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Drodzy Czytelnicy
oddajemy w Państwa ręce nowy numer „Gazety Kłomnickiej”.
W tym numerze kontynuujemy wspólnie z redaktorem Krzysztofem Wójcikiem
rozmowę o sytuacji Gminy Kłomnice w perspektywie nadchodzących miesięcy i lat,
mówimy o zagrożeniach wynikających z odziedziczonego zadłużenia, ale również
o szansach związanych z pozyskiwanymi przez nasz samorząd środkami unijnymi.
W najnowszym numerze prezentujemy Państwu wiele informacji z życia
naszej gminy, opisy cennych inicjatywach podejmowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury, szkoły i przedszkola, zespoły i grupy folklorystyczne
oraz organizacje pozarządowe. Siłą Gminy Kłomnice są przede wszystkim
jej mieszkańcy – ludzie kreatywni i aktywni w swoich środowiskach,
sołectwach, miejscach pracy i organizacjach społecznych.
Ważne miejsce w nowym numerze „Gazety Kłomnickiej” zajmuje relacja
z obchodów XX-lecia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddział Dekanalny
w Witkowicach. Dwie dekady działalności Stowarzyszenia przyniosły
Witkowicom, ale również całej naszej gminie wiele cennych inicjatyw i ważnych
projektów adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz rodzin.
Jubileusz to znakomity czas na gratulacje, które pragnę złożyć na ręce Andrzeja
Borkowskiego, współzałożyciela i prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom w naszej
gminie spełnienia najskrytszych marzeń, wiele radości i dużo szczęścia.
Nie tylko w to wyjątkowe święto, ale każdego dnia musimy szanować
i doceniać rolę kobiet w miejscach pracy, w rodzinach oraz w pracy
społecznej na rzecz Gminy Kłomnice. Niech satysfakcja i uśmiech
zawsze towarzyszyły Paniom w życiu osobistym i zawodowym.
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Unijna dotacja dla CIS
Robert Kępa
Rusza projekt „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną
reintegrację społeczno-zawodową” współfinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Współrealizatorami
projektu są Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice
oraz Gmina Kłomnice.

U

mowę partnerską w zakresie realizacji
projektu podpisali Piotr Juszczyk, wójt
Gminy Kłomnice oraz Anna Kępa, prezes zarządu Fundacji. Całkowita wartość projektu
to 1774471,68 zł, w tym dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej to 1685748,09 zł.
Szczegóły projektu, regulamin naboru uczestników oraz inne niezbędne informacje dostępne są na stronie Urzędu Gminy w zakładce
„Projekt CIS”.
Projekt pod nazwą „Centrum Integracji
Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową”
jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją na Rzecz Promocji i Rozwoju

Sołectwa Karczewice – Lider Projektu
a Gminą Kłomnice – Partner Projektu.
Fundacja złożyła wniosek w konkursie o środki unijne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku oceny projekt
otrzymał znakomity wynik punktowy i został
przeznaczony do dofinansowania. Aktualnie
trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Projekt realizowany jest na terenie Gminy
Kłomnice w okresie od 1 stycznia 2017 do 31

grudnia 2018. Celem projektu jest stworzenie
warunków do skutecznej reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a także zagrożonych ubóstwem. Podmiotem
bezpośrednio realizującym projekt w imieniu
Gminy Kłomnice jest samorządowy zakład
budżetowy Centrum Integracji Społecznej
w Kłomnicach.
W ramach projektu wsparciem zostanie
objętych 64 osób, w tym 38 mężczyzn i 26
kobiet. Projekt zakłada realizację zadań
związanych z działaniami na rzecz aktywnej
integracji, a także przeprowadzenie działań
reintegracyjnych zarówno w aspekcie zawodowym jak i społecznym w tym prowadzony
przez CIS warsztat remontowo-brukarski,
warsztat porządkowy z elementami ogrodnictwa, warsztat stolarski, warsztat opieki
nad zwierzętami z prowadzeniem hotelu dla
zwierząt oraz realizowane przez Fundację
kursy zawodowe i staże. W ramach projektu
zaplanowano następujące wskaźniki: liczba
osób, które uzyskały kwalifikacje - min. 26,
liczba osób poszukujących pracy - min. 16 oraz
liczba osób pracujących - min. 11.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
• Wójt Gminy w każdy wtorek od 13:00 do 17:00
• Kierownicy Referatów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
• Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie
przez Panią Dorotę Kowalczyk ref. d/s obsługi sekretariatu

poniedziałek 7:30 do 15:30
wtorek 7:30 do 17:00
środa 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30
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Dyżur
pracownika
Nadleśnictwa
I

nformujemy, że od dnia 20.01.2017r.
W Urzędzie Gminy dyżuruje pracownik
Nadleśnictwa sprawujący bezpośredni nadzór
nad gospodarką leśną w lasach stanowiących
własność prywatną, położonych na terenie
Gminy Kłomnice.
Dyżur odbywa się w każdy piątek, w godzinach od 8.00-10.00, w pok. 4 (parter),
mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy
w Kłomnicach, ul. Strażacka 20.
Red.

Kącik malucha
w Urzędzie Gminy
W kłomnickim Urzędzie Gminy powstał kącik malucha. Miejsce powstało z myślą
o najmłodszych, których opiekunowie załatwiają sprawy urzędowe.

O

bserwujemy, że Urząd Gminy odwiedza
wielu rodziców i dziadków z małymi
dziećmi – mówi wójt Gminy Kłomnice Piotr
Juszczyk. – Teraz najmłodsi, towarzyszący dorosłym załatwiającym swoje sprawy w urzędzie, będą mogły przyjemnie spędzić czas,

bawiąc się i rysując.
Kącik malucha został urządzony w holu na
pierwszym piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie urzędowej kasy. Kącik malucha został
wyposażony w stolik z krzesełkami, zabawki
oraz kredki i papier. 		
Red.

Zawiadomienie
Na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i Statutu LFOiS podaje się do publicznej wiadomości, że Zarząd Gł. LFOiS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w celu rozwiązania stowarzyszenia.
Prezes Zarządu Głównego
Henryk Przech

Lodowisko
w Rzerzęczycach
P

rawdziwą atrakcję miłośnikom łyżwiarstwa przygotował Ludowy Klub Sportowy
Orkan Rzerzęczyce uruchamiając na Orliku
w Rzerzęczycach lodowisko. Ponieważ zimowa aura dominowała, lodowisko cieszyło się
duzym powodzeniem.
Jak informuje inicjator przedsięwzięcia
zarząd Ludowego Klubu Sportowego Orkan
Rzerzęczyce lodowisko otwarte było w godzinach od 9.00 do 21.00. Na miejscu chętni
moglio również bezpłatnie wypożyczyć łyżwy.
Organizatorzy dysponowali 25 parami łyżew
dla dzieci w różnych rozmiarach.
Red.
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A ludzie… PIT-ują
Roger Śliwicki
Jesteśmy na starcie Nowego 2017 Roku.
Nadszedł czas rozliczeń podatkowych za
2016 rok.

J

eśli prowadzisz działalność gospodarczą,
pracujesz na umowę o pracę lub podobną
(umowę zlecenia lub o dzieło), jesteś emerytem lub rencistą, a miałeś jeszcze dodatkowe
dochody w tym roku kalendarzowym, czy
też otrzymałeś świadczenia socjalne, musisz
złożyć do urzędu skarbowego, właściwego dla
swojego miejsca zamieszkania odpowiedni,
wypełniony formularz PIT.
Jest wiele formularzy, aby złożyć takie
zeznanie. Najczęściej używane przez podatników to formularze PIT 36 i 37, które trzeba
złożyć za rok 2016 do 02 maja 2017. Każdy
z tych formularzy ma wiele różnych rubryk,

więc aby je właściwie wypełnić, do każdego
można otrzymać broszurę z wyjaśnieniami.
Czasami wyjaśnienia, zawarte w broszurze
pomagają w wypełnieniu zeznania, a czasami
musimy prosić o pomoc znajomych.
Ważne jest byśmy wiedzieli jak poprawnie
wypełnić także część formularza, dotyczącą
naszego miejsca zamieszkania. Najczęściej
wpisujemy tam miejsce zameldowania, a powinniśmy wpisać miejsce zamieszkania na
dzień 31 grudnia 2016 roku. Ważne jest to
dlatego, że część naszego podatku (37,79%)
otrzymuje gmina, na terenie, której zamieszkujemy. Pamiętajmy zatem, że właściwie
wypełniając tę część formularza, wspieramy
gminę na terenie, której mieszkamy!
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Wizyta
Ambasadora
Francji
5 lutego na zaproszenie Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu dr
Ryszarda Majera do Częstochowy przyjechał
Pierre Levy, Ambasador Republiki Francji
w Rzeczypospolitej Polskiej.

A

mbasadorowi towarzyszył konsul generalny Republiki Francji w Krakowie Frederic
de Touchet oraz Claire Berge z kancelarii dyplomatycznej Ambasady Republiki Francji.
Wśród miejsc, które odwiedził Ambasador
był grób światowej sławy śpiewaka operowego Edwarda Reszke oraz Szkoła Podstawowa
im. Edwarda Reszke w Borownie. Uczestnicy
spotkania wspólnie oddali hołd tej wyjątkowej
postaci polskiej i światowej kultury, mieszkańcowi Garnka w 100 rocznicę jego śmierci.
Podczas spotkania Gminę Kłomnice reprezentował wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk

oraz Krzysztof Wójcik i Robert Kępa, członkowie zarządu Fundacji im. Edwarda, Jana,
Józefiny Reszków. Spotkanie było okazją do
rozmów dotyczących nawiązania współpracy
Gminy Kłomnice z jednym z podparyskich
samorządów. Pośrednictwo w rozmowach

zadeklarował Frederic de Touchet, konsul
generalny Republiki Francji. Francuscy goście
otrzymali od wójta Piotra Juszczyka upominki
związane z postaciami Reszków, w tym pięknie wydany album i grę memory oraz miód
z pasieki Jerzego Lary z Garnka.
RK

Grupa Rekonstrukcji Historycznej – LAS
Małgorzata Szafraniec
Pomysł utworzenia grupy rekonstrukcyjnej pojawił się podczas naszego wyjazdu
do Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na integracyjne zajęcia teatralne
w listopadzie 2016r. z dziećmi uczęszczającymi do Klubu Mieszkańca w Zawadzie.

I

dea szczytna, zważywszy na fakt, że na terenie gminy Kłomnice w czasie niemieckiej
okupacji prężnie działała polska partyzantka.
Pan Kazimierz Musiał pożyczył mi książkę p.t.:
„Las” - Januarego Bartkiewicza - żołnierza AK,
w której autor barwnie opisuje zarówno sceny
batalistyczne, które rozgrywały się na naszym
terenie jak i ludzkie dramaty, jakich w czasie
wojny doświadczali lokalni mieszkańcy.
„Las” Januarego Bartkiewicza scalił koncepcję
powołania do życia grupy rekonstrukcyjnej oraz
zrealizowania filmu dokumentalnego odnoszącego się do czasów okupacji niemieckiej w oparciu
o wspomnienia mieszkańców Zawady i okolic.
Nasza idea spotkała się z uznaniem i akceptacją trzech instytucji: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłomnicach, Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłomnicach oraz Zespołu Szkół
w Zawadzie. W konsekwencji na terenie Zawady
powstaje Grupa Rekonstrukcji Historycznej –
LAS. W dniu 25 marca 2017r. młodzież reprezentująca grupę uczci Narodowy Dzień Pamięci

Żołnierzy Wyklętych sztuką teatralną opartą
na publikacji Januarego Bartkiewicza oraz wieczornicą patriotyczną. Profesjonalny spektakl
z udziałem młodzieży z Zawady i Kłomnic przygotowany zostanie przez Pracownię Teatralną
„Dratwa” działającą przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłomnicach. Scenariusz oparty
o książkę Januarego Bartkiewicza przygotował
Pan Dawid Chybalski, który rozpoczął także na
terenie Klubu Mieszkańca w Zawadzie pierwsze
próby do spektaklu.
W dniu 23 stycznia 2017r. w Klubie
Mieszkańca odbyło się pierwsze spotkanie
osób zaangażowanych w powyższą inicjatywę. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna
Kubalska - kierownik GOPS w Kłomnicach,
Pani Katarzyna Sosnowska – dyrektor GOK
Kłomnice, Pan Marian Szyszka – dyrektor
Zespołu Szkół w Zawadzie, Pani Walentyna
Wilk – nauczyciel historii, Pan Kazimierz
Musiał – pasjonat i znawca lokalnej historii, Pan
Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy

Kłomnice oraz opiekun Klubu Mieszkańca –
Sabina Wróbel i instruktor – animator PAL –
Małgorzata Szafraniec. Kolejne spotkanie wyznaczone zostało na dzień 06 luty 2017r. Podczas
kolejnego zebrania nasze grono poszerzyło się
o Panią Ewę Baran, Pana Lucjana Grabowskiego,
Pana Huberta Serdelskiego oraz Pana Krzysztofa
Wójcika i Pana Jarosława Policińskiego. W trakcie naszych spotkań omawialiśmy szczegóły powstania filmu dokumentalnego oraz spektaklu.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współtworzenia z nami grupy rekonstrukcyjnej
i odkrywania na nowo naszej lokalnej historii.
Szczegóły mogą Państwo poznać w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłomnicach.
Na zakończenie pragnę nadmienić, że
Klub Mieszkańca w Zawadzie powstał na bazie Programu Aktywności Lokalnej Projektu
Partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020,
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne.
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Wycinka
drzew bez
zezwolenia
Michał Jamróz
Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie
ustawa o zmianie ustawy o ochronie
przyrody. Najważniejsze zmiany dotyczą
zezwoleń na usunięcie drzew oraz
sposobu i wysokości naliczanych za to
opłat.

Z

godnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji,
należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie.
Obecne przepisy nie nakładają już obowiązku
posiadania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zniknął
także dla osób prawnych obowiązek posiadania
zezwolenia na usunięcie drzew o obwodach do
100 cm dla gatunków szybkorosnących, takich
jak topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon
jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa,
platan klonolistny; oraz do 50 cm dla pozostałych
gatunków, bez względu na cel usunięcia i formę
własności gruntu, z którego jest usuwany.
Zmieniła się także wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz sposób ich naliczania. Stawka opłaty dla drzew wynosi 500 zł, a dla
krzewów – 200 zł. Kwota opłaty za usunięcie
drzewa jest ustalana poprzez mnożenie stawki
opłaty i obwodu pnia wyrażonego w cm mierzonego na wys. 130 cm. W przypadku krzewów
jest to mnożenie stawki opłaty i powierzchni
krzewów w m2. Rada gminy może w formie
aktu prawa miejscowego zmienić stawki opłaty
oraz zwiększyć katalog przypadków zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia
na usunięcie drzew. Nowa ustawa nie zwalnia
z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. W tym zakresie obowiązują dotychczasowe przepisy. Uzyskania zezwolenia na
wycinkę nie wymaga usuwanie w terminie od
16 października do końca lutego gniazd ptasich
z obiektów budowlanych i terenów zieleni,
kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa
lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa
stanowiącego siedlisko chronionych ptaków,
nadal każdorazowo trzeba uzyskać zezwolenie
na wycinkę. O zezwolenie trzeba się zwrócić do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie
dotyczy pomników przyrody rosnących na
prywatnych posesjach. W takich przypadkach
konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej
dotychczas procedury, czyli czynności związanych ze zniesieniem formy ochrony przyrody.
6

Uczczono pamięć powstańców
Robert Kępa
Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk wspólnie z dh Jędrzejem Moderskim,
prezesem kłomnickiego koła Związku Kombatantów RP oraz Krzysztofem
Wójcikiem, propagatorem historii Ziemi Kłomnickiej złożyli kwiaty i zapalili znicze
na grobach powstańców styczniowych w rocznice wybuchu Powstania Styczniowego.

T

eren naszej gminy był miejscem jednej ze znaczących bitew Powstania.
29 sierpnia 1863 roku pomiędzy Nieznanicami
a Kruszyną doszło do bitwy oddziału powstańczego gen. Edmunda Taczanowskiego z siłami rosyjskimi. Wsparci posiłkami Rosjanie

otoczyli i rozbili powstańców. W bitwie zginęło ponad 60 powstańców, ok. 100 zostało
rannych, a ponad 50 dostało się do niewoli. Na
cmentarzu w Kłomnicach znajduje się zbiorowy grób poległych powstańców.

Koncert Noworoczny Orkiestry
Dętej OSP Kłomnice
Monika Kucharska
W niedzielę 22 stycznia w kościele parafialnym w Kłomnicach odbył się Koncert
Noworoczny Orkiestry Dętej OSP Kłomnice. W programie koncertu Orkiestry
znalazły się zarówno aranżacje kolęd i znanych świątecznych utworów a także
melodie rozrywkowe.

W

ykonano również utwór „Moment
for Morricone”, który był debiutem
Mateusza Dolniaka w roli dyrygenta. Warto
również wspomnieć, iż Mateusz samodzielnie
przygotował całą orkiestrę do wykonania tego
utworu. Na zakończenie serdeczne podziękowania skierowano do kapelmistrza Marcina
Gały za cały wkład pracy i poświęcony czas

w związku z 10-leciem prowadzenia Orkiestry
Dętej OSP Kłomnice.
Zgodnie z tradycją koncert został zakończony Marszem Radetzkiego przy dużym
aplauzie zebranej publiczności, której
jednocześnie serdecznie dziękujemy za przybycie i wsparcie finansowe na rzecz orkiestry.
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Ofensywa na gminne problemy!
Krzysztof Wójcik
Obecne władze Gminy Kłomnice odziedziczyły po poprzednikach spore zadłużenie
i teraz zbliżają się pierwsze terminy (2018 r.) wykupu własnych obligacji. Możliwości
inwestycyjne, w związku z tym, są mocno ograniczone i nie należy się spodziewać
nowych „sztandarowych” przedsięwzięć. Problemy jednak nie zważają na koniunkturę
czy jej brak i trzeba się z nimi zmierzyć, a zatem coś jednak będzie robione. O tym
rozmawiam z władzami Gminy, a zwłaszcza z Wójtem Gminy Piotrem Juszczykiem.

C

o będzie priorytetem w najbliższych
działaniach władz Gminy?
Wójt Piotr Juszczyk: Najważniejszym kryterium przy wyborze kierunków naszych działań
są potrzeby mieszkańców i ich problemy. Teraz
najważniejszą sprawą jest poprawienie jakości
wody w wodociągu obsługiwanego przez ujęcie w Witkowicach. Stare studnie nie spełniają
oczekiwań ludzi przede wszystkim ze względu
na zanieczyszczenia i konieczność intensywnego uzdatniania (chlorowanie). Dotychczasowe
odwierty nie pozwoliły znaleźć nowego dobrego źródła wody. W tym roku będziemy dalej
szukać i będą robione następne odwierty. Do
skutku! Mam nadzieję, że już w tym roku z kranów popłynie normalna dobra woda!
Tematem, który się z tym wiąże, jest dalsza
rozbudowa kanalizacji odprowadzającej ścieki
do oczyszczalni na Hubach. Oprócz pewnych
prac w samych Rzerzęczycach, w tym roku
będzie przygotowana dokumentacja sieci kanalizacyjnej w Skrzydlowie. Z tym będą się
wiązać dodatkowe koszty, gdyż ambicją obecnych władz jest to, aby drogi po tych pracach
nie tylko uporządkować ale i przy okazji wyremontować i zostawić w lepszym stanie niż
były przed kanalizacją.
W ostatnich latach w inwestycjach
gminnych jedną z najważniejszych, o ile
nie najważniejszą, były drogi. Czy mamy
już wszystko zrobione?!
Wójt Piotr Juszczyk: Oczywiście, że nie. Mamy
jeszcze sporo do zrobienia, ale niestety, ze

względu na ograniczenia finansowe, nie możemy zrobić tyle ile byśmy chcieli. Przede wszystkim chcemy uzyskać więcej dotacji. Składamy
nasze wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, podobnie jak drogi transportu rolnego, ale o wyższym standardzie. Dotyczy to dróg
w Rzekach i w Kłomnicach. Przygotowywany
jest projekt na ul. Poprzeczną w Kłomnicach,
na którą nie udało się pozyskać środków z tzw.
„schetynówek”. Ciągle jest aktualny projekt na
ul. Lisią w Garnku.
W remontach zniszczonych dróg stosujemy nakładki - dywaniki asfaltowe, a nie
zwykłe „naprawki” (na nakładki przewidziano 277 416,51 zł brutto, w sumie ponad 2 km
w różnych miejscach). Uczestniczymy w tym
roku także jako partner w budowie powiatowej
drogi Rzerzęczyce Witkowice, gdzie dokładamy 400 tys. zł na infrastrukturę drogi, głównie
chodniki.
Ciągle aktualna pozostaje DK-91, która
w granicach Kłomnic jest „niedokończona”
delikatnie mówiąc. Podejmujemy rozmowy na
temat współuczestnictwa w budowie chodników, a zwłaszcza przystanków autobusowych.
Liczymy na pomoc i poparcie naszych posłów.
W najgorszym przypadku sami będziemy musieli to zrobić, tyle tylko że znacznie wolniej.
Wchodząc do pomieszczeń GOK-u
w Kłomnicach zauważyłem piękną wizualizację architektoniczną nowego budynku tej instytucji. Czy to też inwestycja na
najbliższy czas?

Wójt Piotr Juszczyk: Rzeczywiście, wykonany
został projekt rozbudowy, a właściwie przebudowy istniejącego budynku, tak, aby spełniał obecne wymagania. Złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że o zamiarach związanych z nowym budynkiem warto
porozmawiać z ludźmi kultury, którzy są tym
żywotnie zainteresowani. Rezygnujemy oczywiście z planów przeniesienia tej instytucji
w inne miejsce, zwłaszcza że na cele kulturalne przystosować trzeba będzie teren zwany od
lat „Pasternikiem” wraz ze stawami. Może tu
powstać naprawdę reprezentacyjny zakątek
Kłomnic.
Jeśli jeszcze mogę poruszyć temat naszej edukacji, to planujemy w tym roku jeszcze prace modernizacyjne w Zespole Szkół
w Skrzydlowie, gdzie będzie wymieniony stary nieefektywny piec c.o. oraz docieplona sala
gimnastyczna.
Mamy szerokie plany dotyczące innych
przedsięwzięć dotyczący pozostałych części
Gminy. Złożony został wniosek o dofinansowanie przebudowy i rozbudowy pawilonu z lat
60-tych ubiegłego wieku znajdującego się za
zabytkowym dworkiem w Rzekach Wielkich.
Częściowo wykorzystuje go miejscowy klub
sportowy. Tym razem ma tu powstać ośrodek edukacyjny CIS (Centrum Integracji
Społecznej) pod nazwą Centrum Usług
Społecznościowych. Oprócz wykorzystania go
przez CIS będą mogły z niego korzystać organizacje pozarządowe, zwłaszcza wspomniany już
Klub Sportowy „Metal”, Stowarzyszenie „Rzeki
nad Wartą” oraz oczywiście Rada Sołecka i społeczeństwo. Pusty nie będzie. Z tym związane
są również zamiary lepszego zagospodarowania turystycznego tego terenu. Rzeka Warta
może być bardziej intensywnie wykorzystana, ale do tego trzeba stworzyć odpowiednią
infrastrukturę.
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Spotkanie opłatkowe
emerytów
Danuta Wilk
… przychodzi czas, by zasiąść przy wigilijnym stole. Po raz kolejny tę szansę zyskał
każdy z nas. Ubieramy się wtedy odświętnie, obdarzamy życzliwością, uśmiechem,
przebaczamy sobie nawzajem. Niekiedy z trudnością i trochę wbrew sobie, ale
zapominamy urazy, odkładamy na bok nasze żale… stajemy się ludźmi lepszymi
i piękniejszymi. Dlaczego dopiero teraz? Dobrze, że teraz!

Plan wycieczek, wypoczynku i imprez w 2017r
Oddziału Rejonowego P.Z.E.R i I w Kłomnicach
Lp

Nazwa imprezy
Dzień Kobiet

08.03.2017

2

Wycieczka do Cieszyna i Goczałkowic

04.04.2017

3

Spotkanie integracyjne „Majówka”

01.05.2017

4

Wycieczka rowerowa

06.05.2017
20.05.2017

5

Wycieczka rowerowa

6

Uniejów –baseny termalne

7

Turnus wypoczynkowy Darłówko

29.05. – 08.06.2017

8

Turnus wypoczynkowy Zakopane

18.06 – 28.06.2017

9

Wycieczka do Pragi, Jeleniej Góry, Karkonosze 3 dni

09.05. – 11.05.2017

10

Wycieczka do Gniezna i Biskupina – 1 dzień

Maj

04.07.2017

11

Turnus wypoczynkowy Krynica Zdrój

12

Wycieczka do Płocka – 1 dzień

13

Wycieczka integracyjna Kleszczów
– Ostrowy 1 dzień

01 - 03 wrzesień 2017

14

Turnus wypoczynkowy Świnoujście

16 – 26.09.2017

15

„Dzień Seniora”

16

Turniej strzelecki o puchar Wójta Gminy
Kłomnice - Narodowy Dzień Niepodległości

17

Kino - Teatr

18

Operetka

Listopad

19

Spotkanie „Andrzejkowe”

25.11.2017

UWAGA ! – Plan może ulec zmianie (terminy).
Prosimy uważnie czytać ogłoszenia.
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Termin

1

25.07 – 04.08.2017
22.08.2017

Październik
10 listopad 2017
Październik

C

oroczne spotkania opłatkowe to dla emerytów już tradycja. W tym roku odbyło
się ono 6 stycznia 2017 w sali OSP Kłomnice.
Obecnych było około 120 członków Związku
oraz zaproszeni goście.
Zgromadzonych serdecznie powitał
przewodniczący Związku p. Ryszard Całus.
Naszymi zacnymi gośćmi byli: wójt Gminy p. Piotr Juszczyk, wice-wójt Gminy - p. Adam
Śliwakowski, przewodniczący Rady Gminy
p. Adam Worwąg, sekretarz Urzędu - p. Barbara
Mizera, skarbnik Urzędu - p. Ewa Dąbrowska,
proboszcz parafii św. Marcina w Kłomnicach
– ksiądz kanonik Mirosław Turoń, delegaci kół
związkowych: Pławno – z przewodniczącą Wandą
Cis, Ciężkowice – z przewodniczącą Krystyną
Flasza i Żytno – z przewodniczącą Anną Szyda
oraz orkiestra w składzie: panowie Marek
Zając, Krzysztof Bińczyk i Mirosław Bugała.
Na wstępie pan przewodniczący poinformował zebranych o tym, że Związek liczy
aktualnie 660 członków, finanse nie budzą
zastrzeżeń, a płynność finansowa pozwala na
realizowanie założonych celów. Nadmienił
również o otrzymaniu przez Związek, dzięki zainteresowaniu i uprzejmości władz gminnych,
nowego, wygodnego lokalu, który poprawił warunki pracy Związku oraz o powstaniu nowego
koła związkowego w Żytnie. Przedstawiciele
tego Koła byli również dzisiaj z nami.
Następnie pan przewodniczący złożył
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości
i miłości wszystkim członkom Związku oraz
zacnym gościom. Był też czas na wspomnienie
zmarłych członków naszego Związku, których
pamięć uczciliśmy minutą ciszy. Następnie
odbyły się występy Piotra Woldana – ucznia
szkoły średniej i Marysi Utratnej – uczennicy III klasy gimnazjum w Kłomnicach. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy nastrojowe kolędy
i pastorałki, które wprowadziły nas w bożonarodzeniowy klimat.
Kolejnym punktem programu były wyróżnienia w postaci statuetek, przyznane przez
Zarząd OR/PZERiI w Kłomnicach. Otrzymali
je: ksiądz kanonik Mirosław Turoń - za długoletnią współpracę. Wsparcie duchowe
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i serdeczność okazywaną seniorom naszego
Związku, wójt Gminy pan Piotr Juszczyk – za
wspieranie działalności i inicjatyw OR/PZERiI
oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów senioralnych, piekarnia „Krysiak” – właściciele:
pani Katarzyna Wasilenko i pan Janusz Krysiak
– za długoletnie, bezinteresowne wsparcie OR/
PZERiI oraz okazywaną serdeczność.
Przy wręczaniu statuetek były gratulacje,
życzenia pomyślności, kwiaty oraz pamiątkowe zdjęcia z wyróżnionymi. Ksiądz kanonik
jak zawsze w pięknych i mądrych słowach podziękował za wyróżnienie. Złożył też seniorom
życzenia zdrowia, wszystkiego co najlepsze,
dalszych tak pięknych spotkań, wspólnej pracy i wspólnego spędzania czasu. Przypomniał
piękną i mądrą przypowieść, której przesłanie
jest w skrócie następujące: „nie odkładajmy na
później kontaktów z ludźmi, bo tego „później”
może już nie być; bo do szczęścia trzeba tak
niewiele – wystarczy uśmiech i dobre słowo,
płynące prosto z serca”.
Piękne życzenia usłyszeliśmy również od
pozostałych miłych gości. Były to życzenia
serdeczne, pełne uznania dla pracy Zarządu
i członków Związku. Nasi goście podkreślali
ciepło, serdeczność i przemiłą atmosferę jaką
potrafią stworzyć seniorzy. Wszyscy wyrażali
swój podziw dla energii i zaangażowania emerytów. Potem była wspólna modlitwa, kolędy,
poświęcenie opłatków przez księdza proboszcza oraz wzajemne życzenia. Łamiąc się opłatkiem życzyliśmy sobie zdrowia, nieustającej
nadziei, trwałego pokoju i wszelakiego dobra.
W niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia
i szczęścia.
Był też toast za pomyślność nas wszystkich.
Pan Krzysztof Bińczyk w imieniu zespołu złożył
zebranym życzenia zdrowia i szczęścia w nowym roku oraz dobrej zabawy w dzisiejszym
dniu. Następnie przy świątecznie ubranych
i zastawionych stołach zjedliśmy wyśmienity
obiad wspaniale przygotowany i podany przez
nasze koleżanki pod przewodnictwem naszej
niezawodnej Jasi Michoń.
Po posiłku i przyjacielskich rozmowach jak
zwykle wszyscy ochoczo ruszyli do tańca. I tak
bawiliśmy się świetnie do późnego wieczora.
I choć na zewnątrz temperatura spadała, na
sali wyraźnie rosła.
„I ja tam byłam, opłatkiem się dzieliłam,
życzenia składałam, kolędy śpiewałam, a na
koniec – wszystko opisałam”
P.S. Zarząd od początku 2017 roku już intensywnie pracuje i planuje następne atrakcje. W dniu 30 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu na którym: przyjęto rozliczenie
finansowe za 2016 rok, zatwierdzono preliminarz finansowy na 2017 rok oraz plan pracy (wycieczki, turnusy wypoczynkowe i inne
atrakcje). Serdecznie dziękujemy członkom
Zarządu i panu przewodniczącemu Ryszardowi
Całusowi. Tak trzymać, kochani!

Nowe środki finansowe z LGD
Robert Kępa
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania funkcjonująca na
terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny
przygotowuje się do uruchomienia kolejnych naborów. W sposób szczególny
planowane konkursy adresowane są do przedsiębiorców i osób zamierzających
założyć działalność gospodarczą oraz do organizacji społecznych.

W

kwietniu zostanie ogłoszony nabór
w ramach pierwszego projektu grantowego z zakresu aktywizacji i integracji
lokalnych społeczności. W ramach projektu
grantowego zaplanowano wybór minimum 12
zadań dotyczących organizacji szkoleń, warsztatów, akcji społecznych i innych przedsięwzięć o charakterze integracyjnym. Wartość
dofinansowania projektu wynosi od 10 tys. zł
do 25 tys. zł, z tego maksymalnie 30% można
przeznaczyć na organizację imprez typu festyn, piknik, dożynki. Wyłonione w konkursie
projekty otrzymają dofinansowanie o łącznej
wartości 300 tys. zł.
W III kwartale ruszy druga edycja naborów wniosków dotyczących podejmowania
działalności gospodarczej i rozwoju działalności gospodarczej. LGD zaplanowała 450
tys. zł w formie premii dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą. Mając na
uwadze duże zainteresowanie tą formą wsparcia podczas pierwszego naboru, zmniejszono
maksymalną wartość premii do 50 tys. zł, tak
aby umożliwić wsparcie jak największej liczby
zainteresowanych osób. Warto przypomnieć,
że w ramach tego działania wnioskodawca

nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu
własnego.
Na działanie związane z rozwojem działalności gospodarczej nasze LGD zaplanowało
1 275 tys. zł. Kwota dofinansowania jednego
projektu w tym działaniu wynosi maksymalnie 300 tys. zł, a poziom dofinansowania od
50 do 70% kosztów kwalifikowalnych wykazanych w projekcie.
W drugiej połowie 2017 roku czeka nas
nabór do kolejnego projektu grantowego dotyczącego tym razem tworzenia miejsc aktywności ruchowej, na który LGD przeznaczy 250
tys. zł. Kwota dofinansowania jednego projektu to od 10 tys. zł do 25 tys. W ramach projektu
grantowego planuje się stworzenie minimum
10 obiektów aktywności ruchowej.
Po bliższe informacje zapraszamy na stronę internetową www.razemnawyzyny.pl, na
profil na Facebook-u. Zachęcamy również do
kontaktu telefonicznego z pracownikami naszego LGD pod numerem tel. 34 374 00 01 lub
724 043 108, drogą mailową: biuro@razemnawyzyny.pl oraz do odwiedzania naszego biura
w Mykanowie przy ul. Cichej 72, gdzie można
skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

Pomoc dla Martynki
Anna Kępa

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice informuje, że środki
w wysokości 32 377,13 zł, przekazywane na prowadzone przez Fundację subkonto
Piotra Barana, przy zgodzie rodziny Piotra, a także osób organizujących zbiórki,
w całości zostały przekazane na rehabilitację i leczenie Martynki Bajor, ośmioletniej
mieszkanki Garnka, która urodziła się z rzadką i trudną w leczeniu wadą układu
kostnego.

M

artynkę niedługo czekają operacje wydłużenia kości udowej i goleniowej,
operacja stawu biodrowego, stawu kolanowego i rekonstrukcja wiązadła krzyżowego
kolana. Martynka wymaga stałej kontroli
specjalistycznej i rehabilitacji, przeszła już
dwie poważne operacje ortopedyczne, kolejna operacja czeka ją w maju. Dzięki takiemu
leczeniu Martynka w przyszłości ma szansę
uzyskać pełną sprawność.
Zachęcamy do wsparcia leczenia i rehabilitacji Martynki poprzez:

1) Przekazanie darowizny na konto CARITAS
Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 5 42200 Częstochowa nr konta 09 1020 1664 0000
3902 0026 7476 z dopiskiem: „Martyna Bajor”,
2) Przekazanie 1% podatku dochodowego wpisując w zeznaniu podatkowym KRS Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej 0000226783
z dopiskiem „MARTYNA BAJOR” w polu
Informacje uzupełniające – cel szczegółowy,
3) Zbieranie plastikowych nakrętek.
Z góry dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc.
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XX - lecie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Nina Parzęczewska
18 grudnia 2016 roku przeżywaliśmy w naszej społeczności parafialnej
w Chorzenicach na Sali OSP, okrągłą rocznicę, której pozazdrościć może niejeden.
XX -lecie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Często-chowskiej
Oddziału Dekanalnego Kłomnice oraz 25-lecie SRK w Częstochowie.

J

uż 20 lat Stowarzyszenie wspiera rodziny i inicjuje lokalne działania na rzecz
ich rozwoju. Wiele inicjatyw rozszerzyło się
nie tylko na teren parafii ale gminy czy nawet powiatu. Lista tych przedsięwzięć jest
bardzo długa i nie sposób ich wszystkich
opisać czy też tylko wymienić: turnieje sportowe „Trzeźwość, sprawność, zdrowie”, zawody „Dziękując za Polskę” pod patronatem
Roberta Korzeniowskiego, Przeglądy kultury
„Lemoniadowy Joe”, budowa świetlicy „Nasza
Przystań” i jej prowadzenie, coroczne pielgrzymki rowerowe do Leśniowa, rajdy rowerowe i spływy kajakowe, święta społeczności
lokalnych „Chorzenalia”, cykliczne spotkania
noworoczne w Pałacu Nieznanice, kolonie,

warsztaty i biwaki dla dzieci i młodzieży, kolędnicy i pomoc misyjna dla Muizy z Rwandy,
konkursy dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwo wielu publikacji, audycje radiowe w radio „Fiat” i „Jasna Góra”, wycieczki, formacja
i wiele innych działań...
Ludzie, którzy tworzyli i tworzą nadal
stowarzyszenie są otwarci na potrzeby i znaki czasu, które przynosi świat. Członkami
oddziału stowarzyszenia w Witkowicach są
mieszkańcy parafii Witkowice, ale również
i parafii sąsiednich. SRK to także pokolenie młodych, którzy chętnie biorą czynny
udział w inicjatywach, które podejmuje stowarzyszenie. W swoich szeregach stowarzyszenie ma kilku członków honorowych,

„Za wszystko dziękujcie”

				(1 list do Tesaloniczan 5, 17)
Andrzej Borkowski - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Witkowicach
Patrząc na te 20 lat istnienia naszego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
doświadczam nie tylko wzruszenia, ale przede wszystkim ogromnej wdzięczności,
satysfakcji i radości. Wdzięczności wobec tej wielkiej rzeszy ludzi, którzy przez
te wszystkie lata na różne sposoby i w różnym wymiarze wspierali i pomagali
w realizacji wielu różnych działań i przedsięwzięć.

Z

konieczności wymienię tylko nielicznych: kapłani, nasi asystenci – ksiądz
Marek Szumilas oraz ksiądz Tomasz Dyjan,
Ks. Piotr Krzemiński i inni kapłani, wójtowie –
Andrzej Perliński, Adam Zając, Piotr Juszczyk,
Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Jan

10

Miarzyński, radni, sołtysi, Elżbieta Lubert,
właścicielka Pałacu Nieznanice, Robert Kępa
wraz z oddziałem stowarzyszenia z Garnku,
druhowie z OSP Chorzenice – Witkowice
i z innych OSP, Agnieszka Borowiecka wraz
z harcerzami, członkowie grupy AA, którzy

którzy współpracują z nim: pani prof. Alicja
Grześkowiak, Marszałek Senatu i członek
papieskiej rady d/s rodziny przy Janie Pawle
II, państwo Wanda i Andrzej Półtawscy, naukowcy i bliscy przyjaciele papieża Jana Pawła
II oraz pan Jan Budziaszek, perkusista kultowego zespołu Skaldowie, który już ponad 50
lat wypełnia polską scenę muzyczną. Pan Jan
swoja obecnością i świadectwem życia uświetnił tegoroczne obchody.
Całość Jubileuszu przygotowana przez
członków stowarzyszenia oraz sympatyków
przybrała miłą rodzinną atmosferę nie tylko
dzięki występom gości z zaprzyjaźnionej świetlicy „Ochronka” z miejscowości Garnek oraz
naszego parafialnego zespołu muzycznego
działającego przy świetlicy „Nasza Przystań”
ale i wspaniała kawiarenka z domowymi wypiekami. Punktem, który niewątpliwie był
ważnym elementem tego spotkania, było rozstrzygnięcie konkursu „Opowiedz mi o mojej
rodzinie”, który co roku daje pole do rozwoju
młodym literatom i artystom, którzy chcieli
przedstawić organizatorom i pomysłodawcom
konkursu swoje przemyślenia i doświadczenia na różne tematy podane w konkursowym regulaminie. Prac nadesłano wiele (ok
180), a komisja miała pełne ręce roboty by
wyłonić te najlepsze. Edycja tego konkursu
i wcześniejsza „Opowiedz mi o Janie Pawle
II” zaowocowały wydaniem publikacji pt.
„Opowiedz mi…” podsumowującej również
działania Stowarzyszenia i krótko przybliżając
jego historię. Liczymy na dalsze tak udane
działania SRK na terenie naszej parafii i nie
tylko. Życzymy wszystkim członkom i sympatykom stowarzyszenia wszelkiej pomyślności,
sił na podejmowanie dalszych działań oraz
dawania świadectwa w tym trudnym czasie
dla rodzin.
współpracowali ze Stowarzyszeniem na świetlicy „Nasza Przystań”, Włodzimierz Skalik,
prezes Aeroklubu Polskiego, Dorota Kowalik,
dyrektor Zespołu Szkół w Witkowicach wraz
z gronem pedagogicznym i pozostałe szkoły w naszej gminie, dziękuję instytucjom:
Gminny Ośrodek Kultury, Dom Dziecka
w Chorzenicach, LGD Razem na Wyżyny,
Nadleśnictwo Gidle, Regionalny Ośrodek
Kultury, inne organizacje społeczne, fundatorzy i sponsorzy. Dziękuję szczególnie naszym
członkom stowarzyszenia za pomoc, wsparcie i pozytywną mobilizację, oraz dzieciom
i młodzieży z którą od wielu lat współpracuję
w ramach świetlicy „Nasza Przystań”.
Szczególnie dziękuję rodzinie i żonie za
cierpliwość, bliskość, obecność... Na koniec
dziękuję Bogu za... wszystko.
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Spotkanie
Opłatkowe
Środowisk
Artystycznych
Renata Krawiec

Zimowy wypoczynek z GOK
Renata Krawiec
Wszystko co dobre, szybko się kończy – pisząc tradycyjnie te słowa po Akcji Ferie
2017 w GOK w Kłomnicach, rozmyślam już o wakacjach. W sali naszej instytucji
odbywały się zajęcia, wszystkie formy parateatralne.

P

lastyka - malowanie i realizacja projektu przestrzennego w rodzaju budowanie domków metodą recyklingową z grą
świateł. Cieszyły się dużym powodzeniem.
Zorganizowana dziecięca wystawa nosiła Tytuł
„Miasto światła”. Konkursy i zabawy sprawnościowe, ruchowe zawsze przydają się, zwłaszcza kiedy są nagrody, choć symboliczne, jest
motywacja do walki.
W piątek byliśmy w kinie. Film, który
spodobał się wszystkim, to „Sing” musical.
Wartościowy, dobrze zrobiony, muzyka, animacja, wzory zachowań postaci, są do naśladowania w życiu codziennym, bez względu
na wiek. W GOK w sobotę 28 stycznia zakończenie z podsumowaniem Warsztatów – Film
animowany przeprowadzony przez Michała

Błaszczyka. Z przyjemnością oglądaliśmy finalny „produkt warsztatowy” – film animowany. Również popis z Teatru cieni „Żaba”
i improwizowane etiudy. Rozmowy i zabawy,
jedzenie pączków, które otrzymaliśmy od
Jadwigi i Jacka Pindych ze Sklepu Lewiatan
z Kłomnic. Nagrody: lizaki – Włodzimierz
Łęgowik – Sklep „Groszek” w Kłomnicach,
balony i długopisy od Tomasza Drab – Sklep
Evita z Kłomnic, dodały do klimatu ostatniego
dnia ferii 2017 r.
Statystycznie uczestnikami były dzieci i młodzież od 5 roku życia do 16 lat.
Uhonorowani dyplomami starajcie się marzyć już o wakacjach. Wcześniej, czy później
spotkamy się ponownie!

W dniu 28 grudnia w GOK w Kłomnicach
odbyło się spotkanie opłatkowe
z udziałem grup artystycznych,
zespołów, zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń lokalnych, przyjaciół,
sympatyków naszej instytucji
kulturalnej.

P

ośród Gości – Poseł na Sejm RP Lidia
Burzyńska, Wójt Gminy Kłomnice –
Piotr Juszczyk wraz z zastępcą Adamem
Śliwakowskim, sekretarz – Barbarą Mizerą,
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice –
Adam Worwąg wraz z radnymi.
Spotkanie otworzyła Dyrektor GOK
w Kłomnicach – Katarzyna Sosnowska, zapraszając na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego
„Klepisko”. Popis ruchu i tańca cygańskiego
zaprezentowały panie z Zespołu „Senioritki”
prowadzonego przez Piotra Ozgę. Z życzeniami wystąpili nasi goście: Wójt Gminy
Kłomnice i Dyrektor GOK. Następnie wręczyli Poseł na Sejm RP – Lidii Burzyńskiej
– podziękowanie za współpracę i wspieranie
w formach działalności kulturalnej oraz promocyjnej naszej Gminy Kłomnice. Ceremonia
wspólnych życzeń i dzielenie się opłatkiem
było swego rodzaju integracją wszystkich
przybyłych na to spotkanie. Miłemu zwyczajowi, towarzyszyły rozmowy, w perspektywie
plany i obietnice noworoczne, przy zastawionym stole cateringowym.

Kalendarz wydarzeń Kulturalnych

27
11
25

luty – godzina 16.00 MUKIS
Plastyka – martwa natura, dorośli
w terminie, GOK
marca – Koncert charytatywny
„Kobiety dla Dawida”, Gok Kłomnice.

marca – Wieczornica upamiętniająca „Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, OSP Zawada

25
2
6

marca – Jarmark Wielkanocny,
Hala Sportowa w Kłomnicach

kwietnia – Jarmark Wielkanocny
i XXV Edycja Gminnego Konkursu na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną oraz koszyk
wielkanocny, Hala Sportowa ZS w Kłomnicach.
kwietnia – Akcja Charytatywna
„Dzieci-Dzieciom”, GOK.
Zakończenie akcji 7 kwietnia
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W Dniu tak uroczystym…
Dorota Majchrzak
Dzień Babci i Dziadka to jedno z najpiękniejszych świąt w naszym kalendarzu.
Jest to okazja do podziękowania za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło. Babcie
i dziadkowie to współcześnie „instytucja”, bez której nie mogłaby funkcjonować
niejedna rodzina. Okazują się bowiem nieocenioną pomocą przy wychowaniu
wnuków.

B

iblioteka w Pacierzowie, jak co roku,
przyłączyła się do obchodów święta.
Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli,
aby podziwiać program artystyczny wnuków. Dzieci złożyły najszczersze życzenia

ukochanym gościom recytując wiersze i śpiewając piosenki. Występy zostały nagrodzone licznymi brawami. Na twarzach babć
i dziadków zagościły uśmiechy, wzruszenie i radość. Po części artystycznej wnuki

Jubileuszowy Koncert
Kolęd i Pastorałek
Elżbieta Twardoch
Minęło właśnie dwadzieścia lat od czasu, kiedy w 1997 roku w Kościele Parafialnym
w Kłomnicach odbył się pierwszy Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru
„Wesoła Pięciolinia” z Zespołu Szkół w Kłomnicach. Odtąd koncerty wykonywane
były co roku, stając się już swego rodzaju tradycją w naszej miejscowości. Nadal
cieszą się niesłabnącą popularnością i uznaniem publiczności.
W dniu 15 stycznia 2017 r. w naszym
Kościele Parafialnym odbył się dwudziesty
Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Wesoła Pięciolinia”, solistów
oraz absolwentek szkoły, przygotowany i zorganizowany przez opiekunkę chóru Elżbietę
Twardoch. Zostali na niego zaproszeni przedstawiciele Władz Gminy Kłomnice, na czele
z Wójtem Gminy Kłomnice – Panem Piotrem
Juszczykiem, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej – Panią Lidią Burzyńską, Dyrekcja
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Zespołu Szkół w Kłomnicach, na czele z Panią
Dyrektor Barbarą Kanoniak oraz Grono
Pedagogiczne naszej szkoły.
Koncert poprzedziło wiele prób i przygotowań. Został wzbogacony o nowe utwory,
a w jego programie znalazło się piętnaście
kolęd i pastorałek w ciekawych aranżacjach
i układach głosowych. Utwory solowe wykonali soliści naszej szkoły, laureaci czołowych
miejsc kilku tegorocznych festiwali oraz absolwentki szkoły: Ewa Woszczyńska i Ewa

wręczyły najbliższym prezenty wykonane
metodą decoupagu oraz zaprosiły na poczęstunek. Atmosfera święta była wspaniała i bardzo rodzinna.
W uroczystościach udział wzięli:
p. Barbara Mizera – sekretarz Gminy Kłomnice, p. Teresa Raźniak – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, p. Anna
Gała – dyrektor Zespołu Szkół w Konarach.
Dziękuję rodzicom za pomoc w przygotowaniu imprezy oraz p. Konradowi Chrząstkowi
za nagłośnienie występów.
Pamiętajmy, nawet najbardziej wyszukany prezent nie sprawi babciom i dziadkom
tyle radości co zainteresowanie i towarzystwo
wnucząt.

Rozpędek, które od wielu lat gościnnie występują w kolejnych koncertach.
W organizacji koncertu pomogli ks. proboszcz Mirosław Turoń oraz pan organista
Mariusz Baranowski, którym z tego miejsca
serdecznie dziękujemy. Pieczę nad nagłośnieniem i akustyką podczas występu sprawował, tak jak w ubiegłych latach pan Konrad
Chrząstek, a przy obsłudze technicznej pomagali: absolwent naszej szkoły Radosław Kustal
oraz uczeń kl. II a Gim – Jakub Rychlewski.
Po zakończeniu koncertu Ksiądz
Proboszcz podziękował chórowi z okazji Jubileuszu, życząc dalszych sukcesów
i satysfakcji z wykonywanej działalności,
a licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami. Zostały też
przekazane życzenia dla chóru od Pani Poseł
Lidii Burzyńskiej, która nie mogła przybyć na
koncert. Takie uznanie sprawia nam zawsze
wielką radość i daje motywację do dalszej
pracy. Mamy nadzieję, że nasze występy nadal będą dostarczać wszystkim wielu wrażeń
i wzruszeń.
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Piąty Finał WOŚP w Zespole Szkół w Konarach
Patrycja Brondel
13 stycznia w Zespole Szkół w Konarach odbył się po raz piąty 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 inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunami są p. Ewa Kuchcińska i p. Paweł
Urbaniak oraz całej kadry nauczycielskiej.

P

ierwszym punktem imprezy był kabaret
“You Can Dance”, przygotowany przez
panią Wiolettę Gałę-Zyzik, tancerkami oczywiście były uczennice naszego gimnazjum. 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: Zuzia Latosińska, Klaudia Chrząstek,
Martynka Berska i Zuzia Bąk oraz gościnnie wystąpili soliści zaproszeni z innych
szkół: Laura i Amelia Grabarczyk z Zespołu
Szkół w Zawadzie, Nikodem Smolarek
– uczeń Szkoły Podstawowej w Łękach
Szlacheckich oraz Bartosz Bąk z Zespołu
Szkół w Kłomnicach. Muzyczną ucztę zapewnił solista Piotr Woldan – absolwent Zespołu
Szkół w Zawadzie. Czas umiliły nam Orkiestry
Dęte: OSP Karczewice – Garnek pod batutą p.
Krzysztofa Jabłońskiego oraz OSP Kłomnice,
której dyrygentem jest p. Marcin Gała. Emocji
dostarczyli nam również Janek Milc i Konrad
Stępień, zachwycając pokazem stuntu rowerowego oraz iluzjonista Gianluca Viscio –
uczeń Gimnazjum w Witkowicach. Odbyła
się również licytacja gadżetów orkiestrowych
oraz przedmiotów przekazanych przez indywidualnych darczyńców. Ostatnim punktem
programu był koncert zespołu „Set The Point”,
który grał dla nas podczas naszego drugiego
szkolnego finału w 2014 roku. W skład zespołu
wchodzą: Mikołaj Tomzik, Konrad Liszczyk,
Karol Kidawa oraz Maciek Kidawa.
Dyrektor Zespołu Szkół – p. Anna Gała
wręczyła wszystkim artystom dyplomy podziękowania za wsparcie akcji. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Piotr Juszczyk

– Wójt Gminy Kłomnice, p. Adam Worwąg –
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice oraz p.
Kazimierz Wilkoszewski i p. Marek Szymczak
– Radni Rady Gminy Kłomnice.
Podczas imprezy oprócz wielu gadżetów
orkiestrowych z logo WOŚP można było
wylicytować między innymi: piękne albumy książkowe oraz kalendarze przekazane
przez p. Piotra Juszczyka – Wójta Gminy
Kłomnice, p. Jana Miarzyńskiego oraz p.
Leszka Wiśniewskiego – Radnych Rady
Powiatu, p. Kazimierza Wilkoszewskiego –
Radnego Rady Gminy Kłomnice, wejściówki
do Hula Kula, vouchery na pizzę w pizzerii
Niezapominajka, vouchery na pizzę w pizzerii Stacja Zajazd Rudniki, voucher na pizzę
w pizzerii Diavolo w Gidlach, vouchery na zajęcia języka angielskiego dla dzieci w Studio
Zabawy i Nauki „MAGIK”, kartę podarunkową o wartości 50zł na kosmetyki przekazane
przez drogerię „Koliber”, komplet biżuterii,
długopis Parker, zestaw farb przekazany
przez sklep budowlany domBAX, maskotki
„Strażak” przekazane przez OSP Konary i OSP
Pacierzów, szalik GLKS Kłomnice z podpisem
trenera Legii Warszawa – Jacka Magiery oraz
wiele innych ciekawych przedmiotów.
W czasie imprezy działały kawiarenki,
gdzie w miłej, nastrojowej atmosferze można było skosztować poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych uczniów.
Podczas jednego popołudnia udało nam się
uzbierać 4.821,65 gr. Cały dochód z akcji został przeznaczony na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Wszyscy uczniowie ochoczo zaangażowali
się w pomoc i przygotowanie imprezy. Każdy
z uczniów jak i nauczycieli miał swój wkład.
Dzięki wspólnej pracy nasza mała społeczność szkolna stała się jedną, wielką, kochającą

rodziną. To właśnie pomoc innym i wspólna
praca najbardziej nas jednoczą. Nasze drugoklasistki: Patrycja Brondel i Katarzyna
Psiuk wsparły również gminną akcję na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rejestrując się jako wolontariuszki w Sztabie
Ziemi Kłomnickiej. Mimo iż nasza szkoła jest
malutka, to czas spędzony w niej podczas tej
imprezy był magiczny. Dziękujemy za pracę,
zaangażowanie czy też samą obecność. Z radością zapraszamy za rok!
Na koniec pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, a byli to: Urząd Gminy Kłomnice,
Wójt Gminy Kłomnice Pan Piotr Juszczyk,
Rada Gminy Kłomnice, Radny Rady Gminy
Pan Kazimierz Wilkoszewski, Rada Powiatu
Częstochowskiego, Radni Rady Powiatu
Częstochowskiego: Pan Jan Miarzyński oraz
Pan Leszek Wiśniewski, Nadleśnictwo Gidle,
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach,
OSP Konary, OSP Pacierzów, Supermarket
MAKRO Częstochowa, Kręgielnia Hula
Kula, Studio Nauki i Zabawy „MAGIK”,
Pizzeria „Niezapominajka”, Pizzeria
„Divolo” w Gidlach, Pizzeria Stacja Zajazd
Rudniki, Drogeria „Koliber” w Kłomnicach
– Monika i Łukasz Kwarciak, Piekarnia
Krysiak w Kłomnicach, Piekarnia Rybak
w Kłomnicach, F.H.U. „HasPol” – Pan Sławomir
Bednarek, Państwo Małgorzata i Andrzej
Adamowscy, Państwo Adrianna i Dariusz
Orlikowscy, DomBAX Materiały budowlane –
Państwo Barbara i Zbigniew Pianka, Państwo
Agnieszka i Łukasz Kulejewscy, Państwo
Sylwia i Tomasz Zbroińscy, Towarzystwo
Ubezpieczeniowe Compensa – Pani Urszula
Rakowska, Pani Anna Brondel, Pani Alicja
Mielczarek, Paulinka Dróżdż, Pani Renata
Woch, Daniel Woch, Pani Anna Kulejewska,
Tomek Kulejewski, Oliwier Jurczyk, Kornelia
Michoń, Pan Artur Raźniak, Sklep „Evita” –
Tomasz Drab, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i artyści, którzy wystąpili na naszej scenie. Dziękujemy również p.
Michałowi Bąkowi za udostępnienie pięknych
zdjęć z naszej imprezy.
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Sukcesy młodych
wokalistów z Zespołu
Szkół w Kłomnicach
Elżbieta Twardoch
W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 soliści z Zespołu Szkół w Kłomnicach,
których jestem instruktorem odnieśli już liczne sukcesy wokalne, uczestnicząc
w ośmiu festiwalach i konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, regionalnym
i wojewódzkim.

P

rzegląd osiągnięć należy zacząć od 4 listopada 2016 r. W tym dniu w MDK w Myszkowie
odbył się XXI Wojewódzki Festiwal Pieśni
Patriotycznej „Myszków 2016”, w którym uczeń
naszej szkoły - Bartosz Bąk z kl. IIIa zdobył
Wyróżnienie, a 11 listopada 2016 r. wystąpił
w Koncercie Galowym.
Kilka dni później 8 listopada 2016 r.
w Zespole Szkół w Lubojnie odbył się III
Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni
Patriotycznej „Historia Pieśnią Pisana”, organizowany pod Patronatem Starostwa Powiatowego
w Częstochowie. Wśród 56 uczestników wystąpiło sześciu solistów z naszej szkoły. Pięciu
z nich znalazło się w gronie laureatów: w kategorii klas I - III nagrody zdobyli: II miejsce
- Karolina Rachwalik; III miejsce- Bartosz Bąk;
Wyróżnienie - Dorota Stanisz wszyscy z kl. IIIa;
w kategorii gimnazjum: Wyróżnienia zdobyły Maria Utratna i Emilia Kugiel- obie z kl. III Gim.
13 listopada 2016 r. w sali OSP w Jackowie odbył się IV Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej. Naszą szkołę reprezentowało pięciu solistów z kategorii klas I - III. Troje z nich
zostało laureatami głównych nagród: I miejsce zdobył- Bartosz Bąk; II miejsce zdobyła Karolina Rachwalik; III miejsce zdobyła - Dorota
Stanisz, wszyscy z kl. IIIa.
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Grudzień to czas kolędowania. W dniach
14 i 15 grudnia 2016 r. w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Częstochowie odbyły się przesłuchania eliminacyjne XXIII Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie im.
Księdza Szwarlika. Wśród 51 podmiotów wykonawczych zaprezentował się Bartosz Bąk,
uczeń kl. IIIa z Zespołu Szkół w Kłomnicach,
który otrzymał od Jury Wyróżnienie z zachętą
rozwijania muzycznej pasji.
Grudzień przyniósł dalsze sukcesy. 16 grudnia 2016 r. ośmiu reprezentantów Zespołu Szkół
w Kłomnicach, wzięło udział w IV Powiatowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej, w którym uczestniczyło ok. 80 wokalistów. I tu wśród
laureatów znalazło się pięciu solistów z naszej
szkoły: w kategorii przedszkolnej: II miejsce
zdobyła - Milena Bąk, występująca pod patronatem naszej szkoły; w kategorii klas II - III: II
miejsce zdobył Bartosz Bąk z kl. IIIa; III miejsce
zdobyła - Karolina Rachwalik - z kl. IIIa; w kategorii gimnazjum: I miejsce zdobyła Maria
Utratna - z kl. III Gim.; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: III miejsce zdobyła absolwentka
naszej szkoły - Eliza Nitecka, występująca pod
patronatem naszej szkoły.

Początek roku 2017, to kolejne sukcesy
naszych solistów. 8 stycznia 2017 r. w Szkole
Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie
odbył się XVII Między parafialny Festiwal Kolęd
„Hej Kolęda, Kolęda!” dla solistów z gmin
Mykanów, Kłomnice i Kruszyna. Naszą szkołę reprezentowały dwie solistki z kategorii
klas I - III i jedna z kategorii klas gimnazjum.
Wszystkie trzy zostały laureatkami czołowych
miejsc: w kategorii klas I - III: I miejsce zdobyła Karolina Rachwalik; III miejsce zdobyła - Dorota
Stanisz, obie z kl. IIIa; w kategorii gimnazjum:
I miejsce zdobyła Emilia Kugiel z kl. III Gim.
W dniu 12 stycznia 2017 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Boronowie, odbył się XXVII
Regionalny Konkurs Kolęd, „Boronów 2017”,
w którym udział wzięło około 80 wokalistów.
Z naszej szkoły zgłoszonych zostało pięciu solistów z kategorii wiekowych 6 - 9 lat i 13- 15
lat. Laureatem został tylko jeden solista z naszej szkoły: Bartosz Bąk z kl. IIIa, zdobywającI miejsce w kategorii od 6-9 lat. Wystąpił on w 15
stycznia 2017 r. w Koncercie Galowym Laureatów
w GOK w Boronowie.
Kolejny sukces naszych solistów miał miejsce podczas XX Gminnego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek dniu 13 stycznia 2017 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłomnicach, w którym
udział wzięło kilkudziesięciu solistów z naszej
gminy. Naszą szkołę reprezentowało dziesięciu solistów. Siedmiu z nich zostało laureatami czołowych miejsc: w kategorii klas I - III:
I miejsce zdobył- Bartosz Bak; III miejsce
zdobyła - Karolina Rachwalik oboje z kl. IIIa;
Wyróżnienia zdobyły - Dorota Stanisz z kl. III
a i Aleksandra Szymonik z kl. IIb; w kategorii
klas IV- VI: Wyróżnienie zdobyła - Amelia Łysoń
- kl. V; w kategorii gimnazjum: II miejsce zdobyła - Emilia Kugiel; III miejsce zdobyła - Maria
Utratna, obie z kl. III Gim.
Osiągnięcia naszych solistów, sprawiają nam
wielką radość i dają motywację do dalszej pracy.
Gratulujemy im wszystkim sukcesów!
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Czym skorupka za młodu...
Katarzyna Gajewska
2 grudnia dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Zawadzie z radością przekraczały
szkolne progi, gdyż nadszedł ich wyczekiwany dzień – wycieczka na Komisariat
Policji w Kłomnicach. Dzięki uprzejmości komendanta komisariatu, komisarza
Tomasza Kowalczyka, marzenie dzieciaków spełniło się, zwiedziły najpiękniejszy
Komisariat w Polsce, niedawno oddany do użytku.

B

ardzo serdecznie i ciepło przywitał nas
pan aspirant Paweł Kuban. Pod jego fachowym okiem przedszkolaki zostały oprowadzone po budynku Komisariatu. Tematem
wiodącym spotkania było: bezpieczne zachowanie się na drodze, w przedszkolu, a także

w kontaktach z osobami obcymi. Dzieci zobaczyły „niebieski pokój”, poznały zasadę działania weneckiego lustra oraz dmuchały w alkomat. Słuchając pana Kubana zrozumiały, że
rolą policjanta jest nie tylko zatrzymywanie
przestępców, lecz także udzielanie pomocy,

Przedszkolaki ze Skrzydlowa

w programie e-twinning
Anna Wawrzkiewicz

W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy
Zespole Szkół im. K Makuszyńskiego w Skrzydlowie przyłączyły się do europejskiej
społeczności szkolnej e-twinning. Realizowały zadania programu, którego celem
jest wykorzystanie Internetu do współpracy poza granicami, aby współdziałać,
wymieniać się informacjami i materiałami do nauki. W programie mogą brać udział
przedszkola i szkoły z krajów Unii Europejskiej, a także z Armenii, Azerbejdżanu,
Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii,
Norwegii, Tunezji, Turcji, Serbii i Ukrainy.

P

rojekt, w którym brały udział przedszkolaki ze Skrzydlowa, polegał na wymianie
skarpet świątecznych, które zawierały niewielkie prezenty dla uczniów wraz z prezentacjami
szkół i miejscowości, do których uczęszczają.
Głównym jego celem było zawarcie nowych
znajomości, poszerzanie światopoglądu dzieci, nauka przez zabawę zarówno języka jak
i geografii Europy oraz kultury innych krajów.
Dzieci dzięki temu projektowi zrozumiały, że
przy pomocy nowych technologii żadna odległość nie jest przeszkodą, aby poznać nowych

kolegów. Projekt rozpoczął się w listopadzie
przygotowaniem prezentacji dla naszych
uczniów o krajach partnerów. Na zajęciach języka angielskiego przedszkolaki dowiedziały się,
gdzie leży Rumunia, Portugalia i Gwadelupa,
jakimi językami na co dzień posługują się ich
rówieśnicy z programu oraz z jakich miast pochodzą. Dzięki platformie e-twinning wymieniły się prezentacjami, zdjęciami i linkami do
ciekawych miejsc z ich okolic. Przed świętami
Bożego Narodzenia przedszkolaki, z pomocą
koordynatora projektu p. Anny Wawrzkiewicz

w tym również dzieciom. Najwięcej emocji
wzbudziło usłyszenie sygnałów dźwiękowych
w policyjnym samochodzie. Każde dziecko
mogło wczuć się w rolę policjanta i zasiąść za
kierownicą. Inicjatorem oraz organizatorem
wyjazdu była pani Katarzyna Gabryjelska pedagog szkolny.
Ach, co to był za dzień!!! Dostarczył naszym najmłodszym niezapomnianych na zawsze wrażeń i emocji. W przyszłości być może
zasilą szeregi naszych policjantów. W imieniu
rodziców, dzieci oraz nauczycieli składamy
serdeczne podziękowania.

oraz p. Weroniki Deryng i Elżbiety Łągiewki,
przygotowały upominki (pierniki na choinkę)
i w świątecznych skarpetach wysłały do europejskich przedszkoli partnerskich. W zamian
uczniowie z Jardim de infância Pequenos
Talentosz Porto z Portugalii ofiarowali produkty spożywcze, z których słynie ich region,
z przedszkola Collège public Saint John Perse
z LES ABYMES na Gwadelupie otrzymali przepiękne zdjęcia wyspy i jej zasobów naturalnych,
partnerzy z Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu
z Maieru w Rumunii przekazali miniaturkę
regionalnego stroju oraz kwiaty na choinkę.
Podsumowanie i zakończenie projektu przez
przedszkola partnerskie nastąpiło pod koniec
stycznia 2017 r.
Prowadzący projekt nauczyciele mają
nadzieję, iż udział w nim zaowocuje chęcią
poznawania, a w przyszłości, być może, odwiedzenia kolejnych miast i państw na świecie
oraz sprawi, że skrzydlowskie przedszkolaki
od najmłodszych lat będą chciały poznawać
języki obce i marzyć o dalekich podróżach.
Wymiernym efektem projektu już dziś jest
promocja Zespołu Szkół w Skrzydlowie
i Gminy Kłomnice poza granicami naszego
kraju.
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Dzień Przedszkolaka
i Pierwszaka
w Skrzydlowie
Weronika Deryng, Magdalena Szymczak

W piątek 16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Skrzydlowie jak co roku odbył się
Dzień Przedszkolaka i Pierwszaka. Święto to na stałe wpisało się w kalendarz
ważnych świąt obchodzonych w naszej szkole. To ważny dzień, który dla dzieci jest
okazją do świętowania, zabawy i radości z bycia Przedszkolakiem i Pierwszakiem.

W

pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, która przypominała krainę
lodu spotkali się uczniowie, rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście. W tym pięknym dniu zaszczycili nas swoją obecnością:
p. Sylwia Zasępa asystent Poseł na Sejm RP
p. Lidii Burzyńskiej, gminę Kłomnice reprezentowali skarbnik p. Ewa Dąbrowska
i radny p. Marek Szymczak. Obecna była
także sołtys Skrzydlowa Olga Skibińska oraz
sołtys Adamowa Małgorzata Ociepa. Miło
nam było również gościć zastępcę dyrektora
Miejskiego Przedszkolna Integracyjnego nr 43
w Częstochowie. Wszystkich zgromadzonych
serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Olga
Gonera.
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Po części oficjalnej widzowie „przenieśli się”
do świata cyrku. W inscenizację został wpleciony program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i pierwszaków. Podbiły one serca publiczności, wkraczając na scenę w kolorowych
strojach, które sfinansowała Pani Poseł Lidia
Burzyńska. Tańce, które wykonały zostały nagrodzone wielkimi brawami. Przeplatane były
one występami uczniów III G. Zaprezentowali
m.in. inscenizację wiersza J. Tuwima „Rzepka”,
pokaz zumby. Natomiast uczennice klas IV- VI
wykonały pokaz akrobatyczny.
Podczas przerwy uczniowie i zgromadzeni
goście mięli możliwość degustacji smakołyków
przygotowanych przez uczniów klasy VI w ramach projektu „Matematyka w kuchni ukryta”.

Projekt odkrywania matematyki w kulinarnych
działaniach prowadzony jest w naszej szkole dla uczniów klas IV-VI od września przez
p. Patrycję Burzyńską i p. Elżbietę Łągiewkę.
W finale działań projektowych uczniowie
przygotowali kawiarenkę, na której można
było degustować sałatki, ciasta i ciasteczka. Wszystkie smakołyki cieszyły się dużym
uznaniem, czego dowodem było ich szybkie
zniknięcie. Dodatkowo zainteresowane osoby
mogły zakupić świąteczne ozdoby oraz słodkości na Jarmarku Bożonarodzeniowym.
W części drugiej odbył się turniej rodzinek,
w którym uczestniczyły dwie drużyny: Żabki
z rodzicami z oddziału przedszkolnego oraz
Skrzaty z rodzicami z klasy I. Dzieci wspólnie
z rodzicami rywalizowały w konkurencjach
sprawnościowych. Tym razem zwyciężyła drużyna Żabek, lecz nagrody otrzymali wszyscy
uczestnicy.
Na zakończenie przedszkolaki i pierwszaki otrzymały upominki, ufundowane w tym
roku przez fundację „Pomóżmy Dzieciom
Poznać Świat” oraz słodkości z projektu
„Matematyka w kuchni ukryta” finansowanego przez Fundację mBank w ramach Programu
„mPotęga”.
Impreza udała się znakomicie! Przyniosła
ogromną radość i niezapomniane wrażenia.
Dziękując dyrekcji, nauczycielom, rodzicom
z niecierpliwością czekamy na nasze święto
w przyszłym roku.
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Niech nam żyją
wszystkie Babcie
i Dziadkowie
Karolina Stanisz, Agnieszka Szymczyk, Katarzyna Łągiewka
W niedzielne popołudnie, 15 stycznia, do szkoły w Witkowicach przybyli wyjątkowi
goście – najbliżsi naszych uczniów, w tym obchodzący niebawem swoje święto,
ukochane Babcie i Dziadkowie! W świątecznej atmosferze - przy choince, świetle
świec i dźwiękach kolęd mogliśmy uczcić ich święto.

P

o radosnym i życzliwym powitaniu
szanownych zebranych przez panią dyrektor Dorotę Kowalik głos zabrała
przedstawicielka Gminy Kłomnice, pani
sekretarz Barbara Mizera, składając wszystkim najlepsze życzenia noworoczne. Całą
uroczystość, w tym występy młodszych
i starszych uczniów, zapowiadał proboszcz
parafii w Witkowicach ks. Tomasz Dyjan.
Okazję do zaprezentowania umiejętności
wokalnych miały „zerowiaczki” przygotowane przez p. Agnieszkę Szymczyk i Iwonę
Dzionek, chór szkolny prowadzony przez
p. Karolinę Stanisz oraz uczniowie kl. II SP
- wychowankowie p. Katarzyny Łągiewki.
Popłynęły łagodne dźwięki tradycyjnych
kolęd, radosnych pastorałek i piosenek
składających jednocześnie życzenia drogim Babciom i Dziadkom. Mieliśmy okazję
wysłuchać uczennice, które w ostatnich
konkursach wokalnych zajmowały wysokie
miejsca: Zuzannę Kwarciak (wyróżnienie
w XX Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w GOK-u w Kłomnicach w kat. przedszkolnej), Igę Małek (II miejsce w Powiatowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrowie

Zielonej w kat. kl. I-III SP, wyróżnienie
w XX Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w GOK-u, w Kłomnicach), Milenę Cubałę
(I miejsce w Międzyparafialnym Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Jackowie w kat. kl. IV-VI)
oraz Kalinę Cubałę (II miejsce w Powiatowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrowie
Zielonej w kat. gimnazjalnej). Swoje przywiązanie do ukochanych Dziadków mogli
również wyrazić, przygotowani przez ks.
Dyjana, wychowankowie kl. IIIa i IIIb SP
w uroczystych recytacjach wierszy.
Na zakończenie, na wszystkich zebranych
gości czekała miła niespodzianka – kawałek
pysznego tortu!
W imieniu pani dyrektor Doroty Kowalik,
ks. proboszcza, nauczycieli i pracowników
Zespołu Szkół w Witkowicach, wszystkim
dumnym Babciom i Dziadkom pragniemy
złożyć następujące życzenia: „Niech nam
żyją wszystkie Babcie i Dziadkowie też, bo
bez nich jest świat markotny, o czym dobrze wiesz. Dlatego kochajmy, szanujmy
ich i z serca życzenia składajmy, By w radości i zdrowiu płynął im czas i byli podporą
w smutku dla nas.”

Wernisaż

wystawy Marty

Ojrzyńskiej
oraz Doroty
Kowalczyk

W dniu 12 lutego w nowym obiekcie Sala
Deva przy Pałacu w Nieznanicach obył
się wernisaż wystawy prac malarskich
Pani Marty Ojrzyńskiej oraz witraży
Pani Doroty Kowalczyk. To wyjątkowe
wydarzenie otworzyła gospodyni
nowoczesnego obiektu Pani Elżbieta
Lubert oraz Pani Katarzyna Sosnowska
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach.

P

o oficjalnym przywitaniu gości oraz
wspólnym toaście, obie artystki opowiedziały o początkach swojej artystycznej drogi,
prezentowanych pracach oraz planach na jej
dalszy rozwój
Zaprezentowana wystawa pokazała wysoki poziom artystyczny obu artystek. Obrazy
Pani Marty zachwyciły nietuzinkową strukturą oraz ciekawą charakterystyką czterech
żywiołów obecnych w naszym życiu codziennym. Potężne rozmiary kilkunastu prac zrobiły duże wrażenie na licznie przybyłej publiczności. Natomiast witraże Pani Doroty
zachwyciły pełnią kolorów, ciekawym projektem oraz solidnym wykonaniem. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Dziękujemy za obecność zaproszonych
gości w osobach: Przewodniczący Rady
Gminy Pan Adam Worwąg, Pani Barbara
Mizera – Sekretarz Gminy Kłomnice oraz reprezentanci Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie – Pani Małgorzata Chebel,
Tadeusz Michał Ogonek oraz Pan Ireneusz
Barton.			
Red.
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Z pamiętnika
skrzydlowskiej
„mPotęgi”
Patrycja Burzyńska, Elżbieta Łągiewka
W okresie od września do grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie
brali aktywny udział w projekcie matematyczno - kulinarnym „Matematyka
w kuchni ukryta”. Nasze działania prowadzone były w ramach III edycji Programu
„mPotęga” finansowanego przez mBank.

P

odczas trwania projektu zadaniem uczniów
było odkrywanie matematyki w kuchennych czynnościach. Zaproponowana forma
nauki miała za zadanie przekroczenie granic
pomiędzy papierowymi, nudnymi zadaniami,
a praktycznym działaniem uczniów w realnym
świecie. Prowadzenie zajęć w znanym uczniom
środowisku jakim jest kuchnia, miało uświadomić dzieciom jak często mają bezpośredni kontakt z matematyką, mimo, że nie są świadomi
jej obecności.
Na początku uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym ich poziom umiejętności
matematycznych (w praktycznym działaniu).
Każdy uczestnik musiał zmierzyć się z „wirtualnym” przepisem na ciasto, dokonać zakupów do
jego wykonania, przeliczyć odpowiednie ilości
i proporcje składników oraz umieć zaplanować
i przygotować przyjęcie dla grupy rówieśników.
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Pierwsze wrześniowe zajęcia rozpoczęliśmy pod
hasłem „Galaretkowy zawrót głowy”.
Z pamiętnika skrzydlowskiego ucznia.. .. Środa.
Dzisiaj bawiliśmy się galaretkami. Miałam
zestaw z trzech smaków: leśny, malinowy i pomarańczowy. Pachniało na całej świetlicy. Pani
podała nam dokładny przepis na galaretkowe
kubeczki. Łatwo powiedzieć - Odmierz 150 ml
wody….., a tak naprawdę to ile to jest?
Podczas spotkań uczniowie poznali zalety
i ciekawostki dotyczące galaretek, m.in.: dlaczego warto jeść galaretki, czym jest i jak powstaje
żelatyna, co to jest kolagen i dlaczego jest ważny.
Uczniowie mieli możliwość wykonania własnych
deserów, w tym galaretkowych kubków imprezowych, tęczowych robaczków oraz żelujących
smakołyków. Podczas zajęć uczniowie oprócz
znakomitej zabawy powtórzyli jednostki pojemności i sposoby ich przeliczania, a także sprytne

metody odmierzania odpowiedniej ilości płynów
oraz substancji sypkich.
Kolejne podejmowane działania miały za
zadanie obudzić w uczniach instynkt małego
przedsiębiorcy (planowania, szacowania kosztów, reklama produktu, modyfikacja działań
w celu osiągnięcia zysku). Październikowe poszukiwania matematyki rozpoczęliśmy od wycieczki do Pizzerii „Niezapominajka” w Garnku.
Z pamiętnika skrzydlowskiego ucznia …. Kolejna
środa (wizyta w „Niezapominajce” w Garnku).
- Spokojnie, każdy z was stanie teraz na swoim
miejscu tak, żeby mógł dobrze zobaczyć, jak panie wykonują pyszne pizze. Przygotujcie sobie
notesy, możecie robić zdjęcia, a na kolejnym
spotkaniu projektowym sami spróbujemy zrobić
pizze. - Ale takiej samej to chyba nie damy rady
zrobić. - Takiej samej nie, ale nasza na pewno
nie będzie gorsza….
Celem wycieczki było poznanie zasad funkcjonowania i prowadzenia pizzerii. Podczas
warsztatów uczniowie dowiedzieli się z jakich
składników (przynajmniej tych nieowianych tajemnicą firmy) i z jakich proporcji należy przygotować ciasto na pizzę, przypatrywali się sposobowi wyrabiania ciasta w tradycyjny okrągły placek
oraz dowiedzieli się czego należy unikać, aby nasza pizza wyglądała i smakowała wyśmienicie.
Uczniowie mieli możliwość przygotowania pizz
dla swoich kolegów zgodnie z zamówieniem,
a następnie zjedzenia gotowych produktów.
Był to czas przypomnienia przez uczniów praktycznych możliwości wykorzystania matematyki
w działaniach dotyczących: ułamków zwykłych
i dziesiętnych, obliczeń pieniężnych, przypomnienia własności koła i okręgu.
Na kolejnych spotkaniach uczniowie
podzieleni na grupy realizowali kulinarno
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- matematyczne zadania związane z przygotowaniem wskazanego przez nauczyciela smakołyku,
ćwicząc i doskonaląc kluczowe, nie tylko matematyczne, kompetencje przydatne w codziennym życiu.Na podstawie otrzymanego przez
nauczyciela przepisu uczniowie: dokonywali wyboru produktów potrzebnych do przygotowania
ciasta i zbierali informacje na temat ich cen w dowolnym sklepie na terenie miejsca zamieszkania
lub okolic, obliczali łączną kwotę jaką muszą
wydać na zakup potrzebnych artykułów.
W kolejnym kroku, uczniowie pod okiem
nauczyciela, przeszli do praktycznego przygotowania ciasta na podstawie opisu słownego.
Doskonalili umiejętność odmierzania odpowiedniej ilości produktów przy pomocy dostępnych
narzędzi, samodzielnie przygotowywali i porządkowali miejsce kulinarnej pracy.
Podczas zajęć koła matematycznego uczniowie rozwiązywali zadania związane z ustaleniem
zawartości kalorycznej spożywanych produktów,
potraw, obliczali wagę poszczególnych składników wykorzystanych w przepisie oraz łączną
wagę ciasta. Wcielili się w rolę cukiernika i dokonali szacowania wartości sprzedaży gotowych
produktów, podzielonych na równe części lub
sprzedaż gotowych ciastek i serniczków.
W listopadzie i w grudniu tematyka projektu kręciła się wokół figur geometrycznych.
Uczniowie podczas zajęć kulinarnych, a także podczas pracy indywidualnej wyszukiwali
w swoim otoczeniu zastosowania elementów
geometrii i nauki o liczbach.
Listopad rozpoczęliśmy akcją propagowania zdrowego żywienia. Uczniowie wykonywali kanapeczkowy lunch time z figurami w tle.
Celem zadania było przygotowanie zdrowych,
ale zarazem ciekawych i bogatych w kształty,
matematycznych kanapek. Zdrowym drugim
śniadaniem uczniowie poczęstowali swoich
młodszych kolegów z klas I-III.
Na Andrzejkową dyskotekę uczniowie klasy
VI zorganizowali szkolną pizzerię. Przygotowali
poczęstunek dla swoich kolegów w postaci małych pizz z bogatą ilością zdrowych dodatków.
Z pamiętnika skrzydlowskiego ucznia …. Piątek.
- Proszę pani? A jak już wyrobi się to ciasto na
pizzę i ją upieczemy, to ile kawałków będę mógł
zjeść? - Każdy z was dostanie 2 razy po 1/8 pizzy.
Każdy kawałek z innymi dodatkami. - Proszę
pani, ale ja chcę ćwiartkę. - Oj chłopak, przecież
to tyle samo. - Naprawdę???
W związku ze zbliżającymi się świętami
uczniowie przygotowywali ozdoby z masy lukrowej, którymi następnie ozdobili bogate w kształty świąteczne pierniczki.
Ważnym punktem projektu była prezentacja naszych wytworów kulinarnych. W trakcie
naszej czteromiesięcznej działalności przygotowaliśmy poczęstunki dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Skrzydlowie oraz
dla gości zaproszonych na Dzień Edukacji
Narodowej, Powiatowy Turniej Szachowy,
Dzień Przedszkolaka i Pierwszaka. Nasze

serniczki, ciasteczka z galaretką, mini pizzerinki, zdrowe kanapeczki, sałatki oraz pierniczki
można było zakosztować podczas przerw. Na
finałowej prezentacji naszego projektu podczas
Dnia Pierwszaka i Przedszkolaka wszyscy mogli zakosztować: „Smerfowej pianki”, zdrowych
sałatek warzywnych i owocowych, szaszłyków.
Wszystkie smakołyki znikały w mgnieniu oka,
co świadczy o profesjonalnym wykonaniu i trafionym w gust odbiorców wyborze produktów.
Nasze świąteczne pierniczki, ozdobione własnoręcznie zrobionymi cukrowymi ozdobami
zostały przekazane w ramach programu eTwining dzieciom z Francji, Portugalii i Rumunii,
a część smakołyków została zaprezentowana na
Kłomnickim Jarmarku Bożonarodzeniowym.
Projekt wpłynął również na rozwój kompetencji informatycznych uczniów. W trakcie
zajęć koła informatycznego oraz zajęć komputerowych dzieci przygotowywały w formie cyfrowej: przepisy, cenniki w formie tabelarycznej
oraz uczyły się tworzenia filmów i prezentacji ze
zgromadzonych podczas projektu zdjęć.
Jednym z cyfrowych zadań była zabawa
w „Matematycznych detektywów”. Celem pracy
było wyszukanie w kuchni elementów matematyki oraz udokumentowania ich w formie zdjęć.
Dzięki funduszom pozyskanym przez udział
w projekcie szkoła pozyskała liczny sprzęt kuchenny, który pozwolił na prowadzenie praktycznych zajęć kulinarnych, a także laptopa, który
wzbogacił zasoby edukacyjne szkoły. Z otrzymanych środków zakupione zostały produkty
spożywcze oraz słodycze i owoce, z których przygotowano paczki mikołajkowe dla przedszkolaczków i pierwszaczków oraz dla wszystkich
uczestników projektu.
W działania naszego projektu zaangażowali się również liczni partnerzy. Dużą pomocą w prowadzeniu warsztatów kulinarnych
okazali się uczniowie gimnazjum należący do
Klubu Bardzo Młodych Gospodyń Wiejskich
i panie z KGW Skrzydlów, którzy wsparli działania nauczycieli. Dzięki właścicielom sklepów
w Skrzydlowie i okolic, uczniowie mogli przeprowadzić zadań dotyczące planowania zakupów
i partycypacji w kosztach. Praktyczne warsztaty
w Pizzerii w firmie „Niezapominajka” w Garnku
dała uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z przydatnością matematyki w prowadzeniu małej gastronomii.
Niewątpliwie udział w projekcie przyniósł
uczniom nie tylko frajdę w zabawach kulinarnych, ale przede wszystkim podniesienie wielu
umiejętności matematycznych przydatnych
w życiu codziennym.
W celu promocji naszego projektu został
stworzony fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na którym umieszczane zostały newsy, zdjęcia i filmy z realizacji projektu
wykonane przez prowadzących oraz uczniów
przynależnych do projektu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia. (https://www.facebook.
com/Matematykawkuchniukryta/).

XX Jubileuszowa

Gala Kolęd
i Pastorałek
Renata Krawiec

Wyrazem docenienia dwudziestoletniej
tradycji Festiwali Kolęd i Pastorałek
w GOK w Kłomnicach oraz
zaprezentowania wartości śpiewania
kolęd i pastorałek była Gala Kolęd
i Pastorałek w dniu 21 stycznia.

B

ohaterami Gali byli zwycięzcy – dzieci
i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu
naszej gminy. Goście to nauczyciele przedszkoli, szkół, rodzice, babcie i dziadziusiowie zwycięzców festiwalu. Nagrody wszystkim zwycięzcom rozdali: Przewodniczący Rady Gminy
w Kłomnicach – Adam Worwąg i Dyrektor
GOK w Kłomnicach – Katarzyna Sosnowska.
Zaprosiliśmy wszystkich jednakowo i szczerze do uczczenia Jubileuszowej
XX Edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek –
skosztowania tortu, który otrzymaliśmy
od naszych darczyńców: Sklep Firmowy
Cukiernia Piekarnia Sosnowski Włoszczowa,
Cukiernictwo Piekarnictwo GOM Owczarek
Gomunice. Pączki otrzymaliśmy od Roberta
Rybaka Zakład Piekarniczo – Cukierniczy
w Kłomnicach. W świątecznej atmosferze
przeżyliśmy ostatni czas śpiewania kolęd
i pastorałek. Prawie wszyscy o tym wiedzą że
polskie kolędy są najpiękniejsze pod względem treści i melodii. Ponadto w porównaniu
z innymi narodami - kolęd mamy najwięcej.
U nas w GOK w Kłomnicach – piękne śpiewanie kolęd uświęcone jest tradycją!
19

Gazeta Kłomnicka

Święto wwNieznanicach
Pałacu

Joanna Tomaszewska – Kubik

W niedzielne popołudnie, 22 stycznia, w gościnnych progach Pałacu Nieznanice odbył
się XIV Wieczór Kolęd i Spotkanie Opłatkowe, podczas którego zgromadzeni mogli
odpocząć, posłuchać muzyki i jeszcze przez chwilę pozostać w świątecznym nastroju.

N

iedawno obchodziliśmy najbardziej rodzinne spośród świąt, święta Bożego
Narodzenia, toteż wydarzenie to było niewątpliwie artystyczną kontynuacją duchowych przeżyć, które każdemu z nas w tym szczególnym
czasie towarzyszyły.
Organizatorami przedsięwzięcia byli:
pani Elżbieta Lubert- właścicielka Pałacu
Nieznanice, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Witkowicach, parafia pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa Męczennika w Witkowicach
i Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach.
Wśród licznie zgromadzonych uczestników
spotkania gościliśmy: pana Jana Miarzyńskiego
- członka zarządu Powiatu Częstochowskiego,
księdza kanonika Tomasza Dyjana - proboszcza parafii św. Stanisława BM w Witkowicach,
panią Dorotę Kowalik- dyrektora Zespołu Szkół
w Witkowicach, panią Katarzynę Sosnowskądyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach, pana Adama Śliwakowskiegozastępcę wójta Gminy Kłomnice, panią Ewę
Dąbrowską- skarbnika Urzędu Gminy Kłomnice,
panią Annę Kozę - radną Gminy Kłomnice, pana
Janusza Bławata - sołtysa Chorzenic i pana
Krzysztofa Wójcika.
Tegoroczny wieczór kolęd, z wielką gracją
i wdziękiem poprowadzili Magdalena Flasza
- Łapucha, absolwenta szkoły w Witkowicach
i Kamil Urbańczyk – uczeń drugiej klasy
Gimnazjum w Witkowicach.
Spotkanie otworzyła p. Elżbieta Lubert, serdecznie witając przybyłych i składając wszystkim noworoczne życzenia. Równie ciepłe słowa skierował do zebranych prezes SRK p. A.
Borkowski, ksiądz proboszcz T. Dyjan oraz p.
dyrektor ZS w Witkowicach D. Kowalik.
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Następnie uczennice tutejszej szkoły przekazały kwiaty i podziękowania na ręce gospodyni.
Kolejnym punktem programu były występy uczniów ZS w Witkowicach pod opieką
pani Małgorzaty Gonery. Recytatorzy (Oliwia
Wolańska, Marcelina Kubik, Małgorzata
Witczak i Kamil Urbańczyk) wprowadzili gości w świat poezji księdza Jana Twardowskiego
- człowieka, który piękno i majestat Boga podziwiał oczami duszy.
Na pałacowych schodach nie mogło tez zabraknąć Igi Małek, uczennicy trzeciej klasy SP
w Witkowicach, która zaśpiewała bardzo nastrojową pastorałkę pt. „Zagraj dziecku kołysankę”.
Na wielki aplauz publiczności zasłużyła
Aleksandra Borkowska, która przy akompaniamencie Mikołaja Borkowskiego, po mistrzowsku i z wielkim temperamentem, zaprezentowała kolędę z repertuaru Musicalu Metro pt.
„Uciekali, uciekali”.
Tradycyjnie do Nieznanic przybyli kolędnicy ze świetlicy Nasza Przystań, z bardzo ciekawym repertuarem, wzbogaconym motywem
z arii „Skrzypek na dachu” – „Gdybym był bogaczem” – wykonanym przez p. A. Borkowskiego
i p. Marka Gajoska. Godny pochwały i najwyższego uznania jest fakt, że część środków
pieniężnych otrzymanych przez młodych kolędników od mieszkańców parafii Witkowice,
zostaje przekazanych na edukację pochodzącej
z Rwandy 18-letnej Muizy Kihutu, którą opiekuje
się Koło Przyjaciół Afryki, działające od kilku lat
przy świetlicy Nasza Przystań, w ramach dzieła
Pallotyńska Adopcja Serca.
Prawdziwą niespodziankę zgotowali goszczący w niedalekiej okolicy dwaj sławni tenorzy. Co prawda, panowie przebywali tutaj
na rekonwalescencji z powodu niedyspozycji

gardła, niemniej jednak organizatorom udało
się namówić ich na krótki występ. Specjalnie dla
gości Pałacu Nieznanice zaśpiewali pochodzącą z operetki „Baron Cygański” arię „Barinkaya”.
Publiczność w śpiewakach rozpoznała dobrze
nam znany duet: p. Andrzeja Borkowskiego i p
Marka Gajoska.
Artystyczny program wypełnił także występ Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego
„Klepisko”. Artyści, pod przewodnictwem pana
Mieczysława Tkacza, zaprezentowali pochodzące z XIX - wiecznej krakowskiej kantyczki
kolędy i pastorałki. Nie zabrakło też pięknej kolędy „Mizerna, cicha”. Koncert był niezwykłą,
muzykalną ucztą. Zebrani słuchali go nie tylko
uszami, ale i duszą.
Wreszcie przyszedł czas na promocję najnowszej, wydanej w grudniu 2016 roku przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji
Częstochowskiej publikacji pt. „Opowiedz
mi”, zawierającej nie tylko prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursach
o zasięgu powiatowym: „Opowiedz mi o Janie
Pawle II” i „Opowiedz mi o mojej rodzinie”, ale
też niezwykłe wystąpienie duchowej siostry Jana
Pawła II – doktor Wandy Półtawskiej, przygotowane specjalnie na obchody Roku Jana Pawła II
w Witkowicach, które miały miejsce 18.10.2015
roku. Prezentacji wymienionej pozycji dokonał
p. Sławomir Kopacki ze Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Witkowicach. Prelegent podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi funkcjonowania i roli rodziny w kształtowaniu postaw
moralnych współczesnej młodzieży. Po lekturze
prac konkursowych okazało się, że w powiecie
częstochowskim istnieje wiele rodzin, dla których dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” nadal są
mottem życiowym.
Podczas uroczystości miało miejsce rozstrzygnięcie facebookowego konkursu na najładniejszego bałwanka. Wszyscy twórcy śnieżnych
postaci zostali nagrodzeni i otrzymali drobne
upominki i słodycze.
Życzenia dla uczestników spotkania przekazali p. Jan Miarzyński, p. Katarzyna Sosnowska
oraz p. Ryszard Krawiec.
Następnie głos zabrał zastępca wójta Gminy
Kłomnice p. Adam Śliwakowski, który pogratulował kolędnikom zapału z jakim podtrzymują
i kultywują nieco już zapomniany piękny, wielowiekowy i ludowy obrzęd.
Wieczór zakończył się opłatkiem.
Romantyczny poeta Cyprian Kamil Norwid
napisał: „Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb
biblijny/ Najtkliwsze przekazując uczucia w tym
chlebie”, tak i uczestnicy spotkania przełamali
się opłatkiem, życząc sobie błogosławionego,
pełnego miłości i ludzkiej życzliwości 2017 roku.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy bezinteresownie
przyczynili się do przygotowania uroczystości,
jak i licznie przybyłym gościom za stworzenie
niepowtarzalnego klimatu. Cieszymy się, że
w swoich poczynaniach mamy tak wielu oddanych sprzymierzeńców.
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Rok 2016 w GLKS Gmina Kłomnice
Zarząd Klubu

Za nami ciekawy rok polskiego futbolu. Na podsumowanie piłkarskiego roku
w GLKS Gmina Kłomnice czekaliśmy do Gali Tygodnika Piłka Nożna (04.02.2017r.) na
której zostali wyłonieni najlepsi z najlepszych ze środowiska piłkarskiego naszego
kraju. Mieliśmy nadzieję, że w tak licznych nominacjach (piłkarz roku, drużyna
roku, odkrycie roku i kilku innych) znajdzie się mały akcent związany z naszym
klubem. Z zakulisowych informacji dowiedzieliśmy się, że było bardzo blisko
w kategorii Piłkarz Społeczny, może w następnym roku.

W

roku 2016 w rozgrywkach ligowych
GLKS Kłomnice reprezentowało sześć
drużyn w kategoriach: senior, junior, trampkarz, młodzik, orliki i żak. W klubie są jeszcze
drużyny oldboyów, dziewcząt i skrzatów (grupa
selekcyjno-naborowa). Mijający rok był dla naszego klubu rokiem bardzo udanym. Drużyna
seniorów w czerwcu na zakończenie sezonu
2015/16 w lidze okręgowej zajęła historyczne 4
miejsce, drużyna juniorów zajęła drugie miejsce w II lidze wojewódzkiej, a pierwsze miejsca w swoich ligach zajęły drużyny trampkarzy
i młodzików. Do sezonu 2016/17 klub przygotował, również sześć drużyn. W lidze okręgowej
po rozgrywkach jesiennych seniorzy zajmują
trzecie miejsce (dwa punkty straty do lidera).
Rozgrywki w tym sezonie są bardzo trudne,
ponieważ będzie reforma ligi i do klasy A może

spaść nawet dziewięć zespołów. Największym
sukcesem może pochwalić się drużyna trampkarzy. Chłopcy i dziewczyny trenera Daniela
Fidlera zajęli pierwsze miejsce w trzeciej lidze
śląskiej i awansowali do drugiej ligi wojewódzkiej w której grają między innymi drużyny Ruchu Chorzów, Piasta Gliwice i Gwarka
Zabrze. Zespół młodzików zajął również
pierwsze miejsce, juniorzy 10 miejsce, orliki 5
miejsce, a żaki 3 miejsce. Małe podsumowanie
matematyczne naszego klubu dotyczące roku
2016: ilość rozegranych meczów ligowych – 133,
ilość strzelonych bramek – 421, ilość straconych
bramek – 259 i ilość zawodników biorących
udział w rozgrywkach – 127.
W grudniu klub zorganizował dwie ważne imprezy sportowe. Pierwsza to Memoriał
Zbyszka Młyńskiego. Dzięki dużemu

Turniej Piłki Halowej
w Kłomnicach
Sławomir Bekus
W dniu 17 grudnia 2016r. odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej w kategorii klas
I-III Szkół Podstawowych w Hali Sportowej w Kłomnicach. Organizatorem zawodów
był Zespół Szkół w Rzerzęczycach oraz Rada Rodziców przy ZS w Rzerzęczycach fundator nagród. Pomysłodawcą i koordynatorem turnieju był p. Sławomir Bekus.

W

zawodach uczestniczyło pięć szkół.
Rozgrywki były prowadzone systemem
„każdy z każdym”. A oto jak przedstawiała się
rywalizacja: SP Kłomnice – SP Zawada 3:0, SP

Konary – SP Witkowice 0:1, SP Witkowice –
SP Kłomnice 0:5, SP Konary – SP Rzerzęczyce
0:8, SP Witkowice – SP Rzerzęczyce 1:4,
SP Konary – SP Zawada 0:3, SP Rzerzęczyce

zaangażowaniu M. Michonia, S. Pindycha,
J. Krysiaka i innych działaczy to sportowe wydarzenie miało piękny wspomnieniowy klimat.
W tym dniu na wspólne uczczenie pamięci byłych kolegów i działaczy kłomnickiego boiska.
Do Hali Sportowej w Kłomnicach przybyła najbliższa rodzina Zbyszka, dawni i obecni zawodnicy, działacze, trenerzy, strażacy z Nieznanic
i kibice. Wśród byłych zawodników można
było spotkać pana Romana Stępnia, który obecnie jest doktorem w Wyższej Szkole
Sportowej w Łodzi i pana profesora Eligiusza
Małolepszego z żoną którzy są pracownikami AJD w Częstochowie. Spotkanie miało
też charakter piłkarskiego turnieju, w którym wszyscy zostali zwycięzcami. Drugim
wydarzeniem było przeprowadzenie turniejów piłkarskich dla dziewcząt. UKS „Watra”
Gidle, „Stowarzyszenie Jedność w Działaniu”
z Zawady i GLKS Kłomnice zorganizowali
9,10,11 grudnia dużą imprezę piłkarską w której
udział wzięło 26 drużyn i ponad 200 zawodniczek. W ostatnim tygodniu przed świętami piłkarki, piłkarze i działacze naszego klubu wzięli
udział w corocznym spotkaniu opłatkowym
życząc sobie zdrowia i sukcesów sportowych
w nowym 2017 roku.

– SP Kłomnice 1:4, SP Zawada – SP Witkowice
0:0, SP Kłomnice – SP Konary 7:0, SP
Rzerzęczyce – SP Zawada 2:0.
Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce: SP Kłomnice; II miejsce:
SP Rzerzęczyce; III miejsce: SP Zawada; IV
miejsce: SP Witkowice; V miejsce: SP Konary.
Nagrodami w turnieju były puchary i dyplomy
dla każdej drużyny, które wręczyła zespołom
p. dyrektor Agnieszka Rataj. Opiekę medyczną
nad zawodami pełniła p. Lidia Danielewska
(NZOZ Przychodnia Lekarska w Kłomnicach).
Turniej był szansą pokazania przez
uczniów swoich umiejętności sportowych
oraz był okazja do dobrej zabawy. Cieszył się
dużym zainteresowaniem więc mamy nadzieję, że rozgrywki powtórzymy za rok.
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Turniej sołectw z okazji Narodowego
Święta Niepodległości
Stanisław Matuszczak
Rozegrane na strzelnicy pneumatycznej cykliczne drużynowe zawody strzeleckie
o puchar Wójta Gminy zgromadziły na starcie 7 drużyn.

W

zawodach wzięły udział drużyny
z sołectw: Kłomnice, Chorzenice,
Witkowice, Rzerzęczyce, Nieznanice,
Karczewice i Chmielarze. Zwycięzcą zawodów została drużyna z Chorzenic przed
Witkowicami i Kłomnicami. W składzie zwycięskiej drużyny występowali: Poroszewski
Jarosław, Zyzik Tadeusz i Bławat Janusz.

Każdy z zawodników oddawał do tarczy po
20 strzałów ocenianych w kolejności, decydowała suma punktów poszczególnych zawodników z drużyny, a w przypadku równej ilości
punktów większa liczba 10, 9, 8 itd. Tego rodzaju turnieje służą integracji społeczeństwa
tworząc niepowtarzalną atmosferę w trakcie rywalizacji sportowej, a także powodują

Szach - mat!
Katarzyna Wiewióra
19 grudnia 2016 roku do Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie przybyli
uczniowie z Kruszyny, Widzowa, Lgoty Małej, Mstowa i Rędzin na II Powiatowy
Turniej Szachowy. Przeprowadzono go w ramach projektu „Wspólnie, zdrowo,
bezalkoholowo” realizowanego przez Fundację „Pomóżmy Dzieciom Poznać
Świat” w Skrzydlowie, z funduszy Urzędu Gminy w Kłomnicach, w ramach zadania
publicznego „Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016”.

S

zachy to gra wymagająca logicznego myślenia i umiejętności koncentracji, którą
uczniowie podczas gry „szlifują”. Widoczna
jest coraz większa popularność tej dyscypliny
sportowej wśród dzieci i młodzieży Jest to dla
nich, oprócz przyjemności konkurowania, nauka matematyki w praktyce.
W stosunku do roku ubiegłego, na tegoroczny konkurs, w progi naszej szkoły zawitało
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o wiele więcej uczniów niż w poprzednim roku.
Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Ponadto prowadzona była klasyfikacja drużynowa. Po zaciętej
rywalizacji wyłonieni zostali zwycięzcy w następujących kategoriach:
Chłopcy SP: 1. Szymon Kruk; 2. Dawid
Machoń; 3. Mateusz Świącik. Dziewczęta
SP: 1. Zuzanna Lewkowicz; 2. Kamila Karoń;

popularyzację dyscypliny strzeleckiej w każdej kategorii wiekowej. Optymistycznym
zwiastunem zainteresowania rywalizacją
strzelecką jest coraz większy udział kobiet
w szeregach braci strzeleckiej. Zwycięzcy
zawodów otrzymali pamiątkowe puchary
i dyplomy. Organizatorzy i pomysłodawcy
tego rodzaju imprezy mają nadzieję na kontynuacje zawodów w coraz większym gronie
zainteresowanych.
Dziękujemy wszystkim, którzy wnoszą
jakikolwiek wkład w organizację turnieju.

3. Weronika Kluska. Chłopcy Gimnazjum:
1. Jakub Psiuk; 2. Jan Dobrakowski; 3. Dominik
Szwedziński. Dziewczęta Gimnazjum:
1. Rozalia Broniszewska; 2. Żaklina Dudek;
3. Klaudia Bednarczyk, Wiktoria Kamińska.
Klasyfikacja Drużynowa SP: 1. Rędziny, Lgota
Mała; 2. Widzów; 3. Skrzydlów. Klasyfikacja
Drużynowa Gimnazjum: 1. Widzów; 2. Rędziny,
Kruszyna; 3. Skrzydlów.
Dla wszystkich uczestników turnieju
smaczny poczęstunek przygotowali uczniowie
klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie,
realizujący projekt „Matematyka w kuchni
ukryta”. Projekt ten jest finansowany w ramach
programu „mPotęga” prowadzonego przez
mBank. Również w tym projekcie podstawowym celem była nauka matematyki w praktyce.
Młodzież bardzo chętnie bierze udział
w tego typu zajęciach. Są dla nich odskocznią
od codziennych zajęć lekcyjnych, a jednocześnie uczą wielu przydatnych na co dzień umiejętności, a przecież właśnie o to w nauce chodzi.
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Stara stodoła w Bartkowicach
Krzysztof Wójcik
W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić zdjęcie
z okresu międzywojennego, które przedstawia miejsce już dzisiaj nie istniejące.
Oczywiście teren jest, jednakże jest już zupełnie inaczej zagospodarowany. Niegdyś
był tutaj pusty plac, przy którego zachodniej granicy stała duża, kryta strzechą,
stodoła widoczna na zdjęciu i wybudowana prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku,
kiedy ten teren należał do miejscowego dworu..

T

eren ten należał do rodziny państwa
Bugałów i oni też wykorzystywali przedstawioną stodołę. Nie był to typowy obiekt,
gdyż był przede wszystkim większy, o kilku
„klepiskach” czy też „boiskach” jak je wtedy nazywano. Mogli sobie na nie pozwolić
tylko więksi gospodarze, a takimi byli p.
Bugałowie.
Ta konstrukcja pozwalała na bardziej swobodne dysponowanie wnętrzem.
Widoczne drewniane ściany między murowanymi filarami były ruchome. Po zapełnieniu jednego sąsieka, ściankę montowano,
a wjeżdżano następnym „wjazdem” i zapełniano kolejny i tak dalej. Składowano
w niej głównie zboże, ale tez na klepisku
trzymano sprzęt rolniczy, np. widoczny na
zdjęciu „drabiniasty” wóz czyli furmanka
przystosowana do przewożenia snopów zboża i ewentualnie siana. Takie furmanki ze

zbożem czy sianem pojawiały się na ulicach
naszych miejscowości jeszcze w latach 70tych a nawet 80-tych.
Pod ścianą – wrotami stodoły widoczny
jest jeszcze jeden sprzęt dziś już niespotykany i nie wykorzystywany – to „wialnia”.
Podczas młócenia zboża za pomocą cepów
na klepisku, oddzielało się ziarno wraz z plewami od kłosów i gromadziło na spodzie. Po
zebraniu czystej już słomy ziarno zbierano
do worków lub innych pojemników, jednakże było ono zanieczyszczone właśnie owymi
plewami. Trzeba je było oczyścić i robiono to właśnie przy pomocy wspomnianej
wialni. Główną jej częścią był swego rodzaju
drewniany wentylator – przy obracaniu za
pomocą korby wytwarzał podmuch powietrza. Zanieczyszczone ziarno przesypywało
się na ruchomych sitach, a podmuch powietrza wywiewał lżejsze plewy, natomiast

cięższe i mniejsze ziarna piasku spadały
przez gęste sita. Samo ziarno wypadało do
odpowiednich kanałów po przesianiu przez
odpowiednie dla siebie siatki i trafiało już
czyste do podstawionych worków.
Jak już wspomniałem, teren należał
do państwa Bugałów i położony był mniej
więcej naprzeciw ich obecnej posesji
w Bartkowicach. Dzięki ich uprzejmości
z drogi dojazdowej prowadzącej na pola
i łąki na tzw. Bartkowskim mogli korzystać
inni gospodarze jednakże nie było ich wielu,
gdyż niemal cały ten teren należał do tego
jednego gospodarza. Współczesnej fotografii tego miejsca nie zamieszczam, gdyż
zabudowany jest w tej chwili prywatnymi
domami.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami
oraz zachęcam do kontaktu na adres
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszukuję
od dawna zdjęć niektórych obiektów
w Kłomnicach i okolicy, np. starego dworu
w Kłomnicach, dworu w Konarach, starej
kaplicy w Zawadzie, itp. Z góry dziękuję
i jednocześnie zachęcam do poszukiwań!
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