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Drodzy Czytelnicy

Oddajemy w Państwa ręce nowy numer „Gazety Kłomnickiej”. Tradycyjnie 
znajdą tu Państwo wiele informacji z życia gminy, artykuły z działalności 

samorządowych placówek oraz wiadomości kulturalne. Z wielką radością obser-
wuję aktywność tak wielu mieszkańców Gminy Kłomnice. Nasz samorząd będzie 
Państwa wspierał i pomagał, aby wasze pasje i inicjatywy oraz grupy, w których 
działają Wasze dzieci i wnuki, mogły swobodnie się rozwijać.

Jednym ze sposobów wsparcia działalności artystycznej, kulturalnej i spo-
łecznej mieszkańców Gminy Kłomnice będzie oczekiwana od kilku dekad in-
westycja polegająca na rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. 
Tydzień temu dotarły do nas znakomite wiadomości z Warszawy. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję o dofinansowaniu projektu 
rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury kwotą 600 tys. zł. Dzięki temu wsparciu 
do końca 2018 roku powstanie nowoczesny obiekt, który da nowe możliwości 
rozwoju inicjatyw kulturalnych i społecznych z terenu Gminy Kłomnice. 

Z tego miejsca chciałbym podziękować Pani Lidii Burzyńskiej, Poseł na Sejm 
RP, za okazaną pomoc i wsparcie w naszych staraniach o środki zewnętrzne na 
rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury. Mam nadzieję, że wreszcie nasze ma-
rzenia zostaną zrealizowane.

Szanowni Państwo, innym bardzo istotnym tematem, jest remont i budowa 
dróg gminnych. Pragnę zapewnić, że we wszystkich sołectwach będziemy suk-
cesywnie naprawiać i przebudowywać drogi. Środki, jakimi dysponujemy nie 
pozwalają wykonać wszystkich napraw w jednym roku, dlatego proszę o cier-
pliwość i wyrozumiałość.

Zdjęcia bez podpisu przekazane zostały przez organizatorów imprez lub pochodzą 

 z archiwum Urzędu i jednostek podległych. 

okładka: Wizualizacja projektu GOK - opracowało  

 Biuro architektoniczne P.U.H. ARCHIBET  

 Grzegorz Leśniewski
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Rozbudowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach

Katarzyna Sosnowska

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek złożony do programu 
Infrastruktura Domów Kultury, na przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kłomnicach otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 600 000 zł. 
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na dwa lata, pierwsze prace rozpoczną się 

jesienią bieżącego roku.

Nowy obiekt powstanie na bazie już istnie-
jącego budynku. Od strony północno-

-zachodniej (ul. Częstochowskiej) zostanie 
dobudowane pomieszczenie przeznaczone na 
pracownie muzyczną, toalety, klatka schodowa 
wraz z komunikacją do starej części obiektu, 
natomiast od strony południowo-wschodniej 
przybędzie winda, sala ogólna oraz pracownia 
plastyczna (w tym ceramiczna, rękodzieła i gra-
ficzna). W starej części znajdować się będzie 
pracownia multimedialna (w tym kompute-
rowa, filmowa, fotograficzna z miejscem na 
ciemnie), pomieszczenia biurowe, hall, szatnia, 
toalety. Nad całością budynku dobudowane zo-
stanie piętro przeznaczone na salę widowisko-
wą, dodatkową salę prób, scenę, kostiumernie, 

foyer (korytarz będący przestrzenią ekspozy-
cyjną), pomieszczenia gospodarcze, bufet oraz 
toalety. W końcowej części sali widowiskowej, 
na antresoli znajdować się będzie reżyserka 
z profesjonalnym nagłośnieniem i systemem 
multimedialnym.

Wygląd budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury zmieni się całkowicie, będzie to nowo-
czesny obiekt, który otworzy nowe możliwości 
rozwoju mieszkańcom naszej gminy. Całość in-
westycji to koszt ok 4 mln zł. Projekt opracowa-
ło Biuro architektoniczne P.U.H. ARCHIBET  
Grzegorz Leśniewski. 

Dziekujemy Pani Poseł na Sejm RP Lidii 
Burzyńskiej za pomoc przy uzyskaniu środków 
z MKiDN na realizację wspólnego zadania.

Remont 
w Urzędzie
Informujemy, że w miesiącach lipiec i sier-

pień 2017 r. będzie przeprowadzany remont 
pomieszczeń Urzędu Gminy (w budynku 
gminnym nr 1 przy ul. Strażackiej 20) mający 
na celu podniesienie estetyki i funkcjonalno-
ści korytarzy, klatki schodowej oraz toalet, 
przy zachowaniu wymaganiań technicznych 
przewidzianych w przepisach prawa budow-
lanego. Remont będzie wykonywany przez 
uczestników Centrum Integracji Społecznej 
w Kłomnicach ze środków finansowych w 
części pozyskanych z UE. W związku z tym 
mogą wystąpić pewne utrudnienia, za co 
z góry przepraszamy.   
     Red.

Przebudowa 
drogi 

Rzerzęczyce 
- Witkowice

Marlena Bąk

Niebawem zostaną zakończone i odebrane 
prace przy przebudowie drogi powiatowej 

Nr 1034S Rzerzęczyce-Witkowice. 

Prace prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie przy udziale środków finan-

sowych Wojewody Śląskiego w ramach programu 
usuwania klęsk żywiołowych w infrastrukturze 
komunalnej oraz środków z budżetu Gminy 
Kłomnice. Udział finansowy naszej gminy to 
kwota 380 tys. zł. W ramach wykonanych prac 
został wykonany odcinek drogi o długości 2,3 km 
z chodnikiem i odwodnieniem.  

Przepraszamy mieszkańców gminy za uciąż-
liwości komunikacyjne, które występowały pod-
czas przebudowy drogi. Mamy nadzieję, że droga 
będzie służyć nam przez kolejne kilkanaście lat.

MaJ/CZerwiec 2017
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Pamięci 
Stanisławy 
Majer!

19 kwietnia 2017 r., tuż po Wielkanocy 
zmarła, w wielu 66 lat, pani Stanisława 

Majer z Witkowic, zostawiając męża, 
dwoje dzieci i wnuczkę.

Była od ponad 7-miu lat aktywnym 
członkiem Oddziału Dekanalnego 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Częstochowskiej, gdzie pełni-
ła funkcję skarbnika. Od początku istnienia 
parafii Św. Stanisława w Witkowicach aktyw-
nie uczestniczyła w pracach Rady Parafialnej 
zabiegając wraz z innymi o budowę świątyni. 
Kiedy jej dzieci uczęszczały do szkoły, była 
członkiem Rady Rodziców przy Zespole Szkół 
w Witkowicach. W latach 2006-2009  była 
wybrana radną do Rady Gminy Kłomnice.

Dla nas, koleżanek, kolegów i przyjaciół, 
mimo choroby, z którą się zmagała, jej śmierć 
była dużym zaskoczeniem. Będziemy ją pa-
miętać szczególnie, gdyż to ona wraz z córką 
Dominiką zaopiekowała się bezdomnym pa-
nem Zenonem Guzkiem, dając mu mieszkanie 
w ludzkich warunkach i codzienne staranie. 
Jako Stowarzyszenie włączyliśmy się do tej 
akcji, a pani Stasia stała się dla nas wzorem 
chrześcijańskiego miłosierdzia. Mimo swego 
spokoju była osobą aktywną, konsekwentną 
i pogodną. Odprowadzając ją, w dniu pogrze-
bu, na cmentarz w Borownie, taką mieliśmy 
Ją w pamięci, uczestniczącą w naszych spo-
tkaniach w świetlicy „Nasza przystań”, w na-
szych wyprawach rowerowych i spotkaniach 
pałacowych w Nieznanicach. Będziemy o niej 
pamiętać w naszych modlitwach!

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Częstochowskiej  

 Oddział Dekanalny w Witkowicach

Centrum Integracji Społecznej 
po roku działalności
Beata Rokita

Od powołania Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach minęło już ponad rok. 
W tym czasie przez Centrum przewinęło się ponad 90 osób. Wielu z uczestników 

znalazło pracę, byli również tacy, którym nie odpowiadały zasady panujące 
w Centrum. W trakcie minionego czasu uczestnicy CIS w ramach reintegracji 

zawodowej wykonywali usługi porządkowe, remontowe, opiekuńcze dla ludności 
oraz byli pomocą administracyjną w urzędach i innych jednostkach.

Od lutego b.r. Gmina Kłomnice w part-
nerstwie z Fundacją na Rzecz Rozwoju 

i Promocji Sołectwa Karczewice realizuje pro-
jekt unijny pn. „Centrum Integracji Społecznej 
w Kłomnicach - szansą na skuteczną reinte-
grację społeczno – zawodową”. W imieniu 
Gminy Kłomnice realizatorem projektu jest 
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach. 
Inicjatywa obejmuje zadania związane z dzia-
łaniami na rzecz aktywnej integracji, a także 
przeprowadzenie działań reintegracyjnych 
zarówno w aspekcie zawodowym, jak i spo-
łecznym. Wsparciem zostaną objęte 64 osoby, 
w tym 38 mężczyzn i 26 kobiet.

Uczestnicy projektu pracują na zasadach 
zatrudnienia socjalnego w czterech warszta-
tach: porządkowym z elementami ogrodnic-
twa, remontowo – brukarskim, stolarskim 
oraz opieki nad zwierzętami wraz z prowa-
dzeniem hotelu dla zwierząt. 

Dzięki udziałowi w projekcie unijnym oso-
by maja szansę zdobyć cenne na rynku pracy 
doświadczenie zawodowe oraz uczestniczyć 
w zajęciach reintegracji zawodowej, doradz-
twie zawodowym, doradztwie prawnym, 
pośrednictwie pracy. Wspomniany projekt 
zakłada także kursy zawodowe oraz staże. 
Centrum Integracji Społecznej będzie reali-
zowało projekt do końca grudnia 2018 roku. 

W ramach projektu pozyskano środki 
finansowe na doposażenie Centrum w nie-
zbędne do wykonywania usług maszyny 
i narzędzia oraz środki na zakup materiałów 
do wykonywania różnych prac remontowych 
i konserwatorskich. Pozyskano m.in. dodatko-
we kosy spalinowe do wykaszania traw, kosiar-
kę spalinową rotacyjną do trawy, zagęszczar-
kę do gruntu, zamiatarkę ulicową spalinową 
i inne narzędzia do obróbki drewna. 

Sprostowanie
W artykule „Cześć Niezłomnym” autorstwa Walentyny Wilk (nr 212/213 Gazety Kłomnickiej) 

wystąpił błąd.  Zamiast Jacek Dróżdż – pseudonim „Przbylski”, powinno być: Jacek Dróżdż - pseu-
donim „Nikły”, Józef Deszcz - pseudonim „Przybylski”.

Gazeta Kłomnicka
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Plac zabaw
Jadwiga Ligocka

W maju bieżącego roku plac zabaw 
w Rzekach Wielkich wzbogacił 

się o nowy element – duży zestaw 
zabawowy.  Kolorowy, funkcjonalny 

i oczywiście posiadający wszystkie 
wymagane atesty.

Oprócz znanych już dzieciom zjeżdżalni 
i trapów wyposażony jest dodatkowo 

w kręconą zjeżdżalnię i drabinki do wspi-
nania się. Ta nowość najbardziej przypadła 
dzieciom do gustu. Decyzja o zakupie no-
wego elementu zabawowego została podjęta 
ze względu na to, iż drewniane urządzenia 
służące dzieciom do tej pory stopniowo 
muszą być wycofywane ze względu na stan 
techniczny. Po wielu latach eksploatacji 
drewno ulega degradacji, a koszt napraw 
jest wysoki ze względu na konieczność mon-
towania części z atestami i zatrudniania do 
napraw specjalistycznych firm. Jest to więc 
w końcowym rozrachunku nieopłacalne. 
Stopniowo będą dokupywane kolejne ele-
menty do zabaw dla dzieci w miarę wycofy-
wania użytkowanego od wielu lat obecnego 
placu zabaw. Dziękujemy więc gospodarzom 
naszej gminy za wsparcie przy zakupie no-
wego urządzenia, jednocześnie polecając 
się na przyszłość. Również Rada Sołecka wsi 
Rzeki Wielkie w tym roku przeznaczy środki 
na zakup bujaków. Dziękujemy wszystkim 
bardzo serdecznie.

Nowy zestaw sprawił dzieciom wiele 
radości więc w piękne, pogodne dni jest na 
placu gwarno i wesoło do godzin wieczor-
nych, gdyż jest ogólnodostępny i korzy-
stać z niego mogą wszyscy, nie tylko dzieci 
przedszkolne. Zapraszamy więc do korzy-
stania jednocześnie prosząc o poszanowanie 
zarówno nowych jak i będących już wcze-
śniej w użytkowaniu urządzeń aby służyły 
mieszkańcom Rzek Wielkich i okolicznych 
miejscowości jak najdłużej

Budynek przychodni w Garnku 
własnością gminy

Staraniem Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka budynek przychodni zdrowia 
w Garnku stał się własnością naszej gminy. Budynek został przekazany Gminie 

Kłomnice w formie darowizny przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
reprezentującej Skarb Państwa, który był dotąd właścicielem budynku. 

Przedmiotem darowizny jest działka 
zabudowana budynkiem przychodni, 

podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym 
o powierzchni 153 m2 wybudowanym w 1965 
roku oraz budynkiem pełniącym funkcję ga-
rażowo-gospodarczą o powierzchni 57m2. 

Zgodnie z aktem notarialnym wartość 
przekazanej nieodpłatnie nieruchomości 
to 194 tys. zł. Zgodnie z obowiązującym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego teren przychodni przezna-
czony jest wyłącznie pod usługi zdrowotne.

Przejęcie budynku przychod-
ni było możliwe dzięki wsparciu 
Wojewody Śląskiego pana Jarosława 
Wieczorka, za co serdecznie dzięku-
jemy. Dziś mamy już prawną możli-
wości zapewnienia przychodni wła-
ściwej opieki oraz przygotowania 
długo oczekiwanych prac remon-
towych – tłumaczy Piotr Juszczyk, 
wójt Gminy Kłomnice. – Chcemy 
w tym zakresie wykorzystać dostęp-
ne środki unijne i krajowe.       RK

MaJ/CZerwiec 2017

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 
w Kłomnicach
Robert Kępa

Projekt Gminy Kłomnice dotyczący powstania Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji w Kłomnicach otrzyma 249 tys. zł dofinansowania w ramach unijnego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przygotowany 
przez Urząd Gminy Kłomnice okazał się jednym z najlepszych w ogólnopolskim 

konkursie organizowany przez Związek Powiatów Polskich i jest jedynym 
nagrodzonym projektem z terenu województwa śląskiego.

Pozyskane środki finansowe zostaną wy-
korzystane min. na organizację szkoleń, 

kursów zawodowych i warsztatów adreso-
wanych do osób dorosłych oraz adaptację 
i wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół 
w Kłomnicach, w których będzie prowadzona 
działalność Ośrodka.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 
w Kłomnicach stawia sobie za cel rozwój 
osobisty i zawodowy osób dorosłych, w tym 
rodziców i dziadków dzieci uczęszczających 

do Zespołu Szkół w Kłomnicach oraz innych 
mieszkańców Gminy Kłomnice. Projekt 
pozwoli również skupić wokół Lokalnego 
Ośrodka Wiedzy i Edukacji lokalną spo-
łeczność szkoły oraz instytucje i organizacje 
pozarządowe.

Projekt będzie realizowany od sierpnia 
2017 roku do czerwca 2018 roku. Szczegóły 
projektu oraz warunki udziału w nim znaj-
dą państwo w najbliższym numerze Gazety 
Kłomnickiej oraz na www.klomnice.pl.
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Radość śpiewania 
w Festiwalu z tradycjami!
Renata Krawiec

25 maja odbył się XXVII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej w GOK w Kłomnicach. 

Do konkursu przystąpiło 48 uczestników 
w czterech kategoriach wiekowych. 

Komisja sędziowska to: Ryszard Strojec i Jan 
Bereziński, obaj muzycy, pedagodzy. Poziom 
festiwalu wysoki, repertuar bogaty, kreatyw-
ni uczestnicy występujący kilkakrotnie, ale 
też debiutujący. Wielkie zaangażowanie 
rodziców, nauczycieli, babć i dziadziusiów. 
Nagrody ufundowane przez Dyrekcję GOK 
w Kłomnicach oraz przekazane przez samo-
rząd powiatu częstochowskiego. Wręczali go-
ście: zastępca Wójta Gminy Kłomnice – Adam 

Śliwakowski i Jan Miarzyński – członek za-
rządu powiatu. Dzięki Ryszardowi Strojcowi 
nasze utalentowane dzieci i młodzież są pro-
mowane poza środowiskiem lokalnym, w śro-
dowisku artystycznym Częstochowy podczas 
masowych imprez, takich, jak Dni Rodziny 
w Częstochowie w dniu 26 maja. Wyjątkowa 
atmosfera z dziećmi tuż przed wakacjami do-
dała organizatorom Festiwalu, motywacji do 
dalszej pracy z dziećmi w czasie wolnym od 
nauki, a to już wkrótce…

Inauguracja UTW 
w Kłomnicach
Anna Kępa

25 kwietnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłomnicach wykładem 

inauguracyjnym swoją działalność 
rozpoczął Kłomnicki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. 

Po uroczystym otwarciu spotkania przez 
Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka, 

jak to przystało na rozpoczęcie roku aka-
demickiego działający przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku AJD w Częstochowie ze-
spół wokalny „Uniwerek” odśpiewał naszym 
studentom hymn „Gaudeamus igitur”, a także 
utwór „Trzeci wiek”. Następnie głos zabrali za-
proszeni goście, Senator RP dr Ryszard Majer, 
a także Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska. 
Odczytano również adresowany do słuchaczy 
Kłomnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
list dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD, 
dr hab. prof. AJD Eligiusza Małolepszego. 

Wykład inaugurujący poprowadziła 
dr Joanna Górna, kierownik Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy Wydziale Pedagogicznym 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
W swoim wykładzie nasz gość poruszył tak 
ważny temat aktywności osób starszych w swo-
ich środowiskach. Na zakończenie mogliśmy 
podziwiać energiczny i kolorowy taniec cygań-
ski w wykonaniu Senioritek.

Projekt jest realizowany dzięki dota-
cji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na 
Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
2014-2020 (edycja 2017), pozyskanej przez 
Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa 
Karczewice. Partnerem projektu jest Gminny 
Ośrodek Kultury w Kłomnicach i Urząd Gminy 
Kłomnice.

Zapraszamy do zapisywania się na warszta-
ty i zajęcia prowadzone w ramach Kłomnickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trwają zajęcia 
folklorystyczne, taneczne, warsztaty rękodzie-
ła, a już niebawem ruszamy z nowymi warsz-
tatami: nordic walking i joga. Dlatego warto 
wybrać się na warsztaty i spróbować swoich 
sił. Bliższe szczegóły dostępne są w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kłomnicach tel. 34 3281143 
oraz na stronie naszego UTW na Facebook.

Gazeta Kłomnicka

Dzień Dziecka 
w Tęczowej Krainie
Marta Gonera

Tęczowa Kraina 1 czerwca nie była taka sama jak zwykle. Były gigantyczne bańki 
mydlane, zwierzaki z balonów, wata cukrowa, malowanie buzi.

Imprezę otworzyli, Zastępca Wójta Gminy 
Kłomnice Adam Śliwakowski, Sekretarz 

Gminy Kłomnice Barbara Mizera oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach 
Katarzyna Sosnowska. Główną atrakcją był 
Busik Profilaktyczny, w którym dzieciaki oraz 
rodzice mogli udać się w niezapomnianą prze-
jażdżkę. Animatorzy zagwarantowali zabawę na 
całego, m.in. gokarty z torem przeszkód w alko-
goglach, bransoletki dla dzieci. Pogadanki pro-
filaktyczne, które przeprowadziła Animatorka 
przyciągnęła nie tylko uwagę rodziców, ale też 

dzieci, które wsłuchiwały się w ciekawe informa-
cje. Uczestnicy mogli skorzystać z darmowych 
soków oraz słodyczy. Dużą frekwencję przycią-
gnęło malowanie twarzy, na których powstawały 
bajeczne obrazki oraz kolorowa wata cukrowa 
o różnych smakach. Ponadto Bumper Ball, kon-
kursy z nagrodami. 

Było dużo uśmiechów, radości. Zabawę 
urozmaiciły, również sprzęty rekreacyjne, któ-
re znajdują się na Tęczowej Krainie. „Bo wszy-
scy dorośli byli kiedyś dziećmi..” A wszystko 
to dla mieszkańców naszej Gminy!
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KALENDARIUM
czerwiec, lipiec, sierpień  
10 czerwca 
Ogólnopolski turniej Karate,  ZS w Garnku

11 czerwca
Festyn Rodzinny oraz Gminny Rajd Rowerowy, 
ZS w Skrzydlowie

17 czerwca
Jubileusz Zespołu Centurion, sala OSP 
w Kłomnicach

18 czerwca
VII Wędkarski Dzień Dziecka, Dolina Dwóch 
Stawów w Rzerzęczycach

18 czerwca
Piknik Rodzinny w Karczewicach

24 czerwca
 Festyn Rodzinny, ZS w Konarach

25 czerwca
III Jura Rok Festiwal, Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych „Zza miedzy”, przy Hali 
Sportowej w Kłomnicach, godz 12:00

1 lipca
Noc Świętojańska w Zawadzie

1-2 lipca
VI Spartakiada w Zdrowej

8 lipca
90-lecie Straży OSP Chorzenice-Witkowice 
wraz z Gminnymi obchody Św. Floriana, 
Chorzenice

10-15 lipca
Akcja Wakacje, GOK  w Kłomnicach

22-23 lipca
Festyn rekreacyjno-sportowy „Pod gruszą”, 
Rzerzęczyce

12-13 Sierpień
Festyn Szanty, Leśna Kraina, Karczewice

14-19 sierpnia
Akcja Wakacje, GOK w Kłomnicach

Festyn Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka w Rzekach Wielkich
Renata Krawiec

W dniu 3 i 4 czerwca w Rzekach Wielkich odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. Patronat objął Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk. Organizatorami 
imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach oraz Klub Sportowy Metal 

w Rzekach Wielkich przy udziale Związku Oddziału Gminnego OSP w Kłomnicach.

Uroczystego otwarcia Festynu rodzinnego 
dokonali: Dyrektor GOK w Kłomnicach 

– Katarzyna Sosnowski, Radna Gminy 
Kłomnice, mieszkanka Rzek Wielkich – Anna 
Koza, Barbara Mizera – Sekretarz Gminy 
Kłomnice oraz Janusz Bławat – przedsta-
wiciel Związku Oddziału Gminnego OSP 
w Kłomnicach. W drugim dniu zaszczycił 
obecnością zastępca Wójta Gminy Kłomnice 
– Adam Śliwakowski.

W pierwszym dniu aura nie zawiodła. 
Ustalony harmonogram imprezy został zre-
alizowany. Pięknie dziękujemy za występ na-
szym małym i dorosłym artystom z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. Po 
raz kolejny koncert Orkiestry Dętej OSP 
Karczewice – Garnek ujął publiczność po-
ziomem wykonania. Przedszkolaki z Rzek 
Wielkich (pełna frekwencja) dodały animu-
szu i radości publiczności. Urozmaicenie 
wprowadziły laureatki naszego Gminnego 
Festiwalu Piosenki, zwłaszcza im i ich rodzi-
com pragniemy pogratulować utalentowanych 
wokalnie dzieci. Prezentowały się w piosen-
ce: Klaudia Wrońska (Garnek), Lena Bajor 
(Skrzydlów), Larysa Sojda (Garnek), Maja 
Góra (Garnek), Natalia Posak (Kłomnice), 
Maria Utratna (Kłomnice), Emilia Kugiel 
(Kłomnice), Kinga Wójcik (Rzerzęczyce), 
Julia Drożdżyńska (Garnek). Zaangażowały 
się dzieci z Klubu Tańca Towarzyskiego 
„Styl” czarujące 5 i 6 latki: Hubert Kowalczyk 
i Kornelia Musiał, Paweł Mielczarek i Zuzia 
Łągiewka, Wiktor Drozdowski i Maja Róg. 
Prezentowali: walc angielski, cha-cha, samba. 
Senioritki – Grupa Taneczna wyzwoliła pośród 

swego pokolenia, i nie tylko, uznanie i podziw. 
Publiczność mogła poznać Adriana Franca – 
wice mistrza świata w Freestyle Routine z 2014 
roku z Liberca w Czechach. 

Gwiazdą wieczoru był zespół „ONA i ONI”. 
Tworzą go młodzi, zdolni i bardzo energiczni 
ludzie, „ONA” to atrakcyjna wokalistka Natalia 
Jureczko, „ONI” Wojtek Wiora i Piotrek Wiora 
to dwóch przystojnych młodych panów, dba-
jących o oprawę instrumentalną. Po koncercie 
publiczność bawiła się do rana na dyskotece 
z DJ Pawłem Leśniakiem.

W drugim dniu festynu oglądaliśmy popis 
karateków z GOK w Kłomnicach pod kierun-
kiem trenerki – Barbary Musiał. I choć za-
niosło się deszczem, błyskami i grzmotami, 
zdążyliśmy posłuchać i popatrzeć na dwóch 
starszych Panów z Choronia (gmina Poraj), 
tworzących Kapelę podwórkową. Następnie 
nagrody główne „Zabawy na szóstkę” zakoń-
czyły Festyn w Rzekach. 

Podczas obu dni organizatorzy wprowa-
dzili formę konkursów, sprawnościowych 
prowadzonych przez niezastąpionego Pawła 
Leśniaka. Marta Gonera i  Paulina Chmielarska 
oferowały dzieciom malowanie buzi. Strażacy 
z Rzerzęczyc i Pacierzowa przygotowali pre-
zentacje akcji ratowniczej oraz przejażdżkę 
z dziećmi samochodem. 

Licznie zorganizowane formy imprez to-
warzyszących dały organizatorom uczucie 
spełnienia. Jesteśmy wdzięczni  darczyńcom, 
za przekazanie nagród. Za wsparcie finansowe 
dwudniowego festynu oraz pomoc techniczną 
wszystkim ludziom dobrej woli dziękujemy.

MaJ/CZerwiec 2017
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Koncert dedykowany 
Edwardowi Reszke
Robert Kępa

W niedzielę 14 maja br. w Kościele parafialnym w Garnku, odbył się koncert w 100. 
rocznicę śmierci Edwarda Reszke, znakomitego polskiego śpiewaka operowego 

przełomu XIX i XX wieku. Ponad pół tysięczna publiczność mogła wysłuchać 
znakomitego widowiska symfoniczno-operowego.

Organizatorem koncertu była Fundacja 
im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, 

Gmina Kłomnice, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kłomnicach, Narodowe Centrum Kultury 
w Warszawie, Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie przy współudziale Parafii 
Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Garnku, Zespołu Szkół w Garnku oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich „Garnkowianki”. Patronat 
honorowy nad koncertem objął Stanisław 
Karczewski Marszałek Senatu RP.

Podczas koncertu wystąpiła Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej 
im. Bronisława Hubermana, Chór Filharmonii 
Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, 

Chór Instytutu Muzyki Akademii 
Jana Długosza w Częstochowie, Chór 
„Basilica Cantans”. Orkiestrą Filharmonii 
Częstochowskiej dyrygował Adam 
Klocek. Wokalne partie solowe wykonali 
Katarzyna Jakóbczyk – sopran, Jarosław 
Bielecki – tenor oraz Paweł Ślusarz – bas. 
Razem blisko 150 muzyków.

Publiczność mogła wysłuchać 
„Marsz kosynierów” z opery „Krakowiacy 
i górale” J. Stefaniego, Mazur z opery 
„Straszny dwór” S. Moniuszko, Chór nie-
wolników z opery „Nabucco” Chór cyga-
nów z opery „Trubadur” G. Verdiego. Nie 
zabrakło arii z oper W. A. Mozarta, G. 

Pucciniego, P. Czajkowskiego, G. Donizettiego, 
S. Moniuszki oraz tej najsłynniejszej w karierze 
operowej Edwarda Reszke arii Mefisto La veau 
d’or z opery Ch. Gounoda – „Faust” w wykona-
niu Pawła Ślusarza.

Koncert w Garnku zainaugurował cykl wy-
darzeń związanych z upamiętnieniem postaci 
Edwarda Reszke, światowej sławy polskiego 
śpiewaka operowego, jednego z najlepszych 
basów schyłku XIX wieku, postaci związanej 
z naszą gminą. W imieniu zarządu i rady pro-
gramowej Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny 
Reszków serdecznie dziękuję wszystkim ar-
tystom za wyjątkowe muzyczne widowisko, 
patronom medialnym za obecność, księdzu 
proboszczowi Dariuszowi Tuczapskiemu za 
otwartość i życzliwość w realizacji tego mu-
zycznego widowiska oraz wszystkim współ-
organizatorom za wysiłek włożony w przy-
gotowanie koncertu. W sposób szczególny 
dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury 
w Warszawie, Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa 
Rolniczemu w Częstochowie, Gminie Kłomnice, 
Starostwu Powiatowemu w Częstochowie oraz 
Regionalnemu Funduszowi Gospodarczemu za 
sfinansowanie tego pięknego widowiska. Słowa 
podziękowania kierujemy również do senatora 
Ryszarda Majera za zdobycie dla naszego kon-
certu wyjątkowego patronatu Marszałka Senatu 
oraz pomoc w pozyskaniu sponsorów koncertu. 
Bez waszego zaufania i otwartości to muzyczne 
wydarzenie nie mogłoby dojść do skutku.

Gazeta Kłomnicka
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100. Rocznica Śmierci 
Edwarda Reszke
Robert Kępa

25 maja przypada 100. rocznica śmierci Edwarda Reszke, 
znakomitego polskiego śpiewaka operowego przełomu XIX i XX 

wieku, mieszkańca Garnka.

Rocznicy towarzyszą liczne wy-
darzenia artystyczne i eduka-

cyjne. W tym dniu delegacja Gminy 
Kłomnice na czele z Panią Sekretarz 
Barbarą Mizera złożyła kwiaty na gro-
bie Edwarda Reszke w Borownie oraz 
uczestniczyła w uroczystości poświę-
conej Edwardowi Reszke w Szkole 
Podstawowej w Borownie, której 
patronem jest ten wybitny polski bas.

Edward odnosił artystyczne 
sukcesy w mediolańskiej La Scali, 
Operze Paryskiej, Królewskiej 
Operze Covent Garden w Londynie 
i nowojorskiej Metropolitan Opera. 
Wśród wielu znanych europejskich 
kompozytorów, którzy powierzali mu 
premiery swoich oper byli Giuseppe 
Verdi, Charles Gounod i Giacomo 
Meyerbeer. Kończąc swoją artystycz-
ną karierę powrócił do Polski i na sta-
łe osiadł w Garnku, we wspaniałym 
pałacyku wybudowanym dla niego 
w 1896 r przez Fr. Arveufa. Edward 
Reszke wraz z małżonką włączył się 
w życie społeczne okolicy, wspierał 
starania miejscowej ludności o po-
wstanie parafii w Garnku, ufundo-
wał budynek plebanii, zbudował 
Ochronkę dla dzieci pracowników 
majątku, zbudował budynki go-
spodarcze i uporządkował grunty 
orne i lasy. Doprowadził do tego, że 
zaniedbany majątek zaczął się roz-
wijać. Edward, wspólnie z bratem 
Janem Reszke założył stadninę koni 
oraz współorganizował Towarzystwo 
Wyścigów Konnych w Pławnie, 
drugą tego typu organizację 

w zaborze rosyjskim po Warszawskim 
Towarzystwie Wyścigów Konnych. 
Celem Towarzystwa było nie tylko 
organizowanie corocznych wyści-
gów konnych w Pławnie, ale również 
zachęta i wspieranie miejscowej 
hodowli koni półkrwi angielskiej. 
Edward Reszke zmarł 25 maja 1917 
r. w swoim domu w miejscowości 
Garnek pod Kłomnicami.

Już niebawem czeka nas kolej-
ne muzyczne widowisko poświęco-
ne Edwardowi Reszke. W sobotę, 
2 września 2017 roku o godz. 17.00 
w Bazylice Jasnogórskiej pod-
czas Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Rolników odbędzie się koncert, 
podczas którego wystąpią soliści – 
laureaci Konkursu Wokalnego im. 
Edwarda, Jana, Józefiny Reszków 
organizowanego przez Filharmonię 
Częstochowską, Chór Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Częstochowskiej im. 
Bronisława Hubermana. W progra-
mie arie, duety, sceny chóralne z pol-
skich i europejskich oper, w tym kom-
pozytorów, którzy powierzali partie 
solowe w swych operach Edwardowi 
Reszke (Verdi, Gounod, Mayerbeer). 
Głównym organizatorem koncertu 
będzie Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, przy wsparciu finanso-
wym Narodowego Centrum Kultury. 
Współorganizatorami koncertu jest 
Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny 
Reszków, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kłomnicach oraz Gmina Kłomnice.

MaJ/CZerwiec 2017

W dniu 30 kwietnia,  w Kościele pw. Św. Marcina 
w Kłomnicach odbył się koncert wokalny Laudate 

Dominum w ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. 

W historii gminy Kłomnice był to pierwsze wydarzenie 
w ramach tego znanego nie tylko w Polsce, prestiżo-

wego Festiwalu. W programie mogliśmy usłyszeć  utwory: 
Wolfganga Amadeusa Mozarta - Laudate Dominum, Georga 
Friedrich Händela – Aria Rejoice z oratorium Mesjasz HWV 
56 oraz Preludia chorałowe ze zbioru Clavier-Übung III Kyrie.  
Wykonawczyni tych niezwykłych kompozycji były artystki: Alina 
Adamska-Raitarovskyi  – sopran oraz  Małgorzata Łyczakowska 
– pozytyw. Swoja obecnością podczas koncertu zaszczycili: Poseł 
na Sejm RP Pani Lidia Burzyńska oraz członek zarządu rady 
powiatu częstochowskiego Pan Jan Miarzyński praz dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” 
Pani Małgorzata Zuzanna Nowak.  Organizatorami  koncertu 
byli: Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”, Parafia pw. Św. 
Marcina w Kłomnicach, Gmina Kłomnice oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Kłomnicach. Szczególne podziękowania kieruję do  
Proboszcza  Parafii  w Kłomnicach Ks. Mirosława Turonia za 
wyjątkową współpracę w organizacji koncertu.

LAUDATE 
DOMINUM
Katarzyna Sosnowska
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Wspomnienie 
o Leszku Janiku
Renata Krawiec

Zaskoczeni nagłą śmiercią P. Leszka Janika, ze ściśniętymi gardłami 
uczestniczyliśmy w ceremonii pogrzebowej, ale już wtedy wiedzieliśmy, że będzie 

trwał w umysłach, bo człowiek umiera dopiero wówczas, gdy umiera pamięć o nim.

W dniu 12 maja 2017 r. pożegnaliśmy Pana 
Leszka Janika, który pełnił przez 30 lat 

funkcję Dyrektora GOK w Kłomnicach. Kiedy 
żegnamy na zawsze człowieka, który przez dłu-
gie lata był naszym szefem, kolegą, to jest to 
trudne pożegnanie. Pozwólcie, drodzy czytelni-
cy, że podzielę się z Wami kilkoma wspomnie-
niami i refleksjami – tak moimi, jak i wielu ludzi 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, 
i z innych instytucji kultury.

GOK - był Jego miłością, dumą. Pracę roz-
począł w roku 1985. Współpracę z nim rozpo-
częłam od 1990 roku. Dyrektor z jednosobową 
kadrą - Instruktorem. Pozostali w późniejszym 
czasie instruktorzy zespołów, klubów na umowy 
– zlecenie, dzieło i inne. Od 1990 roku powsta-
ły liczne formy pracy kulturalno –oświatowej: 
Akcja Wakacje i Ferie, adresowane do dzieci 
i młodzieży z terenu naszej gminy (trwają do 
chwili obecnej).

Pierwsze plenerowe imprezy z formami 
rekreacyjno- sportowymi i formami artystycz-
nymi pn. ”Panorama gmin”. W Michałowie 
Kłomnickim z wyścigiem rowerowym dla dzieci 
(z inicjatywy p. Jana Milca) i innymi formami 
kulturalnymi. Przez dziesięć lat byliśmy orga-
nizatorami Festynu Parafialnego przy Kościele 
pw. Św. Stanisława B.M. w Witkowicach. Ludowe 
Kluby Sportowe, GOPS w Kłomnicach, orga-
nizacje, szkoły, OSP na terenie naszej gminy 
i ich jubileusze, festyny, okoliczności były pro-
fesjonalnie zorganizowane, przez dziesiątki lat, 
od nagłośnienia do prowadzenia, i nadania im 

odpowiedniego przez scenariusz, harmonogram 
wizerunku przez GOK.

Nie ma chyba takiej miejscowości w gminie, 
gdzie nie byłoby organizowanej imprezy pod 
kierunkiem GOK w Kłomnicach i Dyrektora 
– Leszka Janika. Kilkunastoletnia tradycja - 
Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego 
były „oczkiem w głowie” Leszka Janika, ówcze-
snego dyrektora.

Podobnie Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne „Z Daleka i Bliska” były wyda-
rzeniem kulturalnym przez 15 lat od roku 1997 
do 2012. Kwitnący wówczas Zespół Pieśni i Tańca 
„Kłomnickie Płomyczki był ukochanym dziec-
kiem Leszka Janika. Tournee zespołu wiodło 
przez całą Europę od pierwszych edycji Spotkań 
Folklorystycznych. Spotkał na swojej drodze ro-
dziców dzieci i młodzieży z ZPiT „Kłomnickie 
Płomyczki”, którzy wspólnie z nim zaangażowali 
się w pracę z dziećmi w folklorze.. Wiele lat na-
leżał do Zespołu „Klepisko” mając sukcesy jako 
solista. Do zespołu należała również jego mama 
Stanisława Janik.

Przed rokiem 2000 wprowadził pierwsze 
komputery do pracy, zorganizował kawiarenkę 
internetową, wypożyczalnię video. Po roku 2000 
zmodernizował, wyremontował dach budyn-
ku, zmienił okna, ogrzewanie. Kilka lat temu 
odnowiono taras i posadzono krzewy przed 
budynkiem GOK.

Po roku 2000 w komercyjnym świecie 
blichtru i fleszy trzeba było być mu odważnym 
i mądrym. Odważnym by kierować się własnymi 
zasadami i podejmować wciąż nowe wyzwania. 

Ogólnopolski Wyścig Kolarski przeszedł do hi-
storii, jako sportowa impreza, w której wkład 
miał Leszek Janik.

W gruncie rzeczy to była skromna osoba, 
która nie reklamowała siebie jako Dyrektora, 
nie lubił też tego czynić o swoich pracownikach.

Był mądrym, by nie dać się zwieźć temu 
co powierzchowne i nietrwałe, by nie ulec 
manipulacjom kultury masowej. Wszystko co 
dobre i piękne działo się przed nami w prze-
strzeni estrad plenerowych, scen naszej in-
stytucji, remiz na terenie naszej gminy, Hali 
Sportowej. Wszystko realizowane przez GOK 
w Kłomnicach.

Talenty dzieci i młodzieży, o których sygna-
lizowałam, opisywałam, nigdy nie zostały pomi-
nięte, dzięki niemu wszyscy, otrzymali Stypendia 
Wójta Gminy Kłomnice. Było ich kilkoro.

Kolejne imprezy, które wpisały się w kalen-
darz naszej instytucji, które przetrwały, lub mają 
inną formułę, to „Kłomnicki Jarmark z Jajem”. 
Koncerty pamięci Reszków w Garnku, Turnieje 
Wiedzy o rodzinie Reszków z udziałem dzieci 
i młodzieży z gmin powiatu częstochowskiego, 
wernisaż prac poplenerowych Śladami Reszków.

Wiele konkursów plastycznych, recytator-
skich, wokalnych, teatralnych, o zasięgu powia-
towym, gminnym, Gminne Dni Dziecka – kilka 
edycji w Rzekach Wielkich. Wszystkie one maja 
swoją historię, promują naszą gminę, dzięki, 
niezaprzeczalnie przyzwoleniu ówczesnego 
Dyrektora. Wiele z nich istnieje do dzisiaj.

Jako człowiek miał umiejętności manualne, 
plastyczne, wiele plakatów, afiszów, dyplomów 
to jego dzieło, wykazywał swoje umiejętności 
przez lata bardziej jako rękodzieło. Później już 
na komputerze dawał upust swojej wiedzy pla-
stycznej i technicznej.

Jego sukcesy i wyróżnienia podczas wie-
loletniej pracy w instytucji kultury – GOK 
w Kłomnicach:
• rok 1996 – Odznaka Zasłużony Działacz 

Kultury.
• sierpień 2014 r Odznaka Honorowa 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyzna-
na przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP

• od 2003 roku do grudnia 2011 roku - Redaktor 
naczelny Gazety Kłomnickiej

• w roku 2003 otrzymał Nagrodę Wójta Gminy 
Kłomnice za upowszechnianie działalności 
kulturalnej.

• 7 stycznia 2012 r. Odznaka Zasłużony 
dla Związku Emerytów- Duża Odznaka 
Honorowa dla GOK Kłomnice.
Niespodziewanie zmarł w dniu 9 maja. 

Pochowaliśmy go na cmentarzu parafialnym 
w Kłomnicach, spoczął w rodzinnym grobie. 
Człowiek pozostaje, jest, ale niewidoczny, jak 
słońce za horyzontem…

Wszyscy, którzy pozostali, tu w GOK 
w Kłomnicach jesteśmy jeszcze w drodze, a Ty 
osiągnąłeś już cel. Żegnamy cię z żalem. W spo-
sób odpowiedzialny i sumienny będziemy kon-
tynuować, to co przed laty rozpocząłeś…

Gazeta Kłomnicka
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Pierwsza pomoc 
ważna sprawa!
Karolina Najduch

To już kolejny rok, kiedy jednym z priorytetów 
w Szkole Podstawowej w Kłomnicach jest 

nauka udzielania pierwszej pomocy. 

Dzieci z naszej szkoły biorą udział w zajęciach pro-
wadzonych w ramach Programu Edukacyjnego 

„Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanego przez 
Fundację WOŚP. W czasie ćwiczeń korzystamy z fan-
tomów, książeczek i filmów edukacyjnych przekaza-
nych przez Fundację WOŚP.

Dokonujemy wszelkich starań, aby nasi ucznio-
wie potrafili prawidłowo zachować się w sytuacji za-
grożenia ludzkiego życia bądź zdrowia. Na przełomie 
roku 2016/2016 we współpracy z Urzędem Gminy 
Kłomnice i ZS w Rzerzęczycach zorganizowaliśmy 
dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Kłomnice kon-
kursy plastyczny i teoretyczno- praktyczny mające 
na celu propagowanie udzielania pierwszej pomocy. 
Również dzięki współpracy z Grupą Ratownictwa 
OSP Karczewice-Garnek oraz strażakom z OSP 
w Zdrowej uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 
I i II-gich mogli uczestniczyć w dwóch pokazach 
pierwszej pomocy, w czasie których wykonywały 
ćwiczenia praktyczne.

W efekcie uczniowie objęci powyższymi zajęcia-
mi już od najmłodszych lat oswajają się ze świado-
mością konieczności niesienia pomocy poszkodowa-
nym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu 
wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez 
telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy 
osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom 
uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

Chcieliśmy również czytelnikom Gazety 
Kłomnickiej przypomnieć jak należy się zacho-
wać w sytuacji, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub 
zdrowie. Przede wszystkim będąc świadkami wy-
padku musimy zadbać o własne bezpieczeństwo! 
Następnie sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest 
przytomna. Wzywamy pomoc dzwoniąc pod numer 
999 lub 112. Po wezwaniu pomocy sprawdzamy, czy 
poszkodowany oddycha. Jeśli osoba poszkodowana 
oddycha, układamy ją w pozycji bocznej ustalonej. 
Jeśli stwierdzimy, że nastąpiła utrata oddechu, wy-
konujemy cyklicznie 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 
oddechy ratownicze do czasu przybycia pogotowia.

Powyższe czynności prezentują uczniowie na-
szej szkoły, w krótkich filmikach umieszczonych na 
naszym szkolnym facebooku. Zapraszamy do obej-
rzenia i pragniemy, aby 
wszyscy wiedzieli, 
jak pomóc dru-
giej osobie, 
kiedy tego 
potrze -
buje.

Turniej przyrodniczo 
łowiecki
Marzanna Borkowska, Robert Owczarek

W dniu 28-tego kwietnia 2017 roku w Zespole szkół w Kłomnicach został 
zorganizowany kolejny już Turniej Przyrodniczo – Łowiecki Udział w konkursie 

wzięli uczniowie gimnazjów w Garnku, Kłomnicach, Rzerzęczycach, 
Skrzydlowie, Witkowicach i Zawady.

Celem tego turnieju jest zawsze propa-
gowanie wiedzy o ekologii, przyrodzie, 

gospodarce leśnej i łowiectwie ze szcze-
gólnym uwzględnieniem współczesnej roli 
łowiectwa w utrzymaniu naturalnego śro-
dowiska oraz tradycji łowieckiej w Polsce. 
W trakcie spotkania uczestnicy mieli oka-
zję wysłuchać prelekcji specjalistów do-
tyczących roli łowiectwa i leśnictwa. Pan 
Ireneusz Krzemiński – łowczy koła łowiec-
kiego „Łowiec” zapoznał nas z zakresem 
działalności kół łowieckich na naszym tere-
nie, natomiast pan Andrzej Stacherski – z-ca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle bardzo 
ciekawie opowiadał o florze i faunie naszych 
lasów oraz o funkcjonowaniu gospodarki le-
śnej na naszym terenie.

W tym roku szkolnym uczniowie szkół 
Gminy Kłomnice mieli możliwość spraw-
dzenia swojej wiedzy z zakresu przyrody 
i łowiectwa oraz umiejętności strzeleckich.

W kategorii „Wiedza przyrodniczo ło-
wiecka” uczestnicy musieli wykazać się bar-
dzo szeroką wiedzą z zakresu gospodarki 
łowieckiej odpowiadając pisemnie na sze-
reg pytań. Pomimo że pytania przygotowane 
przez specjalistów w tej dziedzinie okazały 
się trudne i podchwytliwe uczniowie po-
radzili sobie znakomicie.. Po sprawdzeniu 
prac i podliczeniu punktów wyniki przed-
stawiały się następująco: I miejsce – Lena 
Anklewicz, Martyna Bartczak, Aleksandra 
Matyjaszczyk – gimnazjum Rzerzęczyce, II 
miejsce – Mikołaj Całus, Maciej Grządziel, 
Mikołaj Świerczewski – gimnazjum Kłomnice

III miejsce – Ewelina Zatoń, Filip Politański, 
Klaudiusz Radziejewski – gimnazjum 
w Garnku.

Równolegle odbywała sie rywalizacja 
w kategorii strzeleckiej. Wśród dziewcząt 
najlepszą zajmując I miejsce okazała się 
Anita Zgrzebna – Skrzydlów, II miejsce – 
Wiktoria Orkisz – Kłomnice, III miejsce – 
Josephin Viscio – Witkowice. W kategorii 
chłopców I miejsce zajął Krystian Gałkowski 
– Witkowice, II miejsce – Dawid Tyras – 
Rzerzęczyce, III miejsce Jakub Michoń – 
Witkowice. Laureaci pierwszych miejsc w ka-
tegorii „Wiedza przyrodniczo łowiecka” oraz 
„Strzelectwo” – chłopcy reprezentują nasza 
gminę na finale regionalnym, który odbę-
dzie się 11 maja 2017 r. w Kłobucku. Serdeczne 
podziękowania składamy panu Piotrowi 
Juszczykowi wójtowi gminy Kłomnice za 
duży wkład w organizację turnieju oraz 
ufundowane nagrody. Sponsorami nagród, 
którym serdecznie dziękujemy byli rów-
nież: Koło Łowieckie „Łoś”, Koło Łowieckie 
„Cyranka”, Koło łowieckie „Łowiec”, 
Nadleśnictwo Gidle, pan Marcin Łapeta –
Firma Usługowa Handlowa „ Herkules”, 
pan Piotr Wysoczański oraz pan Stanisław 
Matuszczak. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, opiekunom i wszystkim którzy za-
szczycili nas swoja obecnością. Laureaci 
pierwszych miejsc w kategorii „Wiedza 
przyrodniczo łowiecka” oraz „Strzelectwo” 
– chłopcy reprezentują nasza gminę na finale 
regionalnym, który odbędzie się 11 maja 2017 
r. w Kłobucku.

MaJ/CZerwiec 2017
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Potrafię 
myśleć 
logicznie 
Nauczycielki matematyki ZS w Kłomnicach

Tak na pewno mogą o sobie powiedzieć 
uczestnicy III Powiatowego Turnieju 

Matematycznego, który odbył się 
12 maja 2017 roku w Zespole Szkół 

w Kłomnicach. 

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy 
uczniów klas czwartych. Nasze zapro-

szenie przyjęły szkoły z Mstowa, Starego 
Cykarzewa, Rzerzęczyc, Lgoty Małej, Garnka, 
Konar, Borowna, Witkowic, Dąbrowy Zielonej, 
Olbrachcic, Rudnik i gospodarzy z Kłomnic. 
Turniej składał się z dwóch etapów. 

W pierwszej części 22 uczniów rozwią-
zywało test zadań zamkniętych. Najlepsza 
dziesiątka przeszła do drugiego etapu pod-
czas którego rozwiązywali 10 zadań otwar-
tych w określonym czasie. Poziom wiedzy 
i umiejętności wszystkich uczniów był bardzo 
wyrównany, dlatego komisja w składzie: dr 
hab. Grażyna Rygał, prof. AJD, mgr Jolanta 
Czerwińska, mgr Mirosława Wójcik, mgr 
Wanda Kusztal podjęły decyzję o przyznaniu 
miejsc ex aequo. I miejsce- Alan Bajor- SP 
Mstów Maciej Rączkowski- SP Rzerzęczyce II 
miejcsei Jakub Sambor – SP Kłomnice III miej-
sce – Natalia Filecka- SP Stary Cykarzew Kinga 
Porada- SP Lgota Mała Bartosz Wasilenko SP 
Kłomnice Wyróżnienie- Aneta Porada- SP 
Lgota Mała Julia Stypka- SP Dąbrowa Zielona 
Angelika Rak – SP Dąbrowa Zielona Ewelina 
Tądel – SP Rudniki Osoby które nie zakwa-
lifikowały się do drugiego etapu nadal „po-
zostawały w grze”, cztery zespoły rozegrały 
turniej gry planszowej „Super Farmer”. Każdy 
z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę. 
Uroczystego wręczenia nagród dokonali 
Prorektor AJD pani prof. Grażyna Rygał, Wójt 
Gminy Kłomnice pan Piotr Juszczyk i pani 
Dyrektor Barbara Kanoniak. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom gra-
tulujemy! Zapraszany za rok.

Gazeta Kłomnicka

II Powiatowy Konkurs 
Piosenki w Językach 
Krajów Unii Europejskiej 
w Skrzydlowie
Anna Wawrzkiewicz

Ponad 20 uczniów wzięło udział w II Powiatowym Konkursie Piosenki w Językach 
Krajów Unii Europejskiej, który odbył się 12 maja w Zespole Szkół im. Kornela 

Makuszyńskiego w Skrzydlowie. Był on częścią programu przygotowanego z okazji 
Dnia Otwartego Szkoły połączonego z obchodami Dnia Europy. Patronat nad 

konkursem objęła Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, która ufundowała także jedną 
z pierwszych nagród, wyjazd do Warszawy.

Uczestnikami zmagań konkursowych byli 
uczniowie klas IV-VI z czternastu szkół 

z całego powiatu. Młodzi soliści wykonywali 
najznakomitsze szlagiery muzyki pop w języ-
ku angielskim, polskim i francuskim. Konkurs 
miał na celu nie tylko zachęcenie uczniów do 
nauki języków obcych, ale przybliżenie aspek-
tów kulturalnych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej.

Jury w składzie: p. Sylwia Zasępa, p. Renata 
Krawiec, p. Żaneta Mazur-Nowak i Karolina 
Bajor oceniało poziom artystyczny i językowy 
uczestników. Po długich i burzliwych nara-
dach wytypowano następujących zwycięzców:
I miejsce Milena Cubała z Zespółu Szkół 
w Witkowicach, II miejsce Julia Soboniak 
z Zespółu Szkół w Lubojnie, III miejsce 
Antonii Sosnowski ze Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach.

Wyróżnienia specjalne otrzymali: Sylwia 
Knop ze Szkoły Podstawowa nr 24 im. Jana 
Marcina Szancera w Częstochowie, Anita 
Stępień z Zespołu Szkół w Mstowie, Julia 
Drożdżyńska z Zespółu Szkół im. B. Prusa 
w Garnku

Podczas przerwy uczniowie Zespołu Szkół 
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie przy-
gotowali dla uczestników smaczną niespo-
dziankę. Każda klasa wylosowała wcześniej 
kraj Unii Europejskiej i zaprezentowała jego 
kulinarne przysmaki. Goście mogli skoszto-
wać włoskich makaronów, węgierskiego leczo, 
polskich prażuchów, francuskich croissan-
tów i niemieckich pierniczków Lubkuchen. 
Stragany, na których prezentowano dania, 
olśniewały barwami flag krajów, a uczniowie 
przebrani byli za najznakomitszych przedsta-
wicieli danych narodowości.

Dzień otwarty został zwieńczony wystę-
pami artystycznymi uczniów, po których dy-
rektor Olga Gonera wraz z p. Ewą Dąbrowską, 
p. Janem Miarzyńskim, p. Leszkiem 
Wiśniewskim, p. Markiem Szymczakiem wrę-
czyli laureatom dyplomy i nagrody.

Powiatowy Konkurs Piosenki w Językach 
Krajów Unii Europejskiej niewątpliwie na dłu-
go pozostanie w pamięci uczestników, gości 
szkoły i będzie stałą wizytówką Zespołu Szkół 
im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie. 
Zatem… do zobaczenia za rok!
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Powiatowy Konkurs 
Czytelniczy
Mariola Wołek, Jadwiga Kaczorowska, Elżbieta Owczarek, Beata Wyrwał

W dniu 30 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Kłomnicach odbyła się kolejna 
edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego. W tym roku uczestnicy ze szkoły 
podstawowej musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością powieści Alfreda 

Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”, natomiast gimnazjaliści zmierzyli się 
z książką Małgorzaty Musierowicz „Opium w rosole”. 

W zmaganiach konkursowych wzięło 
udział 79 uczestników z Częstochowy 

i całego powiatu częstochowskiego (38 ze 
szkół podstawowych i 41 z gimnazjów). 
Nad prawidłowym przebiegiem konkur-
su czuwała komisja w składzie: p. Teresa 
Raźniak- Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kłomnicach, p. Renata Surlej-
Krawiec- instruktor z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach oraz panie Monika 
Rączkowska i Dorota Majchrzak pracują-
ce w filiach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzerzęczycach i Pacierzowie.

W czasie oczekiwania na wyniki kon-
kursu goście uczestniczyli w prelekcji na te-
mat Australii pana dr. hab. Piotra Owczarka 
– pracownika naukowego Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Jury po sprawdzeniu prac wyłoniło zwycięz-
ców. W kategorii szkoły podstawowej I miej-
sce zajęły: Kamila Karoń (SP w Lgocie Małej) 
i Urszula Blukacz (SP w Kruszynie), II miej-
sce - Amelia Szafraniec (SP w Kłomnicach), 
Kamil Wolniaczyk (SP w Widzowie) 
i Natalia Mucha (SP w Kruszynie), III miej-
sce - Eliza Musiał (SP w Dąbrowie Zielonej), 
Wiktoria Chamara (SP w Widzowie), Nikola 
Bednarek (SP w Rzerzęczycach), a wyróż-
nienia otrzymali: Kamila Pałuszka i Nikola 
Kasprzyk (SP w Rzerzęczycach), Martyna 
Kubasiak (SP w Zawadzie), Przemysław 

Malec (SP w Witkowicach), Daria Wala 
(SP w Borownie) oraz Julia Kowalczyk (SP 
w Koniecpolu). Natomiast w kategorii gim-
nazjum I miejsce zajęli: Jakub Szymczak 
(Gimnazjum w Skrzydlowie), Julia Brych 
(Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu) i Julia 
Romianowska (Gimnazjum w Kłomnicach), 
II miejsce - Agnieszka Sikorska (Gimnazjum 
w Przyrowie), Oliwia Dominiak (Gimnazjum 
w Borownie), III miejsce - Kalina Cubała 
(Gimnazjum w Witkowicach), Natalia Celt 
(Gimnazjum w Konopiskach), Martyna 
Korczak (Gimnazjum w Przyrowie), a wy-
różnienia otrzymali: Rafał Fyda (Gimnazjum 
nr 2 w Koniecpolu), Karolina Kosmala 
(Gimnazjum w Garnku) i Kinga Stachowicz 
(Gimnazjum w Skrzydlowie).

Na zakończenie Pani Dyrektor Barbara 
Kanoniak wręczyła laureatom konkursu na-
grody książkowe, pozostałym uczestnikom 
dyplomy za udział, natomiast opiekunom 
uczniów, komisji konkursowej oraz panu 
prelegentowi podziękowania.

Organizatorki konkursu serdecznie dzię-
kują za tak duże zainteresowanie tegoroczną 
edycją zmagań z lekturami szkolnymi. Słowa 
podziękowania należą się również spon-
sorom, a byli nimi - Rada Rodziców przy 
Zespole Szkół w Kłomnicach oraz Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy pana Roberta 
Rybaka w Kłomnicach.

Gratulujemy 
sukcesów! 
Aldona Siemińska 

5 czerwca br. w Szkole Podstawowej 
nr 52 w Częstochowie odbyła się Gala 

Laureatów Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych dla Uczniów Szkół 

Podstawowych.

Brała w niej udział uczennica VI klasy Szkoły 
Podstawowej w Witkowicach Sara Dziubek, 

która w tym roku szkolnym została Laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki. W związku z tym osiągnięciem 
Sara jest zwolniona z egzaminu ośmioklasisty 
z matematyki uzyskując najwyższy wynik oraz 
jest przyjęta w pierwszej kolejności do publicz-
nej szkoły ponadpodstawowej. Uczennica pod 
opieką p. Aldony Siemińskiej nauczycielki ma-
tematyki i przyrody rozwija swoje uzdolnienia. 
W obecnym roku szkolnym została Laureatem 
Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej 
„Olimpus – sesja wiosenna 2017”, uzyskała 
wyróżnienie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
z matematyki i przyrody „Pionier 2016”, 
zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny”. Sara 
chętnie reprezentuje nasza szkołę w konkur-
sach powiatowych zdobywają czołowe miej-
sca np. II miejsce w Powiatowym konkursie 
„Kwadrans Matematyczny”, II miejsce w V 
Powiatowym Konkursie „Dokonania Edwarda 
Reszke z Perspektywy 100 lat’, wyróżnienie w III 
Powiatowym Konkursie Literackim Poświecony 
Życiu i Twórczości Jana Kochanowskiego 
pod patronatem Starosty Powiatowego 
w Częstochowie oraz Wójta Gminy Kłomnice. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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I Powiatowy Konkurs 
Pięknego Czytania 
Joanna Wójcik

12 maja 2017 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbył się I Powiatowy Konkurs 
Pięknego Czytania Utworów Bolesława Prusa. Celem konkursowych zmagań było 

zainteresowanie uczniów Częstochowy i powiatu częstochowskiego twórczością 
Bolesława Prusa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, zainteresowanie 

uczniów literaturą polską oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania.

W konkursie uczestniczyło 13 uczniów z 5 
szkół podstawowych oraz 15 uczniów z 5 

gimnazjów z terenu powiatu częstochowskie-
go i pajęczańskiego, a byli to reprezentanci: SP 
w Konarach, SP w Witkowicach, SP w Garnku, 
SP w Kłomnicach, SP w Dąbrowie Zielonej, 
Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy, Gimnazjum 
w Kruszynie, Gimnazjum w Witkowicach 

Gimnazjum w Konarach oraz Gimnazjum 
w Garnku.

O prawidłowy przebieg konkursowej rywa-
lizacji dbała komisja w składzie: Pani Renata 
Krawiec - przedstawiciel Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach, Pani Małgorzata 
Smolarczyk - bibliotekarz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kłomnicach oraz Pan Józef 

Żmudziński - doradca z Samorządowego 
Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Uczestników konkursu zaszczyciła swą 
obecnością Pani Barbara Mizera - Sekretarz 
Gminy Kłomnice oraz Radna Powiatu 
Częstochowskiego.

Laureatami I Powiatowego Konkursu 
Pięknego Czytania Utworów Bolesława Prusa 
w kategorii szkół podstawowych zostali: I miej-
sce - Mateusz Frymus - Szkoła Podstawowa 
w Kłomnicach, II miejsce - Maja Olszewska- 
Szkoła Podstawowa w Witkowicach, III miej-
sce - Martyna Grzywna - Szkoła Podstawowa 
w Garnku

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawo-
wych otrzymali: Kornelia Michoń ze Szkoły 
Podstawowej w Konarach, Natalia Misiewicz 
ze Szkoły Podstawowej w Garnku oraz Mateusz 
Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Garnku.

Laureatami I Powiatowego Konkursu 
Pięknego Czytania Utworów Bolesława 
Prusa w kategorii gimnazjów zostali: I miej-
sce - Gabriela Dobrzańska - Gimnazjum 
w Konarach, II miejsce - Dominika Peszke - 
Gimnazjum w Kruszynie, III miejsce - Patrycja 
Boral - Gimnazjum w Garnku.

Wyróżnienie: Paulina Stefaniak - 
Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy, Monika 
Borowiecka - Gimnazjum w Nowej 
Brzeźnicy, Kamil Urbańczyk - Gimnazjum 
w Witkowicach, Zuzanna Kosmala - 
Gimnazjum w Garnku. 

Laureaci zostali nagrodzeni książkami oraz 
upominkami rzeczowymi. Organizatorzy po-
dziękowali wszystkim uczestnikom konkursu 
dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego 

„English is Fun”
Ewa Kuchcińska, Aneta Prokop

23 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Kłomnicach odbyła się 
szósta edycja Gminnego Konkursu pod hasłem „English is Fun”.

Konkurs adresowany był do 
uczniów klas trzecich szkół 

podstawowych i obejmował za-
kres materiału z języka angiel-
skiego dla klas młodszych. Został 
przygotowany przy współpracy 
nauczycielek języka angielskiego 
p. Ewy Kuchcińskiej z Zespołu 
Szkół w Konarach i p. Anety Prokop 
z Zespołu Szkół w Kłomnicach. 
Podobnie jak w poprzednich latach 
w konkursie wzięli udział ucznio-
wie ze wszystkich szkół z terenu 
gminy Kłomnice. Podczas konkur-
su uczniowie pracowali w trzyoso-
bowych drużynach. W tym roku 

rywalizowało 10 drużyn. Konkurs 
składał się z części pisemnej i quizu.

Najlepiej poradzili sobie 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Kłomnicach: Mateusz Dróżdż, 
Mateusz Trybulak oraz Adam 
Kudrzyn, II miejsce również 
zajęła reprezentacja szkoły 
w Kłomnicach: Karolina Rachwalik, 
Dorota Stanisz oraz Bartosz Bąk, 
III miejsce zajęła grupa uczniów ze 
szkoły w Garnku w składzie: Julia 
Małolepsza, Natalia Pruszek oraz 
Katarzyna Wosik. Wyróżnienie 
otrzymali uczniowie ze szkoły 
w Rzerzęczycach: Gabriela Łukasik, 

Hubert Tyras i Nikodem Pawlik 
oraz ze szkoły w Zawadzie: Wiktor 
Gaborski, Kasjan Powroźnik i Olga 
Śliwakowska.

Nagrody ufundowało wy-
dawnictwo Oxford University 
Press. Dziękujemy przedstawi-
cielom wydawnictwa za wspar-
cie naszego przedsięwzięcia 
oraz dyrektorom szkół – pani 
Barbarze Kanoniak i pani Ewie 
Drab 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 or-
ganizacji konkursu. Dziękujemy 
również nauczycielom języka 
angielskiego, którzy przygoto-
wali uczniów oraz pełnili funkcje 
członków komisji konkursowej. 
Gratulujemy zwycięzcom wraz 
z ich opiekunami i serdecznie za-
praszamy na kolejną edycję kon-
kursu w roku 2018.

Gazeta Kłomnicka
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III Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Wiosenne Kwiaty” dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Wiosna to piękna pora roku, a szczególnie w naszej szkole. Właśnie w Skrzydlowie 
już po raz trzeci odbył się konkurs plastyczny „Wiosenne kwiaty”, którego 

pomysłodawcą była obecna Pani Poseł na Sejm RP - Lidia Burzyńska. Konkurs 
ten adresowany był do uczniów całego powiatu częstochowskiego ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.

Do szkoły napłynęły piękne prace kwia-
tów w koszyczkach wykonane różnymi 

technikami plastycznymi. Komisja w skła-
dzie: Magda Kos-Jafra – nauczyciel plastyki, 
Zofia Magiera- oligofrenopedagog, Weronika 
Deryng i Magdalena Szymczak – nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej wyłoniła zwycięz-
ców w różnych kategoriach.

Przedszkole – I miejsce Maja Jasińska
Edukacja wczesnoszkolna: I miejsce – Pietro 
Almarajda, II miejsce – Piotr Baumert, III miej-
sce – Paulina Skowronek, wyróżnienia: Maja 
Nowak, Wojciech Zarychta, Anna Cywińska, 
Tomasz Pilowski, Kacper Kaczmarek, Oliwia 
Cywińska.
Klasy 4-6: I miejsce – Norbert Wolny, II 

miejsce – Natalia Zyzik, III miejsce – Klaudia 
Wytrzymała, wyróżnienia: Dawid Rudnik 
i Stanisław Stasiura.
Gimnazjum: I miejsce – Magdalena Buc, II miej-
sce – Kamil Wiewióra i Urszula Staniszewska, 
III miejsce – Natalia Lipartowska, wyróżnie-
nia: Ewelina Podsiedlik, Julia Karbownik, 
Urszula Otręba, Przemysław Drąg, Maciej 
Świeży, Anna Wolna, Fabian Bugaj.
Kategoria ponadgimnazjalna: Kinga Gaik

12 maja 2017 roku odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród ufundowa-
nych przez Fundację „Pomóżmy dzieciom 
poznać świat”, radnego p. Marka Szymczaka 
i p. Tomasza Draba. W tym dniu Pani Dyrektor 
Olga Gonera serdecznie powitała uczestni-
ków konkursu, opiekunów, rodziców oraz 
zebranych gości. Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał upominek i brał udział w spotka-
niu integracyjnym z uczniami naszej szkoły. 
Rodzice i opiekunowie mogli wymienić się 
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. 
Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze, 
przy słodkim ciastku i herbacie.

Gdańsk bez Polski, 
a Wisła bez wody – to jedno
Izabela Canghelaris, Renata Chrostowska, Agnieszka Dróżdż

W dniach 23 - 24 maja 2017 roku uczniowie wraz z opiekunami Zespołu Szkół 
im. B. Prusa w Garnku odbyli wycieczkę do Gdańska i Malborka. 

Gdańsk przywitał nas piękną pogodą. 
Podczas spaceru po Gdańsku zwiedziliśmy 

starówkę, Kościół Mariacki, w którym wspinali-
śmy się na wieże z punktem widokowym na całą 
panoramę Gdańska. Następnie mieliśmy okazję 

zwiedzić Dwór Artusa, Muzeum Bursztynu oraz 
Dom Uphagena, spacerowaliśmy nad Motławą.  
Nie zabrakło również pamiątkowej fotografii 
przy fontannie Neptuna. Na koniec pojechali-
śmy na Westerplatte, gdzie dowiedzieliśmy się  

o historii tego miejsca. Na koniec dnia uda-
liśmy się do Mikoszewa, naszego punktu 
noclegowego. Po kolacji odbyliśmy spacer 
nad Bałtyk, gdzie mogliśmy podziwiać za-
chód słońca. Drugi dzień również powi-
tał nas piękna słoneczna pogodą. Poranny 
pobyt nad morzem wszystkim przypo-
mniał o zbliżających się wakacjach. Zabawy  
w piasku i zbieranie bursztynów pozwoliły nam 
na chwile odpoczynku. Ostatnim punktem wy-
cieczki był zamek w Malborku. Poznaliśmy hi-
storię zakonu Krzyżackiego i ich życia na zam-
ku.  Wycieczka była bardzo udana, pogoda nam 
dopisała, pełni wrażeń wróciliśmy do domów. 
Już czekamy na następną wyprawę…

MaJ/CZerwiec 2017
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ENGLISH SONG FESTIVAL

KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
Małgorzata Zięba, Izabela Canghelaris, Renata Chrostowska

 
W dniu 15 maja 2017r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbył się cykliczny 

konkurs piosenki w języku angielskim ENGLISH SONG FESTIVAL. 
Został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół 

w Garnku: Małgorzatę Ziębę, Izabelę Canghelaris oraz Renatę Chrostowską.
 

Konkurs zorganizowany został już po raz 
szósty i cieszył się dużym zainteresowa-

niem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. 
Podobnie było i w tym roku, nie zawiedli-
śmy się, frekwencja była duża. W konkursie 
uczestniczyło 24 uczestników. Naszym celem 
jest promowanie talentów wokalnych już od 
najwcześniejszych lat w połączeniu z umie-
jętnością śpiewania w języku angielskim. 
Język ten odgrywa niezaprzeczalnie wiodącą 
rolę w porozumiewaniu się ludzi niemalże 
na całym świecie, dlatego ważnym jest, aby 
zachęcać dzieci, uczniów już na pierwszym 
szczeblu nauki szkolnej do poznania tego 
języka i zainteresowania ich jego melodią. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, 
uczniowie bardzo profesjonalnie przygo-
towali się do występów. Jury musiało doko-
nać trudnego wyboru. Jury reprezentowały: 
pani Elżbieta Łągiewka, nauczyciel Zespołu 
Szkół w Skrzydlowie, pani Ewa Nieszporek 
nauczyciel języka angielskiego w Zespole 
Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie 
oraz pani Urszula Piwowarczyk nauczyciel 
w Przedszkolu w Rzekach Wielkich.

Po długich obradach jury wyło-
niono następujących zwycięzców. 
W kategorii klas I-III Szkoły Podstawowej 
I miejsce zdobyła Amelia Grabarczyk, 

uczennica Zespołu Szkół w Zawadzie, 
II miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej 
w Kusiętach Paulina Knysak. III miej-
sce należy do Emilii Walasik, z Zespołu 
Szkół w Witkowicach. Wyróżnienia po-
wędrowały do: Doroty Stanisz uczenni-
cy Zespołu Szkół w Kłomnicach, Bartosza 
Bąka ucznia Zespołu Szkół w Kłomnicach 
oraz Igi Małek uczennicy Zespołu Szkół  
w Witkowicach. W kategorii klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej zwycięzcą okazała się 
zostać Laura Grabarczyk, uczennica Zespołu 
Szkół w Zawadzie. II miejsce przyznano 
Antoniemu Sosnowskiemu, uczniowi Zespołu 
Szkół w Rzerzęczycach. III miejsce zdobyła 
Milena Cubała,  uczennica Zespołu Szkół 
w Witkowicach. Do wyróżnionych przez jury 
należą: Maja Gajewicz, uczennica Zespołu 
Szkół w Rzerzęczycach. Jury przyznało na-
grodę Grand Prix dla uczennicy Zespołu 
Szkół w Garnku Julii Drożdzyńskej.  
Dziękujemy wszystkim opieku-
nom, za przygotowanie i mo-
tywowanie swoich uczniów  
do nauki języków obcych, tj. pani Aldonie 
Mroziakiewicz,  panu Arkadiuszowi 
Sitkowi, pani Joannie Sulidze, pani 
Anecie Prokop, pani Agnieszce Szyda, pani 
Sylwii Hadaś, pani Karolinie Stanisz, pani 

Magdalenie Szewczyk, pani Magdalenie 
Szczypior, pani Magdalena Soboniak.  
Wszyscy uczniowie, zwycięzcy oraz wy-
różnienie otrzymali nagrody oraz dyplo-
my. Pozostali uczniowie również otrzymali 
drobne upominki na pamiątkę konkursu.  
W tym miejscy pragniemy podziękować sponso-
rom konkursu: panu Tomaszowi Drabowi, który 
wsparł nasz konkurs fundując nagrody w postaci 
drobnych upominków, wydawnictwom Oxford 
University Press i Macmillan, które wsparły nasz 
projekt różnymi pozycjami książkowymi i inny-
mi atrakcyjnymi nagrodami, kino Cinema City  
w Częstochowie, Radzie Rodziców Zespołu 
Szkół w Garnku oraz Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Garnku Anidzie Chybalskiej  

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich 
opiekunom, za przybycie i udział. Życzymy wie-
lu sukcesów na przyszłość. 
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Renata Wolniewicz

Zaszczytne imię Henryka Sienkiewicza, jakie 
nosi Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach 

to powód do dumy, ale również wielkie 
zobowiązanie.

Dlatego też praca z Patronem jest priorytetem dla 
całej społeczności szkolnej. Jedną z jej form są kon-

kursy związane z życiem i twórczością Noblisty. Dlatego 
też 11 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Rzerzęczycach 
pod hasłem „Henryk Sienkiewicz- mistrz słowa” odbył 
się IX Powiatowy Konkurs Recytacji Utworów Henryka 
Sienkiewicza. Konkurs ten ma bogatą tradycję. Zrodził 
się z inicjatywy nauczycielki języka polskiego p. Agnieszki 
Rataj i obecnie odbył się już po raz 19-sty. Przez 9 lat orga-
nizowany był na szczeblu gminnym, jeden raz, z powodu 
rozbudowy szkoły- na szczeblu szkolnym, a przez następne 
lata miał zasięg powiatowy.

Każdy z uczestników miał niełatwe zadanie- mu-
siał zmierzyć się z wybranym fragmentem dowolne-
go utworu Henryka Sienkiewicza. Jury w składzie: p. 
Elżbieta Straszak z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, p. Maria Przymus 
z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, 
p. Katarzyna Sosnowska- dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach i p. Anna Pietras- nauczycielka ZS 
w Rzerzęczycach miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż 
wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom 
umiejętności recytatorskich.

Ostateczny werdykt przedstawia się następująco:
w kategorii klas I-III szkoły podstawowej: 1 miejsce Agata 
Kowalik SP w Rzerzęczycach, II miejsce Julia Burzyńska 
SP w Rzerzęczycach, III miejsce Krzysztof Miśkiewicz SP 
w Rzerzęczycach; wyróżnienie: Maja Dzionek, Malwina 
Marjanowska SP w Rzerzęczycach; w kategorii klas IV-
VI szkoły podstawowej: I miejsce Borys Sobkowiak SP 
w Rudnikach, II miejsce Lena Posak SP w Kłomnicach, 
III miejsce Jakub Złotorowicz SP w Rzerzęczycach; wyróż-
nienie: Katarzyna Stobiecka SP w Witkowicach, Damian 
Kuc SP w Rzerzęczycach; w kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce Joanna Migalska Gimnazjum w Przyrowie, II 
miejsce Paulina Kołodziejczyk Gimnazjum w Kłomnicach, 
III miejsce Dominika Hasikowska Gimnazjum w Dąbrowie 
Zielonej; wyróżnienie: Patrycja Boral Gimnazjum 
w Garnku, Natalia Pałuszka Gimnazjum w Rzerzęczycach.

IX Powiatowy 
Konkurs Recytacji 
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Festyn rodzinny 
Marta Karczewska-Kowalik

W sobotę 27 maja 2017r. w Zespole Szkół w Rzerzęczycach odbył się 
festyn rodzinny. Na imprezę zaproszono wszystkich mieszkańców 

naszej miejscowości, dzieci, rodziców, dziadków, babcie, nauczycieli, 
przedstawicieli władz gminnych, Rady Gminy, Rady Powiatu 

Częstochowskiego, sponsorów. Uroczystość otworzył Przewodniczący 
Rady Rodziców p. Bartłomiej Żurek, który w kilku słowach podziękował 

wszystkim, dzięki którym mogło odbyć się to przedsięwzięcie 
ukierunkowane na potrzeby szkoły. 

Przez całe popołudnie i wieczór na 
boisku szkolnym można było zna-

leźć coś dla ciała i dla ducha. Od godzi-
ny 12.00 trwały międzygminne zawody 
sportowe w piłce nożnej o puchar Wójta 
Gminy Kłomnice. Zwycięskie drużyny 
zostały nagrodzone medalami i pucha-
rami wręczonymi osobiście przez p. Piotra 
Juszczyka na festynowej scenie. Trwały 
również występy, zabawy, każdy mógł 

posilić się, skosztować potraw przygoto-
wanych przez Radę Rodziców. Wspaniałą 
atrakcją była „zabawa z numerkami”, któ-
rej współorganizatorem była fundacja 
na rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy 
serca dla dzieci” działająca przy Zespole 
Szkół w Rzerzęczycach. Uczestnicy fe-
stynu mogli obejrzeć pojazdy i wypo-
sażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rzerzęczycach i poczuć się przez chwilę 
kierowcą wozu strażackiego, poćwiczyć 
swoje ciało na minikursie wspinaczki lino-
wej prowadzonym przez prezesa i człon-
ków Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej 
i Sportu „Speleoklubu Częstochowa”. Nie 
zabrakło także pokazów gimnastycznych 
w wykonaniu „Street Work Out” czy 
żonglerki piłką nożną freestyle football 
w wykonaniu mistrzyni Polski Kaliny 
Matysiak. Swój repertuar muzyczny 

i taneczny zaprezentowały przedszkola-
ki z Przedszkola w Rzerzęczycach, arty-
ści Zespołu Folklorystycznego, ,Grusza” 
i Klubu Tanecznego, ,Styl”. Wspaniały 
występ Gminnej Orkiestry Dętej oraz 
Mażoretek zapierał dech. Niecodzienną 
atrakcją dla dzieci były dmuchane zam-
ki i zjeżdżalnia dostępne bezpłatnie dla 
wszystkich dzieci. Oprócz wspaniałych 
atrakcji ruchowych podczas festynu moż-

na było również spróbować pysznych 
wypieków. Ciasta i ciasteczka dostęp-
ne w „szkolnej kawiarence” cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. 

Na zakończenie imprezy p.o. Dyrektor 
Agnieszka Rataj podziękowała wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą zabawę. Wiele 
życzliwych słów skierowała do mieszkań-
ców Rzerzęczyc, Niwek i Adamowa, Rady 
Rodziców, nauczycieli i pracowników 
szkoły oraz uczniów, bez zaangażowania 
których nie byłaby możliwa organizacja 
tak ogromnego przedsięwzięcia.

Wspaniała zabawa, piękna pogoda, 
uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców 
to obrazki, które można było zauważyć 
podczas festynu rodzinnego. Bardzo cie-
szymy się z tak udanej uroczystości i za-
praszamy za rok.

w Rzerzęczycach
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Rodzinna 
Majówka 2017
Joanna Wójcik

21 maja 2017 r. na placu szkolnym 
przy szkole w Garnku odbyła się II 

Rodzinna Majówka. W wydarzeniu 
licznie uczestniczyli uczniowie, 

rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy 
Garnka i okolicznych miejscowości. 
Zgromadzonych gości o godz. 15.00 

powitała pani Dyrektor Zespołu 
Szkół im. B. Prusa w Garnku - Anida 

Chybalska. „Rodzinną Majówkę” 
zaszczycili swą obecnością 

przedstawiciele Gminy Kłomnice oraz 
sponsorzy imprezy. 

W programie festynu znalazły się 
atrakcje, z których mogli skorzystać 

wszyscy. Rodzice przygotowali dla odwie-
dzających stoiska gastronomiczne, na któ-
rych oferowano kawę, ciasta oraz kiełbaski 
z grilla. Amatorzy słodyczy mogli skosz-
tować lodów, popcornu i waty cukrowej. 
Zainteresowanie budziło stoisko, przy któ-
rym malowano dzieciom twarze oraz stoisko 
kosmetyczne z pokazami makijażu. Dzieci 
bawiły się na dmuchanej zjeżdżalni oraz 
zamku, a także korzystały z atrakcji, jaką 
było zwiedzanie wozu straży pożarnej. 

„Rodzinną Majówkę” prowadził wodzi-
rej, który angażował do wspólnych zabaw 
dzieci i rodziców. Wszyscy aktywnie uczest-
niczyli w proponowanych przez niego for-
mach rozrywki. Największą atrakcją festynu 
była wspólna zabawa pod nazwą „Prezent 
za liczbę”, zorganizowana dzięki pomocy 
i ofiarności licznych sponsorów. Wszyscy 
uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni 

My Sienkiewiczacy…
Renata Wolniewicz

Praca z Patronem to jeden z najważniejszych aspektów życia szkoły. Pozwala kształtować 
określone postawy życiowe, dostarcza znakomitych wzorów do naśladowania. Trwa 

ona przez cały rok i przybiera różne formy. Chlubną tradycją naszej szkoły już od 1997 
roku jest rokroczny udział w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. Także 
w tym roku delegacja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach 
w osobach uczennic klasy VI: Nikoli Kasprzyk i Kamili Pałuszki pod opieką p. Renaty 

Wolniewicz uczestniczyła w jubileuszowym, bo XXV już Zlocie Sienkiewiczaków, który 
odbył się w dniach 26-28 maja w Puławach. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 11 

im. Henryka Sienkiewicza.

Zlot rozpoczął się o godz. 14.00 uroczy-
stym przemarszem ulicami miasta na 

Plac Chopina, gdzie Zlotowiczów powitali: 
Prezydent Miasta Puławy p. Janusz Grobel oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena 
Krygier. Później wykonano pamiątkowa fo-
tografię. O godz. 16.30 w Puławskim Ośrodku 
Kultury „Dom Chemika” rozpoczęła się Gala 
z udziałem zaproszonych gości, wśród któ-
rych znaleźli się: Dyrektor Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej p. Maciej 
Cybulski, odtwórczyni roli Hajduczka w filmie 
„Pan Wołodyjowski”- p. Magdalena Zawadzka 
oraz reżyser wszystkich części „Trylogii”- p. 
Jerzy Hoffman. Zdradzili oni kilka szczegółów 
na temat pracy nad filmem. Nie zabrakło także 
prawnuczki Pisarza- p. Anny Dziewanowskiej. 
Minutą ciszy Zlotowicze uczcili zmarłego ini-
cjatora Zlotów Szkół Sienkiewiczowskich p. 
Antoniego Cybulskiego, założyciela i wielolet-
niego Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Woli Okrzejskiej. Następnie p. Anna Cybulska 
przypomniała, jak wyglądał pierwszy Zlot, który 
odbył się w 1992 roku w Woli Okrzejskiej i wzię-
li w nim udział przedstawiciele ponad 30 szkół 
sienkiewiczowskich. W dalszej części wręczono 
nagrody laureatom ogólnopolskich konkursów 
towarzyszących zlotowi. Wśród nich znalazła się 
uczennica naszej szkoły Lena Anklewicz, która 
zdobyła po raz drugi z rzędu I miejsce w kon-
kursie literackim na temat: „Henryk Sienkiewicz 
stworzył wielu wspaniałych bohaterów. Czy mogą 
oni imponować współczesnym nastolatkom?”. Po 
części oficjalnej uczniowie zaprezentowali pro-
gram artystyczny, przybliżający życie i twórczość 
Henryka Sienkiewicza. Motywem przewodnim 
była podróż Stasia i Nel po Afryce. Wieczorem 

uczestnicy Zlotu bawili się na dyskotece, która 
była doskonałą okazją do zacieśnienia nowo za-
wiązanych znajomości. 

W sobotę po śniadaniu Zlotowicze udali 
się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego nad 
Wisłą. Obejrzeli tam Rynek z zabytkowymi ka-
mienicami renesansowymi z 1615 roku. Zwiedzili 
Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej. 
Potem udali się do przepięknego wąwozu les-
sowego Korzeniowy Dół. Odwiedzili także 
żydowski cmentarz na Czerniawach. Chętni 
zdobyli Wzgórze Trzech Krzyży, skąd podzi-
wiali przepiękną panoramę Kazimierza i jego 
okolic. Następnie Zlotowicze udali się do Woli 
Okrzejskiej, gdzie obejrzeli miejsca i obiekty 
związane z Patronem: Kopiec Sienkiewicza i po-
mnik Matka i Syn na cmentarzu w Okrzei. Potem 
Sienkiewiczaków powitali: dyrektor muzeum, 
władze Łukowa, Krzywdy i Woli Okrzejskiej. 
Gościem honorowym był wnuk pisarza- p. 
Juliusz Sienkiewicz z żoną, córką i wnuczką. 
Wtedy też uczestnicy Zlotu otrzymali pamiąt-
kowe certyfikaty. Kolejnym punktem programu 
było przekazanie flagi Zlotu kolejnym organiza-
torom. Następnym razem XXVI już Ogólnopolski 
Zlot Szkół Sienkiewiczowskich odbędzie się 
w Tczewie, a gospodarzem będzie Zespół Szkół 
Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza 
w Tczewie. W dalszej części odbyły się pokazy 
Bractwa Rycerskiego. Następnie Zlotowicze zwie-
dzili Muzeum Henryka Sienkiewicza, gdzie powi-
tał ich sobowtór pisarza. Później Sienkiewiczacy 
bawili się przy wspólnym ognisku.

W niedzielę w kościele p.w. Świętej Rodziny 
odprawiona została Msza św. w intencji 
Zlotowiczów. Później uczestnicy Zlotu zwiedzali 
Osadę Pałacową w Puławach.

Niestety, wszystko co dobre szybko się koń-
czy i nadszedł czas pożegnania. Po wspólnym 
obiedzie wszyscy z żalem udali się do domów 
z nadzieją, że kiedyś jeszcze się spotkają. Jak 
widać Brać Sienkiewiczowska to jedna wielka 
rodzina, którą łączy jeden Patron, głoszone 
przez niego ideały oraz wspólne tradycje. Ich 
kultywowanie i przynależność do tej wielkiej 
sienkiewiczowskiej rodziny to dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Rzerzęczycach nie lada wyzwanie i prawdzi-
wy zaszczyt.

Gazeta Kłomnicka
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Z Prymasem Tysiąclecia u Królowej 
Polski w trzechsetlecie koronacji 
Cudownego Obrazu
Walentyna Wilk, Aneta Szyda

Dnia 17 maja 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół w Zawadzie na czele z dyrektorem 
Marianem Szyszką, ks. Szczepanem Wylaziem oraz nauczycielami: Walentyną 

Wilk, Barbarą Knop, Anetą Szydą i Arkadiuszem Sitkiem wzięli udział w VIII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną 

Górę, która zgromadziła około 500 uczniów z 24 szkół z całej Polski. 

Uroczystości rozpoczęły się na placu przy 
Domu Pamięci Prymasa Tysiąclecia od 

przemówienia Iwony Czarcińskiej, wiceprezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, która powiedziała: 
W tym roku naszym hasłem jest zawołanie: 
Nasza historia naszą dumą. Ponieważ jest to 
rok trzechsetlecia Koronacji Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej, chcemy pochylić się 
nad historią naszych szkół.

Następnie uczniowie każdej ze szkół 
przedstawiali historię swojej placówki oraz 
jej najważniejsze osiągnięcia. Uczennice gim-
nazjum w Zawadzie: Anna Jureczko i Kamila 
Rachwalik prezentację naszej szkoły rozpo-
częły słowami jej hymnu:

Bóg i Ojczyzna, nauka i cnota 
– gimnazjalistów zew
 i godne życie, jak życie 

Patrona – gimnazjalistów cel.
Gimnazjaliści, gimnazjaliści 

jutrzenka narodu polskiego,
najlepsi z najlepszych, 

 najlepsi z najlepszych
Gimnazjum Prymasa Wyszyńskiego.

Po skończonych wystąpieniach ucznio-
wie przeszli do Sali o. Kordeckiego, gdzie spo-
tkali się z o. Marcinem Ciechanowskim oraz 
z o. Tomaszem Tlałką, który mówił o korona-
cji Cudownego Obrazu. Na spotkaniu obecny 
był także wnuk brata Julianny Wyszyńskiej, 
matki Kardynała – Andrzej Karp. Na pytanie, 
co chciałby przekazać dzieciom i młodzieży 

o Prymasie Tysiąclecia, odpowiedział, aby bra-
li wzór z Kardynała i pamiętali Jego słowa: 
Życie jest jedno, trzeba je godnie przeżyć.

Najważniejszym punktem pielgrzym-
ki była Msza św. odprawiona w Bazylice 
Jasnogórskiej, a słowa homilii, które wygło-
sił o. T. Tlałka głęboko zapadły w naszych 
sercach.

Jak ktoś wchodzi do kaplicy Matki Bożej, 
ta kaplica jest udekorowana jak komnata 
królewska (...) pomimo to, wielu pielgrzymów 
czuje się tutaj jak w domu. Wiecie dlaczego? 
Ponieważ (…) jesteśmy Jej dziećmi. W sercu to 
wyczuwamy, że Ona jest naszą Mamą. A sko-
ro Królowa jest naszą Mamą, to My jesteśmy 
królewnami i królewiczami - powiedział o. T. 
Tlałka. Na koniec homilii o. Tomasz jeszcze 
raz podkreślił: Jesteś dziedzicem Królestwa 
Niebieskiego, synem Boga Ojca, córką Boga 
Ojca. Msza św. zakończona została złożeniem 
Aktu Zawierzenia Matce Bożej.

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się przed 
pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
aby odmówić modlitwę o beatyfikację Patrona 
naszych szkół a także zapalić znicze i złożyć 
kwiaty.

Pielgrzymka uczniów Szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego na Jasna Górę od lat 
jest okazją do prezentowania postawy szacun-
ku wobec symboli narodowych i religijnych. 
Pamiętamy, z jakiego pnia dziejowego wyro-
śliśmy. Jak mawiał Prymas: Dla nas po Bogu, 
największa miłość to Polska.

upominkami, a ponadto mieli możliwość 
otrzymania jednej 54 nagród głównych. Na 
scenie prezentowali się uczniowie szkoły. 
Można było podziwiać występy dzieci z klas 
I - III, uczniów uzdolnionych wokalnie oraz 
artystycznie.

Na scenie odbywały się m.in. pokazy 
tańca. W czasie festynu zaprezentowała 
się grupa Mażoretek oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich „Garnkowianki”, ponadto odbył 
się pokaz sztuk walki oraz pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Wydarzeniem towarzy-
szącym był I Turniej Tenisa Stołowego pod 
hasłem „Dziękuję, nie piję!”, zorganizowany 
w ramach szkolnego programu profilaktyki. 
Wzięli w nim udział uczniowie, rodzice, na-
uczyciele oraz pracownicy szkoły. Ostatnim 
punktem programu był koncert zespołu 
Cover Max. 

Na zakończenie festynu pani Dyrektor 
Anida Chybalska podsumowała I Turniej 
Tenisa Stołowego, wręczając zwycięzcom dy-
plomy i puchary, ponadto wyraziła wdzięcz-
ność rodzicom, uczestniczącym dzieciom, 
nauczycielom oraz sponsorom wspierającym 
tę szczególną akcję. „Rodzinna Majówka” 
odbyła się dzięki hojności i życzliwości wła-
ścicieli miejscowych firm handlowo – usłu-
gowych, mieszkańców, Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach oraz ogromnemu 
zaangażowaniu Rady Rodziców.

Festyn można uznać za udane przedsię-
wzięcie, o czym świadczą liczne pozytywne 
opinie uczniów, mieszkańców oraz gości. Był 
to prawdziwie rodzinny festyn. 

Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele 
Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku skła-
dają serdeczne podziękowania rodzicom, 
właścicielom firm, przedstawicielom lokal-
nej władzy i wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację „Rodzinnej Majówki” 
za wsparcie, okazaną przychylność oraz 
pomoc.

MaJ/CZerwiec 2017
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Podwójne święto 
w Chorzenicach
Andrzej Borkowski

W niedzielę 14 maja odbyły się w Chorzenicach dwa ciekawe wydarzenia  
związane z historią naszej miejscowości. 

Jedno to uroczysta msza św. sprawowana 
przez ks. proboszcza Tomasza Dyjana, któ-

ra ma swoją wieloletnia historię związaną ze 
św. Stanisławem BM. Wielowiekowa tradycja 
przekazywana z pokolenia na pokolenie mówi, 
że św. Stanisław BM został serdecznie przyjęty 
przez Chorzeniczan, co miał im potem, przez 
wieki, wynagrodzić swoją opieką nad społecz-
nością. Przekazywane jest powiedzenie, że nie 
będzie w Chorzenicach gradobicia, co miało 
być wyrazem opieki świętego orędownika. 
Dlatego też kaplica najpierw drewniana potem 
murowana, zbudowana w miejscu zatrzymania 
się świętego Stanisława, otrzymała jego imię.

Drugie, bardzo ciekawe i symboliczne 
wydarzenie to przecięcie wstęgi na nowej, po-
scaleniowej ulicy, która decyzją mieszkańców, 
zatwiedzoną uchwałą Rady Gminy Kłomnice 
otrzmała nazwę ulicy Pułkownika Adama 
Nieniewskiego. Bezpośrednio po Mszy św. na 
miejsce tej małej uroczystości przeszli uczest-
nicy mszy św. a wśród nich licznie reprezento-
wana rodzina pułkownika: Adam Donimirski 
(wnuk pułkownika) z córką Alicją i synem 
Jakubem, Katarzyna Mossakowska (wnuczka 

pułkownika) Szymon Bilowicz wraz z rodziną. 
Wszyscy przyjechali, aby uczestniczyć po połu-
dni u w koncercie w Garnku w setną rocznicę 
śmierci Edwarda Reszke, którego są również 
potomkami, wszak żoną naszego pułkowni-
ka Adama Nieniewskiego była Janina, córka 
Edwarda Reszke. Oprócz rodziny pułkownika 
przecięcia wstęgi dokonali: Członek zarządu 
Powiatu Częstochowskiego Jan Miarzyński, 
Wójt Gminy Klomnice Piotr Juszczyk, Sylwia 
Zasępa reprezentująca p. poseł Lidię Burzyńską 
oraz soltys Janusz Bławat przy wsparciu piszą-
cego ten artykuł.

Czym zasłużył nasz przedwojenny miesz-
kaniec na to, aby jego imieniem nazwana była 
jedna z ulic, zresztą bardzo ładnie usytuowana 
wsród pól, ale i dochodząca do głównej ulicy 
Częstochowskiej (DK 91) ok. 300 m od kaplicy 
w stronę Częstochowy. To, że był właścicielem 
majątku Chorzenice to przecież za mało - wielu 
było właścicieli przed wojną, ale tylko nielicz-
ni tak mocno się zapisali w lokalnej historii, 
a przecież w przypadku naszego pułkowni-
ka nie tylko o lokalną historię chodzi. Dużo 
można i trzeba by pisać o tej postaci, dlatego 

więcej napiszemy w małej monografii OSP 
Chorzenice - Witkowice, ktorej był założycie-
lem w 1927 roku. Wśród obiektów, które mówią 
coś o historii naszej miejscowości wszystkie są 
dziełem Adama Nieniewskiego- wymieniona 
straż OSP, piekny budynek dworku, dziś dom 
dziecka oraz kaplica św Stanisława BM ufundo-
wana, jako wotum za urodzenie jedynej córki 
Haliny, ktorej prochy spoczęły w tej kaplicy. 
Jednak i to jeszcze nie wszystko, bo przecież 
mówimy o pułkowniku, czyli o żołnierzu, któ-
rego zasługi dla Polski zostały uhonorowane 
wieloma odznaczeniami: m.in. order Virtuti 
Militari, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski czy francuską Legię Honorową. 
Pułkownik Adam Nieniewski walnie przyczy-
nia się do zwycięstwa w wojnie polsko-bolsze-
wickiej w roku 1920. Jako dowódca brygady 
kawaleryjskiej przeprowadza na tyłach wro-
ga serię brawurowych ataków, które odcinają 
drogę bolszewickim posiłkom w czasie bitwy 
warszawskiej. Tym samym Adam Nieniewski 
staje się jednym z architektów operacji, którą 
dzisiaj nazywamy „Cudem nad Wisłą”. Myślę, 
że patrząc na tabliczkę z nazwą tej ulicy może-
my zupełnie z uzasadnioną dumą powiedzieć: 
Pułkownik Adam Nieniewski, nasza chluba 
i mieszkaniec z mojej miejscowości.

IV Konkurs Palm Wielkanocnych
Ewa Baran

W niedzielę palmową 9 kwietnia 2017 r. w parafii Ap. Piotra i Pawła w Zawadzie 
odbyła się IV edycja konkursu na wielkanocne palmy.

Tym razem był to konkurs szkolno-para-
fialny. Na konkurs zrobiono kilkanaście 

palm, były palmy z Garnka, Skrzydlowa, 
Rzerzęczyc, Kłomnic, Zawady i Śliwakowa.

Najdłuższa palma została wykonana przez 
panie ze Śliwakowa: Ewę Baran, Mariolę 
Rachwalik, Kamilę Rachwalik, a także swój 
udział w zakupie materiałów miała Lidia 
Lubieniecka. Palma ta zajęła I miejsce, a mie-
rzyła 16 m 50 cm. Najmniejsza palma mie-
rzyła 4,5 cm a wykonała ją p.Beata Jamrozik 

z Zawady. Patronat nad konkursem sprawowa-
ła Szkoła w Zawadzie i zakład CEMEX, prze-
wodniczącym jury był p. mgr. Marian Szyszka, 
a członkami min. byli p. Adam Śliwakowski-
zastępca wójta Gminy Kłomnice, p. Jan 
Miarzyński - radny powiatu częstochowskie-
go. Dziękujemy zakładowi CEMEX z Rudnik, 
wszystkim sponsorom za ufundowanie na-
gród, a telewizji NTL Radomsko za felieton 
o naszym konkursie.

Gazeta Kłomnicka
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Tydzień Bibliotek 2017
Biblioteka. Oczywiście! 
Anna Tyras

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 
maja, Tydzień Bibliotek. Jest to program, którego celem jest promocja 

czytelnictwa i bibliotek, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, 
pobudzenie zainteresowania społeczeństwa książką oraz pokazanie roli 

czytania i znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji.

Hasło odpowiada na pytanie „Jaka insty-
tucja pozwala zaspokoić różnorodne 

potrzeby w zakresie uczestnictwa w kul-
turze?”. Zmieniające się funkcje bibliotek 
w ostatnich latach pozwalają na zwiększe-
nie zakresu działań biblioteki publicznej. 
Chcemy, by Biblioteka postrzegana była 
jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż 
kulturowy.

W ramach XIV edycji ogólnopol-
skiego „Tygodnia bibliotek” pod hasłem 
„BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE”, Biblioteka 
Publiczna w Skrzydlowie po raz kolejny 

ogłosiła konkurs na „Wiersz o bibliotece”. 
Konkurs skierowany był do dzieci i mło-
dzieży szkolnej z Gminy Kłomnice.

Spośród uczestników niekwestionowa-
nymi liderami zostali ex aequo:  Zuzanna 
Niedzielska z III klasy Szkoły Podstawowej 
w Konarach oraz Bartosz Bąk z klasy 
IIIa Szkoły Podstawowej w Kłomnicach. 
Swoją twórczością zaszczyciła nas rów-
nież Pani Helena Budziałowska z Zawady. 
Serdecznie gratulujemy wspaniałych wy-
ników i dziękujemy za zaangażowanie!!! 
Mamy nadzieję, iż nagrody przyniosą wiele 
zadowolenia i będą przypominały jak waż-
na jest promocja czytelnictwa i bibliotek 
wśród społeczeństwa. 

W ramach „Tygodnia...” odbyły się rów-
nież  lekcje biblioteczne. Bibliotekę od-
wiedziły przedszkolaki oraz klasa pierwsza 
Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie. Dzieci 
zapoznały się z biblioteką i z zasadami 
wypożyczania książek, dowiedziały się 
jak należy zachować się w bibliotece, jak 
sprawnie się po niej poruszać oraz gdzie 
znajdują się książki przeznaczone dla dzie-
ci. Uczniowie zostali przygotowani do sa-
modzielnego wyboru książki oraz poznali 
zasady obchodzenia się z książkami.

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania 

i uważnie słuchały nowych wiadomości. 
Z łatwością odgadywały zagadki, których 
celem było utrwalenie tytułów książek 
i głównych bohaterów. 

Na koniec każdy z nich otrzymał zakład-
kę.  A stali bywalcy nie zapomnieli wypoży-
czyć książki. Pozostali uczniowie Zespołu 
Szkół w Skrzydlowie podczas Tygodnia 
Bibliotek brali udział w pogadankach, zaba-
wach ruchowych oraz szerzeniu czytelnictwa 
poprzez głośne czytanie książek.

Tydzień bibliotek dobiegł końca, ser-
decznie dziękuję wszystkim uczestnikom 
za tak liczne przybycie, zaangażowanie 
oraz wspaniałą zabawę podczas tegorocz-
nej edycji Tygodnia Bibliotek!

Spotkanie autorskie 
z podróżnikiem 
Romanem 
Pankiewiczem
Teresa Raźniak

26 kwietnia 2017 roku Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kłomnicach zorganizowała 

spotkanie autorskie, z Romanem 
Pankiewiczem - podróżnikiem, autorem 

tryptyku Trzy Żywioły: „Matuszka Rosija”, 
„Niemcy. Moja mała ojczyzna”, „Islandia”.

Roman Pankiewicz ponad 10 lat przebywał poza 
granicami kraju, gdzie pracował zawodowo na 

kontraktach, m.in. w Rosji, Niemczech i Islandii. 
W czasie swojej wizyty autor promował swoją naj-
nowszą książkę - „Niemcy. Moja mała ojczyzna. 
Drugi żywioł”. Książka ta jest kroniką Niemiec, 
ukazuje historię od średniowiecznych Germanów 
do najnowszych wydarzeń, czyli migracji miesz-
kańców Afryki i Azji do jednego z najbogatszych 
krajów Europy. Autor pisze w niej również o po-
dziale Niemiec i powstaniu RFN i NRD. Wspomina 
o pierwszym swoim wyjeździe w 1976 r. do NRD. 
Ponieważ dobrze znał język niemiecki udało mu się 
podjąć pracę w firmie budowlanej we Frankfurcie. 
Pankiewicz umiał łączyć pracę zawodową z obser-
wacją mieszkańców Niemiec, pokazał w książce 
ciekawe miejsca, których nie znajdziemy w żadnym 
przewodniku. Swoje barwne, często dosadne wypo-
wiedzi urozmaicał pięknymi slajdami ukazującymi 
Niemcy.

Na spotkanie przybyła młodzież gimnazjal-
na z Kłomnic, Rzerzęczyc, Witkowic oraz dorośli 
mieszkańcy gminy. Autor wzbudził wielkie zaintere-
sowanie słuchaczy. Pozycje z tryptyku „Trzy żywio-
ły” znajdują się w zbiorach bibliotek publicznych 
Gminy Kłomnice.
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II Spartakiada 
Gmin Powiatu 
Częstochowskiego
Barbara Musiał

W sobotę 20 maja reprezentacje 15 gmin 
powiatu częstochowskiego przyjechały 

do Rędzin, gdzie na kompleksie 
Rekreacyjno- Sportowym „Orlik” odbyła 

się II Spartakiada Gmin.

Impreza została zorganizowana przez 
Powiatowe Zrzeszenie LZS, Starostwo 

Powiatowe w Częstochowie i Urząd Gminy 
w Rędzinach - przy finansowym wsparciu 
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Katowicach. Dobra organizacja, sprzyjają-
ca pogoda, a przede wszystkim dobry nastrój 
uczestników II Spartakiady sprawiły, że rywa-
lizacja przebiegła w sportowej, przyjacielskiej 
i pełnej dobrego humoru atmosferze. Łącznie 
rywalizowało 650 osób. Drużyny składają-
ce się z zawodników różnej płci i w różnym 
wieku rywalizowały w 16 konkurencjach. 
Oprócz konkurencji takich jak piłka nożna, 
siatkówka, siatkonoga, rzuty do kosza, skoki 
w dal, biegi, trzymanie ciężarka, przeciąganie 
liny były również konkurencje rekreacyjne. 
Wiele emocji towarzyszyło między innymi 
konkurencjom: biegi narciarskie po trawie 
w parach – dwie osoby na jednej parze nart, 
strzały do malutkiej bramki, rzut wałkiem 
do sylwetki mężczyzny - oczywiście wałkiem 
rzucały kobiety. Kolejna konkurencja tzw. 
„Dziurawe wiadro” w roli którego wystąpiła 
wysoka rura z dziesięcioma dziurami, które 
trzech zawodników zatykało wszelkimi sposo-
bami: rękoma, kolanami, głowami itd. czwarty 
zawodnik wiadrem jak najszybciej zapełniał 
rurę wodą. Wszyscy pod koniec konkurencji 
ociekali wodą, gdyż wszelkie próby chronienia 

Gazeta Kłomnicka

II Pokazy Sprzętu 
Ratowniczego w Pacierzowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie

W dniu 21 maja w Pacierzowie odbyły się drugie już pokazy sprzętu ratowniczego dla 
strażaków, ratowników i sympatyków służb ratowniczych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie 
zorganizowała takie pokazy z myślą 

o promowaniu dobrych praktyk w straży po-
żarnej, prezentacji dobrego i ciekawego sprzę-
tu i promocji jednostki. Na pokazy przyje-
chały jednostki z m.in. Częstochowy, Gliwic, 
Bydgoszczy, Skawiny, Kłomnic, Rzerzęczyc, 
Skrzydlowa, Jedlna Drugiego, Szczekocin, 
Rybnika, Orzesza, Mstowa i wielu innych 
miejscowości z całej Polski. 

Na pokazach można było obejrzeć prezen-
tacje sprzętu wykonaną przez firmę Strefa998, 
która w swojej ofercie ma ubrania specjalne, 
mundury, prądownice i inny sprzęt przezna-
czony do ratownictwa. Sprzęt wysokościowy 
pokazała firma Bezalin Fire, a instruktor wy-
konał pokazy ratownictwa wysokościowego 
dzięki współpracy z OSP Mstów, która przy-
jechała do nas swoim podnośnikiem koszo-
wym. Firma FLIR (SUPRON1) przywiozła 
do nas kamery termowizyjne które pokazały 
uczestnikom warsztatów jakie panują tem-
peratury w makietach domków czy podczas 
spalania się propan-butanu. Nie mogło także 
zabraknąć firmy Abakus, która dostarcza sys-
temy powiadamiania dla strażaków z której 
korzysta nasza jednostka, aplikacja spowo-
dowała że znacznie szybciej jesteśmy w stanie 
wyjechać do zdarzenia (dostajemy powiado-
mienie często wcześniej niż zacznie wyć sy-
rena). Szkolenia z pożarów wewnętrznych, 
które odbyły się na pokazach przeprowadzili 
Damian Saleta i Paweł Łabędzki z CFBT.pl, 

makiety domków zostały wykonane przez 
naszych druhów z finansowym wsparciem 
Strefy998. Szkolenia z gaszenia zbiorników 
z propan-butanem przeprowadziła firma OLC 
Fire, a instruktorem był kpt. Dariusz Olcen 
z KM PSP w Elblągu. Pokazy ze względu na 
swoją widowiskowość przyciągnęły bardzo 
dużą uwagę. Podczas trwania imprezy od-
wiedził nas także Pan Senator Ryszard Majer, 
który przypatrywał się zmaganiom strażaków 
i zobaczył nowinki techniczne prezentowane 
przez wystawców. Odwiedzili nas także Pan 
Piotr Juszczyk i Adam Śliwakowski, wójtowie 
naszej gminy wraz z wice-prezesem Związku 
Gminnego OSP RP Panem Kazimierzem 
Wilkoszewskim. Relacje z tych widowisko-
wych pokazów można obejrzeć na stronie 
telewizji NTL, czestochowa998.pl, 112czesto-
chowa.pl, Facebookowej stronie Fire-wear.pl.

Dziękujemy P. Romkowi Rachwalikowi za 
użyczenie koparki, P. Jackowi Cieślakowi za 
użyczenie terenu, P. Marcinowi Jurczykowi 
za użyczenie ciągnika z kosiarką, P. 
Henrykowi Chrząstkowi i P. Kazimierzowi 
Pietraszewskiemu za pomoc w sprzątnię-
ciu trawy, Urzędowi Gminy Kłomnice za 
wsparcie finansowe w postaci funduszu 
antyalkoholowego, P. Renacie Franc, P. 
Sławomirowi Bednarkowi za dostarczenie 
żywności na pokazy. Pokazy nie mogłyby 
się udać gdyby nie zaangażowanie druhien, 
druhów i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w organizację! 
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się przed zmoczeniem na niewiele się zdały. 
Naszą Gminę reprezentowali przedstawiciele 
Gminy, Rady Gminy oraz mieszkańcy: Adam 
Śliwakowski, Wojciech Szymczyk, Marek 
Szymczak, Artur Raźniak, Anna Popke, Edyta 
Deszcz, Iwona Góra, Zbigniew Wojtasik, Jakub 
Kulewniak, Michał Tazbir, Paweł Politański, 
Kacper Politański, Anna Zasępa, Dawid 
Kustal, Ola Dziubek, Mikołaj Kołaczkowski, 
Wiktor Bednarek, Roksana Dróżdż, Patryk 
Zawodniak, Jakub Klimas oraz drużyna mło-
dzików z GLKS Gmina Kłomnice – trener 
Wojciech Wroński. Rywalizacja była zacięta 
i wyrównana. Zawodnicy Gminy Kłomnice 
w klasyfikacji ogólnej zajęli miejsce wyższe 
niż w I Spartakiadzie. Gratulujemy. 

Wszyscy biorący udział w II Spartakiadzie 
Gmin cieszyli się głośnym dopingiem i gratu-
lacjami ze strony kibiców nie tylko ze swoich 
gmin. Mamy nadzieję, że kolejna Spartakiada 
przebiegnie równie pomyślnie.

MaJ/CZerwiec 2017

Zawody wędkarskie w Zawadzie
Grzegorz Wolski

Wyniki Zawodów z okazji Dnia Dziecka Zawada 28 maj 2017: kat. kadet: 1. Julia Szymocha - 3250 2. Maksymilian Jafra - 3055 3. Szymon 
Siemiński - 2095 kat. młodzież: 1. Grzegorz Baran - 760 GRATULUJEMY!!!
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WYCIECZKA DO STAJNI WITKOWICE
Aleksandra Taranowicz

Dzieci z klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Witkowicach spędziły dzień pełen 
wrażeń w nowo otwartej Stajni Witkowice. Dzieciaki mogły z bliska obejrzeć 

paszarnię i siodlarnię oraz wysłuchać ciekawostek dotyczących pielęgnacji koni.

Ogromne zainteresowanie wzbudził 
pokaz siodłania i czyszczenia koni. 

Każde z dzieci miało możliwość bliskiego 
kontaktu z koniem, ponieważ jedną z głów-
nych atrakcji wycieczki była przejażdżka na 
końskim grzbiecie.  Pogoda dopisała, więc 
zabawy na świeżym powietrzu odbyły się bez 

niespodzianek. Na padoku został ustawiony 
tor przeszkód i odbyły się zawody sprawno-
ściowe. Dzieci bawiły się świetnie skacząc 
przez przeszkody, rzucając do celu podkową 
oraz skacząc w worku. W końcu zmęczeni, 
ale uśmiechnięci uczestnicy wycieczki mo-
gli odpocząć przy ognisku i zjeść usmażoną 

własno-
ręcznie 
kiełbaskę, 
a na poże-
gnanie każde 
z dzieci otrzymało 
podkowę „na szczęście”.

Stajnia Witkowice zaprasza również na 
organizowane przez siebie wakacje w siodle. 
Będzie mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapo-
mnianych wrażeń na końskim grzbiecie. 
Nauka jazdy dla dzieci i dorosłych odbywa 
się przez cały rok. Więcej informacji pod ad-
resem fb.com/StajniaWitkowice. Serdecznie 
zapraszamy!

Egzamin Karate Kyokushin 
Barbara Musiał

W sobotę 13 maja w GOK w Rędzinach odbył się kolejny sprawdzian umiejętności 
dzieci i młodzieży ze Szkoły Karate Kyokushin.

Do pierwszego egzaminu na stopnie KYU 
w swoim życiu przystąpili adepci ze sek-

cji: Kłomnice, Garnek, Rzerzęczyce i Rędziny. 
Wszyscy przeżywali, ponieważ był to dla nich 
bardzo ważny moment. Mieli bowiem udo-
wodnić, że zdobyte umiejętności umożliwią 
im awans na pierwszy stopień wtajemnicze-
nia. Trzeba dodać, że wielkie emocje i stres 
przeżywali również rodzice, którzy towa-
rzyszyli swoim pociechom. Wszyscy zdający 
bardzo poważnie podeszli do egzaminu po-
myślnie go zakończyli, otrzymując certyfikat 
potwierdzający zdobyty stopień. Egzamin 
przeprowadził Sensei Michał Lipiński 2 DAN 
Karate Kyokushin. Sensei był pod tak wielkim 
wrażeniem, że postanowił wyróżnić niektó-
rych uczestników egzaminu. Gratulujemy 
adeptom z naszej Gminy: Amelii Szymczyk, 
Dominice Sołtysik, Natalii Lipka, Zuzannie 
Postawa, Katarzynie Wosik, Lenie Dumin, 
Jasiowi Worwąg, Szymonowi Kleszcz, Piotrowi 
Skibiński, Patrykowi Jamrozik, Michałowi 
Kowalik, Kajetanowi Rutkowskiemu. 
Wszystkim życzymy wytrwałości i dalszych 
sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejne egzami-
ny przebiegać będą równie pomyślnie.
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Strzeleckie wiadomości
Jarosław Poroszewski

W związku z tym, że zakończyła się pierwsza część sezonu strzeleckiego na terenie 
Gminy Kłomnice, pora dokonać jego podsumowania. W tym roku odbyło się kilka 

cyklicznych imprez, organizowanych już od wielu lat. 

Pierwsza z nich to Drużynowe i Indywidualne 
Mistrzostwa Strzeleckie Gminy Kłomnice 

o Puchar Wójta Gminy Kłomnice 2017, które 
składały się z pięciu rund rozgrywanych od lu-
tego do kwietnia. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 8 drużyn oraz 49 zawodników w konku-
rencjach: karabinek pneumatyczny i pistolet 
pneumatyczny. Końcowe wyniki rywalizacji 
przedstawiają się następująco:
Klasyfikacja drużynowa: 1. CiS, 2. OSP 
Chorzenice-Witkowice, 3. Los Amigos, 4. 
Seniorzy, 5. Witkowice, 6. Rzerzęczyce, 7. 
Kłomnice, 8. Myśliwi
Konkurencja karabin pneumatyczny - (Kpn 20): 
1. Cisowski Roman, 2. Poroszewski Jarosław, 
3. Topolski Dawid, 4. Gałkowski Krystian, 5. 
Śliwakowski Tomasz, 6. Sambor Janusz.
Konkurencja pistolet pneumatyczny - (Ppn 20): 
1. Przybyłowicz Patrycja, 2. Sambor Janusz, 3. 
Matusiak Zdzisław, 4. Cisowski Roman, 5. 
Worwąg Adam, 6. Witczak Damian.
Konkurencja karabin pneumatyczny - (Kpn 
20) Junior: 1. Gałkowski Krystian, 2. Michoń 
Jakub, 3. Kuban Piotr, 4. Owczarek Jakub, 5. 
Małolepsza Ewelina, 6. Kwapisz Aleksandra.

Kolejne zawody, które zostały zorganizo-
wane, to IV Otwarty Turniej Strzelecki z Broni 
Pneumatycznej im. Wojciecha Ruszkowskiego. 
Odbył się on 14 maja 1017 r. W zawodach tych 
startowało wieku zawodników, nie tylko z te-
renu naszej gminy, lecz także z Częstochowy, 
Radomska, Bełchatowa, Dąbrowy Górniczej. 
Oto końcowe wyniki:
Konkurencja karabin pneumatyczny (Kpn 20) 
Seniorzy: 1. Cisowski Roman, 2. Kurek Sebastian, 
3. Poroszewski Jarosław, 4. Koza Anna, 5. Stępień 

Stanisław, 6. Słaby Tomasz.
Konkurencja pistolet pneumatyczny (Ppn 20) 
Seniorzy: 1. Brzozowski Ryszard, 2. Przybyłowicz 
Patrycja, 3. Sobolewski Mariusz, 4. Ślęzak 
Tomasz, 5. Pilis Robert, 6. Dusza Krzysztof.
Konkurencja karabin pneumatyczny (Kpn 
20) Juniorzy: 1. Topolski Dawid, 2. Gałkowski 
Krystian, 3. Mariankowska Ewa, 4. Michoń 
Jakub, 5. Godyń Michał, 6. Gwóźdź Monika.
Konkurencja pistolet pneumatyczny (Ppn 
20) Juniorzy: 1. Szwed Mateusz, 2. Karasek 
Wiktoria, 3. Gal Jakub, 4. Brzozowska 
Agnieszka, 5. Walaszczyk Kamil.
Konkurencja karabin pneumatyczny (Kpn 20) 
Młodzik: 1. Gaborski Wiktor, 2. Psiuk Olgierd, 
3. Gwóźdź Urszula, 4. Szewiński Adam.

Zwycięzca w konkurencji pistolet 
pneumatyczny Ryszard Brzozowski, 
reprezentujący Gminę Kłomnice, 
osiągnął imponujący wynik, 
zdobywając w rundzie finałowej 
rezultat 200 pkt na 200 
możliwych do zdobycia.

Z inicjatywy radnych w miesiącu marcu 
rozegrano pierwszy turniej samorządow-
ców Gminy Kłomnice. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele rady gminy, urzędu gminy, 
rad sołeckich i sołtysów. W zawodach uczest-
niczyło 16 osób. Końcowe wyniki przedsta-
wiają się następująco: 1. Smolarek Dawid, 2. 
Derda Maciej, 3. Żyła Mariusz, 4. Koza Anna, 
5. Nalewajka Małgorzata, 6. Wilkoszewski 
Kazimierz.

Oprócz zawodów rozgrywanych na terenie 
gminy nasi reprezentanci brali również udział 

w rywalizacji zewnętrznej. Dnia 26 lutego od-
były się Zawody Klubowe zorganizowane przez 
Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie. 
Nasi zawodnicy w konkurencji karabin pneu-
matyczny zajęli na nich następujące lokaty: 1. 
Cisowski Roman. 2. Poroszewski Jarosław, 3. 
Gałkowski Krystian. 4. Topolski Dawid.

W zawodach na szczeblu wojewódzkim, 
które odbyły się 18 lutego 2017 r. w Tychach 
debiutowało z sukcesem dwóch zawodników. 
Dawid Topolski zajął pierwsze miejsce w kon-
kurencji karabin pneumatyczny - Kpn 40, ka-
tegoria junior młodszy, a Krystian Gałkowski 
drugie miejsce. Dawid swoją przygodę ze strze-
lectwem zaczął, będąc uczniem Zespołu Szkół 
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie i korzy-
stał ze sprzętu zakupionego przez tamtejszą 
Radę Rodziców. Krystian jest uczniem Zespołu 
Szkół im J. Kochanowskiego w Witkowicach. 
Ten sam wynik chłopcy powtórzyli w kolejnej 
rundzie tych zawodów, która odbyła się 4 marca 
również w Tychach. Tym razem debiut zaliczyli 
dwaj uczniowie Zespołu Szkół w Witkowicach 
Jakub Michoń (3 miejsce) i Jakub Owczarek 
(5 miejsce).

Dnia 29 kwietnia w Częstochowie odbył się 
Memoriał im. W. Ruszkowskiego, w którym 
wzięło udział 45 zawodników. Z tego grona do 
finału weszło 8 zawodników, w tym nasz repre-
zentant Dawid Topolski.

Jak co roku, nasi zawodnicy starują w za-
wodach rozgrywanych w Dąbrowie Górniczej. 
Zakończenie tej rywalizacji nastąpi jesienią.

Aby startować w zawodach na szczeblu kra-
jowym, zawodnik musi posiadać licencję. Te wa-
runki spełnia Dawid Topolski, w związku z czym 
mógł wziąć udział w Zawodach o Puchar Wiosny 
we Wrocławiu, Pucharze Polski we Wrocławiu, 
Pucharze Polski w Bydgoszczy. W tej rywalizacji 
startowała czołówka zawodników z Polski.

Co roku sekcję strzelecką zasilają nowi za-
wodnicy z gimnazjum, którzy po odpowiednim 
treningu reprezentują naszą społeczność w róż-
nego rodzaju zawodach i turniejach na różnym 
szczeblu rywalizacji. Również co rok ktoś koń-
czy naukę w gimnazjum i podejmuje naukę na 
kolejnym etapie edukacyjnym. Jednym z za-
wodników kończących edukację gimnazjalną 
w tym roku jest Krystian Gałkowski mający 
na swoim koncie liczne sukcesy. Oprócz tych 
wymienionych wyżej zaliczyć do nich należy:
- 3 miejsce w klasyfikacji końcowej ligi strze-
leckiej o Grand Prix Dąbrowy Górniczej 2015,
- 1 miejsce w Dąbrowskiej Lidze Strzeleckiej 
2016 kategoria młodzik,
- 1 miejsce w Zawodach Strzeleckich Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Częstochowie 2016,
- 1 miejsce w Finale XIII Turnieju Przyrodniczo-
Łowieckiego w kategorii - konkurs strzelecki 
2016.

Na zakończenie chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, które pomagają nam w roz-
woju strzelectwa na terenie Gminy Kłomnice.

(
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Pasternik – niereprezentacyjny (na razie) plac Kłomnic?!!! 

Część I - historia tego miejsca
Krzysztof Wójcik

Pasternik – duży plac w centrum Kłomnic przy ul. Sądowej, niedaleko jej 
skrzyżowania z ul Częstochowską, od dawna budzi emocje mieszkańców. Przede 

wszystkim dlatego, że to centrum i w zasadzie nie ma ustalonej, przyjętej 
powszechnie funkcji. Trwają obecnie prace nad koncepcją zagospodarowania 

i nadaniu  mu odpowiedniej rangi. Zanim jednak zaczniemy dyskusję na ten temat, 
warto może przybliżyć historię tego miejsca i kolejne jej funkcje.

Do lat 90-tych ubiegłego 
stulecia Pasternik miał 

status tzw. wspólnoty grunto-
wej czyli, można powiedzieć, 
że istnieje od lat 60-tych XIX 
wieku, kiedy to rząd carski, za 
panowania cara Aleksandra, 
ustanowił tego rodzaju użyt-
ki dla wsi. W latach 90-tych 
ubiegłego wieku władze Gminy 
Kłomnice, za zgodą zebrania 
wiejskiego, przejęły nierucho-
mość. Jak to jednak było na 
początku?

No właśnie! Na początku 
XIX wieku Kłomnice były niewielką miejsco-
wością liczącą zaledwie około trzystu miesz-
kańców. Przewyższały je pod tym względem 
pobliskie miejscowości: Konary, Zawada, nie 
mówiąc już o Borownie. Był za to okazały ko-
ściół parafialny, z cmentarzem, plebanią i jej 
ogrodami. Na południe od kościoła zaczynał się 
szereg stawów. Już na terenie posiadłości ple-
bańskiej były dwa stawy, o których urządzaniu 
wspomina Kłomnicki proboszcz w drugiej de-
kadzie XIX wieku. Warto tu zatrzymać się przy 
wspomnianym proboszczu, którym był wtedy 
ks. Julian Waśniewski. Wybudował on w 1816- 17 
r. plebanię i urządził plebańskie gospodarstwo. 
Był tym tak podekscytowany, że w księgach pa-
rafialnych umieścił notatkę, w której, oprócz 
budowy plebani i założenia sadu, chwali się:
W tymże roku zrobiona nowa sadzawka, dwie 
rynny obsadzone do wchodu i odchodu wody 
i zarybiona karaskami, linami i karpiami. To 
wszystko zrobione własnym mym kosztem 
bez najmniejszej czyjejsiś pomocy. W tymże 
roku wystawiona staynia chociażby na dwa-
naście koni, dosyć obszerna wozownia, stodoła 
z rżniętego drzewa.

Zastanawiam się, czy budowle murowane 
i stodoła na terenie plebani, przylegające ma-
lowniczo do Pasternika, to te same, o których 
wspominał ks. Waśniewski. Moją uwagę zwró-
ciły owe rynny do wchodu i wychodu wody. 
Świadczy  to o tym, że stawy były przepływowe 
i potwierdza to wieści o cieku wodnym zaczy-
nającym się gdzieś na ul. Zdrowskiej i obejmu-
jącym kolejne stawy.

Za szeregiem stawów na południe od ple-
bani znajdował się kłomnicki dwór, tak mniej 

więcej jak schodzą się ulica Sądowa i Dworska. 
O kolejnych dziedzicach majątku kłomnickiego 
wspomnę może przy innej okazji. Wracając do 
stawów: pierwszy, istniejący do tej pory jest  
obok ulicy Sądowej, drugi znajdował się po 
drugiej stronie na dzisiejszym placu Pasternik  
i  został zasypany ostatecznie tuż po wojnie. Za 
nim ciągnął się cały szereg stawów i stawików, 
dziś już nieistniejących, aż do strugi, czyli naszej 
Widzówki w okolicy Dębnika. Jeszcze w latach 
70-tych przy ul. Sądowej na prywatnej posesji 
był jeszcze jeden zbiornik wodny, jednakże te-
raz już nie ma po nim śladu. Te wszystkie stawy 
otaczały niegdyś kłomnicki dwór, który tym sa-
mym miał bardzo obronne położenie. Z dworu 
można się było dostać do kościoła i reszty wsi 
poprzez wąską drogę po grobli między stawami. 
Na jej końcu od dawien dawna znajdowała się 
karczma, której budynek był wykorzystywany 
na szkołę w okresie międzywojennym. Owa 
karczma już wtedy była budynkiem bardzo 
starym, belki były spróchniałe, całość ledwie 
się trzymała. Budynek ten musiał powstać chyba 
jeszcze w XVIII wieku, a kłomniccy karczmarze 
są wspominani do drugiej połowy XIX.

Teraz na jej miejscu jest siedziba GOK-u. 
Sama wieś, jak już wspomniałem, nie była 
duża. Było kilka chat za karczmą, kilka chat  
przy dzisiejszej ulicy Zdrowskiej, tzw. Prolniki, 
oraz w okolicy kościoła i w kierunku Brygidki 
i dzisiejszej ulicy Bartkowickiej na tzw. Bugaju.

Plac przy końcu owej wspomnianej grobli 
uzyskał swój status po powstaniu styczniowym, 
gdy car Aleksander zlikwidował pańszczyznę 
i uregulował różne funkcje służebne poszcze-
gólnych gruntów, tzw wspólnoty gruntowe. Tak 

powstał Pasternik, czyli jak sama nazwa wska-
zuje, teren pastwiska wiejskiego do wspólnego 
użytku. Trzeba jednak powiedzieć, że teren ten 
nie był najlepszy do tego typu użytkowania, 
zwłaszcza, że część jego stanowił staw.  Plac ten 
razem z całymi Kłomnicami był „uczestnikiem” 
tragicznego bombardowania  2 września 1939 r. 
Na tym placu układano ciała ofiar w celu iden-
tyfikacji lub żeby je w ogóle jakoś poskładać. 
Pasternik był też „świadkiem” końca wojny 
w 1945 r., kiedy to radzieccy żołnierze rozstrzelali 
tu kilku złapanych Niemców. Zdaniem niektó-
rych mieszkańców, ich ciała być może do tej pory 
znajdują się  w tym miejscu pochowane zaraz po 
egzekucji. Czasy powojenne  pamięta już wielu 
żyjących obecnie mieszkańców. Pasternik w la-
tach powojennych, niemal do  lat 70-tych, był 
wykorzystywany do omłotów. Młockarnie były 
maszynami  wtedy zbyt drogimi, aby pozwolił 
sobie na nie przeciętny rolnik i organizowano 
wtedy wspólne omłoty na wybranym placu. 
Przez wiele lat w Kłomnicach  takim miejscem 
był Pasternik, wtedy już powiększony o zasy-
pany  staw od strony budynku dawnego sądu. 

W zasadzie nikt później nie wyznaczał temu 
miejscu jakiejś funkcji. Tworzyła się spontanicz-
nie na skutek potrzeb ludzi. W miarę rozwoju 
motoryzacji coraz częściej parkowano tu pojaz-
dy. Pod koniec lat 80-tych powstała jedynie myśl, 
aby GS postawił na tym placu sklep mięsny, ale 
ze zrozumiałych powodów było to nierealne. 
W latach 90-tych XX wieku zaczęły nasze gmin-
ne władze porządkować sprawy wspólnot grun-
towych i teren ten, za zgodą zebrania wiejskie-
go, stał się własnością Gminy Kłomnice. W tym 
czasie powstało tu targowisko usankcjonowane 
później przez władze Gminy Kłomnice. Zaczęto 
pobierać opłaty i powoli, ale systematycznie 
utwardzać teren. Co środa i sobota Pasternik 
zamieniał się na gwarny „ośrodek” handlowy. 
Od czasu do czasu GOK urządzał tu gminne 
imprezy, na które to miejsce było nadzwyczaj 
wygodne. Wreszcie, w 2015 r. oddano do użytku 
nowe targowisko przy ulicy Zdrowskiej i handlu-
jący musieli się stąd wynieść. Wielu mieszkań-
ców z sentymentem jednak wspomina te czasy, 
bo było to miejsce spotkań mieszkańców, gdzie 
można było pogadać o aktualnych sprawach 
i czegoś się dowiedzieć. Taka „wiejska agora”. 
Teraz Pasternik znów jest wygodnym parkin-
giem, ale czy tylko taką funkcję mu przezna-
czymy? Obecnie trwają prace koncepcyjne na 
zagospodarowanie tego terenu. Może jednak 
mieszkańcy też wypowiedzą się na ten temat. 
Jest po temu okazja na zebraniach wiejskich 
i spotkaniach z radnymi. W następnych arty-
kułach postaram się przybliżyć wstępne pomysły 
na „Pasternik” wypracowane przez fachowców 
na podstawie dotychczasowych doświadczeń, 
bo przecież miejsce o tak bogatej historii po-
winno być reprezentacyjne dla Kłomnic i całej 
Gminy.

Karczma i droga do dworu, rys. Krzysztof Wójcik
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Urok starych fotografii (32)

„Święto dyszla” w Kłomnicach
Krzysztof Wójcik

 W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” tym razem przedstawiam serię 
zdjęć wykonanych na placu spółdzielczym w Kłomnicach w latach 50 – tych lub 60-
tych ubiegłego wieku. Użyłem tu nazwy „plac spółdzielczy” gdyż tak wtedy mówili 

ludzie w Kłomnicach. Było to swoiste centrum życia gospodarczego naszej gminnej 
miejscowości.

Użyty żartobliwie zwrot „święto dyszla” 
odnosił się zwykle do dnia targowego, 

który od niepamiętnych czasów przypadał 
w Kłomnicach na środę. Targowisko w na-
szej miejscowości było. Nie chcę wracać do 
czasów przedwojennych, ale zaraz po wojnie 
handlowano na placu położonym u zbiegu ulic 
Sądowej i, nomen omen, Targowej a rozciągał 
się on aż do ulicy Pocztowej. Teraz ten teren 
jest zajęty pod prywatne posesje. Dzień tar-
gowy, czyli owe święto dyszla, to okazja do 
zrobienia zakupów dla ludzi mieszkających 
w bliższej i dalszej okolicy. Bardzo popular-
nym środkiem transportu były tutaj furmanki, 

dzięki którym można było przywieźć sporo 
towarów, a ludzie też mogli wygodniej po-
dróżować.  Oczywiście robiono zakupy nie 
tylko na targu ale też w okolicznych sklepach, 
a szczególnie w naszej Gminnej Spółdzielni 
„S-Ch.”. Czasy powojenne charakteryzowały 
się deficytem towarów a tutaj można było je 
dostać.  Tak więc zjeżdżały na plac spółdziel-
czy za dzisiejszym, w połowie nieczynnym, 
pawilonem handlowym, furmanki, ludzie 
przyjeżdżali rowerami i przychodzili pieszo. 
Nikt wtedy nie przyjeżdżał tu samochodem. 
Na placu było gwarno i rojno. Na przedstawio-
nych zdjęciach widać oprócz ludzi i furmanek 

np. materiały budowlane ułożone na placu. 
W innym miejscu były narzędzia rolnicze 
i inne towary przemysłowe. Była piekarnia, 
która świadczyła usługi dla ludności, był ma-
gazyn meblowy, była masarnia i wiele sklepów. 

Ruch chociaż mniejszy był również w inne 
dni. Trochę przykro, że obecnie miejsce jest 
opustoszałe. Co prawda, w międzyczasie 
Gminna Spółdzielnia wybudowała i zorga-
nizowała wiele sklepów i magazynów poza 
tym swoistym centrum, jednakże widać też 
zanik aktywności i oprócz kilku prywatnych 
placówek handlowych więcej się nie dzieje.

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

MaJ/CZerwiec 2017
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