani Dyrektor Z.S. w Witkowicach 
oraz organizatorki bardzo serdecznie 
podziękowały rodzicom za tak wiel-
kie zaangażowanie, życząc dalszych 
sukcesów. 

Dziecko jest najlepszym widzem 
i krytykiem, dlatego jeszcze raz gratu-
lujemy i serdecznie dziękujemy oraz li-
czymy na dalszą współpracę. «

Wiadomości oświatowe
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Tyle słońca w całym mieście…
Słowa tej piosenki, wyśpiewanej przez jedną z uczennic Zespołu Szkół 

im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, doskonale oddają atmosferę panującą 
wśród uczestników kolejnego już Festynu Rodzinnego zorganizowanego 

w Skrzydlowie 14 czerwca 2015 r.

Piękna pogoda, ciekawe występy, do-
bra zabawa i pyszne jedzenie - pod 

takim hasłem przebiegła cała impreza, 
nad którą honorowy patronat objął wójt 
gminy Kłomnice, pan Piotr Juszczyk.

W  tym roku postawiliśmy na prak-
tyczną realizację powiedzenia - cudze 
chwalicie, swego nie znacie, sami nie wie-
cie, co posiadacie. Postanowiliśmy zaprosić 
do udziału w imprezie działające w naszej 
(i  nie tylko naszej) gminie zespoły folk-
lorystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich. 
Licznie przybyli goście mogli skosztować 
smakołyków przygotowanych przez zrze-
szone w KGW panie, a jeśli posmakowały, 
nabyć do domu. Z pewnego źródła wiemy, 
że szczególnym powodzeniem cieszyły się 
domowe pierogi.

Nie można jednak zapominać o stra-
wie duchowej. Na scenie zaprezentowało 
się wiele zespołów. Mieliśmy możliwość 
poznania ludowych obyczajów dzięki wy-
stępom Zespołu Obrzędowego Grusza 
z Rzerzęczyc. Piękne pieśni, m.in. związa-
ne z sobótką, zaprezentowali członkowie 
Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego 
Klepisko z  Kłomnic. Wspaniale prezen-
towały się zespoły Kół Gospodyń Wiej-
skich ze Mstowa, Garnka i  Skrzydlowa. 
Niezwykły był występ zespołu wokalne-
go Ale! Babki! z gminy Kruszyna, który 
zaprezentował niezapomniane przeboje, 
także a capella. Przepięknie na scenie za-
prezentowali się członkowie zespołu Styl 
z Kłomnic, pokazując zarówno tańce stan-
dardowe, jak i  latynoamerykańskie. Nie 
możemy zapomnieć także o  występach 
naszych uczniów. W popisach wokalnych 
zaprezentowali się: Kinga Stachowicz i Ja-

kub Szymczak z  klasy V oraz Karolina 
Bajor i Aleksandra Dziubek z klasy I gim-
nazjum, natomiast swoje umiejętności gry 
na keyboardzie pokazała Milena Cheliń-
ska z klasy V. Nasze uczennice, Wiktorię 
Palacz i Katarzynę Kuras z klasy I gim-
nazjum oraz Annę Łągiewkę z klasy VI, 
można było podziwiać także podczas wy-
stępów Zespołu Kłomnickie Płomyczki.

Tradycją jest możliwość udziału w lo-
terii fantowej. Żaden z losów przygotowa-
nych na skrzydlowski festyn nie był pusty. 
Oczywiście, jak to w losowaniu bywa, ktoś 
miał więcej, ktoś mniej szczęścia, ktoś 
wygrał wielki obraz, ktoś inny breloczek. 
Godnym przypomnienia jest, że każdy, kto 
kupił choć jeden los, brał udział w losowa-
niu nagród głównych, a były one naprawdę 
imponujące. Największą jednak satysfak-
cję powinien dać wszystkim uczestnikom 
loterii fakt, że zebrane fundusze wesprą 
działalność Fundacji Pomóżmy Dzieciom 
Poznać Świat, wspierającą szkołę w dzia-
łalności edukacyjnej i wychowawczej.

Festyn nie mógłby się odbyć, gdyby nie 
praca naprawdę wielu ludzi i pomoc dar-
czyńców. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy wsparli przygotowanie 
i przeprowadzenie tej wspaniałej imprezy 
środowiskowej. 

Dziękujemy Wójtowi za objęcie impre-
zy patronatem, szanownym gościom, któ-
rych występy uatrakcyjniły ten dzień, ro-
dzicom zaangażowanym w przygotowanie 
i przeprowadzenie festynu, dyrekcji szkoły 
i nauczycielom, którzy nie szczędzili wysił-
ków, aby impreza była udana, wszystkim 
gościom, którzy dokonując zakupu ciasta, 

napojów, kiełbaski czy innych przysmaków 
wsparli działalność fundacji, uczniom, któ-
rzy poświęcili czas i energię, by zaprezen-
tować się z jak najlepszej strony.

Dziękujemy także sponsorom: p. Gra-
żyna Knapik - radna powiatu częstochow-
skiego, p. Andrzej Śpiewak - przewod-
niczący Rady Gminy Kłomnice, p.  Olga 
Skibińska - sołtys Skrzydlowa, p.  Ka-
zimierz Wilkoszewski - radny Gminy 
Kłomnice, p. Anna Koza - radna Gminy 
Kłomnice, p. Marek Szymczak - radny 
Gminy Kłomnice, p. Wojciech Szymczyk - 
radny Gminy Kłomnice, p. Adam Worwąg 
- radny Gminy Kłomnice, ksiądz Zbigniew 
Zalejski, p. Dorota i Andrzej Konopscy -  
firma „Dorjan”, p. Jerzy Wąsikowski - firma 
Dom - MAR, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Hopsa - Hop-
sa - wypożyczalnia dmuchawców, p. Beata 
i  Sławomir Królowie, Adam Wiewióra 
z Rzek Wielkich, Tomasz Drab - „Evita”, p. 
Dariusz Moczarski - „Aleksandria” - kieł-
basa, Gminny Ośrodek Kultury w Kłom-
nicach - nagłośnienie, p. Jerzy Burzyński 
- „Bajpax”, p. Jerzy Smogorzewski, Rada 
Rodziców Zespołu Szkół im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Skrzydlowie - sponsoring 
namiotów, transport - p.  Dariusz Topolski, 
p. Piotr Bajor, p. Gaudy, Rodzice zaan-
gażowani w  organizację festynu, wszyscy 
mieszkańcy, którzy przyjęli nasze zaprosze-
nie i wsparli finansowo lub rzeczowo nasz 
festyn. Gorget - biżuteria, „Mario-inex” - 
klocki, „Cer - plast” - obrazy, „ Agra” - ar-
tykuły ozdobne, „Marco - polo” - artykuły 
orientalne, „Novodworski” - lampy, „Tom-
skór” - torby, „Def-pol” - artykuły frotte, 
„Raj-pol” - skarpetki, „Wera” - skarpet-
ki, „VIP” - krawaty, Hurtownia Papirus, 
Hurtownia Miximport, Tornado - kaski, 
„Dąstal”, „Gazelo - toys” - zabawki, „AB 
- ag” - biżuteria srebrna, „Demar”, Teatr 
w  Częstochowie, Hotel Magellan, Fir-
ma Orifflame, „Bojanek”, Styl- iw - sklep 
z obuwiem włoskim, „Leszko” - producent 
zabawek «

Wiadomości oświatowe
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Mieszkańcy Skrzydlowa i  okolic, 
a nierzadko także goście spoza na-

szej gminy, mają okazję spędzić niedzielę 
zdrowo, przyjemnie i, co najważniejsze, 
rodzinnie. Corocznie wyznaczana jest 
nowa trasa rajdu, tak aby rowerzyści 
mogli poznawać coraz to i inne zakątki 
naszej urokliwej okolicy. W  tym roku 
trasa była naprawdę ambitna, gdyż za-
wodnicy do pokonania mieli aż 26 km. 
Na szczęście pogoda dopisała, więc 
wszyscy, a uczestników było aż 92, wró-
cili zadowoleni, choć mocno zmęczeni. 
Na szczęście w połowie trasy na zawod-
ników czekała woda, a  na zakończenie 
rajdu mogli posilić się solidną porcją bi-
gosu ze świeżym chlebem.

Rajd był niezwykły także z innego po-
wodu – honorowy patronat nad przedsię-
wzięciem objęła pani Jadwiga Wiśniewska, 
posłanka do Parlamentu Europejskiego, 
która ufundowała także nagrodę dla naj-
starszego uczestnika wyprawy - ciśnie-
niomierz. Piękna nagroda powędrowała 

także do najmłodszego rajdowca – maluch 
otrzymał nowiutki rowerek. Najliczniejsza 
rodzina została obdarowana nowoczesnym 
grillem, który bez wątpienia umili letnie 
wieczory. Pośród pozostałych uczestników 
rozlosowano większe i mniejsze upominki. 
Niespodziewanym gościem rajdu okazał 
się pan poseł Szymon Giżyński. Zauro-
czony ideą rodzinnego i aktywnego wypo-
czynku przekazał organizatorom komplet 
książek, które postanowił ofiarować dru-
giej najstarszej uczestniczce rajdu. Ponie-
waż podczas takich wypraw najważniejsze 
jest bezpieczeństwo, wszyscy rowerzyści 
otrzymali na czas przejazdu kamizelki od-
blaskowe, a do domu wrócili obdarowani 
opaskami odblaskowymi, podarowanymi 
przez panią poseł Wiśniewską. 

Wielkie podziękowania kierujemy do 
druhów z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Skrzydlowa i ratownika medycznego, 
którzy dbali o  bezpieczeństwo rajdow-

ców podczas całej imprezy.
Mamy nadzieję, że także kolejna edy-

cja rajdu rowerowego organizowanego 
w  Skrzydlowie przyciągnie wielu spra-
gnionych aktywnego wypoczynku na łonie 
natury. Zachęcamy także do samodzielne-
go organizowania rodzinnych wycieczek 
rowerowych, bo na brak pięknych terenów 
i tras nie możemy narzekać.

Pragniemy złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim sponsorom, dzięki 
którym na rowerzystów czekały wspaniałe 
nagrody: Jadwiga Wiśniewska – poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Mexller – ro-
wer, Tornado – kaski, Pani Renata Franc 
- napoje, Państwo Wiesława i Arkadiusz 
Murasowie - posiłek, Pani Sylwia Politań-
ska - posiłek, Szymon Giżyński - Poseł do 
Parlamentu, wszyscy mieszkańcy, którzy 
przyjęli nasze zaproszenie i wsparli finan-
sowo lub rzeczowo nasz rajd. «

W zdrowym ciele zdrowy duch
Paulina Flasza oraz Helena Kozak 

Problem palenia papierosów i złego odżywiania jest nadal aktualny 
i skomplikowany. W związku z tym nauczycielki z przedszkola w Kłomnicach 

wyszły temu problemowi naprzeciw i wprowadziły do zajęć dwa programy 
„ Jem kreatywnie, kolorowo zawszesmacznie i zdrowo” i „czyste powietrze wokół nas”

Programy te zostały udostępnione 
przez sekcję oświaty zdrowotnej Po-

wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Częstochowie.

Program „Jem kreatywnie, kolorowo 
zawsze smacznie i  zdrowo” skierowany 
był do dzieci w przedziale wiekowym 4-6 
lat. Również w tych grupach wiekowych 
odbywały się cykle zajęć. Nadrzędnymi 

celami programu było: uwrażliwienie 
dzieci na prowadzenie zdrowego trybu 
życia, zdrowe odżywianie, oraz spożywa-
nie jak największej ilości owoców i  wa-
rzyw. Było to również wyzbycie się nie-
zdrowego sposobu odżywiania poprzez 
eliminację niezdrowych przekąsek oraz 
nadmiaru cukru i tłuszczu w dotychcza-
sowej diecie. Podczas tych zajęć dzieci 

poznały piramidę zdrowego żywienia jak 
i również sposoby zdrowego odżywiania. 
Również na tych zajęciach przedszkolaki 
uczyły się jak w prawidłowy i kulturalny 
sposób spożywać posiłki. Kreatywność 
zajęć polegała na samodzielnym tworze-
niu potraw z  wcześniej przyniesionych 
produktów oczywiście z  zachowaniem 
odpowiedniej higieny na stanowiskach 

Gmina Kłomnice 
z rowerowego 
siodełka

Olga Gonera
Już od pięciu lat Festynowi Rodzinnemu w Skrzydlowie towarzyszy 

„sportowe dziecko” pani Lidii Burzyńskiej, dyrektor Zespołu Szkół im. 
K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie i pani Zofii Magiery, nauczycielki 
geografii i przyrody - rajd rowerowy „Gmina Kłomnice z rowerowego 

siodełka”. Tegoroczna impreza odbyła się 14 czerwca 2015r. W
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W Zespole Szkół w Rzerzęczycach 
w roku szkolnym 2014/2015 od-

bywały się zajęcia sportowe dla uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej. Zajęcia 
te cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem wśród dzieci.

Uczestniczyło w nich 51 chłopców 
i  dziewcząt. Uczniowie rozwijali swo-
je umiejętności sportowe pod okiem 
Pana Sławomira Bekusa, nauczyciela 
wychowania fizycznego i  trenera. Ce-

lem głównym zajęć było promowanie 
aktywności fizycznej i  zdrowego stylu 
życia oraz kształtowanie pozytywnych 
postaw prozdrowotnych wychowan-
ków. Wyżej wymienione cele były reali-
zowane także podczas organizowanych 
dla uczniów wyjazdów sportowo-re-
kreacyjnych oraz podczas zawodów 
sportowych.

W dniu 12.12.2014 r. odbył się wyjazd 
na imprezę sportowo-kulturalną „Polo-

nijna Gwiazdka na Sportowo” w Hali Po-
lonia w Częstochowie. Dzieci miały oka-
zję obejrzeć mecz piłki nożnej halowej; 
pokazy: różnych form tańca, taekwon-do 
olimpijskiego, Armwrestlingu, technik sa-
moobrony, tenisa stołowego, speedroweru, 
mini żużla, które prezentowali członko-
wie różnych klubów sportowych. Wśród 
publiczności przeprowadzone były różne 
konkursy. Z.S. w Rzerzęczycach za udział 
otrzymał nagrody rzeczowe.

Kolejny wyjazd odbył się w  sobotę 
25.04.2015r. do Solparku w  Kleszczowie. 
W  wycieczce uczestniczyło 43 uczniów. 
Dzieci mogły doskonalić umiejętności korzy-
stania z różnych form wypoczynku i zabawy.

Umiejętności zdobyte podczas zajęć 
sportowych uczniowie zaprezentowali 
podczas zawodów sportowych na szczeblu 
szkolnym, międzygminnym i powiatowym.

W  czasie imprezy szkolnej z  okazji 
Dnia Dziecka (01.06.2015r.) klasy I-III 
miały okazję rywalizować w Międzykla-
sowych zawodach gier i zabaw. Po zakoń-
czeniu wszystkich konkurencji ostateczna 
klasyfikacja przedstawiała się następująco: 
pierwsze miejsce - klasa Ib, drugie miej-
sce - klasa III, trzecie miejsce - klasa II, 
czwarte miejsce - klasa Ia. Nagrodą za 
udział w zawodach były dyplomy dla każ-
dej klasy.

W  dniu 06.12.2014 r. reprezentacja 
S.P. w  Rzerzęczycach w  składzie: Julia 
Sosna, Gabriela Macoch, Gabriela Łuka-
sik, Ada Lewicka, Antri Yiasemis, Emi-
lia Małolepsza wraz z  reprezentantką 

pracy. Każde dziecko wyposażone było 
w  odpowiednie narzędzia, oraz ubiór. 
I tak powstawały kolorowe smaczne i za-
wsze zdrowe posiłki, którym to dzieci 
nadawały przeróżne, również kreatywne 
nazwy. Podczas tych zajęć powstały np.: 
Bananowy wąż, rajska owocowa wyspa, 
żółw z  jabłka i  kiwi, gruszkowe myszki, 
owocowy jeżyk, pomarańczowy kwiat. 
Wszystkie potrawy w fazie końcowej za-
jęć podlegały konsumpcji. Zajęcia miały 
charakter aktywizujący oraz zabawowy 
bezpośrednio włączający dzieci poprzez 
samodzielne działanie oraz zaangażowa-
nie w  tematykę zdrowego odżywiania. 
W  rezultacie zajęcia te w  sposób przy-
jemny i zarazem pobudzający wyobraźnię 
dziecięcą wprowadziły przedszkolaków 
w świat zdrowia i tężyzny fizycznej któ-
rą ciężko wyegzekwować w  dzisiejszym 
świecie. Miejmy nadzieję iż w przyszłości 
będzie to procentować natomiast zdrowy 

tryb życia będzie dla naszych wychowan-
ków celem nadrzędnym. 

Program profilaktyki tytoniowej 
„Czyste powietrze wokół nas” był skiero-
wany do dzieci 5-6 letnich i ich rodziców 
oraz wszystkich pracowników naszej pla-
cówki. Posiada bogate w narzędzia zaple-
cze edukacyjne.

Nadrzędnym celem programu „Czy-
ste powietrze wokół nas” jest: wzrost 
kompetencji rodziców w zakresie ochrony 
dzieci przed ekspozycją na dym tytonio-
wy oraz zwiększenie umiejętności dzieci 
w  zakresie radzenia sobie w  sytuacjach, 
gdy przebywają w zadymionych pomiesz-
czeniach lub gdy dorośli palą przy nich 
tytoń. Nauczycielka w  ramach tematu 
zaangażowała rodziców oraz pozostałych 
pracowników przedszkola przedstawia-
jąc na tablicy informacyjnej odpowiednie 
wzmianki i broszury, dotyczące problemu 
tytoniowego. W toku zajęć z dziećmi po-

ruszane zostały zagadnienia profilaktycz-
ne i  wzmacniano prawidłowe postawy 
względem palenia tytoniu. Scenariusze 
miały charakter warsztatowy a  aktywi-
zujące metody umożliwiły dzieciom za-
angażowanie wszystkich zmysłów i pod-
jęcie aktywności w  trakcie zajęć. Można 
stwierdzić iż małe dzieci są naturalnymi 
przeciwnikami dymu papierosowego co 
dało się stwierdzić w toku ich wypowie-
dzi. Dzieci jednoznacznie wypowiadały 
się na temat szkodliwości palenia papie-
rosów bazując na swych doznaniach zmy-
słowych używały stwierdzeń stosownych 
do ich wieku (np: one śmierdzą, nie mo-
głem oddychać jak ktoś palił). 

Uważam, iż miła i przyjazna atmos-
fera na zajęciach oraz aktywny udział 
rodziców wpłynęły na szerszą świado-
mość u dzieci na temat skutków palenia 
tytoniu. « 

Wiadmości sportowe

Zajęcia sportowe 
 dla uczniów klas I-III
w Szkole Podstawowej w Rzerzęczycach

Sławomir Bekus
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AS Kłomnice Nikolą Młynek, zdobyła 
I miejsce w VIII Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej Dziewcząt WATRA CUP 2014 
pod patronatem Wójta Gminy Gidle. 
Dziewczęta pokonały w swoich meczach 
drużyny z: Radomska i Gidel. Nagrodami 
w turnieju były medale i dyplomy dla każ-
dego uczestnika.

W dniu 08.05.2015r. odbył się XVII 
Bieg „PRO MEMORIA” w Przyrowie. 

Duży sukces osiągnęła Julia Sosna, 
uczennica klasy Ib szkoły podstawowej, 
zajmując III miejsce po swoim biegu 
w kategorii klas I-II SP.

Ponadto naszą szkołę reprezentowali: 
Natalia Małolepsza, Filip Fresel i  Piotr 
Burzyński. W  zawodach udział wzięło 
285 zawodników z  12 szkół podstawo-
wych i  7  gimnazjów z  16 miejscowości 
powiatu częstochowskiego rywalizując 
w 5 kategoriach wiekowych. Organizato-
rem zawodów byli: Powiat Częstochow-
ski, Gmina Przyrów, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Przyrowie.

W dniu 29.05.2015r. odbył się I Tur-
niej WATRA CUP z okazji Dnia Dziec-
ka pod patronatem Wójta Gminy Gidle. 

Dziewczęta w składzie: Gabriela Łukasik, 
Julia Sosna, Emilia Małolepsza, Ada Le-
wicka, Julia Dąbek, Natalia Małolepsza, 
Angelika Raźniak zdobyły II miejsce. 
A  oto jak przedstawiała się rywaliza-
cja: PSP Gidle – UKS Watra Gidle 6:0, 
SP Rzerzęczyce – PSP Pławno/Ciężko-
wice 4:1, PSP Gidle – PSP Pławno/Cięż-
kowice 0:0, SP Rzerzęczyce – UKS Watra 
Gidle 0:0, PSP Gidle – SP Rzerzęczyce 
2:0, UKS Watra Gidle – PSP Pławno/
Ciężkowice 0:3.

Nagrodami w  turnieju były medale 
dla każdego uczestnika oraz puchar i dy-
plom dla każdej drużyny.

Kolejne zawody zostały zorganizowa-
ne przez Zespół Szkół w Rzerzęczycach 
na obiekcie „Moje Boisko-Orlik 2012” 
w Rzerzęczycach. Był to Międzygminny 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 
Zespołu Szkół w Rzerzęczycach w kate-
gorii klas I-II szkoły podstawowej. Nasza 
drużyna w składzie: Ada Lewicka, Jakub 
Tkaczyk, Piotr Burzyński, Julian Kowa-
lik, Gabriela Łukasik, Jakub Miśkiewicz, 
Piotr Pabich, Julia Sosna, Kamil Tasarz, 
Michał Wiewiórowski, Oskar Żurek, Ju-
lia Dąbek, Filip Fresel, Dawid Koniecki, 
Aleksander Kowalik, Natalia Małolep-
sza, Marcel Pruban, Angelika Raźniak, 
Maciej Rączkowski zajęła III miejsce. 
W zawodach uczestniczyły szkoły z pię-
ciu gmin: Mstów, Rędziny (SP Rudniki), 
Kruszyna, Kłomnice (SP  Rzerzęczyce), 
Mykanów. A  oto jak przedstawiała się 
rywalizacja: SP  Mstów – SP Rudni-
ki 2:1, SP Kruszyna – SP  Rzerzęczyce 
1:3, SP Rudniki – SP  Mykanów 0:2, 
SP Mstów – SP Kruszyna 0:0, SP Rze-
rzęczyce – SP Mykanów 0:3, SP Rudni-
ki – SP Kruszyna 1:0, SP Mstów – SP 
Mykanów 0:2, SP Rudniki – SP Rzerzę-

czyce 2:0, SP Kruszyna – SP Mykanów 
0:2, SP Mstów – SP Rzerzęczyce 1:2.

Nagrodami w  turnieju były puchary 
i dyplomy dla każdej drużyny.

Na zajęciach sportowych realizowana 
była również innowacja pedagogiczna: 
„Baśnie są po to, aby uczyć się i przeży-
wać świat inaczej niż dotąd …” w formie 
tematycznych zabaw ruchowych. Celem 
tych zabaw było: kształtowanie umiejęt-
ność współdziałania w grupie i odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo swoje i ró-
wieśników, rozwijanie wyobraźni uczniów 
oraz integracja zespołu klasowego. «

Srebrna 
medalistka

Zarząd GLKS-u
Nicola Wojciechowska reprezentująca 
GLKS-u Gmina Kłomnice zdobyła 
wspólnie z reprezentacją województwa 
śląskiego mistrzostwo w ogólnopol-
skim turnieju w piłce nożnej dziew-
cząt o Puchar Kazimierza Górskiego.
 

Mecz finałowy został rozegrany 
14 czerwca na obiekcie Stali Brzeg. 

W finale  reprezentacja województwa ślą-
skiego zmierzyła się z drużyną wojewódz-
twa dolnośląskiego, wygrywając mecz po 
serii rzutów karnych 4:3 (w regulamino-
wym czasie gry był remis 0:0)

Nicola w  reprezentacji wojewódz-
twa występuje już od ponad roku. 
W turnieju brała udział we wszystkich 
meczach eliminacyjnych z  reprezenta-
cjami różnych województw. W  swoim 
klubie mecze ligowe rozgrywa w dru-
żynie chłopców w  kategorii Młodzik 
w III Lidze Śląskiej. „Osiągnięcie Ni-
coli jest największym sukcesem naszego 
klubu. Jesteśmy dumni z naszej zawod-
niczki i  życzmy jej dalszych sukcesów 
na piłkarskich arenach promując nasz 
klub i naszą Gminę Kłomnice” - infor-
muje zarząd GLKS Gmina Kłomnice.«

Wiadmości sportowe

Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I miejsce PSP Gidle 3 7 8:0
II miejsce SP Rzerzęczyce 3 4 4:3
III miejsce PSP Pławno/Ciężkowice 3 4 4:4
IV miejsce UKS Watra Gidle 3 1 0:9

Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I miejsce SP Mykanów 4 12 9:0
II miejsce SP Rudniki 4 6 4:4
III miejsce SP Rzerzęczyce 4 6 5:7
IV miejsce SP Mstów 4 4 3:5
V miejsce SP Kruszyna 4 1 1:6



fot. arch. Wylot ulicy Pocztowej na ulice Dworcową
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W tym wydaniu „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić budynek, który 
w tej chwili już nie istnieje, ale ponad sto lat był ważnym elementem otoczenia 

stacji kolejowej w Kłomnicach – mianowicie dawny budynek Poczty.  
Od tego budynku pochodzi zresztą nazwa ulicy Pocztowej biegnącej od dworca 

równolegle do głównej ulicy Częstochowskiej.

Poczta w  Kłomnicach ma dawną 
tradycję, sięgającą pewnie okresu 

budowy sławnej kolei warszawsko-
-wiedeńskiej, czyli co najmniej poło-
wy XIX wieku. Od tego czasu poja-
wiają się sporadyczne wzmianki o tej 
instytucji. Na przedstawionej archi-
walnej fotografii widoczny jest bu-
dynek w stanie w jakim był w 1996 r. 

Ową fotografię mogę zaprezentować 
czytelnikom dzięki udostępnieniu jej 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków – Oddział w  Częstocho-
wie. Widoczny na zdjęciu drewniany 
budynek był okazały i  znajdował się 
na liście zabytków jako dom miesz-
kalny z II –giej połowy XIX w..Rze-
czywiście taką funkcję pełnił już 

w  20-leciu międzywojennym, gdyż 
pocztę przeniesiono do budynku na 
tzw. Aurelowie, czyli części Kłomnic 
za torami. Wcześniej mieściła się tu-
taj placówka pocztowa, ale też pewnie 
bufet i  pokoje dla podróżnych. Taką 
przynajmniej informację otrzymałem 
niegdyś od najstarszych mieszkańców. 
Ciekawostką jest też fakt, że kilka 
pomieszczeń w budynku nie było ni-
gdy wykończonych. Urzędnicy pocz-
towi miewali tu nawet dramatyczne 
przygody, jak np. p. Majewski, który 
w 1908 r. przeżył tu napad rabunko-
wy. Napastnicy uciekli do pobliskiego 
lasu, a  sam urzędnik, mocno wystra-
szony, postarał się wkrótce o przenie-
sienie. Dzieje poczty w  naszym re-
gionie to też osobny rozdział bardzo 
ciekawej historii, którą warto opisać, 
ale to już przy innej okazji.

Budynek, o  którym mówimy był 
własnością prywatną i na prywatnym 
gruncie został rozebrany w  pierw-
szych latach XXI wieku i  już nie ist-
nieje. Jak wiele innych zabytków.

Na koniec dziękuję wszystkim 
czytelnikom za słowa uznania, za in-
formacje i dzielenie się swoimi zbio-
rami oraz zachęcam do kontaktu na 
adres krzysztofwojcik15@gmail.com. 
Poszukuję od dawna zdjęć niektórych 
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. 
starego dworu w Kłomnicach, dworu 
w Lipiczu, itp. Z góry dziękuję i jed-
nocześnie zachęcam do poszukiwań!«

Dawny budynek Poczty 
w Kłomnicach (21)

Krzysztof Wójcik   



Biwak w szkole  na powitanie wiosny
Mroczki, Gacki, Nocki i Mopki  
w akcji, czyli „Misja Przyr(g)oda” 

Obchody Dnia Ziemi

Poznajemy historię wsi



Gminny Konkurs z języka angielskiego 
„English is Fun”

Niedziela – tylko w Skrzydlowie

Gmina Kłomnice z rowerowego siodełka


