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Drodzy Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce nowy numer „Gazety Kłomnickiej”. Z nowym 
rokiem nasza gazeta przeszła widoczną zmianę. Nowa szata graficzna, 
kolorowe strony oraz redaktorskie podejście do całości gazety pozwala nam 
z dumą stwierdzić, że mamy lokalną gazetę, która może śmiało rywalizować 
z innymi czasopismami.

Nowy numer przynosi wiele informacji z życia Gminy Kłomnice. 
Wspólnie z Panią Skarbnik Danutą Sosnowską prezentujemy założenia do 
budżetu Gminy na 2016 rok. Jest to budżet rozwoju oraz porządkowania 
gminnych finansów, co wiąże się z ogromnym problemem, z jakim musimy 
się zmierzyć, czyli zadłużeniem naszej Gminy. Nie chcę umywać rąk i zrzu-
cać odpowiedzialności na mojego poprzednika, ale chcę odpowiedzialnie 
zmierzyć się z problemem zastanego zadłużenia.

W najnowszym numerze prezentujemy działalność nowo powstałego 
Centrum Integracji Społecznej, które zapewniło pracę ponad 70 mieszkań-
com naszej Gminy, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, osobom często 
pozbawionych jakichkolwiek źródeł dochodu. W „Gazecie Kłomnickiej” 
znajdą Państwo relację ze spotkania, podczas którego podsumowaliśmy prace 
nad Lokalną Strategią Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022. Z dumą 
informujemy Państwa o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Gminy Kłomnice” 
dla druha Jędrzeja Moderskiego, harcerza Szarych Szeregów, żołnierza AK, 
instruktora harcerskiego i propagatora lokalnej historii. Na łamach naszej 
gazety nie zabraknie informacji o inicjatywach podejmowanych przez szkoły 
z terenu Gminy Kłomnice oraz o różnego rodzaju inicjatywach kulturalnych.

Na zakończenie pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mieszkanek 
naszej Gminy z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet. Niech to, tak ważne 
w naszej tradycji Święto, przypomina nam wszystkim, jak jesteście dla nas 
ważne i doceniane. Życzę wszystkim Paniom zdrowia, szczęścia oraz tej tak 
Wam potrzebnej codziennej radości i pogody ducha.

Zdjęcia bez podpisu przekazane zostały przez organizatorów imprez lub pochodzą z archiwum Urzędu i jednostek podległych. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów nadesłanych na adres redakcji. 
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Budżet rozwoju 
na nowy rok
Krzysztof Wójcik

Koniec starego roku i pierwszy miesiąc nowego roku dla władz Gminy zdominowane są zwykle przez tematykę budżetu. 
Dla mieszkańców najbardziej interesująca jest jedna informacja: na co zostaną wydane gminne pieniądze, a konkretnie, jakie 
będą prowadzone inwestycje. Budżet Gminy każdy może poznać, ponieważ jest dostępny w publikacjach, choćby w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Gminy, jak i w kolejnych artykułach w „Gazecie Kłomnickiej”. Nie mniej 
ważną rzeczą jest sztuka tworzenia budżetu, aby jak najwięcej wygospodarować na konieczne dla mieszkańców przedsięwzięcia. 

O tym właśnie rozmawiam z ludźmi, którzy najwięcej nad tym pracują: skarbnikiem Gminy i Wójtem.

Stara anegdota mówi o dwóch różnych podejściach do ekono-
mii. Jedni mówią o sprawiedliwym podziale „wspólnego bo-

chenka chleba”. Drudzy twierdzą, że trzeba się przede wszystkim 
starać aby ten „wspólny bochenek chleba był jak największy”. Którą 
filo zofię zastosowano przy tworzeniu aktualnego budżetu Gminy 
Kłomnice? Z tym pytaniem zwracam się do wójta naszej Gminy 
Piotra Juszczyka.
- Raczej tę drugą! Przede wszystkim chodzi nam nie tylko o stabilne 
finanse, ale też o zwiększenie dochodu Gminy Kłomnice. Tylko wtedy 
będziemy mogli więcej inwestować w rozwój i pomyśleć o odpowied-
nim podziale środków.
Z kolei skarbnik Gminy pani Barbara Sosnowska mówi:
- Na wiele źródeł przychodu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. 
Są to różnego rodzaju subwencje i dotacje celowe, tzw. „pieniądze 
znaczone”. Stanowią one niemałą część budżetu, w tym roku to 
19 143 132 zł. Są jednak pozycje, które można wzmacniać. Już sam 
udział w podatkach stanowiących dochód państwa wskazuje, że im 
więcej zamożnych ludzi, tym większy nominalnie jest ten udział. 
W 2016 roku przewidziane jest około 7 mln zł z udziału w podatku PIT 
i CIT. Pozostałe podatki to razem około 5 mln. Tak więc pozytywny 
wpływ na dochody budżetu ma stabilizacja finansowa mieszkańców.

W jaki sposób chce pan zwiększyć przychody w Gminie 
Kłomnice?! – pytam Wójta Piotra Juszczyka.
- Największy wpływ na zwiększenie dochodów Gminy będzie 
miało stworzenie sprzyjającej atmosfery dla przedsiębiorstw. 
Więcej podmiotów gospodarczych, to większe wpływy. W ze-
szłym roku kilka razy spotykałem się z przedsiębiorcami na-
szej Gminy i wyciągnąłem wnioski. Po pierwsze: usuwamy 
bariery przeszkadzające w rozwoju. Pierwszą z nich jest brak 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Teraz jest 
właśnie uchwalany. Zaznaczone są tam tereny przeznaczone 
pod działalność gospodarczą. W następnej kolejności trzeba 
przeprowadzić scalenia, aby powstały całe strefy gospodarcze, 
które chcemy uzbroić i przygotować dla ewentualnych firm. 
Po drugie: nie podnosimy podatków, aby firmy nie przenosiły 
się w inny teren. Podatek dla firm transportowych wręcz obni-
żyliśmy do minimum. Po trzecie: firmy proszą o promocję. Już 
niedługo na nowej stronie internetowej Urzdu Gminy pojawią 
się linki firmowe. Wydamy też dodatek do Gazety Kłomnickiej 
prezentujący dane kontaktowe do wszystkich firm z terenu 

naszej Gminy. Będziemy pracować nad dłuższą i konsekwentną pro-
mocją. Po czwarte: musimy zaktualizować Strategię Rozwoju Gminy 
Kłomnice pod kątem rozwoju działalności gospodarczej. Wiele zadań 
zostało już zrealizowanych, wiele się zdezaktualizowało i stajemy 
przed nowymi wyzwaniami. W zeszłym roku odbyło się szereg spo-
tkań w różnych środowiskach, na których nad tym pracowaliśmy. 
Teraz nadszedł czas na sfinalizowanie tej pracy.

W ostatnich latach wiele się mówiło o zadłużeniu gminy. Rosło 
ono systematycznie i było przez wielu krytykowane. Czy rzeczywiście 
stanowi ono zagrożenie dla nas? 
- W tym roku zagrożeń nie ma - mówi nam Skarbnik Gminy - choć 
jest ryzyko związane z regularnością spływu podatków. Mogą też 
pojawić się nieprzewidziane sytuacje losowe lub kryzysowe które spo-
wodują obniżenie dochodów oraz nieprzewidziane wydatki. W tym 
roku musimy spłacić zadłużenie w kwocie 1,5 mln zł. Trudniejsza 
sytuacja będzie w roku 2018, kiedy przypada nam pierwszy etap wy-
kupu obligacji na kwotę aż 3 mln zł z prawie 12 mln, samych obligacji 
emitowanych do 2014 roku. Trzeba pamiętać o pozostałych kredytach 
i pożyczkach, które również stanowią niemałą kwotę. Musimy temu 
podołać aby pozostać wiarygodnym względem instytucji finanso-
wych, co pozwoli na dalszy rozwój gminy i zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców. 

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

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

środa 7:30 do 15:30

czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30

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

przez Panią Dorotę Kowalczyk ref. d/s obsługi sekretariatu
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Podatki 2016
Marta Dumin

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że z dniem 01.01.2016 r. uległy zmianie przepisy 
dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 8a ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. 
zm.), art.6a ust. 6a ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 3a ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku le-
śnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) nie 
wszczyna się postępowania, a postępowanie 
wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowią-
zania podatkowego na dany rok podatkowy 
nie przekraczałaby, określonych na dzień 
1  stycznia roku podatkowego, najniższych 
kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem od-
bioru przez operatora wyznaczonego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. 
zm.). W takim przypadku decyzję umarzającą 
postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, 
a organ jest nią związany od chwili wydania. 
Do zmiany decyzji umarzającej postępowa-
nie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 613 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 
W konsekwencji oznacza to, że podatnicy, 
dla których wymiar zobowiązania podat-
kowego w 2016 r. wyniósłby maksymalnie 6 
zł - w 2016 roku nie otrzymają decyzji usta-
lającej zobowiązanie podatkowe. Stan taki 
ulegnie jednak zmianie, w przypadku, gdy po-
datnik w trakcie roku nabędzie nieruchomość, 
która będzie podlegała obowiązkowi podatko-
wemu i gdy powstanie nowy wymiar podatku 
rocznego, który wyniesie minimum 7 zł.

Ponadto stosownie do art. 6 ust. 11a usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a 
ust. 10a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 
ust. 7a ustawy o podatku leśnym w przypad-
ku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, 
podatek jest płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty. Oznacza to, że po-
datnicy, których zobowiązanie podatko-
we w 2016 r. wyniesie 100 zł lub mniej nie 
będą mieli rozłożonej zapłaty tej należno-
ści na cztery raty, lecz będą zobowiązani 
do wpłaty   całej należności  w terminie 
pierwszej raty.

Kolejna zmiana wynika z art.6a ust. 1 
ustawy o podatku leśnym, zgodnie z którym 
osobom fizycznym, na których ciąży obowią-
zek podatkowy w zakresie podatku leśnego 
oraz jednocześnie w zakresie podatku od nie-
ruchomości lub podatku rolnego dotyczący 
przedmiotów opodatkowania położonych na 
terenie tej samej gminy, wysokość należne-
go zobowiązania podatkowego pobieranego 
w formie łącznego zobowiązania pieniężne-
go ustala organ podatkowy w jednej decyzji 
(nakazie płatniczym). Norma ta eliminuje 
obowiązek wystawiania dwóch decyzji usta-
lających w przypadku, gdy podatnik miał zo-
bowiązanie z tytułu podatku leśnego i z tytułu 
podatku rolnego lub podatku od nierucho-
mości. Konsekwencją tego jest ustalenie zo-
bowiązania podatkowego z tytułu podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego w jednej decyzji ustalającej.

utylizacja Azbestu
Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane 

pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia 
dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów 

związanych z utylizacją azbestu. 

Dofinansowanie zapewnia bezpłatny od-
biór azbestu z posesji i jego utylizację, 

natomiast nie obejmuje demontażu płyt azbe-
stowych z dachu, jak również dopłaty do no-
wego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) 
zainteresowani odbiorem wyrobów azbesto-
wych w 2016 roku proszeni są o złożenie sto-
sownego wniosku w terminie do 30 kwietnia 
2016r. Niezbędnym załącznikiem do wniosku 
jest kolorowa fotografia zdemontowanego 
eternitu.

Wzór wniosku oraz dodatkowe infor-
macje  można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kłomnicach - Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 
nr 201, tel. (34)  328-11-22 wew. 119, 
w godzinach pracy Urzędu tj. pon.- pt. od 
7.30 do 15.30, wt. do 17:00, bądź pobrać 
ze strony internetowej www.klomnice.pl.  
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolej-
ność wpływu wniosków. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

1 %  podatku 
dla naszych 

organizacji
Jesteśmy w okresie rozliczeń z Urzędem 

Skarbowym, dlatego zachęcamy mieszkań-
ców Gminy Kłomnice, aby w nie obciążający 
naszego portfela sposób wesprzeć fundacje 
i stowarzyszenia posiadające status pożyt-
ku publicznego zarejestrowane na terenie 
naszej Gminy i działające na rzecz naszych 
mieszkańców.

Tym sposobem jest przekazanie 1% swo-
jego podatku dochodowego przy wypełnianiu 
deklaracji rozliczeniowej PIT za 2015 rok na 
rzecz jednej z 3 organizacji z naszej Gminy 
posiadających status organizacji pożytku 
publicznego:

STOWARZYSZENIE 
 „JEDNOŚĆ W DZIAŁANIU”

nr KRS 0000305401

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI 
I MŁODZIEŻY „OTWÓRZMY 

SERCA DLA DZIECI”
nr KRS 0000317482

FUNDACJA „POMÓŻMY 
DZIECIOM POZNAĆ ŚWIAT”

nr KRS 0000159741
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Konferencja nt. Strategii 
Rozwoju Gminy Kłomnice

Robert Kępa

Ponad sto osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym projektu Lokalnej 
Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022, które odbyło się 12 lutego 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kłomnicach. W spotkaniu uczestniczył Jerzy 
Motłoch, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas konferencji Jerzy Motłoch, dyrek-
tor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego przedstawił możliwości 
finansowania działań w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt 
Strategii przedstawił Robert Kępa, koor-
dynujący prace związane z opracowaniem 
tego dokumentu. Gospodarzem spotkania 
był wójt Gminy Kłomnice, Piotr Juszczyk. 

Poczęstunek podczas spotkania przygotowa-
ły panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Garnka, 
Kłomnic, Rzerzęczyc i Skrzydlowa.

Lokalna Strategia Rozwoju Gminy 
Kłomnice na lata 2016-2022 to najważniejszy 
dokument planistyczny Gminy, który nie tylko 
wyznacza kierunki jej rozwoju oraz cele, jakie 
chcą osiągnąć jej mieszkańcy, ale jest również 
wyrazem aspiracji i marzeń jej mieszkańców. 

Strategia została opracowana w opar-
ciu o badania ankietowe przeprowa-

dzone wśród mieszkańców Gminy 
Kłomnice. W wyniku badania 

powstała diagnoza pozwalają-
ca określić główne obszary 

problemowe, słabe i moc-
ne strony Gminy oraz 

szanse i zagrożenia 
stojące przed Gminą. 
Diagnoza ta pozwoliła 
również określić cha-
rakter zespołów pro-
blemowych, których 
powołanie i działal-
ność miały pomóc 
w określeniu głów-

nych celów Strategii 
oraz kierunków działań. 

Powołano zespoły problemowe ds. rozwoju so-
łectw, organizacji pozarządowych i rozwiązy-
wania problemów społecznych, oświaty, kul-
tury oraz przedsiębiorczości. W spotkaniach 
zespołów uczestniczyło blisko 120 lokalnych 
liderów, w tym przedstawicieli organizacji 
społecznych, radnych, sołtysów, przedsię-
biorców, rodziców i nauczycieli, pracowników 
Urzędu Gminy i jednostek podległych Gminie. 
Uzupełnieniem listy działań przygotowanych 
podczas prac zespołów problemowych były 
działania zgłoszone w formie ankiet przez rad-
nych, kierowników referatów Urzędu Gminy 
oraz przez jednostki podległe.

Powstała w ten sposób Strategia określa 
cele i kierunki działań adresowane nie tyl-
ko do władz samorządowych i podległych 
jej jednostkom, ale również dla organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorstw i grup nie-
formalnych. Strategia obejmuje ponad sto 
działań, wśród których odnajdziemy ambitne 
i obliczone na lata projekty, takie jak budo-
wa dużego zbiornika wodnego, czy tworze-
nie stref gospodarczych, jak również szereg 
mniejszych, lokalnych, ciekawych inicjatyw. 

Zgodnie z oczekiwaniami osób tworzą-
cych Strategię, powstały dokument powinien 
mieć żywy charakter oraz nadawać kierunek 
i tępo zmian w Gminie Kłomnice w perspek-
tywie 2022 roku. Liczny udział mieszkańców 
w spotkaniu konsultacyjnym pokazuje, że po-
wstająca Strategia będzie takim dokumentem.
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1 lutego rozpoczęło pracę kłomnickie Centrum Integracji Społecznej. W Centrum swoje miejsce 
znalazło 70 mieszkańców naszej Gminy, którzy będą objęci reintegracją społeczną i zawodową.

Po uzyskaniu przez Gminę 
Kłomnice w październiku 

2014 roku decyzji Wojewody na-
dającej status Centrum rozpoczęły 
się prace związane z pozyskaniem 
środków zewnętrznych na urucho-
mienie działalności. W wyniku za-
kończonych negocjacji i podpisa-
niu umowy pomiędzy Marszałkiem 
Województwa Śląskiego a Gminą 
Kłomnice otrzymano dotację 
w wysokości 197 400 zł. Wyżej 
wymieniona kwota zostanie wy-
korzystana na sfinansowanie 
pierwszych 3 miesięcy działalności 
Centrum, w tym remont i zakup 
wyposażenia wyposażenia służą-
cego uczestnikom Centrum do 

reintegracji zawodowej.
Dzięki uzyskanym środkom 

70 mieszkańców Gminy Kłomnice 
zostanie objętych reintegracją spo-
łeczną i zawodową prowadzoną 
w Centrum Integracji Społecznej 
– mówi Barbara Mizera, sekretarz 
Gminy Kłomnice. – Uczestnictwo 
w Centrum jest szansą na lepsze 
życie dla powracających na ry-
nek pracy mieszkańców Gminy 
Kłomnice. 

Każdy uczestnik Centrum 
Integracji będzie uczestniczył 
w reintegracji zawodowej poprzez 
udział w grupach szkolenia zawo-
dowego, podczas których wyko-
nywać będzie prace pracownika 

porządkowego, pracownika re-
montowego, pracownika opiekuń-
czego lub pracownika biurowego. 

W ramach reintegracji zawodowej 
uczestnik będzie mógł również 
skorzystać z zaproponowanych 
kursów i szkoleń, dzięki którym 
nabędzie nowych umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy lub 
podwyższy już istniejące kwa-
lifikacje zawodowe. Uczestnik 
będzie mógł również skorzystać 
z zajęć, na których pozyska wiedzę 
z zakresu rozpoczynania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej.
Oprócz reintegracji zawodowej, 
czyli świadczenia pracy na rzecz 
wspólnoty gminnej, dodatkowo 
uczestnicy Centrum będą obję-
ci reintegracją społeczną i będą 
mogli skorzystać ze szkoleń pro-
wadzonych przez doradcę zawo-
dowego oraz z usług psychologa 
i pracownika socjalnego. Okres 
pracy w CIS liczy się do uprawnień 
emerytalnych.

Ponad 70 osób 
znalazło pracę 
w Centrum Integracji 
Społecznej 

Michał Łągiewka

Gazeta Kłomnicka
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Jędrzej Moderski z tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Kłomnice” 
Robert Kępa

Jędrzej Moderski, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, instruktor 
harcerski i propagator historii lokalnej został uhonorowany przez Radę Gminy 

Kłomnice w dniu 29 grudnia 2015 roku tytułem „Zasłużony dla Gminy Kłomnice”. 
Laureat odebrał pamiątkowy grawerton z rąk wójta Gminy Kłomnice Piotra 

Juszczyka i Przewodniczącego Gminy Kłomnice Adama Worwąga. Rada Gminy 
przyznała tytuł na wniosek 35. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej „Płomień” oraz 

Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice.

Druh Jędrzej Moderski to postać znana 
społeczności Kłomnic i Gminy. Jako 

młody chłopiec został członkiem Szarych 
Szeregów Ośrodka „Cykoria”, a następnie 
żołnierzem Armii Krajowej. Czas harcerskiej 
konspiracji jest dla niego bardzo ważny, tam 
dorastał i kształtował swoją patriotyczną po-
stawę, która przełożyła się na całe jego życie.

W powojennych latach był drużynowym 15 
Drużyny Harcerskiej im. „Poległych Harcerzy” 
(1945-49) oraz 46 Drużyny Harcerskiej (1957 
– 1964), a aktualnie jest zaangażowanym 
seniorem Hufca Częstochowa i Chorągwi 
Śląskiej. Z jego inicjatywy organizowane są 
różne przedsięwzięcia o charakterze patrio-
tycznym dla dzieci i młodzieży. Druh Jędrzej 
organizuje prelekcje szkolne dla uczniów 
o tematyce II Wojny Światowej i działalno-
ści Szarych Szeregów. Od niedawna Jędrzej 
Moderski jest również prezesem koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych w Kłomnicach.         
Druh harcmistrz jest wieloletnim men-

torem 35. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej 
„Płomień” działającej przy Zespole Szkół 
w Kłomnicach – mówi phm Agnieszka 
Borowiecka. – Jako instruktor ZHP zawsze 
służy pomocą innym harcerzom, wielokrot-
nie przyjmował Przyrzeczenie Harcerskie. 
Służba harcerska i postawa patriotyczna druha 
Jędrzeja jest godna naśladowania. Jest wzorem 
dla młodszych pokoleń, które niewątpliwie da-
rzą go wielkim szacunkiem.

Dużym sukcesem działającej w naszej 
szkole drużyny harcerskiej, a w dużym stop-
niu druha Jędrzeja była organizacja 25 kwiet-
nia 2009 r. „Spotkania Pokoleń ZHP” z oka-
zji 90-lecia powstania harcerstwa na Ziemi 
Kłomnickiej – przypomina Barbara Kanoniak, 
dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach. 
– W spotkaniu brali udział harcerze dzia-
łający czynnie w ZHP w latach 1919-2009, 

zaprzyjaźnione drużyny Hufca Częstochowa 
i Radomsko, przedstawiciele władz harcerskich 
i samorządowych, uczniowie Zespołu Szkół 
w Kłomnicach i mieszkańcy.

Jędrzej Moderski jest skarbnicą wiedzy 
historycznej. Jak sam twierdzi, dopóki może 
– będzie dbał o to, by nie tylko mieszkańcy 
Kłomnic znali prawdę historii. Dlatego pisze 
artykuły do „Gazety Kłomnickiej” i ogólno-
polskiej prasy, w tym do miesięcznika „Polsce 
Wierni”. Jest również obecny na każdej patrio-
tycznej uroczystości organizowanej na terenie 
Gminy Kłomnice, zarówno tych przy grobach 
kłomnickich patriotów, jak również podczas 
szkolnych akademii. Za każdym razem daje 
świadectwo miłości do Ojczyzny, z jakim wy-
rastało i działało w czasie II Wojny Światowej 
jego pokolenie.

Podczas uroczystości wręczenia hono-
rowego tytułu druh Jędrzej Moderski przy-
pomniał nazwiska zasłużonych mieszkań-
ców Kłomnic i Gminy, którzy swoją postawą 
oraz ofiarą życia przysłużyli się do tego, aby 
Polska była wolną. Prosił, aby młodzi ludzie, 
a w sposób szczególny harcerze nieśli pamięć 
o tych postaciach, o nauczycielach z okresu 
międzywojennego i hitlerowskiej okupacji, 
o harcerzach Szarych Szeregów i żołnierzach 
podziemia.

7



Gazeta Kłomnicka

Lokalna Strategia Rozwoju LGD 

„Razem na wyżyny”
Jan F. Milc 

Przez kilka miesięcy trwały prace nad Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Razem na wyżyny”. Po 

określeniu najważniejszych problemów jakie występują na terenie sześciu 
gmin tworzących LGD „Razem na wyżyny”, przeprowadzono kilkadziesiąt 

konsultacji społecznych, podczas których poddano wnikliwej analizie 
zebrane materiały. W wyniku tych czynności zostały określone cele, które 

społeczeństwo chce osiągnąć poprzez realizację LSR. 

Za cel główny uznano budowę zaangażo-
wanego i przedsiębiorczego społeczeń-

stwa obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Razem na wyżyny”. Do osiągnięcia tego 
założenia mają posłużyć „cele szczegóło-
we”. Strategia określiła trzy obszary dla tych 
celów: I. Wzmocnienie kapitału społecz-
nego i spójności wewnętrznej obszaru; II. 
Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości 
mieszkańców; III. Wzmocnienie pozytyw-
nego wizerunku obszaru LGD.

W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że na wsparcie lokalnych 
inicjatyw w latach 2016 - 2023 
LGD „Razem na wyżyny” będzie 
dysponować kwotą ok. 7 mln. 
zł. Przy czym z tej kwoty ok. 
57% będzie przeznaczone na 
tworzenie i rozwój przedsię-
biorstw oraz tworzenie no-
wych miejsc pracy. Pozostała 
kwota zostanie skierowana 
dla organizacji społecznych 
i innych osób prawnych. 
Przewiduje się realizację tzw. 
projektów grantowych, w ra-
mach których będzie można reali-
zować szeroki wachlarz pomysłów zarówno 
w sferze niematerialnej jak i inwestycyjnej 
(w minionym okresie finansowania znanych 
jako „małe projekty”). Począwszy od zadań 
w dziedzinie kultury, przez aktywizację i in-
tegrację lokalnych społeczności, po wzmoc-
nienie potencjału organizacji pozarządowych 
i budowę miejsc aktywności ruchowej (m.in. 
place zabaw, siłownie plenerowe). 

Jednak największy nacisk został położony 

na innowacyjność przedsięwzięć. Szczególnie 
dotyczy to projektów w dziedzinie tworzenia 
i rozwoju przedsiębiorstw. Niemniej element 
innowacyjności nie omija pozostałych przed-
sięwzięć. Trzeba też tu zaznaczyć, że wszyst-
kie przedsięwzięcia muszą być realizowane 

na terenie gmin tworzących LGD „Razem 
na wyżyny” (Dąbrowa Zielona, Kłomnice, 
Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny).

O dofinansowanie swoich pomysłów 
mogą występować zarówno organizacje 
pozarządowe, jak też osoby fizyczne i oso-
by prawne. Pamiętać jednak należy, że wy-
sokość dofinansowania dla osób prawnych 
w sektorze publicznym (Gminy, Biblioteki 
Publiczne, organy pomocnicze Gminy) jest 

ograniczona ustawowo do poziomu 63,63% 
wartości projektu. Natomiast organizacje 
pozarządowe i osoby fizyczne będą mogły 
korzystać z dofinansowania w granicach 50 
– 90%, a w niektórych przypadkach nawet 
do 100% wartości przedsięwzięcia.

Bardzo interesująca jest propozycja skie-
rowana do osób chcących rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą. W LSR przewidziano 
bowiem dla nich 975 tys. zł, po 75 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie. Kwoty te będą wy-
płacane w formie premii, co oznacza, ze 
beneficjent nie będzie musiał wnosić wła-
snego wkładu finansowego. 

Projekt Strategii został zatwierdzony na 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
„Razem na wyżyny” w dniu 17 grudnia 

2015 roku. Obecnie zatwierdzona LSR 
jest złożona w Śląskim Urzędzie 

Marszałkowskim, gdzie zostanie 
poddana ocenie. Procedura oce-

ny jest dość skomplikowana 
i wymaga poświęcenia jej 

znacznej ilości czasu. Stąd 
pierwszych naborów pro-
jektów można oczekiwać 
z początkiem II półrocza 
br. Póki co, trzeba cier-
pliwie czekać na ocenę 
naszej LSR. Oby uzy-
skała jak najlepszą notę 
i została zatwierdzona do 
realizacji.

Osoby zainteresowane 
pozyskaniem dofinansowa-

nia ze środków unijnych na 
stworzenie lub rozwój własnej firmy lub 
na działania społeczne, serdecznie zapra-
szamy do kontaktu z pracownikami biura 
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, którzy 
udzielą wszystkich niezbędnych informacji. 
Biuro Stowarzyszenia ma swoją siedzibę 
w Mykanowie ul. Cicha 74 i jest czynne co-
dziennie od 8.00 do 16.00. Kontakt telefo-
niczny 34 374 00 01.
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Dh Jarosław Łapeta - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach

Tradycją w Gminie Kłomnice jest coroczne spotkanie noworoczne organizowane przez 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Władze Gminy 

Kłomnice. Spotkanie poprzedzone zostało posiedzeniem Zarządu Oddziału Gminnego, 
podczas którego podjęto uchwały dotyczące przyznania odznaczeń oraz uchwały 

rozpoczynające kampanię sprawozdawczo wyborczą w jednostkach.

Podczas spotkania Zarząd 
Oddziału przedstawił spra-

wozdanie ze swojej działalno-
ści w roku 2015. Następnie na 
sali bankietowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kłomnicach 
rozpoczęto spotkanie z dele-
gacjami jednostek oraz przy-
byłymi gośćmi, którymi byli: 
Asystent Pani Poseł na Sejm 
RP Lidii Burzyńskiej – Sylwia 
Zasępa,  Przewodniczący 
Rady Gminy Kłomnice Pan 
Adam Worwąg, Wójt Gminy 
Kłomnice Piotr Juszczyk, 
Zastępca Wójta Gminy 
Kłomnice Adam Śliwakowski, 
Przedstawiciel Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie 
młodszy brygadier Grzegorz 

Pyrchla oraz członek prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Katowicach i jed-
nocześnie wiceprezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP 
w Częstochowie Przemysław 
Zieliński.

Na początku uroczystego 
spotkania minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłych w 2015 roku 
druhów, następnie Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Kłomnice 
pod batutą Marcina Gały wy-
konała kilkunastominutowy 
koncert, a później przybyli 
goście złożyli strażakom 
podziękowania i życzenia 
noworoczne. W ciepłych 
słowach nie zabrakło uznania 
dla społecznej pracy strażaków 
oraz ich wkładu w działalność na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa 
na terenie Gminy i Powiatu. 
Wszyscy goście życzyli małej 
liczby zdarzeń i oby każdy 
wyjazd zakończył się szczęśliwie. 
Jako ostatni głos zabrał również 
szef sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy dh Paweł 
Leśniak z OSP Chorzenice – 
Witkowice, który podziękował 
jednostkom za pomoc i uatrak-
cyjnienie imprezy, która od-
bywała się 10 stycznia na Hali 
Sportowej w Kłomnicach.

Pragnę w tym miejscu po-
dziękować druhnom i druhom 
z OSP Kłomnice za wzorowe 
przygotowanie spotkania nowo-
rocznego, a wszystkim jednost-
kom za liczny udział. Dziękuję 
również gościom za przybycie 

oraz szczere życzenia składane 
dla wszystkich druhów i dru-
hen z terenu Gminy Kłomnice. 

Proszę również, aby nad-
chodzącym zebraniom spra-
wozdawczo - wyborczym to-
warzyszyła miła atmosfera, 
a wszelkie decyzje podejmo-
wane były w sposób demokra-
tyczny i przemyślany. 

Korzystając z okazji skła-
dam wszystkim druhnom i dru-
hom z terenu Gminy Kłomnice 
najserdeczniejsze życzenia, aby 
ten rozpoczęty 2016 rok był 
pełen życzliwości i wzajemnej 
współpracy, szczere życzenia 
kieruję również do rodzin stra-
żaków, które z tytułu pracy spo-
łecznej swoich bliskich skazani 
bywają na samotne spędzanie 
wolnego czasu. Życzę również, 
aby wyjazdy do akcji były spora-
dyczne, a jedynymi spotkaniami 
były uroczystości i szkolenia.

styczeń/ luty 2016

Spotkanie noworoczne strażaków
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Elżbieta Twardoch

Styczeń to miesiąc, w którym w wielu kościołach, szkołach i innych placówkach 
kulturalnych odbywają się Koncerty Kolęd. Można je również obejrzeć i usłyszeć 

w Kościele Parafialnym p. w. Św. Marcina w Kłomnicach, ponieważ od wielu lat, 
corocznie odbywają się tu Koncerty Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Wesoła 

Pięciolinia” z Zespołu Szkół w Kłomnicach przygotowywane przez nauczycielkę 
Elżbietę Twardoch.

Stały się one już swego rodzaju tradycją 
w naszej miejscowości, ciesząc się na-

dal niesłabnącą popularnością i uznaniem 
publiczności. Tegoroczny dziewiętnasty już 
Koncert odbył się 31 stycznia 2016 r. Zostali 
na niego zaproszeni przedstawiciele Władz 
Gminy Kłomnice, na czele z Wójtem Gminy 
Kłomnice – Panem Piotrem Juszczykiem, 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Kłomnicach, na czele 
z Panią Dyrektor Barbarą Kanoniak oraz Grono 
Pedagogiczne naszej szkoły.

Koncert poprzedziło wiele prób i przygoto-
wań. Został wzbogacony o nowe utwory, a w jego 
programie znalazło się szesnaście kolęd i pa-
storałek w ciekawych aranżacjach i układach 
głosowych, w tym siedem utworów solowych 

z towarzyszeniem chóru: „Gdy się Chrystus ro-
dzi”, „W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betlejem”, 
„Gwiazdeczka”, „A nocka już się chyli”, „Gdy 
pierwsza gwiazda”, „Jezusa Narodzonego”, 
„Zima w Betlejem”, „A wczora z wieczora”, 
„Kolęda dla nieobecnych”, „Lulajka”, „Północ już 
była”, „Chrystus się narodził”, „Ta Święta Noc”, 
„Przekażmy sobie znak pokoju”, „Nie było miej-
sca dla Ciebie”. Utwory solowe wykonali soliści 
naszej szkoły, laureaci czołowych miejsc kilku 
tegorocznych festiwali, m. in.: X Przeglądu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów 
Powiatu Częstochowskiego, III Powiatowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz XIX Gminnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Gościnnie wystą-
piły również solistki- absolwentki szkoły: Ewa 
Woszczyńska i Ewa Rozpędek.

W organizacji koncertu pomogli ks. pro-
boszcz Mirosław Turoń oraz pan organista 
Mariusz Baranowski, którym z tego miejsca 
serdecznie dziękujemy. Pieczę nad nagłośnie-
niem i akustyką podczas występu sprawo-
wał, tak jak w ubiegłych latach pan Konrad 
Chrząstek, a przy obsłudze technicznej poma-
gali: absolwenci naszej szkoły Radosław Kustal 
i Patryk Karbownik oraz uczeń kl. I a Gim. 
Jakub Rychlewski.

Po zakończeniu koncertu Ksiądz 
Proboszcz podziękował chórowi, życząc dal-
szych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej 
działalności, a licznie zgromadzeni parafianie 
nagrodzili występ gromkimi brawami. Takie 
uznanie sprawia nam wielką radość i daje mo-
tywację do dalszej pracy. Mamy także nadzie-
ję, że nasze występy dostarczają wszystkim 
wielu wrażeń i wzruszeń.

Gazeta Kłomnicka

10

XIX Koncert Kolęd i Pastorałek 
„Wesołej Pięciolinii”



Wieczór noworoczny w Pałacu
Andrzej Borkowski

W niedzielę 17 stycznia w Pałacu Nieznanice odbyło sie już kolejne, 
XIII Spotkanie Noworoczne. Jak w ubiegłych latach organizatorami 

tego wydarzenia byli: Elżbieta Lubert - właścicielka Pałacu 
w Nieznanicach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Witkowicach, 
Parafia Św. Stanisława BiM w Witkowicach oraz Zespół Szkół im. Jana 

Kochanowskiego w Witkowicach.

Otwarcia spotkania w gościnnych wnę-
trzach pałacu dokonała jego właści-

cielka, Elzbieta Lubert wraz z córką Beatą. 
Krzysztof Wojcik w imieniu Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich i współorganizato-
rów powitał wszystkich, licznie zgroma-
dzonych gości, a wśród nich członka za-
rządu Powiatu Czestochowskiego Jana 
Miarzyńskiego, sekretarza Gminy Barbarę 
Mizerę, Sylwię Zasępę, przedstawicielkę pani 
poseł Lidii Burzyńskiej, skarbnika Gminy 
Danutę Sosnowską, ks dziekana Piotra 
Krzemińskiego, sołtysów, artystów i wszy-
skich obecnych na spotkaniu.

Dyrektor szkoły Dorota Kowalik sklada-
jąc życzenia noworocze uczestnikom spo-
tkania, odczytała słowa, które w ubiegłym 
roku, otrzymała od zmarłej po długiej cho-
robie ś.p.  wy Flaszki. Miało to symboliczne 
znaczenie, gdyż w poprzednich latach wie-
lokrotnie Ewa Flaszka przygotowywała na 
spotkanie w pałacu, jasełka w wykonaniu 
dzieci ze szkoły w Witkowicach. 

Stało się tradycją spotkań, że na do-
bry początek wsłuchaliśmy się w słowa 
pieknej i ponadczasowej poezji księdza 
Jana Twardowskiego w wykonaniu dzieci 
pod opieką Małgorzaty Gonery. Karolina 
Stanisz przewodziła chórowi szkolnemu 

w wykonaniu pieknych polskich kolęd 
i pastorałek.

Kolejny punkt programu przedstawi-
ła Teodozja Szumlas recytując poezję pa-
triotyczną. Kolędnicy ze świetlicy „Nasza 
Przystań” zaprezentowali program, który 
również przedstawiali chodząc „po do-
mach” zbierając w ten sposób fundusze na 
pomoc dla podopiecznej z Afryki - Muizy 
Kihutu z Rwandy. Występ „Kolędników” zo-
stał sfinalizowany występem Marka Gajoska 
i Andrzeja Borkowskiego utworem „Idź swoją 
drogą”. Na zakonczenie programu artystycz-
nego wystąpił zespół „Filipscy i przyjaciele” 
z Częstochowy, który wykonał wiele piek-
nych, w ciekawej aranżacji, utworów, również 
autorskich, które można wysluchać na wyda-
nej przez nich płycie. Następnie usłyszeliśmy 
wiele dobrych życzeń od naszych gości, które 
zakończył ks. Tomasz Dyjan podsumowując 
spotkanie i zapraszając do składania życzeń 
i na poczęstunek. 

W imieniu organizatorów pragniemy ser-
decznie podziekować wszystkim za uczest-
nictwo, artystom za wystepy, gospodarzom 
pałacu za gościnność, harcerzom za okazaną 
pomoc, wszystkim paniom za smaczne cia-
sta, które zostały przyniesione na spotkanie 
– serdecznie dziękujemy...

styczeń / luty 2016
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Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

 w Konarach 
Ewelina Stępień, Aleksandra Śliwakowska 

8 stycznia w Zespole Szkół w Konarach po raz czwarty odbył się finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem akcji było zbieranie funduszy na 

zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów.

Akcja została przeprowadzona z inicjaty-
wy Samorządu Uczniowskiego, którego 

przewodniczącą jest Aleksandra Śliwakowska, 
a opiekunami p. Ewa Kuchcińska i p. Paweł 
Urbaniak. Pierwszym punktem imprezy były 
Jasełka przygotowane przez uczniów pod 
opieką p. Ewy Pośpiech. Na naszej scenie 
zatańczyły Mażoretki przygotowane przez 

p. Annę Kościuch, zaprezentował się Klub 
Tańca Towarzyskiego „STYL” prowadzony przez 
p.  Krystiana Chmielarza oraz Ludowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”, którego 
choreografem jest p. Piotr Ozga. Zaśpiewały 
dla nas szkolne solistki: Klaudia Chrząstek, 
Zuzia Latosińska i Zuzia Bąk przygotowane 
przez p. Agnieszkę Berską i p. Małgorzatę 

Gojević, zaprezentowała się absolwent-
ka Katarzyna Chrząstek oraz gościn-
nie wystąpili soliści z Zespołu Szkół 
w Zawadzie – Laura Grabarczyk i Piotr 
Woldan. Czas umiliła nam Orkiestra 
Dęta OSP Karczewice – Garnek pod 
batutą p. Krzysztofa Jabłońskiego. 
Odbyła się również licytacja gadże-
tów orkiestrowych oraz przedmiotów 
przekazanych przez indywidualnych 
darczyńców. Ostatnim punktem pro-
gramu był koncert zespołu muzycz-
nego w składzie: Zbigniew Pianka 
– wokal i gitara, sekcja rytmiczna: 
Zbigniew Majchrzak – gitara, Wojciech 
Śliwakowski – perkusja oraz Tomasz 
Jankowski – instrumenty klawiszowe. 
Dyrektor Zespołu Szkół – p. Anna Gała 
wręczyła wszystkim artystom dyplomy 
podziękowania za wsparcie akcji. 

Swoją obecnością zaszczyci-
li nas Pan Piotr Juszczyk – Wójt 
Gminy Kłomnice i Pan Kazimierz 
Wilkoszewski – Radny Gminy 
Kłomnice. W tym roku na naszą 
imprezę dotarli również koordy-
natorzy z głównego Sztabu WOŚP 
w Częstochowie, którzy przekazali na 
licytację monety z 24. finału. Podczas 
imprezy można było wylicytować mię-
dzy innymi: vouchery na obiad i kola-
cję w restauracji „Nova Stodoła”, na piz-
zę w restauracjach: „Niezapominajka” 
i „Miodowy Dwór”, liczne vouchery 
do „Hula Kula”, vouchery na strzelni-
cę paintballową, przejażdżkę gokar-
tem i quadem w Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w Borkach, vouchery na 

zajęcia tematyczne dla dzieci w Studio Zabawy 
i Nauki „MAGIK” w Kłomnicach, zestaw my-
dełek z kozim mlekiem, łyżwy, wędkę wraz 
z pokrowcem, maskotki, piękne albumy, drew-
niany ławostół, kosmetyki samochodowe, ob-
rusy, pendrive’y i wiele innych atrakcyjnych 
rzeczy. W czasie imprezy działały kawiarenki, 
gdzie w miłej, nastrojowej atmosferze można 
było skosztować poczęstunku przygotowanego 
przez rodziców naszych uczniów.

Podczas jednego popołudnia uda-
ło nam się uzbierać rekordową 
sumę pieniędzy 4380,66 zł. 
Cały dochód z akcji został 
przeznaczony na rzecz 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Wszyscy ucznio-
wie zaangażo-
wali się w pomoc 
i przygotowanie 
imprezy. Nasze 
trzecioklasistki: 
Daria Drab, Ewelina 
Stępień i Weronika 
Szyda wsparły rów-
nież gminną akcję na 
rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy reje-
strując się jako wolontariuszki 
w sztabie Witkowice – Chorzenice. 

Na koniec pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy wsparli naszą inicjatywę na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pom ocy, 
a byli to: Kręgielnia „Hula Kula” w Rędzina ch, 
Restauracja „Mio  d  o wy Dwór” w Kłomnicach, 
Rest auracja „Niezapomina jka” w Garnku, 
Centrum Akty wne go Wypoczynku w Borkach, 
Restauracja „Nova Stodoła” w Kłomnicach, 
Studio Nauki i Zabawy „MAGIK” w Kłomnicach, 
„Kozia Kraina” w Adamowie, p. Piotr Juszczyk 
– Wójt Gminy Kłomnice, p. Jan Miarzyński 
– Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 
p. Kazimierz Wilkoszewski – Radny Gminy, 
p. Wojciech Śliwakowski, p. Tomasz Drab – 
sklep „Evita”, OSP Konary, Piekarnia Krysiak 
w Kłomnicach, p. Włodzimierz Łęgowik 
– Sklep „Groszek”, p. Anna Brondel, fir-
ma Provident, p. Ada i Dariusz Orlikowscy, 
p. Małgorzata i Andrzej Adamowscy, 
p. Grażyna Duda, p. Alina Mielczarek, 
p. Renata Woch, p. Joanna i Grzegorz 
Urbańczyk – firma Gabart, GS Kodrąb – 
Sklep „Kopczyk”, p. Sławomir Kowalik – sklep 
wędkarski, p.  Wiesław Maciąg – zakład meblo-
wy, p. Roman Lewicki – firma „Mega–Wag”, fir-
ma „Glifada”, firma „MERVEX”, p. Cezary Zatoń 
– „Czarbud”, p. Tomasz Petryczka, p. Józef 
Koza – „Złomstal Karczewice”, p. Norbert 
Halbiniak – „Handbud”; artyści, którzy wystą-
pili na naszej scenie, rodzice uczniów z Zespołu 
Szkół w Konarach, pracownicy i uczniowie 
ZS w Konarach.
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Działaliśmy prężnie od dnia zawiązania szta-
bu, a wyniki naszej pracy można było zoba-

czyć 10 stycznia na hali sportowej w Kłomnicach. 
Nasi wolontariusze już od samego rana rozpoczę-
li zbiórkę pieniędzy. Kwestowali w całej Gminie, 
dzięki czemu każdy mieszkaniec miał szansę 
dołożyć swoją cegiełkę do zbiórki pieniędzy.

Imprezę na hali sportowej otworzył występ 
Orkiestry Dętej OSP Kłomnice, któremu towa-

rzyszyły kolorowe i pełne energii mażoretki. 
Po rozpoczęciu przyszedł czas na wy-

stępy młodzieży ze szkół naszej 
Gminy. Mogliśmy rozsiąść się 

wygodnie na krzesełkach 
i rozkoszować cudow-
nym śpiewem młodych 

solistek i solistów. 
Gdy już zaspokoili-
śmy duszę nadszedł 
czas rozruszać nasze 

ciało. Pomogli nam 
w tym tancerze 
Zumby z Witkowic, 

których poprowadzi-
ła Beata Niemczyk. 

Porwali do tańca nie 
tylko publiczność, ale na-

wet naszych strażaków. Po 
tak dużym wysiłku nie można 

było się oprzeć smakołykom jakie 
na nas czekały. Na dworze rozgrzewa-

jący żur przygotowany przez strażaków z OSP 
Rzerzęczyce, którym serdecznie dziękujemy. 
Na deser ciasta, ciasteczka, napoje, herbata lub 
kawa, którą mogliśmy nabyć u naszych wolonta-
riuszy. W tym miejscu chcieliśmy podziękować 
radom rodziców, sklepom, piekarniom, które po-
darowały nam tak wiele słodkości. Oczywiście 
nie możemy zapomnieć o naszych kochanych pa-
niach z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie. 
Przygotowane przez nie pyszności cieszyły się 
największym powodzeniem. Dziękujemy! 

Swoją obecnością zaszczycili nas również 
Kolędnicy i Andrzej Borkowski ze swoim wy-
stępem p.t. „ Skrzypek na dachu”. 

W dniu finału WOŚP w naszej Gminie mo-
gliśmy również zobaczyć pokazy sportowe, m.in.
akrobacje rowerowe w wykonaniu Kondi & Ja 
nek Stunt i akrobatykę siłową, którą zaprezen-
towała grupa Street Workout z Częstochowy. 
Mieliśmy zaszczyt gościć młodego żużlowca 
Włókniarza Michała Gruchalskiego. 

Cały czas grała nam muzyka. Oprawę mu-
zyczną zapewniały nam zespoły: Regeneese, 
Monitor, Wszystko Jasne, Pan Czasu, Kari On 
oraz „występ niespodzianka” teraz już zdradzimy 
tę tajemnicę. Był to występ pracowników naszej 
Gminy czyli z-cy wójta Adama Śliwakowskiego 
i Sebastiana Wocha oraz szefa orkiestry dętej 
OSP Kłomnice Marcina Gały i najmłodszego per-
kusisty Marcina Barczyka, w repertuarze moc-
no rockowym. Zabawę taneczną po Światełku 
do Nieba poprowadził zespół Ambaras. Nie 

mogło również zabraknąć pokazów udzielania 
pierwszej pomocy, za co serdecznie dziękujemy 
jednostce OSP Zdrowa oraz pokazów pożarni-
czych w wykonaniu jednostek OSP Borowno, 
OSP Kłomnice i OSP Pacierzów. Całą imprezę 
oraz licytację poprowadził jedyny i niezastąpiony 
Mikser, któremu z całego serca dziękujemy. 

Podziękowania należą się również 
osobom, bez których pomocy finał 
nie mógłby się odbyć, czyli władzom 
Gminy Kłomnice, wójtowi Piotrowi 
Juszczykowi i jego zastępcy Adamowi 
Śliwakowskiemu za możliwość skorzy-
stania z Hali Sportowej. Dziękujemy 
dyrektorowi GOK w Kłomnicach 
Jarosławowi Policińskiemu za nagło-
śnienie. Dziękujemy sponsorom.

Podziękowania należą się sekcji fi-
nansowej, która zajmowała się nie tyl-
ko kwestią pieniędzy, ale od początku 
pomagała w organizacji finału: Justyna 
Kapusta, Adrianna Matuszczak oraz 
Paulina Boryś. Podziękowania kieruje-
my do Adama Leśniaka za stworzenie 
projektów graficznych. Nie możemy 
również zapomnieć o Kamili Boryś, 
która przez cały dzień opiekowała się 
naszymi zespołami. Dziękujemy straża-
kom z OSP Chorzenice-Witkowice, OSP 
Konary, OSP Zawada, OSP Karczewice – 
Garnek, OSP Rzerzęczyce, OSP Zdrowa, 
OSP Pacierzów, którzy zajmowali się 
nie tylko ochroną naszej imprezy, ale 
również pomagali w przygotowaniach 
do niej. Za zdjęcia dziękujemy Natalii 
Grabarczyk i Rafałowi Cieślakowi.

Jeszcze raz chcemy podziękować 
wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie tego wydarzenia osobom, spon-
sorom, strażakom, wolontariuszom i ich 
opiekunom, nauczycielom, rodzicom, 
występującym zespołom i każdemu, kto 
przekazał do puszki swój datek. Podczas 
imprezy na ulicach naszej Gminy kwe-
stowało 30 wolontariuszy. Dziękujemy 

Wam za poświęcenie, czas, chęć pomocy innym. 
Dzięki Wam udało nam się zebrać 12 973,96 zł. 
Dochód przekazany zostanie na zakup urządzeń 
dla oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienie 
godnej opieki medycznej seniorów. Mamy na-
dzieję, że za rok pobijemy tą kwotę. Dziękujemy 
z całego serca.

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

w gminie Kłomnice
Sztab OSP Chorzenice – Witkowice

W styczniu tego roku już po raz 24 mogliśmy być świadkami Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Ten finał był wyjątkowy dla naszej Gminy, gdyż spośród prawie 
1500 sztabów założonych w całej Polsce, powstał Sztab OSP Chorzenice – Witkowice, 

którego założycielem i szefem został Paweł Leśniak.
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Robert Kępa

W mogile spoczywają powstańcy, polegli 
podczas bitwy pod Kruszyną, którą zo-

stała stoczona 29 sierpnia 1863 roku pomiędzy 
oddziałem powstańczym, a siłami rosyjskimi. 

W końcu sierpnia 1863 roku w okolice 
Kłomnic i Kruszyny przybyły oddziały po-
wstańców z Wielkopolski pod dowództwem 
generała Edmunda Taczanowskiego. Początek 

bitwie dało starcie powstańców z oddziałem 
Kozaków w okolicy Kruszyny. Wycofujący 
się pod presją powstańców Kozacy dotarli 
do Kłomnic i stamtąd poinformowali tele-
graficznie dowództwo w Częstochowie o od-
działach powstańczych. Generał Taczanowski 
przewidując dotarcie rosyjskich posiłków, 
w nocy 29 sierpnia zarządził wymarsz 
w stronę Koniecpola. Wycofujące się polskie 

wojska natknęły się na pierwsze odziały 
nieprzyjaciela. 

Strzelcy i kosynierzy dowodzeni przez 
ppłk. Franciszka Kopernickiego uformowali 
linię bojową w rejonie Nieznanic i Zdrowej. 
Tymczasem Rosjanie zajęli Witkowice i sta-
nęli pod Nieznanicami. Rozpoczęła się bitwa. 
Oddziały powstańcze broniły się na polach 
pomiędzy Nieznanicami, Jackowem, Lgotą 
Małą i Kruszyną. Polacy nie mogąc przeła-
mać rosyjskiej obrony wycofali się do miejsco-
wości Zdrowa. Tymczasem na miejsce walki 
docierały kolejne rosyjskie posiłki. Przewaga 
wroga była ogromna. Rosyjskim oddziałom 
udało się otoczyć powstańców, dając początek 
klęski. Generał Taczanowski z resztkami swo-
ich wojsk przełamał linię wroga i rozproszył 
oddziały w okolicznych lasach. 

W bitwie pod Kruszyną zginęło ponad 60 
powstańców, około 100 zostało rannych, a po-
nad 50 dostało się do rosyjskiej niewoli. Prawie 
wszyscy jeńcy zostali potem wypuszczeni po 
uprzednim zwolnieniu przez Taczanowskiego 
z niewoli polskiej dwóch carskich oficerów. 
Straty rosyjskie nie są znane.

O powstańczej bitwie przypomina mogiła 
na parafialnym cmentarzu w Kłomnicach. Na 
grobie ustawiono kolumnę, która wieńczy sta-
lowy krzyż z orłem. Powstańcza mogiła znaj-
duje się również na cmentarzu w Kruszynie, 
na której umieszczono pomnik Matki Polki 
obejmującej krzyż. 

22 stycznia w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego przy mogile powstańczej na cmentarzu 
parafialnym w Kłomnicach odbyła się uroczystość patriotyczna. Harcerze działających przy Zespołach 

Szkół w Rzerzęczycach i Kłomnicach, wspólnie z wójtem Gminy Kłomnice Piotrem Juszczykiem 
i prezesem kłomnickiego koła Polskiego Związku Kombatantów RP dh Jędrzejem Moderskim 

 złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Rocznica 
wybuchu Powstania 

Styczniowego
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Odnowiona 
kapliczka
Krzysztof Wójcik

Mieszkańcom przejeżdżającym często ulicą Bartkowicką w Kłomnicach znana jest 
pewnie piękna figura Matki Bożej stojąca na ceglanym postumencie nieopodal 

mostku na Widzówce, tuż przy granicy z Bartkowicami. Na pewien czas, pod koniec 
2015 r., zniknęła ona jednak z krajobrazu, by pojawić się w grudniu. Przez ten czas 

kapliczka przeszła gruntowną renowację.

Działania na rzecz odnowy wspomnianej 
figury podjęte zostały niemal w ostatniej 

chwili. Gdy jeszcze w 2014 r. dokonaliśmy prze-
glądu kapliczki stwierdziliśmy stan katastrofal-
ny. Sama rzeźba lekko się chwiała, a postument 
sprawiał wrażenie, że można go rozebrać goły-
mi rękami wyjmując cegłę po cegle ze zwietrza-
łej starej zaprawy murarskiej. Nieco ponagleni 
przez ks. proboszcza zawiązaliśmy Komitet 
na czele którego stanęła pani Sabina Ślęzak. 
W wyniku zorganizowanej zbiórki uzyskano 
potrzebne środki, zwłaszcza, że znalazło się 
wielu ludzi nie tylko z naszej ulicy, ale z całych 
Kłomnic, a nawet innych miejscowości, którzy 
przyłączyli się do akcji. Znaleźli się również 
wykonawcy. Najważniejszym zadaniem było 
delikatne zdjęcie figury i przewiezienie jej do 
miejsca gdzie można ją będzie odnowić, a na-
stępnie rozebrać ceglany postument i wymu-
rować nowy. Pierwszego zadania podjął się pan 
Jarosław Ślęzak ze swoją firmą „Inxbud”.

Okazało się, że figura jest rzeźbą wyko-
naną w miękkim piaskowcu. Jej czyszczenie 
z pozostałości starej farby okazało się nie takie 
proste, zwłaszcza, że ujawniły się różne ubytki. 
Pierwotnie upatrzony wykonawca nie podjął 
się zadania i w końcu zajął się tym pan Lucjusz 
Śliwakowski. Uzbrojony w uwagi przyjaciół –hi-
storyków sztuki i znawców tematu oraz własne 
doświadczenie oczyścił posąg i uzupełnił ubytki. 

Dzieła dokończyła pani Bożena Charaziak, ma-
lując figurę na właściwe jej „maryjne” kolory spe-
cjalnymi, do tego celu przeznaczonymi farbami. 
Tak więc odnowienie naszej figury było przepro-
wadzone przez dobrych fachowców. Podobnie 
starannie były potraktowane pozostałe elemen-
ty kapliczki: postument i żelazne ogrodzenie. 
Ambicją naszego zespołu – komitetu miesz-
kańców było odtworzenie również ceglanego 
postumentu w postaci jak najbardziej zbliżonej 
do oryginału. Dotyczyło to również samych ce-
gieł bo stare w większości się rozleciały. Między 
innymi trzeba było wyszlifować cegły do odpo-
wiednich kształtów, aby móc odtworzyć pier-
wotny ornament kapliczki. Tą częścią zajął się 
pan Andrzej Piasecki z Bartkowic i pan Jarosław 
Ślęzak. Wylano solidny betonowy fundament 
i najęty murarz wymurował starannie podstawę. 
Całość uzupełniono tablicami – jedną z przodu 
z intencją i drugą z tyłu informującą o fakcie 
odnowienia kapliczki z 1904 r. Zamontowano 
również oczyszczone stare ogrodzenie z kute-
go żelaza. W sumie główne wydatki to: zakup 
cegieł, ich obróbka czyli przygotowanie kształ-
tek, płyty, czyszczenie metalowego płotku i inne 
materiały.

Wreszcie kapliczka stanęła, odnowio-
na figura została solidnie posadowiona na 
postumencie uzupełniony jeszcze o kaptur 
z piaskowca. Całość, dzięki inwencji pana 

L. Śliwakowskiego osłania daszek. Na 8 grudnia 
2015 r., dzień święta Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej wszystko było gotowe. 11 grudnia nasz 
ks. proboszcz Mirosław Turoń pobłogosławił 
i poświęcił nową-starą kapliczkę.

Kapliczka z figurą, jak już wspomniałem, 
powstała w 1904 r. w 50-tą rocznicę ogłoszenia 
przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalany 
Poczęciu NMP. W przeciwieństwie do wielu 
innych figur ta jest rzeźbą zrobioną w piaskow-
cu i już to świadczy o zaangażowaniu ówcze-
snych fundatorów bo przecież tania nie była. 
Może inicjatorem był ówczesny proboszcz ks. 
Franciszek Kapałczyński. Może było ich wielu 
i każdy miał swoje ważne intencje. Podobnie 
jak dzisiaj wszyscy zaangażowani w odbudowę. 
Możemy też dalej podziwiać piękną i zabytko-
wą figurę uratowaną przed zniszczeniem.

w Kłomnicach

Cezary Jan Lis
„Kapitan Paweł” Czesław Kubik 1910-1952. 
Przemilczany i zapomniany dowódca partyzancki
Wydawnictwo Ahaus 2015

Książka dotyczy mało znanych wydarzeń z okresu II wojny światowej na terenie regionu częstochowsko-
-radomszczańskiego, w tym tych rozgrywających się na terenie dzisiejszej Gminy Kłomnice. Autor ukazuje, 
na przykładzie losów dowódcy partyzanckiego GL-AL, skomplikowane stosunki pomiędzy formacjami AL, 
AK i NSZ. Jest to kolejna publikacja przybliżająca wojenne losy partyzantów związanych z naszym terenem. 
Książka jest dostępna w filiach Gminnej Biblioteki Publicznej.
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Dzień Babci i Dziadka w Pacierzowie
Dorota Majchrzak

21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji, w bibliotece 
w Pacierzowie dzieci przygotowały występy. 

Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie 
Zespołu Szkół w Konarach, przedstawiając 

Jasełka Bożonarodzeniowe pod kierunkiem 
p. Ewy Pośpiech. Następnie dzieci recyto-
wały wiersze ze zbioru „Moja rodzina” Anny 

Edyk-Psut, które zadedykowały swoim bab-
ciom i dziadkom. Występy zostały nagrodzone 
brawami. Po części artystycznej, wnuki wręczy-
ły babciom i dziadkom upominki, wykonane na 
zajęciach literacko-plastycznych w bibliotece.

Przedstawieniu przyglądali się goście: 
p. Adam Śliwakowski – zastępca Wójta Gminy 
Kłomnice, p. Teresa Raźniak – dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, 
p. Anna Gała – dyrektor Zespołu Szkół 
w Konarach, p. Barbara Zgrzebna – sołtys 
Pacierzowa, p.  Grzegorz Rachwalik – radny 
Gminy Kłomnice. Po występach wszyscy zostali 
zaproszeni na poczęstunek.

Gazeta Kłomnicka

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
Teresa Raźniak

W Gminie Kłomnice funkcjonuje sześć placówek bibliotecznych. Biblioteka 
w Kłomnicach - centrala i Filie w Rzerzęczycach, Garnku, Zawadzie i Skrzydlowie 

służą społeczeństwu od prawie sześćdziesięciu lat. 

Najmłodszą biblioteką jest Filia 
w Pacierzowie. Wszystkie placów-

ki są czynne przez cały rok. Biblioteka 
w Kłomnicach - pięćdziesiąt godzin w ty-
godniu, Filia w Rzerzęczycach, Garnku 
i Pacierzowie czterdzieści godzin w tygodniu, 
a Filia w Skrzydlowie i Zawadzie dwadzie-
ścia godzin w tygodniu. W sobotę czynne są 
Kłomnice i Pacierzów. Wszystkie placówki ob-
sługują 2220 czytelników. W minionym roku 
wypożyczyli oni 43617 książek. Pracownicy 

starają się promować biblioteki. We wszyst-
kich placówkach odbywały się lekcje biblio-
teczne. Organizowano konkursy czytelnicze 
i plastyczne. Z bibliotekami chętnie współpra-
cują przedszkola. Dobrze układa się współ-
praca z rodzicami najmłodszych czytelników. 
Zachęcają dzieci do wypożyczania książek 
i brania udziału w wydarzeniach organizo-
wanych przez bibliotekę. 

Zbiory biblioteczne wzbogacono o 1471 
książek. Z dotacji organizatora zakupiono 

358 książek, a z dofinansowania z Biblioteki 
Narodowej 757. Z darów od czytelników 
pozyskano 356. Jest to bardzo mały zakup 
książek w stosunku do potrzeb czytelników. 
Czytelnicy we wszystkich placówkach mogą 
korzystać z czasopism. Wypożyczane są na ze-
wnątrz i udostępniane na miejscu. We wszyst-
kich bibliotekach jest bezpłatny dostęp do 
Internetu.

Informacje o działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach i Filii 
zamieszczane są na stronie internetowej  
www.biblioteka.klomnice.pl.
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Dzień Patrona  
śladami Kornela Makuszyńskiego
Patrycja Burzyńska

 132 lata temu urodził się w Stryju, niedaleko Lwowa, Kornel Makuszyński. 
Mówi się o nim pisarz „ze słońcem w herbie”, pisarz, który „leczył” uśmiechem. Spod 
jego pióra wyszły książki, które cieszyły i cieszą rzesze dzieci i młodzieży, ponieważ 

bawią, uczą, ale też dają wiarę w dobroć ludzkiego serca. W dniu jego urodzin, 
8 stycznia, uczniowie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie 

świętowali 12 już raz Dzień Patrona. 

Od rana można było zauważyć przemyka-
jących po korytarzach szkoły uczniów 

przebranych za postacie stworzone przez pi-
sarza. Były m.in. Basie, Ewy, Irenki, Wanda, 
kilku Jacków i Placków oraz oczywiście 
Koziołek Matołek. Obchodom towarzyszyła 
wystawa książek autorstwa pana Kornela oraz 
jego portretów wykonanych przez uczniów. 
Szczególnie wdzięcznie zaprezentowali osobę 
patrona uczniowie klasy II i III szkoły podsta-
wowej. Podczas zajęć w klasach młodszych 
wychowawcy czytali uczniom fragmenty 
„Przygód Koziołka Matołka” oraz „Awantur 
i wybryków małej małpki Fiki-Miki”. Klasy 
starsze już kilka dni wcześniej utrwalały swoją 
wiedzę biograficzną o pisarzu, a na okolicz-
ność święta przygotowały plakaty pod hasłem 
„Mapa miejsc Kornela Makuszyńskiego”. 

Zostały na nich umieszczone fotografie miast, 
z którymi pisarz był związany. 

Punktem kulminacyjnym obchodów 
było spotkanie wszystkich uczniów w sali 
gimnastycznej. Po części oficjalnej z udzia-
łem pocztu sztandarowego i po odśpiewaniu 
hymnu szkoły gimnazjaliści zaprezento-
wali inscenizację pod tytułem „Pan Kornel 
i awantura w raju”, w której oprócz Kornela 
Makuszyńskiego oraz bohaterów jego ksią-
żek pojawiły się anioły i sam święty Piotr. Na 
zakończenie odbyła się sportowa Korneliada, 
w której wzięły udział trzy drużyny utworzone 
z przedstawicieli wszystkich klas. Ponieważ 
w tym roku podążaliśmy śladami Kornela, 
nazwy drużyn powstały od miejscowości po-
jawiających się w jego utworach. Stąd drużyna 
z Zapiecka, Psiej Górki i Bejgoły. Publiczność 

żywiołowo dopingowała swoich faworytów, 
którzy zespołowo musieli wykonać trzy za-
dania: „garby w akcji”, czyli wyścig z worecz-
kami lub piłką lekarską na karku, „królewskie 
krzesło”, czyli przenoszenie członków drużyny 
na „krześle” wykonanym ze splecionych rąk 
oraz „przysmak bociana”, czyli przenoszenie 
żab z talerza na talerz za pomocą pałeczek.

W zmaganiach sprawnościowych zwy-
ciężyła, po zaciętej walce, drużyna z Bejgoły. 
Gratulacje należą się jednak wszystkim 
uczestnikom, ponieważ wykazali się podczas 
rywalizacji wielkim zaangażowaniem.

Kolejny Dzień Patrona za nami, ale twór-
czość i cenne myśli, które przekazał nam 
Makuszyński, pozostają z nami przez cały 
rok. Zachęcamy wszystkich do czytania ksią-
żek pana Kornela, szczególnie tytułów mniej 
znanych. W każdej z nich mowa o nieprze-
mijających wartościach, którymi powinni-
śmy się kierować w życiu, a czasami o nich 
zapominamy, na przykład o tym, że „trzeba 
kochać i człowieka, i górę, i kamień, i słońce.” 
lub „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”. 

styczeń / luty 2016
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Dzień Przedszkolaka 
i Pierwszaka
Patrycja Burzyńska

Tradycją Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie są coroczne 
obchody Dnia Przedszkolaka i Pierwszaka organizowane przy współudziale 

Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”. Pragniemy w ten sposób uhonorować 
najmłodszych uczniów i podkreślić, że są ważną częścią społeczności szkolnej.

 

W tym roku uroczystość odbyła się 11 
grudnia. W pięknie udekorowanej sali 

gimnastycznej spotkali się uczniowie, rodzice, 
dziadkowie oraz zaproszeni goście, aby obejrzeć 
program przygotowany specjalnie na tę okolicz-
ność. Gościem honorowym była poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej, do niedawna dyrektor naszej 
szkoły, pani Lidia Burzyńska. Gminę Kłomnice 

reprezentował radny Marek Szymczak. Obecna 
była także sołtys Skrzydlowa Olga Skibińska. 
Wszystkich zgromadzonych serdecznie powita-
ła pełniąca obowiązki dyrektor szkoły pani Olga 
Gonera. Głos zabrała także pani poseł. Dziękując 
za zaproszenie, przypomniała minione obcho-
dy Dnia Przedszkolaka i Pierwszaka, które 
przeżywała jako dyrektor szkoły. W tym roku, 

uczestnicząc w nich w charakterze gościa, zło-
żyła maluchom płynące z serca życzenia radości, 
szczęścia i sukcesów.

Po części oficjalnej widzowie „przenieśli się” 
do świata baśni. Motywem przewodnim była ory-
ginalna adaptacja Czerwonego Kapturka przy-
gotowana przez uczniów klasy II gimnazjum. 
W inscenizację został wpleciony program 
artystyczny w wykonaniu przedszkolaków. 
Podbiły one serca publiczności, wkraczając na 
scenę w kolorowych strojach krasnoludków. 
Wierszyki, piosenki i tańce, które wykonały 
zostały nagrodzone wielkimi brawami. Z kolei 
pierwszaki przygotowały na ten dzień insceni-
zację baśni o złotej gęsi. Mali aktorzy bardzo 
dobrze wcielili się w swoje role. Pomysłowe 
kostiumy, baśniowa scenografia oraz ruch sce-
niczny dodały uroku przedstawieniu, a finało-
wy taniec był przysłowiową wisienką na torcie, 
o czym świadczyły gromkie brawa na zakoń-
czenie występu.

W części drugiej uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum zaprezentowali piosenki, 
których wykonania zostały nagrodzone na te-
gorocznych konkursach. Odbył się także turniej 
rodzinek, w którym uczestniczyły dwie drużyny: 
Skrzaty z rodzicami z oddziału przedszkolne-
go oraz Pszczółki z rodzicami z klasy I. Dzieci 
wspólnie z rodzicami rywalizowały w konku-
rencjach sprawnościowych. Tym razem zwycię-
żyła drużyna Skrzatów, lecz nagrody otrzymali 
wszyscy uczestnicy.

Obchodom, jak co roku, towarzyszyła lo-
teria fantowa, która cieszyła się dużym powo-
dzeniem wśród uczniów. Co prawda każdy los 
wygrywał, ale wszyscy czekali na losowanie na-
gród głównych, które wyłoniło szczęśliwców. 
Na zakończenie przedszkolaki i pierwszaki 
otrzymały upominki, ufundowane w tym roku 
przez poseł Lidię Burzyńską, które sprawiły im 
dużo radości. 
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Kochana 
Babciu! 
Kochany 
Dziadku! 
Życzę Wam 
szczęścia 
i dostatku
Jolanta Pruszek

Takie słowa, w dniu 22 stycznia 2016 r., 
skierowali najmłodsi uczniowie do 

swoich Babć i Dziadków, przybyłych 
do Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa 

w Garnku na uroczystość szkolną 
z okazji ich święta.

 

W podzięce za okazywaną miłość, trud, 
opiekę i poświęcenie dzieci przygo-

towały dla zaproszonych gości przedstawie-
nie pt. „Wróżki” oparte na motywach baśni 
Ch. Perraulta oraz okolicznościowe wiersze 
i piosenki. Uczniowie klasy I szkoły podsta-
wowej po mistrzowsku odegrali role czterech 
wróżek, macochy, córki, Marysi i innych 
postaci, przekazując zebranym, że dobroć 
zawsze się opłaca i zostaje wynagrodzona. 
Własnoręcznie namalowane przez dzieci 
portrety oraz wykonane upominki i słodki 
poczęstunek były dopełnieniem wspaniałej 
i wzruszającej uroczystości.

Dzień babci i dziadka 
w Skrzydlowie
Patrycja Burzyńska

 Od wielu lat w kalendarz uroczystości szkolnych Zespołu Szkół im. 
Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie na stałe wpisany jest Dzień Babci 

i Dziadka. Uroczystość ta jest przygotowywana przez najmłodszych uczniów 
naszej szkoły. Tak również było i w tym roku. 

21 i 22 stycznia to Święto Babci i Dziadka. 
To dzień niezwykły, przede wszystkim 

dla babć i dziadków, ale nie tylko – czekają 
na niego i dzieci. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Na wstępie p.o. dyrek-
tora Olga Gonera przywitała wszystkich gości 
ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życze-
nia wszystkim babciom i dziadkom.  Wśród 
pięknych dekoracji dzieci pod kierunkiem pań 
z oddziału przedszkolnego i klas I-III  przed-
stawiły ciekawy program artysty czny. 
Uroczystość rozpoczęła klasa I, która przy-
gotowała dla Babć i Dziadków piękne przed-
stawienie pt: „Złota gęś” na motywach baśni 
braci Grimm. Następnie dzieci z oddziału 
przedszkolnego złożyły dziadkom  i babciom 

wierszowane życzenia, po czym zaprezen-
towały dwie piosenki. Wspaniałymi akto-
rami okazali się również uczniowie z koła 
teatralnego, którzy zaprezentowali przed-
stawienie pt: „Czarownice z Łysej Góry”. 
Wnuczęta obdarowały swoich ukochanych 
gości upominkami. Były to własnoręcznie 
wykonane filiżanki dla każdej babci oraz 
kalendarze dla dziadków. Następnie dzieci 
wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali 
zaproszeni na przygotowany z tej okazji 
słodki poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak 
i dziadków!

Mikołajki w Garnku
Jolanta Pruszek 

W dniu 4 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku odbyły się 
Mikołajki dla najmłodszych uczniów i dzieci ze środowiska lokalnego. 

W świąteczną atmosferę wprowadzili 
uczestników uroczystości uczniowie 

klas II a i II b, którzy zaprezentowali przed-
stawienie o Świętym Mikołaju. 

Wystąpili w nim bohaterowie ulubio-
nych baśni i bajek. Następnie najmłodsze 
klasy powitały Mikołaja okolicznościowymi 

piosenkami i tańcami. Potem Mikołaj, 
w otoczeniu swojej świty, wręczył dzieciom 
prezenty. Po rozpakowaniu upominków 
wszyscy bawili się w dmuchanym zamku 
i na zjeżdżalni, których użyczyła szko-
le firma VIV z Garnka. Serdecznie za to 
dziękujemy!
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Kolędowe sukcesy 
solistów z Kłomnic
Elżbieta Twardoch

W bieżącym roku szkolnym soliści z Zespołu Szkół w Kłomnicach osiągnęli już wiele 
sukcesów w festiwalach i konkursach wokalnych. Ostatnie sukcesy dotyczą dwóch 

Festiwali Kolęd i Pastorałek na szczeblu powiatowym i gminnym. 

21 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dąbrowie Zielonej odbył się III 

Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, orga-
nizowany jak zawsze przez GOK oraz Zespół 
Szkół w Dąbrowie Zielonej. Wśród uczestników 
festiwalu znalazło się również 10 reprezentan-
tów Zespołu Szkół w Kłomnicach, przygotowa-
nych przez nauczycielkę Elżbietę Twardoch: 
w kategorii klas I: Aleksandra Szymonik i Nadia 
Mróz z kl. I b; w kategorii klas II-III: Dorota 
Stanisz, Karolina Rachwalik, Bartosz Bąk 
i Paweł Kowalik- wszyscy z kl. II a oraz Patrycja 
Ociepa z kl. II b; w kategorii gimnazjum: Eliza 
Nitecka z kl. III b Gim, Emilia Kugiel i Maria 
Utratna - obie z kl. II Gim, a także w katego-
rii przedszkolnej: Milena Bąk z Przedszkola 
w Kłomnicach oraz w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych: absolwentka naszej szkoły Ewa 
Woszczyńska z kl. III LO, obie występujące pod 
patronatem naszej szkoły. 

Komisja Konkursowa, która oceniała mło-
dych wokalistów w sześciu kategoriach wieko-
wych, miała trudne zadanie, ponieważ poziom 
festiwalu był bardzo wysoki. Po przesłuchaniu 
ponad 90 uczestników i ustaleniu werdyktu 
przez Jury, okazało się, że wśród laureatów fe-
stiwalu znaleźli się również uczniowie naszej 
szkoły: w kategorii przedszkolnej II miejsce 
zdobyła Milena Bąk występująca pod patrona-
tem naszej szkoły; w kategorii klas I I miejsce 
zdobyła Aleksandra Szymonik z kl. I b; wyróż-
nienie zdobyła Nadia Mróz z kl. I b; w kategorii 
klas II-III, II miejsce zdobył Bartosz Bąk z kl. 
II a, III miejsce zdobyła - Dorota Stanisz- z kl. 
II a; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych II 
miejsce zdobyła absolwentka naszej szkoły Ewa 
Woszczyńska, występująca pod patronatem naszej 
szkoły. 

Wszyscy laureaci wystąpili 9 stycznia 2016 r. 
w uroczystym Koncercie Laureatów w Zespole 

Szkół w Dąbrowie Zielonej, podczas którego wrę-
czono im dyplomy i statuetki. 

8 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłomnicach odbył się XIX Gminny 
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Wśród kilkudziesię-
ciu uczestników festiwalu znalazło się również 
13 solistów z Zespołu Szkół w Kłomnicach, przy-
gotowanych w trzech kategoriach wiekowych.

Poziom festiwalu był jak zawsze bardzo wy-
soki, jednak po ogłoszeniu werdyktu przez Jury 
okazało się, że większość solistów z naszej szkoły 
zostało laureatami czołowych miejsc: w kategorii 
klas I-III I miejsce ex aequo zdobyli: Aleksandra 
Szymonik z kl. I b oraz Paweł Kowalik z kl. II a; 
II miejsce ex aequo zdobyli: Karolina Rachwalik 
oraz Bartosz Bąk oboje z kl. II a; w kategorii gim-
nazjalnej II miejsce zdobyła: Emilia Kugiel z kl. 
II Gim; III miejsce zdobyła: Maria Utratna z kl. II 
Gim; wyróżnienia zdobyły: Eliza Nitecka z kl. III 
b Gim oraz Daria Wójcik z kl. I a Gim.

Wszyscy laureaci wystąpili 17 stycznia 
2016 r. w uroczystym Koncercie Laureatów 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach, 
podczas którego wręczono im dyplomy 
i nagrody.
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Joanna Wójcik

 „Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, 
sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza”. W myśl tej 
idei rok szkolny 2015/2016 określony został Rokiem Otwartej Szkoły. Zespół 

Szkół im. B. Prusa w Garnku od dawna realizuje tę ideę poprzez podejmowanie 
przedsięwzięć, które integrują społeczeństwo.

 

W kalendarz wydarzeń szkolnych wpisały 
się: Dzień Papieski - coroczna uroczy-

stość poświęcona rocznicy pontyfikatu Jana 
Pawła II odbywa się w szkole oraz w koście-
le parafialnym dla wszystkich mieszkańców; 
Mikołajki - impreza skierowana dla wszyst-
kich dzieci (nie tylko uczniów), którym rodzi-
ce chcą zapewnić niezapomniane spotkanie 
z Mikołajem, udział w zorganizowanych za-
bawach oraz obejrzenie przedstawienia w wy-
konaniu uczniów; „Zielony marsz” ulicami 
Garnka odbywa się w każdym roku szkolnym 
z okazji Dnia Ziemi; uczniowie prezentują 
mieszkańcom „Listy dla Ziemi” oraz hasła 
o tematyce ekologicznej; Dzień Dziecka – im-
preza plenerowa dla wszystkich dzieci z Garnka 
i okolicznych miejscowości, podczas której or-
ganizowane są gry, zabawy, pokazy strażackie, 
kiermasze oraz inne atrakcje; maraton czytel-
niczy „Cały Garnek czyta dzieciom” - organi-
zowany z okazji Tygodnia Czytania Dzieciom; 
dzieci słuchają popularnych utworów w inter-
pretacjach dorosłych; wśród osób czytających 
dzieciom są: radni Gminy Uczniowie oraz na-
uczyciele Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku 
pielęgnują rodzimą historię i tradycję, uczest-
nicząc w przygotowaniach koncertów pamięci 
Edwarda Reszke, które co roku – na przełomie 
maja i czerwca odbywają się w kościele para-
fialnym w Garnku. W ten sposób placówka 
współpracuje z Fundacją im. Edwarda, Jana 
i Józefiny Reszków. W każdym roku szkolnym 

organizowane są spotkania rodziców 
i dziadków z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, 
Dnia Babci i Dziadka. W bieżącym roku 
szkolnym po raz pierwszy w Zespole Szkół 
w Garnku - przy współpracy z Gminną 
Biblioteką Publiczną filią w Garnku - zor-
ganizowane zostało Narodowe Czytanie 
„Lalki”, w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele Gminy Kłomnice, radni, bibliotekarze, 
dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół, 
lokalni przedsiębiorcy, harcerze i miesz-
kańcy miejscowości.

Również pierwszy raz, podczas uroczy-
stej akademii z okazji Dnia Niepodległości 
w murach szkoły gościliśmy władze samo-
rządowe, mieszkańców oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich „Garnkowianki”. Panie z KGW 
zaśpiewały piosenkę „Kwiaty polskie” oraz 
zaprezentowały własnoręcznie wykonany 
bukiet kwiatów z bibuły.

Szkoła współpracuje ze Świetlicą 
„Ochronka”, sołectwem, KGW oraz GBP - fi-
lią w Garnku w zakresie organizowania kon-
kursów tj. „Garnek w kolorach”, „Garnek na 
starych fotografiach” czy „Jesienny bukiet”.

Przedstawiciele Gminy Kłomnice, radni 
oraz rodzice zapraszani są na wszystkie or-
ganizowane w szkole akademie, konkursy, 
a także festiwale projektów uczniowskich. 
Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku to przy-
kład szkoły otwartej na kulturę, sztukę, 
sport oraz środowisko lokalne.

Jolanta Pruszek

W dniu 11.12.2015 r. w Zespole Szkół 
im. Bolesława Prusa w Garnku 

odbył się Pierwszy Gminny Konkurs 
Bożonarodzeniowy na kartkę 

świąteczną dla uczniów klas I-III. 
Organizatorami konkursu były: Adriana 
Fresel, Magdalena Kos-Jafra, Stanisława 

Pruszek i Izabela Małek. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 
pięć szkół z terenu Gminy Kłomnice. 

Zadaniem uczestników było samodzielne wy-
konanie kartki bożonarodzeniowej, dowolną 
techniką, z wybranych materiałów. W konkur-
sie wzięło udział ponad 20 uczniów. Spośród 
wykonanych prac jury w składzie: pani Anida 
Chybalska – dyrektor szkoły, pani Wiesława 
Jędras – florystka, radna gminy oraz pani Anna 
Kusztal – plastyk. 

I miejsce przyznano: Klaudii Leśko 
z ZS w Witkowicach oraz Magdalenie Rak 
z ZS w Skrzydlowie; II miejsce zdobyli: 
Paweł Kowalski z ZS w Garnku oraz Fabian 
Chrząstek z ZS w Rzerzęczycach; III miejsce 
zajęły: Wiktoria Świącik z ZS w Witkowicach, 
Ola Musiał z ZS w Zawadzie i Alicja Motyl z ZS 
w Witkowicach.

Pozostałym uczestnikom jury przyzna-
ło wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy i nagrody rzeczowe, których funda-
torem był Bank Spółdzielczy w Kłomnicach 
oraz Rada Rodziców Rodziców przy Zespole 
Szkół w Garnku.

Zespół Szkół im. B. Prusa 
w Garnku przykładem 
otwartej szkoły
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Działanie społeczno-wychowawcze,  pozo-
staje wciąż  chlubą dla trwających przy niej 

Wolontariuszy i inicjatorki. Ostatni etap -  przed 
Niedzielą  Palmową rozwieźć paczki żywnościowe 

do dzieci z biednych rodzin gmin powiatu czę-
stochowskiego, tak chętnie uczestniczących 
w Powiatowym Konkursie Anioły i Pierniki 2015. 
Za piękną pracę Wolontariuszy - sprzedaż anio-
łów, i wszystkim kupującym anioły z nowej ko-
lekcji 2015/2016 - najlepsze życzenia na cały rok 
2016. „Pamiętajcie wyjść z zamknięcia w sobie” 
- Papież Franciszek. Kto kupuje anioła, popiera 
naszą Akcję Charytatywną „Dzieci-Dzieciom”!

W dniu 6 grudnia w uroczystym wręczaniu 
nagród zwycięzcom Powiatowego Konkursu 
Anioły i Pierniki na Kłomnickim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym wzięła udział Poseł na 
Sejm RP – Lidia Burzyńska, którą obdarowaliśmy 
piernikami, z prośbą o zawiezienie do Sejmu RP 
do Warszawy, uczyniła to, z wielką radością dla 
nas Organizatorów. Przekazała na ręce Premier 
Polski – Beaty Szydło. Pozostała nam satysfakcja 
z  promocji naszej instytucji i Gminy!

W najbliższym czasie 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury

27 lutego Zespół Obrzędowy „Grusza” 
wyjedzie do Wrocławia - PWST. Pracą 

dyplomową z reżyserii Julii Liszewskiej jest 
„Darcie Pierza” według Janiny Gołdy. Życzymy 
jednakowo: młodej reżyser oraz Zespołowi 
najlepszych ocen.

Raz w miesiącu sześć programów edukacyj-
nych z Mobilnego Uniwersytetu Kultury 

i Sztuki z ROK w Częstochowie dla dzieci, 
młodzieży i seniorów w dziedzinach: film, 
fotografia, kultura ludowa, plastyka, teatr 
i muzyka oraz grafika komputerowa. Bliższe 
szczegóły na naszej stronie i facebooku GOK 
w Kłomnicach od lutego Zapraszamy, można 
już dokonać zapisu!

1 marca o godzinie 18.00 w GOK w Kłomnicach 
- Wieczornica z udziałem Folklorystycznego 

Zespołu „Klepisko” z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

21 kwietnia w GOK w Kłomnicach odbę-
dzie się Turniej Recytatorski im. Jana 

Brzechwy i Juliana Tuwima przeznaczony jest 
dla przedszkolaków z terenu naszej Gminy. 
Celem turnieju jest przybliżenie przedszko-
lakom twórczości Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima. Turniej przeprowadzony będzie 
w dwóch kategoriach:
- recytacja indywidualna – uczestnik pre-
zentuje jeden dowolnie wybrany wiersz Jana 
Brzechwy, lub Juliana Tuwima.
- małe formy teatralne - zbiorowa prezentacja 
wiersza według wyboru: Jana Brzechwy, lub 
Juliana Tuwima wykonana przez 4 recytato-
rów maksymalnie.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Bliższe 
szczegóły na naszej stronie internetowej 
www.gok.klomnice.pl

Festiwal Kolęd i Pastorałek 
z tradycjami…

Renata Krawiec

Wyrazem docenienia dziewiętnastoletniej tradycji Festiwali Kolęd i Pastorałek w GOK 
w Kłomnicach oraz zaprezentowania wartości śpiewania kolęd i pastorałek była Gala 

Kolęd i Pastorałek w dniu 17 stycznia.

Bohaterami – zwycięzcy: dzieci i  młodzież 
z przedszkoli i szkół z terenu naszej Gminy. 

Goście to dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz na-
uczyciele, rodzice, babcie i  dziadziusiowie zwy-
cięzców festiwalu. Najlepszych prezentowała do-
brze zapowiadająca się konferansjerka - Emilka 
Kugiel z Kłomnic. Scenografią zajęła się Marta 
Gonera, wyjątkowo plastycznie przygotowane 
dyplomy przez Karolinę Gonerę. Nagrody i dy-
plomy wręczał p.o. Dyrektor GOK w Kłomnicach 
– Jarosław Policiński. Od wszystkich występu-
jących i Organizatorów przesłanie na cały rok:

Po czterokroć pokój obwieszczają aniołowie 
w noc betlejemską.  
Pokój, który nastał raz na zawsze w Jezusie, 
w Jego narodzeniu, 
i którego nic już nie zniszczy. 
Pojednały się niebo i ziemia. 

Między Bogiem, a człowiekiem  
przerzucono pomost tak nośny, 
że i ludzie mogą się na nim odnaleźć. 
Niech święta trwają w naszych sercach! 

Za rok - dwudziesty festiwal kolęd i pastora-
łek, jubileusz - podejmiemy gości i występujących 
tortem, już jesteśmy umówieni. Ale to za rok!

Dyrektor Stowarzyszenia Centrum Incjatyw 
Artystycznych „Talenty” w Częstochowie, który 
był naszym jurorem na przesłuchaniach festi-
walu - Ryszard Strojec, w ramach promocji gmi-
ny zaprosił  w dniu 18 stycznia o godzinie 18.30 
do Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II 
w Częstochowie zwycięzców w kategorii gimna-
zjum. Do nich należą: Karolina Bajor (Skrzydlów) 
i Piotr Woldan (Zawada).Prezentacja nastąpiła 
online w tym samym dniu.

Finał Akcji Charytatywnej 
Dzieci-Dzieciom
Renata Krawiec

Wyjątkowa ciągłość Powiatowego Konkursu Anioły i Pierniki, sprawiła, że wciąż 
trwa  Akcja Charytatywna  „Dzieci – Dzieciom”  z GOK w Kłomnicach, która 

u podstaw swoich miała nieść  pomoc  wakacyjno-integracyjną  w roku 2007 – 
dzieciom poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Skrzydlowie. Wtedy udało 

się! Przetrwała tyle lat! Teraz  od dziesięciu lat spełnia się w idei konkursu  anioły 
i pierniki, która jest wielce  szczytna.  

Gazeta Kłomnicka
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Krzysztof Wójcik 

 W tym wydaniu „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić zdjęcie już 
powojenne, prawdopodobnie z lat 60-tych, ale przedstawiające stary XIX-to-wieczny 

dwór w Bartkowicach. Zdjęcie otrzymałem od rodziny państwa Bugałów z Bartkowic.

Jeszcze w latach 60-tych to miejsce wygląda-
ło zupełnie inaczej niż dzisiaj. Na miejscu 

dzisiejszego stawu przy Widzówce były trzy 
mniejsze stawy – pozostałość po hodowli ryb 
dla dworu. Sąsiadował z nimi duży sad, który 
znany był jako „ogród Cytrynowskiego” ówcze-
snego właściciela i użytkownika posiadłości. 
W dalszej części był widoczny na zdjęciu dwór 
z zabudowaniami gospodarczymi, oddzielony 
jednakże od ulicy uprawianymi wtedy polami. 
Tam też gdzieś stał, niewidoczny na zdjęciu 
stary murowany spichlerz. Nad stawem ktoś 
postawił niegdyś kapliczkę upamiętniającą 
śmierć pracowników dworskiej gorzelni, ale 
o tym napiszę przy innej okazji.

Jak już wspomniałem, ostatnim lokatorem 
dworu był pan Cytrynowski, jednakże miał on 
znacznie sławniejszych lokatorów. W latach 
80-tych XIX wieku całą posiadłość z istnie-
jącym już dworem, zakupił słynny śpiewak 
operowy Edward Reszke. W miarę rozwoju 
swojej kariery i rodziny rosły też jego wyma-
gania. Zakupił więc posiadłość w Garnku i tam 
wybudował swoją siedzibę, gdzie wyprowadził 

się w 1896 r. Majątek Bartkowice zaś rozpar-
celował i sprzedał.Ostatnie kawałki grun-
tów kupowali jeszcze nabywcy pod koniec 

pierwszej dekady XX wieku. Z tego wynika, 
że dwór został zbudowany jeszcze wcześniej, 
przez poprzednich właścicieli. Kim byli po-
przedni właściciele. Jeszcze na początku XIX 
wieku gospodarowało tu aż trzech dziedzi-
ców: Strzeleccy, Dorożyńscy i Gałkowscy. 
Przez XIX w. majątek bartkowicki razem 
z Pacierzowem znajdował się w kluczu po-
siadłości Grodzickich z Garnka oraz później 
F. Rzewuskiego. To prawdopodobnie on lub 
jego dzierżawcy wybudowali widoczny na 
zdjęciu budynek. Po śmierci ostatniego lo-
katora, wspomnianego Cytrynowskiego, 
w latach 70-tych teren majątku i dworu stał 
się własnością państwową. Najpierw gospo-
darowała tu Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 
a później Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 
Obecnie właścicielem jest GS Kodrąb. Na 
współczesnym zdjęciu miejsce, gdzie stał dwór 
jest tam gdzie w głębi stoi wiata z maszyna-
mi rolniczymi. Oczywiście orientacyjnie, bo 
układ przestrzenny tego miejsca diametralnie 
się zmienił.

Na koniec dziękuję wszystkim czy-
telnikom za słowa uznania, za infor-
macje i dzielenie się swoimi zbiorami 
oraz zachęcam do kon  tak tu na adres 
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszukuję 
od dawna zdjęć niektórych obiektów 
w Kłomnicach i okolicy, np. starego dwo-
ru w Kłomnicach, dworu w Lipiczu, itp. 
Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam do 
poszukiwań!

Urok starych fotografii (24)

Stary dwór 
w Bartkowicach
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