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Spis treściDrodzy czytelnicy

Minęło 5 lat i kilka tygodni od chwili, gdy jako nowo 
wybrany wójt po raz pierwszy miałem zaszczyt złożyć 

Państwu życzenia Świąteczne i Noworoczne. Od tego momen-
tu, co rok w grudniu próbuję podzielić się z Państwem, swo-
imi refleksjami na temat złych i dobrych chwil w mijającym 
roku. Również i w tym, kończącym się 2007 roku pozwolę so-

bie na kilka wspomnień. Pomimo zastoju na rynku inwestycji, wspieranych przez dota-
cje unijne i tak udało się nam parę rzecz zrobić. Najbardziej cieszę się z faktu oddania 
do użytku rozbudowanego budynku Zespołu Szkół w Kłomnicach, który nareszcie został 
połączony z halą sportową i otrzymał nową piękną elewację. Nawiasem mówiąc, w imie-
niu organizatorów zapraszam wszystkich chętnych na największy od lat, Bal Sylwestro-
wy na hali sportowej w Kłomnicach. Wykonanie tegorocznego budżetu zostanie przed-
stawione w następnych wydaniach Gazety Kłomnickiej i dlatego nie piszę więcej na ten 
temat. Były również i inne ciekawe wydarzenia, jak choćby inauguracja Święta Muzyki 
w ramach obchodów Roku Reszków. Piękny koncert, jaki mieliśmy okazję wysłuchać 
w czerwcu w kościele w Garnku, otworzył cykl spotkań i koncertów poświęconych Jano-
wi, Edwardowi i Józefinie Reszke- wybitnym śpiewakom o światowej sławie, niesłusznie 
zapomnianym w kraju.
 Zdarzeniem, które na długie miesiące zepchnęło na dalszy plan inne sprawy, była 
tragedia jaka stała się udziałem mieszkańców Adamowa, Hub i Skrzydlowa. Trąba po-
wietrzna, która 20 lipca przeszła nad tymi miejscowościami, w przeciągu paru minut ode-
brała 119 rodzinom cały ich dorobek życia, niszcząc domy, budynki gospodarcze, uprawy 
polowe, lasy i infrastrukturę. Na szczęście nikt nie zginął. Na ratunek i z pomocą ruszyli 
ludzie dobrej woli z całej Polski. Otrzymaliśmy pomoc ze strony rządu, innych samo-
rządów, parafii, organizacji i stowarzyszeń oraz wielu ludzi dobrej woli. Przede wszyst-
kim jednak liczyła się ta pomoc w pierwszych chwilach, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy 
czy pod gruzami nie leżą martwi ludzie. Jeszcze raz dziękuję strażakom zarówno tym 
z PSP jak i ochotnikom oraz wszystkim innym ludziom, którzy z narażeniem zdrowia 
i życia pomagali poszkodowanym. Oni byli na pierwszej linii walki ze skutkami żywiołu. 
Na temat akcji ratowniczej, oraz dalszych działań zmierzających do odbudowy zniszczeń 
miałem okazję wielokrotnie pisać i wypowiadać się również w ogólnopolskich mediach, 
dlatego w tym artykule nie będę już wracał do tych spraw. Dzisiaj, kiedy wszyscy mają 
już dach nad głową, mogę powiedzieć- dziękuję wszystkim za pomoc.
 Nawiązując do opisywanych zdarzeń, chciałbym wszystkim mieszkańcom gminy ży-
czyć wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 
Niech nieszczęścia, jakie w tym roku stały się udziałem niektórych z Nas już nigdy Was 
nie dotknęły. Oby Nowy - 2008 rok był rokiem spokoju i szczęścia dla całego naszego 
kraju, a w naszej gminie niech przywróci dalszy rozwój.

              	 Adam	Zając
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Wójt	Gminy	Kłomnice

Drodzy mieszkańcy Gminy Kłomnice. Mija kolejny rok piątej kadencji Rady 
Gminy Kłomnice, a przed nami rodzinne Święta Bożego Narodzenia i Nowy 

Rok 2008.
 Dlatego w imieniu własnym i Rady Gminy składam wszystkim moc serdecz-
nych życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Aby ten nadchodzący 
rok był lepszy i obfitował w sukcesy zarówno osobiste i zawodowe wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Życzę aby nikomu nie brakło życzliwości i wyrozu-
miałości. Szczególne życzenia wytrwałości w swoich działaniach kieruję do po-
szkodowanych w kataklizmie trąby powietrznej. Mam nadzieję że w przyszłości 
podobne nieszczęścia ominą naszą gminę. Życzę Wam abyście te Święta  spędzili 
w radości i cieple rodzinnym w odbudowanych domach. 

Jarosław	Łapeta
Przewodniczący	Rady	Gminy	Kłomnice
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UCHWAŁA	NR	70/	XII	/07
RADY	GMINY	KŁOMNICE

	z	dnia	26.11.2007r.

w	sprawie	obniżenia	ceny	skupu	żyta	do	celów	wymiaru	podatku	rolnego
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449), 

Rada	Gminy	Kłomnice
uchwala :

§ 1
Obniża sie cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 
r. (M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 42,00zł za 1 dt.

UCHWAŁA		Nr		71	/XII	/	07
Rady	Gminy	Kłomnice
z	dnia	26.11.2007r.

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego
 Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 
Nr 136, poz. 969 z 2006 r.  z późn. zm) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449), 

Rada	Gminy	Kłomnice
uchwala:

§ 1
Zwalnia się od podatku rolnego grunty zajęte na:
- cele ochrony przeciwpożarowej;
- potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury;
- przeznaczone na sport i rekreację;
- potrzeby jednostek Policji.

UCHWAŁA		Nr		72/	XII	/	07
Rada	Gminy	Kłomnice
z	dnia	26.11.2007r.

w	sprawie:	ustalenia	stawek	podatku	od	nieruchomości	na	2008	rok
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w  
sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski 
Nr 47, poz. 557) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449)

Rada	Gminy	Kłomnice
u c h w a l a :

§ 1.
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

Podatki	2008
 Poniżej przedstawiamy wyciąg ze zbioru uchwał dotyczących stawek podatkowy na rok 2008. Wykonanie tych uchwał 
powierzone zostało przez Radę Gminy Wójtowi. Wchodzą one w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
w Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 
Ze względu na objętość materiału zainteresowanych informacjami dotyczącymi wysokości podatku od środków transportu 
odsyłamy do strony internetowej: www.bip.klomnice.pl, gdzie też w dziale uchwały znajduje się kompletna treść wszyst-
kich aktów prawnych tworzonych przez Urząd Gminy.
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1. OD  GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² 
powierzchni.                                                                                                                       0,71 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1ha powierzchni.                                                                                            3,74 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1m² powierzchni.                                                                                                           0,14 zł

2. OD  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej,                                                              0,57 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej,                                                         15,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej,                           8,60 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych od 1m² pow. użytkowej,                                                                               3,84 zł
	
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m² pow. użytkowej,                                                                                                     3,20 zł

f) garaży od 1m² pow. użytkowej.                                                                                      4,55 zł

3. OD  BUDOWLI
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości
określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7.

§ 2

Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla:
- nieruchomości komunalnych nie oddanych w posiadanie zależne osobom trzecim,
- strażnic OSP, za wyjątkiem powierzchni wykorzystanej pod działalność gospodarczą przez podmioty inne niż OSP,
- domów dziecka na terenie naszej gminy,
- budynków, budowli i grunty związane z kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków, 
- nieruchomości lub ich części zajęte na upowszechnianie kultury,
- terenów przeznaczonych na sport i rekreację wraz z budynkami będące w użytkowaniu   klubów sportowych,
- gruntów pod zbiornikami wodnymi retencyjnymi,
- nieruchomości jednostek Policji.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 9/ II / 06 z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2007.

W Gazecie Kłomnickiej nr 10 na stronie 6, gdzie prezentowane były wyniki wyborcze, wkradł się błąd przy oznacze-
niu komitetu wyborczego, w miejscu SLD winno być Koalicyjny Komitet Wyborczy lewica i Demokraci SLD+SD-
PL+PD+UP. Przepraszamy.

SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE	
Niniejszym zawiadamiam, że dzień 24 grudnia br./poniedziałek/ jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy natomiast 
dzień 29 grudnia br./sobota/ jest dniem pracującym.
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Wychodząc	 naprzeciw	 za-
sadom Wspólnej Polity-
ki	 Rolnej	 na	 lata	 2007-

2013,	 pragniemy	 zaprosić	 rolników	
na szkolenie organizowane przez 
Śląski	Ośrodek	Doradztwa	Rolnicze-
go	w	Częstochowie	dot.	Minimalnych	
Wymagań	 Wzajemnej	 Zgodności	
dla gospodarstw rolnych.  Szkolenie 
odbędzie się w dniach: 11-12.02.2008 
r. oraz 19-20.02.2008 r. w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy w Kłomnicach. Udział 
w szkoleniu będzie bezpłatny. Zakres 
szkolenia będzie obejmował część teo-
retyczną i praktyczną. Zapisy przyjmo-
wane będą w referacie rolnictwa. Licz-
ba miejsc jest ograniczona.
 Reforma wspólnej polityki rolnej 
na lata 2007-2013, przyjęta przez mi-
nistrów rolnictwa krajów Unii Euro-
pejskiej w dniu 26 czerwca 2003 roku 
w Luksemburgu, zawiera następujące 
istotne zmian:
- oddzielenia płatności bezpośrednich 
od struktury i wielkości produkcji rolnej,
- redukcję ceny interwencyjnej mleka w za-
mian za wyższe płatności bezpośrednie,
- zmniejszenie kwot płatności bezpo-
średnich dla największych gospodarstw 
z przeznaczeniem wygospodarowanych 
środków finansowych na wzmocnienie 
działań na rzecz rozwoju wsi (modulacja),
- zwiększenie zakresu i poziomu 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
 Istotnym elementem reform, wpro-
wadzanych w starych Państwach 
Członkowskich UE juz od 2005 roku, 

jest oddzielenie płatności bezpośred-
nich od produkcji. Oznacza to zastą-
pienie dotychczasowych płatności dla 
poszczególnych rodzajów produkcji 
rolnej, system jednolitej płatności nie-
zaleznej od produkcji – SPS (z ang. - 
Single Payment Scheme).
 Otrzymanie płatności według 
nowych zasad bedzie powiązane 
z obowiązkiem spełnienia przez gospo-
darstwo określonych przepisami wy-
mogów. Jest to tzw. Zasada wzajemnej 
zgodności (ang. - Crosscompilance).
 Minimalne wymagania będą doty-
czyły:
- ochrony środowiska przed zanie-
czyszczeniami wynikajacymi z prowa-
dzonej w gospodarstwie działalności,
- wytwarzania produktów rolniczych 
w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi 
i zwierząt oraz zdrowotności roślin,
zapewnienia warunków dobrostanu 
zwierząt,
- użytkowania gruntów w sposób 
nie pogarszający ich jakości,
 Nieprzestrzeganie przez rolników 
minimalnych wymagań określonych 
w ramach zasady wzajemnej zgodności 
bedzie skutkowało sankcjami w postaci 
obniżenia kwot płatności, aż do całko-
witego ich pozbawienia w przypadku 
nieprzestrzegania ustalonych wymagań 
w kolejnych latach.
 Nowe Państwa Członkowskie, 
w tym Polska będą musiały wpro-
wadzić zasadę wzajemnej zgodności 
z dniem 1 stycznia 2009r.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Częstochowie w związku z wystąpie-
niem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz z ukazaniem sie rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 01.12.2007r. W sprawie zarzą-
dzenia środków związanych z wystąpie-
niem grypy ptaków (Dz. U. Nr 225 poz. 
1665) informuje, o zakazie:
- organizowania targów, wystaw, po-
kazów i konkursów z udziałem żywych 
ptaków,
- przechowywania i prezentacji w celu 
sprzedaży, oferowania do sprzedaży, 
sprzedaży, dostarczania oraz każdego 
innego sposobu zbycia żywych ptaków 
na targowiskach,
- utrzymywania kur, kaczek, gęsi, in-
dyków, przepiórek, perlic, strusi oraz 
innych bezgrzebieniowców, gołębi, 
bażantów i kuropatw na otwartej prze-
strzeni,
- pojenia drobiu wodą pochodzacą 
ze zbiorników, do których mają dostep 
dzikie ptaki, oraz nakazie odizolowania 
kaczek i gęsi od innego drobiu.
 Obowiązek wykonania ww. rozpo-
rządzania Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi spoczywa na wójcie gminy 
a nie dostosowanie się do obowiazków 
przewidzianych w rozporzadzeniu grozi 
odpowiedzialnością karną.

Powiatowy 
Inspektorat	
Weterynarii 

w	Częstochowie	
informuje:

Minimalne wymagania wzajemnej 
zgodności	dla	gospodarstw	
rolnych	–	szkolenie	w	lutym	2008.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego infor-
muje,	że	od	1	grudnia	można	
składać	 wnioski	 o	 dopłaty	

z	tytułu	zużytego	do	siewu	lub	sadze-
nia	materiału	 siewnego	kategoii	 eli-
tarny lub kwalifikowany.
  Stawki dopłat do 1 ha powierzcgni 
gruntów ornych obsianych lub obsa-

dzonych materiałem siewnym katego-
rii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
1.100 zł – w przypadku zbóż;
2.160 zł – w przypadku roślin strącz-
kowych;
3.500 zł – w przypadku ziemniaków.
 Dopłatami z tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału siewnego ka-

tegoii elitarny lub kwalifikowny obej-
muje się materiał siewny kategorii 
elitarny lub kwalifikowany następują-
cych gatunków roślin uprawnych:
1. w przypadku zbóż:
- pszenica zwyczajna,
- żyto (populacyjne, syntetychne lub 
mieszańcowe)

Adam	Śliwakowski



GAZETA KŁOMNICKA - Grudzień 2007

W związku z wprowadzeniem Krajowego Programu na Rzecz Ofiar 
Przestępstw informujemy, że w m. Częstochowa ul. Powstańców 1/3 
tel.034-3681913, mail: lowczestochowa@wp.pl czynny jest Ośrodek 

Wsparcia dla ofiar przestępstw. Ośrodek ten funkcjonuje od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 12.00 do 18.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. Swym zasię-
giem obejmuje obszar działania Sądu Rejonowego w Częstochowie, Lublińcu 
i Myszkowie. W wymienionym ośrodku udzielana jest nieodpłatnie komplekso-
wa pomoc dla ofiar przestępstw głównie w zakresie: porad prawnych, psycholo-
gicznych, terapii, asysty w czasie procesu, informacji o innych formach pomocy 
udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ośrodek ten 
oferuje pomoc pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w szczególności: 
- ofiarom zgwałceń, molestowania seksualnego i innych przestępstw seksual-
nych ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich
- ofiarom przestępstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem
- ofiarom bezradnym: dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym itp.
W związku z powyższym prosimy o umieszczenie na tablicy ogłoszeń powyższej 
informacji oraz przekazywanie jej osobom potrzebującym za pomocą Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dniu 01.10.2007 Urząd 
Gminy w Kłomnicach pod-
pisał umowę z Powszech-

nym Zakładem Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Umowa ta dotyczy dofinansowania 
w wysokości 125 000zł brutto, remon-
tu sali gimnastycznej oraz Sali fizyko 
– chemicznej w Zespole Szkół im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Sklrzydlowie 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 
W skład zadania wchodzi:

wymiana okien drewnianych 
na okna PCV w Sali gimnastycz-
nej i pracowni
wymiana grzejników i wentylato-
rów
wykonanie nowej posadzki i wy-
kładziny w pracowni
malowanie Sali i pracowni

W wyniku przeprowadzonej procedury 
przetargowej zadanie od 15.11.2007r 
realizowane jest przez firmę P.H.U 
„BUDMAPOL” z Kruszyny.

•

•

•

•

- jęczmień,
- pszenżyto,
- owies,
- mieszanki zbóż objętych dopłata-
mi;
2. w przypadku roślin strączkowych:
- łubin (żółty, wąskolistny lub biały)
- groch siewny,
- bobik,
- wyka siewna;
3. ziemniaki.

 Minimalna ilość materiału siewne-
go, jaka powinna być użyta do obsiania 
lub obsadzenia 1 ha gruntów ornych, 
wynosi:
140 kg – w przypadku mieszanek zbóż 
objętych dopłatami;
150 kg – w przypadku przenicy zwy-
czajnej;
130 kg – w przypadku żyta populacyj-
nego;
80 kg – w przypadku żyta mieszańco-
wego lub syntetycznego;
130 kg – w przypadku jęczmienia;
150 kg – w przypadku jęczmienia;
150 kg – w przypadku pszenżyta;
150 kg – w przypadku owsa;
150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, 
wąskolistnego lub białego);
200 kg – w przypadku grochu siewne-
go;
80 kg – w przypadku wyki siewnej;
270 kg – w przypadku bobiku;
2500 kg – w przypadku ziemniaka.

 Wniosek o przyznanie dopłaty z ty-
tułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany, składa się  dla ma-
teriału siewnego zbóż ozimych katego-
rii elitarny lub kwalifikowany, w okre-
sie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego  
– w przypadku materiału siewnego 
zbóż ozimych kategorii elitarny lub 
kwalifikowan, zakupionego lub wyda-
nego z magazynu i zużytego do siewu 
w okresie od 1 lipca do dnia 30 listopa-
da danego roku kalendarzowego, albo
od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerw-
ca – w przypadku materiału siewnego 
zbóż ozimych kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, zakupionego lub wy-
danego z magazynu i zużytego w okre-
sie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 
poprzedniego roku kalendarzowego.
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Remont Sali gimnastycznej oraz Sali 
fizyko-chemicznej	w	Zespole	Szkół	
w Skrzydlowie Aleksandra	Stępień

Sieć	Pomocy	Ofiarom	Przestępstw		KOMUNIKAT



Gminna Komisja Przeciwdziała-
nia Alkoholowego w Kłomni-
cach przy współudziale Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kłomnicach jak co roku zorganizo-
wali Mikołajki dla dzieci z rodzin naj-
uboższych. W tym roku cała impreza 
była o tyle ciekawsza, że miała miej-
sce w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie.
 Chętnych było bardzo dużo, nieste-
ty miejsc o wiele mniej. Jednak nasze 
pracownice socjalne sprawiedliwie roz-
dzieliły bilety między najuboższych. 
 8.12 2007r. nadszedł wreszcie długo 
oczekiwany dzień wyjazdu. Dwa auto-
kary zebrały wszystkie dzieci i rodzi-
ców wcześniej opracowanymi trasami. 

W sumie na przedstawienie pojechało 
113 osób w tym 76 dzieci, 34 rodzi-
ców. Nad całością czuwały pracowni-
ce socjalne Panie: Aneta Wojciechow-
ska, Małgorzata Szafraniec i Monika 
Krawczyk. 
 Przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” 
rozpoczęło się o godzinie 10:00. Wszy-
scy, a w szczególności dzieci z wielkim 
zaciekawieniem oglądali grających ak-
torów. Po skończonym przedstawieniu 
nadszedł najbardziej oczekiwany przez 
dzieci moment – na scenę wszedł Świę-
ty Mikołaj z dużym workiem prezen-
tów. Wyczytywał kolejno dzieci, które 
z pąsami i uśmiechami na twarzach ko-
lejno podchodziły do niego i odbierały 
paczki. Całą imprezę w miarę możli-

wości utrwaliła na zdjęciach Pani Ane-
ta Wojciechowska.
 Kiedy wszyscy mieli już prezen-
ty i zdjęcia z Mikołajem, ruszyliśmy 
w drogę powrotną. Cali i zdrowi, 
a przede wszystkim zadowoleni z wy-
jazdu około godziny 13.00 wróciliśmy 
do domu.

Mijają	 dni,	 miesiące	 i	 znów	
upływający	 czas	 wprowa-
dził	 nas	 w	 klimat	 późnej	

jesieni.	 18	 listopada	 świętowaliśmy	
kolejny	„Dzień	Seniora”	
 Do sali OSP przybyli zaproszeni 
goście. Pan prezes Witold Famulski 
z Okręgowego Związku Emerytów 
i Rencistów. Władzę gminną reprezen-
towała Pani Wice Wójt Wanda Kusztal. 
Swą obecnością zaszczycił nas Pełno-
mocnik Prezydenta Miasta Częstocho-
wy ds. organizacji pozarządowych Pan 
Robert Kępa. Miłym gościem był prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego w Kłomnicach i jedno-
cześnie Przewodniczący Zarządu – pan 
Wacław Urbaniak niestety był nieobec-
ny z powodu choroby, reprezentował 
go zastępca pan Kazimierz Makles, 
pani skarbnik – Zofia Cudak i pozostałe 
członkinie zarządu Związku. 
 Pan dyrektor GOK-u Leszek Janik 
zapewnił nagłośnienie sali.
 Od lat przybywają też goście z koła 
z Pławna z przewodniczącą Czesławą 
Mikulską i przedstawicielem Zarządu 
Koła z Ciężkowic.  Jak zawsze tak rów-
nież w tym roku zawitał do Seniorów 
pan Wiesław Bąk.

 Uroczystego otwarcia tego spotka-
nia dokonał zastępca przewodniczącego 
pan Kazimierz Maklas, który po doko-
naniu otwarcia i powitaniu prowadze-
nie uroczystości przekazał pani Rena-
cie Krawiec z GOK-u w Kłomnicach. 
Następnie zabrała głos pani Vice Wójt 
– Wanda  Kusztal. W kierowanych 
do wszystkich życzeniach płynął stru-
mień życzliwości, troski i zapewnienie 
o pomocy dla koła emerytów. Pan Jan 
Milc skierował najlepsze życzenia dla 
uczestników spotkania i złożył dekla-
rację pomocy. Życzenia zdrowia, po-

myślności a nawet pochwały wypowie-
dział przewodniczący Zarządu Okręgu  
Związku pan Witold Famulski.
 Po części oficjalnej wystąpiły panie 
z naszego koła pod kierownictwem pani 
G. Jurczynskiej. Zadedykowały zebra-
nym dwie piosenki śląskie, których wer-
sy łatwo wpadały do ucha: „jedno życie 
nam Pan Bóczek w życiu dali, a to po 
to byśmy wszyscy się kochali”. Śpiew 
był przeplatany krótkimi utworami o ży-
ciu, przemijaniu. szczególnym utworem 
była piosenka „Cierniste róże”, chwyta-
jąca za serce, mówiąca o utracie najbliż-
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Święto	seniora	w	gminie	Kłomnice
Teodozja Szumlas

MIKOŁAJKI	W	TEATRZE
Monika Krawczyk
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szej osoby na zawsze. i optymistyczna 
i pełna najlepszych odczuć „ Troszecz-
kę ziemi”. Panie zakończyły swój wy-
stęp skeczem, w którym pani Honorata 
zaglądała w przyszłość do szklanej kuli. 
Śmiech, wrzawa i oczywiście gromkie 
brawa.
 Następnym punktem programu było 
wręczenie złotych odznaczeń pani Ste-
fanii Pruciak – za wieloletnie działanie 
w Zarządzie Związku, w tym przygoto-
wanie gorących bardzo smacznych dań 
na nasze uroczystości. Drugą osoba ude-
korowaną złotą odznaka był Jan Postawa 
za wieloletnią działalność, w tym przy-
grywanie wraz z kolegami do tańca. 
 W kolejności zostali poproszeni 
na scenę 80 – cio latkowie.   
Członkowie zarządu Oddziału Rejono-
wego Związku wraz z przewodniczą-
cym Oddziału Okręgowego Związku 
w Częstochowie – panem W. Famul-
skim złożyli Jubilatom życzenia, kwiaty 
i upominki.
 Wreszcie prawdziwa biesiada. Stoły 
nakryte białymi obrusami, w wazonikach 
kolorowe kwiaty. Wznosiliśmy toasty  
szampanem, wspólny śpiew „ Sto lat”, 
dla nieobecnego przewodniczącego.
 Herbatka, kawka i prawdziwy staro-
polski bigos, smaczny i do syta w wyko-
naniu odznaczonej pani Steni Pruciak.
 Muzyka, taniec, rozmowy to 
jest ta chwilka, kiedy emeryci na ten 
jeden wieczór zostawiają problemy, 
dolegliwości, kłopoty, niewygody i nie-
dostatki, aby zapomnieć  o zmaganiach 
dnia codziennego, skosztować trochę 
radości życia, która tak bardzo jest po-
trzebna każdemu ludzkiemu sercu.
 Na parkiecie zmieniają się korowo-
dy, węże, kółeczka, koszyczki. Aż trud-
no uwierzyć, że tak pięknie potrafią ba-
wić się starsi ludzie. Nikt kto przejawia 
chęć do wspólnej zabawy nie jest po-
zostawiony sobie. Nasza społeczność 
emerytów zintegrowała się w tańcu cał-
kowicie. Ale można zauważyć pięknie 
tańczące pary, doskonałe tancerki i wy-
jątkowych tancerzy.
Pan Janek Postawa starym zwyczajem 
zawsze trochę przedłuży muzykowanie 
ku uciesze wszystkich.
 Gorące podziękowania dla Zarządu 
i uczestników Święta Seniora skierował 
pan Henryk Przech.
W skocznych rytmach melodii w szpa-
lerach par kończy się spotkanie pięk-
ne, serdeczne, prawdziwe, jak mądre 

i prawdziwe są strofy Marii Majchrzak:
„Ciągle zajęci sobą
wdzieramy się na szczyty
dążąc do swego celu,
lecz on, wciąż nie odkryty.
Zbieramy ułomki kruszcu
chociaż kaleczą dłonie,
spadają głucho pod nogi
i zawód okrywa skronie.
I co zostanie po nas,
gdy odejścia czas nastanie?
To  prawdy proste słowo
i serce żywe kochanie.”

	
Pragniemy również poinformować 
czytelników Gazety Kłomnickiej że 27 
listopada bieżącego roku w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Kłomnicach 
– ul. Strażacka 18 odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze członków 
Oddziału Regionalnego PZE,RiI w 
Kłomnicach. Oddział Rejonowy zrzesza 
członków z terenu gmin Kłomnice, Kru-
szyna i Gidle(łącznie 456 członków).
 Ustępujący Zarząd Oddziału Rejo-
nowego złożył sprawozdanie z 5-cio 
letniej działalności. Rejonowa Komi-
sja Rewizyjna składając sprawozda-
nie ze swej działalności wystąpiła do 
Walnego Zebrania Członków z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium dla 
ustępującego zarządu. W dyskusji wy-
stępowały głosy wskazujące na drobne 
niedociągnięcia w pracy Zarządu ale 
zdecydowanie przeważały głosy uzna-
nia i podziękowania za całokształt pracy 
ustępującego Zarządu. Walne Zebranie 
podjęło uchwałę o udzieleniu absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi Oddziału 
Regionalnego w Kłomnicach.
 Druga część zebrania to wybory 
nowych władz Związku. Ustępujący 
Zarząd zgłosił 6-ściu kandydatów do 
nowego Zarządu, z sali zgłoszono rów-
nież 6 osób do kandydowania. Zebra-
nie przyjęło, że skład nowego Zarządu 
będzie wynosił 7 osób, komisji rewizyt 
- 3 osoby i zebranie wybierze trzech de-
legatów na Zjazd Okręgowy Związku 
w Częstochowie. Ze zgłoszonych kan-
dydatów do Zarządu trzy osoby nie wy-
raziły zgody na kandydowanie. Kandy-
dować mogły wyłącznie osoby obecne 
na zebraniu (wykładnia przedstawiciela 
Zarządu Okręgowego w Częstocho-
wie).
 Do władz Oddziału Regionalnego 
Związku w Kłomnicach zostali wybra-
ni:

Do Zarządu:

1. Henryk Przech – przewodniczący
2. Grażyna Jurczyńska – zastępca prze-
wodniczącego
3. Kazimierz Makles – zastępca prze-
wodniczącego
4. Irena Bardzel – sekretarz
5. Zofia Cudak – skarbnik
6. Maria Kołodziejczyk – członek
7. Stefania Pruciak – członek

Komisja rewizyjna, ukonstytuuje się na 
pierwszym posiedzeniu:

1. Ryszard Całus
2. Barbara Wiewióra
3. Maria Koza

Delegaci na Zjazd okręgowy w Często-
chowie zostali wybrani:

1. Henryk Przech
2. Alicja Ojrzyńska
3. Krystyna Całus

 Prowadzący zebranie podziękował 
ustępującemu Zarządowi za pięciolet-
nią pracę i uzyskane efekty. Życzenia i 
kwiaty otrzymali dotychczasowy prze-
wodniczący Wacław Urbaniak i nowo 
wybrany Henryk Przech.
 Zebranie przyjęło uchwały zaplano-
wane w porządku obrad. Zgodnie z pro-
pozycjami działalności w 2008 roku Za-
rząd w pierwszej połowie stycznia 2008 
roku zorganizuje spotkanie opłatkowe 
i noworoczne dla członków na które 
zaprosi licznych gości wspierających 
działalność Związku.
	 Drodzy Współmieszkańcy Gminy 
Kłomnice, Czytelnicy  Gazety Kłomnic-
kiej i Członkowie PZE,RiI w Kłomni-
cach Zarząd Związku prosi o przyjęcie 
od nas na ten radosny czas Bożego Na-
rodzenia i nadchodzący Nowy Rok naj-
lepszych życzeń dla Was i Waszych Ro-
dzin. Życzymy spędzenia wielu miłych 
i radosnych chwil przy wigilijnym sto-
le, pogodnych, zdrowych i rodzinnych 
Świąt oraz pomyślnego Nowego Roku 
2008. Niech nowonarodzony  Zbawiciel 
obdarzy Was wszystkich potrzebnymi 
łaskami, udziela wam światła i radości 
jakie wypełniały Betlejemską stajenkę.

     Henryk Przech
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Zmiany	gospodarcze	zachodzą-
ce	w	naszym	kraju	powodują	
często	 pościg	 za	 pieniądzem,	

a	tym	samym	skutkują		brakiem		cza-
su rodziców dla swoich dzieci. Dodat-
kowym	 czynnikiem,	 który	 z	 pozoru	
zastępuje	 opiekę	 rodziców,	 jest	 ga-
lopujący	 postęp	 techniczny.	 Media	
„kuszą”	młodzież	swoimi	walorami.	
Używane w sposób niekontrolowany 
wyraźnie szkodzą rozwojowi osobowo-
ści młodego człowieka. Nadmierne ko-
rzystanie z tego typu wynalazków tech-
niki jest przyczyną popadania młodych 
osób w pewnego rodzaju uzależnienie 
od multimediów. Nie zagospodarowa-
ny czas wolny powoduje, że młodzież  
i dzieci nudzą się, nie rozwijają swoich 
zdolności,  co bywa powodem sięga-
nia przez nich po papierosy, alkohol, 
narkotyki, a często jest przyczyną po-
pełniania wykroczeń. Bardzo pospoli-
tym zajęciem nudzącej się młodzieży 
jest przesiadywanie na przystankach 
autobusowych, dewastacja placów za-
baw i innych obiektów użyteczności 
publicznej. Sposobem na zapobieganie 
wymienionym zjawiskom jest zróżni-
cowanie oferty zajęć pozalekcyjnych. 
Sprawdzonym od kilku lat sposobem 

rozwijania zainteresowań oraz spędza-
nia czasu wolego jest organizacja ruchu 
społecznego Młodzieżowej Akademii 
Życia. W ramach działań MAŻ swoją 
uwagę kierujemy na właściwe wyko-
rzystanie czasu wolnego i promowanie 
zdrowego stylu życia.
 MAŻ, działająca przy Zespole 
Szkół w Kłomnicach, podejmowała 
w tym roku szereg przedsięwzięć, któ-
rych celem było promowanie aktywne-
go i zdrowego trybu życia bez narkoty-
ków, alkoholu i innych używek.
 Dzięki wsparciu finansowemu MAŻ 
nasi uczniowie uczestniczyli w wy-
cieczkach turystyki kwalifikowanej, 
między innymi poznali walory regio-
nu beskidzkiego (wycieczka w Beskid 
Śląski  w ramach współpracy z PTTK) 
oraz brali udział w Rajdzie Parasolo-
wym w Witkowicach.
 Uczniowie klasy czwartej odwie-
dzili „Zaczarowaną Zagrodę” , gdzie 
lepili z gliny garnuszki, dzbanki, wa-
zony i różne zwierzątka. Gimnazjali-
ści z kolei , (niektórzy niejednokrotnie 
pierwszy raz byli w teatrze), obejrzeli 
sztukę teatralną w teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie pt. „Za-
bawy na podwórku”. 

 Bardzo ważnym przedsięwzięciem 
MAŻ była organizacja wycieczki 
do Manufaktury w Łodzi. Uczniowie 
mieli możliwość spędzić swój wolny 
sobotni czas w Experymentarium- in-
teraktywnym muzeum – laboratorium, 
w którym, za pomocą specjalnie skon-
struowanych urządzeń, mogli samo-
dzielnie przeprowadzać doświadcze-
nia pozwalające w przystępny sposób 
wyjaśnić zagadnienia z dziedziny 
nauki i techniki. Dla uczniów wizyta 
w  tym miejscu była wspaniałą lekcją 
pobudzającą kreatywność i ciekawość 
świata, zabawą i rozrywką edukacyj-
ną, dzięki której będą mogli posta-
wić pierwsze kroki w świecie nauki. 
Ponadto zwiedzili Muzeum Fabryki. 
Przewodnik przybliżył  historię za-
kładów włókienniczych stworzonych 
przez Izraela Poznańskiego w drugiej 
połowie XIX wieku. W czasach swo-
jej świetności zakłady te produkowały 
miliony metrów tkanin bawełnianych. 
Przemysłowe imperium Poznańskiego 
stanowiło samowystarczalną dzielnicę 
z rezydencją właściciela, domami dla 
robotników, własnym kościołem i szpi-
talem. Dziś w zabytkowych budynkach 
mieści się centrum Manufaktura. Mło-

Młodzieżowa	Akademia	Życia	przy	
Zespole	Szkół	w	Kłomnicach

Opiekun	MAŻ-	mgr	Aneta	Łapeta	

W nagłych wypadkach losowych 
bardzo ważne jest, aby udzie-
lić poszkodowanej osobie po-

mocy w jak najkrótszym czasie, jeszcze 
przed przybyciem lekarzy z Pogotowia 
Ratunkowego. Zagadnienie to jest szcze-
gólnie istotne w przypadku obrażeń ciała 
doznawanych przez dzieci. 
 Wychodząc naprzeciw sytuacjom, 
jakie mogą zaistnieć podczas pracy 
z uczniami, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Rzerzęczycach Ryszard Krok zorga-
nizował na przełomie listopada i grudnia 
2007 r. szkolenie w zakresie pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla nauczy-

cieli i pracowników obsługi szkoły oraz 
przedszkola w Rzerzęczycach. 
 Tematyka ta została poszerzona 
podczas kursu kwalifikowanej pomocy 
przedmedycznej dla nauczycieli wycho-
wania fizycznego ze wszystkich szkół 
z terenu gminy Kłomnice . 
 Cykl spotkań poprowadził dr Grze-
gorz Kupczak, specjalista chirurgii ogól-
nej i medycyny ratunkowej. Uczestnicy 
kursu poznali podstawowe wiadomości  
i umiejętności w zakresie udzielania 
pomocy uczniom, którzy ulegli wypad-
kom, techniki resuscytacyjne: masaż 
serca, sztuczne oddychanie. Wiedza teo-

retyczna została utrwalona podczas prak-
tycznych ćwiczeń na specjalistycznym 
przyrządzie. Było to możliwe przy uży-
ciu fantomu, którego udostępnił uczest-
nikom kursu p. Przemysław Zieliński 
Gminny Komendant Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W trakcie szkoleń wykorzysta-
ny został również sprzęt multimedialny 
ze szkolnej pracowni internetowej.  
 Tematyka kursów bardzo zaintere-
sowała uczestników, którzy podkreślali 
celowość i przydatność poznanych treści 
w codziennej pracy dydaktyczno- wy-
chowawczej.

R K -O ratuje życie 

Kursy pomocy przedmedycznej 
Agnieszka Rataj

›››
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Tegoroczne	 IX	 Święto	Muzyki	
zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie	 Przyjaciół	 Gau-

de	 Mater	 poświęcone	 było	 pamięci	
Edwarda,	Jana	 i	 Józefiny	Reszków,	
śpiewaków	 operowych	 światowego	
formatu. Ta czterodniowa impreza 
muzyczna miała swój początek w Bo-
rownie, gdzie pochowany jest na cmen-
tarzu Edward Reszke.
 Inauguracja IX Święta Muzy-
ki nastąpiła 22 listopada 2007 roku 
o godzinie 13:00 modlitwą przy grobie 
Edwarda Reszke. Modlitwę za zmar-
łych Józefinę, Jana i Edwarda Reszków 
poprowadzili wikariusz generalny ks. 
infułat Marian Mikołajczyk, opiekun 
środowisk twórczych ks. Piotr Zabor-
ski oraz dziekan Dekanatu Kłomnic-
kiego i zarazem proboszcz parafii pod 
wezwaniem św. Wawrzyńca ks. Piotr 
Krzemiński.   
 W modlitwie uczestniczyło bardzo 
wielu zaproszonych gości, między in-
nymi starosta częstochowski Andrzej 
Kwapisz, wójt gminy Kłomnice Adam 
Zając, przedstawiciel Prezydenta Mia-
sta Częstochowy Ireneusz Kozera, wójt 
gminy Kruszyna Bogusław Mielczarek, 
radni powiatu częstochowskiego, radni 
gmin, poczty sztandarowe i delegacje 
z czterech sąsiednich gmin, związanych 
z rodziną Reszków, tj. z Mstowa, Kłom-
nic, Kruszyny i Mykanowa, Czytelnicy 
„Gazety Wyborczej” oraz mieszkańcy 
Borowna i okolic. Oprawę muzyczną 

zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Mykanowa pod dyrygenturą Krzysz-
tofa Witczaka. W modlitwie uczestni-
czyli potomkowie Edwarda Reszke: 
Pani Maria Bilowicz -  wnuczka , Pani 
Katarzyna Mossakowska – prawnucz-
ka, Pan Szymon Bilowicz – prawnuk, 
Pan Adam Donimirski – prawnuk, Pan 
Filip Ruszczyński – prawnuk oraz Mi-
łosz Bilowicz – praprawnuk. 
 Wszystkich przybyłych na modli-
twę powitał wójt gminy Mykanów Pan 
Krzysztof Smela. 
 W imieniu członków Rodziny 
Reszków głos zabrały Panie Maria Bi-
lowicz i Katarzyna Mossakowska, któ-
re z ogromnym wzruszeniem mówiły 
o kontaktach ze Szkołą Podstawową 
w Borownie. Wyraziły też podziękowa-
nie za zorganizowanie IX Święta Mu-
zyki ku czci Józefiny, Jana i Edwarda 
Reszków. Dyrektor szkoły Pani Agata 
Tądel przedstawiła krótki rys o Resz-
kach. W swoim wystąpieniu zwróciła 
również uwagę, że w Borownie pa-
mięć o Reszkach jest żywa: „Szkoła 
Podstawowa w Borownie nosi imię 
Edwarda Reszke, uroczystość nada-
nia imienia odbyła się 26 października 
1996 r. Od tamtej chwili kultywowana 
jest pamięć o Edwardzie Reszke i jego 
rodzeństwie. Utrzymywane są kontak-
ty z Rodziną Patrona, porządkowany 
i dekorowany jest Jego grób, zbierane 
są pamiątki.
 Następnie Rodzina i przedstawicie-

le bardzo wielu instytucji złożyli kwia-
ty na grobie Edwarda Reszke.
 W imieniu Gminy Kłomnice wią-
zankę kwiatów złożyli wójt Adam Za-
jąc oraz przewodniczący rady Gminy 
Jarosław Łapeta.
 Na tym uroczystości przy grobie 
Edwarda Reszke zakończyły się. Czy-
telnicy „Gazety Wyborczej” udali się 
na wycieczkę autokarową „Śladami 
Reszków”, którą pilotował Pan Krzysz-
tof Wójcik, autor książki o Reszkach.
 O godz. 18.00 w kościele pod we-
zwaniem Św. Wawrzyńca odbył się 
koncert Cecyliański. W koncercie wzię-
li udział tacy wykonawcy jak: Katarzy-
na Suska – Zagórska – solistka Teatru 
Wielkiego w Warszawie, Olga Gładszy 
– sopran, Karolina Sambor – Kobiałka 
– sopran, Małgorzata Stańczyk – so-
pran, Angelika Roch – mezzosopran, 
Artur Janda – baryton, Tomasz Rak – 
baryton. Orkiestrą Filharmonii w Czę-
stochowie dyrygował Jan Jazownik. 
W koncercie wystąpił również Chór 
Instytutu Muzyki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Cały kon-
cert poprowadziła Beata Młynarczyk. 
W programie została zaprezentowana 
muzyka operowa A. Mozarta i G. Ros-
siniego.
 Na pewno nikt, kto przyszedł 
na koncert, nie żałował. 
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Inauguracja	IX	Święta	Muzyki	w	Borownie

dzież poznała dzieje przemysłowej 
fortuny Poznańskich, rozwój zakła-
dów, technikę produkcji tkanin baweł-
nianych i codzienną pracę dawnych 
robotników. Niewątpliwą atrakcją był 
pobyt w łódzkim kinie Imax na fil-
mie „Stacja Kosmiczna 3D”.  Dzieci 
założyły specjalne okulary i mogły 
w trójwymiarze wybrać się w podróż 
po centrach kosmicznych i na orbitę 
okołoziemską. Oj, było warto!
 W ramach działalności profilak-
tycznej MAŻ,  dla  klas szóstych zor-
ganizowaliśmy wyjazd do Policyjnej 
Izby Dziecka w Częstochowie, gdzie 
uczniowie wysłuchali prelekcji nt. 
postępowania karnego w przypadku 
popełnienia wykroczenia przez osobę 
nieletnią oraz zapoznali się funkcjono-

waniem placówki. Młodzieżowa Aka-
demia Życia oferuje uczniom zajęcia 
w kole plastycznym. Dzieci zdoby-
wają umiejętność wyrażania własnych 
emocji w procesie twórczym, rozwija-
ją też te cechy osobowości, które będą 
przydatne w życiu społecznym. Stają 
się uważnymi obserwatorami otacza-
jących zjawisk, widzą więcej szcze-
gółów i barw wokół siebie. Poprawia 
się znacznie ich sprawność manualna, 
a przede wszystkim samoocena. Wie-
my, że atmosfera akceptacji i poczucie 
bezpieczeństwa pomagają każdemu 
dziecku przeżywać naturalną radość 
tworzenia. Zapewniamy to wszystkim 
uczestnikom zajęć plastycznych.
 W myśl znanej maksymy dydak-
tycznej: „Słyszeć to zapomnieć, wi-

dzieć to zapamiętać, działać to zrozu-
mieć”, nasuwa się potrzeba kontynuacji 
działalności MAŻ w kolejnych latach.. 
Ta cenna inicjatywa uczy wrażliwości, 
daje poczucie bezpieczeństwa, umoż-
liwia przeciwdziałanie agresji i wszel-
kim patologiom społecznym.
 W tym miejscu chcę podzięko-
wać Radzie Gminy Kłomnice, Wój-
towi oraz Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
za sfinansowanie tych działań. Mam 
nadzieję, że Radni Gminy Kłomnice 
w nadchodzącym roku budżetowym 
nie zapomną o potrzebie finansowania 
takiej inicjatywy. Wsparcie finansowe 
umożliwia w pełni realizację wyzna-
czonych zadań.

›



Koncerty,	 inscenizacja	 opery	
Halka,	 turniej	 melomana,	
książka	 o	 rodzeństwie	Resz-

ków,	 wystawa	 pamiątek,	 turniej	
melomana,	 to	 tylko	 część	 atrakcji	
przygotowanych dla melomanów 
w	ramach	IX	Święto	Muzyki	poświę-
conego	 Józefinie,	 Janowi	 i	 Edwar-
dowi	 Reszkom,	 rodzeństwu, które 
na przełomie XIX i XX wieku zawojo-
wało bez reszty najważniejsze operowe 
sceny na świecie.
 Historia tych wielkich polskich śpie-
waków ściśle związana jest z regionem 
częstochowskim, a szczególnie z naszą 
gminą. Pamięć o Reszkach, dzięki za-
angażowaniu wielu ludzi i środowisk, 
powoli powraca do świadomości lo-
kalnej społeczności. Wielką zasługę 
w tym dziele ma postać Pani Marii 
Bilowicz, wnuczki Edwarda Reszke 
i honorowego gościa IX Święta Muzy-
ki. W listopadzie, dzięki kulturalnemu 
przedsięwzięciu autorstwa Krzysztofa 
Pośpiecha ze Stowarzyszenia Przyja-
ciół Gaude Mater, Reszkowie znaleźli 
się po nieomal wieku na nowo na ustach 
wszystkich. 
 Tegoroczne Święto Muzyki roz-
poczęło się 22 listopada w Borownie 
modlitewnym spotkaniem przy grobie 
Edwarda Reszke. Tutaj, przypominano 
po raz kolejny, że Reszkowie swoimi 
występami nieśli świadectwo o Polsce 
i jej kulturze w czasach, kiedy nasza 
Ojczyzna została wymazana z map Eu-
ropy oraz, że w tamtych czasach zrobili 
więcej dla dobra Polski niż niejeden ge-
nerał czy polityk. Liczne poczty sztan-
darowe, uroczysta oprawa w wykonaniu 
najlepszej polskiej orkiestry dętej OSP 
w Mykanowie oraz wiązanki kwiatów 
pokazały, że pamięć o tych wielkich 
Polakach jest wciąż żywa.
 Tego samego dnia w kościele św. 
Wawrzyńca w Borownie można było 
wysłuchać Koncertu Cecyliańskiego. 
W repertuarze koncertu znalazły się 
fragmenty „Wesela Figara” Mozarta 
i „Cyrulika sewilskiego” Rossiniego 
w wykonaniu Chór Instytutu Muzyki, 
Orkiestra Filharmonii Częstochow-
skiej pod dyrekcją Jana Jazownika oraz 
młodych częstochowskich śpiewaków. 

W operowym repertuarze zaprezento-
wali się: Olga Gładysz, Karolina Sam-
bor-Kobiałka, Małgorzata Stańczyk, 
Angelina Roch, Artur Janda oraz To-
masz Rak. Gwiazdą wieczoru była Ka-
tarzyna Suska-Zagórska, solistka Ope-
ry Narodowej w Warszawie. Ci sami 
wykonawcy 23 listopada wystąpili dla 
częstochowskiej widowni w sali Filhar-
monii Częstochowskiej. Tego też dnia 
w Ratuszu Miejskim w Częstochowie 
otwarto wystawę „Śladami Reszków”, 
na której zaprezentowano pamiątki 
po sławnych śpiewakach ze zbiorów 
min. Muzeum Teatralnego w Warsza-
wie. Wystawie towarzyszyła sesja na-
ukowa oraz promocja wydanej z okazji 
IX Święta Muzyki książki Wojciecha 
Matuszewskiego „Władcy amerykań-
skiej sceny operowej – Jan i Edward 
Reszke”.
 Kłomnickim akcentem Święta Mu-
zyki był sobotni finał „Turnieju Melo-
mana” dla młodzieży szkolnej zorgani-
zowany w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Do finału, spośród 40 szkół biorących 
udział w etapie szkolnym i gminnym, 
doszły 4 dwuosobowe zespoły z Zawa-
dy, Czarnego Lasu, Kruszyny i Mstowa. 
Bezkonkurencyjną okazała się być dru-
żyna z Czarnego Lasu w Gminie Myka-
nów. Pierwszą nagrodę i 600 zł zdobył 
duet: Dominik Depta i Marta Mazur 
z Gimnazjum w Czarnym Lesie, drugie 
(400 zł) Justyna Zaleska i Aleksandra 
Krzypkowska z Gimnazjum w Kru-
szynie, a trzecie (200 zł) Błażej Bekus 
i Małgorzata Kowalczyk z SP w Msto-
wie. Specjalne wyróżnienie i nagrodę 
ufundowaną przez rodzinę Reszków 
zdobyli: Magdalena Jassak i Mateusz 
Lisowski ze SP w Zawadzie.
 Sobotni wieczór przyniósł niezwy-
kłe wydarzenie. Po raz 
pierwszy w Polsce w mu-
rach kościoła zaprezen-
towano operę. W koście-
le Wniebowzięcia NMP 
w Mstowie Opera Śląska 
w Bytomiu zaprezentowa-
ła operę narodową „Hal-
ka” Stanisława Moniusz-
ki. Orkiestra symfoniczna, 
chór i soliści pod batutą 

Tadeusza Serafina zaprezentowali nie-
zwykły spektakl. Finałowa aria Halki, 
z pasją wykonana przez Joannę Kściu-
czyk-Jędrusik klęczącą u stóp mstow-
skiego ołtarza i przebaczającą Januszo-
wi, wzruszała do głębi. 
 W niedzielę 25 listopada, podczas 
Mszy Świętych w Garnku, Kłomni-
cach, Skrzydlowie, Borownie i Kru-
szynie modlono się w intencji rodzeń-
stwa Reszków. Oprawę muzyczną 
tych nabożeństw stworzyły najlepsze 
częstochowskie chóry: Chór Dwie Ko-
rony (Garnek), Chór Męski Pochodnia 
(Kłomnice), Chór Mieszany Collegium 
Musicum (Skrzydlów), Chór Archika-
tedry Częstochowskiej Basilica Can-
tans (Borowno) oraz Chór Mieszany 
Cantabile (Kruszyna).
 Finałem IX Święta Muzyki była nie-
dzielna Gala Operowa pamięci Edwar-
da, Jana i Józefiny Reszków, którą 
otworzył prezydent Miasta Częstocho-
wy Tadeusz Wrona. W programie zna-
lazły się arie i duety z dzieł Moniuszki, 
Czajkowskiego, Saint-SaĎnsa, Ros-
siniego i Bizeta w wykonaniu Stefanii 
Toczyskiej, Piotra Nowackiego i Rafała 
Bartmińskiego. Orkiestrą Filharmonii 
Częstochowskiej dyrygował Rafał Ja-
cek Delekta. Podczas Gali mezzosopran 
Pani Toczyskiej, scenicznej partnerki 
takich gwiazd jak Luciano Pavarot-
ti czy Placido Domingo, przypominał 
nam głos Józefiny. Tenor Rafała Bart-
mińskiego, przywoływał w wyobraź-
ni głos Jana. Bas Piotra Nowackiego, 
to Edward. Publiczność owacjami 
na stojąco dziękowała najlepszym pol-
skim śpiewakom dnia dzisiejszego, 
ale poprzez artystyczne wspomnienie, 
dziękowano tymi oklaskami również 
Reszkom. 
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Robert	Kępa	–	prezes	Stowarzyszenia	Rodzin	Katolickich	w	Garnku
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W dniach	 od	 6	 do	 10	 grud-
nia	 miał	 miejsce	 kolejny	
wyjazd	 samorządowców	

z	 terenu	 powiatu	 częstochowskiego	
do	 zaprzyjaźnionego	 powiatu	 śnia-
tyńskiego	 na	 Ukrainie. Głównym 
zadaniem tego przedsięwzięcia było 
dalsze zacieśnienie współpracy pomię-
dzy naszymi samorządami gminnymi 
i ich odpowiednikami (także gminy) 
po stronie ukraińskiej. W tym też celu 
do Śniatynia udali się burmistrzowie 
Blachowni i Koniecpola oraz wójtowie 
Janowa Konopisk, Lelowa, Mykanowa 
i Przyrowa. W delegacji wzięli udział 
także radni Rady Powiatu i członkowie 
Zarządu. Ponadto w wyjeździe uczest-
niczył zespół „Krzyk” z Blachowni, 
który dał kilka koncertów w śniatyń-
skich klubach. Zespół wystąpił także 
z dużym powodzeniem na oficjalnych 
obchodach Święta Pracownika Samo-
rządowego. 
 Późnym wieczorem, po bardzo 
uciążliwej podróży (silna mgła i kiep-
skie drogi, a także ich oznaczenia) 
delegacja dotarła do Śniatynia. Go-
spodarze, mimo bardzo późnej pory 
oczekiwali naszych przedstawicieli 
i przygotowali bardzo sympatyczne 
powitanie. Zakwaterowano nas w nie-
wielkim, ale całkiem dobrze urządzo-
nym hoteliku, jakich jest tam całkiem 
sporo. 
 Następnego dnia – 7 grudnia – od-
było się pierwsze spotkanie robocze 
w pełnym składzie delegacji z przed-
stawicielami powiatu śniatyńskiego. 
Wystąpienia powitalne wygłosili  pan 
Roman Bilik – Przewodniczący Rady 
Powiatu Śniatyńskiego i pan Karol 
Ostalski – Przewodniczący Rady Po-
wiatu Częstochowskiego. Po krótkiej 
prezentacji członków obu delegacji 
nasi burmistrzowie i wójtowie zapre-
zentowali za pomocą nośników elek-
tronicznych swoje miasta i gminy. 
Druga część dnia to uroczysta akade-
mia z okazji Święta Pracownika Samo-
rządowego, która odbyła się w klubie 
o nazwie „CCCP”! Jak zawsze pod-
czas takich uroczystości były oficjalne 
mowy i życzenia. W imieniu naszej 

delegacji wystąpił 
krótko i rzeczowo 
pan Karol Ostalski.
 N a j w a ż n i e j -
szym dniem pobytu 
delegacji w Śnia-
tyniu była sobota. 
W dniu tym bowiem 
po krótkim spotkaniu 
w Urzędzie Powiatowym burmistrzo-
wie i wójtowie rozjechali się do gmin, 
z którymi zaproponowano im współ-
pracę. Nasze wyobrażenie o gminie 
jest silnie osadzone w polskiej rzeczy-
wistości. Ukraińcy natomiast mają nie-
co odmienne w tym względzie poglą-
dy. Główna różnica dotyczy wielkości 
gmin. Nasze gminy to dość duże obsza-
rowo, a przede wszystkim ludnościowo 
tereny o dużym stopniu samodzielno-
ści. Tego niestety Ukraińcom brakuje. 
Ich gminy (poza miastami) są bardzo 
niewielkie szczególnie pod względem 
liczby ludności. Liczba mieszkań-
ców waha się od 1200 do 2000 osób. 
Mają też bardzo małe własne budżety, 
co skutecznie uniemożliwia im realiza-
cję autorskich pomysłów. W powiecie 
śniatyńskim są 34 takie gminy. Z sied-
mioma z nich zostały podpisane umo-
wy o wzajemnej współpracy  w każdej 
dziedzinie. W zakończeniu rozmów 
wziął udział Wicewojewoda Woje-
wództwa Iwano-Frankowskiego (Sta-
nisławowskiego) Wasyl Gładij. Pan 
Gładij był do niedawna Starostą Śnia-
tyńskim i to właśnie on ma bardzo duże 
zasługi w rozwoju współpracy pomię-
dzy naszymi powiatami. 
 Na niedzielę nasi gospodarze zapla-
nowali wyjazd turystyczny. Pokazano 
nam Chocim i Kamieniec Podolski. 
Obie twierdze są w dużej części od-
restaurowane. Niemniej prace konser-
watorskie trwają tam nadal. Twierdza 
Chocim, położona nad Dniestrem, 
w XVII wieku dwukrotnie spełniła 
swoją wielką rolę. Po raz pierwszy 
w 1921 roku, kiedy to wojska polskie 
i kozackie pod dowództwem hetmana 
Karola Chodkiewicza w łącznej liczbie 
ok. 120 tys. żołnierzy powstrzyma-
ły ponad 400-tysięczną armię turecką 

w jej marszu na Europę. Drugie waż-
ne wydarzenie miało miejsce w  1673 
roku. Odbyła się tu druga zwycięska 
bitwa z Turkami. Wojskami polskimi 
dowodził hetman Jan Sobieski, póź-
niejszy król Polski i pogromca Tur-
ków w bitwie pod Wiedniem. Duże 
wrażenie robi twierdza w Kamieńcu 
Podolskim. Położenie geograficzne 
Kamieńca sprzyjało budowie umoc-
nień i fortyfikacji. Miasto położone 
jest na krawędzi pięknego kanionu 
rzeki Smotrycz, który sam w sobie był 
nie do przebycia. Dodatkowe umoc-
nienia i budowle wojskowe sprawiały, 
że twierdza była potężnym obiektem 
militarnym. W twierdzy kamienieckiej 
Henryk Sienkiewicz ulokował opis 
heroizmu Michała Wołodyjowskiego. 
Różne są poglądy na autentyczność tej 
postaci. Niemniej w murach twierdzy 
„czuje” się jego ducha. Dodatkowo at-
mosferę „podgrzewają” rozmaite infor-
macje o Panu Michale.
 Wieczorem delegacja spotkała się 
z gospodarzami powiatu śniatyńskie-
go na pożegnalnej kolacji. Następnego 
dnia rankiem miejscowa telewizja na-
grała krótkie wywiady z szefami naszej 
delegacji. Po ponad 18 godzinach po-
dróży dotarliśmy do Częstochowy.
Wyjazd osiągnął zamierzony cel. Pod-
pisanie pierwszych umów o współ-
pracy pomiędzy gminami poszerza 
ją i daje nowe możliwości osiągnięcia 
obustronnych korzyści. W najbliższych 
tygodniach odbędą się już pierwsze wi-
zyty delegacji ukraińskich w gminach 
powiatu częstochowskiego. 
 Wydaje się, że kolejnym krokiem 
w poszerzeniu wzajemnych kontaktów 
powinno być spotkanie przedstawicieli 
małego i średniego biznesu.

Jan Milc

CO TAM PANIE …W POWIECIE?

Śniatyńskie	refleksje
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17 listopada przebywałem na uro-
czystości 60-lecia powstania 

mojej szkoły – Państwowego Liceum 
Mechanicznego Nr 2 w Poznaniu która 
mieściła się Zakładach Hilarego Ce-
gielskiego. Po zakończeniu wspania-
łych uroczystości odwiedziłem moja 
rodzinę.
 W czasie przeglądania rodzinnych 

zdjęć napotkałem gazetę Głos Wielko-
polski w którym to został umieszczony 
poniższy artykuł.
 Wykonałem kserokopię tego artyku-
łu. Wiedziałem od wówczas żyjącego 
mojego brata Tadeusza, którego w cza-
sie okupacji wraz z Bratem Henrykiem 
Moderskim wywiezionych do Niemiec 
jakie przechodził losy obozowe, po-

Prawie po miesiącu przygotowań, 
w tajemnicze podziemia Wali-
mia ru¬szyła ekipa, która zajmie 

się zbadaniem lochów, sztolni i pod-
ziemnych korytarzy. Obecnie saperzy 
sprawdzają teren czy nie kryje min, 
niewypałów, badają radioaktywność 
- słowem przygotowują bezpieczny 
grunt dla grotołazów i nurków. O efek-
tach tego niezwykle ciekawego przed-
sięwzięcia poinformujemy czytelników 
w kolejnej korespondencji,
Przedtem pragniemy donieść, że na apel 
Zachodniej Agencji Prasowej skie-
rowany do tych wszystkich, którzy 
do siadają jakiekolwiek dane do ty-
czące przeszłości walimskich lochów, 
odpowiedzieli czytelnicy z różnych 
miast.
Jeden z najciekawszych listów pocho-
dzi od ob. Tadeusza Moderskiego z Po-
znania. Autor pisze: - „Jestem dłu¬go-
letnim więźniem hitlerowskich obozów 
koncentracyjnych. W roku 1944 zo-
stałem skazany przez Sondergericht 
w Lipsku na karę śmierci. Po prawie 
3-tygodniowym wyczekiwaniu na wy-
konanie wyroku, po uprzednim „prze-
egzaminowaniu” przez SD, wybrano 
z grupy skazańców około 20 ślusarzy 
precyzyjnych, to¬karzy, pracowników 
przemysłu samolotowego i skierowa-
no nas do pracy w okolice Wałbrzycha 
do obozu Wuestewaltersdorf I (Wa-
lim). Tu początkowo zatrudniono nas 
przy drążeniu” sztolni, potem mnie 
jako fachowca skierowano do pracy 

przy montowaniu instalacji centralne-
go ogrzewania...”
Tadeusz Moderski jest jedynym do-
tychczas (ze zgłoszonych) człowie-
kiem. który był więźniem w ziębi 
lochów i zna częściowo ich ponurą 
tajemnice. W przeddzień wielkiej wy-
prawy w podziemia odwiedziłem auto-
ra listu.
Cztery lata obozowej tułacz ki, w tym 
dwa miesiące walimskiego piekła! Dzi-
siaj, w dwadzieścia lat od zakończenia 
wojny, trudno Tadeuszowi Moderskie-
mu z tego okrutnego bilansu stworzyć 
przejrzysty obraz tego co przeżył on 
i tysiące innych w Walimiu. Nic dziw-
nego. Często chciał zapomnieć. Nie lubi 
wracać do tego tematu. Czasem tylko 
syn zagadnie; „Tatusiu  opowiedz, jak 
to było?”. Dziś na moja prośbę odżywa 
wspomnienie sierpniowej nocy -1944 
roku. Transport kilkudziesięciu wago-
nów na stacji kolejowej w Wałbrzy-
¬chu, w którym znaleźli się między in-
nymi wspomniani w liście do redakcji 
koledzy Stanisław Orzesiak, Stanisław 
Kowalski - obaj z Warszawy, Henryk 
Nowak z Łodzi, Antoni Wojtkowiak 
z Poznania. Władysław Jagodziński 
z Częstochowy i inni. Potem podróż 
szczelnie zakrytymi ciężarówkami 
w nieznanym kierunku. Wreszcie lo-
chy, w których miał najwidoczniej 
dopełnić się wydany w Lipsku wyrok 
śmierci. Przedtem jednak, z racji swych 
zawodowych umiejętności, musieli 
pod batutą SS-mańskich batów wyko-

nywać niezwykle ważne dla Rzeszy 
zadanie...”
Fabryka tajemniczej broni!
-„Komando, w którym mnie zatrudnio-
no, miało za zadanie montować instala-
cją centralnego ogrzewania - opowiada 
Tadeusz Moderski. 
- Niezależnie od tego, w lochach pra-
cowały komanda specjalistów ślusa-
rzy, tokarzy, elektryków itp. W sumie 
w podziemiach skupiono około 800 
specjalistów. Nie licząc kilku tysięcy 
więźniów różnych narodowości.
 Ten fakt chyba najlepiej określa 
rozmach i znaczenie tej niezwykłej bu-
dowli, która jak twierdzili sami Niem-
cy — tu w lochach specjalnie nie dba-
jąc o tajemnicę — miała służyć jako 
fabryka nowej broni, o niezwykłej sile 
ni¬szczycielskiej”.
 Tadeusz Moderski opowiada 
o labiryncie korytarzy rozmieszczo-
nych na przestrzeni kilkunastu, a może 
nawet kilkudziesięciu kilometrów, 
połączonych ze sobą tak poziomo jak 
pionowo. Budowla była trzypoziomo-
wa! Mój rozmówca nie wyklucza ist-
nienia 5 kondygnacji. Nie jest tego jed-
nak pewien, ponieważ pracował tylko 
na trzech poziomach, o innych słyszał 
w rozmowach z więźniami.
Tajemnicze bunkry, które tak zaafe-
rowały nas podczas pierwszego reko-
nesansu w podziemia, miały według 
relacji mojego rozmówcy, służyć 
do przeprowadzania prób z nowa bro-
nią.

Przeżyłem	podziemne	piekło	Walimia
Artykuł jest przedrukiem z Gazety „Głos Wielkopolski”, 

która ukazała się 31 czerwca 1964 roku

Rodzinne losy
Jedrzej Moderski

KAZIMIERZ	ŁUCZAK

stanowiłem zapoznać mieszkańców 
Kłomnic z ludzkimi tragediami
 Na marginesie pragnę dodać, iż 
po kilku latach pracy w fabryce samo-
lotów Focke Wulf udało się zbiec mo-
jemu bratu Henrykowi, który wrócił 
do Polski. Ze względu na ciągle poszu-
kiwania Henryka przez gestapo zdecy-
dował się połączyć się ze swoimi kole-
gami do partyzantami Armii Krajowej 
działającej na naszych terenach.
 Henryk zmarł we Włoszczowej 
w roku 1987 mając 65 lat i pochowany 
został na naszym parafialnym cmenta-
rzu w Kłomnicach.
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- „Montowałem w jednym z, nich in-
stalacje cieplną - opowiada, - Bunkier 
posiadał ściany o grubości do 3 m, 
powierzchnie kilkunastu metrów kwa-
dratowych, pułap do 7 m. Wejścia 
do bunkra bronią: podwójne żelazne 
drzwi wewnątrz wylewane betonem. 
Sądzę, że nawet najpotężniejszy wy-
buch nie zdołałby rozerwać takiego la-
boratorium! Bunkier wyposażony był 
w nieznaną mi bliżej aparaturę!
 Tego rodzaju pomieszczenia, znaj-
dują się na każdej kondygnacji. W któ-
rymś z nich, jeszcze podczas mojego 
po¬bytu w lochach, miały sie odby-
wać próby z, nowymi głowicami dla 
pocisków V-l i V-2 (opowiadali o tym 
sami Niemcy). Jeden z bunkrów służył 
do ..likwidacji więźniów”.
 Przy budowie podziemnych sztolni 
i korytarzy, obok licznej grupy spe-
cjalistów, zatrudnionych było kilka 
tysięcy więźniów i jeńców różnych na-
rodowości. Jak się okazuje, najwięcej 
było tu Polaków, Rosjan i Żydów. Ci 
ostatni mieli w lochach specjalny obóz. 
W podziemiach pracowali również jeń-
cy wojenni.
 Jak się łatwo domyśleć, przezna-
czeniem wszystkich była śmierć! Stąd 
duża swoboda w prowadzaniu przez 
Niemców rozmów na tematy służbo-
we. Na cóż tajemnica, skoro nikt, kto 
raz przekroczył bramą do lochów, nie 
miał ujrzeć dziennego światła? Fakt 
ten wyzwalał wśród nadzorujących bu-
dowę SS-manów nieludzkie instynkty. 
Ci, którzy uniknęli śmierci pod obry-
wającymi się głazami, ginęli od wyra-
finowanych metod.
 W pamięci Tadeusza ,Moderskiego 
mocno utkwiło nazwisko niejakiego 
Lüdeke, Grüppenfiihrera - w stopniu 
porucznika SS. Syn adwokata i sza-

nowanej rodziny z Hamburga 
(co nie omieszkał podkreślać 
na każdym kroku) zabawiał 
się zabijaniem więźniów, bi-
jąc ich ręcznym młotkiem 
po głowie. Jeżeli to nie za-
spokoiło jogo sadystycznych 
namiętności. Lüdeke stawał 
z kijem przy kładce biegną-
cej nad podziemnym kanałem 
i bił po nogach więźniów no-
szących worki z cementem. 
Więźniowie wpadali do ka-
nału. Biada temu, kto w porę 
nie udźwignął kilkakrotnie 
cięższego nasiąkniętego wodą 
worka. Ginął od zadanych ki-
jem ciosów!
 „Przykłady takie można 
mnożyć. Byłem świadkiem 
- opowiada T. Moderski - jak 
dwóch Niemców założyło się 
między sobą o to. czy uda się 
przeciąć więźnia siekiera jed-
nym uderzeniem na pół. Tej po-
twornej zbrodni musieli przyglądać się 
pracujący w podziemiach więźniowie. 
Zwycięzca zakładu otrzymał butelkę 
wódki!
 Prawdziwe męki przechodzili 
więźniowie podczas posiłków. Zupa 
z brukwi podawana była dosłow-
nie w tem¬peraturze wrzenia, a jako 
wy starczający czas na jej spożycie 
SS-mani uznali czas... 5 minut! W wy-
padku nieza¬stosowania się do tego 
zarządzenia, następna grupa więźniów 
nie otrzymała w ogóle posiłku! To, 
co działo się wtedy, trudno nawet okre-
ślić dantejskimi scenami. Nic dziwnego 
więc, że z 500 ludzi przy wiezionych 
do lochów za udział w powstaniu war-
szawskim, po 14 dniach zostało zaled-
wie kilkunastu!”

 Według relacji Ta-
deusza Moderskie-
go średnio dziennie 
ginęło w lochach 
10 ludzi. W lochach 
brak było jakich-
kol¬wiek medy-
kamentów. Ranni, 
a tych przy. tego 
rodzaju budow-
li nie brakowało, 
owijali rany... pa-
pierem z worków 
od cementu!
 Fakt, że Tadeusz 

Moderski wyszedł cało z tej podziem-
nej fabryki śmierci zawdzięcza tylko 
przypadkowi! Otóż we wrześniu 1944 
r. większość prac instalacyjnych była 
już zakończona. Resztę mieli już wy-
konywać zaufani specjaliści niemieccy. 
Więźniom zupełnie zabroniono wstępu 
do pewnych partii podziemi.
- „Pewnej nocy grupę 12 więźniów 
(w tym i ja) - opowiada T. Moderski 
- skuto w kajdanki i załadowano na cię 
żarówki. Po kilkunastu godzinach po-
dróży, w szczelnie zakrytych ciężarów-
kach, znaleźliśmy się ponownie w lo-
¬chach, identycznych jak walimskie. 
Jak się później okazało, była to sławna 
podziemna fabryka V-l i V-2 w górach 
Harzu, w okolicach Halberstadtu. Obóz 
ten posiadał oficjalną nazwę Komando 
II „Malachit-Zwiberge”. W potocznej 
rozmowie wśród współ więźniów na-
zywano go Weu-stewaltersdorf II (na-
zwę tę potwierdzili SS-mani!). A więc 
należy sądzić, że obozy te miały jedna-
kowe przeznaczenie i to samo kierow-
nictwo. Powiem jeszcze, że z Gór. Ha-
rzu transportowano korpusy, pocisków 
„V” do Walimia. Ładowali je na po-
ciągi sami więźniowie. Były to jednak 
tylko korpusy bez głowic!”
 Ciężka choroba sprawiła, że Tadeusz 
Moderski przeniesiony został do szpi-
tala. Tu w niemal beznadziejnym stanie 
szczęśliwie przetrwał aż do wyzwole-
nia.
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23 listopada w Gimnazjum 
w	 Kłomnicach	 odbył	 się	
Gminny Festiwal Nauki 

zorganizowany w ramach realizacji 
projektu	„	Młodzi	Odkrywcy”. Pro-
jekt ten został dofinansowany przez 
Kuratorium Oświaty w ramach „Rzą-
dowego programu wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży”. Program jest realizowany dzięki 
współpracy      szkoły ze  Stowarzy-
szeniem  na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice.
 Festiwal został zorganizowany 
przez koordynatorów realizacji progra-
mu p. Marzannę Borkowską – nauczy-
ciela biologii i p. Annę Łągiewkę – na-
uczyciela fizyki i chemii  w gimnazjum 
w Kłomnicach. Na Festiwal zostali za-
proszeni nauczyciele wraz z uczniami 
ze wszystkich gimnazjów naszej gminy.
 Spotkanie rozpoczął wykład za-
proszonego gościa, pracownika Insty-
tutu Fizyki Akademii Jana Długosza 
w Częstochowie pana dr Bogdana 
Wszołka. Pan doktor wygłosił bardzo 
ciekawy wykład dotyczący astrono-
mii, który zainteresował wszystkich 
zgromadzonych. Przedstawił jak waż-
ną jest ta dziedzina nauki dla rozwo-
ju ludzkości. Następnie uczniowie 
ze szkół w Witkowicach, Rzerzęczy-
cach, Konarach, Skrzydlowie, Garnku 
i Kłomnicach prezentowali specjalnie 
przygotowane na tą okazję eksperymen-
ty fizyczne i chemiczne. Były to mię-
dzy innymi „ Punkt Curie”, „Sztuczne 

ognie”, „Usłyszeć światło” oraz „Efekt 
pioruna”. Po części eksperymental-
nej odbyło się spotkanie nauczycieli 
i uczniów przy herbatce i ciasteczkach. 
Wszyscy wymieniali spostrzeżenia do-
tyczące wykładu i pokazów. Była miła 
i serdeczna atmosfera. W czasie prze-
rwy nauczyciele oceniali najciekawsze 
zdjęcia zjawisk fizycznych wykona-
nych przez uczniów. Jury miało trudny 
wybór, bowiem wszystkie prace były 
bardzo pomysłowe. Następnie odbyło 
się ogłoszenie wyników we wszystkich 
kategoriach konkursu przyrodniczego: 
„Najciekawsze doświadczenie fizycz-
ne lub chemiczne”, „Najciekawsze 
miejsce przyrodnicze Gminy Kłomni-
ce”, „Najciekawsze zdjęcie zjawiska 
fizycznego” i „Najładniejsza prezen-
tacja multimedialna dotycząca zagad-
nienia chemicznego”. Najlepsze pra-
ce zostały zaprezentowane na forum 
uczestników. Autorzy najciekawszych 
prac zostali nagrodzeni kalkulatorami 
wielofunkcyjnymi i nagrodami książ-
kowymi, a pozostali uczestnicy otrzy-
mali dyplomy za udział w konkursie 
 Zarówno nauczycielom jak 
i uczniom festiwal nauki bardzo się po-
dobał.  Pan dr B.Wszołek przysłał gra-
tulacje, w których było zawarte podzię-
kowanie za umożliwienie mu wzięcia 
udziału w tym wspaniałym przedsię-
wzięciu, które zachęca uczniów do roz-
wijania swoich pasji, zainteresowań 
oraz przybliża przedmioty matema-
tyczno-przyrodnicze. 

GMINNY	FESTIWAL	NAUKI	

W	GIMNAZJUM	W	KŁOMNICACH

Katarzyna	Mucha,	Marzanna	Borkowska,	Anna	Łągiewka

Gmina	 od	 2004	 roku	 sukce-
sywnie buduje place zabaw 
dla	 najmłodszych	 dzieci.	

Place zabaw to nie tylko obiekty re-
kreacyjno	 –	 sportowe	 dla	 najmłod-
szej	 społeczności	 lokalnej	 ale	 także	
troska	 	 o	 bezpieczeństwo	 najmłod-
szych	 podczas	 zabawy,	 estetyzacja	
otoczenia	wsi,	jak	również	integrację	
mieszkańców	sołectwa.	
 W roku 2007 Gmina Kłomnice wy-
budowała 4 place zabaw.
  Pierwszy z nich znajduje się w miej-
scowości Konary na placu tamtejszego 
Zespołu Szkół, jest obiektem ogólno-
dostępnym i bezpłatnym.. Całkowity 
koszt budowy Placu zabaw w Kona-
rach wyniósł 25 507,23zł. z czego 11 
913,00 zł. stanowiła dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego uzyskana w ramach 
Przedsięwzięcia Odnowa Wsi. 
 Drugi natomiast mieści się w miej-
scowości Pacierzów, na działce będącej 
własnością gminy, również jest obiek-
tem ogólnodostępnym i bezpłatnym. 
Koszt jego budowy wyniósł 53 313,09 
zł. z czego 20 000 zł. stanowiła także 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
uzyskana w ramach Przedsięwzięcia 
Odnowa Wsi.
 Ponadto powstały place zabaw 
we wsiach Witkowice i Zdrowa finan-
sowane ze środków Gminnego Progra-
mu Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Koszt ich budowy wyniósł 
40 000 zł.
 Wśród urządzeń jakie znajdują się 
na tych placach zabaw największym 
zainteresowaniem wśród najmłodszych 
cieszą się: wieża z dachem, przeplotnia 
z drążków, ruchomy pomost, zjeżdżal-
nia metalową, piaskownica, huśtawka 
wagowa, drabinki poziome jak również 
drążki do przewrotów. Dla opiekunów 
i rodziców są przygotowane ławeczki, 
na których mogą usiąść i obserwować 
zabawy swoich pociech.

Place zabaw
Aleksandra	Stępień
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W dniach	8-9	grudnia	2007r.	mieliśmy	 przyjemność	
i	 zaszczyt	gościć	w	Kłom-

nicach Mistrza Yokinobu Shibabu-
kuro	-	9	th	Dan	Uechi	-	Ryu	Karate	
Do	 Okinawa. Zaszczyt dla nas tym 
większy, iż Mistrz po raz pierwszy go-
ścił w Polsce. 
 Został on serdecznie przywita-
ny przez władze gminy Kłomnice 
– wójta p.Adama Zająca, v-ce wojt 
p.Wande Kusztal oraz v-ce dyrektor 
Zespołu Szkół Kłomnicach p. – Ewę 
Czerwinską-Drab. Dzieci z zespołu 
tanecznego „Kłomnickie Płomycz-
ki” w pięknych, regionalnych strojach 
wręczyły gościowi kwiaty. Na Mistrza 
z niecierpliwością wyczekiwali mło-
dzi adepci ze szkółki karate z Kłomnic 
i z Częstochowy. Licznie przybyli tak-
że rodzice sportowców, aby „zerknąć 
na gościa”. Dzieci na co dzień  trenu-
jące pod okiem senseia Zbigniewa Ry-
chlewskiego, miały zaszczyt udziału 
w treningu z Yokinobu Shimakuburo 
, który jest prekursorem i przedstawi-
cielem tego stylu karate oraz  odpowie-
dzialnym za rozwój Uechi-ryn Karate 
Do Okinawa w Europie. Karate trenuje 
od 45 lat Urodził się na Okinawie(Ja-
ponia). Od 1985r.mieszka we Fran-
cji na przedmieściach Paryża. Mistrz 
Yokinobu Shimaburo przybył do Pol-
ski na zaproszenie senseia Zbigniewa 
Rychlewskiego, celem propagowania 
i utworzenia Polskiej Federacji UECHI 
– RYU KARATE DO OKINAWA 
w naszym kraju. Treningi odbywaly  się 
w sobotę od 10.30  - 17-ej, w niedzielę 
od 10.00 - 14.00, z przerwami na po-

siłki i delikatne ;;odsapnięcie’’. Nie-
spodzianką dla karateków były paczki, 
które otrzymali w sobotę od Mikołaja, 
a na dodatek zamiast przysłowiowych 
kanapek i herbaty była pizza ,napoje 
i wyśmienite słodkości. Uśmiechy go-
ściły na twarzach dzieci nieustannie. 
Było to także wspaniałe spotkanie in-
tegracyjne dla rodziców ,którzy przy 
kawie, herbacie i pysznym cieście mo-
gli porozmawiać o swoich pociechach i 
nie tylko…
 Rodzice adeptów Karate składają 
serdeczne podziękowania; p. Wójto-
wi – Adamowi Zającowi, p. v-ce Wójt 
– Wandzie Kusztal, Przewodniczące-
mu Rady Gminy p. Jarosławowi Ła-
pecie za wszelką pomoc organizacyjną 
i finansową, p. Andrzejowi Pikosowi 
–Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice, które było 
głównym fundatorem paczek miko-
łajkowych. Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Kłomnicach, która udostępniła halę 
sportową, widownię oraz łącznik, któ-
ry służył jako kawiarenka. Podzięko-
wania należą się p. Annie Dylczyk, 
która organizuje pracę hali sportowej, 
za to, że nie tylko podczas tej imprezy 

sportowej, ale zawsze strzeże ładu i po-
rządku, dyscyplinuje do przestrzegania 
zasad obowiązujących na hali – nie tyl-
ko dzieci i młodzież, ale i dorosłych, 
których zachowanie niejednokrotnie 
ma wiele do życzenia. Słowa wdzięcz-
ności składamy naszemu wspaniałemu 
trenerowi p. Zbigniewowi Rychlew-
skiemu, który był inicjatorem tego 
spotkania i wziął na swoje barki stronę 
organizacyjno – techniczną. Na koniec 
dziękujemy wszystkim osobom  i in-
stytucjom, które w jakikolwiek sposób 
były zaangażowane w pomyślny prze-
bieg tej dwudniowej uroczystości spor-
towej. Sądzę, że spotkanie z Mistrzem 
Yokinobu Shimaburo  wszyscy długo 
zapamiętają, a adepci Karate z jeszcze 
większą determinacją będą zgłębiać 
tajniki sztuki walki ;;pustą ręką” po-
przez systematyczność, samodyscypli-
nę i będą dążyć do takiej doskonałości 
fizycznej i duchowej jak Mistrz. Mam 
nadzieję, że niejeden z tych młodych 
sportowców będzie w przyszłości po-
siadaczem czarnego pasa, czego sobie 
i Państwu życzę.  

15

WITAMY	W	POLSCE	MISTRZA	
YOKINOBU	SHIMABUKURO

Izabela	Żurek

Mistrz Yokinobu Shibabukuro podczas 
treningu z kłomnicką sekcją karate



16

„Wieści Chorzenickie” nr 2 
						wiadomości bardzo lokalne –   informacje z pierwszej strony 

	Pułkownik	Adam	Nieniewski	–	żołnierz,	gospodarz

Pułkownik	 Adam	 Nałęcz	 Nie-
niewski,	 ostatni	 właściciel	
majątku	 w	 Chorzenicach,	

był	 postacią	 niepospolitą,	 wręcz	
wybitną. Urodził się 19 maja 1886 r 
w Zawadach w sieradzkiem jako syn 
ziemianina, powstańca 1863 r. (Nie-
niewscy w sieradzkiem używali herbu 
„Nałęcz”).  Jego matka była wnuczką 
Józefa Wybickiego. Od młodości był 
kształcony w szkołach wojskowych 
ówczesnego cesarstwa Austro -  Wę-
gierskiego, między innymi w Oficer-
skiej Szkole Kawalerii w Wiener 
Neustadt. Po  jej ukończeniu w 1907 
r rozpoczął służbę w 6 pułku ułanów 
jako podporucznik. Dalej doskona-
lił swoje umiejętności kawaleryjskie 
na kursach w Tarnowie i Rzeszowie. 
W latach 1911- 1914, już jako porucz-
nik, był słuchaczem Akademii Sztabu 
Generalnego w Wiedniu. Wkrótce, 
w 1915 r., awansował na kapitana. 
Po wybuchu I wojny światowej pełnił 
służbę w armii austriackiej w różnych 
jednostkach, łącznie z Główną Kwate-
rą i Ministerstwem Wojny.
 Oczywistym jest, że „obciążony” 
patriotycznie Adam Nieniewski zna-
lazł się w Legionach Polskich, gdzie 
został przydzielony 23 maja 1916 r 
do sztabu dowództwa i zaraz awanso-
wał do stopnia majora. Od październi-
ka 1917 r. pełnił funkcję szefa sztabu 
w Polskim Korpusie Posiłkowym. Gdy 
II Brygada Legionów Polskich prze-
szła front rosyjsko – austriacki pod 
Rarańczą  został internowany 6 marca 
1918 r w obozie Nagry-Szolos na We-
grzech. Wkrótce Polska odzyskała nie-
podległość i  major Adam Nieniewski 
w listopadzie wstąpił do jej armii gdzie 
pełnił funkcję drugiego zastępcy szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go gen. St. Szeptyckiego i awansował 
na podpułkownika.
 W niepodległej Polsce dosłużył się 
stopnia pułkownika i wielu wysokich 
funkcji w Wojsku Polskim. Był mię-
dzy innymi szefem sztabu u gen. Józe-

fa Hallera, który był również gościem 
na jego ślubie z Janiną Reszkówną 
w Garnku w 1922 r. W okresie walk 
o granice Rzeczpospolitej, jako wyso-
kiej klasy oficer, pełnił ważne funkcje 
w sztabach wojskowych, jak też dowo-
dził dużymi jednostkami wojskowymi, 
głównie kawalerii. W czasie „bitwy 
warszawskiej” był dowódcą 5 pułku 
strzelców konnych i zastępcą dowódcy 
grupy operacyjnej jazdy gen. A. Kar-
nickiego. Zaraz po niej szykowała  się 
druga wielka bitwa tej wojny zwana 
później „bitwą nad Niemnem”. Puł-
kownik A. Nieniewski od 16 stycznia 
1920 r do 25 stycznia 1921 r dowodził 
4 brygadą jazdy, a w okresie od 26 
sierpnia do do 8 października 1920 r 
własną grupą operacyjną jazdy. W tym 
czasie zabezpieczał tereny z Suwałka-
mi i Augustowem. Skuteczne działania 
dowodzonej przez niego grupy opera-
cyjnej umożliwiły oskrzydlenie armii 
Tuchaczewskiego, którą ten, po klęsce 
warszawskiej, znowu gromadził nad 
Niemnem. Bitwa ta, mniej znana w li-
teraturze, toczyła się w dniach 20 – 28 
września 1920 r na obszarze od Grodna 
do Lidy. Pułkownik Nieniewski ze swo-
imi oddziałami brał udział w walkach 
grupy oskrzydlającej siły bolszewickie 
od północy i wschodu. 4 Brygada Jaz-
dy Nieniewskiego pobiła  bolszewików 
pod Raduniem i, wraz z piechotą, zajęła  
Żyrmuny i Lidę. Tu Polacy zniszczyli, 
cofające się z Grodna, wojska bolsze-
wickie. Działania wojenne toczyły się 
dalej a płk Nieniewski na czele pół-
nocnej grupy jazdy w dniach od 11 
do 14 b.m. wśród bezustannych walk 
przeszedł dystans przeszło 200 km. 
W bitwach pod Radoszkowicami, Ilją, 
Krzywiczami i Dołhinowem grupa 
ta dokonała rozbicia 3 dywizji sowiec-
kich, zdobywając  ponad tysiąc jeńców 
i wiele broni.
 W grudniu i styczniu 1920/21 r 
ukończył kurs dla generałów i wyż-
szych dowódców. Od tego momentu 
był do dyspozycji szefa Sztabu Gene-

ralnego , ceniony jako doskonały ofi-
cer. Był kolejno: dowódcą VII Brygady 
Piechoty (od 18 maja 1921), piechoty 
dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty (od 25 
września 1921). Od 12 sierpnia 1923 r 
do 31 stycznia 1928 r  pełnił funkcję 
dowódcy piechoty dywizyjnej 7 Dy-
wizji Piechoty stacjonującej w Często-
chowie. W tym okresie, jako pułkownik 
dyplomowany, pracował wielokrotnie 
przy szkoleniu oficerów. 
 Karierę wojskową zakończył 
po przewrocie majowym, jak wie-
lu oficerów, którzy opowiedzieli się 
po stronie rządu.  W stanie spoczynku 
(z dniem 31 stycznia 1928 r.) osiadł 
w Chorzenicach i począł gospodarzyć 
w majątku żony i swoim. Wcześniej, 
w 1927 r, po kilku latach małżeństwa 
urodziło się im długo oczekiwane 
dziecko - córka   Halina. Jak w więk-
szości majątków rolnych w ówcze-
snej Polsce, żyło się skromnie.  Sam 
pułkownik Nieniewski nieraz mawiał, 
że gdyby mieszkał w Warszawie w ka-
miennicy, to jego wojskowa emerytura 
wystarczyłaby na dostatnie życie. On 
jednak uważał, że jego patriotycznym 
obowiązkiem jest opiekować się polską 
ziemią.  Pułkownik Adam Nieniewski 
po przejściu  w stan spoczynku nie ze-
rwał zupełnie z wojskiem, stale  coś 
studiował w swoim gabinecie, przepro-
wadzał analizy wojskowe. 
 Na początku okupacji hitlerowskiej 
państwo Nieniewscy zostali ze swo-
jego domu wyrzuceni, wojnę spędzili 
w Kłomnicach i nigdy już nie powrócili 
na rodzinną ziemię. W czasie okupacji 
pułkownik należał do konspiracji AK 
i miał tam, z racji swoich kwalifikacji, 
zadania specjalne. Po nadejściu frontu 
i wypędzeniu hitlerowców w 1945 r zo-
stał zmobilizowany do Wojska Polskie-
go i mianowany szefem Dowództwa 
Okręgu Wojskowego w Poznaniu i tam 
pozostał do sierpnia 1946 r. kiedy prze-
niesiono go w stan spoczynku. Wkrót-
ce  został dyrektorem olsztyńskiego 
okręgu Państwowych Nieruchomości 

Krzysztof Wójcik



GAZETA KŁOMNICKA - Grudzień 2007 17

Ziemskich. Pułkownik Adam Nieniew-
ski zmarł w 1947 r  w Olsztynie i po-
chowany został na cmentarzu we Wró-
blewie w grobowcu rodzinnym. 
 Pułkownik Adam Nieniewski był 
niepospolitym żołnierzem, dobrym 
gospodarzem, gorącym patriotą i czło-
wiekiem o wysokiej kulturze osobistej. 

Bardzo ładnie rysował. Za swoje zasłu-
gi wojenne został odznaczony wieloma 
najwyższymi odznaczeniami wojsko-
wymi: Orderem Virtuti Militari 5 kla-
sy, Orderem Polonia Restituta 4 klasy, 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych, 
Orderem Francuskiej Legii Honorowej 
5 klasy, austriackim Krzyżem Zasługi 

1 i 3 klasy, niemieckim Krzyżem Za-
sługi 2 klasy nie licząc wielu medali 
polskich i zagranicznych. Jest to więc 
postać ze wszech miar zasługująca 
na pełną szacunku pamięć i uhonoro-
wanie. 

Ale plucha, cha, cha 
Ale dmucha cha, cha

Niech tam leje,
Niech tam wieje,

Ja się bawię, 
Ja się śmieję!

I tak	rzeczywiście	było	24	listopada	2007r.	w	czasie	trwania	XI	RAJ-
DU	PARASOLOWEGO.	Pogoda	

nie	zraziła	jednak	piechurów	do	licz-
nego uczestnictwa w tej cyklicznej 
imprezie turystycznej. Meta zlokali-
zowana	była,	 jak	 co	 roku,	w	naszej	
gościnnej	szkole	w	Witkowicach.
 Warto przypomnieć, że tradycja 
organizacji rajdu powstała w 1997r., 
kiedy Szkolne Koło Krajoznawcze-Tu-
rystyczne z Witkowic zaproponowa-
ło Regionalnemu Oddziałowi PTTK 
w Częstochowie współpracę przy two-
rzeniu planu pracy PTTK na kolejny 
rok kalendarzowy. Rajd Parasolowy 
od jedenastu lat jest na stałe wpisany 
do Kalendarza Imprez Turystycznych 

OR/PTTK. Cieszymy się, że uczniowie 
z terenu Częstochowy i okolic mają 
możliwość poznania ciekawych miejsc 
naszej gminy .
 W sobotni poranek uczestnicy raj-
du zabrali na trasę parasole, nie tylko 
ze względu na parasolowy charakter 
imprezy, ale również na typowo pa-
rasolową aurę. Natomiast na mecie – 
szyk i elegancja - czyli finał konkursu 
na najbardziej elegancki parasol! Jury 
przyznało I miejsce Dominice Szym-
czyk z SP Kłomnice. Tuż za nią Ola 
Sośniak i Monika Kwiecień również 
z Kłomnic. Gratulujemy pomysłu!
 W tym roku chcieliśmy przybliżyć 
uczniom częstochowskich szkół syl-
wetki światowej sławy przedwojen-
nych śpiewaków operowych – Józefiny, 
Edwarda i Jana Reszków oraz zabytki 
architektoniczne naszej gminy. Trasa 
nr 1 prowadziła z Kłomnic przez Gol-
gotę, Nieznanice do Witkowic. Głów-
nym punktem była oczywiście wizyta 
w Pałacu Nieznanice, który zawsze za-
chwyca zwiedzających. Dużo ciepłych 

słów kieruje-
my do Pani 
Elżbiety Lu-
bert, właści-
cielki Pałacu, 
w imieniu 
o p i e k u n ó w 
grup i mło-
dzieży, dzię-
kując za życz-
liwe przyjęcie 
p i e c h u r ó w . 
Dwory i dwor-
ki na Wartą, 
czyli druga 
trasa: Rze-
ki Wielkie 
– Skrzydlów 

–Huby – Witkowice. I tutaj kolejne 
podziękowania dla naszych koleżanek 
z ZS w Skrzydlowie – Elżbiety Łą-
giewki i Patrycji Burzyńskiej, które 
prowadziły grupę śladami Reszków. 
Uważny słuchacz mógł poznać cieka-
wą historię sławnego rodu śpiewaków, 
zobaczyć dawny majątek Jana Reszke 
w Skrzydlowie, a na mecie uczestni-
czyć w konkursie o życiu i karierze 
artystycznej Edwarda, Jana i Józefiny. 
Zwycięzcą został Damian Bochenkie-
wicz z Gimnazjum nr 3 w Częstocho-
wie, II miejsce – Kacper Paluszewski 
z Gimnazjum nr 16, a III – Mateusz 
Matuszewski z SP nr 1. Gratulujemy 
wiedzy!!!
 Pozostali mogli sprawdzić się 
w różnorodnych konkursach sprawno-
ściowych przygotowanych przez mło-
dzież naszej szkoły lub tańcu z paraso-
lem. Dużym zainteresowaniem cieszy 
się zawsze konkurs plastyczny. W tym 
roku należało w ciekawy sposób przed-
stawić w formie rysunku rodzinkę 
parasoli. Jury miało nie lada orzech 
do zgryzienia, ponieważ prac było bar-
dzo dużo i wszystkie ciekawe. Osta-
tecznie wśród najmłodszych najwyżej 
oceniono rysunki Agaty Pisarskiej z SP 
w Witkowicach oraz Ady Grewędy 
z SP nr 21 w Częstochowie, w grupie 
starszej – Sandry Sataleckiej z SP nr 38 
i Moniki Kwiecień z SP w Kłomni-
cach. Nagrodę otrzymał również Bar-
tek Grzanek – uczeń Gimnazjum Nr 7 
w Częstochowie. 
 Kolejny Rajd Parasolowy możemy 
zaliczyć do udanych. Gorące podzię-
kowania Wszystkim, którzy pomogli 
nam w jego organizacji. Do zobaczenia 
na turystycznych szlakach! 

Małgorzata	Gonera,	Aldona	Siemińska

XI	RAJD	PARASOLOWY

Chętnych do konkursu plastycznego nigdy nie brakuje
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Marszałek	Województwa	Ślą-
skiego	 Janusz	 Moszyński	
przyznał	 doroczne	 nagro-

dy w dziedzinie kultury. Nagrody 
Marszałka	 Województwa	 Śląskiego	
w dziedzinie kultury przyznawa-
ne	 są	 od	 2000	 roku	 w	 trzech	 kate-
goriach:	 artystycznej,	 dla	 młodych	
twórców oraz za upowszechnianie 
i	ochronę	dóbr	kultury. Przyznawane 
są trzy nagrody w każdej z kategorii. 
Ich celem jest docenianie dorobku ar-
tystów, animatorów upowszechniania 
kultury, a także idei ochrony dziedzic-
twa kulturowego, szczególnie w kon-
tekście powszechnej technicyzacji i ko-
mercjalizacji życia. w tym roku nagrodę 
otrzymał mieszkaniec naszej gminy Pan 
Krzysztof Wójcik – za upowszechnianie 
i dokumentowanie dziedzictwa kulturo-
wego Ziemi Częstochowskiej. 
 Pan Krzysztof Wójcik jest z zawo-
du nauczycielem i pracował na tere-
nie gminy Kłomnice między innymi 
w Szkole Podstawowej w Zawadzie 

jako jej dyrektor (1986 – 1991) i Szkole 
Podstawowej im G. Piramowicza rów-
nież jako jej kierownik (1991 – 2007). 
od marca tego roku jest szczęśliwym 
emerytem. Jako nauczyciel zasłynął re-
alizując ścieżkę edukacyjną obejmującą 
głównie edukację regionalną i społecz-
ną w postaci zajęć prowadzonych meto-
dą projektu edukacyjnego i wycieczek. 
Wspomagał działania innych nauczycie-
li i pasjonatów, np. wydanie monografii 
„Zarys dziejów Szkoły Podstawowej 
w Kłomnicach. 1791 – 1945” w 1997r 
autorstwa P. Kowalika, wystawa i wer-
nisaż „Gmina w fotografii” w której 
udział wzięli amatorzy z terenu gminy 
Kłomnice, profesjonaliści oraz studenci 
plastyki WSP Częstochowa. 
 W latach 1995 – 2002 był redak-
torem lokalnego czasopisma „Gazeta 
Kłomnicka” wydawanego przez Urząd 
Gminy w Kłomnicach. Jego dorobkiem 
jest kilkadziesiat artykułów promują-
cych historię, sport oraz przedstawia-
jące sylwetki ważnych dla społeczno-

ści lokalnych osób. 
W 1997 roku opra-
cował specjalne 
wydanie „Gazety 
Kłomnickiej” po-
święcone monografii 
cmentarza parafial-
nego w Komnicach.
 W latach 2000 
– 2007 był przewod-
niczącym Międzysz-
kolnego Zespołu 
Nauczycieli Regio-
nalistów w Gminie 
Kłomnice. Wraz 
z Tym Zespołem or-
ganizował od 2003 
roku Powiatowy 
Konkurs Regional-
ny”Kultura Małej 
Ojczyzny – Naszym 
Bogactwem”.
 Pan Krzysztof 
Wójcik wspomaga 
również rozwój ak-
tywności sportowej 
uczniów, współtwo-
rząc Uczniowski 
Ludowy Klub Spor-

towy „Milenium”. Jest współautorem 
wielu dokumentów programowych klu-
bu.
 W latach 2002 – 2003 współpraco-
wał jako jeden z koordynatorów pro-
gramu „Młodzieżowa Rada Gminy – 10 
kroków w rozwoju demokracji lokal-
nej”. Program był realizowany przez 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
– Oddział Dekanalny Kłomnice przy 
wsparciu Samorządu Gminy Kłomnice  
oraz wsparciu finansowym Ambasady 
USA w Polsce. w wyniku projektu od-
było się 10 sesji oraz zostało zainicjo-
wanych dużo samodzielnych działań.
 Przy współfinansowaniu Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach oraz 
Samorządu Lokalnego w roku 2005 
wydane zostało opracowanie”Śladami 
Reszków” którego jest autorem. Przed-
stawił w nim sławną aczkolwiek dzisiaj 
zapomnianą rodzinę śpiewaków opero-
wych – Reszków. Niemal cały nakład 
(3500 egz) otrzymali obywatele nie tyl-
ko gminy Kłomnice, a także liczni zain-
teresowani w kraju a nawet za granicą. 
 Od ubiegłego roku Pan Krzysztof 
Wójcik współtworzy i koordynuje nowe 
przedsięwzięcie „Szlak Reszków – Mu-
zyka i Konie” w ramach partnerstwa 5 
gmin: Kłomnice, Mstów, Mykanów, 
Kruszyna i Rędziny. Działania te zosta-
ły sprecyzowane w trakcie uczestnictwa 
w programie „Turystyka – Współna 
Sprawa”.
 W ramach programu Leader+ uczest-
niczy w pracach LGD „Razem na Wy-
żyny”. Był przewodniczącym zespołu 
konsultantów współpracujących przy 
tworzeniu „Analizy kulturowej i histo-
rycznej obszaru LGD „Razem na Wy-
żyny” pod kątem przygotowania ście-
żek rowerowych i konnych

Nagroda	Marszałka
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Agresję	 w	 zachowaniu	 dzie-
ci	 i	 młodzieży	 obserwujemy	
w	 każdym	 wieku	 rozwojo-

wym.	Zmieniają	się	jej	formy	–	od	ła-
two obserwowalnych objawów agresji 
fizycznej do coraz bardziej wysubli-
mowanych	 form	zachowań	agresyw-
nych,	jak	:	ironia,	drwina,	złośliwości	
przekazywane w podtekstach wypo-
wiedzi,	 izolowanie	 społeczne	 kolegi	
lub	koleżanki.
 W okresie nauki szkolnej dziecko, 
stając się członkiem grupy formalnej, 
jaką jest klasa, dąży do zajęcia w niej 
znaczącej pozycji społecznej. Cel ten 
może osiągnąć metodami akceptowa-
nymi społecznie (wysokie wyniki w na-
uce, aktywność, zaangażowanie w prace 
na rzecz klasy i szkoły), zyskując w ten 
sposób pochwały i wyróżnienia nauczy-
cieli. Może także zaznaczać swoją obec-
ność i wyróżniać się na tle klasy poprzez 
zachowania naganne. W obu sytuacjach 
koncentruje uwagę klasy i nauczycie-
la na sobie, a tym samym osiąga cel 
– jest uczniem zauważanym.
 Negatywne zjawiska wychowawcze 
występują w każdej szkole. Zadaniem 
nauczycieli jest opracowanie takich 
działań, aby im zapobiegać. W tym celu  
realizujemy program wychowawczy, 
program profilaktyki, a od maja tego  
roku program naprawiający ukierunko-
wany na wyeliminowanie negatywnych 
zjawisk wychowawczych występują-
cych w szkole. 
 W ramach tego programu zrealizo-
waliśmy akcję: TYDZIEŃ BEZ AGRE-
SJI” pod hasłem „BEZA” (czytaj: bez 
agresji”). Odbyła się ona w dniach od 26 
listopada do 30 listopada 2007r.  W ak-
cji tej brali udział uczniowie klas III- VI 
szkoły podstawowej. Każda klasa miała 
za zadanie odegranie scenki sytuacyjnej 
(dramowej): pozytywnej i negatywnej 
związanej z wcześniej przydzielonym 
tematem dnia. 
Poniedziałek

Klasa III a i III b - „Magiczne słowa – 
PROSZĘ,  PRZEPRASZAM,  DZIĘ-
KUJĘ!”

Wtorek
Klasa IV a i IV b - „ Nie przezywaj 

MNIE – Mam swoje IMIĘ!”
Środa 

Klasa V a i V b - „Nie bij, nie szarp, 
nie popychaj MNIE – Mam swoją 
GODNOŚĆ!”

Czwartek
Klasa VI a i VI b - „ Jak MNIE widzą, 
tak MNIE piszą – szanuj Siebie i In-
nych!”

Piątek
Samorząd Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej - „Wulgaryzmom NIE – piękno 
mowy 

 Dodatkowo każda klasa przygoto-
wała,  stosownie do tematu dnia ,hasła 
oraz wykonała dwie prace plastyczne:
1. Wyraź emocje pozytywne za pomocą 
koloru i symbolu;
2. Wyraź emocje negatywne za pomocą 
koloru i symbolu.
 Za scenki, przygotowanie haseł i prac 
plastycznych Jury, powołane przez Dy-
rektora Szkoły, przyznawało punkty 
w skali od 0 do 6 punktów.
 Klasa, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów, otrzymała nagrodę 
w postaci bezowe-
go tortu. Jury przy-
znało dwa miejsca 
pierwsze -  klasie III 
a-  p. Ewy Mineckiej 
oraz Samorządowi 
Uczniowskiemu, 
którego opiekunem 
jest p. Jadwiga Ka-
czorowska. 
 W celu podkre-
ślenia ważności ak-
cji „BEZA” każdy 
uczeń otrzymywał 
codziennie słodki 
upominek w postaci 
ciasteczka bezy.
 Powodzenie ak-
cji „BEZA” było 
możliwe dzięki 
z a a n g a ż o w a n i u 
wszystkich wycho-
wawców, którzy 
pomogli w doborze 
scenek, haseł i prac 
plastycznych. Bar-
dzo im dziękujemy 

za wspólną pracę. Hasła i plakaty przy-
gotowane przez wszystkie klasy zosta-
ły zaprezentowane w łączniku szkoły. 
Mamy nadzieję, że zaangażowanie du-
żej grupy uczniów w tę akcję spowo-
duje zmianę zachowania oraz pozwoli 
na zwiększenie szacunku wobec rówie-
śników i osób dorosłych. Wszystkie 
klasy i samorząd uczniowski bardzo po-
ważnie i odpowiedzialnie potraktowali 
swoje zadania. Obserwując zachowania 
uczniów w różnych sytuacjach, razi nas 
niewłaściwe odnoszenie się do kolegów 
i koleżanek, częste używanie wulgary-
zmów, niedocenianie roli magicznych 
słów:  PROSZĘ, PRZEPRASZAM, 
DZIĘKUJĘ.  Te spostrzeżenia motywu-
ją nas do ciągłej pracy mającej na celu 
wyeliminowanie negatywnych zjawisk.
 Zwracamy się z gorącym apelem 
do rodziców i wszystkich osób doro-
słych o systematyczną pracę z dziećmi, 
której efektem będzie kulturalne zacho-
wanie naszych wychowanków w myśl 
zasady: „Jak nas widzą, tak nas piszą”.
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Akcja	„BEZA”	w	naszej	szkole
Katarzyna	Jurkowska,	Aneta	Łapeta
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To	 już	 18	 edycja	 Gminnego	
Konkursu Recytatorskiego. 
Wystąpiło	 70	 recytatorów	 w	

trzech kategoriach wiekowych. Dzie-
ci	od		klasy			0	do	III	klasy,	od	IV	do	
VI	oraz	gimnazjum.
 W konkursie wzięły  udział wszyst-
kie szkoły z terenu naszej gminy, 
oprócz jednej. Repertuar – powtarzał 
się wśród grup młodszych : Jan Brze-
chwa i Danuta Wawiłow.  Szkoda, że 
w starszych i młodszych  grupach nie 
ma lepszego wyboru repertuaru. Ju-
rorzy wprost zalecają dokonać  odpo-
wiedniego  doboru repertuaru. Wtedy 
osobowość recytatora jest niewątpliwie 
wzbogacona, dopełniona odpowiednio 
przez kulturę żywego słowa i inter-
pretację. W tym roku zaprosiłam w 
skład komisji sędziowskiej: P. Iwonę 
Chołuj- aktorkę, wokalistkę Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie, 
P. Bartosza Kopeć  – aktora z tego sa-
mego teatru, występującego na scenach 
międzynarodowych. Nam organizato-
rom bardzo zależy, by organizowane 
konkursy, festiwale były na wysokim 
poziomie. Zmieniamy niejednokrotnie 
formuły imprez dodając im  kreatyw-
ności, a przy tym mamy możliwość 
pozyskania  nowych odbiorców  i zdo-
bycia  ich  opinii. To dla wszystkich 

jednakowo dobrze  staramy się orga-
nizować spotkania z kulturą żywego 
słowa, choć długo, ale przyjemnie, 
klimaty odpowiednie. W dodatku było 
to w dniu św. Mikołaja. XVIII edycję 
Konkursu Recytatorskiego otworzyła 
– zastępca wójta Gminy Kłomnice  - P. 
Wanda Kusztal.
 Poczęstunkiem Mikołajkowym w 
postaci precli  i pączków obdarował 
nas:  P. Norbert Klekowski – Piekarnia 
i Ciastkarnia  Kamieńsk. Sklep Firmo-
wy w Kłomnicach. Pięknie dziękuje-
my. Pozdrawiamy!
 Najlepsi recytatorzy spotkają się 
przed świętami w naszej instytucji k-o, 
celem odebrania nagród i dyplomów. 
Termin 16 grudnia, niedziela. Podaję 
do ogólnej informacji i podziwu czy-
telników werdykt. Tych wszystkich, 
których tu nie ma, zobowiązuję do 
wcześniejszego (w przyszłym roku) 
poszukania tekstów, które Was intere-
sują. Możecie poćwiczyć w GOK, na 
scenie, pomogę. Niczym się nie zrażaj-
cie! Praca, dużo pracy czeka - każdego 
recytatora!
Oto werdykt.
W kategorii od 0 do III klasy.
I miejsce (ex equo)
 Piotr Szl.ęg (kl. I SP Witkowice),
 Jakub Firka(kl. I SP Rzeki)

II miejsce (ex equo)
 Igor Gągała (kl. III SP Garnek)
 Agnieszka Wójcik (kl. III Kłomnice)
III miejsce
 Julia Kisiel  (kl. II SP Kłomnice)
Wyróżnienie
 Jakub Janik  (kl. II SP Kłomnice), 
	 Kasia Ligocka (kl. „0” Kłomnice),
 Karolina Bajor (kl.”0” Skrzydlów), 
 Julia Boral (kl. „0” Skrzydlów).
W kategorii od IV do VI klasy.
I miejsca nie przyznano, z powodu rów-
nego poziomu i małej  ilości uczestni-
ków 
II miejsce 
 Emilia Gała (kl. IV SP Kłomnice), 
 Klaudia Musiał (kl. IV SP Garnek)
III miejsce (ex quo)
	 Tomasz Kaczorowski (VI Kłomnice),
	 Karolina Olszewska (IV Rzerzęczyce), 
Wyróżnienie
	 Sebastian Krzemiński (IV Kłomnice),
 Janina Rygalik (kl. V Kłomnice)
W kategorii Gimnazjalnej: 
I miejsce
 Justyna Kalota (kl. I  Rzerzęczyce)
II miejsce
 Aleksandra Choryłek (Kl. III Rze-
rzęczyce)
III miejsce 
 Anna  Juszczyk  (kl. III Witkowice)
Wyróżnienie brak

Konkurs	Recytatorski	rozstrzygnięty!
Renata Krawiec

Trzeciego	 grudnia	 2007	 r.	 roz-
strzygnięta	została	kolejna	edy-
cja	konkursu	„Równać	Szanse	

2007	–	Regionalny	Konkurs	Granto-
wy”.	 Organizatorem	 tego	 konkursu	
grantowego,	 realizowanego	 przez	
Polską	 Fundację	 Dzieci	 i	 Młodzieży	
jest	 Polsko–Amerykańska	 Fundacja	
Wolności.
 Podstawowym celem programu, 
który powstał w 2001 r. jest wspar-
cie inicjatyw społecznych służących 
wyrównywaniu szans edukacyjnych, 
a tym samym startu życiowego dzieci 
i młodzieży z terenów wiejskich oraz 
miejscowości do 20 tys. mieszkańców. 

„Arka	Zieleni”	
Marzanna	Borkowska

W programie,  mogły brać udział rów-
nież szkoły. Przyznawane dotacje w ra-
mach Programu mają ogromny wpływ 
na aktywizowanie szkół i lokalnych 
organizacji pozarządowych. Stymulują 
powstawanie koalicji lokalnych skupio-
nych wokół działań na rzecz wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży.
 W ramach Programu organizowane 
są fora edukacyjne, konferencje oraz 
spotkania koordynatorów projektów, 
dzięki którym mogą wymieniać się 
doświadczeniami oraz wypracować 
strategie dalszej pracy, czy współpracy 
z organizacjami funkcjonującymi w śro-
dowisku, szczególnie lokalnym. 
 Miło nam poinformować, że w tym 
roku dotacje  w wysokości 5400 zł 
otrzymał również projekt „ Arka Zie-
leni” zgłoszony przez Gimnazjum 

w Kłomnicach. Jest to dla nas ogromna 
satysfakcja, ponieważ konkurencja była 
bardzo duża. W skali kraju zgłoszono 
1724 projekty a dotacje otrzymało 127. 
Z województwa śląskiego nadesłano 106 
projektów,  z których tylko 9 otrzymało 
dotacje. Projekt zgłoszony przez nasze 
gimnazjum obejmuje okres od stycznia 
do czerwca 2007 i będzie miał na celu 
między innymi inwentaryzację dendro-
logiczną parków oraz cennych obiektów 
przyrodniczych gminy Kłomnice. Za-
chęcamy do włączenia się w realizację 
tego przedsięwzięcia inne szkoły naszej 
gminy, których  prace zostaną wyko-
rzystane do  przygotowania publikacji 
na powyższy temat. W ramach projek-
tu przewidziane są również spotkania 
i warsztaty dla uczniów i opiekunów, 
o których będziemy informować na bie-
żąco. Zapraszamy do współpracy. 
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Choć	będzie	po	świętach,	ale	za	to	kolędowo!
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Wielu	 z	 nas	 słysząc	 sło-
wa	 „football	 freestyle”	
nie bardzo wie o co chodzi. 

Zapewne	kilka	osób	czytających	ten	
tekst	oglądało,	lub	przynajmniej	sły-
szało	o	brazylijskim	zawodniku	piłki	
nożnej	Ronaldihno,	który	z	piłką	po-
trafi	zrobić	niemal	wszystko	i	właśnie	
to,	 po	 części	 można	 to	 nazwać	 fre-
estylem. Wyjaśniając niezorientowa-
nym, freestyle to sztuka wykonywania 
trików z piłką, za pomocą nóg, głowy, 
karku, klatki piersiowej itd. W Polsce 
jest to dosyć młody sport, mimo tego, 
na zagranicznych portalach mówi się, 
że Polacy są w  zdecydowanej czołówce 
na świecie zaraz obok Szwecji i Holan-
dii. Szkoda, bo mimo tego, wciąż bra-

kuje sponsorów oraz ludzi, którzy 
mogli by jakoś wspomóc rozwój 
tego sportu. Dlatego młodzi ludzie, 
którzy zainteresowali się „free”, 
musieli wziąć wszystko w swoje 
ręce i sami zorganizować I Oficjal-
ne Mistrzostwa Polski w Trikach 
z Piłką, które odbyły się 25 sierp-
nia tego roku w Zawierciu. Sam 
freestyle jest dosyć trudny i trzeba 
poświęcić trochę czasu na naukę 
trików - ale jak mawia przysłowie: 
„Trening czyni mistrza”. Najtrud-
niejsze są początki, dobrze opa-
nowana żonglerka jest podstawą a 
z kolejnymi poznanymi zagraniami 
trening przynosi coraz więcej radości a 
o to właśnie chodzi w freestyle. 

 Football freestyle do-
piero w Polsce się roz-
wija, ale już znalazł 
mnóstwo zwolenni-
ków również w naszej 
gminie. „Free”- dla 
nas -  Adriana Franca 
i Marcina Bednarka 
z Rzerzęczyc, stało się 
ogromną pasją i miłym 
sposobem spędzania 
czasu. Początki wyglą-
dały mizernie i  polega-
ły na ciągłym podbija-
niu piłki, ale z biegiem 
czasu i treningu coraz 

więcej uczyliśmy się i poznawaliśmy. 
Teraz, staramy poświęcać minimum 
godzinę dziennie na trening, naukę no-
wych trików i dopracowywanie tych, 
które już umiemy. W październiku 
2006 roku, zafascynowani tą dyscypli-
ną postanowiliśmy założyć grupę, któ-
rą nazwaliśmy R-Style. 
 W tym czasie także nagraliśmy nasz 
pierwszy wpólny film R-Style 2006. 
 Dzięki freestyle poznaliśmy wielu 
nowych znajomych m.in. głównych 
promotorów tej dyscypliny w Polsce: 
Łukasza Psonkę oraz Tomasza Lebioc-
kiego - znanych jako „Psona” i „Lebio-
da”, którzy jako grupa LG odwiedzili 
nas w lutym tego roku. W sierpniu wy-
braliśmy się do naszego kolegi Tomso-
na do Karpacza, gdzie całe dnie spędza-

Football freestyle
Adrian	Franc	i	Marcin	Bednarek

›››

Piękny zwyczaj śpiewania kolęd 
w naszej instytucji k-o , nale-
ży do tradycji. Śpiewać kolędę, 

lub pastorałkę mogą dzieci i młodzież. 
Są cztery kategorie wiekowe: dzieci 
przedszkolne od lat 5 do 6, kategoria 
od klasy 0 do III, klasy IV do VI oraz 
Gimnazjalna. Festiwal nasz jest otwar-
ty, i mogą wystąpić osoby dorosłe. Na-
leży jednak, przynajmniej jeden dzień 
wcześniej przed imprezą zgłosić chęć 
udziału i wypełnić kartę zgłoszenia. 
Szczerze  namawiam, drodzy czytel-

nicy. Radość organizatorów byłaby 
przednia. Z zasad regulaminowych: 
jedna kolęda, lub pastorałka. Utwo-
ry mogą być wykonane: a cappella , 
z akompaniamentem instrumentów, 
lub pólplaybackiem. Jury powołane 
przez organizatora oceniać będzie : do-
bór repertuaru, poziom warsztatu wy-
konawczego(intonację, dykcję, emisję, 
aranżację i opracowanie utworów, pre-
zentację, jakość techniczną podkładu 
muzycznego)
 Laureaci festiwalu wystąpią w gmin-

nym  koncercie  kolęd. Termin impre-
zy- 10 stycznia, godzina 10.00  Karty 
zgłoszeń  prosimy dostarczyć do dnia 5 
stycznia, ale już 2008 roku…
Napiszę jeszcze  w 2007 roku – życz-
my sobie obopólnie w naszych domach 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia -  
radości śpiewania kolęd uświęconych 
tradycją. Wtedy w Gminnym Ośrodku 
Kultury  w Kłomnicach, kolędy  będą 
brzmiały mistrzowsko!

Renata Krawiec
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Zakończyła	się	runda	jesienna	i	w	rozgrywkach	
piłkarskich	 mamy	 przerwę.	 Przyszedł	 czas	
na	 podsumowanie	 pierwszej	 połowy	 sezonu.	

Zaczynamy od A – klas.
 W A-klasie występują trzy drużyny z naszej gminy. 
Najlepiej w rundzie jesiennej zaprezentowała się kłom-
nicka POGOŃ. Drużyna z Kłomnic w 13 meczach zgro-
madziła 24 punkty, ośmiokrotnie wygrywając i doznając 
pięć porażek. Na pewno czwarte miejsce można jeszcze 
poprawić, ale jest to pozycja pozwalająca się znaleźć 
w nowej V lidze. Drugi z  zespołów z naszej gminy – 
Orkan Rzerzęczyce zajmuje 9 miejsce z dorobkiem 14 
punktów. Zespół z Rzerzęczyc w 13 rozegranych me-
czach trzykrotnie triumfował, pięć razy dzielił się punk-
tami i pięć razy przegrał. Najgorzej sytuacja wygląda 
w zespole Warta Zawada. Drużyna ta zdobyła 9 punktów 
i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. 

Adam	Worwąg

Przegląd	piłkarski Tabela A-klasy
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Raków II Cz-wa 13 11 2 0 53 4 49 35
2. Lotnik Kościelec 13 10 1 2 36 15 21 31
3. Naprzód Ostrowy 13 10 0 3 37 21 16 30
4. Pogoń Kłomnice 13 8 0 5 30 22 8 24
5. Oksza Łobodno 13 6 3 4 27 12 15 21
6. Błękitni Aniołów 13 6 1 6 16 22 -6 19
7. Grom Miedźno 13 5 3 5 33 36 -3 18
8. Piast Przyrów 13 4 4 5 17 20 -3 16
9. Orkan Rzerzęczyce 13 3 5 5 19 24 -5 14
10. Orzeł Kiedrzyn 13 4 1 8 18 28 -10 13
11. Polonia-Unia Widzów 13 4 1 8 14 36 -22 13
12. Błękitni Libidza 13 3 2 8 22 44 -22 11
13. Warta Zawada 13 3 0 10 13 26 -13 9
14. Sparta Szczekociny 13 2 1 10 18 43 -25 7

Juniorzy młodsi gr.I
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Victoria Częstochowa 14 13 0 1 138 5 133 39
2. Jedność Boronów 14 12 1 1 81 17 64 37
3. Oksza Łobodno 14 9 1 4 79 42 37 28
4. Piast Lubojna 14 8 0 6 62 38 24 24
5. Warta Zawada 14 4 1 9 33 58 -25 13
6. Polonia/Unia Widzów 14 3 1 10 19 51 -32 10
7. Alkas Aleksandria 14 3 1 10 21 108 -87 10
8. Pająk Wąsosz 14 1 1 12 8 122 -114 4

liśmy na trenowanie freestyle. Później 
przyszły nieoficjalne ogólnopolskie 
spotkania, na które z różnych zakąt-
ków kraju przyjeżdżali gracze mniej 
lub bardziej zaawansowani, chcący się 
więcej nauczyć, podpatrzyć innych lub 
po prostu porozmawiać. Wraz z Mar-
cinem mieliśmy okazję być na takich 
spotkaniach w Kielcach i Myszkowie. 
Atmosfera tam  panująca jest niesa-
mowita! Można spotkać się i pograć 
z wieloma znanymi graczami, których 
zna się wyłącznie z mediów.
 Podczas wakacji nasza grupa R-
Style wzięła udział w kilku pokazach 
m.in. na imprezach sportowych, festy-
nach rekreacyjno-sportowych, i róż-
nych innych akcjach. Występ przed 
publicznością jest dla nas bardzo cie-
kawym doświadczeniem, w większości 
ludzie reagują bardzo pozytywnie na 
to co robimy i jest to na pewno jakimś 
wynagrodzeniem naszych ciężkich tre-
ningów. Wiadomo, że bardziej zainte-
resowane są młodsze osoby, ale i starsi 
też patrzą z zaciekawieniem. Obecnie 
grupa już ma plany występów, m.in. 
w Gimnazjum nr 22. podczas kolejne-
go finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Częstochowie.
 Jak już wcześniej napisałem w tym 
roku odbyły się I Mistrzostwa Polski 
w trikach z piłką. 25 sierpnia do Zawier-

cia zjechali najlepsi gracze z całej Pol-
ski. Mistrzostwa odbywały się w dwóch 
kategoriach: triki z piłką w powietrzu 
(freestyle) oraz rozgrywki ground (gra 
2 vs 2 na małe bramki). Rozgrywki cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Eliminacje -  w których wzięło udział 
31 graczy zgromadziły - mimo wcze-
snych godzin południowych, dużą licz-
bę publiczności na trybunach. Każdy 
zawodnik miał dwie minuty do zapre-
zentowania swoich umiejętności. Jury 
wyłoniło 11 graczy, którzy awansowali 
do finału mistrzostw Polski, gdzie zna-
lazł się Adrian, który w eliminacjach 
zdobył za swój występ 19 na 30 możli-
wych pkt, trochę mniej poszczęściło się 
Marcinowi który zdobył 13 pkt i tym 
samym zajoł 19 ms w mistrzostwach! 
„Osobiście nie jestem zbyt zadowolony 
ze swojego występu, liczyłem, że pój-
dzie mi lepiej, ale zjadła mnie trema”. 
W finale zawodnicy do swojej dyspo-
zycji mieli 2,5min. Tutaj walka o tytuł 
toczyła się do samego końca między 
Szymonem Skalskim - Zarzecze, któ-
ry ostatecznie zwyciężył, a Pawłem 
Skórą - Wrocław, 3 miejsce przypadło 
Tomkowi Lebiockiemu (Lgota Górna) 
i Krzysztofowi Golonce (Tęgoborze). 
Adrian zajoł 9ms w mistrzostwach 
co jest napewno ogromym sukcesem! 
„W finale przyszły nerwy, dlatego 

nie wszystko poszło po mojej myśli. 
Gdybym zdobył taką samą liczbę pkt 
jaką w eliminacjach mógłbym poku-
ścić się nawet o 6-5ms.” 9 i 19 miejsce 
jest dużym osiągnięciem biorąc pod 
uwagę kokurencję oraz wiek naszych 
zawodników. Za rok z pewnością będą 
chcieli powtórzyc sukces, ale bedzie 
to jeszcze trudniejsze, gdyż organi-
zatorzy już zapowiadają, że w przy-
szłym roku zaproszą kogoś z zagranicy 
co zwiększy rangę i prestiż zawodów. 
 Podsumowując ten krótki artykuł, 
chciałem dodać że freestyle nie tylko 
rozwiją technikę i umiejętności grania 
w piłkę, ale również wyrabiają pewne 
cechy m.in. sumienność, upór, deter-
minacja ale i umiejętność integracji. 
Cieszy też to, że już jest kilka mło-
dych ludzi w naszej okolicy którzy 
próbują swoich sił w „free” mimo że 
jest to niezwykle trudna, ale jednak 
bardzo ciekawa sztuka. Pamiętaj-
my by robic to co lubimy, nic na siłę, 
bo freestyle to przedewszystkim radość 
czerpania z gry. 
 Na koniec bardziej zainteresowa-
nych odsyłam na stronę http://www.
freestyle-lg.com. Tam znajdziecie fil-
my najlepszych oraz różnego rodzaju 
nauki. 

›
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Można by się pokusić o prognozy na koniec sezonu: 
na pewno bezkonkurencyjny będzie Raków II Częstocho-
wa. Zespół ten w 13 meczach aż 11 razy zdobywał kom-
plet punktów i tylko 2 razy zremisował, zdobywając przy 
tym 53 bramki i tracąc tylko 4. Awans Rakowa do nowej 
IV ligi wydaję się rzeczą oczywistą, ponieważ pierwsza 
drużyna Rakowa szykuje się do awansu do nowej I ligi, 
a różnica klas między pierwszą drużyną a rezerwami 
nie powinna wynosić więcej niż trzy – tej zasady trzy-
mają się wielcy Orange Ekstraklasy, np. Wisła Kraków. 
A kto spadnie? To już trudniejsze pytanie. Błękitni Libi-
dza mogą przebudzić się w rundzie wiosennej. Ten zespół 
już nie raz sprawiał niespodzianki. Z pozostałych drużyn 
z dołu tabeli – Warty Zawada, Sparty Szczekociny i Po-
loni-Unii Widzów, na spadkowicza wskazałbym raczej 
zespół z Widzowa. Po incydencie z pobiciem sędziego 
przez zawodnika, Polonia będzie raczej traktowana jako 
„persona non grata” A-klasy. Czy mam rację – przekona-
my się w czerwcu.
 W B-klasie Gmina Kłomnice ma tylko jednego „ro-
dzynka” – Metal Rzeki Wielkie. Zespół jednak rundy je-
siennej do udanej zaliczyć nie może. Jedno zwycięstwo, 
jeden remis i dziesięć porażek, przy 14 bramkach zdoby-
tych i 51 straconych.
 Wielkie zmiany nastąpiły w piłce młodzieżowej. Każ-
da kategoria wiekowa została w rundzie jesiennej podzie-
lona na grupy. Każda drużyna rozegrała swoje mecze 
w systemie „każdy z każdym” dom i wyjazd. Po pierw-
szej części sezonu drużyny zostały podzielone na ligi 
Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
(CzOZPN), według zajętych miejsc. I tak:
- w kategorii Juniorzy Młodsi z grupy pierwszej awans 
do II ligi (na trzy stworzone ligi) wywalczył zespół Warty 
Zawada, natomiast z grupy drugiej zespół Pogoni Kłom-
nice. Warta zdobyła w swojej grupie 13 punktów, Pogoń, 
aby awansować do drugiej ligi musiała zdobyć ich 24.
- w kategorii Trampkarze Starsi z grupy II do trzeciej ligi 
(na cztery utworzone) awansowała drużyna Pogoni Kłom-
nice. Orkan Rzerzęczyce natomiast w swojej grupie (III) 
wywalczył III miejsce i awansował do II ligi CzOZPN.
- w kategorii Trampkarze młodsi zespół Metal Rzeki 
Wielkie zajął 4 miejsce i w rundzie wiosennej zagra w II 
lidze CzOZPN (na trzy utworzone ligi)
II liga na 3
- w kategorii Młodzicy mieliśmy dwóch przedtawicieli: 
Pogoń Kłomnice i Orkan Rzerzęczyce. Chłopcy z Kłom-
nic wywalczyli 4 miejsce (tylko punkt straty do drugiego!) 
i wiosną zagrają w I lidze (na dwie utworzone). Natomiast 
Drużyna Orkana zagra w drugiej lidze.
 Podsumowując: w rozgrywkach ligowych z terenu na-
szej gminy brały udział cztery drużyny seniorskie i sie-
dem drużyn młodzieżowych. 
 Na koniec, z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, wszystkim działaczom, trenerom, a przede 
wszystkim zawodnikom życzyć spokojnych Świąt w ro-
dzinnej atmosferze, zapału do dalszej pracy, a nowy rok 
niech przyniesie same zwycięskie mecze.

Tabela B-klasy
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Piast Lubojna 12 10 0 2 50 18 32 30
2. Znicz II Kłobuck 12 8 4 0 34 13 21 28
3. Płomień Czarny Las 12 8 3 1 31 15 16 27
4. Kmicic Kruszyna 12 7 3 2 31 15 16 24
5. Orły Kusięta 12 6 1 5 20 16 4 19
6. Amator Golce 12 6 1 5 25 31 -6 19
7. Sparta Nowa Wieś 12 5 2 5 25 24 1 17
8. Iskra Mokrzesz 12 5 2 5 24 23 1 17
9. Salos Częstochowa 12 5 1 6 20 21 -1 16
10. Grom Cykarzew 12 3 2 7 19 26 -7 11
11. Świt Borowno 12 1 2 9 12 34 -22 5
12. Maraton Walenczów 12 1 2 9 17 35 -18 5
13. Metal Rzeki Wielkie 12 1 1 10 14 51 -37 4

Juniorzy młodsi gr.II
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Lotnik Kościelec 14 10 1 3 47 16 31 31
2. Częstochówka Cz-wa 14 9 2 3 63 27 36 29
3. Ajaks Częstochowa 14 9 1 4 47 21 26 28
4. Pogoń Kłomnice 14 7 3 4 52 21 31 24
5. KS Panki 14 6 1 7 46 47 -1 19
6. Warta Mstów 14 4 3 7 26 31 -5 15
7. Sparta Siedlec Duży 14 2 3 9 16 78 -62 9
8. Czarni Starcza 14 1 2 11 14 70 -56 5

Trampkarze starsi gr. II
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Jurajskie Wilki Cz-wa 12 9 3 0 56 6 50 30
2.  Olimpia Truskolasy 12 9 2 1 73 12 61 29
3.  Ajaks I Częstochowa 12 8 3 1 58 19 39 27
4.  Kamienica Polska 12 3 1 8 19 55 -36 10
5.  Unia Rędziny 12 3 1 8 14 45 -31 10
6.  Pogoń Kłomnice 12 2 2 8 18 45 -27 8
7.  Polonia Poraj 12 2 0 10 18 74 -56 6

Trampkarze starsi gr. III
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. KS Częstochowa 12 12 0 0 135 5 130 36
2. MKS Myszków 12 8 1 3 35 29 6 25
3. Orkan Rzerzęczyce 12 8 1 3 39 23 16 25
4. Maraton Waleńczów 12 4 2 6 32 35 -3 14
5. Warta Mstów 12 4 0 8 33 72 -39 12
6. Płomień Kuźnica Mar. 12 2 0 10 19 64 -45 6
7. Sokół Olsztyn 12 2 0 10 20 85 -65 6

Trampkarze młodsi gr.II
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. KS Częstochowa 12 10 1 1 80 14 66 31
2. Ajaks I Częstochowa 12 9 2 1 87 7 80 29
3. Jurajskie Wilki Cz-wa 12 7 2 3 42 18 24 23
4. Metal Rzeki Wielkie 12 6 0 6 40 31 9 18
5. Znicz Kłobuck 12 3 2 7 48 40 8 11
6. Polonia Poraj 12 3 1 8 42 64 -22 10
7. Pająk Wąsosz 12 0 0 12 3 168 -165 0

Młodzicy gr.I
l.p. Nazwa drużyny Mecze Z R P Zd. Str. +/- Pkt

1. Orlik Blachownia 12 9 1 2 49 17 32 28
2. Jurajskie Wilki Cz-wa 12 7 1 4 35 31 4 22
3. Ajaks I Częstochowa 12 7 0 5 39 28 11 21
4. Pogoń Kłomnice 12 7 0 5 32 25 7 21
5. Oksza Łobodno 12 6 2 4 49 41 8 20
6. Znicz Kłobuck 12 3 0 9 23 51 -28 9
7. Orkan Rzerzęczyce 12 1 0 11 27 61 -34 3
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Już	 po	 raz	 czwarty	 rozegrany	
został	 Turniej	 Przyrodniczo	
Łowiecko	 Wędkarski. Tym ra-

zem w eliminacjach szkolnych i gmin-
nych udział wzięła młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z sześciu 
gmin: Kłomnice, Konopiska, Starcza, 
Mstów, Blachownia i Kruszyna. W po-
równaniu z poprzednią zeszłoroczną 
edycją Turnieju nastąpił znaczący 
regres. W 2006 roku w potyczkach 
turniejowych udział brała młodzież 
z czternastu gmin, czyli ok. 13000 
uczniów. W tym roku organizatorom 
los nie szczędził przeszkód, były min. 
ciężkie choroby, wyjazdy zawodowe 
za granicę a na końcu trąba powietrz-
na. Termin finału był przekładany kil-
kakrotnie, tym bardziej należy docenić 
że tradycji stało się zadość i Turniej 
Przyrodniczo Łowiecko Wędkarski 
Kłomnice 2007, odbył się. Do orga-
nizatorów z poprzednich lat, czyli 
kół łowieckich dzierżawiących tereny 
w naszej gminie- „Łoś” Częstochowa, 
„Cyranka” Sosnowiec, „Łowiec” Ra-
domsko - dołączył Zarząd Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w Czę-
stochowie. Finał Turnieju nie mógłby 
się odbyć gdyby nie bezinteresowna 
pomoc nauczycieli ze szkoły w Kłom-
nicach p. Katarzyny Jurkowskiej, Ewy 
Drab, Marzeny Borkowskiej, właści-
ciela sklepu „Ewita” p. Tomasza Dra-
ba, czy p vice. Wójt Wandy Kusztal. 
Ciągłej pomocy i wsparcia udzielał or-
ganizatorom Wójt naszej gminy Adam 
Zając.

 Finał Turnieju 
odbył się 16 listopa-
da w Zespole Szkół 
w Kłomnicach. 
Oczywiście główny-
mi bohaterami finału 
była młodzież, ry-
walizująca w trzech 
kategoriach konkur-
sowych; Turnieju 
Wiedzy Przyrodni-
czo Łowiecko Węd-
karskiej, Konkursu 
Plastycznego oraz 
Konkursu na Naj-
lepszą Budkę Lęgową Dla 
Ptaków. Zmagania mło-
dzieży urozmaicał pokaz znanego 
sokolnika z Myszkowa p. Sławomira 
Sularza który zaprezentował samca so-
koła wędrownego oraz jastrzębia Har-
risa, ptaka pochodzącego z Ameryki 
Południowej. Nie mniejsze zaintere-
sowanie wzbudzał pokaz p. Czesława 
Tyrola który w sposób tak dowcipny 
jak doskonały naśladował głosy i za-
chowania naszych rodzimych ptaków.
Wśród gości Turnieju byli min: Wójt 
Gminy Kłomnice Adam Zając, Prezes 
Okręgowej Rady Łowieckiej Polskiego 
Związku Łowieckiego w Częstocho-
wie Waldemar Paweł Sobala, Prezes 
Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Częstochowie Ma-
ciej Brudziński, vice Prezes d\s spor-
tu ZO PZW Arkadiusz Komorowski, 
vice Prezes d\s młodzieży Eugeniusz 
Bugaj, Dyrektor Biura ZO PZW Anto-

ni Barut, Burmistrz 
Blachowni Zdzisław 
Nowak, vice Wójt 
Konopisk Jerzy Żu-
rek.Jury Turnieju 
w składzie: Marek 
Organa ( Prezes 
KŁ ”Łoś” Często-
chowa), Tadeusz 
Depta ( Sekretarz 
KŁ „Łoś” Często-
chowa) i Arkadiusz 
Komorowski( PZW) 
ogłosiło następują-
ce rezultaty zmagań 
turniejowych:

 W Turnieju Wiedzy Przyrodni-
czo Łowiecko Wędkarskiej pierwsze 
miejsce zdobyła reprezentacja gmi-
ny Kłomnice w składzie: Aleksandra 
Choryłek (Gim. Rzerzęczyce), Do-
minik Krzemiński, Adrian Łukasik 
(obaj Gim.Kłomnice). Drugie miejsce 
reprezentacja gminy Konopiska (Wi-
told Pyrkosz, Teodor Gajos, Łukasz 
Nowak), trzecie reprezentacja gminy 
Mstów( Karolina Grabowska, Patryk 
Jaguś, Dominik Trejtowicz ) a czwarte 
gmina Kruszyna (Aleksandra Krzyp-
kowska, Justyna Zalewska, Katarzyna 
Kurzacz).
 W Konkursie Plastycznym pierw-
sze miejsce zdobyła praca zbiorowa 
uczniów z klasy I Szkoły Podstawowej 
z Konopisk oraz równorzędnie praca 
Pauliny Pacyna ze Szkoły Podstawo-
wej z Blachowni. Jury nagrodziło wy-
różnieniami prace fotograficzne Piotra 
Kuchcińskiego, Dominika Krzemiń-
skiego, Mateusza Wilka, Damiana 
Grzyba, Weroniki Machalskiej, Elizy 
Chrząszcz z Gimnazjum w Kłomni-
cach.
 W Konkursie na Najlepszą Budkę 
Lęgową Dla Ptaków, zwyciężyła Anna 
Boryś z Mstowa, drugie miejsce zajęła 
Weronika Choryłek również z Mstowa 
a trzeci był Łukasz Ociepa z Gimna-
zjum w Zawadzie.
 Na zakończenie Turnieju organiza-
torzy zapewnili wszystkim obecnym 
posiłek i napoje.

Reprezentacja	gminy	Kłomnice	wygrała
Robert Detka

Burmistrz Blachowni Zdzisław Nowak odbiera w imieniu 
nieobecnej uczestniczki Konkursu Plastycznego ze Szkoły 

Podstawowej w Blachownii

Vice Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek  odbiera nagrodę za I miejsce 
w Konkursie Plastycznym dla uczniów klasy 1 w Konipiskach






