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Drodzy Czytelnicy
Oddajemy w Państwa ręce nowy numer „Gazety Kłomnickiej”. W tym numerze 

znajdą Państwo relacje z wielu imprez, festynów i wydarzeń, jakie w okresie 
wakacyjnym zaproponował mieszkańcom Gminny Ośrodek Kultury, szkoły oraz or-
ganizacje pozarządowe. Wakacje rozpoczęliśmy od Nocy Świętojańskiej w Zawadzie, 
po kilkuletniej przerwie wróciliśmy do organizacji festynu w Rzerzęczycach, 
w Kłomnicach odbył się Festiwal Folklorystyczny „Zza miedzy”, a w Karczewicach 
Festyn Szanty. Nie zabrakło również innych wydarzeń, w tym turniejów piłki plażo-
wej, zawodów wędkarskich. pikników rodzinnych, wycieczek, spływów kajakowych 
i rajdów rowerowych. Nasza gmina pokazała się w te wakacje z wyjątkowej strony, 
za co serdecznie dziękuję organizatorom wszystkich imprez oraz ogromnej grupie 
społeczników zaangażowanych w ich przygotowanie.

Nowy numer przynosi nowe informacje związane z działalnością Urzędu Gminy 
i Rady. Zakończyliśmy część inwestycji, w tym przebudowę ul. Księżycowej czy budo-
wę parkingu w Garnku oraz przystępujemy do kolejnych prac. Informujemy również 
o efektach naszych działań związanych z systemem podatkowym adresowanym do 
firm z branży transportowej. Swoje biuro w Kłomnicach otwiera jedna z największych 
w Polsce firm leasingowych Raiffeisen-Leasing S.A. Podpisana przez nas umowa 
pozwala Raiffeisen-Leasing złożenie w naszej gminie deklaracji podatkowej, a co 
za tym idzie płacenie tutaj podatków. W chwili obecnej finalizowane są umowy 
z kolejnymi podmiotami z tej branży, co przyniesie naszej gminie w niedługiej 
perspektywie czasowej konkretne dochody.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2016/2017 pragnę złożyć 
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. Niech 
ten rok przyniesie Wam wiele zawodowej satysfakcji i sukcesów. Naszym Uczniom 
życzę, aby czas spędzony w szkole dawał Wam wiele radości i pozwalał rozwijać 
się Waszym zainteresowaniom i pasjom. Wszystkim Rodzicom życzę cierpliwości 
i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć 
związanych z osiągnięciami Waszych dzieci.

Zdjęcia bez podpisu przekazane zostały przez organizatorów imprez lub pochodzą 

 z archiwum Urzędu i jednostek podległych.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów nadesłanych na adres redakcji. 
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Trwają prace inwestycyjne
Okres letni to czas intensywnych prac inwestycyjnych na terenie naszej Gminy. 
Przedstawiamy główne działania realizowane przez Urząd Gminy Kłomnice na 

naszym terenie.

Zakończono prace przy przebudowie 
drogi gminnej ul. Księżycowej w miej-

scowości Kłomnice. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
„MYSZKÓW”. Całkowity koszt inwestycji to 
kwota około 602 tys. zł. Środki na ten cel po-
chodziły z budżetu gminy. W ramach zadania 
została wykonana nawierzchnia asfaltowa na 
długości 0,55 km wraz z chodnikiem ścieżką ro-
werową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 
– informuje Marlena Bąk, kierownik Referatu 
Zamówień Publicznych i Infrastruktóry  
Urzędu Gminy Kłomnice.

Zakończono prace przy budowie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Zawada przy ul. Strażackiej. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo – Handlowe 
„EKOINŻBUD” z Piotrkowa Trybunalskiego. 
Całkowity koszt zadania to kwota około 110 
tys. zł. Środki pochodziły z budżetu gminy. 
Wykonano odcinek wodociągu o długości 
237mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 
o długości 282 mb – informuje Marlena Bąk.

Zakończono prace przy utwardzeniu dział-
ki przy bibliotece w Garnku. W wyniku prac 
powstały nowe miejsca parkingowe oraz teren, 

który w dalszej perspektywie może zostać 
wykorzystany na cele rekreacyjno-turystycz-
ne. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo 
SZYMBUD z Widzowa. Całkowity koszt inwe-
stycji to kwota 98,4 tys. zł. Środki na ten cel 
pochodziły z budżetu gminy. 

Wykonano również oświetlenie przy 
ul. Mstowskiej w Nieznanicach. Zamontowano 
8 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem 
i przewodem oświetleniowym. Wykonawcą 
prac był Zakład Instalatorski Kazimierz Rzepa 
z Nieznanic. Niebawem zostanie ukończone 
doświetlenie ul. Polnej w Rzekach Małych (8 
szt. opraw oświetleniowych) i ul. Wolności 
w Karczewicach (5 sztuk opraw oświetlenio-
wych). Wykonawcą robót jest PPUH „SOKÓŁ-
BIS” z Częstochowy. Całkowity koszt to kwota 
około 65 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą z 
budżetu gminy.

Aktualnie trwa procedura przetargowa 
przy wyborze wykonawcy robót budowlanych 
dotyczących ulicy Łąkowej w Zawadzie – mówi 
Marlena Bąk. – Gmina na ten cel otrzymała 
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Dotacja stanowi blisko 50% warto-
ści zadania. W ramach zadania zostanie wy-
konana nawierzchnia asfaltowa na długości 

0,894 km. wraz z podbudową i utwardzonymi 
poboczami.

Podpisano również umowę na wykona-
nie robót budowalnych z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” 
na łączną kwotę 277,5 tys. zł dotyczącą odno-
wy stanu dróg gminnych w miejscowościach: 
Nieznanice (ul. Leśna, Równoległa, Polna); 
Zberezka, ul. Sobieskiego; Rzerzęczyce, ul. 
Bagnista; Janaszów. Termin wykonania robót 
ustalono do 30 września 2016r. W miejsce sta-
rej, zniszczonej nawierzchni drogi zostanie po-
łożona nowa nawierzchnia asfaltowa. Środki na 
ten cel pochodzą z budżetu gminy.

Red.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIEŃ 2016

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

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

przez  Panią Dorotę Kowalczyk ref. d/s obsługi sekretariatu

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

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

piatek 7:30 do 15:30
3



Gminny Spływ Kajakowy
14 sierpnia odbyła się pierwsza edycja Gminnego Spływu Kajakowego rzeką Wartą na 

trasie Skrzydlów – Karczewice. 

W imprezie uczestniczyło 26 osób, w tym 
grupa radnych i sołtysów, pracow-

nicy Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu 
Gminy z wice wójtem Gminy Kłomnice 

Adamem Śliwakowskim na czele. Do udzia-
łu w spływie zaproszenie przyjęli goście 
ze Stowarzyszenia Razem na wyżyny oraz 
Regionalnego Funduszu Gospodarczego. 

Spływ rozpoczął się przy jazie w Skrzydlowie, 
a jego finał miał miejsce w Karczewicach 
w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym 
Leśna Kraina. Na uczestników czekał poczę-
stunek oraz pamiątkowe dyplomy.  Za pomoc 
w organizacji spływu dziękujemy druchom 
z OSP Karczewice-Garnek, Fundacji na Rzecz 
Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice oraz 
Ośrodkowi Rekreacyjno-Wypoczynkowemu 
Leśna Kraina.          RK

Gazeta Kłomnicka

z wizytą w Friedrichshafen 
Renata Chrostowska

W dniach 10-18 czerwca 2016 roku 15-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w Witkowicach przebywała w Niemczech. Opiekę nad uczniami 

sprawowały p. Renata Chrostowska i Anna Zielińska. 

We wrześniu 2015 roku uczniowie 
z niemieckiej szkoły Graf-Soden 

Gemeinschaftsschule z Friedrichshafen go-
ścili w Polsce. Teraz przyszła kolej na re-
wizytę u naszych zachodnich sąsiadów.  
Pierwsze dwa dni pobytu w Niemczech ucznio-
wie z Witkowic spędzili u rodzin niemieckich 

we Friedrichshafen nad malowniczym Jeziorem 
Bodeńskim. Czekało tam na nich mnóstwo 
atrakcji tj. zwiedzanie miasta, rejsy statkiem po 
jeziorze, wyjazdy na basen, do kręgielni, do par-
ku rozrywki, na minigolfa oraz w szwajcarskie 
Alpy. W poniedziałek 13 czerwca nasi ucznio-
wie byli w Gemeinschaftsschule Graf Soden we  

Friedrichshafen. Zwiedzili szkołę, spotkali się 
z panią dyrektor i z nauczycielami, uczestniczyli 
w wybranych zajęciach. Po wspólnym obiedzie 
w stołówce szkolnej grupy niemiecka i polska 
udały się do miejscowości Schuchsee-Seebrugg 
w Schwarzwaldzie.  Uczniowie brali tam udział 
w wielu zabawach integracyjnych. Rozwiązywali 
quizy, zagadki, komunikowali się w języku nie-
mieckim i angielskim. Mierzyli swoje siły pod-
czas rozgrywek sportowych, biesiadowali przy 
ognisku. Wspólnie kibicowali podczas meczu 
piłki nożnej Polska – Niemcy. Kolejnego dnia 
uczniowie pojechali do aquaparku Badeparadies 
Schwarzwald, gdzie czekało na nich wiele atrak-
cji. Podczas jednodniowej wycieczki zwiedzili 
„zielone miasto” Freiburg. Poznali jego historię, 
zabytki i ciekawe miejsca. Wszystkie te przed-
sięwzięcia służyły realizacji wspólnego projektu 
pt. „Obraz sąsiada – co nas łączy, co nas różni”. 
Tydzień spędzony razem pozwolił na wzajemne 
poznanie się, przełamywanie barier językowych, 
zwalczanie stereotypów, poznawanie tradycji 
i kultury. W piątek 17 czerwca grupa polska 
odjechała autobusem do Częstochowy. Mamy 
nadzieję, że miłe wspomnienia z wymiany po-
zostaną na zawsze, a przyjaźnie podczas niej 
zawarte przetrwają.

Tegoroczna wymiana została dofinanso-
wana przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży.  
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Jedna z największych w Polsce firm leasingowych Raiffeisen-Leasing SA otwiera 
swoje biuro w Kłomnicach. Umowa dotycząca współpracy Gminy Kłomnice 

z Raiffeisen-Leasing została podpisana 15 lipca br. 

Przedstawiciele Raiffeisen-Leasing nie ukry-
wają, że nawiązana współpraca jest wynikiem 
bardzo dobrych warunków podatkowych kie-
rowanych dla firm z branży transportowej, 
jakie oferuje Gmina Kłomnice. Podatek od 
środków transportu dla tej firmy to wydatek 

w skali roku rzędu kilkudziesięciu milionów 
złotych. Podpisana przez nas umowa pozwala 
Raiffeisen-Leasing złożenie w naszej gminie 
deklaracji podatkowej oraz płacenie tutaj po-
datków - podkreśla Piotr Juszczyk, wójt Gminy 
Kłomnice.         RK

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza KONKURSY 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na następujące przedsięwzięcia wskazane w Strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 
2015-2023 (LSR):

•	PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
- limit środków dostępnych w konkursie – 300 000,00 zł

•	PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY 
- limit środków dostępnych w konkursie – 225 000,00 zł

•	ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
- limit środków dostępnych w konkursie 1 400 000,00 zł

•	NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I 
TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA ZASOBY LGD 
- limit środków dostępnych w konkursie     1 720 000,00 zł 

Termin składania wniosków we wszystkich konkursach 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” 
w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
16:00. Konkursy na powyższe działania będą ogłoszone w październiku 2016 roku (dokładny 
termin będzie podany na stronie internetowej Stowarzyszenia). 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na 
wyżyny”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 
egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja 
elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. 
Wzory formularzy, karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, Strategia rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny, pełna treść 
ogłoszenia, są dostępne na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia. 
Informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, warunków udzielenia wsparcia, 
kryteriów wyboru udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 
(34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: 
biuro@razemnawyzyny.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podpisanie umowy z Raiffeisen-Leasing

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIEŃ 2016

104 urodziny Pani 
Rozalii Szwejda 
Anna Śliwakowska

12 lipca 2016r swoje 104 urodzin 
obchodziła mieszkanka Kłomnic Pani 

Rozalii Szweja. Wizytę Jubilatce złożyli 
Zastępca Wójta Pan Adam Śliwakowski, 
Sekretarz Gminy Pani Barbara Mizera, 

Zasępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Pani Anna Śliwakowska oraz 

Radny i Sołtys  Kłomnic Pan Stanisław 
Matuszczak. 

W imieniu Wójta Gminy, własnym oraz w 
imieniu wszystkich mieszkańców na-

szej gminy, Zastępca Wójta złożył Pani Rozalii 
życzenia zdrowia na dalsze lata życia, aby każ-
dy dzień wnosił w jej życie coraz więcej cie-
pła i miłości rodziny oraz przyjaciół. Jubilatce 
wręczono bukiet kwiatów oraz okolicznościo-
wy upominek. Oczywiście jak przystało na 
tak wspaniałe 104 urodziny był tort, lampka 
szampana oraz wspólne radosne odśpiewa-
nie 200 lat. Dwustu lat, bowiem w  rzypadku 
naszej wspaniałej jubilatki 100 lat to zdecy-
dowanie za mało. Podczas rozmów z panią 
Rozalią i jej wnuczką Panią Urszulą powróciły 
wspomnienia z okresu pracy i codziennego 
życia w Kłomnicach. Nasza jubilatka cieszy 
się dobrym zdrowiem, doskonałą pamięcią 
oraz sprawnością fizyczną i nadal prowadzi 
gospodarstwo domowe. Takiego zdrowia tylko 
pozazdrościć. 

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia 
Pani Rozalio. Pani Rozalia jest najstarszą 
mieszkanką gminy Kłomnice urodziła się 
w dniu 12 lipca 1912 r. 

Oświadczenie
Przepraszam P. Wandę Pomorską za pomyłkę 

dotyczącą kradzieży laptopa, której dokonała 
łudząco podobna do niej osoba. Sprawa kradzieży 
laptopa nie miała nic wspólnego z jej osobą.

Wyrażam ubolewanie z powodu nieprzyjem-
ności, jakich na skutek tego doznała.

Teresa Dziubek
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Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Gminy
22 czerwca 2016r odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Kłomnice. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 
radni podejmowali decyzje w następują-

cych kwestiach:
1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Kłomnice – cała procedura rozpoczęła się 
od przedstawienia opinii RIO w Katowicach 
w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy 
Kłomnice sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego. Następnie przedstawio-
no opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wy-
konania budżetu gminy Kłomnice za 2015 rok 
oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy ab-
solutorium, następnie zaprezentowano opinię 
RIO w Katowicach w sprawie przedłożonego 
wniosku Komisji Rewizyjnej oraz przedsta-
wiono wnioski stałych komisji Rady Gminy. 
Kolejnym punktem było rozpatrzenie i za-
twierdzenie sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2015 r. Ostatnim, najważniejszym punktem, 
było głosowanie nad udzieleniem absoluto-
rium Wójtowi Gminy Kłomnice. Głosowanie 
to przebiegło pomyślnie, choć nie było wśród 
radnych jednomyślności.
2. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finan-
sowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 

2015 rok – radni zatwierdzili sprawozdania.
3. Przekazanie środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej.
4. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie określenia wysokości zryczałtowa-
nych diet dla sołtysów za udział w posiedze-
niach Rady Gminy i naradach organizowanych 
przez Wójta.
5. Zmieniono uchwałę nr 48/VII/2011 Rady 
Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r 
w sprawie ustalenia inkasentów podatków 
i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za 
inkaso.
6. Ustalono inkasentów opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz wyna-
grodzenia za inkaso.
7. Określono wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej.
8. Uchwalono Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Kłomnice: 
określono szczegółowy sposób i zakres świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Przyjęto Regulamin udzielania dotacji na 
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 
poprzez wymianę nisko wydajnych i nieeko-
logicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych 
źródeł ciepła z możliwością spalania odpa-
dów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne 
źródła ciepła w budynkach/lokalach miesz-
kalnych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Kłomnice.
10. Przyjęto do realizacji zaktualizowany Plan 
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 
Kłomnice.
11. Podjęto uchwałę w sprawie poparcia działań 
mających na celu utworzenie niezależnego 
Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Osoby bliżej zainteresowane tematyką pod-
jętych uchwał zapraszamy do kontaktu z wy-
działami Urzędu Gminy odpowiedzialnymi 
za wymienione działania. Szczegółowy proto-
kół z obrad sesji jest dostępny w biurze Rady 
Gminy. 

Komentarz do Sesji
Absolutorium dla wójta 
Czym jest, a czym być nie może
Adam Worwąg - Radny z Kłomnic, Przewodniczący Rady Gminy

Sprawa udzielenia absolutorium dla wójta jest często gorącym tematem na sesjach 
rad gminy w całej Polsce. Skąd te nierzadkie emocje przy podejmowaniu decyzji nad 

absolutorium? 

By odpowiedzieć sobie na to pytanie, 
po krótce przedstawię istotę sprawy. 

Udzielenie absolutorium to stwierdzenie 
prawidłowości działania finansowego organu 
wykonawczego, w przypadku gminy jest nią 
wójt, w danym okresie czasu – w przypadku 
gminy za ubiegły rok. Czyli w głosowaniu nad 
absolutorium radni oceniają, czy wójt w spo-
sób należyty zrealizował założenia budżetu, 
czy w danym roku można zarzucić mu nie-
gospodarność, czy docenić jego dyscyplinę 
finansową. Całą procedurę udzielenia (bądź 
nieudzielenia) absolutorium rozpoczyna spra-
wozdanie z wykonania budżetu oraz sprawoz-
danie finansowe, a następnie przedstawienie 
informacji o stanie mienia komunalnego. 
Kolejnym punktem jest przedstawienie wnio-
sku komisji rewizyjnej w sprawie absoluto-
rium z uzasadnieniem, zapoznanie radnych 

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do-
tyczącej sprawozdania z wykonania budżetu 

(w przypadku wykonania budżetu za 2015 rok 
przez Wójta Gminy Kłomnice opinia ta była 
pozytywna) oraz z opinią dotyczącą wniosku 
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, 
przedstawienie opinii innych komisji rady 
dotyczących wykonania budżetu, jeżeli takie 
opinie były sporządzane. Jak widzimy dwu-
krotnie w tym miejscu przewinęła się nazwa 
„Regionalna Izba Obrachunkowa” - państwo-
wego, zewnętrznego  i niezależnego organu 
kontroli i nadzoru jednostek samorządu 

Gazeta Kłomnicka
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terytorialnego w zakresie gospodarki finan-
sowej. I jest to najważniejszy głos w procesie 
absolutoryjnym. Oprócz wystawienia opinii 
na temat wykonania budżetu przez wójta, RIO 
wystawia opinię na temat wniosku o udziele-
nie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi 
wysuniętego przez komisję rewizyjną. Co to 
oznacza? Że w przypadku, gdy wniosek komi-
sji rewizyjnej negatywnie odniesie się do kwe-
stii absolutorium, to pozytywna opinia RIO 
jest ważniejsza. Naczelny Sąd Administracyjny 
doszedł do konkluzji, że pozytywna ocena 
sprawozdania wyklucza możliwość nieudzie-
lenia absolutorium. Decyzja o udzieleniu ab-
solutorium musi zostać podjęta bezwzględną 
większością głosów. Co w przypadku Gminy 
Kłomnice stanowi ośmiu radnych. Czyli osiem 
głosów „za” skutkuje udzieleniem wójtowi ab-
solutorium za ubiegły rok. A co się stanie, gdy 
pomimo pozytywnej opinii RIO, radni zagło-
sują za nieudzieleniem absolutorium? 

Taką sytuację świetnie obrazują wydarze-
nia z gminy Zaleszany (powiat stalowowol-
ski, województwo podkarpackie). Jak podaje 
„Echo dnia” (Wydawnictwo „Polska Press” sp. 
z o. o.) z dnia 8 sierpnia 2014 roku, radni po-
stanowili nie udzielić absolutorium tamtejsze-
mu wójtowi za rok 2012, pomimo świetnego 
wykonania budżetu. Przewodniczący Rady 
Gminy stwierdził, że „Zimny prysznic przyda 
się gminie Zaleszany”, a inny radny, odnosząc 
się do pozytywnej opinii wydanej przez rze-
szowską RIO powiedział: „ Ta opinia niewiele 
dla mnie znaczy” (oba cytaty pochodzą bezpo-
średnio z artykułu). Jak bardzo obaj panowie 
byli w błędzie pokazały dalsze wydarzenia. 
RIO unieważniła w całości uchwałę mówiącą 
o nieudzieleniu absolutorium. W roku 2014 
radni ponownie nie udzielili absolutorium za 
rok 2013. RIO i w tym przypadku ponownie 
w całości unieważniła uchwałę. Z tego przy-
kładu widzimy, czym nie jest absolutorium 
dla wójta. Absolutorium to nie „moje widzi 
mi się”, to nie „lubię, nie lubię” i inne tego 
typu animozje. Absolutorium to jasne i rze-
czowe podejście do tematu realizacji budżetu.  
Albo dochody i wydatki są zgodne z założe-
niami, albo nie. Innych kryteriów nie ma. Jeśli 
opinia RIO jest pozytywna, radni nie mogą 
decydować inaczej (o tak brzmiącej konkluzji 
NSA pisałem wcześniej). A na spieranie się 
nad wizją przyszłości gminy i kierunku dzia-
łań radni mają całą kadencję.

Źródła:
• „Echo dnia” z dn 8 sierpnia 2014r. – „Radni 

dostali kolejną nauczkę. Uchwała o nie-
udzieleniu absolutorium wójtowi Zaleszan 
okazała się bublem” – Wyd. Polska Press 
Sp. z o. o.;

• www.wspolnota.org.pl;
• Ustawa o samorządzie gminnym;
• Ustawa o finansach publicznych. 

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 
21 lipca 2016 roku o godz. 9,00 w sali U.S.C Urzędu w Kłomnicach odbyła się 

 XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Radni na samym początku sesji jednogło-
śnie usunęli zaproponowany w porządku 

obrad punkt „Ustalenie przebiegu istniejących 
dróg gminnych i nadania im kategorii gminnej 
drogi publicznej oraz przedłużenia istniejących 
publicznych dróg gminnych”. Stwierdzono, iż 
bez konsultacji społecznych przeprowadzo-
nych w poszczególnych sołectwach radni nie 
będą podejmowali decyzji co do ewentualnego 
przebiegu dróg. 

W trakcie obrad zajęto się następującymi 
tematami:
1. Zmiana w budżecie gminy na 2016 rok 

– zabezpieczono środki na rozpoczę-
cie prac nad projektem rozbudowy ulicy 

Dworcowej, odcinka od wiaduktu do tar-
gowiska – uchwała została przyjęta, choć 
nie jednogłośnie. 

2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2016-2027 – konsekwencja zmian opi-
sanych w pkt. 1 – uchwała została przyjęta.

3. Przystąpienie Gminy Kłomnice do 
Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego – uchwała została 
przyjęta.

4. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na II półrocze 2016 r.
Szczegółowy protokół sesji znajduje się 

w biurze Rady Gminy.

Komentarz do Sesji
Gmina Kłomnice rozwija 

infrastrukturę Telekomunikacyjną
Jarosław Łapeta - Radny Gminy Kłomnice ze Zdrowej

W grudniu 2015 roku Gmina Kłomnice oraz 29 miast i gmin subregionu 
częstochowskiego zakończyło realizację inwestycji polegajęcej na wybudowaniu 

345 km sieci światłowodowej łączącej niemal wszystkie gminy na terenie powiatów 
częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego oraz miasto Częstochowę. 

Prace nad projektem ruszyły  w 2008 roku 
kiedy to podpisano wstępne porozumienia 

i rozpoczęto opracowywanie koncepcji budo-
wy sieci szkieletowej. Sieć z założenia miała 
składać się z trzech „ringów” opasających wy-
mienione powitay oraz miasto Częstochowa.  
Niestety wycofanie się z projektu Gminy Niegowa 
przerwało w pewnej części ring łączący Lelów 
z Żarkami. Zaprojektowano zlokalizowanie 
węzłów w każdym Urzędzie Miasta lub Gminy 
oraz Starostwach Powiatowych i Politechnice 
Częstochowskiej. Na trasie przebiegu światło-
wodu zaprojetowane zostały studnie dostępo-
we do których podłączyć się mogą operatorzy. 
Z założenia budowana sieć nie przewiduje bu-
dowy przyłączy do indywidualnych odbiorców 
ponieważ nie był to cel projetu oraz przedniot 
dofinansowania. Sieć zapewnia szybkie połą-
czenia miedzy urzędami i uczelnią oraz umoż-
liwia podłączenie się do niej operatotów którzy 
zrealizują dostarczanie INTERNETU do gospo-
darstw domowych. Aby to mogło zafunkcjono-
wać należy zgodnie z założeniami projektu po-
wołać jednostkę zarzadzająca tą infrastrukturą.  
Dlatego w dniu 21 lipca Rada Gminy 
Kłomnice podjęła Uchwałę upoważniają-
cą Wójta Gminy Kłomnice do przystąpie-
nia Gminy do Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
Subregionu Północnego. Decyzja taka otwie-
ra drogę do zawiązania stowarzyszenia oraz 

prowadzenia dalszych działań w kierunku pełne-
go wykorzystania wybudowanej infrastruktury.  
Dzięki projektowi na terenie Gminy powstało 
prawie 23 km światłowodu przebiegającego 
od strony Gminy Kruszyna przez Kłomnice 
aż do Ganka w kierunku Dąbrowy Zielonej.  
Dzięki temu jesteśmy posiadaczami najdłuższe-
go odcinka światłowodu w subregionie zapew-
niając podłączenia dla operatorów lokalnych.  
Do końca bieżącego roku powininni zostać wy-
brani operatorzy którzy będą realizowali podłą-
czenia dla gospodarstw domowych i instytucji. 
Dzięki projektowi na pewno podwyższy się ja-
kość świadczonych usług oraz maksymalne prze-
pustowości jakie świadczą obecni operatorzy, 
umożliwiając realizację takich usług jak telewizja 
cyfrowa, czy telefon. Biorąc po uwagę, że sieci wy-
budowane niegdyś przez Telekomunikaję Polską 
są obecnie bardzo zniszczone i nikt nie zamierza 
ich zbytnio remontować, to powstanie takiej sieci 
przyczyni się znacząco do porawy jakosci usług 
teleinformatycznych świadczonych obecnie. 

Jesteśmy przekonani że wkrótce odczu-
jemy pozytywne efekty tej inwetycji, której 
długi okres realizacji spowodowany był przede 
wszsytkim opieszałością Komisji Europejskiej, 
która to potrzebowała kilku lat na wydanie 
pozytywnej notyfikacji projektu w zakresie 
pomocy publicznej, jaką uzyskają operatorzy 
prywatni, którzy będą świadczyć usługi na 
rzecz mieszkańców.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIEŃ 2016

7



Mobilny Uniwersytet 
Kultury i Sztuki 
Renata Krawiec

Celem projektu jaki odbywał się 
w sezonie artystycznym 2016 roku 

w naszej instytucji,  przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kłomnicach i Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Częstochowie, od stycznia do 

czerwca była kompleksowa edukacja 
kulturalna uczestników.  

W szczególności rozwój wiedzy z zakre-
su kultury i sztuki, kształtowanie kre-

atywności, i kompetencji w dziedzinie sztuki, 
a także postaw i zachowań twórczych indy-
widualnych oraz społecznych. Dotarliśmy do 
mieszkańców Rzerzęczyc „Rok Obrzędowy” 
zajęcia dla Zespołu „Grusza” z Rzerzęczyc, kul-
tura ludowa – prowadząca – Ewelina Młyńska. 
Włączyliśmy do zajęć z terenu naszej gminy 
Seniorów – zajęcia plastyczne i organizacja 
po każdych zajęciach  wystaw. Prowadząca 
– Małgorzata Chebel. Zajęcia w grupach dla 
wszystkich szkół z terenu naszej gminy – 
warsztaty teatralne, które przeprowadziła 
Dorota Musiał. Warsztaty filmowe dla dzieci 
i młodzieży z naszych szkół  pod kierunkiem 
Ewelina Stolarskiej – Ignaszak. Zatem progra-
my były zrealizowane w następujących  dzie-
dzinach: plastyka, film, teatr, kultura ludowa. 

Nasza instytucja dotarła wraz z ROK 
w Częstochowie z nietuzinkowymi zajęciami 
artystycznymi do mieszkańców miejscowości 
oddalonych nieco od centrów kultury. Czekamy 
na następne zajęcia, być może od jesieni!

Jarosław Policiński

Folklor, folklor i jeszcze raz folklor. Jeśli ktoś myśli że to przeżytek, 30 lipca miał 
okazję przekonać się, że to nic bardziej mylnego. Pracownicy GOK wykorzystując 

kłomnickie tradycje śpiewacze zespołu Klepisko zorganizowali konkurs śpiewaczy 
połączony z kiermaszem oraz festynem rodzinnym. 

W pierwszej części wydarzenia o znamien-
nej nazwie „Zza miedzy” (bo przecież 

wszyscy jesteśmy zza jakiejś miedzy) zespoły 
z całego województwa śląskiego zaprezentowa-
ły kunszt śpiewaczy. Każdy z nas mógł poczuć, 
że folklor jest żywy i wszystkim nam niezwy-
kle bliski. Umiejętności swe po raz kolejny po-
twierdziła Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, pełne 
dynamizmu występy zespołu Pipes & Drums 
rozgrzały zaś publiczność na przyjęcie gwiazd 
wieczoru - zespołu Trebunie Tutki. Koncert 
wyzwolił w widowni pokłady energii i dobrego 
nastroju, dzięki czemu tańcom przy dyskote-
kowych rytmach (ukłony w kierunku zespołu 

Ambaras i DJ SZ) nie było końca. Podczas, gdy 
dorośli bawili się w trakcie kolejnych koncer-
tów, dzieci korzystały z licznych atrakcji weso-
łego miasteczka. 

Pierwsza edycja „Zza miedzy” już za 
nami. Jej organizację w dużej mierze za-
wdzięczamy dofinansowaniu ze Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, w ramach dzia-
łania 13 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
Mamy nadzieję, że kolejne edycje przyciągną 
jeszcze więcej zespołów oraz imprez towarzy-
szących. Do zobaczenia za rok na kolejnym 
Festiwalu „Zza miedzy”. Już dzis zaproście swo-
ich znajomych, sąsiadów – tych zza miedzy.

Kłomnickie święto folkloru

Gazeta Kłomnicka
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Koncert Reszkowski w Garnku
Robert Kępa

W niedzielę, 19 czerwca 2016 roku w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Garnku, odbył się koncert symfoniczno-oratoryjny 

w 99 rocznicę śmierci Edwarda Reszke oraz w 1050 rocznicę Chrztu Polski. 
Organizatorem koncertu była Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków oraz 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

Program koncertu wypełniły dzieła polskich 
kompozytorów, w tym oper Stanisława 

Moniuszki, takich jak „Halka” i „Straszny 
Dwór” oraz Jana Stefaniego „Krakowiacy 
i Górale” oraz „Polonez” Wojciecha Kilara 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru 
Zespołu Szkół Muzycznych im. Żebrowskiego 

w Częstochowie oraz Chóru Archikatedry 
i Wyższego Instytutu Teologicznego „Basilica 
Cantans”, pod batutą Zygmunta Nitkiewicza. 
Podczas koncertu znakomicie zaprezentowali 
się młodzi soliści: Aleksandra Hanus (sopran), 
Marta Mika (mezzosopran), Andrzej Górniak 
(tenor) i Krzysztof Cygan (bas). Całość pro-
wadziła Beata Młynarczyk. Podczas koncer-
tu zastępca wójta Gminy Kłomnice Adam 
Śliwakowski złożył podziękowania ks. kano-
nikowi Alojzemu Zatoniowi za pomoc w or-
ganizacji 10 edycji koncertu. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli 
potomkowie Reszków, w tym Jan Szymon 
Bilowicz, prawnuk Edwarda Reszke wraz z ro-
dziną, posłowie na Sejm RP Lidia Burzyńska 
i Szymon Giżyński oraz senator Ryszard Majer, 
a także radna Sejmiku Województwa Śląskiego 
Krystyna Jasińska, członek zarządu powiatu 
częstochowskiego Jan Miarzyński, wicebur-
mistrz Koniecpola Andrzej Perliński, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie 
Małgorzata Majer, przedstawiciele organi-
zacji społecznych, ośrodków kultury i szkół.  
Co najważniejsze – na tegoroczny koncert przy-
była rekordowa liczba publiczności. 

Po koncercie na plebani odbyło się spo-
tkanie z Romanem Olszowym z Bełchatowa 
pasjonatem muzyki gramofonowej, który ko-
lekcjonuje gramofony z epoki przełomu XIX 
i XX wieku oraz płyty gramofonowe. Gość 
zaprezentował zaproszonym gościom płytę 
z 1933 roku z nagraniem arii Edwarda Reszke. 

Budynek garnkowskiej plebanii, pamiętający 
czasy Edwarda Reszke wypełnił oryginalny 
głos naszego wielkiego artysty.

Garnkowski Koncert został zorganizo-
wany dzięki wsparciu finansowemu samo-
rządu Województwa Śląskiego, Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie oraz Gminy 
Kłomnice. Głownymi organizatorami tego 
wydarzenia była Fundacja im. Jana, Edwarda, 
Józefiny Reszków w Garnku i Gminny Ośrodek 
Kultury w Kłomnicach przy współpracy Parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Garnku, Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie, Zespołu 
Szkół im. B. Prusa w Garnku, Koła Gospodyń 
Wiejskich „Garnkowianki”, Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich w Garnku i Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło w Kłomnicach. Za okazaną pomoc 
i ogromne zaangażowanie serdecznie 
dziękujemy.

Reszkowie  
w Drezdenku

Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk 
wspólnie z Fundacją im. Edwarda, Jana, 

Józefiny Reszków uczestniczył w otwarciu 
wystawy fotografii „Reszkowie - 
mistrzowie polskiego bel centa” 

w Drezdenku w województwie lubuskim.

Wystawa powstała z inicjatywy Wiesława 
Pietruszaka prezesa Stowarzyszenie 

„Sauerianum” oraz przy wsparciu finansowym 
Fundacji PZU. Wystawa była okazją do prezen-
tacji dorobku rodzeństwa Reszków, jako wybit-
nych przedstwicieli kultury, ale również jako 
mieszkańców Ziemi Kłomnickiej. Gratulujemy 
inicjatywy i zapewniamy miłośników rodzeń-
stwa Reszków, że drezdeńska wystawa już 
niebawem zostanie zaprezentowana w naszej 
gminie.           RK
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Festyn „Pod Gruszą”
Renata Krawiec

Radość jest najlepszą drogą do osiągnięcia doskonałości, dlatego po raz kolejny 
organizacja festynu rekreacyjno-sportowego „Pod Gruszą” w Rzerzęczycach. 

Organizator GOK w Kłomnicach i OSP w Rzerzęczycach  przez aktywność uczestnictwa 
całych rodzin, społeczeństwa ma motywację do dalszych ich organizacji. 

Przez tyle lat uczestnicy festynów lokalnych 
mają już ukształtowany nawyk sensowne-

go spędzania wolnego czasu. Słowem „Trzymaj 
formę”, albo „Ale  to już było”  tak jakby wraca ze 
zwiększoną siłą  do społeczeństwa Rzerzęczyc. 
Uroczystego otwarcia dokonał zastępca Wójta 
Gminy Kłomnice – Adam Śliwakowski wraz 
z Dyrektorem GOK w Kłomnicach Katarzyną 
Sosnowską. W ciągu dwóch dni angażowali-
śmy  do udziału w występach nasze najlepsze 
zespoły artystyczne, ludowe i gościnnie przy-
byłe. Zadaniem jest - dodać do doznań arty-
stycznych odbiorców festynowych. Pośród ar-
tystów wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Kłomnice 
pod kierunkiem Marcina Gały, soliści z gminy 
Kłomnice: Lena Bajor ze Skrzydlowa i jej star-
sza siostra Karolina Bajor oraz Piotr Woldan 
z Zawady. Wszyscy z wyjątkowymi usposobie-
niami wokalnymi. Z Klubu Tańca Towarzyskiego 
„Styl” z Kłomnic prowadzonego przez Krystiana 

Chmielarza, wystąpiły dzieci z sukcesami ta-
necznymi: Mateusz Dróżdż i Maja Góra – kat 
8-9 lat, Jarosław Kłak i Zuzanna Niedzielska 
- kat 8-9 lat – klasa H, Bartek Bąk i Barbara 
Foina - kat 8-9 lat – klasa H, Kornel Trybulak 
i Martyna Tylec – kat 12-13 lat – klasa G, Konrad 
Wysmołek i Patrycja Brondel – kat 12-13 lat. 
Na boisku odbył się mecz piłki nożnej senio-
rów: LKS Orkan Rzerzęczyce i Grom Miedź. 
W drugim dniu rozegrano mecz pomiędzy: LKS 
Orkan, a LKS Warta Zawada. Pokaz ratownic-
twa medycznego i ratownictwa technicznego 
przez dwa dni, z OSP Rzerzęczyce, pod kie-
runkiem Komendanta Gminy Kłomnice OSP 
– Przemysława Zielińskiego. Były gry i zabawy 
dla dzieci z nagrodami. KGW z Garnka ze śpie-
wem przygotowanym pod kierunkiem Agaty 
Sojdy. Elżbieta Łągiewka przygotowała program 
z Zespołem Wokalnym KGW ze Skrzydlowa. 
Dużo humoru, prawdziwa rozgrzewka w zimny 

deszczowy wieczór pierwszego dnia festynu dał 
publiczności Zespół Disco Polo „Casandra” – 
założycielką i wokalistką jest Elwira Matysiak 
z Białej Podlaskiej wraz z uroczymi tancerkami. 

Drugi dzień festynu rozpoczął się od 
„Darcia Pierza” w wykonaniu Zespołu 
Obrzędowego „Grusza” z Rzerzęczyc. Pieśni 
biesiadne i ludowe w wykonaniu Zespołu 
Śpiewaczego „Kościelanki” z Kościelca w  mi-
nie Rędziny. Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy 
„Klepisko” z GOK w Kłomnicach z kierowni-
kiem Mieczysławem Tkaczem,  z suitą pieśni 
śląskich. Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki” z GOK w Kłomnicach z pro-
gramem: Cieszyn, Częstochowa i Beskid.  
Piotr Szumlas zwycięzca Programu TV Polsat 
„Must Be The Music” prezentował technikę gry 
na gitarze fingerstyle. Koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca  „Żywczanie” z  Żywca. Kierownik ze-
społu Andrzej Kurpiel. Dynamiczny i żywio-
łowy zespół, którego z przyjemnością oglą-
daliśmy. Dobra polska muzyka rozrywkowa, 
utwory z repertuaru Stana Borysa, Krzysztofa 
Krawczyka i Czesława Niemena, ale również 
wiele własnych kompozycji prezentował Zespół 
Centurion w programie p.t. „Dawnych wspo-
mnień czar”. Zespół z woj. świętokrzyskiego 
„Exlusiv” z Mękarzowa przypomniał o muzyce 
tanecznej disco polo. D.J. Kriss sprostał wy-
maganiom festynowych zmagań tanecznych, 
stworzył wyjątkowy klimat. 

Organizatorzy zapewnili bezpieczeństwo, 
swobodę wyboru form kulturalnych. Z imprez 
towarzyszących: Wesołe miasteczko, Centrum 
Dietetyki i Kształtowania Ciała „Format” miało 
swoje imprezowe oferty oraz Firma Oriflame. 
Strefa dzieci – gry i zabawy w pierwszym dniu. 
Wymalowane tysiące dziecięcych buzi przez 
Martę Gonerę z Pracowni Plastycznej „Szalona 
Kredka” z GOK w Kłomnicach. Wolontariuszce 
Akcji Charytatywnej „Dzieci – Dzieciom”  przy 
GOK w Kłomnicach -  Emilce Kugiel wyrażamy 
wdzięczność za pomoc organizacyjną.

Pragniemy podziękować wszystkim człon-
kom klubu LKS Orkan za pomoc w przygoto-
waniu imprezy.
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Festyn Szanty w Karczewicach
Anna Kępa

13 i 14 sierpnia nad zbiornikiem wodnym w Karczewicach odbył się Festyn Szanty. 
Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, w tym piosenka żeglarska i muzyka szanty. 

Organizatorem festynu była Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Leśna Kraina”. 

Podczas imprezy nie zabrakło akcentów 
folklorystycznych. Uczestnicy festynu 

mogli wysłuchać występu Koła Gospodyń 
Wiejskich z Garnka i Skrzydlowa oraz 
Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego 
„Klepisko”. Zespoły zadbały, aby w ich pre-
zentacjach nie zabrakło akcentów związanych 
z piosenką żeglarską. Na scenie wystąpili naj-
lepsi młodzi soliści, Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”, Klub Tańca 
Towarzyskiego „Styl” oraz Orkiestry Dęte OSP 
Karczewice Garnek i Kłomnice wraz z mażo-
retkami. Swój koncert zaprezentował Piotr 
Woldan. Nad całością imprezy czuwał nieoce-
niony pirat Jack Sparrow, w rolę którego wcie-
lił się Paweł Leśniak i prowadzący imprezę 

Jakub Konieczko. Do tańca publiczność za-
prosił DJ BASQ i zespół Ambaras. Licznie 
zebrana publiczność gromkimi brawami 
nagrodziła gwiazdę wieczoru zespół szanty 
Old Marinners ze Skarżyska Kamiennej, któ-
ry zaprezentował wspaniały koncert muzyki 
żeglarskiej i szanty.

Podczas pierwszego dnia odbyły się me-
cze grupowe i finałowe Strażackich Zawodów 
w Piłce Prądowej Wasserball Karczewice 
2016 zorganizowane przez Ochotniczą Straż 
Pożarną Karczewice-Garnek. Do rywalizacji 
stanęło 5 jednostek OSP z terenu naszej gmi-
ny. Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo przypa-
dło OSP Konary, drugie miejsce zajęło OSP 
Rzerzęczyce, a trzecie miejsce OSP Pacierzów. 

Kolejne miejsca zajęli OSP Karczewice i OSP 
Kłomnice. Zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary ufundowane przez Gminę Kłomnice 
oraz nagrody pieniężne ufundowane przez 
organizatorów Festynu oraz specjalne nagrody 
ufundowane przez prezesa OSP Karczewice 
Garnek dh Józefa Kozę. Drugiego dnia Festynu 
również nie zabrakło strażaków. Druhowie 
z OSP Kłomnice przygotowali pokaz ratow-
nictwa wodnego z wykorzystaniem łodzi 
motorowej. Po pokazie zainteresowane osoby 
mogły przepłynąć się motorówką po akwenie 
w Karczewicach. Podczas imprezy wręczono 
dyplomy Gminnego spływu kajakowego.

Festyn odbył się dzięki wsparciu finanso-
wemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, sponsorów głównych firmy 
Trans-Góra Rafała Góry, firmy Złom-Stal 
Józefa Kozy, VIV Roberta Wójcika oraz pozo-
stałych sponsorów firmy POLMAT Jarosława 
Kuklewskiego i TRANSYM Sylwestra Strojca 
oraz partnera naszej imprezy Regionalnego 
Funduszu Gospodarczego S.A. Za okazaną 
pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy za rok na Szanty do Karczewic.
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Noc Świętojańska w Zawadzie
Marian Szyszka

XIII edycja Nocy Świętojańskiej w Zawadzie tradycyjnie odbyła się nad brzegiem rzeki 
Warty. Organizatorzy zadbali, aby każdy z przybyłych gości znalazł coś ciekawego dla 

siebie. Pierwsze przewidziane atrakcje skierowane były da naszych milusińskich. 

Całość imprezy niestety została przesunięta 
w czasie. Organizatorzy nie mogli przy-

puszczać, iż w tym samym czasie odbędzie się 
arcyważny mecz Polska – Szwajcaria podczas 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Tak, więc 
występy sceniczne odbyły się znacznie później 
(dogrywka i karne) za to już w atmosferze glorii 
i chwały po wygranym pojedynku ze Szwajcarią. 
Dzięki czemu przybywający do nas goście byli 
już w znakomitych humorach. 

Jako pierwsi na scenie pojawili się młodzi 
adepci sztuki wokalnej. Uczniowie przygoto-
wani zostali przez panie Małgorzatę Gojević 
oraz  Sylvię Baszyńską. Kolejna na scenie po-
jawiła się pani Elżbieta Łągiewka z zespołem 
„Skrzydlowianki” reprezentując zebranym tra-
dycyjne pieśni folklorystyczne. 

Dla wielbicieli zespołów dętych przewi-
dziany został występ Orkiestry Dętej OSP 

Karczewice-Garnek. Muzycy zaskoczyli pu-
bliczność brawurowymi interpretacjami ta-
kich przebojów jak m. in. „Smoke on the wa-
ter” Deep Purple. Po popisach orkiestry dętej 
widzowie mieli okazję podziwiać młodych 
tancerzy z grupy tanecznej „Styl” z Kłomnic. 
Zaprezentowane zostały nie tylko tańce stan-
dardowe, ale i latynoamerykańskie.

Punktualnie o godzinie 19-tej rozpoczął się 
występ naszej gwiazdy wieczoru -  zespół „FOX”. 
Tym razem organizatorzy postawili na przed-
stawicieli nurtu muzycznego, jakim jest DISCO 
POLO! Niewątpliwie przystojny pan Dominik, 
a przede wszystkim jego urocze skąpo ubrane 
tancerki podbiły serca naszej publiczności. 

W przerwie występu zespołu „FOX”, kiedy 
zapadł już zmrok i zapalone zostały wszystkie 
pochodnie i ogniska, pięknie oświetlając brzegi 
rzeki rozpoczęło się właściwe misterium Nocy 

Świętojańskiej. W przedstawieniu teatralnym 
uczniowie Zespołu Szkół w Zawadzie przygoto-
wani przez panie Walentynę Wilk oraz Mariolę 
Stefaniak zaprezentowali wszystko, co z Nocą 
Świętojańską może nam się kojarzyć. Były więc 
czary, piękne panny, zakochani chłopcy, były 
strzygi i wiedźmy oraz nieodłączne kwietne 
wianki. Na szczęście opowiedziana historia za-
kończyła się „happy endem” jak na porządną 
Noc Świętojańską przystało.

Gdy już całkiem nastała noc wystąpili jak 
co roku nasi przyjaciele z Krakowa. Teatr Ognia 
„Locomotora” przeniósł publiczność w świat 
ognia, ciemności, światła i porywającej muzyki. 
Występ „Locomotory” zakończył spektakularny 
pokaz sztucznych ogni.

Kiedy przebrzmiały ostatnie dźwięki świę-
tojańskiej pieśni „Wkoło Jana, wkoło Jana”, a nad 
Wartą pogasły ostatnie pochodnie nadeszła 
oczekiwana przez wielu chwila, a więc - zaba-
wa taneczna przy akompaniamencie lokalnego 
zespołu „Piękni inaczej”.

Tegoroczną edycję Nocy Świętojańskiej 
w Zawadzie odwiedziła rekordowa liczba go-
ści. Można by rzec, że brzegi rzeki „pękały 
w szwach”. Atmosfera jak zwykle dopisywała 
i jeszcze długo, długo późno w noc, dało się 
słyszeć gdzieś między stolikami: „Polskaaa 
Biało-Czerwoni!”

Jak każdego roku należą się podziękowa-
nia naszym sponsorom, bez których impreza 
nie mogłaby się odbyć. Są to: Gmina Kłomnice, 
Gmina Rędziny (udostępnienie  sceny), fir-
ma Baj-Pax z Chorzenic, Sklep „Dom-Mar” 
Kłomnice, piekarnia p. Krysiaków, Grzegorz  
Woldan - usługi  dekarskie  Gidle, Wojciech  
Śliwakowski-Konary, Tomasz  Drab-Evita, 
Helena  Kozak – „Miodowy  Dwór”. Do zoba-
czenia za rok!

Piotr Woldan laureatem 
festiwalu w Pradze

Za nami V Międzynarodowy Festiwal Młodych Talentów „Złote Talenty w Złotej 
Pradze”. Odbywające się w dniach 27 czerwca – 1 lipca zmagania przyciągnęły 

rekordową ilość 105 wykonawców w kategoriach wokalnych. Gminę Kłomnice i powiat 
częstochowski reprezentował Piotr Woldan.

Tegoroczny absolwent Gimnazjum 
w Zawadzie zaprezentował na praskiej 

scenie znany angielskojęzyczny utwór, wy-
konywany wcześniej m.in. przez takich ar-
tystów jak Nina Simone czy Michael Buble 
– „Feeling Good”. Jury w międzynarodowym 
składzie, praska publiczność oraz inni wo-
kaliści gorąco przyjęli występ naszego repre-
zentanta, który w ostatecznym rozrachunku 

zajął pierwsze miejsce w kategorii Pop-Jazz 
Vocal 14-17 lat. 

Poziom tegorocznego festiwalu stał na 
bardzo wysokim poziomie, co zgodnie przy-
znawało międzynarodowe jury. I miejsce na  
tegorocznym festiwalu w Pradze to do tej pory 
największy sukces wokalny Piotra, który do wy-
stępu przygotowywał się pod pilnym okiem 
mgr Sylvii Baszyńskiej.       Red.
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Kalendarz 
wydarzeń 
kulturalnych
2 września – gminne uroczystości zwią-

zane z rocznicą wybuchu II Wojny 
Światowej, cmentarz parafialny w Kłomnicach2 września –  Wieczór wspomnień z po-

ezją, GOK Kłomnice3 września – Narodowe Czytanie „Quo 
vadis”, Zespół Szkół w Kłomnicach

10 września –  rajd rowerowy „Gmina 
Kłomnice z rowerowego siodełka”, 

Skrzydlów23   września – Wystawa prac plastycz-
nych  młodych twórców z Gminy 

Kłomnice, GOK Kłomnice2 października – Wędkarski Piknik 
Rodzinny, Dolina Dwóch Stawów 

Rzerzęczyce25 listopad – XXVII Edycja 
Konkursu Sztuki Recytatorskiej, 

GOK Kłomnice4 listopad - Wernisaż wystawy 
„Krajobrazy w malarstwie” autor-

stwa Stefana Gadziny, GOK Kłomnice

Piknik Rodzinny w Zawadzie
Małgorzata Szafraniec

W dniu 6 sierpnia w miejscowości Zawada odbył się Piknik Rodzinny 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach przy 

współpracy z Radą Rodziców i Radą Sołecką. 

Impreza stanowiła integralną część Programu 
Aktywności Lokalnej Projektu Partnerskiego 

„Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014 -2020, Poddziałania 9.1.6 Programy ak-
tywnej integracji osób i grup zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX 
Włączenie Społeczne, który jest realizowany 
w Zawadzie.

Na scenie pojawił się Folklorystyczny Zespół 
Śpiewaczy „Klepisko”, Klub Tańca Towarzyskiego 
„Styl” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki”. Dla mieszkańców Zawady zagrała 
także Orkiestra Dęta OSP Karczewice – Garnek 
pod batutą Krzysztofa Jabłońskiego. 

Na scenie nie mogło zabraknąć występu 
Tomasza Lisowskiego. Znany mieszkańcom DJ 
TomBeats zaprezentował program pełen mło-
dzieżowych akcentów muzycznych. 

W pierwszej części imprezy zaoferowaliśmy 
gry i zabawy dla dzieci z udziałem animatora, 
konkurs dla mieszkanek miejscowości Zawada 
na najlepsze ciasto oraz bezpłatny poczęstu-
nek. Na Pikniku nie brakowało także atrak-
cyjnych nagród dla zwycięzców konkursów.  
Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłomnicach wraz 
z uczestnikami Projektu: „Drużyna Powiatu”, 
stanowiący obsługę imprezy, grillowali kiełba-
skę, podawali ciepłe i zimne napoje, częstowali 
kanapkami, owocami i słodyczami zaproszo-
nych gości oraz okolicznych mieszkańców. 

Druga część imprezy została zorganizo-
wana przez Radę Rodziców i Radę Sołecką.  
W tym czasie odbył się konkurs rzutów karnych 
zorganizowany przez Klub Sportowy Warta 
Zawada. Na Piknik przyjechali strażacy wozem 
strażackim, czym sprawili ogromną przyjem-
ność najmłodszym mieszkańcom. Dzieci miały 
okazję zobaczyć wnętrze pojazdu i zrobić sobie 

zdjęcia. Na imprezie pojawiły się maskotki: 
Puchatek i Minionek, które bezskutecznie pró-
bowały wtopić się w tłum uczestników impre-
zy.  Rada Rodziców zorganizowała także występ 
młodych solistów. Dla dzieci dodatkowe atrakcje 
zapewnił” Magik Klub Kłomnice, tworząc wio-
skę indiańską. Dużą popularnością u młodego 
pokolenia cieszyły się dmuchańce, a opadłym 
z sił animuszu dodawał popkorn i darmowe 
napoje. 

Idea Pikniku Rodzinnego spotkała się 
z dużą aprobatą lokalnej społeczności. 
Korzystając z okazji pragniemy szczegól-
nie gorąco podziękować za okazaną pomoc, 
charytatywne zaangażowanie i wsparcie: 
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zawadzie Panu 
Marianowi Szyszka, Panu Mirosławowi Jaros, 
strażakom i osobom z nim współpracującym, 
Panu prezesowi OSP Kłomnice Stanisławowi 
Piechowi, Dyrektor GOK Kłomnice - Pani 
Katarzynie Sosnowskiej, Sołtysowi Andrzejowi 
Wilk, Sołtysowi Stanisławowi Matuszczak, 
Księdzu Proboszczowi Szczepanowi Wylaź, 
Orkiestrze Dętej OSP Karczewice – Garnek, 
Folklorystycznemu Zespołowi Śpiewaczemu 
„Klepisko”, Klubowi Tańca Towarzyskiego 
„Styl”, Zespołowi Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki” oraz wszystkim mieszkańcom 
Zawady.

Kwiaty z bibuły
Karolina Gonera

W dniu 13 czerwca 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach zorganizował 
bezpłatny wyjazd na warsztaty rękodzieła artystycznego do Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Częstochowie w ramach programu Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. 

Liczna grupa kobiet (czterdzieści osób) 
z terenu naszej gminy poznała ciekawą 

formę tworzenia kwiatów. Z kolorowej krepiny 
- bibuła o marszczonej fakturze, służąca do 
wyrobu elementów dekoracyjnych, w zaled-
wie trzy godziny stworzyły prawdziwe dzieła.

Warsztaty prowadziła specjalistka pani 
Dorota Supkowska z Fundacji Wspierania 
Aktywności Twórczej i Społecznej „Stara 
Szkoła” w Ryczowie w gminie Ogrodzieniec. 
Kolejne warsztaty już niebawem.
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Gminny Konkurs z Języka Angielskiego  „English is Fun”
Ewa Kuchcińska, Aneta Prokop

24 maja 2016 w Zespole Szkół w Kłomnicach odbyła się piąta edycja Gminnego 
Konkursu pod hasłem „English is Fun”. Konkurs przygotowany został przez 
nauczycielki języka angielskiego p. Ewę Kuchcińską uczącą w Zespole Szkół 

w Konarach oraz p. Anetę Prokop z Zespołu Szkół w Kłomnicach. Wzięli w nim 
udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy. 

Podczas konkursu uczniowie pracowali 
w trzyosobowych drużynach. Konkurs 

składał się z dwóch części. Po ukończeniu te-
stu pisemnego sprawdzającego zakres mate-
riału z języka angielskiego dla klas młodszych 
szkoły podstawowej, uczniowie przystąpili do 
quizu. Uczestnicy konkursu zmagali się z ta-
kimi zadaniami jak odgadywanie co kryje się 

na obrazku oraz układanie zdań z rozsypanki 
wyrazowej.

Po zsumowaniu punktów za obie części 
konkursu okazało się, że najlepiej poradzi-
li sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Witkowicach: Natalia Zasępa, Karolina 
Ziółkowska oraz Adam Walicki, II miejsce za-
jęła reprezentacja szkoły w Konarach: Klaudia 

Chrząstek, Martyna Berska oraz Kamil Antos, III 
miejsce zajęła grupa uczniów z Zawady w skła-
dzie: Natalia Piasecka, Izabela Majchrzak oraz 
Tomasz Gołda. Wyróżnienie otrzymali uczniowie 
ze szkoły w Rzerzęczycach: Nadia Kuban, Dawid 
Koniecki oraz Wojciech Wyszka.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy, natomiast laureaci otrzymali nagrody ufun-
dowane przez wydawnictwo Oxford University 
Press. Wręczenia dyplomów oraz nagród dokonała 
Pani Dyrektor Barbara Kanoniak. Serdecznie dzię-
kujemy przedstawicielom wydawnictwa Oxford 
University Press za ufundowanie nagród oraz dy-
rektorom szkół – pani Barbarze Kanoniak i pani 
Ewie Drab z ZS w Kłomnicach, pani Annie Gale 
z ZS w Konarach oraz opiekunowi sklepiku 
szkolnego w ZS w Kłomnicach pani Agnieszce 
Kloczkowskiej za pomoc w organizacji konkur-
su. Podziękowanie kierujemy również do nauczy-
cieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu 
oraz pełnili funkcje członków komisji konkur-
sowej – dziękujemy pani Annie Wawrzkiewicz 
(ZS w Skrzydlowie), p. Renacie Chrostowskiej 
(ZS w Witkowicach), p. Sylwii Kołodziejczyk 
(ZS w Rzerzęczycach), p. Małgorzacie Ziębie (ZS 
w Garnku), oraz p. Arkadiuszowi Sitkowi (ZS 
w Zawadzie). Gratulujemy zwycięzcom wraz z ich 
opiekunami i serdecznie zapraszamy na kolejną 
edycję konkursu w roku 2017.

Powitanie Lata 2016 w Witkowicach
Jarosław Poroszewski

W niedzielę 12 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Witkowicach odbył się 
Festyn szkolno-parafialny „Powitanie Lata 2016”. Organizatorzy Zespół Szkół 

w Witkowicach, Rada Rodziców oraz parafia Św. Stanisława BM w Witkowicach 
przygotowali wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. 

Jak co roku najmłodsi mogli skorzystać 
z dmuchanych zjeżdżalni i suchego basenu, 

odbyć przejażdżkę konną i zagrać w paintball. 
Program imprezy obejmował występy uczniów 
Zespołu Szkół w Witkowicach i przedszkola-
ków Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego 
w Witkowicach. Wystąpił także Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” i tance-
rze z Klubu Tańca Towarzyskiego „Styl”. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz gimna-
styczny młodzieżowej grupy z Częstochowy 
oraz pokaz ratownictwa medycznego przy-
gotowany przez druhów OSP Chorzenice-
Witkowice. Grupa uczniów Zespołu Szkół 
w Witkowicach zaprezentowała zumbę, którą 
trenują od stycznia raz w tygodniu w ramach 
dodatkowych zajęć. Na wszystkich gości czeka-
ła kawiarenka, stół wiejski, grill, wata cukrowa 
i lody oraz ciasteczka, które upiekli uczniowie 
IV klasy. Przygotowano również strefę kibica, 
aby zainteresowani goście mogli obejrzeć mecz 
Polska - Irlandia Północna na Euro 2016. Na 

zakończenie imprezy dla wszystkich zagrał DJ 
HELOU.

Organizatorzy dziękują wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się w przygotowanie 
imprezy tj. rodzicom, nauczycielom, uczniom, 

druhom OSP Chorzenice –Witkowice oraz 
sponsorom festynu: firmom, prywatnym oso-
bom, księdzu proboszczowi i mieszkańcom 
Parafii Witkowice. Serdecznie dziękujemy 
pani Poseł Lidii Burzyńskiej, panu Wójtowi 
Piotrowi Juszczykowi, panu Radnemu Janowi 
Miarzyńskiemu, panu Radnemu Leszkowi 
Wiśniewskiemu, pani Sołtys Witkowic 
i Radnej Małgorzacie Nalewajce, panu 
Sołtysowi Chorzenic Januszowi Bławatowi, 
panu Andrzejowi Borkowskiemu za ufundo-
wanie wycieczki  dla uczniów Zespołu Szkół 
w Witkowicach z okazji 11 rocznicy nadania 
szkole imiennie Jana Kochanowskiego. 
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Podsumowanie projektu pracowni tkackiej
Katarzyna Jurkowska, Marta Ojrzyńska, Anna Cebula 

W naszej szkole w tym roku szkolnym został zrealizowany projekt „Od owieczki do 
zapaski i obrazka”. Jego uczestnikami byli uczniowie z klas 0-III oraz ich rodzice. 

W trakcie cotygodniowych spotkań od stycznia do czerwca 2016 r. dzieci uczyły 
się zakładania osnowy i tkania na ramkach tkackich, wykorzystując różnorodne 

materiały i włóczki. 

Zadanie to było poprzedzone wizytą w go-
spodarstwie agroturystycznym, w którym 

poznali zasady hodowli i pielęgnacji owiec 
oraz sposób pozyskiwania runa owczego. Na 
kolejnych spotkaniach uczestnicy zobaczyli 
przędzenie  wełny na kołowrotku i metody 
barwienia. Warsztaty tkania na ramkach 
odbywały się w grupach i obejmowały sześć 
spotkań dla każdej z nich. Jednym z za-
dań projektowych był wyjazd do Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. W czasie wycieczki 
zobaczyliśmy dawne zakłady włókiennicze 

i ich wyposażenie, Domek Prządki i Tkaczki 
oraz Światową Wystawę Tkanin. Ostatni 
etap warsztatów to wspólne spotkanie 
wszystkich uczestników połączone z warsz-
tatami przędzenia na kołowrotku i zajęciami 
plastycznymi.

Dzieci kilkakrotnie prezentowały 
swoje umiejętności tkackie: na Jarmarku 
Wielkanocnym w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłomnicach, na apelu szkolnym 
dla uczniów klas I-III oraz w Dniu Dziecka 
6 czerwca br. w czasie prezentacji  projektu  

całej społeczności szkolnej oraz gościom 
zaproszonych w tym dniu na oficjalną uro-
czystość otwarcia Pracowni Tkackiej. Z po-
wodzeniem dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności także w Telewizji Regionalnej 
NTL Radomsko.

Ważnym aspektem projektu był udział 
Rodziców we wszystkich warsztatach i wy-
cieczkach oraz wspólna praca przy tkaniu, 
doborze kolorów i materiałów.

Projekt ,,Od owieczki do zapaski i obraz-
ka” został sfinansowany w wysokości 8437,00 
zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a 1200 
zł to wkład własny Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice, które było  wnio-
skodawcą projektu. Zapraszamy na zajęcia do 
Pracowni Tkackiej i samodzielne wykonanie 
tkanin na ramkach, dużych krosnach, a także 
na krosnach gobelinowych.  

XXIV Ogólnopolski Zlot Szkół 
Sienkiewiczowskich w Oblęgorku
Dorota Rokicka-Anklewicz

W dniach 20-22 maja 2016r. delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Rzerzęczycach w składzie Lena Anklewicz - kl. VI, Dorota Wyszka - 

kl. VI i pani Dorota Rokicka-Anklewicz uczestniczyła w XXIV Ogólnopolskim Zlocie 
Szkół Sienkiewiczowskich w Oblęgorku. Tym razem na zlocie pojawiło się 50 szkół 

z całej Polski oraz jedna z Czech, w której uczniowie uczą się języka polskiego.

Pierwszego dnia po przyjeździe wszyscy 
zlotowicze zostali zakwaterowani w Bursie 

Szkolnej nr 2 w Kielcach. Następnie przewie-
ziono nas na ulicę H. Sienkiewicza, gdzie 
w strojach bohaterów z dzieł H. Sienkiewicza 
wzięliśmy udział w pochodzie. Przy dźwiękach 
orkiestry dętej, z udziałem władz miasta oraz 
potomków pisarza wszyscy zlotowicze z tarcza-
mi swoich szkół byli podziwiani i oklaskiwani 
przez mieszkańców Kielc. Tak dotarliśmy do 
Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie obejrzeli-
śmy przepiękną galę, na której byli obecni po-
tomkowie H. Sienkiewicza: wnuk pisarza Juliusz 
Sienkiewicz, prawnuczka Anna Dziewanowska, 
dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej Maciej Cybulski oraz odtwórcy ról 
z Trylogii - Daniel Olbrychski i Jan Nowicki. 
Potem wróciliśmy do miejsca zakwaterowania 
na kolację i dyskotekę.  

Drugiego dnia zlotu udaliśmy się do 
Chełmiec, gdzie uczestniczyliśmy we mszy 
świętej w kościele parafialnym pw. św. Marii 
Magdaleny i św. Mikołaja. Potem przewieziono 
nas na cmentarz parafialny, gdzie złożyliśmy 
kwiaty na grobie potomków H. Sienkiewicza. 
Następnie pojechaliśmy do Zespołu Placówek 
Oświatowych w Oblęgorku. Mieliśmy tam oka-
zję obejrzeć występy uczniów i wziąć udział 
w festynie. Zostały tam ogłoszone wyniki 

ogólnopolskich konkursów. Podobnie, jak na 
poprzednich zlotach i tym razem nie zabrakło 
tam również akcentu z Rzerzęczyc, bo w kon-
kursie literackim na list Lena Anklewicz zdo-
była wyróżnienie, a w konkursie plastycznym 
Zuzanna Gajewicz również wyróżnienie. 

W trakcie festynu spotkaliśmy wnuków, pra-
wnuków, praprawnuków pisarza oraz dyrektora 
muzeum w Woli Okrzejskiej, z którymi zrobi-
łyśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i poprosiłyśmy 
o autografy. Następnie wszyscy zlotowicze po-
chodem z tarczami szkół udali się na piknik do 
pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 
Tam wzięłyśmy udział w grach, zabawach edu-
kacyjnych, zwiedziłyśmy pałacyk i obejrzałyśmy 
przedstawienie teatralne. Potem wróciliśmy do 
szkoły w Oblęgorku, gdzie nastąpiło przekaza-
nie chorągwi zlotu szkole w Puławach, ponieważ 
tam za rok odbędzie się XXV Ogólnopolski Zlot 
Szkół Sienkiewiczowskich. Wszystkie szko-
ły otrzymały również pamiątkowe certyfikaty 
uczestnictwa w zlocie w Oblęgorku. Następnie 
uczestniczyliśmy w dyskotece, a wieczorem peł-
ni wrażeń wróciliśmy do bursy.

Trzeciego dnia zlotu udaliśmy się do Zamku 
Królewskiego w Chęcinach, gdzie zwiedzaliśmy 
jego ruiny, basztę i skarbiec. Następnie poje-
chaliśmy do Centrum Nauki Leonarda da Vinci 
w Podzamczu Chęcińskim. Tam uczniowie 

mogli spróbować swoich sił w różnych grach, za-
bawach edukacyjnych na inteligencję i logiczne 
myślenie z zakresu matematyki, biologii, che-
mii, fizyki i innych. Następnie wszyscy uczest-
nicy zlotu wrócili do miejsca zakwaterowania, 
gdzie pożegnali się i ruszyli w drogę powrotną 
do swoich domów w różnych rejonach Polski 
i nie tylko. 

Wszyscy „Sienkiewiczacy” przez te  trzy dni 
stworzyli po raz kolejny wielką rodzinę. Słowa 
uznania i podziękowania należą się panu dy-
rektorowi Ryszardowi Krok, który od lat wraz 
z gronem pedagogicznym z naszej szkoły pie-
lęgnuje tę wspaniałą tradycję udziału w zlotach. 
Dziękujemy również Radzie Rodziców za finan-
sowe  wsparcie, które umożliwiło nam udział  
w tej  doniosłej uroczystości. Mamy nadzieję, 
że tradycja ta przetrwa przez następne lata, 
bo jest doskonałą okazją do promocji szkoły 
w Rzerzęczycach, a tym samym gminy Kłomnice 
na terenie całego kraju. 
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Powiatowa Sesja Ekologiczna 
Ewa Pośpiech, Monika Merda, Dagmara Nitecka

Sesja ekologiczna zorganizowana w naszej szkole 3 czerwca 2016 r. odbywała 
się  pod hasłem „Palący Temat - Niska Emisja”, podobnie jak obchodzony 

w kwietniu br. Dzień Ziemi. Główny cel, który przyświecał zorganizowanej sesji, 
to promocja odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz ochrony klimatu oraz 

przeciwdziałanie produkcji zanieczyszczeń powietrza.

Wszystkich zebranych, a mianowicie: 
uczniów, nauczycieli i zaproszonych 

gości, powitała Pani Anna Gała – Dyrektor 
Zespołu Szkół w Konarach. W murach naszej 
szkoły miło było nam gościć przedstawicieli 
władz powiatowych: Członka Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego Pana Jana Miarzyńskiego 
oraz reprezentującego Radę Powiatu Pana 
Leszka Wiśniewskiego.  

Swoją obecnością  zaszczyciły nas również: 
Pani Barbara Zgrzebna sołtys wsi Pacierzów 
oraz Pani Aneta Krok sołtys wsi Konary. 
Ponadto na sesji obecny był leśniczy Pan 
Tomasz Banaszkiewicz z Nadleśnictwa Gidle.

W ramach sesji ekologicznej odbył się kon-
kurs wiedzy, do którego  przystąpili uczniowie 
gimnazjum w Garnku, Kłomnicach, Konarach, 

Kruszynie, Skrzydlowie,  Widzowie oraz 
w Zawadzie.

 Uczniowie wykazali się wysokim pozio-
mem wiedzy z przedmiotów: biologia, geo-
grafia i chemia. Nie są im obce zagadnienia 
związane z globalnym zagrożeniem dla śro-
dowiska przyrodniczego i zasobów przyrody 
– znają skutki oraz przyczyny zanieczyszczeń 
biosfery, posiedli wiedzę na temat wykorzysta-
nia alternatywnych źródeł energii. 

Poziom wiedzy uczestników konkursu był 
wyrównany, po teście okazało się, że I miejsce 
zajęła Julia Gonera z ZS w Zawadzie, II miej-
sce powędrowało do Aleksandry Śliwakowskiej 
uczennicy ZS w Konarach, III miejsce zajęła 
Katarzyna Kupczak z ZS w Kłomnicach. 
Wyróżnienia otrzymali: Dawid Witczak z ZS 

w Garnku, Norbert Zygała z ZS w Kruszynie, 
Arkadiusz Kręt z ZS w Widzowie. Zwycięzcy 
Konkursu Ekologicznego otrzymali dyplomy 
i atrakcyjne nagrody książkowe.

Przebieg sesji uświetnił występ artystyczny 
w wykonaniu uczniów  Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Konarach. Przygotowali 
oni przedstawienie pt. „Nie ma życia bez wody”, 
którego tematyka po części nawiązywała do 
tematyki sesji, mówiła o konieczności ochrony 
zbiorników wodnych, racjonalnego i oszczęd-
nego używania wody. 

Z pewnością ważnym punktem sesji były 
warsztaty ekologiczne, które poprowadził Pan 
Tomasz Banaszkiewicz – leśniczy Nadleśnictwa 
Gidle. Podczas prelekcji uczniowie mogli do-
wiedzieć się wielu ciekawostek odnośnie oso-
bliwości przyrodniczych naszego regionu.

Jesteśmy przekonani, że udział w sesji 
ekologicznej dostarczył pozytywnych emocji 
i wrażeń wszystkim zebranym, wzbogacił ich 
wiedzę na temat podejmowanych działań na 
rzecz ochrony klimatu i redukcji zanieczysz-
czeń. Mamy też nadzieję, że poprzez organi-
zowanie tego typu przedsięwzięć, nigdy nie 
pozostaniemy obojętni na ekologiczne proble-
my Ziemi. 

Sukces Biblioteki w Rzerzęczycach
Monika Rączkowska

 
W styczniu 2016 r. nasza Biblioteka zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu 

dla bibliotek publicznych i szkolnych: “Skąd się wzięły małpy w Internecie?”.
 Zorganizowały go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 i Wydawnictwo Widnokrąg. 

Na początku marca okazało się, że Biblioteka 
z Rzerzęczyc znalazła się w gronie 5 lau-

reatów konkursu. Rywalizowaliśmy z dużymi 
bibliotekami takimi jak wojewódzkie, miejskie 
czy pedagogiczne. Jest to zatem duży sukces filii 
w Rzerzęczycach. Do zwycięstwa przyczyniły się 

biblioteczne tablety, które Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kłomnicach zdobyła w 2015 r. 
w konkursie Programu Rozwoju Bibliotek. 

Biblioteka w Rzerzęczycach od lutego tego 
roku posiada bezpłatny dostęp do e-learningowe-
go kursu  języka angielskiego FunEnglish.pl. Kurs 

przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
Można korzystać z niego samodzielnie - potrzeb-
ny jest tylko komputer z dostępem do Internetu.  

„Tydzień z Internetem”  to kolejny projekt 
FRSI, w którym Biblioteka wzięła udział. Jest 
to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, 
której celem jest zachęcenie jak największej 
liczby osób do poznania możliwości, jakie daje 
Internet. Młodym uczestnikom wydarzenia 
znów przydały się biblioteczne tablety.

Od kwietnia Biblioteka w Rzerzęczycach 
bierze udział w innym projekcie FRSI:  „Link do 
przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Celem 
projektu jest zachęcenie młodych ludzi z małych 
miejscowości do nauki kodowania. Rywalizując 
z ponad 60 instytucjami z całej Polski, m. in. 
biblioteki, szkoły, ośrodki kultury, znaleźliśmy 
się wśród 23 szczęśliwców, którym zostały wy-
pożyczone amerykańskie roboty Finch do na-
uki programowania dla dzieci. Dzięki wsparciu 
FRSI powstał w Bibliotece w Rzerzęczycach 
Lokalny Klub Kodowania (LKK). Oprócz zajęć 
w LKK odbyło się 6 warsztatów promujących 
naukę kodowania z wykorzystaniem robotów 
Finch. Brali w nich udział uczniowie Szkół 
Podstawowych z Rzerzęczyc i Witkowic oraz 
dzieci z Pacierzowa i Zawady. Łącznie w warsz-
tatach wzięło udział 84 dzieci. 

Poza tym Biblioteka Publiczna 
w Rzerzęczycach stale promowała czytelnic-
two i usługi Biblioteki wśród dzieci i młodzieży, 
współpracując z bibliotekami szkolnymi przy 
ZS w Rzerzęczycach i w Witkowicach oraz 
z miejscowym Przedszkolem i Oddziałem 
Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej.
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Pracowite półrocze 
Danuta Wilk

W dzisiejszym artykule postaram się przedstawić Państwu, szanowni Czytelnicy, 
dokonania Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w  Kłomnicach w okresie od stycznia do lipca 2016 r. 

Nowa odsłona działalności Związku rozpo-
częła się spotkaniem opłatkowym w dniu 6 

stycznia 2016 r. Na spotkaniu tym mieliśmy za-
szczyt i przyjemność gościć p. Lidię Burzyńską 
– posłankę na Sejm RP i jej sekretarza p. Sylwię 
Zasępę oraz, jak zawsze, serdecznie przyj-
mowane na naszych uroczystościach władze 
gminne reprezentowane w tym dniu przez p. 
Adama Śliwakowskiego – wicewójta, p. Adama 
Worwąga – przewodniczącego Rady Gminy 
i p. Barbarę Mizerę – sekretarza Gminy. Swoją 
obecnością zaszczycił nas też proboszcz miej-
scowej parafii ks. kanonik Mirosław Turoń oraz 
koleżanki i koledzy z Kół Pławno i Ciężkowice, 
a także bardzo liczne grono niezawodnych jak 
zawsze członków naszego Związku. Spotkanie 
prowadził przewodniczący Związku p. Ryszard 
Całus. Były serdeczne życzenia od wszystkich 
Gości dla członków Związku oraz dyplomy i po-
dziękowania dla najbardziej aktywnych i zaan-
gażowanych. Spotkanie opłatkowe upłynęło 
w rodzinnej, ciepłej atmosferze.

Kolejną okazją do spotkania był Dzień 
Kobiet. Uczestniczyły w nim władze gminne: p. 
Piotr Juszczyk – wójt Gminy Kłomnice, p. Adam 
Śliwakowski – wicewójt oraz p. Barbara Mizera 
– sekretarz Gminy. Dla pań były serdeczne ży-
czenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, kwiaty 
i słodycze. Od p. wójta otrzymaliśmy ponadto 
wspaniały prezent w postaci nowego lokalu 
na biuro związku. Otrzymaliśmy „taki lokal, 
jakiego sobie życzyliśmy”. 

Kolejna impreza to spotkanie integracyjne 
w dniu 1 maja w Rzerzęczycach. Uczestnicy 
imprezy bawili się świetnie we własnym gro-
nie. Były gry, zabawy i konkursy z nagrodami, 
a więc i dużo emocji. 

Oprócz wymienionych spotkań zorgani-
zowane zostały turnusy wypoczynkowe do 
Darłówka (czerwiec), Zakopanego (czerwiec) 
i Krynicy-Zdrój (czerwiec-lipiec). Wyjazdy 
zdrowotno-wypoczynkowe cieszą się dużą po-
pularnością, a ich uczestnicy chwalą sobie or-
ganizację wyjazdów, wyżywienie i stosunkowo 
niskie koszty pobytu, dzięki czemu z wyjazdów 
może skorzystać większa liczba związkowców.

W omawianym okresie były też wycieczki 
turystyczne: trzydniowa Elbląg-Frombork-
Malbork oraz jednodniowe do Cieszyna, 
Uniejowa, Sandomierza i Łowicza z pobliskim 
Nieborowem. Sandomierz powitał nas upa-
łem. Temperatura sięgała 40oC, ale emeryci to 
twardy „gatunek ludzkości” i mimo niesprzy-
jającej aury zwiedziliśmy wiele zabytkowych 
miejsc, między innymi Bramę Opatowską, 

Podziemną Trasę Turystyczną ze słynnymi 
piwnicami. Wysłuchaliśmy legend, w tym 
najsłynniejszej o dzielnej Halinie Krępiance. 
Odbyliśmy również rejs statkiem po Wiśle, 
podczas którego podziwialiśmy panoramę 
Sandomierza oraz piękno miejscowej przy-
rody z doskonale widocznymi w tle Górami 
Pieprzowymi. Wycieczka do Łowicza też była 
udana pod każdym względem. Dopisała nam 

prawdziwie „wycieczkowa” pogoda, mieliśmy 
niezwykle sympatycznego i kompetentnego 
przewodnika, a sam Łowicz zachwycił nas swo-
ją bogatą historią, zabytkami i słynnymi wyci-
nankami oraz innymi cudami łowickiej kultury. 
Nie mniej interesujący okazał się Nieborów ze 
wspaniałym pałacem i ciekawym parkiem.

Dużym zainteresowaniem i coraz większą 
popularnością wśród członków Związku cieszą 
się wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy 
– Skrzydlów, Kruszyna, Rzerzęczyce, Żytno, 
Gidle. Były dwa takie wyjazdy i planowane są 
następne. Wśród imprez kulturalnych wymie-
nić należy również wyjazdy do kina i teatru. 

W omawianym półroczu odbyło się także 
ciekawe spotkanie z komendantem Policji pod 
hasłem „Bezpieczny senior”. Poza tym człon-
kowie Związku brali czynny udział w organi-
zacji koncertu im. Reszków, który corocznie 
odbywa się w kościele w Garnku oraz czynnie 
uczestniczyli  w zajęciach gimnastycznych dla 
seniorów prowadzonych przy Zespole Szkół 
w Kłomnicach.

W II półroczu 2016 r. plan pracy obejmu-
je: wielopokoleniową wycieczkę rowerową, 
turnus wypoczynkowy Dźwirzyno (sierpień), 
turnus wypoczynkowy Świnoujście (wrze-
sień-październik), wycieczkę integracyjną 
Kleszczów-Ostrowy (wrzesień), Dzień Seniora 

(październik), zawody strzeleckie o puchar 
wójta Gminy Kłomnice – Dzień Niepodległości 
(listopad) oraz wyjazdy do kina, teatru i być 
może jakaś operetka.

Plan pracy Zarządu PZERiI jest imponujący 
a jego realizacja wymaga mnóstwo przygoto-
wań, wielu godzin pracy i poświęcenia własne-
go wolnego czasu na rzecz innych. Uzyskane 
efekty są też wynikiem zgodnej współpra-
cy całego Zarządu, osób wspomagających 
i sponsorów.

Szczególne podziękowania należą się wła-
dzom gminnym, które są bardzo przyjazne 
emerytom. Okazują im szacunek wyrażany nie 
tylko słowami, ale przede wszystkim konkretną 
pomocą. Ich przedstawiciele są obecni na każ-
dej organizowanej imprezie, mimo rozlicznych 
własnych obowiązków znajdują czas, aby być 
na zebraniach Zarządu, pomagają finansowo, 

dzięki czemu Związkowi łatwiej jest realizo-
wać swoje plany i zamierzenia. A „wisienką 
na torcie” tej pomocy jest przyznanie lokalu 
biurowego o większej powierzchni i bardziej 
przyjaznego emerytom, ponieważ mieści się 
na I piętrze, a tym samym jest mniej schodów 
do pokonania. Za ten wspaniały prezent, zain-
teresowanie działalnością Związku oraz wielką 
życzliwość bardzo serdecznie dziękujemy wła-
dzom gminnym.

W podsumowaniu pracy Związku nie może 
zabraknąć słów uznania dla człowieka, któ-
ry wspaniale potrafi zmobilizować do zgod-
nej i owocnej współpracy Zarząd, sponsorów 
i wszystkich związkowców, pozostając same-
mu osobą skromną i prawie anonimową. Ten 
ktoś to pan Ryszard Całus – przewodniczący 
Związku, wspaniały organizator i kolega, czło-
wiek niezwykle życzliwy i oddany pracy związ-
kowej. Dziękujemy Mu za to co było i czekamy 
na dalsze poczynania.

Zarząd i jego przewodniczący mają też pro-
pozycję dla tych, którzy zechcieliby poświęcić 
swój wolny czas dla innych, są przyjaźnie na-
stawieni do ludzi, mają pogodne usposobienie 
oraz lubią poznawać świat, Polskę i najbliższe 
okolice. Zapiszcie się do Związku! Serdecznie 
zapraszamy!
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Roman Cisowski i jego strzelecka pasja
Jan F. Milc

Od 2005 roku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice działa 
- z dobrymi wynikami - sekcja strzelectwa sportowego. Warto przypomnieć, że 

inicjatorem utworzenia tej sekcji był p. Zdzisław Matusiak.  Obecnie kieruje nią 
 p. Jarosław Poroszewski.

Od momentu utworzenia w sekcji na-
stąpiło wiele bardzo istotnych zmian. 

Przede wszystkim dyspozycja sportowa za-
wodników znalazła się na bardzo wysokim 
poziomie. Świadczą o tym osiągane wyniki 
w zawodach szczebla ogólnopolskiego i lo-
kalnego. Warto tu wskazać na niedawny 
sukces w VII Ogólnopolskich Zawodach 
Strzeleckich, które były Memoriałem im. 
Wojciech Ruszkowskiego, jaki odniósł czło-
nek sekcji p. Roman Cisowski. 

Pan Roman Cisowski jest członkiem 
i zawodnikiem sekcji już 7 lat. Swoją przy-
godę z tym sportem rozpoczął jako uczeń 
6-tej klasy kłomnickiej podstawówki (obec-
nie uczęszcza do trzeciej klasy technikum). 
Ostatnie cztery lata to bardzo intensywny 
okres treningowo-startowy. W Memoriale 
im. W. Ruszkowskiego zmierzył swoje umie-
jętności z członkiniami i członkami Kadry 
Narodowej pp. Wiolettą Pawluczak, Oliwią 
Dąbrowską i Maciejem Rymskim, gdzie zajął 
znakomite 3 miejsce! Jak doszło do tego nie-
bywałego wydarzenia? Oto relacja naszego 
Mistrza:
- Zawody rozegrano 9 kwietnia 2016 roku 
na strzelnicy sportowej w Częstochowie.  
Do konkurencji, obok reprezentantów wielu 
klubów strzeleckich przystąpili także repre-
zentanci Polski w tej dyscyplinie. Wśród takich 

znakomitości byłem także ja. Ze względu na 
dużą liczbę uczestników rozegrano rundę 
kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniono 
osiem osób z najlepszymi wynikami. Ku mojej 
wielkiej radości też znalazłem się w tej gru-
pie, z czwartym wynikiem! Wiele zadowole-
nia i nieukrywanej dumy dała mi prezentacja 
finalistów. Kiedy spiker przedstawiał członków 
Kadry Narodowej lista ich osiągnięć, zdobytych 
pucharów i uczestnictwa w renomowanych 
zawodach była imponująca, natomiast przy 
mojej prezentacji było: „Roman Cisowski, kara-
binek, Kłomnice”! i nic więcej! Ja człowiek zni-
kąd jestem wśród najlepszych. Cóż za wielka 
radość! Niektórzy pytali mnie „gdzie znajdują 
się te Kłomnice”? odpowiadałem najspokoj-
niej jak potrafiłem pokazując lokalizację na 
dość dużej mapie. Zdziwienie niektórych było 
wręcz zabawne... Finał rozegrano w formie 
sukcesywnego wyeliminowywania zawodników 
z najsłabszymi wynikami po każdej rundzie.  
Nie miałem pojęcia jak przygotować się do 
tej części zawodów, podglądałem więc najlep-
szych, jeśli Wioletta wykonywała skłon, to ja 
też, ćwiczyła dłonie, to ja też... Takie papugo-
wanie, ale  nic innego w tym momencie nie 
przychodziło mi do głowy. Jednak w chwili, 
kiedy nałożyłem słuchawki świat zewnętrzny 
przestał dla mnie istnieć. Byłem tylko ja, kara-
binek i tarcza. Po kolejnych rundach trzymałem 

się „9-tek” i zajmowałem drugą lokatę, tuż za 
Wiolettą Pawluczak oraz wyprzedzałem Oliwię 
Dąbrowską. Jednak w kolejnej rundzie popeł-
niłem minimalny błąd i ustrzeliłem „8”. Była to 
duża strata, ale i tak ostatecznie byłem trze-
ci! TRZECI w moim pierwszym w życiu finale 
w zawodach ogólnopolskich!!!

Na pytanie: co daje strzelectwo? p. Roman 
tak odpowiada: - Mnie ten sport dał wiele.  
To moja pasja. Przede wszystkim nauczyłem 
się koncentracji, potrafię się wyciszyć i sku-
pić na konkretnym zadaniu. Nauczyłem się 
radzenia w trudnych sytuacjach, szczególnie 
podczas zawodów, kiedy zdarza się słabszy 
strzał. Wtedy pełna koncentracja pozwala na 
poprawienie wyniku. Nie można się poddawać, 
trzeba myśleć pozytywnie, a wtedy wynik na 
pewno będzie lepszy. I zwykle jest. 

Sekcja boryka sie z wieloma kłopotami. 
Najbardziej dokucza brak nowoczesnego 
sprzętu i odpowiednich ubiorów. Są to kosz-
towne rzeczy, a budżet, którym działacze 
dysponują nie wystarcza nawet na przejazdy 
zawodników na zawody. Często więc sami 
zawodnicy inwestują w sprzęt. Tak też jest 
z p. Romanem, który w ostatnich dniach za-
kupił strój strzelecki, stabilizujący sylwetkę 
zawodnika i umożliwiający mu „robienie” 
dobrych i powtarzalnych wyników. 

Działacze mają pomysły na poprawienie 
finansów sekcji, jednak wydaje się, że bez 
wsparcia systemowego, czy to w formie dota-
cji z budżetu Gminy Kłomnice (wszak sukcesy 
zawodników są znakomitą promocją naszej 
Gminy), czy też sponsoringu zamierzenia ak-
tywu nie poprawią znacząco sytuacji.

Od lewej: Dawid Topolski, Roman Cisowski, Patrycja Przybyłowicz, Janusz Sambor
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III Otwarty Turniej Strzelecki z Broni 
Pneumatycznej im. Wojciecha Ruszkowskiego
Jarosław Poroszewski

W dniu 8 maja 2016 r. już po raz trzeci odbył się turniej strzelecki z broni pneumatycznej 
upamiętniający postać Wojciecha Ruszkowskiego, trenera i popularyzatora strzelectwa 

sportowego. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice, a  patronat nad nimi objął Wójt Gminy Kłomnice. 

Turniej przeprowadzono w Hali Sportowej 
przy Zespole Szkół w Kłomnicach. 

Uczestniczyło w nim 33 zawodników i zawod-
niczek z terenu powiatu częstochowskiego, 
Dąbrowy Górniczej, Radomska i Bełchatowa. 
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kon-
kurencjach i kategoriach przedstawiają się 

następująco: Karabinek pneumatyczny – ka-
tegoria Open: 1. Roman Cisowski, 2. Jarosław 
Poroszewski, 3. Łukasz Bitner, 4. Jolanta 
Puszek. Karabinek pneumatyczny – katego-
ria Młodzik do 17 lat: 1. Ewa Mariankowska, 
2. Piotr Łągiewka, 3. Krystian Gałkowski,  
4. Dawid Topolski, 5. Damian Bekus, 6. 

Wiktoria Pachulska, 7. Michał Godyń, 
 8. Jakub Michoń. Pistolet pneumatycz-
ny – kategoria Open: 1. Grzegorz Kawalec,  
2. Kacper Bobrowski, 3. Mariusz Sobolewski, 
4. Edward Kosmala, 5. Rafał Ślęzak, 6. Anna 
Sobolewska. Pistolet pneumatyczny – ka-
tegoria Młodzik do 17 lat: 1. Wiktor Blada,  
2. Patrycja Przybyłowicz, 3. Sylwia Szwed,  
4. Mateusz Szwed.

Organizatorzy turnieju pragną  podzię-
kować wszystkim zawodnikom za udział 
w zawodach oraz wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do ich organizacji.

Strzeleckie Mistrzostwa Gminy Kłomnice
Zdzisław Matusiak

Rozgrywane od stycznia do kwietnia pięciorundowe Mistrzostwa Gminy 
w Strzelectwie z broni pneumatycznej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Zawody rozgrywano zarówno w klasyfikacji drużynowe j jak i indywidualnej. 
Każda drużyna składała się z trzech zawodników strzelających z karabinka 

pneumatycznego po 20 strzałów ocenianych i jednego z pistoletu pneumatycznego.

Suma wszystkich wyników wpływała na 
końcowy wynik drużyny. Podobne zasady 

obowiązywały w klasyfikacji i indywidualnej. 
Do turnieju drużynowego przystąpiło 9 drużyn, 
które w takiej liczbie ukończyły Mistrzostwa. 
Duże zainteresowanie tak wśród młodzieży 
jak i seniorów daje nadzieję na dalszy rozwój 
tej dyscypliny sportowej w naszej Gminie. 
Rekordowa ilość drużyn i zawodników ry-
walizujących o puchary, medale i dyplomy to 
w dużej mierze zasługa wszystkich tych, któ-
rzy włączyli się w organizację tych zawodów. 
Wśród dużej grupy zawodników, którzy maja 
już za sobą udział w zawodach o różnym stopniu 
trudności byli także uczestnicy startujący po 
raz pierwszy w tego rodzaju turnieju. Wszyscy, 
którzy debiutowali w Mistrzostwach zasługują 
na szczególne wyróżnienie tak za swoją posta-
wę sportową jak i za wolę walki o jak najlepszy 
wynik. Na wyróżnienie wśród tej grupy zasłu-
gują: w konkurencji karabinek pneumatyczny 
p. Anna Koza i p. Stanisław Stępień,  w pisto-
lecie pneumatycznym p. Adam Worwąg i p. 
Małgorzata Nalewajka.

W konkurencji karabinek pneumatyczny 
startowało 36 zawodników natomiast w pistole-
cie pneumatycznym 14 zawodników. Grono za-
wodników reprezentujących społeczność gmin-
ną w zawodach powiatowych, okręgowych itp. 
sukcesywnie się rozrasta osiągając godne uwa-
gi wyniki sportowe. To Patrycja Przybyłowicz, 
Roman Cisowski, Dawid Topolski, Krystian 
Gałkowski, Łukasz Bitner i mający ogromny 

niewykorzystany potencjał sportowy Jakub 
Kowalik na dzień dzisiejszy są zawodnikami 
młodego pokolenia, z którymi wiąże się naj-
większe nadzieje. Uzupełniając skład osobowy 
reprezentantów naszej gminy o osoby Jarosława 
Poroszewskiego nie tylko dobrego strzelca, ale 
również dobrego organizatora i cenionego pe-
dagoga oraz Janusza Sambora, który w sprawny 
i fachowy sposób prowadzi dokumentację każ-
dych zawodów, można optymistycznie spojrzeć 
na przyszłość.

Klasyfikacja indywidualna do 6 miejsca: 
Karabinek pneumatyczny (Kpn) – 1. Roman 
Cisowski, 2. Jarosław Poroszewski, 3. Łukasz 
Bitner, 4. Krystian Gałkowski, 5. Tomasz 
Śliwakowski, 6. Janusz Sambor. Pistolet pneuma-
tyczny (Ppn) – 1. Zdzisław Matusiak, 2. Patrycja 

Przybyłowicz, 3. Janusz Sambor, 4. Adam 
Worwąg, 5. Roman Cisowski, 6. Jakub Kowalik. 
Juniorzy Kpn – 1. Krystian Gałkowski, 2. Dawid 
Topolski, 3. Damian Bekus, 4. Jakub Michoń,  
5. Ewa Kaniewska, 6. Wojciech Owczarek, 
7. Kamil Urbańczyk. Kobiety – 1. Patrycja 
Przybyłowicz, 2. Anna Koza, 3. Małgorzata 
Nalewajka, 4. Jolanta Puszek, 5. Ewa Kaniewska, 
6. Dominika Cubała. Klasyfikacja drużynowa: 
1. CiS, 2. Seniorzy, 3. OSP Chorzenice-Witkowice, 
4. Los Amigos, 5. Kłomnice, 6. Rzerzęczyce, 7. 
Radni, 8.Witkowice, 9. Myśliwi.

Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło 
się 19 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
w Kłomnicach. Puchary i dyplomy zwycięz-
com wręczyli: p. Adam Śliwakowski Zastępca 
Wójta Gminy Kłomnice, p. Barbara Kanoniak 
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kłomnice, p. Ewa Drab Członek Zarządu 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice, p. Stanisław Matuszczak Radny 
Gminy Kłomnice oraz p. Jarosław Poroszewski 
kierownik sekcji strzeleckiej przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice.
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Sukcesy strzelców 
z Gminy Kłomnice 
Roman Cisowski

Dnia 20 czerwca 2016 roku w Dąbrowie 
Górniczej odbyło się rozdanie nagród 

za Strzelecką Ligę Szkolną. Nasi 
strzelcy pomimo iż nie uczestniczyli 

we wszystkich z 6 spotkań rozgromili 
konkurencję wywołując poruszenie 

wśród organizatorów jak i rywali. 

Jak już to często bywa zawodnicy z naszej 
gminy zajęli czołowe miejsca w wielu ka-

tegoriach. Przedstawię szczegółowe wy-
niki.  Kategoria: szkół średnich (chłopcy):  
2 miejsce Łukasz Bitner, 4 miejsce Roman 
Cisowski, 5 miejsce Piotr Łągiewka, 7 miejsce 
Krystian Gałkowski; gimnazjum (dziewczę-
ta): 1 miejsce Patrycja Przybyłowicz, 5 miej-
sce Josephin Viscio; gimnazjum (chłopcy):  
2 miejsce Dawid Topolski, 14 miejsce Damian 
Bekus. Klasyfikacja drużynowa: szkoły średnie 
(chłopcy): 1 miejsce TZN Częstochowa (repre-
zentowany przez zawodników mieszkających 
w Gminie Kłomnice uczących się w TZN-nie); 
gimnazjum (dziewczęta): 2 miejsce drużyna 
z Gminy Kłomnice; gimnazjum (chłopcy)  
3 miejsce drużyna z Gminy Kłomnice.

Nasi strzelcy  
w Radomsku
Roman Cisowski, Janusz Sambor  

 Tegoroczne „Dni Radomska” 
obchodzone były w weekend 18 i 19 

czerwca i miały bardzo uroczysty 
charakter, gdyż uczczono jednocześnie 

750-lecie lokacji miasta (1266-2016). 
Imprezie towarzyszył tradycyjny 

turniej strzelectwa pneumatycznego 
zorganizowany przez Klub Strzelecki 

„10-tka” z Radomska.

W tym roku zawodom patronował prezy-
dent miasta p. Jarosław Ferenc, który 

ufundował nagrody dla najlepszych strzelców. 
Klasyfikacja zawodników była prowadzona 
w kategoriach wiekowych: dzieci (do gim-
nazjum włącznie) i dorośli. Gminę Kłomnice 
reprezentowało siedmiu strzelców - członków 
sekcji strzeleckiej przy Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice. W katego-
rii Open dla dorosłych najlepszy okazał się 
nasz kolega Tomasz Śliwakowski z wynikiem 
97 pkt. W pierwszej dziesiątce znaleźli się: 
Roman Cisowski 92 pkt, Zdzisław Matusiak 
91 pkt, Jarosław Poroszewski 91 pkt i Janusz 
Sambor 91 pkt, startowało 340 zawodników. 

Ogólnopolski Turniej Karate 
Barbara Musiał

W dniu 11 czerwca 2016r. na Sali Sportowej w Garnku odbył się I Ogólnopolski 
Turniej Karate Uechi-Ryu. Patronat nad Turniejem objął Wójt Gminy Kłomnice 
Piotr Juszczyk. Organizatorem Zawodów była Akademia Sportowo-Rekreacyjna 

„Okinawa Uechi-Ryu”. 

W Turnieju wzięli udział adepci z 12 sek-
cji karate, w sumie 60 zawodników. 

Zawodnicy z naszych sekcji- z Garnka: Krystian 
Kołodziejczyk, Michał Kołodziejczyk, Tomasz 
Bartnik, Dawid Nowakowski, Mateusz Wójcik, 
Alan Mokrzycki, Oliwier Jurczyk, Mateusz 
Rembielak, Klaudia Baran, Milena Baran, 
Kajetan Rutkowski, z Rzerzęczyc: Igor Patyk, 
z Gidel: Mariusz Musiał, z Rędzin: Kacper 
Bala, Jarosław Kłak, Jakub Kwasek, Sebastian 
Anzorge. Na Turniej przybyli również za-
wodnicy z sekcji: Makowiska, Kiełczygłów, 

Starcza, Łódź, Andrzejów, Brzeziny, 
Częstochowa i Poraj. Swoją obecnością za-
szczycili nas przedstawiciele Gminy Kłomnice 
Pani Barbara Mizera oraz Pan Robert Kępa, 
Sołtys wsi Garnek Pani Wiesława Jędras oraz 
Pani Dyrektor Anida Chybalska. Zawodnicy 
zmagali się w dwóch konkurencjach: sumo-
-grappling i karate z podziałem na grupy 
wiekowe i wagowe. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, nikt bez walki się nie poddał. Jednak 
pomimo trudu i wysiłku dostarczył wszystkim 
wielu emocji i wrażeń, nie tylko zawodnikom 
ale również wszystkim oglądającym zmaga-
nia. Na zwycięzców czekały oczywiście na-
grody: puchary, medale i dyplomy. Wszystkim 
zawodnikom serdecznie gratulujemy! 

Pragniemy podziękować Dyrekcji Szkoły 
w Garnku za współpracę i udostępnienie sali. 
Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie 
i praca rodziców dzieci z sekcji w Garnku, któ-
rzy przygotowali Turniej i zadbali o sprawny 
jego przebieg. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejny Turniej.

Zawody wędkarskie w Zawadzie
Marian  Szyszka

Wczesnym rankiem 5 czerwca 40 uczestników zameldowało się nad zalewem 
w Zawadzie z okazji  kolejnej edycji „Zawodów wędkarskich z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka” o puchar Wójta Gminy Kłomnice.

Pod okiem głównego sędziego – pana 
Arkadiusza Komorowskiego, zawodnicy w  

2  kategoriach  wiekowych,  korzystając z przy-
gotowanych przynęt „polowali” na co większe 
okazy. W kategorii  młodszej (do 12 lat) I miej-
sce zdobył Oskar Jamrozik z Kłomnic, II miej-
sce Julia  Szymocha z Konar a III miejsce Kamil 
Bruś z Zawady. W kategorii starszej (powyżej 
12 lat) I miejsce zdobył Kacper Koza z Konar, 
II miejsce Grzegorz Kamiński z  Garnku, a III 
miejsce Bartosz Ciastek z Garnku.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagro-
dy rzeczowe. Obok nagród i pamiątkowych 
dyplomów przygotowany był poczęstunek 
dla zawodników oraz wszystkich obecnych. 
Organizatorem Zawodów Wędkarskich z oka-
zji Dnia Dziecka, jak co roku, było stowarzysze-
nie „Jedność w działaniu” z Zawady oraz PZW 
Zawada. 

Dziękujemy wszystkim młodym wędka-
rzom za uczestnictwo i zapraszamy za rok!!

Gazeta Kłomnicka
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Nasi strażacy szkolili się w Krakowie
Rafał Cieślak

Dziesięciu druhów w dniach 3-5 i 25-26 czerwca szkoliło się w Wojewódzkim Ośrodku 
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie i na poligonie Szkoły Aspirantów 

PSP w Krakowie. Strażacy doskonalili swoje umiejętności z zakresu zwalczania 
pożarów wewnętrznych, do których zalicza  się m.in. pożary mieszkań, domów.

Druhowie poznali nowe „techniki” gaszenia 
pożarów, które od lat znane są i praktyko-

wane w m.in. Stanach Zjednoczonych, a tak-
że doskonalili pracę w sprzęcie ochrony dróg 
oddechowych. Na pierwszym zjeździe przypo-
minano sobie teorie - zjawisko pożaru, rozgo-
rzenia czy wstecznego ciągu płomienia (back-
draft).  Po zajęciach teoretycznych - praktyka. 
Zajęcia odbywały się na dworze i w specjalnym 
mobilnym trenażerze, w którym panowała 
podwyższona temperatura i bardzo duże zady-
mienie. Występowały tam też elementy, które 
się paliły, a strażacy mogli zobaczyć symulowa-
ne zjawisko zapalenia sie gazów pożarowych.  
Po ćwiczeniach - typowe zajęcia na koszarach 
- sprzątanie i konserwacja sprzętu, sprzątanie 
koszar. Następny zjazd całościowo poświęco-
ny był na zajęcia na poligonie. Instruktorzy SA 
PSP w Krakowie pokazali na „małym domku” 
zjawisko backdraftu i rozgorzenia, czy poka-
zanie „granic” wybuchowości gazów. Szybkie 
przypomnienie podawania prądów gaśniczych 

i wejście do komory rozgorzeniowej, w której 
panowała bardzo wysoka temperatura. Można 
było zobaczyć spalające się gazy pożarowe.  
Instruktorzy uczyli jak kontrolować pożar by 
było bezpiecznie i z jak najmniejszymi strata-
mi. Pokazali strażakom na co zwracać uwagę 
i jak odczytywać oznaki pożaru. 

Dziękujemy serdecznie za wsparcie Gminy 
Kłomnice przy opłatach wynikających z tego 
szkolenia. W szkoleniach brali udział dru-
howie z jednostek OSP - Pacierzów, Konary, 
Karczewice-Garnek, Kłomnice, Rzerzęczyce, 
Zdrowa, Zawada i Skrzydlów. Szkolenie zor-
ganizował dla naszych strażaków naczelnik 
OSP Pacierzów, a głównymi organizatora-
mi był Wojewódzki Ośrodek Szkolenia KW 
PSP w Krakowie, Szkoła Aspirantów PSP 
w Krakowie i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rozkochowie. Zapraszamy serdecznie za-
interesowanych tematem pożarów wewnętrz-
nych na stronę CFBT.pl i facebook - CFBT 
i Projekt LIDER. 
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Renata Krawiec

 Akcja wakacje, to cykliczna impreza dla dzieci i młodzieży, na którą 
czekają cały rok. Tegoroczny program bardzo bogaty, rekreacyjno-sportowa forma: 

wycieczki rowerowe jako swego rodzaju bezpośredni kontakt w poznaniu środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, wycieczki autokarowe 

 do Opola i Ogrodzieńca. 

Akcji Wakacje GOK w Kłomnicach przy-
świeca podnoszenie sprawności fizycznej 

przez aktywny udział  korzystania z form pracy 
z dziećmi  oraz integracja pośród uczestników. 
Od poniedziałku 27  czerwca współpracujemy 
z wszystkimi chętnymi dziećmi z całej gminy, 
prawie z wszystkich  miejscowości. Odbywają 
się  zajęcia teatralne, choreograficzne, plastycz-
ne. Kłomnicka Noc  Wakacyjna dostarczyła wie-
le emocji. Malowanie kostiumów i organizacja 
happeningu wyzwoliła w uczestnikach ekspre-
sję, i otworzyła ich   w  grach  dramatycznych 
- teatru dzieci i młodzieży. Nocne oglądanie 
filmów i sen z dala od rodziny, w wielkiej sali, 
dał wszystkim możliwość poczucia  samo-
dzielności, integracji. Było też czytanie bajek 
i baśni, na podstawie, których powstały prace 
plastyczne, wystawione w „Tęczowej Krainie”. 
Poszukiwanie skarbów w „tajemniczej komna-
cie” wymagało od poszczególnych dziecięcych 

drużyn odwagi, bystrości umysłu, a nawet  
umiejętności logistycznych. Wszystko się uda-
ło, więcej nagrodzeni słodyczami wspominają 
atrakcje Wakacyjnej Nocki w naszej instytucji. 
Poznanie Rzek Małych i plaży oraz pierwsza 
kąpiel była przyjemnością. W Adamowie kon-
takt dzieci z Manufakturą Mlekiem Płynącą 
rozszerzył  horyzonty edukacyjne dotyczące: 
hodowli kóz, atmosferze gospodarstw i wyglą-
dzie  współczesnych wsi, ludzi z pasją i auten-
tycznym zacięciem artystycznym, osiadłych na 
naszych terenach, które je pięknie promują. 
Kolejna trasa prowadziła naszą eskapadę ro-
werową przez Rzęrzęczyce, Niwki do Mstowa, 
atrakcyjnej miejscowości, położonej  na Jurze 
krakowsko-częstochowskiej. Zwiedzanie miejsc 
ciekawych,  wędrówka do Skały Miłości i źró-
dełka,  Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej 
Miłosierdzia, klasztor, park wywarł na dzieciach 
niezapomniane wrażenia. Program  wycieczki 

autokarowej do Opola: ZOO, Amfiteatr, Aleja 
Gwiazd Polskiej Piosenki, zielony mostek, fon-
tanna, katedra z kaplicą Piastów opolskich.

Drugim elementem programu wakacji 
przygotowanym prze GOK były Wakacje na 
Tęczowej Krainie. 2 lipca odbyło się i Otwarcie 
Wystawy prac plastycznych małych twórców 
z Gminy Kłomnice. Prace powstały pod wpły-
wem wakacyjnych przygód i zajęć w ramach 
Akcji Wakacje 2016 r w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Baśnie, bajki, bajeczki w formie pla-
stycznej zachwyciły dziecięcą ekspresją, barwą, 
kreską  prowadzoną  przez radość dziecięcych 
wakacyjnych dni. Ekspozycji dokonano na plan-
szach przy urządzeniach rekreacyjno- rozryw-
kowych   w „Tęczowej Krainie” w ilości 64 prac. 
Autorami prac były dzieci i młodzież w wieku 
od 5  do 16 lat.

Kolejne spotkanie pn. Wakacyjna Impreza 
Integracyjna odbyło się 9 lipca. Imprezie towa-
rzyszył Jarmark Garażowy - sprzedaż, lub wy-
miana rzeczy znalezionych na strychu, w zaka-
markach mieszkań, piwnicach. Pośród rzeczy, 
w sprzedaży znalazły się również artykuły kuli-
narne: galaretki z owocami sezonowymi, ciasta, 
ciastka i mufiny. Zabawy i gry ruchowe, dobre 
muzyczne konkursy, zgaduj – zgadule, teatr 
podwórkowy, malowanie buzi i grill dopełnił 
dziecięcemu wydarzeniu w Tęczowej Krainie. 
Wyjątkowe atrakcje czekały na dzieci 24 lipca 
podczas Teatralnej Niedzieli. Etiudy teatralne 
wymyślone przez własną twórczość dziecięcą. 
Kostiumy i lekcja charakteryzacji dopełniły 
tańcom, śpiewom. Dla upamiętnienia miłych 
chwil w Tęczowej Krainie – sesja zdjęciowa 
w charakterystycznych teatralnych strojach. 
Podobnie było 7 sierpnia, kiedy to w Tęczowej 
Krainie w Kłomnicach dzieci porwał taniec! 
Świetna zabawa taneczna dla małych dzieci 
porwała również rodziców! Przez dwie godziny 
w amfiteatrze można było zobaczyć prawdziwe 
taneczne show! Zainteresowanie dzieci tańcem 
jest ogromne, młode pokolenie niepodważal-
nie czuje rytm! Zajęcia przeprowadziła – Aneta 
Mokrzycka – Instruktor zumby  z Częstochowy.

Finał Wakacji na Tęczowej Krainie odbył 
się 27 sierpnia. Program: Jarmark Garażowy. 
Konkurs - turlanie dyni za pomocą mioteł 
przypadł najlepiej do gustu zawodnikom kon-
kursów. Rewia mody i sesja zdjęciowa. Zabawy 
muzyczne, ruch i sprawność dzięki aktywne-
mu odpoczynkowi w wakacje dała satysfakcję 
wszystkim dorosłym, wychowujących dzieci.  
Obdarowane dzieci  symbolicznymi nagrodami 
i dyplomami, poczuły się dumne z doceniania 
ich. Posiłek z grilla  w sobotnie popołudnie przy-
dał się. A nam organizatorom dało satysfakcję 
z  korzystania przez odbiorców z  ofert progra-
mowych – forma  praca z dziećmi przez  naszą 
instytucję kultury, w miejscu – Plac Rekreacyjno 
– Rozrywkowy „Tęczowa  Kraina”.

Cieszymy się, że praca z dziećmi jest za-
wsze w naszej instytucji na wysokim poziomie, 
a zwłaszcza w czasie wolnym od nauki. 

Akcja Wakacje
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Światowe Dni Młodzieży w parafii w Zawadzie
Ewa Baran

W wakacje mieszkańcy Zawady, Śliwakowa i Zberezki byli świadkami historycznego 
wydarzenia, które już na zawsze zapisze się na kartach historii naszej parafii. 

Gościliśmy pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży.

23 lipca po godzinie 9 rano do naszej miej-
scowości dotarł autokar z pielgrzymami 

na pokładzie. Nie było to żadne zaskoczenie 
gdyż parafianie od wielu dni przygotowywa-
li się na to spotkanie. Pielgrzymi pochodzi-
li z Dominikany. Długo na nich czekaliśmy, 
ale dla nich podróż była długa i męcząca. 
Z Dominikany przylecieli do Madrytu samo-
lotem, następnie kolejny lot do Monachium, 
a następnie autokarem przyjechali do Polski. 
W naszej parafii pozostało 11 osób, reszta po 
krótkim odpoczynku i posiłku odjechała do 
parafii Strzelce Wielkie i Brzeźnica Nowa. 
Pielgrzymów przyjęły rodziny państwa 
Serdelskich, Ociepów, Jamrozików, Dembskich 
i pan A. Powroźnik. Pierwszego dnia goście od-
wiedzili Jasną Górę i Muzeum Monet im. Jana 
Pawła II. 

Niedziela to czas spędzony z rodziną. 
Wspólne śniadanie i bardzo uroczysta Msza 
Święta o godz. 11.00. Na Mszy Świętej mogliśmy 
usłyszeć nasz rodzimy język, a także język an-
gielski, hiszpański i włoski. Ksiądz Jarosław wy-
głosił kazanie w dwóch językach, zwracając się 
do naszych gości z Dominikany. Podczas Mszy 
Świętej uczestniczyli także kolarze z klubu 
„Dario-Team”. Nasz parafialny chórek „Promyk 
nadziei” wystąpił w jednakowych koszulkach 
i zadedykował dla kolarzy i pielgrzymów dwa 
utwory. Nasi przyjaciele z Dominikany wy-
konali dla nas jeden utwór. Pod koniec Mszy 
Świętej Wójt Gminy Kłomnice, pan Piotr 
Juszczyk, powitał naszych gości i wręczył im 
drobne upominki. Po Mszy Świętej były jeszcze 
śpiewy i wspólne zdjęcia. Po rodzinnym obie-
dzie o 15.30 pojechaliśmy do Gidel, gdzie nasi 

pielgrzymi zwiedzili bazylikę oraz uczestniczy-
li w pikniku, na który zaprosił nas Wójt Gminy 
Gidle, pan Janusz Pachulski. Poczęstowano 
nas kiełbaskami z grilla, ciastem i kawą. Były 
tańce i wspólna zabawa. Wieczorem dzięki 
uprzejmości rodzin państwa A. K. Musiałów 
i J. M. Ociepów było wspólne ognisko na ich 
posesji. Nasi pielgrzymi z Dominikany pokazali 
nam wiele zabaw, w które wspólnie się bawili-
śmy. My odwdzięczyliśmy się im tym samym. 
Bawiliśmy się w „Kaczuszki”, „Mam chusteczkę 
haftowaną”, „Stary niedźwiedź” i wiele innych. 
Gościom smakowały pieczonki zrobione na 
ognisku przez rodziny. Spędziliśmy bardzo 
udany wieczór. Wspólnym rozmowom, śmie-
chom i zabawom nie było końca. Na zakończe-
nie wspólnego ogniska wszyscy obecni wspól-
nie się pomodlili i odśpiewali Apel Jasnogórski.

W poniedziałek pielgrzymi zostali zapro-
szeni przez Wójta Gminy Kłomnice, pana Piotra 
Juszczyka, do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach. Była kawa i ciasto, a także krótki 
występ Kłomnickich Płomyczków. Z Kłomnic 
udaliśmy się do pałacyku w Nieznanicach, 
gdzie nasi goście zwiedzili pałacyk, a także 
park. Znów była kawa i ciasto. Po powrocie 
do Zawady był obiad z rodzinami. Po nim 
nadszedł czas pożegnania. Dzięki staraniom 
naszego Księdza Proboszcza, Pan Wójt udo-
stępnił busa, który na koszt gminy, miał od-
wieźć naszych pielgrzymów do Stryszawy 
Dolnej. O godzinie 15 zebraliśmy się koło ko-
ścioła, aby pożegnać przyjaciół z Dominikany. 
Była wspólna modlitwa w kościele i błogosła-
wieństwo Księdza Proboszcza. Polało się wie-
le łez, gdyż przyjaźnie zawiązały się bardzo 

szybko, mimo bariery językowej i innej kul-
tury. Ciężko im było opuścić naszą parafię, 
gdyż jak mówili było im z naszymi rodzinami 
bardzo dobrze. Przed odjazdem dziękowali za 
serdeczność, dobre jedzenie i wielkie serce. 
Do Stryszawy dotarliśmy przed godziną 20.00. 
Naszych pielgrzymów przejęli wolontariusze 
i ksiądz z tamtejszej parafii. Mieli troszkę obaw 
jak im będzie w nowych rodzinach, ale mamy 
nadzieję, że tak samo dobrze jak u naszych 
parafian.

W imieniu pielgrzymów oraz wszystkich 
mieszkańców Zawady składam serdeczne 
podziękowania na ręce: księdza Proboszcza 
za to, że mogliśmy gościć ludzi z tak odległej 
Dominikany, jako jedyna parafia w dekanacie 
Kłomnickim, ponieważ do Widzowa, niestety 
pielgrzymi nie dotarli. Dziękuje rodzinom, 
które tak ciepło i z wielkim oddaniem przy-
jęli pielgrzymów. Dzięki Wam czuli się u nas 
jak w domu. Dziękuje za Wasze dobre serce. 
Dziękuję ks. Jarkowi za posługę w czasie Mszy 
Św. i poświęcony nam czas w niedzielę wie-
czorem. Dziękuję panu Piotrowi Juszczykowi 
- Wójtowi Gminy Kłomnice za zaproszenie 
naszych gości na kawę i ciasto oraz za udo-
stępnienie busa, którym mogliśmy odwieźć 
pielgrzymów do Stryszawy. Dziękuję także pani 
Barbarze Mizera za obecność na tym spotka-
niu, a także Pani Beacie Fornalik, która była 
tłumaczem na spotkaniu z władzami gminy. 
Dziękuję kierowcy - Panu Nowakowi, który 
w sobotę zawiózł nas do Częstochowy. Panu 
Wójtowi Gminy Gidle - J. Pachulskiemu za cie-
płe przyjęcie nas na pikniku. Dziękuje siostrze 
Teresie, która była naszym tłumaczem na Jasnej 
Górze. Panu Krzysztofowi Witkowskiemu 
z Muzeum Monet. Panu kierowcy Andrzejowi 
Śpiewakowi dziękujemy za to, że szczęśliwie 
odwiózł gości do Stryszawy a nas szczęśliwie 
dowiózł do Zawady.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIEŃ 2016
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Gazeta Kłomnicka

Postacie Ziemi Kłomnickiej (2)

Jeżeli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni o nas ...
Tadeusz Juszczyk

W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” przybliżymy postacie dwóch kłomnickich 
kapłanów ks. Arnolda Przeradzkiego i ks. Stanisława Piwowarskiego. Ich praca 

duszpasterska, zaangażowanie społeczne i patriotyczne niech będą uzupełnieniem 
refleksji o przypadającym w tym roku jubileuszu 1050 Rocznicę Chrztu Polski.

W 1050 Rocznicę Chrztu Polski i 225 
Rocznicę Konstytucji 3 Maja 1791 r., 

drugiej na świecie po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki i pierwszej 
w Europie, najbardziej nowoczesnej i postę-
powej w ówczesnym świecie, obowiązującej 
tylko 14 miesięcy, do drugiego rozbioru Polski 
przez Rosję i Prusy, należy zadać pytanie, 
jak do tego doszło i co było tego przyczy-
ną. Największy obszarowo kraj ówczesny 
Europy, który do kultury europejskiej, zgod-
nego współżycia narodów i religii, rozwoju 
nauki i prawa w tym międzynarodowego 
wniósł olbrzymie zasługi, na 123 lata stra-
cił niepodległość przez wewnętrzne spory 
uprzywilejowanej kasty narodu – targowicy, 
która w obronie swoich interesów, przywi-
lejów, zwróciła się o pomoc do Rosji i Prus 
i które to kraje z premedytacją wykorzystały 
wewnętrzne waśnie Polaków dokonując roz-
bioru Polski.  

Polska nie musi w Europie wstydzić się 
swojej przeszłości i kultury. Tzw. polscy eu-
ro-entuzjaści przyjmujący bezkrytycznie 
wszystko co do Polski trafia z Europy, w tym 
multi-kulti zapominają i nie wiedzą, że już 
w 1831 r. Polak Wojciech Jastrzębowski przy-
gotował Konstytucję Przyszłej Zjednoczonej 
Europy czego „światli” urzędnicy europejscy 
nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć!!!  

Trzy kolejne przegrane powstania na-
rodowe uświadomiły Polakom, że państwa 
europejskie, które na polskich zrywach 
powstańczych uzyskały niepodległość np. 
Belgia (których obecni politycy zasiadający 
w Europarlamencie z taką zajadłością ataku-
ją Polskę), nie protestowały na wiadomości 
docierające z Polski o krwawych jatkach, wy-
wózkach całych rodzin po każdym powsta-
niu, a szczególnie po styczniowym w 1863 r.

Te tragiczne wydarzenia uświadomiły 
Polakom, że niepodległość można uzyskać 
tylko poprzez dynamiczny rozwój nauki, kul-
tury i podnoszeniu świadomości szerokich 
rzesz społeczeństwa.

Inteligencja polska zrozumiała, że pra-
ca na rzecz społeczeństwa była nobilitacją 
i zaszczytem oraz dawała wysoki status spo-
łeczny, dlatego też garnęły się do niej najbar-
dziej przedsiębiorczy i wykształceni Polacy, 
dla których pozytywizm, praca u podstaw, 
kształcenie, samokształcenie były wymogiem 
czasu i drogą do uzyskania niepodległości. 

Patriotyzm tych lat wymagał od Polaków 
wzorowej pracy nie tylko na swoim stanowi-
sku, lecz szczególnie wielkiego zaangażowa-
nia w swoim środowisku, w pracy społecznej 
na rzecz nauki, postępu i rozwoju powsta-
jących jak grzyby po deszczu szkół elemen-
tarnych, kas samopomocowych Stefczyka, 
Abramowicza, Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Kółek Rolniczych, których zało-
życielami i pierwszymi członkami bardzo 
często była inteligencja „małych ojczyzn”, 
a która po „wybuchu” niepodległości w 1918 
r. stała się często tak doskonałą kadrą admini-
stracyjną i gospodarczą II Rzeczypospolitej.

Kłomnicka „mała ojczyzna” miała swych 
wielkich bohaterów, o których następne 
pokolenia nie mają prawa zapomnieć, gdyż 
mają obowiązek tych ludzi brać za przykład 
patronów współczesnego patriotyzmu, etyki 
i moralności. 

W galerii wielkich postaci ziemi 
kłomnickiej, chciałbym przedstawić po-
staci dwóch kłomnickich kapłanów ks. 
Arnolda Przeradzkiego i ks. Stanisława 
Piwowarskiego. 

Księdza Arnolda Przeradzkiego był z wy-
kształcenia mgr farmacji, założycielem w 1908 
r. Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Kółka 
Rolniczego, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 
Ochronki - ówczesnego Przedszkola Straży 
Ogniowej. Był wielkim patriotą i społecz-
nikiem, który w środowisku Kłomnic niósł 

postęp i rozwój przez organizowanie się tego 
społeczeństwa.

Ksiądz Stanisław Piwowarski – kape-
lan – kapitan AK i Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, ps. „Witowski”. 24 października 
1942 r. został zaprzysiężony w obecności słyn-
nego dowódcy oddziału AK „Ryś” Stanisława 
Sojczyńskiego „Zbigniewa” po wojnie organi-
zatora i dowódcy Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego ps. Warszyc”. Do zakończenia II 
wojny światowej w lesie odprawiał Msze świę-
te i brał udział w pogrzebach poległych par-
tyzantów. W sierpniu 1944 r. przebywał w 27 
pułku AK, w ramach akcji „Burza” idącemu 
na pomoc walczącej Warszawie. Po wojnie 
utrzymywał stałe kontakty z oddziałem KWP 
na terenie powiatu radomszczańskiego, któ-
rym dowodził Jan Rogólka ps „Grot”.

9 maja 1946 r. w pierwszą rocznicę za-
kończenia II wojny światowej udzielił ostat-
niej posługi kapłańskiej 12 żołnierzom KWP 
– Niezłomnym  z Oddziału Jana Rogólki 
skazanym na karę śmierci w Radomsku. 
Właśnie po spowiedzi i komunii świętej, tej 
nocy z 9 na 10 maja 1946 roku, zostali be-
stialsko zamordowani w podziemiach UB. 
Ciała pomordowanych zostały wywiezione 
nocą i wrzucone do poniemieckiego bunkra 
w okolicach Bąkowej Góry. Na przełomie 
maja i czerwca 1946 r. ludność wykryła ich 
zwłoki. Zawiadomiono rodziny i w nocy z 11 
na 12 czerwca 1946 r. dokonano ekshumacji 
w asyście oddziału Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, w skład którego wszedł Stanisław 
Lubieniecki ps. „Ponton”.

Badania ciał i opisu patologicznego do-
konał przywieziony z Kłomnic przez Jana 
Zająca byłego żołnierza AK dr n. med. Józef 
Grajkowski – porucznik ps. „Sęp” były do-
wódca d/s medycznych podobwodu AK 
Kłomnice. Ciała były w okrutny sposób okale-
czone. Miały wbite w głowę gwoździe, wykute 
oczy, odcięte dłonie, połamane kończyny dol-
ne i górne oraz żebra, wycięte języki, zdartą 
z głowy skórę itd. GLORIA VICTIS. 

Ludzie, którzy tego dokonali są wśród 
nas. Uczucie nienawiści, jakim pałali do 
pomordowanych tkwiło w najniższych ich 
ludzkich instynktach, które w nich wyzwo-
liła i opierała się władza komunistyczna. Za 
to, że ta ohydna zbrodnia ujrzała światło 
dzienne Jan Zając został skazany na kilka lat 
więzienia, które odsiedział w katowniach 
i więzieniach UB, tak samo, jak i dr n. med. 
Józef Grajkowski, któremu amnestia /brak 
lekarzy/ pozwoliła wrócić z katowni i więzień 
UB-skich, w tym Wronek po roku.

ks. Stanisława Piwowarski
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Wystawa poświęcona 
żołnierzom Warszyca
Robert Kępa

Powracają z niebytu Żołnierze Niezłomni - Łupaszko, Warszyc, Zapora i inni. 
Od poniedziałku 25 kwietnia przez półtora miesiąca w szkołach naszej gminy 

mogliśmy obejrzeć niezwykłą wystawę poświęconą żołnierzom Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego i gen. Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszyc” przygotowaną 

przez Zbigniewa Bonarskiego, działacza częstochowskiej „Solidarności” 
i przewodniczącego Stowarzyszenia „Solidarność i Niezawisłość” przy współudziale 

Urzędu Gminy Kłomnice i szkół z naszej gminy.

Wystawa odbywa się pod patro-
natem Wójta Gminy Kłomnice 

Piotra Juszczyka i poseł na Sejm RP Lidii 
Burzyńskiej i Anny Milczanowskiej. 
Inauguracja wystawy odbyła się w Zespole 
Szkół w Kłomnicach, a potem kolejno 
w Zespole Szkół w Garnku, Skrzydlowie, 
Zawadzie, Konarach, Witkowicach oraz 
w Rzerzęczycach. Prezentowanej wystawie 
w każdej ze szkół towarzyszyła niezwy-
kła lekcja historii prowadzona przez pana 
Zbigniewa Bonarskiego. W spotkaniach 
uczestniczył również dh Jędrzej Moderski, 
harcerz Szarych Szeregów, który dawał świa-
dectwo postawy jego pokolenia w trudnych 
czasach wojny. Wyjątkowym uzupełnieniem 
lekcji historii było spotkanie z Jednostką 
Strzelecką „Warszyc” z Częstochowy. Młodzi 
strzelcy zaprezentowali elementu umun-
durowania i uzbrojenia współczesnych pol-
skich jednostek wojskowych oraz opowie-
dzieli jak dziś rozumieją patriotyzm i służbę 
ojczyźnie. 

Na zakończenie wystawa została za-
prezentowana 23 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kłomnicach. Wystawie 
towarzyszyło spotkanie z dr Ksawerym 
Jasiakiem z Instytutu Pamięci Narodowej. 
Gość przedstawił wykład pt. „Działalność 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego na 
przykładzie oddziału bojowego sierż. Jura”. 
Na zakończenie spotkania wystąpili soli-
ści Piotr Woldan oraz Antoni Sosnowski 
oraz Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy 
„Klepisko”.
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Oddano hołd żołnierzom AK
Robert Kępa

Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Armii Krajowej została odsłonięta 23 czerwca 
na murze Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku. Fundatorem tablicy jest rodzina 

Władysława Kosmali ps. „Zdrój”, ostatniego dowódcy placówki Armii Krajowej w Garnku.

Tablicę odsłonił Witold Kosmala – syn 
zmarłego dowódcy AK, Stanisława 

Górecka ps. Stokrotka – ostatni żyjący żoł-
nierz garnkowskiej placówki AK, dh harc-
mistrz Jędrzej Moderski – harcerz Szarych 
Szeregów i prezes kłomnickiego Koła Związku 
Kombatantów RP, Piotr Juszczyk – wójt Gminy 
Kłomnice wraz z wicewójtem Adamem 
Śliwakowskim, Wiesławą Jędras – sołtysem 
Garnka i Anidą Chybalską – dyrektorem 
Zespołu Szkół w Garnku. Ks. kanonik Alojzego 
Zatoń w modlitwie wspomniał poległych żoł-
nierzy AK i poświęcił tablicę. W uroczysto-
ści uczestniczyła młodzież ze szkół z terenu 
Gminy Kłomnice, harcerze oraz licznie przy-
byli mieszkańcy Garnka i okolicy.

Na zakończenie uroczystości z patriotycz-
nym programem wystąpiła Orkiestra Dęta 
OSP Karczewice-Garnek oraz dzieci i mło-
dzież z Zespoły Szkół w Garnku. Po występie 

odbył się Piknik Historyczny przygotowa-
nych przez drużyny harcerskie z Rzerzęczyc 
i Kłomnic oraz Jednostkę Strzelecką Warszyc 
z Częstochowy.

Tablica pamiątkowa oddaje hołd blisko 
70 żołnierzom placówki Armii Krajowej, 
a miejsce jej umieszczenia ma symboliczny 
charakter. 6 stycznia 1944 r. w garnkowskiej 
szkole zostali aresztowani przez Niemców 
żołnierz AK i kierownik szkoły w Garnku Jan 
Szatkowski ps. Szerszeń wraz ze swoją żoną 
Marią, nauczycielką w tej szkole. Oboje zo-
stali wywiezieni do obozu koncentracyjnego 
w Gross-Rosen. Kierownik szkoły w Garnku 
i jego żona zostali tam zamordowani i spaleni 
w krematorium w lipcu 1944 r. Po 70 latach 
od zakończenia wojny Maria i Jan Szatkowscy 
oraz inni żołnierze AK mają swój ślad w ro-
dzinnej miejscowości.

Odnowiona kapliczka w Adamowie
Zdzisława Wołek

Adamów to mała wioska, położona na skraju gminy Kłomnice.  Domy po jednej 
stronie drogi należą do Adamowa, ale już po drugiej stronie stoi dom, którego 

adres to Kuchary, gmina Mstów. Do wioski prowadzą dwie drogi. Droga częściej 
uczęszczana łączy Adamów z  innymi wioskami gminy Kłomnice i z samymi 

Kłomnicami. Druga droga, polna, rzadziej uczęszczana łączy Adamów z Mstowem. 

Mieszkańcy korzystają głównie z tej 
pierwszej, bo prowadzi do szkoły, 

sklepu, na stację kolejową czy przystanek 
autobusowy. Pamiętam jednak, że dawniej 
było inaczej -  droga w kierunku Mstowa była 
również bardzo ważna, a może ważniejsza  dla 
mieszkańców Adamowa. To właśnie tą drogą 
Adamowianie szli do kościoła, na jarmark we 
Mstowie. To wreszcie ta droga była „ostatnią 
drogą” odprowadzanych mieszkańców na 
cmentarz we Mstowie. 

Na rozdrożu stoi kapliczka, przy której 
zatrzymywał się kondukt żałobny, odbywało 
się ostatnie pożegnanie z wioską, z sąsiada-
mi. Po odmówionej modlitwie kondukt ruszał 
dalej, a starsi, chorzy mieszkańcy, którzy nie 
mieli siły iść siedem kilometrów na cmentarz, 
wracali do domów.

Kapliczka została wybudowana przez 
mieszkańców Adamowa w latach pięćdzie-
siątych poprzedniego wieku. Stanęła w miej-
sce drewnianego, zniszczonego, chylącego 
się krzyża. Adamowianie wymurowali ją 

z kamienia, otynkowali i pobielili. Sadzili 
kwiaty i dbali o jej wygląd. Jednakże czas 
zrobił swoje i po latach tynk zaczął odpadać, 
a kamienie kruszyć. 

Kolejne już pokolenie, wnukowie „budow-
niczych” podjęli decyzję  o odnowieniu ka-
pliczki. Przeprowadzono zbiórkę środków pie-
niężnych, poproszono murarzy i wspólnymi 
siłami uratowano ten „kawałek historii” małej 
wioski Adamów. Oczywiście każdą inicjatywę 
musi ktoś zainspirować. W tym przypadku 
była to pani Krystyna Dąbrowska, która nie 
szczędziła swojego czasu i wysiłku, aby przed-
sięwzięcie doprowadzić do końca. Obecnie 
mieszkańcy (przede wszystkim rodzina 
Dąbrowskich) dbają o odnowioną kapliczkę, 
sadzą kwiaty i palą lampki.  No i oczywiście 
każdego roku w maju spotykają się przy niej, 
aby wspólnie modlić się i  śpiewać majówkę 
ku czci Maryi Panny. Odnowiona kapliczka 
to również pewien symbol i dowód na to, że 
pamiętamy o naszych przodkach: rodzicach, 
dziadach, pradziadach.

Gazeta Kłomnicka
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Budynki wygodne i funkcjonalne, stano-
wią dumę lokalnej społeczności. Istnieją 

jednak dopiero od 1995 -97 r., kiedy zostały 
wybudowane. Przed tą datą w tym miejscu 
otwierał się zupełnie inny widok choć bar-
dzo malowniczy. Otóż zza zakrętu wyłaniał 
się obszerny dwór z wysokim mansardowym 
dachem z czerwonawą dachówką i bielą ścian 
parteru. To tutaj mieściła się poprzednio 
szkoła – wówczas Szkoła Podstawowa.

Podobieństwo do dworu nie było przy-
padkowe. Wspominany przez nas budynek 
powstał w 1934 r. w wyniku starań ówczesnych 
mieszkańców i okolicznych ziemian, w któ-
rych główną rolę odgrywał ówczesny kierow-
nik szkoły Czesław Król. Miejscowy właści-
ciel majątku (prawdopodobnie Włodzimierz 
Grabowski) przekazał prawie hektar gruntu 
pod budowę, a zorganizowany lokalny ko-
mitet wraz z władzami sprzedał część ziemi 
i zakupił stary dwór w Nieznanicach przezna-
czony już do rozbiórki. Ówczesny właściciel 
majątku Nieznanice Aureli Wunsche wybu-
dował sobie kilka lat wcześniej okazały pałac 
i starego dworu chciał się pozbyć. Pozyskany 
materiał posłużył do budowy szkoły po-
wszechnej i powstający budynek siłą rzeczy 
powtarzał architektoniczny kształt pierwo-
wzoru, czyli nieznanickiego dworu. 

Budynek na pewno poprawiał ówcze-
sne warunki bytowe szkoły, gdyż zawierał 
kilka sal lekcyjnych i to w jednym miejscu. 
Jednakże solidna podmurówka była chyba 
jedynym trwałym elementem budynku. 
Całość była niestety z mało trwałych ma-
teriałów: drewno, lekkie tynki itp. Mimo 
to budynek służył uczniom i lokalnej spo-
łeczności ponad sześćdziesiąt lat. Byłem 
wtedy kilkakrotnie we wnętrzach tej ów-
czesnej szkoły i rzeczywiście nie była już 
w dobrym stanie. Potwierdzali to fachowcy 
budowlani. Dłużej już nie można było cze-
kać. Ówczesne władze gminne odrodzone-
go samorządu wraz z miejscowymi dzia-
łaczami: dyrektor Marią Rzeszot, radnymi 
Władysławem Bugałą (wtedy dyrektorem 

SHR Nieznanice), rozpoczęły budowę  i we 
wrześniu 1996 r. uczniowie mogli rozpocząć 
naukę w nowym nowoczesnym budynku, 
który możemy podziwiać do dzisiaj. W na-
stępnych latach dobudowano salę gim-
nastyczną z zapleczem i uporządkowano 
teren. W międzyczasie rozebrano stary bu-
dynek szkoły, który wiele lat służył lokalnej 
społeczności.

Na koniec dziękuję wszystkim czytelni-
kom za słowa uznania, za informacje i dziele-
nie się swoimi zbiorami oraz zachęcam do kon-
taktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com.  
Poszukuję od dawna zdjęć niektórych obiek-
tów w Kłomnicach i okolicy, np. starego dwo-
ru w Kłomnicach, dworu w Konarach, itp. 
Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam do 
poszukiwań!

Urok starych fotografii (27)

Budynek Szkoły Podstawowej 
 w Witkowicach – obecnie 

Zespołu Szkół w Witkowicach
Krzysztof Wójcik

 W obecnym artykule chciałbym powrócić do zmian, które odbyły się na 
naszych oczach , tuż po przełomie lat 89/90. Nadjeżdżając do naszej gminy od strony 

Częstochowy, tuż przed Witkowicami otwiera się przed nami widok na nowoczesne 
budynki Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach. 
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