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Odsłonięcie i poświęcenie nowej płyty pamiątkowej w Parku im. Braci Reszke w Garnku

Laureat konkursu „Mam 6 lat” Filip Woldan uczeń Szkoły Podstawowej 
 w Kłomnicach odbiera gratulację i nagrodę od Wójta i Rady Gminy.
Po prawej statuetka dla Piotra Szumlasa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
muzyki promujące Gminę Kłomnice poza jej granicami
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Szanowni mieszkańcy gminy Kłomnice

Urząd Gminy Kłomnice informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór 
i   zagospodarowanie, odpadów z terenu gminy Kłomnice i pozostałych 8 gmin, 
które razem uczestniczyły w przetargu. Niestety, mimo że w przetargu uczestni-
czyły 3 firmy, żadna nie podpisała umowy o przystąpieniu do wykonania zadania.

W związku z powyższym gmina została zmuszona do ogłoszenia kolejnego 
przetargu, tym razem już tylko dotyczącego naszej gminy. Ze względu na pro-
cedury przetargowe ewentualny termin rozstrzygnięty zostanie pod koniec lipca. 
Ponieważ gmina ma ustawowy obowiązek odbioru odpadów od mieszkańców 
z dniem 1 lipca, to z tego obowiązku się wywiążemy w następujący sposób. Zostały 
przez gminę zakupione worki  na odpady zmieszane. Worki  zostaną dostarczone 
mieszkańcom przy pomocy sołtysów i pracowników interwencyjnych oraz do prac 
publicznych. Worki te z końcem lipca odebrane będą przez firmę, która podejmie 
się tego zadania. Firma, która wygra przetarg dostarczy mieszkańcom pojemniki 
i worki zgodnie ze specyfikacją przetargową, to jest w ilościach takich jakie wynika-
ją z wypełnionych deklaracji. Do chwili rozstrzygnięcia przetargu pojemniki firmy 
Remondis i Sita zostaną tam gdzie są. Ponieważ w niektórych posesjach wywóz 
odpadów w czerwcu został dokonany,  firmy mogą odebrać odpady powstałe przed 
1 lipca za dodatkową opłatą. Gmina nie może partycypować w uiszczaniu opłaty za 
odpady wyprodukowane przed 1 lipca. Oczywiście w okresie przejściowym wszyst-
kie odpady posegregowane zostaną również zabrane od mieszkańców, którzy te 
odpady zgromadzili. 

Zaistniała sytuacja nie wyniknęła  z winy urzędu gminy ale wszystkich przepra-
szamy za utrudnienia. Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, 
że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  gminy Kłomnice, znajdują się pro-
jekty uchwał dotyczących gospodarki odpadami, które zostały poddane konsulta-
cją społecznym.

Zakończył się rok szkolny, nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów 
czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, ławki szkolnej, dzwonka, porannego 
wstawania. Na ten czas życzę Wam udanego wypoczynku, cieszcie się z każde-
go słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Jestem przekonany,  że w tym 
przyjemnych okresie znajdziecie więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań i 
pasji. W każdej sytuacji unikajcie brawury i bezmyślności - u siebie i innych!

Wypoczywajcie  z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa aby szczęśli-
wie i zdrowo powrócić do szkoły. 
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Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Zwrot podatku akcyzowego w drugim półroczu.

Przypominamy wszystkim rolnikom 
ubiegającym się o zwrot podatku ak-

cyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego że w terminie od 1 sierpnia 2013 
r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do wójta. Do wniosków 

dołaczone winny być faktury VAT (lub ich 
kopie) stanowiące dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 
31 lipca 2013r. w ramach limitu zwrotu po-
datku określonego na 2013 r. Limit zwrotu 
podatku w drugim półroczu pozostaje bez 

zmian i wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha 
użytków rolnych. Pieniądze wypłacane 
będą w  terminie: od 1 - 31 października 
2013 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo 
przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku.«

ARiMR przyjmuje wnioski na zalesianie

Jak co roku w czerwcu i lipcu Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach działania „Zalesianie 
gruntów rolnych i  zalesianie gruntów 
innych niż rolne”. W tym roku wnioski 
można składać od 3 czerwca do 31 lipca 
w biurach powiatowych ARiMR.

Wsparcie takie udzielane jest w  ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013 i  jest to 
już siódmy nabór wniosków finansowany 
z tego budżetu.  Pomoc na zalesianie 
gruntów rolnych oraz zalesianie grun-

tów innych niż rolne, kierowana jest do 
rolników, którzy gospodarują na słabych 
jakościowo glebach i nie osiągają zadowa-
lających plonów lub np. zaprzestają dzia-
łalności produkcyjnej, bowiem nie opła-
cało im się to ekonomicznie. Rezygnując 
z  prowadzenia działalności rolniczej  na 
takich gruntach i  sadząc tam las, mogą 
liczyć na otrzymywanie wsparcia finanso-
wego z ARiMR. Powiększanie obszarów 
leśnych niesie ze sobą również niezaprze-
czalne korzyści ekologiczne i środowisko-
we. Więcej lasów to czystsze powietrze, 
zdrowszy klimat, a także wybiegając bar-

dzo daleko w przyszłość większe pokłady 
węgla. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa udziela pomocy finan-
sowej na zalesienie gruntów rolnych jak 
i  zalesianie gruntów innych niż rolne. 
Warunki, niezbędne dokumenty do uzy-
skanie pomocy, jak  i  kwoty wsparcia są 
zróżnicowane w  zależności od tego, czy 
rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy 
grunty inne niż rolne. Wszelkie informa-
cje dotyczące zalesiania dostępne są na 
stronie Agencji Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa 

Bezpieczne Gospodarstwo–Laureaci z Konar

Jest nam bardzo miło poinformować, 
że w etapie regionalnym XI Ogólno-

krajowego Konkursu „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne” drugie miejsce za-
jęło gospodarstwo rolne Państwa Alicji 
i Tadeusza Ciupy w miejscowości Ko-

nary. Finał konkursu odbył się w dniu 
03.06.2013 r w Oddziale Regionalnym 
KRUS w  Częstochowie. Uroczystość 
wręczania nagród zaszczyciły swą obec-
nością władze samorządowe oraz przed-
stawiciele organizacji rolników i innych 

instytucji działających na rzecz poprawy 
stanu BHP w  rolnictwie. Laureatom 
konkursu życzymy kolejnych sukcesów 
w dalszym etapie konkursu.«

Dopłaty do materiału siewnego

Od 13 czerwca 2013 roku ulegną 
zmianie zapisy w warunkach uzy-

skania dopłaty z  tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany 
w  ramach pomocy de minimis w  rol-
nictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się 
również o  dopłatę z  tytułu zużycia do 
siewu materiału siewnego kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany soi oraz pszeni-
cy twardej.

Zmiany te powstaną w oparciu o roz-
porządzenie Rady Ministrów z  dnia 13 
maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków 
roślin uprawnych, do których materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany dopłata z  tytułu zużytego do siewu 

lub sadzeniu materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 
r., poz. 615) oraz rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie minimalnej ilości mate-
riału siewnego, jaka powinna być użyta do 
obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni 
gruntów ornych (Dz. U. z 2013 r., poz. 616);

Przypominamy jednocześnie, że do 
25 czerwca 2013 roku można ubiegać 
się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany mającej na charak-
ter pomocy de minimis w  rolnictwie. 
Dopłatami objęty jest materiał siewny 
– zbóż ozimych i jarych, roślin strączko-

wych, ziemniaka, mieszanek zbożowych 
i  pastewnych – zakupiony i  zużyty do 
siewu lub sadzenia w terminie od dnia 
15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Stawki dopłat wynoszą: 100 zł/ha dla 
zbóż, mieszanek zbożowych i  pastew-
nych 160 zł/ha dla roślin strączkowych 
oraz 500 zł/ha dla upraw ziemniaka. Pod 
adresem http://elf.arr.gov.pl/ dostęp-
na jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca 
do wypełniania i  drukowania wniosku 
o przyznanie dopłaty. 

Szczegółowe informacje o  dopłatach 
można uzyskać w  telefonicznym punkcie 
informacyjnym (22) 661-72-72, w oddzia-
łach terenowych ARR oraz na stronie in-
ternetowej www.arr.gov.pl. «

www.klomnice.pl
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STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI        Częstochowa, 2013-04-30
AB.6740.89.2013 / 1.ZRID.1

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), Starosta Częstochowski zawiadamia, 
że w dniu 30-04-2013 r., została wydana na wniosek Wójta Gminy Kłomnice decyzja Starosty Częstochowskiego nr 1/2013 
z dnia 30-04-2013r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Księżej w Kłomnicach”
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych oraz działkach po-
wstałych w wyniku podziału, które znajdują się w liniach rozgraniczających teren projektowanego przedsięwzięcia:
obręb Kłomnice, jed. Kłomnice – 216/2; 217/5; 2175/6; 2173/11, 2172/9; 4075; 2166/6, 3162/2oraz na działkach po-
wstałych w wyniku podziału ( w nawiasach podano nr przed podziałem nieruchomości)obręb Kłomnice, jed. Kłomnice 
– 265/4265/2); 2177/4(2177/2); 2175/8(2175/3); 2173/13(2173/7); 2172/11(2172/8); 2172/15(2172/2); 2170/5(2170/1); 
2169/3(2169/1); 2168/3(2168/2); 2167/1(2167); 2163/1(2163)
Na działkach podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu obręb Kłomnice, jed. Kłomnice dz nr ewid 265/1; 218; 1001; 161; 4074; 4076; 4077; 217/4; 217/3; 217/2; 301; 399/1; 
360; 2183/2; 2182/2; 2181; 2180; 2609/4; 2609/1; 2179; 2174/2; 2177/3; 4072; 4071; 2166/2; 3162/3; 4033; 4034; 2166/1; 
2166/8.
W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mogą zapoznać się 
z treścią decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. 
Sobieskiego 9, pokój nr 205, drugie piętro, tel. (034) 3229 145.
 Właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie w/w decyzji zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej niniejsze zawiadomienie wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie 
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
1. Tablica ogłoszeń – UG Kłomnice, 2. Tablica ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 3. Prasa lokalna
4. Strona internetowa - UG Kłomnice (ogłoszenia), 5. Strona internetowa - Starostwo Powiatowe w Częstochowie (BIP 
ogłoszenia). «

Samochód z dofinansowaniem
Zbigniew Wawrzyniak

28 maja 2013 roku przed Urzę-
dem Gminy w Kłomnicach 
odbyła się miła uroczystość 

przekazania do użytkowania samo-
chodu marki Volkswagen Caravella 
przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. W obecności Dy-
rektora Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Częstochowie, zastępcy 
Wójta, Radnych Gminy Kłomnice, 
Sekretarza Gminy, Skarbnika oraz ro-
dziców dzieci, Wójt Gminy Kłomnice 
zaprezentował zakupiony samochód, 
przedstawił historię jego nabycia oraz 
przekazał w  użytkowanie Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Przy-
pomnijmy więc.

Wniosek o dofinansowanie ze środ-
ków PFRON do projektu „Zakup 
mikrobusu do przewozu osób niepeł-
nosprawnych na wózkach” w  ramach 
programu wyrównywania różnic między 
regionami II - obszar D, Gmina Kłom-
nice złożyła do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Częstochowie 
w  dniu 23 lipca 2012 roku. Zgodnie 
z  wnioskiem koszt realizacji projektu 

wynosił 163 882,74 zł., a  wnioskowana 
kwota dofinansowania wynosiła 80 000 zł. 

Powiat Częstochowski przesłał 
wniosek do Oddziału Śląskiego Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i w dniu 14 grudnia 
2012 roku zawarł umowę w sprawie jego 
dofinansowania.

W dniu 28 stycznia 2013 roku zosta-
ła podpisana umowa ZN.8223.1.D.2013 
pomiędzy Powiatem Częstochowskim, 
a Gminą Kłomnice na realizację wniosku, 
w której została określona kwota dofinan-
sowania w wysokości 73 701,00 zł.

W  dniu 5 marca 2013 roku Gmi-
na Kłomnice opublikowała ogłoszenie 
o  przetargu nieograniczonym na Za-
kup samochodu osobowego typu VAN 
z windą z przeznaczeniem do przewozu 
osób niepełnosprawnych wyznaczając 
datę złożenia ofert na 13 marca 2013 
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› roku, a termin realizacji dostawy do 30 
kwietnia 2013 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, 
zakupiono samochód marki Volkswagen 
Caravella za kwotę 152 800,00 złotych, 
którego dostawcą była firma „Zimny” 
Dariusz Zimny z Piotrkowa Trybunal-
skiego. Do siedziby gminy samochód 
został dostarczony dnia 29 kwietnia 
2013 roku. 

Samochód został zarejestrowany 

w dniu 8 maja 2013 r., a ubezpieczony 
9 maja.

Jednocześnie do Urzędu Dozoru 
Technicznego w  Częstochowie złożo-
no wniosek o przeprowadzenie badania 
windy i  dopuszczenie do użytkowania 
przez Gminę Kłomnice. Stosowne po-
stępowanie odbyło się 22 maja 2013 r.

Koszt zakupu samochodu pokryły: 
PFRON w kwocie 73 701 zł (co stano-
wi 48,23% ogólnej wartości) oraz Gmi-

na Kłomnice w  wysokości 79 099  zł. 
Gmina pokryła również koszty rejestra-
cji, ubezpieczenia i przeglądu Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

Tak jak we wniosku wskazano, z te-
renu Gminy Kłomnice codziennie do 
szkół i  placówek oświatowych poza 
gminę dojeżdża 13 osób niepełnospraw-
nych. Tym osobom gmina chce zapew-
nić dojazd oraz opiekę w czasie przejaz-
du. «

Odsłonięcie i poświęcenie nowej płyty 
pamiątkowej w Parku im. Braci Reszke w Garnku

M. Ciastek i J. Wójcik - Stowarzyszenie Razem dla Garnka

19 maja w  godzinach popo-
łudniowych w  Parku im. 
Braci Reszke w  Garnku 

miała miejsce uroczystość, podczas 
której została odsłonięta nowa tablica 
upamiętniająca rodzeństwo słynnych 
śpiewaków operowych – Jana, Edwar-
da i Józefinę Reszków. Tablica powsta-
ła z  inicjatywy Stowarzyszenia „Razem 
dla Garnka” i Wójta Gminy Kłomnice 
p. Adama Zająca. Wydarzenie zostało 
zorganizowane w 160 rocznicę urodzin 
oraz 96 rocznicę śmierci Edwarda Resz-
ke – śpiewaka operowego i  właściciela 
majątku Garnek.

Odsłonięcia pamiątkowej płyty do-
konali: Wójt Gminy Kłomnice p.  Adam 
Zając, wnuczka Edwarda Reszke – p. 
Maria Bilowicz, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Kultury w  Częstochowie - p. 
Anna Operacz, prezes Stowarzyszenia 
„Razem dla Garnka” – p. Magdalena 
Ciastek oraz prezes Fundacji im. E.J.J. 
Reszków - p. Robert Kępa. Ksiądz pro-
boszcz Alojzy Zatoń poświęcił tablicę.

W dalszej części uroczystości regio-
nalista, p. Krzysztof Wójcik przybliżył 
zebranym historię rodu Reszków, a pra-
wnuk Edwarda – Filip  Ruszczyński 
podziękował za pamięć o wybitnych ar-
tystach.

Na zakończenie odbył się koncert 
Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
poświęconej rodzeństwu Reszke to 
pierwsze ważniejsze przedsięwzięcie 
Stowarzyszenia „Razem dla Garnka”, 
które miało na celu promocję Garnka 
i jego mieszkańców oraz zintegrowanie 
środowiska na rzecz tego wydarzenia 
kulturalnego. Najcenniejsze okazało 
się wsparcie Wójta Gminy Kłomnice 
– p. Adama Zająca i  zastępcy Wójta – 
p. Wandy Kusztal, dyrektora Zespołu 
Szkół im. B. Prusa w Garnku – p. Anidy 
Chybalskiej oraz pani sołtys wsi Gar-
nek – Wiesławy Jędras. Garnek zyskał 
nowy korzystny wizerunek za sprawą 
nowopowstałych rabatek kwiatowych, 
symbolicznego garnka ustawionego 

w  centrum miejscowości oraz odno-
wionego przystanku i elewacji świetlicy 
„Remizy”.  W przygotowaniach do uro-
czystości uczestniczyli członkowie sto-
warzyszenia, mieszkańcy Garnka oraz 
okolicznych miejscowości, pracownicy 
Zespołu Szkół w Garnku i pracownicy 
interwencyjni.

Montażem oraz wykonaniem tabli-
cy, a także jej otoczenia zajęła się firma 
TMT Kamieniarstwo z Garnka za pi-
semną zgodą Konserwatora Zabytków 
w Katowicach i Delegaturą w Często-
chowie. Pani Magdalena Kos – Jafra 
wykonała graffiti z  motywem muzycz-
nym na ścianach przystanku autobuso-
wego, natomiast pani Wiesława Jędras 
jest pomysłodawczynią i autorką garnka 
ustawionego na rabacie kwiatowej obok 
Parku im. Braci Reszke.

Zapraszamy wszystkich odwiedzają-
cych naszą miejscowość na krótki spacer 
po parku i  odwiedzenie „Stróżówki”, 
gdzie obecnie znajduje się biblioteka 
gminna, a zarazem punkt informacyjny 
z dostępem do internetu o naszej oko-
licy. «

Garnek przypomniał o Reszkach
Robert Kępa

Ponad pół tysiąca osób uczest-
niczyło w  niedzielę 19 maja 
w  Garnku w  uroczystościach 

dedykowanych Edwardowi Resz-
kę w  160-tą rocznicę urodzin i  96-tą 
rocznicę śmierci. W  Parku im. Braci 
Reszke została odsłonięta płyta pa-
miątkowa poświęconą rodzeństwu 

śpiewaków, a  w  kościele parafialnym 
odbył się Koncert Oratoryjny w wyko-
naniu chóru, solistów i orkiestry symfo-
nicznej Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Gościem honorowym uroczystości była 
pani Maria Bilowicz, wnuczka Edwar-
da Reszke.

Niedzielne popołudnie i  wieczór 

wypełnione były spotkaniami poświę-
conymi wyjątkowemu rodzeństwu 
śpiewaków operowych, którzy na prze-
łomie XIX i XX wieku królowali na naj-
większych scenach operowych świata. 
Uroczystości rozpoczęły się od odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej w Parku im. 
Braci Reszke, upamiętniającej postacie 

www.klomnice.pl
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rodzeństwa śpiewaków, którzy swoje 
losy związali z Ziemią Kłomnicką. Ich 
historię przypomniał zebranym miesz-
kańcom Krzysztof Wójcik, regionalista 
i członek zarządu Fundacji im. Edwar-
da, Jana, Józefiny Reszków. Tablica 
upamiętniająca Reszków została odsło-
nięta przez Marię Bilowicz, wnuczkę 
Edwarda Reszke, Adama Zająca, wójta 
Gminy Kłomnice, Annę Operacz, dy-
rektor Regionalnego Ośrodka Kultury, 
Magdalenę Ciastek, prezes Stowarzy-
szenia Razem dla Garnka, organiza-
tora uroczystości oraz Roberta Kępę, 
prezesa Fundacji im. Edwarda, Jana, 
Józefiny Reszków. Podczas spotkania 
głos zabrał Filip Ruszczyński, prawnuk 
Edwarda Reszke, dziękując mieszkań-
com Garnka za trwającą wiele lat pracę, 
na rzecz przywrócenia pamięci o Resz-
kach. Na zakończenie uroczystości od-
był się koncert orkiestry dętej Gminy 
Kłomnice.

Druga część uroczystości odbyła 
się w  kościele parafialnym w  Garn-

ku. Blisko pół tysięczna publiczność 
wysłuchała Koncertu Oratoryjnego 
w  wykonaniu solistów, orkiestry oraz 
chóru Akademii Muzycznej im. Gra-
żyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
pod batutą Marcina Wolniewskiego. 
Artyści zaprezentowali VIII Symfonię 
h-moll „Niedokończona” Franciszka 
Szuberta, Introdukcję i Glorię RV 639 
i  588 na sopran, alt i  tenor Antonio 
Vivaldiego oraz Ave Maria na sopran 
i  orkiestrę smyczkową Giuseppe Ver-
diego. W  utworach Vivaldiego i  Ver-
diego mieliśmy okazję poznać młode 
pokolenie śpiewaków: Alinę Adamską, 
Urszulę Lichocką oraz Agnieszkę Wa-
silewską – sopran, Joannę Markowską 
– alt i Michała Kapicę – tenor. Koncert 
prowadziła Beata Młynarczyk.

Po zakończeniu koncertu w  go-
ścinnych murach plebanii w  Garnku 
odbyła się prezentacja wydanego przez 
Fundację im. Reszków albumu „Szlak 
Reszków” zawierającego zdjęcia Resz-
ków w ich operowych kreacjach, ich ar-

chiwalne fotografie z życia rodzinnego 
i towarzyskiego oraz współczesne foto-
grafie wydarzeń artystycznych i miejsc 
związanych z Reszkami autorstwa Zbi-
gniewa Burdy.

Organizatorem koncertu była Fun-
dacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Resz-
ków, przy współudziale Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz 
Parafii Katolickiej pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Garnku. Do właści-
wego przygotowania koncertu przy-
czynili się również: Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gaude Mater, Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich w  Garnku, 
Gminny Ośrodek Kultury w  Kłom-
nicach oraz Zespół Szkół im. B. Pru-
sa w  Garnku. Patronat honorowy nad 
koncertem objął Wójt Gminy Kłomni-
ce Adam Zając oraz Proboszcz Parafii 
Katolickiej pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Garnku ks. kanonik Alojzy 
Zatoń. Koncert został wsparty finanso-
wo przez Urząd Gminy Kłomnice. «

Spotkanie z Marszałkiem Sejmu
Lidia Burzyńska 

18 maja tego roku w  godzi-
nach dopołudniowych 
w  Kłomnicach gościliśmy 

Marszałka Sejmu Pana Marka Kuch-
cińskiego.

Mieszkańcy naszej gminy i  całe-
go powiatu częstochowskiego mogli 
uczestniczyć w bardzo merytorycznym 
spotkaniu, które odbyło się w  ramach 
realizowanego przez Prawo i Sprawie-
dliwość objazdu czołowych polityków 
tej partii po Polsce. 

Przybyli również Prezes Okręgu nr 
28, poseł Szymon Giżyński oraz po-
słanka Jadwiga Wiśniewska. 

Wśród zgromadzonych nie zabra-
kło wiceprezesów okręgu częstochow-
skiego - Pana Jerzego Sądla oraz mnie 
jako gospodarza tego spotkania, a tak-
że przewodniczącej PiS powiatu czę-
stochowskiego, Pani Grażyny Knapik. 
Obecny był radny sejmiku wojewódz-
twa śląskiego Pan Artur Warzocha oraz 
radni powiatu częstochowskiego i mia-
sta Częstochowy, a także radni gmin. 

Obecność na spotkaniu gospodarzy 
gminy Kłomnice, Wójta Adama Zająca 
oraz Wicewójt Wandy Kusztal świad-
czy o tym, że rozumieją oni wagę takich 

imprez dla całej lokalnej społeczności 
i ich znaczeniu dla gmin.

Marszałek Kuchciński w swoim wy-
stąpieniu omówił bieżącą sytuację kra-
ju oraz przedstawił aktualną sytuację 
polityczną w  Polsce, odnosząc się do 
regionalnych problemów. Wśród zgro-
madzonych nie zabrakło osób, które 
zadawały gościowi dociekliwe pytania, 

ale i nie szczędziły swoich uwag na te-
mat sytuacji w kraju, które często były 
zbieżne ze spostrzeżeniami zaproszo-
nych polityków PiS.

Serdecznie dziękuję wszystkim oso-
bom, które pomogły w zorganizowaniu 
spotkania jak i tym, którzy przybyli, by 
szerzej spojrzeć na problemy gospo-
darcze naszego kraju i  regionu. Mam 
nadzieję, że uczestniczenie w tym wy-
darzeniu pozwoli na podjęcie w przy-
szłości odpowiedzialnych decyzji do-
tyczących zarówno dużej, jak i  naszej 
małej Ojczyzny. «
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Integracyjne spotkanie majowe
Danuta Wilk

„Wszystko co piękne zdarza się w maju”. 

To słowa banalne, ale wbrew 
pozorom są bardzo prawdzi-
we. Oddają wiernie atmosfe-

rę spotkania majowego zorganizo-
wanego przez Zarząd PZER i  I  OR 
w  Kłomnicach w  dniu 1 maja 2013 r 
dla członków tegoż Związku. Spo-
tkanie odbyło się w Rzerzęczycach na 
terenie rekreacyjnym należącym do 

Stowarzyszenia pod nazwą Wiejska 
Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie 
z Naturą „Gruszka”. 

Przew. Związku p. Ryszard Ca-
łus serdecznie przywitał przybyłych 
uczestników „majówki”, przedstawił 
organizatorów spotkania, którym byli 
p. Teresa Szyda i zast. przew. Pan Ka-
zimierz Makles. 

Pan Ryszard zapoznał również ze-
branych z programem spotkania, który 

zawierał konkursy z nagrodami, grillo-
wanie i oczywiście tańce, ponieważ byli 
z nami oczywiście niezawodni jak za-
wsze i sympatyczni panowie Zającowie 
ze swoimi przepięknymi melodiami. 

Towarzystwo rozsiadło się w mniej-
szych i  większych grupkach, w  altan-
kach, na leżakach, według własnych 
upodobań i  sympatii. Jedni grillowali, 
inni tańczyli, a  było to konieczne po-
nieważ pogoda nas nie rozpieszczała 
i trzeba było ratować się przed zimnem. 

 Duże zainteresowanie wzbudziły 
konkursy bardzo proste, ale pomysło-
we i zabawne. Pierwszy z nich to bieg 
do mety z jajkiem na talerzu. Tę kon-
kurencje wygrał p. Idzikowski. Drugi 
konkurs to celowanie obręczą do bu-
telki szampana. Zwyciężczynią została 
p. Jasia Michoń. Trzeci z konkursów to 
rozpoznawanie osób przez dotyk z za-
słoniętymi oczami. Bezbłędnie odna-
leźli siebie państwo Krystyna i  Wie-
sław Nierobotowie. Nic dziwnego, już 
czas jakiś są małżeństwem i pan Wie-
sław nie miał zbyt trudnego zadania 
z rozpoznaniem żony. Były też nagro-
dy pocieszenia w postaci słodyczy, któ-
rymi obdarowani dzielili się chętnie ze 
wszystkimi zebranymi. Był to bardzo 
miły gest, godny naśladowania. 

 I  tak w  przemiłej atmosferze to-
czyły się rozmowy, rozlegały się śpiewy, 
wesoły śmiech i gwar, a „wiatr przega-
niał po niebie siwe poduchy obłoków”. 
Patrząc na uśmiechnięte twarze, życzli-
we spojrzenia i słowa nietrudno wycią-
gnąć wniosek, że ludzie potrzebują być 
ze sobą, potrzebują od czasu do czasu, 
miłej, kulturalnej rozrywki, pragną zna-

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Wanda Kusztal

W  sobotę 8 czerwca w  ka-
towickim Spodku odbył 
się jubileuszowy koncert 

Zespołu Pieśni i  Tańca „Śląsk”. Wy-
darzenie uświetniło obchody 60-lecia 
istnienia zespołu. Koncert honoro-
wym patronatem objął prezydent Pol-
ski - Bronisław Komorowski. Dwugo-
dzinny koncert jubileuszowy wypełnił 

sztandarowy program „A  to Polska 
Właśnie”. Świętujący jubileusz 60-lecia 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpił 
w sobotę z galowym koncertem w kato-
wickim Spodku. Oglądało go ok. 8 tys. 
widzów. Nie zabrakło również delegacji 
z Gminy Kłomnice. Gmina Kłomnice 
należy do Śląskiego Związku Gmin 
i  Powiatów, a  Wójt gminy Kłomni-

ce - Adam Zając należy do Zarządu 
Śląskiego Związku Gmin i  Powiatów. 
W  imieniu zarządu związku zastępca 
wójta Wanda Kusztal złożyła serdecz-
ne gratulacje i życzenia oraz przekaza-
ła statuetkę autorstwa artysty plastyka 
pochodzącego z  naszej gminy Pana 
Mariusza Chrząstka. Zespołowi Śląsk 
życzymy dalszych sukcesów w  rozsła-
wianiu Polski poza jej granicami. «

Wykaz przedszkoli dyżurujących 
 w okresie wakacji

Ze względu na planowane re-
monty i  prace porządkowe 
w  okresie ferii letnich ustal-

lono wakacyjne dyżury placówek 
w  celu zapewnienia w  razie koniecz-
ności opieki dzieciom uczęszczają-
cym w  roku szkolnym 2012/2013 do 
przedszkoli i  oddziałów przedszkol-

nych.
Dyżury będą sprawowane w godzi-

nach od 7:00 do 16:00. Prosimy osoby 
zainteresowane korzystaniem z  dyżu-
rów o zgłaszanie potrzeby Dyrektorom 
placówek macierzystych w terminie do 
dnia 21 czerwca 2013 roku.

 Harmonogram:

Przedszkole w Kłomnicach   -  1-5 lipca 2013r.
Zespół Szkół w Zawadzie   -  8-12 lipca 2013r.
Zespół Szkół w Skrzydlowie   -  15-19 lipca 2013r.
Zespół Szkół w Kłomnicach   -  22-26 lipca 2013r.
Zespół Szkół w Witkowicach  -  29 lipca - 2 sierpnia 2013r.
Zespół Szkół w Konarach   -  5-9 sierpnia 2013r.
Zespół Szkół w Rzerzęczycach   -  12-16 sierpnia 2013r.
Przedszkole w Rzerzęczycach   -  19-23 sierpnia 2013r.
Zespół Szkół w Garnku   -  26-30 sierpnia 2013r.

www.klomnice.pl
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leźć się w gronie znajomych i przyjaciół 
aby zapomnieć chociaż na chwilę o tru-
dach dnia codziennego, o  chorobach, 
które niejednemu dokuczają. 

Najlepszym tego przykładem niech 
będą znajomi zast.przew. p. Jana Go-
nery – państwo Zdzisława i  Czesław 
Płomińscy z  Gidel. Pan Czesław to 
niezrównany tancerz, który świetnie 
sobie radził na nienajlepszym „parkie-
cie”, nierównym i  porośniętym gęstą 
trawą. Wielkie brawa dla p. Czesława 
i jego małżonki. 

 Mieliśmy okazję osobiście poznać 
gospodarzy obiektu tzw „Doliny dwóch 
stawów”. Byli to panowie: Sławo-
mir Kowalik – prezes Stowarzyszenia 
i  właściciel sklepu wędkarsko-hodow-

lanego na ul. Wolności 10 w  Rzerzę-
czycach oraz pan Wojciech Politański. 

Pan przew. Ryszard Całus podzię-
kował panom za miłą gościnę i przyję-
cie oraz zgodną współpracę, wyrażając 
cichą nadzieję na dalsze jej kontynu-
owanie. Uzyskał od panów satysfakcjo-
nującą nas wszystkich odpowiedź.

Mimo wspomnianej już niesprzyja-
jącej pogody spotkanie było prawdzi-
wie integracyjne, co jest niewątpliwą 
zasługą naszego przewodniczącego, 
który czuwał nad całością spotkania, 
wszystko i wszystkich widział, dla każ-
dego miał miły uśmiech i  słowo, brał 
udział we wspólnej zabawie i  tańcach. 
Jednym słowem pełna integracja. 

 Uznanie i  podziękowania za po-

święcony czas, zorganizowanie i bardzo 
zgodną współpracę należą się wszyst-
kim członkom Zarządu. Dziękujemy 
niezrównanej jak zawsze pani Irence 
Bardzel, pani Zdzisławie Bugaj, zast.
przew. panu Janowi Gonerze oraz bez-
pośrednim organizatorom p. Teresie 
Szyda i zast.przew. panu Kazimierzowi 
Maklesowi i pani Jasi Michoń zawsze 
chętnej do pomocy. 

 Czas szybko mijał i niestety trze-
ba było wracać do domu. Pożegnalnym 
uściskom i pocałunkom nie było końca. 
Wszyscy obiecywali sobie niezbyt od-
ległe w czasie spotkania, być może przy 
bardziej sprzyjającej pogodzie. Tak 
więc do następnego równie udanego 
spotkania. «

Wycieczka na Św. Krzyż
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI

W związku Emerytów zawsze 
coś się dzieje! Dzięki pręż-
nemu Zarządowi organi-

zowane są różne spotkania towarzyskie 
dalsze i  bliższe wycieczki autokarowe 
czy rowerowe. Tym razem 18 maja pod 
opieką p. Z. Bugaj i  p. R. Całusa wy-
braliśmy się na Św. Krzyż. Do klasztoru 
na Łysicy w  Górach Świętokrzyskich. 
Łysica – zwana też Łysą Górą lub Ły-
ścem to miejsce najstarszego w  Polsce 
kultu religijnego sięgającego XI i XII w. 
Opactwo i klasztor Benedyktów w stylu 
romańskim wzniósł Bolesław Krzywo-
usty, sprowadzając z Węgier zakonników. 

W  czasie naszego spaceru po krużgan-
kach obejrzeliśmy ołtarz z czarnego mar-
muru poświęcony zmarłym benedyktom 
pochowanym we wspólnej mogile pod 
posadzką w 1766 r.

Jak głosi legenda, umieszczono 
w  klasztorze relikwie Krzyża Świętego, 
które miał ofiarować królewicz węgierski 
Emeryk.

Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Św., przechodziło różne koleje 
losu, było tragicznie związane z  losami 
państwa polskiego. Dwa razy (w  XIII 
i XVIw) napadli te okolice Tatarzy, dwa 
razy wybuchł pożar, w XIVw był najazd 

Litwinów. Zniszczone budowle zakonni-
cy mozolnie odbudowywali. Największy 
rozkwit świętokrzyskiego opactwa przy-
pada na okres panowania Jagiellończy-
ków. Zrekonstruowano stare, wzniesiono 
nowe budynki w  stylu gotyckim dzięki 
ofiarności królów i  rodów: Oleśnickich, 
Odrowążów, Kmitów, Radziwiłłów. 
Przypominają o  tym orły jagiellońskie 
i herby magnackie umieszczone w skle-
pieniu i na ścianach krużganków, którymi 
prowadziła nas p. przewodnik. Mijaliśmy 
kamienne stacje Drogi Krzyżowej w sty-
lu romańskim, fragmenty starych fre-
sków, okazały portal marmurowy z XVII 
w przy wejściu zakrystii. 

Wielkim i wzruszającym przeżyciem 
był dla nas pobyt we wczesnobarokowej, 
bogato zdobionej ścienną polichromią 
Kaplicy Oleśnickich. Przechowywane są 
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Powiatowe konkursy wiedzy o lekturach szkolnych
J. Suliga, M. Wołek, S. Krzyszkowska, J. Kaczorowska, E. Owczarek 

Pogłębianie zainteresowań hu-
manistycznych, motywowanie 
do poznawania literatury, po-

budzanie kreatywności, doskonalenie 
umiejętności analizy i  interpretacji 
tekstów kultury, a także doskonalenie 
praktycznych umiejętności języko-
wych to cele, jakie nam przyświeca-
ją w  trakcie organizowania w  naszej 
szkole powiatowych konkursów wie-
dzy o  lekturach szkolnych. W  2012 
roku zaproponowałyśmy uczniom 
gimnazjów z  terenu powiatu często-
chowskiego niezwykle ambitne przed-
sięwzięcie. Zaprosiłyśmy do naszej 
szkoły fascynatów Sienkiewiczowskich 
„Krzyżaków”. Gimnazjaliści dowiedli, 
że szczególnie bliska jest im literatura 
polska oraz wartości, jakie przekazuje 
ona kolejnym pokoleniom czytelników. 

Uczestnicy konkursu wiedzy 
o „Krzyżakach” mieli za zadanie odpo-
wiedzieć na pytania, które obejmowa-
ły bardzo szeroki zakres wiedzy oraz 
umiejętności. Były to m.in.: bardzo 

dobra znajomość treści „Krzyżaków”, 
rycerstwo polskie i  krzyżackie, prawda 
i zmyślenie w powieści, środki artystycz-
ne w „Krzyżakach” oraz średniowieczne 
zwyczaje i obyczaje.

W bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie gimnazjów zmierzyli się z „Zemstą” 
Aleksandra Fredry oraz Andrzeja Wajdy, 
natomiast uczniowie szkół podstawo-
wych z „Szatanem z VII klasy” Korne-
la Makuszyńskiego i  filmową adapta-
cją powieści. Oba konkursy odbyły się 
w naszej szkole 14 marca 2013 r. Zakres 
tematyczny konkursu dla gimnazjali-
stów obejmował znajomość treści „Ze-
msty” Aleksandra Fredry oraz biografii 
komediopisarza, genezę, kompozycję 
i  język „Zemsty”, świat szlachecki uka-
zany w komedii oraz filmową adaptację 
„Zemsty” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

I  miejsce zajęła Aleksandra Żurek 
(Gimnazjum w Kłomnicach), II miejsce 
– Kinga Bulska (Gimnazjum w Piasku), 
III miejsce – Agata Pisarska (Gimna-
zjum w  Witkowicach), a  wyróżnienia 

zdobyły Aleksandra Solak (Gimnazjum 
w  Piasku), Agnieszka Wójcik (Gim-
nazjum w  Kłomnicach) i  Katarzyna 
Urbańska (Gimnazjum w  Starym Cy-
karzewie).

Z kolei zakres wiedzy i umiejętności 
dla uczniów szkół podstawowych doty-
czył: bardzo dobrej znajomości „Szatana 
z  VII klasy” oraz biografii pisarza, fil-
mowej adaptacji książki z 1960 r. w re-
żyserii M. Kaniewskiej oraz znajomości 
związków frazeologicznych związanych 
z hasłami „dom”, „ród” i „rodzina”. 

I  miejsce zajęły ex-aequo Oliwia 
Dominiak i Klaudia Janeczek (SP Bo-
rowno), II miejsce – Józef Bossowski 
(SP Kruszyna), III miejsce – Julia Wa-
rzyńska (SP Jacków), a  wyróżnienia 
otrzymali Kacper Żurek (SP Witkowi-
ce),  Julia Boral (SP Kłomnice) i Mar-
cin Gajosek (SP Kruszyna). 

W  przyszłym roku szkolnym za-
mierzamy zorganizować kolejną edycję 
powiatowych konkursów wiedzy o lek-
turach szkolnych. «

tam relikwie Krzyża Świętego. Umiesz-
czone są one w 20-centymetrowym krzy-
żu o podwójnym ramieniu (ślad węgier-
skiego pochodzenia), oprawione w złotą 
blachę. Krzyż opiera się na srebrnym re-
likwiarzu. Zostaliśmy pobłogosławieni 
tym krzyżem, a  każdy uczestnik naszej 
pielgrzymki mógł ucałować święte reli-
kwie.

W  samo południe udaliśmy się na 
Mszę Św. do Kościoła pod wezwaniem 
Trójcy Przenajświętszej zbudowanego 
w XVIII w w stylu barokowo – klasycz-
nym. Podziwialiśmy piękny ołtarz, obra-
zy Franciszka Smuglewicza, stalle w pre-
zbiterium.

I  teraz czekała nas niespodzianka! 
W  refektarzu w  podziemiach klasztoru 
dostaliśmy ciepły poczęstunek (do wy-
boru: bigos, żurek z kiełbasą lub pierogi 
z  mięsem) Jak oni to zrobili?! Przecież 
cała wycieczka kosztowała nas tylko 30 
zł! Dziękujemy Szanowny Zarządzie 
Rejonu PZERiI. 

Rozgrzani, syci i  zadowoleni po-
szliśmy kupić jakieś pamiątki, a  potem 
spotkaliśmy się na wystawie historyczno-
-misyjnej ukazującej działalność polskich 

Oblatów na misjach. Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej przejęli Św. Krzyż 
w  1936r. Zgromadzenie to założył św. 
Eugeniusz de Mazenod w 1816r na po-
łudniu Francji. Jego celem jest głoszenie 
misji w  krajach Afryki i  Azji. Z  cieka-
wością posłuchaliśmy wypowiedzi mło-
dego nowicjusza, obejrzeliśmy pamiątki 
przywiezione tu z  Ugandy, Kamerunu: 
przedmioty codziennego użytku tamtych 
ludów, pięknie zdobione posążki, totemy 
itp.

Okres II wojny zapisał się tragicznie 
w dziejach klasztoru. Były liczne znisz-
czenia, aresztowania i  śmierć oblatów, 
w 1941r Niemcy utworzyli tu obóz zagła-
dy dla jeńców radzieckich w budynkach 
po dawnym więzieniu carskim. Po wojnie 
przez wiele lat aż do dziś trwa odbudowa 
i  rozbudowa zabytku świętokrzyskiego. 
Obecnie jest tu na stałe 4 księży oblatów, 
6 zakonników i 28 nowicjuszy.

W  drodze powrotnej z  klasztoru 
obejrzeliśmy jeszcze słynne gołoborza, 
a  następnie udaliśmy się do Kałkowa – 
Godowa. Przez kilkadziesiąt minut zwie-
dzaliśmy piękny kościół, którego wnętrze 
urządzono na wzór bazyliki w Licheniu. 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza bogato 
zdobiony ołtarz, liczne wota na ścianach 
i ekspozycje zdjęć młodych ludzi odwie-
dzających świątynię. Obok kościoła znaj-
duje się dość potężna budowla Panteonu, 
w którego podziemiach oglądaliśmy pa-
miątki i wystawy poświęcone sybirakom, 
ofiarom Katynia i ks. J Popiełuszce. Obok 
na zewnątrz stoi makieta samolotu Tu-
134, który rozbił się pod Smoleńskiem, 
a w nim są wyeksponowane postacie pary 
prezydenckiej – Marii i Lecha Kaczyń-
skich. Wokół kościoła można podziwiać 
stacje drogi Krzyżowej.

Pogoda nam dopisała. Nie było upału, 
ale też i burzy czy deszczu, dlatego chy-
ba wszyscy byli zadowoleni. Około godz. 
20:00 wróciliśmy do Kłomnic.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć 
się jak Emeryci bawili się i co zobaczy-
li na wycieczce w  Uniejowie w  dniu 
20.04.2013r, czy jaką trasę pokonali na 
rowerach w  dniu 25.05.2013r lub po-
znać tajniki ostatniej wycieczki do War-
szawy w  dniu 08.06.2013r zapraszamy 
na stronę internetową www. klomnice.pl 
zakładka związek emerytów i rencistów - 
tam uchylamy rąbka tajemnicy. «

›

www.klomnice.pl



11GAZETA KŁOMNICKA - CZErwIEC

Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku 
Angielskim w ZS w Kłomnicach

Joanna Suliga, Agnieszka Kloczkowska

23 maja br. w  Zespole Szkół 
w  Kłomnicach odbył się 
Powiatowy Konkurs Pio-

senki w  Języku Angielskim. Organi-
zatorkami konkursu były nauczycielki 
języka angielskiego – Agnieszka Klocz-
kowska i  Joanna Suliga. Do udziału 
w  konkursie zaproszono uczniów klas 
I  – III gimnazjów z  terenu powiatu 
częstochowskiego. 

Do konkursu łącznie zgłosiło się 11 
solistów ze szkół w Garnku, Zawadzie, 
Konarach, Koziegłowach oraz Kłomni-
cach. Komisja Konkursowa w składzie: 
p. Elżbieta Twardoch, p. Aneta Prokop 
oraz p. Krzysztof Jabłoński, długo ob-
radowała, by wskazać najlepszych so-
listów. Jurorzy zgodnie przyznali, że 
z  roku na rok poziom wokalny kon-
kursu jest coraz wyższy. Śmiało moż-
na stwierdzić, że występy naszej mło-
dzieży stają się profesjonalne i  bardzo 
często swoim poziomem przypominają 
te prezentowane w Opolu czy Sopocie. 
Niektórzy z uczestników naszego kon-
kursu mają już na swoim koncie zna-

czące nagrody i  wyróżnienia, zdobyte 
w czasie festiwali zarówno polskich, jak 
i światowych. 

Komisja Konkursowa przyznała na-
stępujące miejsca: 

GRAND PRIX – Justyna Borowik 
(Gimnazjum w Zawadzie) za wykona-
nie piosenki pt. „Don’t break my heart” 
I miejsce – Bartłomiej Ledwan (Gim-
nazjum w Garnku) za wykonanie pio-
senki pt. „Sway”
II miejsce – Dominika Szymczyk 
(Gimnazjum w Kłomnicach) za wyko-
nanie piosenki pt. „Stay”
III miejsce – ex aequo 
Katarzyna Chrząstek (Gimnazjum 
w Konarach) za wykonanie piosenki pt. 
„Only hope” 
Olga Chodyna (Gimnazjum w Kłom-
nicach) za wykonanie piosenki pt. 
„Once upon a December” 
Wyróżnienia: 
Klaudia Musiał (Gimnazjum w Garn-
ku) za wykonanie piosenki pt. „Tita-
nium”

Adrianna Pala (Gimnazjum w Kozie-
głowach) za wykonanie piosenki pt. 
„Someone like you” 
Zuzanna Miarzyńska (Gimnazjum 
w Kłomnicach) za wykonanie piosenki 
pt. „Where I stood” 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
które ufundowali: Wydawnictwo Pe-
arson, Wydawnictwo Macmillan, Dy-
rektor Zespołu Szkół w  Kłomnicach 
– pani Barbara Kanoniak oraz pan To-
masz Drab, właściciel sklepu „Evita”. 

Organizatorki konkursu pra-
gną serdecznie podziękować wszyst-
kim uczniom oraz ich opiekunom za 
przygotowanie występów wokalnych. 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
i  życzymy dalszych sukcesów! Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku spotka-
my się w jeszcze większym gronie. 

Specjalne podziękowanie kierujemy 
również do pana Konrada Chrząstka za 
niezwykłe oddanie, z jakim czuwał nad 
oprawą techniczną naszego konkursu 
i  sprawił, że to przedsięwzięcie miało 
tak płynny przebieg. «

Gminny Konkurs z Języka 
Angielskiego „English is Fun”

Ewa Bąk, Aneta Prokop

15 maja 2013 w Zespole Szkół 
w  Kłomnicach odbyła się 
druga edycja Gminnego 

Konkursu pod hasłem „English is 
Fun”. Konkurs przygotowany został 
przez nauczycielki języka angiel-
skiego p. Ewę Bąk uczącą w  Zespo-
le Szkół w  Konarach oraz p. Anetę 
Prokop z  Zespołu Szkół w  Kłomni-
cach. Podczas konkursu uczniowie 
pracowali w  trzyosobowych druży-
nach. Konkurs składał się z  dwóch 
części. Po ukończeniu testu pisemnego 
sprawdzającego zakres materiału z ję-
zyka angielskiego dla klas młodszych 
szkoły podstawowej, uczniowie przy-

stąpili do quizu. Uczestnicy konkur-
su zmagali się z takimi zadaniami jak 
odgadywanie co kryje się na obraz-
ku, udzielanie odpowiedzi na pytania 
w  języku angielskim oraz układanie 
zdań z rozsypanki wyrazowej.

Poziom wiedzy oraz umiejętności 
uczniów były bardzo wyrównane. Po 
zsumowaniu punktów za obie czę-
ści konkursu okazało się, że najlepiej 
poradzili sobie uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w  Rzerzęczycach: Lena 
Anklewicz, Dorota Wyszka oraz Alek-
sandra Matyjaszczyk, II miejsce zajęła 
reprezentacja szkoły w  Kłomnicach: 
Aleksandra Królik, Natalia Politańska 

oraz Filip Woldan, III miejsce zajęła 
grupa uczniów ze Skrzydlowa w skła-
dzie: Sylwia Woch, Jakub Szymczak 
oraz Mateusz Magdziarz. 

Szkołę Podstawową w  Konarach 
reprezentowały: Łucja Ciechowska, 
Wiktoria Piras oraz Patrycja Wró-
blewska, natomiast Szkołę Podstawo-
wą w Garnku: Ewelina Zatoń, Mile-
na Baran i  Oliwia Musiał. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my oraz upominki, natomiast laureaci 
otrzymali nagrody książkowe ufundo-
wane przez wydawnictwa językowe. 
Wręczenia dyplomów oraz nagród 
dokonała Pani Dyrektor Barbara Ka-
noniak. Serdecznie dziękujemy przed-
stawicielom wydawnictwa Oxford 
University Press za ufundowanie na-
gród oraz dyrektorom szkół – pani 
Barbarze Kanoniak z  ZS w  Kłomni-
cach oraz pani Annie Gale z ZS Ko-
nary za pomoc w organizacji konkur-
su. «
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Dotknij historii ziemi częstochowskiej – 
150-ta rocznica powstania styczniowego

Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

Historia Polski obfituje 
w  momenty trudne, mo-
menty próby. Naród polski 

nie raz i nie dwa musiał walczyć o byt 
swej Ojczyzny. Nasi przodkowie bili 
się o wolność naszą i waszą, zrywali do 
powstań narodowo-wyzwoleńczych. 

Szczególne miejsce w  naszej hi-
storii zajmuje powstanie styczniowe. 
To ono stało się punktem odniesienia 
dla późniejszych wodzów i polityków, 
to ono legło u  podstaw odrodzenia 
się po I  wojnie światowej Najjaśniej-
szej Rzeczpospolitej, jak o  Ojczyźnie 
z czcią mówił Marszałek. To powstań-
com styczniowym, sunącym w skrom-
nych ubraniach ulicami, oddawano 
wojskowe honory, to na ich przyby-
cie czekano, by rozpocząć państwowe 
uroczystości. 

Powstanie styczniowe, do którego 
odwoływali się przywódcy II Rzecz-
pospolitej, to mit założycielski tejże. 
Można powiedzieć, że to powstanie 
ukształtowało naród polski i jego my-
ślenie o Ojczyźnie.

Przez lata sekowane, umniejszane, 
jakże często pogardzane czy wyszy-
dzane, powstanie mogło znów odżyć 
w  III  Rzeczpospolitej, mogło wrócić 
na należne mu w historii miejsce.

Ten rok jest rokiem szczególnym 
– przypada w  nim 150-ta rocznica 
wybuchu powstania styczniowego. 
Wiele instytucji i  urzędów włączy-
ło się w  obchody tej rocznicy. Swój 
wkład w uczczenie pamięci powstań-
ców styczniowych, szczególnie z  zie-
mi częstochowskiej, ma Zespół Szkół 
im.  K.  Makuszyńskiego w  Skrzydlo-
wie. Dyrektor szkoły i  nauczyciele 
podjęli decyzję, by zorganizować kon-
kurs poświęcony temu wydarzeniu. 
Patronat nad przedsięwzięciem objęli 
Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając 
i  Starosta Częstochowski Andrzej 
Kwapisz. 

Konkurs rozegrany został w trzech 
kategoriach: konkurs wiedzy histo-

rycznej dla szkół podstawowych, 
konkurs multimedialny dla szkół 
podstawowych i  gimnazjalnych, kon-
kurs literacki dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.

W  konkurencjach zmierzyli się 
uczniowie szkół z  terenu całego po-
wiatu częstochowskiego. Wszyscy 
uczestnicy zaprezentowali naprawdę 
wysoki poziom, nierzadko zadziwia-
jąc rozległą wiedzą historyczną. A oto 
wyniki:

Wyniki konkursu literackiego:

SZKOŁA PODSTAWOWA 
(opowiadanie)
I miejsce - Marzena Pawlak ze Szkoły 
Podstawowej w Witkowicach
II miejsce - Marta Jędrzejczyk ze 
Szkoły Podstawowej w Witkowicach
III miejsce - Oskar Szymczyk ze 
Szkoły Podstawowej w Witkowicach.
GIMNAZJUM
(scenariusz wieczornicy)
I  miejsce - Marta Makówka z  ZS 
w Dąbrowie Zielonej (Gimnazjum im. 
Jana Pawła II)
II miejsce - Katarzyna Ciastek z  ZS 
im. B. Prusa w Garnku
III miejsce - Joanna Prokopenko 
z SPSK w Częstochowie
Wyróżnienie - Paulina Pluta z  ZS 
w Skrzydlowie

Wyniki konkursu multimedialnego:

SZKOŁA PODSTAWOWA 
I  miejsce - Anna Myga ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Częstochowie
II miejsce - Wiktoria Boryca ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Częstochowie
nie przyznano III miejsca.
 
GIMNAZJUM 
I  miejsce - Natalia Segiet z  Gimna-
zjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich im. Św. Józefa w  Czę-
stochowie oraz Dominika Wiewióra 
z Gimnazjum w Skrzydlowie
II miejsce - Justyna Grobelna z Gim-

nazjum w Rzerzęczycach oraz Paulina 
Pluta z Gimnazjum w Skrzydlowie
III miejsce - Barbara Kołodziej 
z Gimnazjum we Wrzosowej
Wyróżnienie - Patryk Flis z  Gimna-
zjum w Czarnym Lesie
  Przyznano również nagrodę Grand 
Prix Posła na Sejm RP Szymona Gi-
żyńskiego dla Patrycji Świderskiej 
z Gimnazjum w Skrzydlowie.

Wyniki konkursu historycznego:

I  miejsce zdobył zespół Szkoły Pod-
stawowej w Borownie,
II miejsce reprezentanci Szkoły Pod-
stawowej w Zawadzie,
III miejsce przypadł zespołowi gospo-
darzy - Szkole Podstawowej w Skrzy-
dlowie.

Przedsięwzięcie podsumowane zosta-
ło w dn. 17 maja podczas wieczornicy 
przygotowanej przez uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół im. K.  Makuszyń-
skiego w  Skrzydlowie. Goście, wśród 
których znalazł się poseł na Sejm Szy-
mon Giżyński, za sprawą sugestywnej 
dekoracji znaleźli się w  szlacheckim 
dworku, by wraz z  występującymi 
uczniami przenieść się na pole walki, 
a wreszcie zatrzymać się przy powstań-
czej mogile.

Wzruszający występ uczniów, pa-
triotyczne pieśni wprowadziły wszyst-
kich w  nastrój zadumy nad poplą-
tanymi ścieżkami polskiej historii. 
Młodzież swoją postawą po raz ko-
lejny udowodniła, że wartości takie 
jak Ojczyzna, patriotyzm, honor są 
nadal żywe, że nie są to puste dźwięki. 
Możemy być dumni z naszej historii, 
z  naszych przodków, którzy przelali 
krew, byśmy my mogli żyć w spokoju 
i cieszyć się wolnością. 

Niech pamięć o  styczniowych po-
wstańcach nigdy nie zaginie. Cześć ich 
pamięci! «

www.klomnice.pl
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10 lat z Kornelem Makuszyńskim 
Alina Błaszczyk – Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

W piątek 14 czerwca, tak jak 
10 lat temu, nad Skrzydlo-
wem świeciło słońce i było 

ciepło. Odświętny wystrój szkoły: 
plakaty, wystawa prac uczniów i  ko-
miksów konkursowych, kroniki 
szkoły, kwiaty oraz kącik patrona. 
Wszystko podpowiadało, że jest to wy-
jątkowy dzień. W  samo południe cała 
społeczność szkolna zgromadziła się 
w  sali gimnastycznej, aby świętować 
dziesiątą rocznicę nadania Zespołowi 
Szkół w Skrzydlowie imienia Kornela 
Makuszyńskiego. W tym szczególnym 
momencie towarzyszyły nam delegacje 
z  pocztami sztandarowymi ze wszyst-
kich szkół w  gminie oraz dyrektorzy 
szkół, a także goście z zaprzyjaźnionej 
Kornelówki z  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Ciężkowicach. 

Już od wejścia witał wszystkich ser-
decznie Koziołek Matołek, który błą-

kał się po całym świecie i  zawitał do 
Skrzydlowa w roku swoich 80 urodzin, 
aby razem z nami świętować. 

Uroczystość rozpoczęliśmy, zgodnie 
z ceremoniałem szkolnym, od złożenia 
raportu i  odśpiewania hymnu szkoły. 
Następnie zabrała głos dyrektor Li-
dia Burzyńska. W  swoim wystąpie-
niu mówiła o  szczególnej roli patrona 
w budowaniu wizerunku każdej szko-
ły. Przyznała, że z  perspektywy naszej 
dziesięcioletniej pracy z patronem wi-
dać, że był to trafny wybór, ponieważ 
utwory Kornela Makuszyńskiego uczą 
i  bawią, dają młodym ludziom wska-
zówki jak należy postępować w  życiu 
i  czym się kierować w  swoich wybo-
rach. Pani dyrektor przypomniała mot-
to: Mądrym być to wielka sztuka, ale 
dobrym jeszcze większa.” Te słowa pi-
sarza zawsze pozostaną aktualne.

Głównym punktem uroczystości 

była część artystyczna w  wykonaniu 
uczniów. W  scenografii stylizowanej 
na mieszkanie pisarza zaprezentowali 
oni przedstawienie „Dzieci Kornela”. 
Centralną postacią był oczywiście nasz 
patron, a w kolejnych scenach pojawia-
li się bohaterowie, których stworzył. 
Kolejne odsłony poprzedzały piosenki 
z  filmowych adaptacji jego powieści 
w wykonaniu chóru. 

Podczas uroczystości miało także 
miejsce podsumowanie międzyszkol-
nego konkursu na komiks do wybra-
nego utworu Kornela Makuszyńskiego. 
Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. 
Na zakończenie zaprosiliśmy wszyst-
kich na poczęstunek, podczas którego 
goście mogli degustować między in-
nymi przekąski przygotowane przez 
uczniów gimnazjum w ramach projek-
tu „Koło Bardzo Młodych Gospodyń 
Wiejskich”. «

Obchody Dnia Ziemi w ZS w Konarach
Monika Merda

Obchody Światowego Dnia 
Ziemi 2013 odbywały się 
podczas realizacji ogólno-

polskiej kampanii edukacyjnej w  za-
kresie właściwego postępowania ze 
zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym pt. „Elektroodpady- 
Proste Zasady”. Tematyka tegorocz-
nych obchodów Dnia Ziemi dotyczyła 
segregacji, recyklingu i  odzysku zuży-
tego sprzętu elektrycznego i  elektro-
nicznego ponieważ to ważne problemy 
z  punktu widzenia ochrony środowi-
ska. Normy prawne, które obowiązują 
od wejścia Polski do UE nakładają na 
nas obowiązki dotyczące elektroodpa-
dów. Obowiązki te porządkują system 
zbierania, recyklingu i  przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego ponieważ są to odpady 
niebezpieczne, zawierają toksyczne 
substancje, a  wyrzucane do śmieci 
mogą zatruwać środowisko naturalne.

W  związku z  tym obchody Dnia 
Ziemi w ZS w Konarach, które odbyły 
się 15 maja br. pod hasłem „Elektro-

odpady- Proste Zasady”, promowały 
potrzebę upowszechnienia właściwe-
go postępowania z  elektroodpadami, 
zachęcania uczniów do segregowania, 
jak również mówiły o korzyściach z re-
cyklingu i odzysku. Podczas uroczystej 
akademii odbył się występ uczniów 
klas: IV-VI SP oraz I  gimnazjum- 
którzy przygotowali przedstawienie 
w  postaci programu telewizyjnego pt. 
„Sprawa dla ekologa”, którego tema-
tyka nawiązywała bezpośrednio do 
ochrony środowiska naturalnego, troski 
o  zdrowie człowieka poprzez właści-
we postępowanie ze zużytym sprzę-
tem elektrycznym i  elektronicznym. 
Uroczystość uświetnił również występ 
wokalny najmłodszych uczniów naszej 
szkoły czyli oddziału przedszkolnego. 

Obchody Dnia Ziemi są jedną 
z tych okazji w roku, kiedy w szczegól-
ny sposób promujemy pro-ekologiczne 
postawy poprzez przeprowadzanie ak-
cji uświadamiających, że warto chronić 
środowisko naturalne. Na całym świe-
cie organizowane są spotkania, sym-

pozja, konferencje, wystawy, konkursy 
poświęcone działaniom ekologicznym 
oraz mające na celu uświadomienie 
zagrożeń związanych z  zanieczysz-
czeniem środowiska. Dlatego też po-
stanowiliśmy zorganizować konkurs 
plastyczny na plakat pt. „Segregacja od-
padów moim wkładem w ochronę śro-
dowiska”, którego tematyka była zwią-
zana z hasłem tegorocznych obchodów 
Światowego Dnia Ziemi.

Celem konkursu było zwiększenie 
i  poszerzenie wiedzy wśród uczniów 
odnośnie tematyki związanej z  rodza-
jami odpadów, segregacją, odzyskiem 
surowców wtórnych, ich wpływem na 
środowisko przyrodnicze oraz moż-
liwościami ograniczania tego złego 
wpływu przez każdego z nas.

Konkurs skierowany był do uczniów 
oddziału przedszkolnego, klas I-III SP, 
klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum. Na-
uczyciele przeprowadzili pogadanki 
odnośnie tematyki konkursu.

Plakaty, na wykonanie których 
uczniowie mieli ok. miesiąca, w atrak-
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Ekologiczne zmagania w Zespole Szkół 
w Konarach

Dagmara Nitecka - Zespół Szkół w Konarach

17 maja w  Zespole Szkół 
w  Konarach, już po raz 
drugi, odbyła się Powia-

towa Sesja Ekologiczna pod hasłem 
„Nasza Ziemia w  naszych rękach”. 
Tematyka sesji ściśle związana była 
z  obchodami Światowego Dnia Zie-
mi, uważanego przez wielu ludzi za 
największe ekologiczne święto świa-
ta. W  tym roku podczas organizacji 
polskiej edycji Światowego Dnia Ziemi 
zwrócono uwagę na problem właściwe-
go postępowania ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i  elektronicznym, stąd 
tegoroczne hasło przewodnie to „Elek-
troodpady – proste zasady”. Z tego też 
względu w  programie sesji nie mogło 
zabraknąć odwołań do tej, jakże istot-
nej problematyki. Uczestnicy spotkania 
mogli się przekonać, że właściwe po-
stępowanie ze zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym to ochrona 

środowiska, troska o zdrowie i kondy-
cję człowieka oraz oszczędność surow-
ców naturalnych. 

W ramach sesji reprezentanci gim-
nazjów z: Kłomnic, Witkowic, Garnka, 
Konar, Skrzydlowa, Rzerzęczyc, Za-
wady, Widzowa i  Kruszyny mieli za 
zadanie rozwiązać test obejmujący za-
gadnienia z  zakresu ekologii, ochrony 
przyrody i  ochrony środowiska. Roz-
wiązując zadania wszyscy uczniowie 
wykazali się rozległą wiedzą i umiejęt-
nością logicznego myślenia. Ostatecz-
nie jednak najlepsi okazali się: 
Monika Kwiecień - Gimnazjum 
w Kłomnicach (I miejsce ), 
Nikola Konieczna - Gimnazjum 
w Witkowicach (II miejsce ),
Patryk Demski - Gimnazjum 
w Skrzydlowie (III miejsce ).

Dużą atrakcją tegorocznej sesji były 
warsztaty ekologiczne pt. „Kupuj od-

powiedzialnie” przeprowadzone przez 
pracownika Ośrodka Działań Ekolo-
gicznych „Źródła” z Łodzi. Podczas za-
jęć uczniowie mogli usłyszeć wiele cen-
nych rad dotyczących tego, jak mądrze 
robić zakupy, czyli co zrobić, aby nie 
stać się posiadaczem wielu zbędnych 
artykułów. Tym samym, adekwatnie 
do haseł przewodnich: sesji i  polskiej 
edycji Światowego Dnia Ziemi, gim-
nazjaliści dowiedzieli się co zrobić, aby 
zmniejszyć ilość odpadów codziennie 
przez nas wytwarzanych.

Jednym z  punktów imprezy był 
także występ uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w  Konarach, którzy zapre-
zentowali inscenizację nawiązującą do 
tematyki ekologicznej.

Organizatorzy sesji serdecznie dzię-
kują Dyrekcji i  Radzie Pedagogicznej 
Zespołu Szkół w Konarach, opiekunom 
uczniów biorących udział w konkursie 
oraz wszystkim zaproszonym gościom 
za udział w tegorocznym spotkaniu. «

cyjny sposób przekazywały wiedzę 
związaną z właściwym postępowaniem 
z niebezpiecznymi odpadami, jakimi są 
elektrośmieci.

Prace przedstawiały ciekawe pomy-
sły i propozycje wynikające z posiada-
nych przez uczniów wiadomości. 

Wszystkie prace plastyczne uczniów 
zostały wyeksponowane na wystaw-
ce podczas uroczystości Dnia Ziemi. 
Wtedy też został rozstrzygnięty ww. 
konkurs plastyczny, a  uczniom, któ-
rzy zwyciężyli zostały rozdane przez 

p. dyrektor A. Gałę dyplomy i nagrody 
książkowe.

Wyniki przedstawiają się następują-
co:

I miejsce zdobył Oliwier Jurczyk, 
uczeń klasy I SP
II miejsce- Bartosz Berski, uczeń klasy 
II SP
III miejsce zdobyła Dagmara Strą-
czyńska, uczennica klasy V SP

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzia Latosińska i  Norbert Strą-
czyński – uczniowie klasy II SP.

Organizując co roku obchody Dnia 
Ziemi w ZS w Konarach wierzymy, że 
edukacja poprzez konkursy, wystawki, 
przedstawienia o  tematyce ekologicz-
nej sprawi, że uczniowie zrozumieją 
konieczność dbania o  stan środowiska 
i nie pozostaną obojętni na ekologiczne 
problemy naszej planety. Do zobacze-
nia za rok na XX IV obchodach Świa-
towego Dnia Ziemi. «

„Trzymaj formę” w Stolicy
Anna Wawrzyńczyk

Karolina Olszewska i  Michał 
Piechowicz uczniowie gim-
nazjum w Rzerzęczycach zna-

leźli się wśród 17 finalistów konkursu 
„Trzymaj formę” i reprezentowali na-
szą szkołę, gminę i powiat w III eta-
pie, który przeprowadzono 17-19 
kwietnia w Warszawie.

„Trzymaj formę” to program współ-

organizowany przez Główny Inspek-
torat Sanitarny oraz Polska Federację 
Producentów Żywności w ramach stra-
tegii WHO dotyczącej diety, aktywno-
ści fizycznej i zdrowia.

Nasza szkoła przystąpiła do pro-
gramu w  październiku 2012r. Zosta-
łam koordynatorką tego programu na 
terenie ZS w  Rzerzęczycach. Jednym 

z założeń był udział w konkursie wie-
dzy o zdrowym żywieniu i aktywności 
fizycznej.

Zgłoszeni uczniowie przystąpili 
w  styczniu do pierwszego etapu, któ-
ry odbył się na terenie szkoły. Arku-
sze konkursowe zostały wysłane do 
oceny organizatora w  Warszawie. Do 
drugiego etapu zakwalifikowało się 90 
uczniów wśród nich uczniowie z Rze-
rzęczyc Karolina i  Michał, którzy 1 
marca przystąpili do rozwiązywania 
testów konkursowych w  Inspektora-
cie Sanitarnym w Częstochowie. Nasi 
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uczniowie znaleźli się w finale konkur-
su, którego postępowanie zostało prze-
prowadzone w dniach 17-19 kwietnia 
w Warszawie.

17 kwietnia przyjechaliśmy do 
Stolicy. Zostaliśmy zakwaterowani 
w  hotelu, a  wieczorem podczas uro-
czystej kolacji wszyscy uczestnicy zo-
stali przywitani przez organizatorów: 
p. Marka Posobkiewicza Głównego 
Inspektora Sanitarnego, p. Martę 
Tomaszewską reprezentującą PFPŻ 
oraz p. Małgorzatę Gajewską czuwającą 
nad organizacją konkursu. Uczniowie 
i nauczyciele zostali dowartościowania 
słowami uznania.

Następnego dnia udaliśmy się do 
siedziby Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego na ul. Targową, gdzie odbył się 
finał konkursu. Podczas obrad komisji 
uczestnikom zorganizowano wyciecz-
kę do warszawskiego zoo. Po powrocie 
odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu. Wśród zaproszonych gości 
honorowych znajdowały się osoby z naj-

wyższego szczebla promujący zdrowie, 
sport i zdrową żywność. Każdy z nich 
w  swej przemowie wychwalał finali-
stów, co można podsumować słowami 
wypowiedzianymi przez p. Marka Po-
sobkiewicza: „Jesteście zwycięzcami”. 
Nastąpiło rozdanie nagród. Reprezen-
tanci Rzerzęczyc otrzymali nagrody 
po 200zł na cele sportowe, a  Michał 
dodatkowo książką promującą zdro-
wie. Opiekunowie zostali wynagro-

dzeni pakietem książek. Po oficjalnym 
zamknięciu konkursu organizatorzy 
zabrali nas do centrum rozrywki, gdzie 
aktywnie spędziliśmy wieczór, m.in. 
zorganizowano dla uczestników zawo-
dy gry w kręgle, wktóry Karolina i Mi-
chał zajęli II miejsce. 

Po kolacji udaliśmy się z  innymi 
uczestnikami konkursu na krótki spa-
cer po Starym Mieście. Następnego 
dnia wyruszyliśmy do domu. «

„Pielgrzymka szkół prymasowskich na Jasną Górę”
Walentyna Wilk

Dnia 15 maja br. uczniowie 
Gimnazjum im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego 

w  Zawadzie wzięli udział w  V Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na 
Jasną Górę. To już kolejne spotkanie 
szkół prymasowskich zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
im. Kard. S. Wyszyńskiego i  Instytut 
Prymasowski w  Warszawie. Na tak 
szczególnej uroczystości, która była 
dziękczynieniem za życie i  posługę 
Prymasa Tysiąclecia, nie mogło zabrak-
nąć delegacji uczniów z  naszej szkoły 
na czele z dyrektorem mgr Marianem 
Szyszką oraz nauczycielami w składzie: 
ks. J. Fuljanty, A. Szyda, W. Wilk, B. 
Woldan, A. Sitek, B. Knop. 

W  jasnogórskim spotkaniu wzięło 
udział ponad 40 szkół z całej Polski. Na 
sztandarach i  plakietkach można było 
przeczytać nazwy miast i wsi z całego 
kraju. 

Pielgrzymkę rozpoczęto przed Do-
mem Pamięci księdza Prymasa, gdzie 
przywitała nas Iwona Czarcińska - 
wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Uroczystość zapoczątkowa-
ło wmurowanie pamiątkowej tablicy 
upamiętniającej coroczne spotkanie 
szkół na Jasnej Górze. Wysłuchaliśmy 
montażu słowno-muzycznego w  wy-
konaniu uczniów z  ZS w  Głogowie 
Małopolskim. Następnie udaliśmy się 
pod pomnik Prymasa Tysiąclecia, gdzie 
złożyliśmy kwiaty i odmówiliśmy mo-
dlitwę o beatyfikację swojego Patrona. 
Mszy św. odprawionej o  godz. 12.15 
w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył 
metropolita częstochowski abp Wacław 
Depo. Modliliśmy się m. in. w intencji 
śp. M. Okońskiej, założycielki instytutu 
Prymasa Wyszyńskiego.

Metropolita przypomniał słowa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
„Maryjność polska nie jest tanią religij-
nością. Miłość i cześć do Matki Bożej, 
uciekanie się do Niej, to cecha Polaków 
najbardziej Chrystusowa. Nasz patron 
podkreślał, że jako naród mamy wiele 
cech dziecięcych (…), a nawet wady na-
rodowe Polaków są dziecięce: pogoda, 
dobroć, dobroduszność, gościnność, ale 
i lekkomyślność, brak odpowiedzialno-

ści, brak wytrwałości, zapał słomiany 
i  brak konsekwencji. To są wszystkie 
cechy dziecka, ale wady zawsze mogą 
być groźne. Gdybyśmy nie mieli tego 
instynktu dziecięcego uciekania się do 
Matki, to wtedy wady nas przeważą.”

Arcybiskup przybliżył nam trzy 
ważne rocznice majowe związane z na-
szym patronem, Prymasem Tysiąclecia. 
Pierwszą z  nich jest data konsekracji 
biskupiej, która miała miejsce 12 V 
1946r. Drugą datą jest dzień 16 maja. 
Tego dnia w  1956r. ksiądz kardynał 
ukończył i napisał tekst Jasnogórskich 
Ślubów Narodu, które stały się progra-
mem Jego życia. Trzecią ważną roczni-
cą, jest dzień 28 V 1981r, dzień odejścia 
Prymasa do Domu Ojca. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar 
spotkania z Rodziną Szkół im. Kardy-
nała S. Wyszyńskiego na Jasnej Górze, 
dar poznania i  spotkania wspaniałych 
ludzi oraz niezapomnianych przeżyć 
i  wzruszeń podczas uroczystości. Cie-
szymy się, że mamy takiego patrona, 
patrona na nasze trudne czasy. Pragnie-
my uczyć się od Niego miłości do Ko-
ścioła i Ojczyzny oraz służby drugiemu 
człowiekowi. «
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Na zdrowie
Małgorzata Gonera

15 czerwca 2013r. miały miej-
sce IV Marsze na Orien-
tację „Na zdrowie” zor-

ganizowane przez Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne działa-
jące w  Zespole Szkół w  Witkowi-
cach. Marsze to nie tylko ciekawy 
sposób na aktywne spędzenie czasu, 
ale także promowanie sylwetki pa-
trona naszej szkoły - Jana Kocha-
nowskiego. Łatwo się zatem domy-
ślić, skąd wzięła się nazwa imprezy 

turystycznej. To przecież sam Mistrz 
z  Czarnolasu pisał w  swojej frasz-
ce, że nic nad zdrowie, ani lepszego, 
ani droższego. W dobie komputerów 
i  innych zdobyczy cywilizacji widok 
sympatyków aktywnych form spę-
dzania czasu wolnego od nauki jest 
budujący. 

Było nam bardzo miło gościć 
liczną grupę uczniów z  naszej gmi-
ny wraz z  opiekunami na kolejnych 
marszach, które ze względu na ano-
malie pogodowe odbyły się na terenie 
Zespołu Szkół w Witkowicach. Ob-
szar rozległy, więc ukrycie punktów 
kontrolnych nie stanowiło problemu. 

Każda grupa (dwu- lub trzyosobowa)
ruszała zgodnie z przydzielonym cza-
sem startu. Podstawą odszukania wła-
ściwych punktów było poprawne zo-
rientowanie mapy z terenem, a potem 
szło juz łatwo. Wielu uczestników 
brało udział po raz pierwszy w  tego 
typu imprezie, ale radzili sobie cał-
kiem nieźle. Wiadomo: najtrudniej-
szy pierwszy krok! Na początek ru-
szyli uczniowie szkół podstawowych. 
W tym czasie gimnazjaliści rywalizo-
wali w konkursach tematycznie zwią-
zanych z Janem Kochanowskim. Były 
to: gra w  statki z  pytaniami o  życie 
i twórczość poety, krzyżówka przygo-

VII poszukiwania Koziołka 
Matołka w Skrzydlowie 

Opiekun SKT-R PTTK „Wędrowniczek”: Patrycja Burzyńska

25 maja 2013 roku Zespołu 
Szkół im. K. Makuszyń-
skiego w  Skrzydlowie go-

ścił młodzież z  powiatu częstochow-
skiego, która po raz siódmy wzięła 
udział w marszach na orientację z Ko-
ziołkiem Matołkiem. Organizatorami 
byli: SKT-R PTTK „Wędrowniczek” 
działający przy Zespole Szkół w Skrzy-
dlowie, Regionalny Oddział PTTK 
w  Częstochowie oraz SKKT PTTK 
“Azymut” przy IX Liceum Ogólno-
kształcącym im. CK Norwida w Czę-
stochowie.

Piękny, słoneczny dzień sprzyjał 
naszemu przedsięwzięciu. Mieszkańcy 
okolic szkoły i  skrzydlowskiego parku 
(niegdyś należącego do rodziny śpiewa-
ków operowych, Reszków) byli świad-
kami poszukiwań na wysoką skalę. Tym 
razem zadaniem uczestników było od-
szukanie bohatera naszej imprezy, który 
swoją kolejną podróż rozpoczął od zgu-
bienia się na terenie Skrzydlowa. Biedny 
Koziołek, w przeciwieństwie do naszych 
uczestników, nie wiedział jak posługi-
wać się mapą i przepadł, pozostawiając 
po sobie liczne ślady porozrzucane po 
naszej miejscowości. 

Zadaniem uczestników ze szko-
ły podstawowej (kat. TP i  TD) było 
odszukanie 12 punktów kontrolnych 
umieszczonych na mapie oraz ułożenie 
hasła z  rozsypanych liter z  lampionów. 

Przed trudniejszym zadaniem stanę-
li gimnazjaliści (kat. TM), dla których 
Koziołek pozostawił na mapie tylko 
odciski swoich racic z zaznaczonymi 13 
punktami kontrolnymi. Nie lada zada-
nie do wykonania mieli uczestnicy ka-
tegorii open (TO). Dla nich specjalnie 
przygotowana została mapa - folianka 
w postaci łańcuszka. 

Uczestnicy świetnie poradzili sobie 
z odnalezieniem naszego bohatera, wy-
niki przedstawiały się następująco:
W kategorii TD (szkoła podstawowa): 
I miejsce Karolina Gałuszka, Kornelia 
Koszczyk i Milena Krupa (SP 47 Czę-
stochowa), II miejsce – Kornel Bartosik, 
Jakub Szczerbak i Kacper Żurek (Wit-
kowice), III miejsce – Anna Zgrzebna 
i Monika Zgrzebna (Skrzydlów).
W kategorii TM (gimnazjum): I miej-
sce – Piotr Róg i  Michał Grzesik 
(Skrzydlów), II miejsce – Daniel Jur-
czyk i Konrad Gaudy (Skrzydlów), III 
miejsce – Piotr Włodarczyk i  Adrian 
Musik (Rzerzęczyce).
W kategorii TO: I miejsce - Jacek Gie-
roń („Azymut” Norwid Częstochowa), 
II miejsce – Aleksandra Kuzior („Azy-
mut” Norwid Częstochowa), III miej-
sce – Maciej Nikiel („Azymut” Norwid 
Częstochowa).

Po męczących zmaganiach na trasie 
uczestnicy mogli skosztować smacz-
ną kiełbaskę, a  w  wolnej chwili wziąć 

udział w  loterii fantowej. Dla niestru-
dzonych poszukiwaczy organizatorzy 
przygotowali Mini marsze na orientację 
„Takie małe meeee”, które polegały na 
odszukaniu na terenie szkoły 20 punk-
tów kontrolnych.

Nasze marsze na orientację nie od-
byłyby się bez dużego zaangażowania 
młodzieży z  SKKT PTTK “Azymut”, 
a zwłaszcza budowniczych trasy: Pauli-
ny Snopek, Macieja Urbaniaka i Barto-
sza Karczewskiego. Dziękujemy również 
panu senatorowi Jarosławowi Laseckie-
mu za udostępnienie terenu parku jako 
miejsca imprezy, a także wszystkim na-
uczycielom z  ZS w  Skrzydlowie oraz 
opiekunom drużyn, którzy poświęcili 
swój sobotni wolny czas, czuwając nad 
bezpieczeństwem uczestników. 

Z  dobrze poinformowanych źródeł 
doszły nas wieści, że już w  przyszłym 
roku Koziołek Matołek wyruszy w po-
szukiwaniu kolejnych przygód w Skrzy-
dlowie. W  imieniu dzielnego wędrow-
niczka serdecznie zapraszamy! «

www.klomnice.pl
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Wycieczka do zakładu pracy ViV w Garnku
Monika Merda

W  dniu 16.05. 2013r. 29 
uczniów gimnazjum w Za-
wadzie i  26 uczniów gim-

nazjum w  Witkowicach uczestniczy-
ło w wycieczce do zakładu pracy ViV 
LTD w Garnku, który specjalizuje się 
w  produkcji nowoczesnych urządzeń 
rekreacyjnych oraz pneumatycznych 
reklam.

Byliśmy w  pomieszczeniach biu-
rowych, gdzie pracują zespoły specja-
listów ds. konstrukcyjnych i  projekto-
wych, w pokojach księgowości zakładu 
i, co najważniejsze, w  halach produk-
cyjnych. Podczas pobytu na terenie 
zakładu pracy uczniowie mieli okazję 
zapoznania się z  procesem produk-
cji dmuchanych balonów, zjeżdżalni, 
skoczni. Widzieli również, jak powsta-

ją trampoliny, rodea, kolejki i karuzele, 
które są przebojem na wielu imprezach 
plenerowych. Uczniowie z dużym zain-
teresowaniem słuchali informacji doty-
czących zasad funkcjonowania firmy na 
rynku pracy oraz współpracy z innymi 
państwami. Poznali nowe wzory, o któ-
re wzbogacany jest asortyment zakładu, 
koszty produkcji, a  także wymagania 
odbiorców produktów. Warto dodać, 
że gimnazjaliści mieli możliwość za-
bawy na dmuchanych zjeżdżalniach, 
skakania na dmuchańcach, co sprawiło 
im niemałą frajdę. Za to dziękujemy 
właścicielom firmy. Na koniec pobytu 
w  zakładzie ViV otrzymaliśmy kata-
logi i zostaliśmy obdarowani batonami 
Lion. Pozostało dobre wrażenie. 

Kolejnym punktem wycieczki było 

wspólne integracyjne ognisko, zorga-
nizowane dzięki gościnności właścicieli 
gospodarstwa agroturystycznego „Nie-
zapominajka”. 

W  taki oto sposób w  miłej at-
mosferze wycieczka dobiegła końca. 
Mamy nadzieję, że spełniła swój cel, 
a  mianowicie - zapoznanie młodzieży 
z  sytuacją na rynku pracy. Być może 
dla niektórych uczniów okaże się po-
mocna w wyborze kierunku kształcenia 
w szkole ponadgimnazjalnej. 

Opiekunami podczas wycieczki byli 
nauczyciele ZS w  Witkowicach i  ZS 
w  Zawadzie: Bogusława Woldan, Ar-
tur Raźniak, Arkadiusz Sitek, Sylwia 
Hadaś, Jarosław Poroszewski, Monika 
Merda. «

towana w oparciu o jego biografię, łą-
czenie tytułów fraszek z fragmentami 
tekstów oraz wykreślanka literowa 
dotycząca miejsc związanych z  Ko-
chanowskim. 

Gdy napłynęły już karty startowe 
młodszych uczestników, na poszuki-
wania punktów kontrolnych ruszyli 
uczniowie gimnazjum. Po powrocie 
wszystkich na metę - chwila przerwy. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć tra-
dycyjnego poczęstunku - pieczonej 
kiełbasy. Po zregenerowaniu sił kolej-
ne emocje - dalsza część konkursów 
o  Janie z  Czarnolasu oraz konkursy 
sprawnościowe. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się też konkurs plastycz-

ny na portret Jana Kochanowskiego. 
Po zsumowaniu punktów nastą-

piło oficjalne ogłoszenie wyników 
i  wręczenie dyplomów oraz nagród. 
Oto końcowa klasyfikacja w  katego-
rii: szkoła podstawowa - I  miejsce 
Wiktoria Dudek, Julia Boral, Alek-
sandra Dziubek (Skrzydlów), II miej-
sce Sandra Wieczorek, Piotr Szlęg 
(Witkowice), III miejsce Kamila 
Witczak i Karolina Górecka (Witko-
wice), wyróżnienie Julia Wojtal, We-
ronika Klimas, Szymon Siemieński 
(Witkowice). Wśród gimnazjalistów 
I miejsce zajęli: Paulina Pluta, Alek-
sandra Koza i Piotr Łągiewka (Skrzy-
dlów), II miejsce - Kamil Pyrkosz, 

Patryk Wiewióra, Piotr Włodarczyk 
(Rzerzęczyce), III miejsce - Klaudia 
Płuszka, Iga Kugiel (Witkowice). 
Natomiast w  konkursie plastycznym 
„Portret Jana Kochanowskiego” zwy-
ciężył Oskar Szymczyk (SP Witko-
wice), II miejsce zajęła Emilia Fidler 
(SP Kłomnice), III miejsce Julia Ma-
tuszczak (SP Kłomnice).

Bardzo dziękujemy wszystkim 
uczniom za aktywny udział oraz 
opiekunom, którzy pomagali nam, 
czuwając nad prawidłowym przebie-
giem marszów i  bezpieczeństwem 
uczestników. Mamy nadzieję, że za 
rok znowu się spotkamy. Serdecznie 
zapraszamy! « 
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Szkolno-parafialny piknik w Witkowicach 
„Rodzice-dzieciom”

Anna Błaszczyk ZS w Witkowicach

„Połączenie sił to początek, pozostanie 
razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

Takim słowami można by pod-
sumować zorganizowany 9 
czerwca 2013 roku na terenie 

szkoły w  Witkowicach szkolno-pa-
rafialny piknik, którego adresatami 
przede wszystkim były dzieci i  mło-
dzież. Organizatorami pikniku był Ze-
spół Szkół im. Jana Kochanowskiego 
w  Witkowicach, Rada Rodziców oraz 
Rada Parafialna. Na początku imprezy 
swój program artystyczny zaprezento-
wała grupa najmłodszych milusińskich 
z Oddziału Zamiejscowego w Witko-
wicach Przedszkola w  Rzerzęczycach, 
następnie można było obejrzeć popisy 
klowna Harrego, taniec towarzyski ze-
społu „Styl” z Kłomnic, występ Zespołu 
Ludowego „Borowianki”, pokaz umie-
jętności tanecznych „Snacke Dance” 
z  Częstochowy, pokaz umiejętności 
sportowych zespołu „Mix Team Kick 
Boxing” z  Wręczycy Wielkiej, układy 
taneczne „Zumba Fitnes” z Witkowic, 
występ chórku parafialnego z  Witko-
wic oraz przedstawienia teatralne dzieci 
i młodzieży ze szkoły w Witkowicach. 

Każdy, kto tylko przybył na piknik, 

mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego, 
np. painbol, strzelanie do tarczy z łuku, 
wystawę produktów regionalnych Re-
gionalnego Związku Pszczelarstwa 
z  Częstochowy, wystawę produktów 
piekarniczych Roberta i  Edyty Rybak 
z Kłomnic, był również kiermasz rze-
czy używanych, dla łasuchów kawia-
renka, grill, lody, wata cukrowa oraz hot 
dogi serwowane przez szkolny sklepik 
„Lucynka”. Całą imprezę z ogromnym 
humorem i  rozmachem poprowadził 
zespół muzyczny „Armagedon”. Atrak-
cją pikniku dla dzieci i młodzieży była 
możliwość bezpłatnego skorzystania ze 
zjeżdżalni, zamku do skakania, tram-
poliny, euro bungee. Pogoda również 
nie zawiodła – przyświecało słońce 
i powiewał ciepły, letni wiatr. 

Na pewno tak wielkie przedsię-
wzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie 
sponsorzy. Dzięki ich finansowemu 
wsparciu piknik mógł odbyć się z wie-
loma atrakcjami. Organizatorzy kierują 
serdeczne podziękowania dla Banku 
Spółdzielczego w  Kłomnicach, Pro-
boszcza Parafii z  Witkowic, Radnych 
Witkowic, Nieznanic, Zdrowej, Mebli 
„Stelmik” z  Nieznanic, Sklepu „Evita” 
z Kłomnic, Firmy „Dommar” z Kłom-

nic. Podziękowania kierowane są rów-
nież dla członkiń Zespołu Ludowego 
„Borowianki”, zespołu sportowego 
„Mix Team” Wręczyca, tancerzy z Kluby 
Tańca Towarzyskiego „Styl” z Kłomnic, 
którzy wystąpili charytatywnie oraz dla 
p. Wasiaka z Nieznanic, który promując 
łucznictwo udostępnił sprzęt – tarcze 
i łuki. Szczególne podziękowania skła-
damy Państwu Robertowi i Edycie Ry-
bakom właścicielom Zakładu Piekarni-
czo-Cukierniczego w Kłomnicach.

Dyrektor szkoły Dorota Kowalik 
i  Rada Rodziców przy Zespole Szkół 
im. Jana Kochanowskiego w  Witko-
wicach serdecznie dziękują wszystkim 
mieszkańcom Nieznanic, Chorzenic, 
Zdrowej i Witkowic za miłe przyjęcie 
i  ofiarowane datki na przygotowanie 
imprezy. Organizatorzy dziękują rów-
nież rodzicom za duże zaangażowanie 
i  pomoc przed jak i  w  czasie trwania 
pikniku. Szczególne podziękowania 
kierujemy do całej społeczności szkol-
nej za włożony trud i pracę, a Ochot-
niczej Straży Pożarnej z  Witkowic, 
Chorzenic oraz Nieznanic wdzięcz-
ni jesteśmy za pilnowanie porządku 
w czasie trwania imprezy, jak również 
pani Lidii Danielewskiej za opiekę me-
dyczną. «

www.klomnice.plwww.klomnice.pl
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Festiwal Teatralny „O Rękawiczkę Melpomeny” 
rozstrzygnięty

Renata Krawiec

Organizatorem Festiwalu był 
Gminny Ośrodek Kultury 
w  Kłomnicach. W  dniu 10 

maja stworzyliśmy możliwość zapre-
zentowania przedszkolnych i  szkol-
nych spektakli na scenie w  prawdzi-
wej teatralnej atmosferze. Spotkanie 
się dzieci zainteresowanych taką formą 
twórczej ekspresji jest wyjątkowo ra-
dosne, szalenie wychowawcze. Aspekt 
również niezmiernie ważny to wzboga-
cenie wiedzy i doświadczeń przez dzieci 
oglądając spektakle w wykonaniu innych 
zespołów. A było co oglądać. Piękne ko-
stiumy, scenografia, dobra reżyseria przy 
świetnej grze młodych aktorów amato-
rów. Spontaniczność i  zaangażowanie 
teatralne dzieci daje ogromną satysfak-
cję prowadzącym grupy teatralne przed-
szkolne i szkolne. Publiczności poczucie 
miłych doznań artystycznych. Festiwal 
był o zasięgu gminnym, wystąpiły czte-
ry grupy teatralne walczyły o  Nagrodę 
Główną, Statuetkę - Rękawiczkę Mel-
pomeny. Autorem Statuetki jest artysta 
rzeźbiarz Pan Mariusz Chrząstek z Czę-
stochowy. Z tym większą satysfakcją or-
ganizatorzy pragną powiadomić, że Pan 
Mariusz Chrząstek jest fundatorem sta-

tuetki. Był obecny na rozdaniu nagród 
zwycięzcom. Obecnością na imprezie 
zaszczyciła Pani Róża Wiewióra – Se-
kretarz Gminy Kłomnice. Profesjonal-
ne Jury postanowiło nagrodzić: Zespół 
Teatralny „Fuks” z Olsztyna „Czerwony 
Kapturek szuka księcia”, reżyser Anna 
Nabiałek - Nagroda główna Statuetka 
Rękawiczka Melpomeny, z  nominacją 
do udziału w V Gminnym Dniu Dziec-
ka w Rzekach Wielkich w dniu 29 maja.
Nagroda I  – Teatrzyk Przedszkolny 

z Brzyszowa „Bajka o Jarzębince” w re-
żyserii Małgorzaty Bajor
Nagroda II ex aequo przypadła SP 
w Wierzchowisku „Kopciuszek” reżyseria 
Magdalena Bałdys przy współpracy Ka-
tarzyny Ćwiklińskiej oraz Teatr „Korne-
liada” ze SP w  Brzyszowie „Kopciuszek 
inaczej” według tekstu i reżyserii Małgo-
rzaty Supernak przy współpracy Jolanty 
Szejn i Elżbiety Szczerby. 

Gratulujemy i zapraszamy na kolej-
ną edycję w przyszłym roku. «

International day of english 
Izabela Canghelaris, Małgorzata Zięba

W dniu 24 maja do naszej 
szkoły przybyli studen-
ci z wielu krajów różnych 

kontynentów. Nasi goście to studenci 
biorący udział w programie Erasmus 
uczący się na Politechnice Często-
chowskiej oraz Akademii Polonijnej w 
Częstochowie. Byli to: Charles z Gha-
ny, Ellen z Taiwanu, Borja z Hiszpanii, 
Andrea z Włoch, Ana Paulina z Mek-
syku oraz dwie osoby z Turcji, Emrah i 
Borsha. Spotkanie zostało zaplanowane 
przez nauczyciela języka angielskiego 
panią Izabelę Canghelaris, która zapro-
siła gości i zajęła się stroną organizacyj-
ną. 

Na to spotkanie nasi goście przy-
gotowali prezentacje multimedialne o 
swoich krajach. Mówili o kulturze, świę-
tach, jedzeniu, zwyczajach oraz historii. 
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem 
słuchaliśmy prezentacji naszych gości, 
oglądaliśmy zdjęcia z ich krajów. W cza-
sie spotkania panowała serdeczna, miła 
atmosfera. Uczniom bardzo spodobał 
się pomysł zorganizowania tego typu 
integracji międzykulturowej. Mamy 
nadzieję, że ta wizyta przyczyni się do 
zwiększenia motywacji do nauki języ-
ków obcych i rozbudzi chęć odwiedze-
nia obcych krajów i poznania nowych 
ludzi i ich kultury.

Uczniowie klasy III Gimnazjum 
wraz z wychowawcą Małgorzatą Zię-
bą przygotowali się do tego spotkania 
perfekcyjnie. Trzecioklasiści Klaudia 
Musiał oraz Filip Kuklewski przedsta-
wili prezentację multimedialną doty-
czącą Częstochowy i Polski. Wspólnie 
przygotowaliśmy tradycyjne ciasta i 
przekąski. W porze lunchu uczniowie 
zaserwowali gościom polskie tradycyjne 
pierogi. Wszystkie potrawy smakowały 
naszym gościom. Uczniowie gimnazum 
mieli okazję porozmawiać w języku an-
gielskim ze studentami. Ponadto na ko-
niec spotkania wszyscy razem stworzyli 
plakat na pamiątkę tej wizyty oraz zro-
bili wspólne zdjęcia. 

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do pana Romana Kordasa za pomysł 
oraz Paulinie Kordas za przygotowanie i 
pomoc w realizacji tego spotkania. 
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Wszystkie dzieci nasze są!
Renata Krawiec

W  dniu 3 czerwca w  Hali 
Sportowej w  Kłomnicach 
odbyła się V Edycja Gmin-

nego Dnia Dziecka pod Patronatem 
Wójta Gminy Kłomnice. Organizato-
rami byli: P. Danuta Topolska – Przed-
szkole w Rzerzęczycach  i P.Leszek Janik 
–GOK w Kłomnicach wraz z Pracow-
nikami. Uroczystego otwarcia V Edycji 
Dnia Dziecka dokonała zastępca Wójta 
Gminy Kłomnice – P. Wanda Kusztal. 
Dzieci najlepiej lubią… słodycze. Po 
przejściu prze rurę-tunel obdarowane 
były cukierkami przez Panią Wandę 
Kusztal – zastępcę Wójta. Gry sprawno-
ściowe i zabawy ruchowe odzwierciedla-
ły wśród dzieci potrzebę ruchu, ale też 
zdobycia nagród. Program Dnia Dziec-

ka jest zawsze urozmaicony, by dzieci 
się nie nudziły. Znalazły się Warsztaty 
plastyczne „Wesoły Pociąg” prowadzone 
pod kierunkiem P. Katarzyny Sosnow-
skiej. Nastąpiło uroczyste rozdanie na-
gród i dyplomów zwycięzcom Konkursu 
na Plakat przybliżający Dzień Dziec-
ka.  Warsztaty taneczne z grupą dzieci 
przeprowadzone przez Emilkę Kugiel 
dodały fantastycznej dziecięcej atmos-
ferze, a  zwłaszcza wyzwoliły naturalną 
radość. Zgaduj- zgadule zaakcentowa-
ły wyjątkową bystrość umysłu przed-
szkolaków. Na imprezie największym 
powodzeniem z  utworów muzycznych 
cieszyły się: „Mucha w  mucholocie”, 
„Olimpiada w  Jarzynowie”, „Cukierki”. 
„Parząca Łyżka” znalazła się w rankingu 

ulubionych zabaw muzycznych.  Prze-
ciąganie liny udowodniło dobrą kon-
dycję fizyczną naszych dzieci. Były nie 
do pokonania z drużyną dorosłych. At-
mosferze dopełnił dziecięcy śpiew - naj-
lepsi laureaci przedszkolacy wystąpili: 
Tomasz Mieszała (Kłomnice), Natalia 
Pruszek i Paweł Kowalski (Rzeki Wiel-
kie).Emocje towarzyszyły w  spotkaniu 
Iluzjonisty z Wrocławia  Pana Tomasza 
Gidzińskiego. Korzystanie z  urządzeń 
rekreacyjno-rozrywkowych dopełni-
ło uczczenia tradycji organizacji Dnia 
Dziecka. Słodki poczęstunek, świetnie 
komponował się z  aktywnym uczest-
nictwem w  imprezie. Gościnny dach 
Hali Sportowej sprostał wymaganiom 
organizatorów, nikt nie myślał o  tym, 
że za chwilę może padać.Za życzliwość 
wszystkich okazujemy wdzięczność, za 
pomoc w transporcie  Panu Mariuszowi 
Powroźnikowi z Kłomnic- pięknie dzię-
kujemy. Wszystkie dzieci nasze są! «                                                                           

I Gminny Konkurs na plakat promujący Dzień Dziecka
Kasia Sosnowska

W  tym roku po raz pierw-
szy został zorganizowany 
konkurs na plakat promu-

jący Gminny Dzień Dziecka 2013. 
Uczestnikami były wszystkie chętne 
dzieci, które lubią podejmować dzia-
łania w  sferze plastyki. Konkurs miał 
na celu pobudzić wyobraźnię oraz za-
chęcić do kreatywnego spędzania cza-
su. Każdy uczestnik miał za zadanie 
przedstawić jeden plakat o maksymal-
nych wymiarach 100x70 cm w dowol-
nej technice. Ocenie została poddana 
pomysłowość oraz sposób wykonania 
pracy. Plakaty można było nadsyłać do 
24 maja do Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Kłomnicach, natomiast rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpiło 25 maja. 
Łącznie wpłynęły 22 prace ze Szkół 
i Przedszkoli z terenu naszej Gminy. 

Jury w  składzie: Pan Dyrektor 
GOK – Leszek Janik, Karolina Gone-
ra oraz Kasia Sosnowska postanowiło 
przyznać następujące nagrody.

Nagrodę Główną, którą otrzyma-
ła grupa 4-5 latków z  Przedszkola 
w  Kłomnicach pod opieką P. Doroty 
Kaszubowskiej oraz trzy wyróżnienia: 
Maja Stelmaszczyk kl. III, SP Witko-
wice. Grupa 5-latków z  Przedszkola 
w  Kłomnicach pod opieką P. Jadwigi 
Ligockiej. Szymon Sztuk lat 3 i Helena 

Tutka lat 4 z Przedszkola w Rzerzęczy-
cach, Oddział zamiejscowy w Rzekach 
Wielkich.

Wszystkie prace nagrodzone i  te 
nienagrodzone były prezentowane 
3 czerwca podczas Gminnego Dnia 
Dziecka w  Hali Sportowej w  Kłom-
nicach, w tym samym czasie nastąpiło 
uroczyste wręczenie dyplomów oraz 
suwenirów nagrodzonym uczestni-
kom. Kolejną edycję konkursu planuje-
my zorganizować nieco wcześniej aby 
nagrodzony plakat mógł promować 
Dzień Dziecka w formie wydruku. Ser-
decznie gratulujemy laureatom kon-
kursu i  zachęcamy do wzięcia udziału 
w przyszłym roku. «

XXIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
Renata Krawiec

22 maja odbyły się prze-
słuchania XXIII Edycji 
Gminnego Festiwalu Pio-

senki Dziecięcej. Jurorami byli: P. 
Ryszard Strojec - Prezes Stowarzysze-
nia Centrum Incjatyw Artystycznych 
Młode Talenty w  Częstochowie, mu-
zyk  i  Jan Bereziński - muzyk, peda-

gog.Uczestników było 59 w   czterech 
kategoriach wiekowych: przedszkolnej, 
szkolnej od I  do III klasy, od IV do 
VI i  gimnazjum. Repertuar: piosenka 
żywa, dziecięca radosna. Starsze ka-
tegorie sięgały do reperturu uznanych 
solistów polskich. Całkiem dobrze so-
bie radzili. W tym samym dniu dzieci i  

młodzież po werdykcie każdej katego-
rii wiekowej otrzymywali nagrody i dy-
plomy od ogranizatorów. Wielkie emo-
cje dla laureatów.  Dla nas -satysfakcja 
z  organizacji kolejnej edycji festiwalu. 
Wszystkie najlepiej śpiewające dzie-
ci i  młodzież będzie można obejrzeć 
i  posłuchać w  Kłomnickim Jarmarku 
z Jajerm. «

www.klomnice.pl
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I Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Detych 
Kłomnice 2013

Krzysztof Jabłoński

16 czerwca w  Kłomnicach 
odbył się I  Ogólnopolski 
Festiwal Orkiestr Dętych. 

Został on zorganizowany przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Kłomnice z inicjatywy Pani prezes 
Barbary Kanoniak. Podczas niedziel-
nych zmagań wystąpiły dla nas nastę-
pujące orkiestry:
• Orkiestra Dęta O.S.P. w Dzietrzko-

wicach
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dą-

browy Zielonej
• Orkiestra Dęta Gminy Gidle
• Gminna Orkiestra Dęta Gorzkowi-

ce
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 

Mykanów
• Orkiestra Dęta OSP Kruszyna
• Orkiestra Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Miedźnie
• Orkiestra Dęta „Hejnał” z  Więcła-

wic
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 

Domu Kultury we Włoszczowie
• Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice

Festiwal rozpoczął się o godz.12.30 
uroczystą paradą ulicami Kłomnic. 
Nasz zespół prezentował się dostojnie 
pod pewną ręką tamburmajora Marci-
na Gały. O godzinie 13.00 prawie pół 
tysiąca muzyków z dziesięciu zaproszo-
nych orkiestr pod dyrekcją Krzysztofa 

Jabłońskiego wykonało wspólnie mar-
sza ”Happy Marching Band”. Następ-
nie po oficjalnym otwarciu festiwalu 
przez Wójta Gminy Kłomnice Pana 
Adama Zająca rozpoczęły się przesłu-
chania konkursowe.

Podczas pierwszej edycji Ogólno-
polskiego Festiwalu Orkiestr Dętych 
w  Kłomnicach, nasza orkiestra zaję-
ła drugą lokatę tuż za Orkiestrą Dętą 
z  Mykanowa wygrywając tym samym 
instrument muzyczny oraz piękny pu-
char. Pragniemy podkreślić fakt, że 
Kłomniczanie byli największa orkiestrą 
biorącą udział w festiwalu (wraz z gru-
pą taneczną 84 osoby). Sukces był już 
trzecim z  kolei spektakularnym osią-
gnięciem tego młodego zespołu! 

Po godzinie 18.00 jury w składzie:
- Stefan Żuk (Nowy Sącz),
- Franciszek Suwała (Gdańsk),
- Marek Piątek (Częstochowa),
przyznało następujące miejsca oraz 

wyróżnienia: 
I  miejsce - Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta OSP Mykanów II miejsce - 
Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice III 
miejsce - Orkiestra Dęta OSP Kruszy-
na Wyróżnienie - Orkiestra Dęta OSP 
w  Miedźnie Wyróżnienie - Gminna 
Orkiestra Dęta Gorzkowice

Na zakończenie dla zgromadzonej 
publiczności wystąpił z  godzinnym 

repertuarem zespół Ponczoha. Juro-
rzy podkreślali bardzo wysoki poziom 
festiwalu zarówno organizacyjny jak 
i  merytoryczny. Dlatego też mamy 
wielką nadzieje, iż taka forma muzycz-
nej integracji wpiszę się na stałe do kul-
turalnego kalendarza wydarzeń w Na-
szej Gminie!

O  Naszym festiwalu portal www.
deciakblog2.blogspot.com pisze tak: 

 „W przerwie za to był czas na po-
gaduchy z muzykami i kapelmistrzami. 
Panowała ogólna zgoda, że impreza na 
pięć!

 Z rzeczy do poprawki to właściwie 
nie ma, bo impreza świetnie przygo-
towana. Każda orkiestra wiedziała co 
i jak, kapelmistrzowie też byli poinfor-
mowani. Na wspólne wykonanie trzeba 
obmyślić jakiś nowy numer. Może, or-
ganizator zamówi marsza, który będzie 
sygnałem tego festiwalu na przyszłość ?

 Jeżeli ktoś miałby jakieś ale do wer-
dyktu, to niech lepiej zamilknie na wie-
ki. Jury było wyborowe i nie ma mowy 
o jakiejkolwiek pomyłce. 

Wspaniałym pomysłem była też 
przerwa podczas konkursu. Członko-
wie komisji mogli odpocząć, posilić się 
i zregenerowani wysłuchać pozostałych 
orkiestr. Nawiasem pisząc, w Wiśle na 
ogólnopolskiej imprezie jury pracowa-
ło bez przerwy od 9 do 17 klasyfikując 
22 orkiestry. Jako zwykły słuchacz nie 
mogłem już wysiedzieć, nie mówiąc już 
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Wywiady z bibliotekarzami 
Agnieszka Franc, Daria Połcik, Sylwia Kisiel, Natalia Koćwin 

Jesienią 2012 roku podjęłyśmy de-
cyzję o  realizacji projektu eduka-
cyjnego na temat: „Dlaczego warto 

czytać?”. W ramach tego projektu wy-
konałyśmy szereg działań oraz zadań. 
Jednym z  nich było przeprowadzenie 
w  okresie luty-marzec 2013 r. wywia-
dów z bibliotekarzami. Poniżej prezen-
tujemy zapis dwóch rozmów – z panią 
Beatą Wyrwał oraz z  panią Barbarą 
Charaziak. Życzymy miłej lektury.

Wywiad z panią Beatą Wyrwał, bibliote-
karzem z Zespołu Szkół w Kłomnicach. 

1. Jaka jest Pani ulubiona książka z dzie-
ciństwa?
Uwielbiałam czytać pamiętniki. Czytam 
je do dziś. Pierwszą książką, która mi 
trafiła do rąk był „Pamiętnik chłopca”. 
Jest to historia chłopca pochodzenia ży-
dowskiego ukrywanego przez Polaków 
w czasie II wojny światowej.
 
2. Jaką książkę szczególnie mogłaby Pani 
polecić naszej młodzieży?
Młodzieży poleciłabym książki K. Sie-
sickiej i M. Musierowicz.

3. Czy będąc w naszym wieku czytała Pani 
wszystkie lektury?
 Owszem, czytałam, ale zdarzało się, że 

lektura była tak nudna, że nie doczyta-
łam jej do końca.
 
4. Czy lubi Pani swoją pracę?
Tak, lubię. Szczególnie wtedy, kiedy 
pozyskuję nowych czytelników wśród 
uczniów, którzy dotychczas w ogóle nie 
odwiedzali biblioteki.
 
5. Czy uczniowie często korzystają z  po-
mocy naukowych znajdujących się w  bi-
bliotece, takich jak np. encyklopedia?
Tak, uczniowie często korzystają z po-
mocy naukowych dostępnych w biblio-
tece szkolnej, np. podczas odrabiania 
prac domowych sięgają po słowniki, 
encyklopedie i  książki popularno-na-
ukowe. W bibliotece szkolnej uczniowie 
mają również możliwość korzystania 
z  Internetowego Centrum Informacji 
Multimedialnej.
 
6. Liczba wypożyczonych książek spadła 
czy podniosła się, porównując początek roku 
szkolnego z  tym i  poprzednimi miesiąca-
mi?
Liczba wypożyczeń procentowo jest 
bardzo podobna przez cały rok szkolny. 
Natomiast zauważyłam, że liczba wy-
pożyczeń z wiekiem maleje, czyli więcej 
książek czytają klasy młodsze, natomiast 
klasy starsze wypożyczają przeważnie 

tylko lektury.
 
7. Jak długo uczniowie przechowują 
w domu książki po ich wypożyczeniu?
Zwykle uczniowie krótko przechowują 
książki w domu. W regulaminie biblio-
teki jest określony termin do 2 tygodni. 
Inaczej wygląda sytuacja z  lekturami. 
Uczniowie przetrzymują lektury do mo-
mentu ich omówienia.
 
8. Czy często czyta Pani książki?
Tak, bardzo lubię czytać książki i  czy-
tam je, jeżeli tylko starcza mi na to czasu 
i pozwala mój czteroletni syn.
 
9. Jakie studia lub kursy trzeba ukończyć, 
aby zostać pracownikiem biblioteki?
Aby pracować w bibliotece należy ukoń-
czyć pięcioletnie studia z zakresu biblio-
tekoznawstwa lub - będąc nauczycielem 
- kurs kwalifikacyjny (270 godzin bi-
bliotekoznawstwa i  informacji nauko-
wej).
 
10. Czy zdarzyła się w bibliotece jakaś 
śmieszna sytuacja? Jaka?
Śmieszne sytuacje zdarzają się pod ko-
niec roku szkolnego, kiedy uczniowie 
zwracają książki do biblioteki. Bywają 
uczniowie, którzy twierdzą, że już od-
dali książki, a  po tygodniu przynoszą 
je do biblioteki. Często uczniowie nie 
wiedzą, jaką książkę wypożyczyli.

11. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

Spotkanie integracje
Magdalena Łukasik, Emilia Gała

Dnia 04.06.2013r. Zespół 
Szkół w  Kłomnicach gościł 
uczniów Specjalnego Ośrod-

ka Szkolno-Wychowawczego w  Ra-
domsku. Inicjatorem spotkania inte-
gracyjnego był pedagog naszej szkoły 
- p. Krzysztof Jabłoński przy współpra-
cy z pedagogiem p. Anetą Łapetą oraz 
psychologiem szkolnym p. Katarzyną 
Bielą. Przy organizacji zdarzenia po-
mogły wolontariuszki.

Spotkanie rozpoczęło się przed-

stawieniem przygotowanym przez 
podopiecznych placówki z  Radomska. 
Sztuka nosiła tytuł „Podróże Kozioł-
ka Matołka”. Przyjemność obejrzenia 
dzieła mieli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej oraz wolontariuszki z  Gim-
nazjum. Przedstawienie wzbudziło 
podziw i  pozytywne emocje wśród 
widzów. Kolejnym punktem spotkania 
był wspólny posiłek na szkolnej sto-
łówce, po którym udaliśmy się do sali 
gdzie były przygotowane warsztaty dla 

przybyłych gości. Podczas warsztatów 
dzieci i młodzież wykonywała ćwicze-
nia, które miały na celu wyodrębnienie 
swoich mocnych stron. Każde zadanie 
sprawiało im wiele radości. Wszystkie 
prace zostały docenione i  nagrodzone 
w postaci drobnych upominków, a całe 
spotkanie integracyjne zakończyło się 
wspólną rozmową oraz poczęstunkiem.

Po 4 czerwca zostaną miłe wspo-
mnienia w  pamięci uczestników oraz 
organizatorów. « 

o  tym, aby oceniać, kto jak zagrał itp. 
Wykonania mieszały się w głowie. Tu 

było inaczej! 
Tak czy inaczej dla mnie bomba. 

Świetna inicjatywa i  z  chęcią będę tu 
wracał.” «

www.klomnice.pl
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Do monografii OSP Kłomnice
Jan Milc

Rok 2013 jest rokiem Jubile-
uszu 100-lecia OSP Kłomnice. 
Jak z  pewnością szanownym 

Czytelnikom jest wiadome w  ra-
mach obchodów jubileuszowych zo-
stała opracowana i  wydana w  formie 
książkowej monografia kłomnickiej 
jednostki strażackiej. Monografia pt. 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomni-
cach 1913 – 2013” przez zdecydowaną 
większość mieszkańców została przyjęta 
z  dużą życzliwością. Zwracano uwagę 
na ogrom pracy jaką należało wykonać 
podczas zbierania i opracowywania do-

kumentów niezbędnych do tej publi-
kacji. Spotkałem się z  bardzo wieloma 
wyrazami uznania, za co bardzo dzię-
kuję. Jednak nie brakło zdecydowanych 
krytyków, którzy stosując ostrą retory-
kę w bezpośredniej wymianie zdań nie 
zwracali uwagi na argumenty, jakimi 
kierowałem się podczas pracy nad mo-
nografią. Głównym tematem krytyki 
były zagadnienia personalne. Niepoko-
jącym zjawiskiem było wręcz żądanie 
dodruku poprawionej wg ich życzenia 
książki! Ze względów finansowych takie 
działanie nie jest możliwe. Może kiedyś 

znajdzie się odważny (może ktoś z kry-
tykujących), kto podejmie trud wydania 
kolejnego, uzupełnionego nakładu Mo-
nografii OSP Kłomnice... 

Jednak dla rzetelnego wyjaśnienia 
nieporozumień krążących wokół tego 
wydarzenia przytaczam kilka zdań wy-
jaśnień:
- z pomysłem spisania i wydania histo-
rii OSP Kłomnice kilkakrotnie dzieli-
łem się publicznie na łamach „Gazety 
Kłomnickiej”, apelując do mieszkańców, 
szczególnie członków rodzin byłych 
i  obecnych strażaków o  udostępnienie 
posiadanych materiałów (zdjęć, dyplo-
mów, notatek prasowych, wspomnień). 

Wywiad z panią Barbarą Charaziak, 
dyrektorem Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kłomnicach.

 1. Jaka jest Pani ulubiona książka 
z dzieciństwa?
Dostałam na gwiazdkę od starszego 
brata książkę „O  krasnoludkach i  sie-
rotce Marysi” Marii Konopnickiej. 
Czytałam ją kilka razy, pomimo że nie 
była to wesoła historia. Poza tym zaczy-
tywałam się w  baśniach braci Grimm 
i Hansa Christiana Andersena.
 
2. Jaką książkę szczególnie mogłaby Pani 
polecić naszej młodzieży?
Ja polecam książki głównie z dziedziny 
psychologii, biografii i  literatury mło-
dzieżowej. Są to np. „My dzieci z dwor-
ca ZOO” - Christiane Felscherinow 
(relacja 15-letniej narkomanki z Berli-
na Zachodniego), pozycje Barbary Ro-
siek z Częstochowy, którą znam osobi-
ście - są to osobiste zwierzenia autorki 
uwikłanej w  sidła różnych uzależnień. 
Poza tym polecam całą gamę literatu-
ry autorstwa Małgorzaty Musierowicz 
- seria Jeżycjady - 29 pozycji, a  trzy-
dziesta się pisze; Meg Cabot - seria „ 
Pamiętników księżniczki „ i  wiele in-
nych, Beata Andrzejczuk - „Pamiętniki 
nastolatki”. Dla fanów fantastyki mam 
do zaoferowania książki amerykańskie-
go pisarza Christophera Paolini, który 
w  wieku 15 lat napisał „Dziedzictwo” 
(księgi „Eragon”, „Najstarszy”, „Bri-
singr”).
 

3. Czy będąc w naszym wieku czytała 
Pani wszystkie lektury ?
A skądże znowu! Ja osobiście nie znam 
ucznia, który przeczytał wszystkie obo-
wiązkowe lektury. Owszem, bywało 
tak, że chciałam przeczytać całą lektu-
rę, ale w połowie lektury miałam dość.
 
4. Czy lubi Pani swoją pracę?
Bardzo lubię, a  szczególnie kontakt 
z czytelnikiem w każdym wieku. Chęt-
nie oferuję nowości książkowe dosto-
sowane do wieku i zainteresowań użyt-
kownika biblioteki.
 
5. Czy uczniowie często korzystają 
z pomocy naukowych znajdujących się 
w bibliotece, takich jak np. encyklopedia?
  Jeśli chodzi o korzystanie na miejscu 
z  księgozbioru podręcznego, to wi-
dzimy niewielki spadek. Łatwiej jest 
wpisać w  Google hasło i  czekać na 
odpowiedź. Gdyby nauczyciele wyma-
gali bibliografii do wypracowania czy 
referatu na dany temat, to tym samym 
uczeń byłby zmuszony do poszperania 
w słownikach i encyklopediach.
 
6. Jak kształtuje się liczna 
wypożyczonych książek do młodzieży 
w roku szkolnym i w wakacje, czy ferie 
zimowe?
Z  zestawień statystycznych wynika, 
że w wakacje i  ferie zimowe następu-
je wzrost wypożyczeń literatury mło-
dzieżowej. Wiadomo, że nie wszyscy 
uczniowie wyjeżdżają na obozy i  inne 
formy wypoczynku, w  związku z  po-

wyższym uczniowie mają więcej czasu 
na uzupełnienie zaległości czytelni-
czych. 
 
7. Jaki rodzaj literatury Pani czyta?
Najchętniej zaczytuję się w biografiach 
znanych osób, książkach podróżni-
czych, reportażach społecznych oraz 
powieściach społeczno-obyczajowych.
 
8. Jakie studia lub kursy trzeba ukończyć 
aby zostać pracownikiem biblioteki?
Do pracy na stanowisku młody biblio-
tekarz trzeba ukończyć 2-letnie poma-
turalne studium bibliotekarskie, a  na 
stanowisko bibliotekarza - studia na 
kierunku bibliotekoznawstwo i  infor-
macja naukowa lub należy mieć wy-
kształcenie średnie bibliotekarskie plus 
2 lata stażu w zawodzie bibliotekarza. 
 
9. Dlaczego postanowiła Pani pracować 
w bibliotece?
W bibliotece znalazłam się przez przy-
padek. W  trakcie pracy ukończyłam 
studia podyplomowe na kierunku bi-
bliotekoznawstwo i informacja nauko-
wa w AJD w Częstochowie.
 
10. Czy zdarzyła się w bibliotece jakaś 
śmieszna sytuacja? Jaka?
A  i  owszem. Ktoś z  rodziny ucznia 
chciał wypożyczyć lektury: „Amelka”, 
„Zaczarowany ogród”, „Habit” czy 
„Nędzarze”.
 
11. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. «

›››
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Z ŻYCIA OSP KŁOMNICE

„Florek” 
zaprasza

Jan Milc

Zakończył się, trwający kilka 
miesięcy remont i  mała mo-
dernizacja sali widowiskowo-

-tanecznej w  strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kłomnicach. Brak 
wystarczających środków finansowych 
spowodował, że remont był prowadzo-
ny wieloetapowo. Ostatecznie, po za-
ciągnięciu kredytu bankowego udało się 
pomyślnie zakończyć prace remontowe 
i  zakupić część nowego wyposażenia. 
Klimatyzacja, nowe krzesła, odnowione 
ściany powodują, że sala nabrała nowe-
go, bardziej dostojnego i  spełniającego 
wymagania użytkowników wyglądu. 
Druhowie uznali, że powinna mieć tak-
że swoją nazwę. 

- Chcieliśmy znieść anonimowość 

naszej sali. Przeprowadziliśmy mini-
-ankietę. Największe uznanie wśród an-
kietowanych znalazła nazwa „Florek” – 
mówi Stanisław Piech, prezes Zarządu 
OSP Kłomnice. Większość sal, którymi 
dysponują straże pożarne nie ma nazw 
i  kojarzą się wyłącznie z  miejscem ze-
brań mieszkańców. Nasza sala spełnia 
także tę funkcje, ale oprócz tego można 
w  niej urządzić spotkanie towarzyskie, 

szkolenie lub imprezę okolicznościową do 
czego zachęcam zainteresowanych. Po-
siadamy dobrze wyposażone zaplecze 
kuchenne i dużą ilość zastawy stołowej. 
NATOMIAST BARDZIEJ WYGOD-
NYM GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ 
KOMPLEKSOWĄ.

Organizatorzy szkoleń lub konfe-
rencji mogą także korzystać z  nagło-
śnienia. «

W „Gazecie Kłomnickiej” nr 4/5 z 2010 
roku na str. 8 ukazał się jeden z pierw-
szych apeli w dużym artykule Krzyszto-
fa Wójcika, kolejny został opublikowany 
także w „GK” nr 10/11 z 2011 roku na 
str. 8 wraz z tekstem Stanisława Piecha 
„O  historii OSP Kłomnice”. Kolejna 
prośba została zamieszczona w „GK” nr 
3/4 z 2012 roku na str. 18 – 19. Rów-
nież w 2010 roku apel został przedsta-
wiony w jedną z niedziel podczas Mszy 
św. w  ramach „ogłoszeń parafialnych”. 
Jednak poza osobami, którym dziękuję 
imiennie w  zakończeniu książki, nikt 
więcej nie zgłosił posiadania jakichkol-
wiek materiałów. Kiedy po inauguracji 
monografii 2 marca 2013 roku zaczęły 
uaktywniać się osoby, których zdaniem 
ich przodkowie, bądź one same zostały 
w tym opracowaniu pominięte lub opi-
sane w sposób „mało kompletny” z przy-
krością przyjąłem ten fakt. Tym bardziej 
było mi przykro, że przedstawiane przez 
nich materiały mogły przyczynić się do 
bardziej dokładnego spisania historii 
kłomnickiej jednostki strażackiej. W za-
kończeniu publikacji („Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kłomnicach 1913-2013”, str. 
103-104) wyrażam żal z  powodu nie-
zawinionego braku kompletnych infor-
macji. No cóż, najwyraźniej krytycy nie 

zapoznali się tekstem opracowania; 
- podczas pracy nad książką współpra-
cę ze mną podjęło wielu znakomitych 
obywateli, byłych i obecnych członków 
OSP Kłomnice. To ich wspomnienia, 
opisy dostarczonych fotografii pozwo-
liły na dość dokładne spisanie historii 
straży, szczególnie w  okresie powojen-
nym (1945 – 1970), z którego dyspono-
wałem jedynie kilkoma dokumentami 
źródłowymi. Udokumentowanie tych 
lat działalności było możliwe właśnie 
dzięki tym osobom. Nie twierdzę, że jest 
to bezbłędne, jednak spisane w  opar-
ciu o  pamięć i  szczątkowe dokumenty 
urealnia ten okres. Właśnie w  celu jak 
najdokładniejszego udokumentowania 
tego czasu działalności prosiłem jak naj-
szerszą grupę mieszkańców o  podjęcie 
współpracy, jednak odzew był bardzo 
mizerny. Nie można było też w  nie-
skończoność czekać na posiadaczy ma-
teriałów przydatnych dla opracowania. 
Zbliżał się czas Jubileuszu, a książka po-
winna ukazać się właśnie w tym okresie. 

Tyle tytułem wyjaśnień i  odpowie-
dzi na najważniejsze uwagi. Jednak, aby 
choć w  części uzupełnić już wydaną 
i  żyjącą własnym życiem książkę sko-
rzystałem z uprzejmości Redakcji „Ga-
zety Kłomnickiej” i  pozwoliłem sobie 

na zamieszczenie uzupełnień, o których 
dowiedziałem się w kilku ostatnich ty-
godniach. Z pewnością uszczegółowi to 
wiedzę nt. kłomnickiej jednostki stra-
żackiej.
Oto one:
„Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kłomnicach 1913 – 2013”:
a) str 97 - Lista członków w latach 
1945 – 2013. 
- listę należy uzupełnić o następujące 
osoby:
1. Dąbrowski Sławomir; 
2. Jurczyński Jacek;
3. Łapeta Andrzej;
4. Strycharski Dariusz;
5. Strycharski Zbigniew;
b) str 37 - podpis zdjęcia - w miejscu 
„NN” powinno być „Jan Krok”;
c) str 53 - podpis zdjęcia - w miejscu 
„NN” powinno być „Paweł Chybalski”;
d) wkładka zdjęciowa - zdjęcie 
z uroczystości Bożego Ciała z 1954 
roku zostało błędnie rozpoznane – 
w miejscu „Stanisław Miarzyński” 
powinno być „Jan Krok”;

Dziękuję pp Małgorzacie Chybal-
skiej, Jackowi Jurczyńskiemu i  Ryszar-
dowi Krokowi za uzupełnienie informa-
cji o członkach kłomnickiej OSP. «

›

www.klomnice.pl
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Turniej z okazji Dnia Samorządowca
Adam Równiak

Z  okazji Dnia samorządow-
ca zorganizowano na Hali 
Sportowej w Mstowie Turniej 

Tenisa Stołowego. Do rywalizacji sta-
nęło 5 drużyn z  terenu powiatu czę-
stochowskiego, były to reprezentacje 
następujących Gmin: Gmina Mstów, 
Gmina Konopiska, Gmina Lelów, 

Gmina Kłomnice i  Gmina Janów. 
Każda drużyna składała się z  trzech 
samorządowców oraz trzech straża-
ków z  jednostek OSP z  terenu danej 
Gminy. Pierwsze mecze drużyny ro-
zegrały między sobą, następnie trzy 
pierwsze osoby z drużyny przechodziły 
do grupy finałowej, natomiast kolej-

na trójka do grupy pocieszenia. Każdy 
mecz był punktowany i po rozegraniu 
wszystkich meczów podsumowano 
wszystkie punkty i wyłoniono zwycięz-
ców w trzech kategoriach, a mianowi-
cie: samorządowcy, strażacy, drużyny 
mieszane (strażacy i  samorządowcy). 
Reprezentacja Gminy Kłomnice we 
wszystkich kategoriach zajęła trzecie 
miejsca. «

Zawody wędkarskie w Pacierzowie
Konrad Chrząstek

W dniu 9 czerwca 2013 roku 
na zbiorniku wędkarskim 
OSP w  Pacierzowie od-

były się zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. Organiza-
torami zawodów była sekcja wędkar-
ska działająca przy OSP w Pacierzo-
wie. W  zawodach wzięło udział 23 
dzieci w wieku szkolnym. Emocje były 

bardzo duże. Zawodom towarzyszyła 
przyjemna atmosfera oraz kibicowanie 
przez opiekunów. Po dwóch godzinach 
wędkowania szczęśliwcem okazał się 
uczeń Zespołu Szkół w  Konarach – 
Kacper Koza zajmując pierwsze miej-
sce, dwa drugie miejsca zajęli: Julia 
Szymocha oraz Łukasz Baran, trzecie 
miejsce zajął Krzysztof Boral. Wójt 

gminy Kłomnice –Adam Zając, Wan-
da Kusztal v-ce wójt gminy Kłomnice 
oraz dyrektor Zespołu Szkół w Kona-
rach –Pani Anna Gała wręczyli pucha-
ry, dyplomy oraz medale dla wszystkich 
uczestników. Na koniec uczestnicy za-
wodów rozmawiali o swojej pasji węd-
karskiej, były też smaczne kiełbaski 
z grila. Gratulujemy uczestnikom oraz 
dziękujemy organizatorom. «

Deszcz, pinka i kasza „Pęczak” – czyli 
zawody wędkarskie w Zawadzie

Katarzyna Gabryjelska Stowarzyszenie „Jedność w działaniu”

Żywcówka, bystrze, omotka, 
pilker, płoń, przepływanka – 
te tajemnicze terminy znane 

są jedynie amatorom szlachetnego 
hobby, jakim jest wędkarstwo. Wcze-
snym rankiem 01 czerwca właśnie ta 
dyscyplina zgromadziła aż 46 uczest-
ników „Zawodów wędkarskich z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Dziec-
ka” nad zalewem w Zawadzie. Zawody 
objęły swoim zasięgiem całą gminę 
Kłomnice. Młodzi wędkarze reprezen-
towali Kłomnice, Witkowice, Konary, 
Rzerzęczyce, Garnek, Kościelec, Gidle, 
nie zabrakło także gospodarzy z Zawa-
dy. 

Deszczowa pogoda nie zniechęciła 
nikogo. Wszyscy zgłoszeni uczestni-
cy mieli określony czas, aby pochwalić 

się swoją znajomością niuansów węd-
kowania oraz wiedzą z  zakresu życia 
i zwyczajów ryb. 

Pod okiem głównego sędziego – 
pani Beaty Kowalskiej, zawodnicy ko-
rzystając z  przygotowanych przynęt 
„polowali” na co większe okazy. Spo-
śród wszystkich, podskakujący spławik 
zobaczyło aż 17 wędkarzy. Najwięk-
szy sukces odniósł zawodnik z  Ko-
nar – Krzysztof Boral, uzyskując 1300 
punktów za złapane ryby. Na drugim 
miejscu uplasował się Michał Żurek 
(Konary), trzecie miejsce na podium 
zajął Grzegorz Boral (Konary). IV 
miejsce – Daniel Musiał (Zawada), V 
miejsce Kacper Gonera (Zawada). 

Żaden z  zawodników nie chciał 
zdradzić tajemnicy swego sukcesu. Nie-

oficjalnie udało nam się dowiedzieć, iż 
największym wzięciem cieszyła się za-
nęta w postaci parzonej kaszy „Pęczak” 
z  dwoma łyżkami cukru oraz opako-
waniem cukru waniliowego. Natomiast 
jako przynętę prym wiodła kukurydza, 
robak pinka oraz swojska dżdżownica. 

Zwycięzcy otrzymali z  rąk Wój-
ta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca 
puchary i nagrody rzeczowe. Obok na-
gród i pamiątkowych dyplomów przy-
gotowany był poczęstunek dla zawod-
ników oraz wszystkich obecnych.

Organizatorem jubileuszowych, 
bo X Zawodów Wędkarskich z okazji 
Dnia Dziecka, jak co roku, było stowa-
rzyszenie „Jedność w działaniu” z Za-
wady oraz PZW Zawada. Dziękujemy 
wszystkim młodym wędkarzom za 
uczestnictwo i zapraszamy za rok! «
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Urok starych fotografii

Magazyn na placu spółdzielczym Gminnej 
Spółdzielni „S.Ch.”

Krzysztof Wójcik 

Pozostajemy wciąż w  Kłom-
nicach. Do skrzyżowania ul. 
Częstochowskiej z  Sądową 

i  Zdrowską jeszcze wrócimy. Teraz 
udajemy się na plac naszej Spółdziel-
ni. Jej początki sięgają 1908 r., a jednym 
z  jej współzałożycieli był ks. Arnold 
Przeradzki. Na początku funkcjonował 
tylko jeden sklep, ale ta rolnicza or-
ganizacja przekształcała się i  w  latach 
20-tych ubiegłego wieku (1923-25) 
na tyle okrzepła finansowo, że podję-
to szerokie inwestycje. Między innymi, 
Spółdzielnia wybudowała zasadniczą 
część istniejącego do dziś kompleksu: 
piętrowego magazynu z  biurem oraz 
szereg pawilonów w  kierunku ulicy 
Częstochowskiej. W  pawilonie przy-
legającym do magazynu zlokalizowana 

była piekarnia, o czym świadczy wysoki 
komin widoczny na załączonej archi-
walnej fotografii. Te dwa stare zdjęcia 
pokazują jak ta część kompleksu wy-
glądała na samym początku: magazyn 
murowany z cegły, na piętrze widoczne 
okno biuro, istniejąca do dzisiaj ram-
pa biegnąca wzdłuż całego budynku. 
Magazyn zaopatrywał całą sieć skle-
pów Spółdzielni, a  równocześnie sam 
był przedsiębiorstwem. O  rozmachu 
przedsięwzięcia świadczy wspomniana 
już piekarnia, nowoczesna jak na tamte 
czasy, która zaopatrywała w  pieczywo 
własne sklepy. Nie wiem jak było na 
początku, ale jeszcze w latach 60-tych 
i 70-tych mieszkańcy, za opłatą, mogli 
przynieść tu przygotowane surowe cia-
sto i piekarnia im to piekła w ramach 

usług dla ludności. Zakład ten działał 
do początku lat 80-tych, kiedy to odda-
no do użytku nową piekarnię wybudo-
waną na ul. Zachodniej w Kłomnicach. 
Na współczesnej fotografii widać sam 
budynek byłej piekarni, przekształ-
conej teraz w  magazyn hurtowni, już 
bez charakterystycznego komina. Za 
nim widać, niemal nie zmieniony bu-
dynek piętrowego magazynu. Budynek 
jest obecnie otynkowany i  tylko to się 
w  nim zmieniło, przynajmniej z  ze-
wnątrz.
Jak zwykle proszę o  kontakt e-mailowy, 
pod adresem: krzysztofwojcik15@gmail.
com. 

Serdecznie też dziękuję za wyrazy 
wsparcia i sympatii związane z moimi 
artykułami. «

www.klomnice.pl



Spotkanie integracyjne

Dotknij historii ziemi częstochowskiej  
 150-ta rocznica powstania styczniowego

Dzień Ziemi w Konarach



Marika Cyba
Urodziła się 20.02.2013r., 
ważyła 2550 gram, mierzyła 
53cm.  Mieszka wraz z 
rodzicami Sylwią i Grzegorzem 
w Adamowie.

Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, 
pochwalcie się Czytelnikom  naszej lokalnej gazety. 

Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać na pocztę 
 e-mail: gazeta@klomnice.pl 

Mikołaj Najduch 
Wita wszystkich czytelników 
nowy mieszkaniec Kłomnic 
urodzony 12.05.2013 r.

Weronika Matuszczak
Urodziła się27.03.2013r., 
ważyła 2940 gram i mierzyła 52 
cm. Mieszka wraz z rodzicami
Olgą i Damianem
w Kłomnicach.

Nasze Słoneczka!!!

Zawody wędkarskie w PacierzowieZawody wędkarskie w Zawadzie

Marsze na orientacje

fot. Konrad Chrząstek


