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Drodzy Mieszkańcy Gminy Kłomnice!

Szanowni  Goście, odwiedzający naszą gminę! 

Na pełen tajemnicy i radości czas przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia pełne miłości i pokoju.

Życzę, aby nadzieja i wiara zagościły w naszych domach i towarzyszyły nam każ-
dego dnia, pozwalając realizować osobiste i zawodowe zamierzenia, przynosząc dużo 
szczęścia i pogody ducha.

Niech pokój i dobro na stałe napełni nasze serca, otwierając je na potrzeby innych 
ludzi. Wesołego Alleluja!

Szanowni Państwo!
Przed nami kolejne Święta Wielkanocne. To najstarsze i  najważniejsze święto 

chrześcijańskie, które mocno wpisało się w polską tradycję, chwila sprzyjająca do ro-
dzinnych spotkań i refleksji. Na ten ważny czas w imieniu własnym i Rady Gminy 
Kłomnice życzę Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, spokój oraz wzajemną 
życzliwość. Spędzony czas w  gronie rodziny i  przyjaciół był czasem sprzyjającym 
wyciszeniu, zadumie i odpoczynkowi. Życzę również, aby ten czas otuchy i nadziei, 
stał się źródłem wzmacniania ducha dla społeczności naszej Gminy.

Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Wesołych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy spędzonych wśród srebrnych 
bazi i  kochającej rodziny.  Smacznego święconego jajka oraz mokrego poniedziałku, 
a także  pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

    Redakcja „Gazety Kłomnickiej
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Komunikat w sprawie wypowiedzenia 
umowy na odbiór śmieci

Dawid Smolarek

W  związku z  nowym sys-
temem gospodarowania 
odpadami komunalnymi, 

jaki ma obowiązywać od 1 lipca 2013 
r., uprzejmie informujemy mieszkań-
ców Gminy Kłomnice o konieczności 
wypowiedzenia dotychczasowej umo-
wy na odbiór odpadów komunalnych.

Każdy z  mieszkańców posiadający 
umowę na odbiór odpadów komunal-
nych, podpisaną z  uprawnionym do 
tego przedsiębiorcą, powinien indy-
widualnie wypowiedzieć tę umowę ze 
skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r. 

Po sprawdzeniu okresu wypowie-
dzenia, zależnego od indywidualnych 
zapisów zawartych w umowie na odbiór 
odpadów komunalnych, należy wysłać 
wypowiedzenie tej umowy na adres fir-
my, z którą ją podpisano. W przypadku 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
aby umowa została uznana za rozwią-
zaną z dniem 30 czerwca 2013 r., wy-
powiedzenie należy wysłać z  końcem 
marca 2013 roku. «

...................., dnia ……….............……
……..…………………………
          (nazwisko i imię)

…………………………………

………………………………….
        (adres zamieszkania)

……………………………………
       (nr klienta i nr umowy)
        

……………………………….
.………………………………

(dane firmy)
WYPOWIEDZENIE

Niniejszym wypowiadam umowę nr ……………..………. z dnia …………..…
dotyczącą wywozu odpadów komunalnych z posesji położonej przy ulicy 
…………………….... w miejscowości ………………………, ze skutkiem na 
dzień 30 czerwca 2013 roku.

     ……………………………..
     (podpis)

WZÓR
Wypowiedzenia

ARiMR ostrzega przed oszustami!
Adam Śliwakowski

Do Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa do-
tarły informacje, że rolnicy 

z  różnych regionów Polski otrzymują 
pisma, opatrzone logotypem łudząco 
podobnym do logotypu ARiMR, w któ-
rych anonimowy autor zachęca do wpła-
cania pieniędzy na podany numer konta 
bankowego, w  celu otrzymania dopłat 
bezpośrednich. Reklamuje to pismo 
jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszą 
drogą do otrzymania dotacji bezpośred-
niej”. Dalej wskazuje, że korzystając z tej 
propozycji rolnik zapewni sobie „spokój, 
relaks i  beztroski sen” i  dołącza blankiet 
przekazu pocztowego z  sumą do wpła-
ty 246 zł., z tytułem przelewu: „opłata za 
wniosek”. Anonimowy autor nie precyzuje 
jednak na czym ma polegać skorzystanie 
z  jego propozycji. Używa pojęcia bardzo 

nieprecyzyjnego, mogącego wskazywać 
np., że trzeba zapłacić za samo dostarcze-
nie wniosku o przyznanie dopłat bezpo-
średnich, a  przecież taki wniosek rolnik 
otrzymuje bez żadnych opłat. Przesłanie 
wypełnionego przez rolnika wniosku do 
Agencji, czy to w  formie papierowej czy 
elektronicznej, także jest bezpłatne. 

W  związku z  zaistniałą sytuacją 
Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa oświadcza, że nie ma z  tym 
pismem nic wspólnego i prosi o zignoro-
wanie go. ARiMR nie prowadzi bowiem 
odpłatnej działalności polegającej na przy-
gotowaniu wniosków o przyznanie dopłat 
bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego 
rodzaju wsparcia finansowego. Wysyła-
nie pism do wielu rolników, na których 
umieszczono nazwę „ARMiR” łudząco 
podobną do skrótu ARiMR (Agencja Re-

strukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa) 
i znak graficzny bardzo podobny do praw-
dziwego logo Agencji, wskazuje, że może 
to być oszustwo zaplanowane na szeroka 
skalę. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przestrzega przed korzy-
staniem z ofert, w których brak podpisu, 
brak jakichkolwiek danych kontaktowych, 
a ich przekaz jest bardzo niejasny. Doku-
menty te z  pewnością nie pochodzą od 
Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa. 

W przypadku otrzymania takich ofert 
zachęcamy do kontaktowania się z naszy-
mi placówkami, w celu potwierdzenia, czy 
takie pisma powstały w ARiMR. W przy-
padku podejrzenia, że chodzi o oszustwo 
wyłudzenia, należy przekazać sprawę do 
organów ścigania. 

www.klomnice.pl
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  Wypełnianie wniosków obszarowych 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w  Częstochowie informuje rol-
ników, że śladami lat ubiegłych punkt 

świadczący pomoc przy wypełnianiu 
wniosków obszarowych czynny będzie 
w  Sali USC Urzędu Gminy Kłomni-

ce, od dnia 18.03.2013 r w następują-
cych dniach: poniedziałki, środy, piątki 
w godzinach od 900 do 1400. «

Śląska Izba Rolnicza – wapnowanie gleb
Adam śliwakowski

Informujemy Państwa że trwa nadal 
przyjmowanie wniosków o  wspar-
cie wapnowania gleb na niezmie-

nionych zasadach do momentu wy-
czerpania się środków II i  III transzy 
(w sumie pozostało ok. 300.000,00 zł).

Złożony i nie zrealizowany wniosek 
jak również zawarta w  roku ubiegłym 
umowa o dofinansowanie nie wyklucza 

możliwości ubiegania się o  wsparcie 
w roku bieżącym. Możliwe jest ponow-
ne zawarcie kolejnej umowy o dofinan-
sowanie dla rolników korzystających ze 
wsparcia w roku 2012.

W  przypadku gdy wniosek został 
do nas złożony i nie zrealizowany nie 
ma potrzeby ponownego go składania 
w roku bieżącym. 

Przewidywane terminy wypłat II 
i  III transzy zostały przesunięte (ter-
miny poniżej) ze względu na wymóg 
zamknięcia listy zawartych umów na 
daną kwotę całej transzy, dopiero wów-
czas po pozytywnym wyniku kontroli 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
środki zostają przekazywane dając nam 
możliwość wypłat. «

Ulica Częstochowska w Kłomnicach 
Jan Miarzyński

We wrześniu ub. roku na Ze-
braniu Wiejskim w Kłom-
nicach  mieszkańcy przy-

jęli uchwałę, w  której wyrazili swoje 
zaniepokojenie stanem chodników 

i  nawierzchni ulicy Częstochowskiej 
w Kłomnicach 

Sołtys i  Rada Sołecka w  Kłomni-
cach zwróciła się z  zapytaniem w  tej 
sprawie do Dyrekcji Dróg Krajowych 

w Katowicach
Poniżej przedstawiamy treść 

w/w pisma z dnia 28.11.2012 oraz od-
powiedź GDDKiA w  Katowicach na 
to pismo.

Sz.p Ewa Tomala – Borucka 
Dyrektor GDDKiA  

Oddział w Katowicach 

„We wrześniu br. na Zebraniu Wiejskim w Kłomnicach mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie, ciągle odkładaną w tej miej-
scowości przebudową drogi krajowej nr 91. W imieniu mieszkańców Kłomnic zwracamy się do Pani Dyrektor z zapytaniem o ter-
min rozpoczęcia tej inwestycji.  Ciągle liczymy na to, że modernizacja tego odcinka drogi krajowej 91 nastąpi przed  budową auto-
strady A-1 od Częstochowy do Łodzi.

W piśmie tym chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa tematy:
1. Remont chodnika w Kłomnicach.
2. Uwagi – wnioski  do dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej 91 
Ad.1. Sprawa dla Kłomnic jest ważna, bo dotyczy dużych uciążliwości i bezpieczeństwa  mieszkańców. Już teraz widać jak 

jest niebezpiecznie dla pieszych i zmotoryzowanych, oraz jak nawierzchnia drogi nie wytrzymuje zwiększonego ruchu samocho-
dów, głównie ciężarowych, które omijając roboty lub wypadek na DK -1, przejeżdżają przez Kłomnice . W projekcie przebudowy 
dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego przewiduje się budowę ciągów pieszo – rowerowych. Ponadto powstać mają elementy 
uspokojenia ruchu, takie  jak :rondo, czy przejścia dla pieszych z wysepkami pomiędzy pasami ruchu oraz wygrodzenia oddzielające 
chodnik od jezdni. To będzie wszystko pięknie, ale są to niestety tylko plany. Termin tej inwestycji już od 10 lat ciągle jest przesuwany 
na później. Jeżeli to się nie zmieni i GDDKiA nie rozpocznie tej przebudowy w roku przyszłym, to zwracamy się do Pani Dyrektor 
z prośbą o wykonanie w 2013 roku remontu bieżącego chodnika ( po jednej stronie drogi), ponieważ obecny stan zagraża zdrowiu 
mieszkańców, którzy się po nim poruszają. Szczególnie dotyczy to osób starszych i najmłodszych. Na niektórych odcinkach niemożliwe 
jest poruszanie się wózkiem z małym dzieckiem. Dotyczy to dwóch krótkich odcinków chodnika, tj. od skrzyżowania z ulicą Bartko-
wicką do skrzyżowania z ulicą Sadową, oraz po drugiej stronie drogi od skrzyżowania z ulicą  Zdrowską do cmentarza.

Ad.2. Zbliża się końcowy  termin ważności dokumentacji technicznej projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku  
granica woj. Łódzkiego – Kłomnice – Rudniki  o długości 15.795 km”. Wiele uwag zgłoszonych w 2010 roku przez Powiat Czę-
stochowski, Gminę Kłomnice i Radę Sołecką nie uwzględniono  wtedy na etapie projektu . Teraz było by dobrze tą  dokumentację 
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› poprawić.. Szczególnie wnioski te dotyczą nie przebudowywanych od siedemdziesięciu lat nasypów na wiadukt od strony Radomska 
i Rzerzęczyc. Tego zakresu nie ujęto przy budowie wiaduktu w 2003 i 2004 roku, ponieważ w tym miejscu odbywał się objazd na 
czas budowy, a także nie wzięto tych robót pod uwagę w dokumentacji technicznej z 2010 r. 

Wnioski te dotyczą :
1. Przebudowy nasypu wiaduktu nad torami PKP w Kłomnicach od strony Radomska  oraz nasypu z drogą powiatową 1024 

S od strony Rzerzęczyc.
2. Odwodnienie w/w wiaduktu na czterech kierunkach: Radomsko, Częstochowa, Rzerzęczyce, Zdrowa,
3. Oświetlenie na w/w. wiadukcie,
4. Wykonanie chodnika  na nasypie do wiaduktu na 4 kierunkach: Częstochowa (DK-91), Radomsko (DK-91), Rzerzęczyce 

(skrzyżowanie z DP 1024 S) i kierunek Zdrowa droga gminna.
5. Zmianę lokalizacji w Kłomnicach dwóch zatok autobusowych na kierunku do Częstochowy 

• Przeniesienie zatoki autobusowej sprzed ronda (w projekcie) za rondo
• Przeniesienie zatoki autobusowej ze skarpy wiaduktowej (w  projekcie) o  około 100m w  kierunku Radomska 

 (do podnóża skarpy)
6. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od Kłomnic do Witkowic.
W/w uwagi – wnioski przekazane zostały w piśmie Rady Sołeckiej z 8.01.2010 r. oraz na spotkaniu  GDDKiA i projektanta 

z samorządem powiatu częstochowskiego w sprawie uzgodnień dokumentacji przebudowy tej drogi w dniu 17.03.2010 r. 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o podjęcie starań w celu uwzględnienia naszych  wniosków i wykonania wspo-

mnianych robót na DK 91 w miejscowości Kłomnice”

          Sołtys                                                                                            Przewodniczący Rady Sołeckiej 
  Stanisław  Matuszczak                 Jan Miarzyński 

W dniu 03.01.2013 z GDDKiA wpłynęła odpowiedź.
„W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2012 dot. remontu chodnika oraz przebudowy drogi krajowej nr 91 w m. Kłomnice, 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach uprzejmie informuje:
Bieżący remont chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartkowicką do skrzyżowania z ul. Sądową oraz od skrzyżowania 

z ul. Zdrowską do cmentarza (po drugiej stronie drogi) zostanie uwzględnione  w planie bieżącego utrzymania dróg na rok 2013 
i będzie uzależnione od otrzymanych środków finansowych na jego wykonanie.

Ponadto informujemy, że budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 91 w m. Kłomnice została zgłoszona do propozycji Pro-
gramu Budowy Chodników  tworzonego przez Centralę GDDKiA dla całego kraju. Przedmiotowe zadanie po analizie  opartej 
o algorytm uwzględniający liczbę  zdarzeń z udziałem pieszych oraz średnie dobowe natężenie ruchu drogowego na tym odcinku 
drogi, zostało sklasyfikowane na 290 pozycji w/w programu. Środki finansowe kierowane z budżetu państwa na drogownictwo, 
w tym na realizację przedmiotowego Programu, będą uruchamiane w kolejności wynikającej z klasyfikacji.

W związku z powyższym z chwilą uzyskania zabezpieczenia finansowego dla omawianego zadania, bezzwłocznie przystąpimy 
do jego realizacji 

Dokumentacja projektowa dla zadania „ Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odc. Granica woj. łódzkiego – Kłomnice – Rud-
niki” została ukończona we wrześniu 2010r. Tut Oddział nie otrzymał jednak zgody Centrali GDDKiA na złożenie wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej .

W chwili obecnej realizowane są priorytety inwestycyjne wynikające z Programu Budowa Dróg Krajowych na lata 2011-2015, 
na które kierowana jest  większość  środków finansowych jakimi dysponuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z powyższym Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odc. Granica woj. łódzkiego – Kłomnice – Rudniki będzie moż-
liwa do wykonania dopiero po roku 2015 dlatego też, niezależnie od oceny rozwiązań projektowych, nie istnieją obecnie przesłanki 
do jakichkolwiek modyfikacji dokumentacji projektowej”.

Z-cz Dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami
mgr inż. Marek Niełacny 

W  imieniu mieszkańców Kłomnic 
Sołtys i Rada Sołecka wyraża wdzięcz-
ność pani Jadwidze Wiśniewskiej  
Poseł na Sejm RP oraz Izabeli Lesz-
czynie Poseł na Sejm RP za zaintere-
sowanie się przebudową odcinka DK 
91 w  Kłomnicach czemu dały wyraz 

kierując w  bieżącym roku interpela-
cje i  zapytania poselskie do Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki  Morskiej  i  GDDKiA w  Katowi-
cach. 

 P.S. Dobrze, że chociaż Dyrekcja 
Dróg Krajowych w  Katowicach widzi 

w  tym roku potrzebę naprawy chod-
ników przy ulicy Częstochowskiej 
w Kłomnicach, ale bardzo niepokojącą 
sprawą jest ciągle odkładana przebu-
dowa drogi krajowej 91 na odcinku od 
Rudnik do Zberezki. «

www.klomnice.pl
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W 150-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863r.

Walki powstańcze na terenie gminy Kłomnice
Tadeusz Juszczyk

Artykuł poświęcam dyktatorowi po-
wstania styczniowego generałowi Ro-
mualdowi Trauguttowi patronowi II 
Liceum Ogólnokształcącego w  Często-
chowie, bohaterskim powstańcom-ab-
solwent Liceum.

W  nocy z 22 na 23 stycznia 
1863r. jako odpowiedź 
na tzw. brankę carską do-

konano napadów na 17 garnizonów 
carskich, a  dalszych 7 uderzeń na-
stąpiło 24 i 25 stycznia. Z 24 ataków 
7 przypada na województwo podla-
skie, 5 na augustowskie (wliczając 
Suraż leżący już w Grodzieńszczyź-
nie, po 3 na lubelskie, sandomier-
skie i mazowieckie, 2 na płockie i 1 
na kaliskie). 

Powstanie styczniowe dotarło na 
teren gminy Kłomnice pod koniec 
lata 1863 roku wraz z  oddziałami 
generała E. Taczanowskiego naczel-
nika wojskowego województwa kali-
skiego, który w ciągu czerwca i lipca 
1863 roku zorganizował brygadę jaz-
dy: 2 pułki ułanów po 422 ludzi.

Ziemiaństwo nie szczędziło ofiar 
na wyposażenie tej formacji: konie 
były rasowe i  jednolitej maści, mun-

dury barwne, broń ujednolicona: 
lance, karabinki, pałasze, pistolety. 
Brygada była nieźle podmusztrowa-
na i  sprawiła wrażenie regularnego 
wojska. 

Taczanowski nie zaczepiał nie-
przyjaciela, uprawiał rajdy wzdłuż 
i  wszerz województwa, samym po-
jawieniem się podtrzymując patrio-
tycznego ducha. Przy wielu dobrych 
chęciach nie okazywał zdolności 
dowódczych; w  szanse walki o  wła-
snych siłach nie wierzył, rezerwował 
swą jazdę na moment oczekiwanej 
interwencji mocarstw. Ponieważ uni-
kał walki, nie mógł dać żołnierzowi 
szkolenia bojowego, co miało się też 
pomścić w chwili próby. 

W  dniu 26 sierpnia 1863 roku 
w  Sędziejowicach sotnia kozaków 
gwardii natknął się przypadkiem na 
pułk ułanów polskich i  na batalion 
piechoty. Kozacy zostali wybici co do 
nogi, jednakże okazało się że jazda 
nawet przy tak znacznej przewadze 
atakuje miękko i ulega panice, że nie 
ma wartości bojowej.

Taczanowski mógł się teraz spo-
dziewać odwetu rosyjskiego za prze-

graną, w której poległo kilku carskich 
oficerów sztabowych. Raz jeszcze 
chciał uchylić się od walki. przecho-
dząc w Sandomierskie.

Mogłoby się to udać w  przypad-
ku szybkiego marszu wyćwiczonego 
oddziału. Taczanowski wziął jednak 
ze sobą 1600 świeżo zwerbowanych 
kosynierów, prowadził więc blisko 
3000 ludzi.

Pochód jego w  kierunku Często-
chowy natknął się w  dniu 29 sierp-
nia 1863 roku pod Nieznanicami na 
kompanię carskiej piechoty. Istniały 
wszelkie dane do pokonania prze-
ciwnika i wyrąbania sobie przejścia.

Dowódca polski zachował się 
biernie i  trzymał jazdę w  obwodzie. 
Wysunięta do przodu piechota tra-
ciła czas na bezskutecznej strzelani-
nie. Po 7 godzinach strona rosyjska 
doczekała się przybycia posiłków 
i artylerii, wówczas powstańcy pierz-
chli w popłochu, nie próbując stawić 
oporu. W tej bitwie pod Nieznanica-
mi został ranny, słynny artylerzysta 
carski Paweł Jakobi, członek Ziemi 
i  woli, który poszedł do powstania 
w  nadziei, że uda mu się stworzyć 
„drużynę rosyjską”. E. Taczanowski 
po klęsce rzucił wszystko i wyjechał ›››
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z  Paryża. Liczebne straty w  bitwie 
pod Nieznanicami nie były znaczne 
i  siły powstańcze w  Kaliskim udało 
się niebawem odbudować. 

E. Taczanowski przed bitwą pod 
Nieznanicami w  dniu 29 sierpnia 
1863 roku nie zdawały sobie sprawy 
jaki popłoch wśród władz carskich 
Częstochowy wywołała klęska koza-
ków w dniu 26 sierpnia 1863 r. pod 
Sędziejowicami, o czym świadczy list 
z Warszawy z dnia 2 września 1863 
roku podpisany literami B.B.Czart.
rps5739 k.535-538 pochodzący od 
przypadkowego świadka bitwy, za-

trzymanego na przejeździe przez 
kozaków. Pisze on, że po Sędziejo-
wicach w Częstochowie był „popłoch 
niezwykły”, że w  obozie rosyjskim 
był „nieład, nierząd, przestrach. o ja-
kim nikt wyobrażenia na ma”.

Mniejsze oddziały powstańcze, 
które w  trakcie tej bitwy poszły 
w  rozsypkę, stoczyły kilka potyczek 
w  okolicach Kruszyny tj. Borowna, 
Jackowa i  Widzowa oraz Kłomnic 
pod Janaszowem. Powstańcy, któ-
rzy zginęli pod Janaszowem w  wal-
ce z kozakami zostali pochowani na 
cmentarzu w Kłomnicach.

Mieszkańcy Kłomnic w  hołdzie 
bohaterom powstania styczniowego 
1863r. w latach dwudziestych XX wie-
ku wybudowali pomnik, który od lat 
osiemdziesiątych uległ zniszczeniu. 
Z  inicjatywy Prezesa Koła Gminne-
go Kombatantów w Kłomnicach mo-
jego ojca Stanisława Juszczyka pod 
koniec lat osiemdziesiątych XX w. 
pomnik został odrestaurowany, przy-
wrócono mu pierwotny wygląd i sta-
nowi relikt jak i  żywą, patriotyczną 
historię narodu polskiego, który ni-
gdy nie uległ żadnej tyranii.  «

Komentarz do artykułu „150 rocznica 
wybuchu powstania styczniowego”

Jarosław Łapeta Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Szanowni Państwo w  numerze 
styczniowym ukazała się bar-
dzo ładna prezentacja dzie-

jów historycznych naszego Kraju 
w  okresie Powstania Styczniowego 
związana bezpośrednio z  naszym 
regionem a  szczególnie Gminą. To 
bardzo dobrze, że takie treści pu-
blikowane są w lokalnej prasie, po-
nieważ w  ogólnych podręcznikach 
i  książkach trudno doszukiwać się 
takich faktów. Jestem głębokim 
zwolennikiem prezentacji historii 
naszej Gminy, odnoszeniem się do 
wydarzeń mających miejsce na na-
szym terenie oraz kultywowaniem 
wartości historycznych i  patriotycz-

nych. Jednak zabolało mnie trochę 
sformułowanie zawarte w  tej publi-
kacji czytuję: „Mimo ogólnego milcze-
nia, w  naszej gminie i  kilku gminach 
ościennych znalazła się grupa patrio-
tów, która postanowiła zainaugurować 
obchody rocznicy naszego zrywu naro-
dowego.” 

To trochę aroganckie sformuło-
wanie twierdzące, że tylko jedna gru-
pa społeczna pamięta o rocznicy. Pra-
gnę przypomnieć że już na sesji Rady 
Gminy Kłomnice w dniu 18 stycznia 
kolega Radny Leszek Wiśniewski 
przybliżył zebranym fakty historycz-
ne związane z  tą rocznicą a  po jego 
wystąpieniu uczczono minutą ciszy 

pamięć poległych Powstańców. Trud-
no tutaj mówić o ogólnym milczeniu 
skoro zarówno w  samorządzie jak 
i placówkach oświatowych i kultural-
nych ten temat jest aktualny. Dlatego 
uważam, że uzurpowanie wyłączno-
ści przez wybrane grupy do pamięci 
o losach Naszej Ojczyzny jest trochę 
niesmaczne i chciałbym aby przy ko-
lejnych publikacjach unikać wplata-
nia wątków politycznych i  sugestii 
o  bezczynności obecnej władzy do 
historii powszechnej Naszego Kraju. 
Szanując autora artykułu pozwalam 
sobie wtrącić ten krótki komentarz.

Komentarz Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Kłomnicach, do artykułu „150 rocznica...”

Andrzej Wilk Prezes Zarządu Gminnego  Polskiego Stronnictwa Ludowego 

Gminna organizacja Polskie-
go Stronnictwa Ludowego 
w Kłomnicach, wyraża ubo-

lewanie z  powodu fragmentu ar-
tykułu „150 rocznica wybuchu Po-
wstania Styczniowego” Krzysztofa 
Wójcika cyt. „Mimo ogólnego milcze-
nia w  naszej gminie i  kilku gminach 

ościennych znalazła się grupa patrio-
tów, która zainaugurowała obchody 
rocznicy naszego zrywu narodowe-
go”. Doceniamy i  szanujemy tę ini-
cjatywę. Informujemy jednak autora 
tekstu, że ludowcy, nie tylko przy 
okazji okrągłych rocznic, ale corocz-
nie podczas obchodów Święta Lu-

dowego, Święta Czynu Chłopskiego 
i Narodowego Święta Niepodległości 
składają kwiaty i  zapalają znicze na 
grobach powstańców styczniowych. 
Rocznica powstania winna łączyć 
Polaków, a  nie dzielić na patriotów 
i pozostałych. «

›

www.klomnice.pl
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PISANKA Z ORŁEM W KORONIE

Dzieje rodu Leźnickich ostatnich właścicieli 
majątku ziemskiego Rzerzęczyce

Leszek Wiśniewski 

Pracując nad „Planem odno-
wy wsi Rzerzęczyce”, razem 
z  innymi osobami, stwierdzi-

łem, że historia naszej miejscowości 
jest niezwykle ciekawa. Dostępne 
źródła pisane, jak i  inne są bardzo 
skąpe, pełne nieścisłości i  błędów, 
a  pamięć ludzka coraz bardziej za-
wodna. Wielu świadków ówczesnych 
wydarzeń nie ma już wśród nas.

Ostatnim współwłaścicielem ma-
jątku ziemskiego w  Rzerzęczycach 
był Tadeusz Piotr Leźnicki, herbu 
Nałęcz (ur.1908-zm.1973). Folwark 
„Rzerzenczyce”, (taka nazwa figuru-
je w  akcie notarialnym) zakupiły od 
Artura Czermińskiego syna Ludwi-
ka siostry: Anna Gabryjela Hoffman 
(Leźnicka) (ur.1910-zm.1963) oraz 
Mieczysława Hoffman (ur.1907-
-zm.1956) z  Częstochowy mieszka-
jące przy ulicy Dębińskiego 6/8, córki 
Mieczysława Bolesława Hoffmana 
(ur.1887-zm.1940), syna Karola Bo-
romeusza, słynnego nie tylko w Pol-
sce, ale i  poza granicami, ogrodnika 
i  pomologa, twórcę wielu odmian 
nowych owoców i  warzyw, radne-
go miasta Częstochowa (pochowany 
na cmentarzu Kule). Akt notarialny 
i zakup został dokonany 9 lipca 1932 
roku. Obszar majątku to 194 morgi 
(morga około 0,6 ha) i  269 prętów 
(pręt dawna miara powierzchni zie-
mi). Cena, za którą zakupiono mają-
tek, to 180 tysięcy ówczesnych zło-
tych polskich (1 dolar amerykański 
wówczas to około 5zł18gr, 1 zł ów-
czesny - wartość nabywcza około 7 zł 
obecnych). W  skład majątku, oprócz 
dworu i  budynków gospodarczych, 
wchodziło ponadto jeszcze m.in. 11 
koni, jeden kuc, trzy źrebaki, 15 krów, 
jeden byczek, 11 sztuk jałowizny, 3 
sztuki trzody chlewnej, narzędzia 
rolnicze (pługi, radła, brony, cztery 
wozy i  inne) oraz bryczka i  wolant 
(powóz, pojazd czterokołowy na re-
sorach). Tadeusz Piotr Leźnicki wy-

stępuje we wszystkich dokumentach 
jako współwłaściciel części należącej 
do jego żony Anny i zarządca całości 
majątku. Skąd mamy takie dokładne 
dane? - Nie było to łatwe do ustale-
nia, ale praca historyka często ma coś 
z detektywa. Jednak po kolei. Dziwiło 
mnie to, że w  niektórych kronikach 
pojawia się nazwisko „Leśniewski”, 
a  jeszcze w  innych „Leśnicki”, ten 
błąd występuje nawet w  opracowa-
niach naukowych! Zacząłem szu-
kać. Zupełnie przypadkiem trafiłem 
w  Internecie na stronę „Dziennika 
Łowieckiego”, a w nim wpis na blo-
gu opatrzony nickiem Jacek66 z 2009 
roku o  następującej treści: Rzerzę-
czyce – stary powiat Radomsko (chyba) 
koło Kłomnic i Częstochowy. Zapytałem 
bo w  Rzerzęczycach mój dziadek miał 
majątek (200 ha), po wojnie skonf isko-
wany. Przed wojną i zaraz po polował 
tam na zające i  z  kronik rodzinnych 
wiem, że strzelił nawet dzika, polował 
z wyżłem (dop. autora Mars), który za-
nosił na komendę zające do majątku, na-
wet z odległości kilometra i potem wra-

cał z powrotem w pole. Z tego co wiem 
z domu już nic nie zostało, park popadł 
w  ruinę, zostały tylko stawy… Fajnie 
byłoby może kiedyś zapolować jako gość 
na tych samych polach… Pominę w tym 
miejscu wpisy innych internautów, że 
miejscowość o takiej nazwie to może 
gdzieś na Syberii albo w  Rosji pod 
Kaliningradem!? 

Szukałem dalej, zadzwoniłem do 
redakcji „Dziennika Łowieckiego”, 
opisałem cel swoich poszukiwań 
i pani podała mi numer telefonu ko-
mórkowego do Jacka 66. W tym miej-
scu ogromne podziękowania dla całej 
redakcji! Zadzwoniłem na podany 
numer przedstawiłem się i  dodałem, 
że dzwonię z Rzerzęczyc. Z Rzerzę-
czyc? - usłyszałem w  słuchawce – To 
miejscowość, gdzie urodził się mój tata, 
podam panu numer do jego domu, ale się 
ucieszy, niech pan będzie przygotowany 
na długą rozmowę. Od razu wybrałem 
podany numer, odebrała jak się póź-
niej okazało, żona Jerzego Leźnic-
kiego, Irena. Dzwonię z  Rzerzęczyc 
- powiedziałem. -To ja już poproszę 

(Część I)

Tadeusz i Anna Leźniccy z dziećmi przed domem w Rzerzęczycach
›››
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męża, on tak często wspomina Rze-
rzęczyce, był tam ostatnio w  ubiegłym 
roku.- Słuchawkę przejął Pan Jerzy. 
Dlaczego, mówi pan do mnie Leśnic-
ki, my nazywamy się Leźniccy przez 
z  z  kreseczką. I  tak pierwsza nieści-
słość, która jest w tylu dokumentach 
została wyjaśniona!

Długa rozmowa, ponad dwie go-
dziny, ale kto by patrzył na zegarek, 
kiedy Pan Jerzy jest tak ciekawym 
rozmówcą. Wiele wspomnień, wiele 
miłych, ale też tych bolesnych. Wizy-
ta w Rzerzęczycach w 1995 roku, kiedy 
jeszcze dworek stał i  skurcz gardła, ból 
serca na widok jak niszczeje. Przyjecha-
liśmy następnie w 1996 i  ogarnęło nas 
przerażenie, złość, bezsilność, pozostały 
tylko zgliszcza (dworek spłonął w 1996 
roku). Wie pan, - na zdjęciu gdzie sto-
ję nad pogorzeliskiem z tyłu napisałem: 
Tyle zostało z mojego rodzinnego domu. 
Dziękuję ci Rzeczypospolito!

Ostatni raz byłem w Rzerzęczycach 
z córką w ubiegłym roku 2012, rozma-
wiałem z  ludźmi, wspominałem swoją 
młodość, nawet się cieszyłem, że są bo-
iska sportowe, powstał „Orlik”, zadbany 
jest teren wokół stawów, tylko ten park 
niszczeje, a  moi rodzice wkładali tyle 
serca, aby pięknie wyglądał. Warto za-
dbać o niego, aby mógł służyć mieszkań-
com, te drzewa rosły razem ze mną, są 
świadkami mojego dzieciństwa.

Dalsza opowieść o  rodzicach 
i  przodkach tak bardzo kochających 
swoją Ojczyznę Polskę. Pytam o do-
kumenty, zdjęcia, zapiski - słyszę - 
bardzo chętnie, mój wnuczek Mateusz 
Nałęcz Leźnicki studiuje informatykę 

w Olsztynie zna się na tym, to prześle. 
Proszę ode mnie pozdrowić wszystkich 
mieszkańców Rzerzęczyc i radę gminy.

9 lutego 2013 roku drogą mailową 
otrzymałem pierwsze zdjęcia i doku-
menty. 

Lata międzywojenne

Tadeusz Piotr Leźnicki urodził 
się 14.01.1908 roku w  miejscowości 
Rudniki koło Włoszczowej. Był sy-
nem Stefana i Walerii z domu Wró-
blewska. Brat Walerii Leźnickiej, Bo-
lesław Bonawentura Wróblewski, był 
proboszczem katedry częstochow-
skiej i posłem sejmu I kadencji (1919 
r.). Waleria i Stefan Nałęcz - Leźnic-
cy mieszkali w  majątku Szoniec po-
wiat Żuromin, którego byli właścicie-
lami a w czasie okupacji hitlerowskiej 

w  majątku Rzerzęczyce. Pochowa-
ni zostali wraz z  bratem Walerii na 
cmentarzu Kule w Częstochowie.

Anna Gabryjela Leźnicka z.d. 
Hoffman (jej mama Anna była córką 
warszawskiego ogrodnika Stanisława 
Wójcickiego) urodziła się 29.10.1910 
roku w Wierbce, gmina Pilica, powiat 
zawierciański. Następnie razem z ro-
dzicami przeprowadziła się do Czę-
stochowy, gdzie odebrała staranne 
wykształcenie w szkołach prowadzo-
nych przez siostry zakonne (Zgro-
madzenie s.s Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu).

Tadeusz Leźnicki uczył się 
w  szkołach w Warszawie i Bydgosz-
czy, a  w  1929 roku ukończył szkołę 
rolniczą w Grudziądzu.

Tadeusz i  Anna zawarli zwią-
zek małżeński 25 lutego 1933 roku 
w  Częstochowie. Po ślubie zamiesz-
kali razem w  majątku Rzerzęczy-
ce. Byli rodzicami 11 dzieci: Halina 
ur. 1934r., Jerzy Tadeusz ur. 1935r., 
Witold ur. 1937r. zm.2012r., Ma-
rek ur. 1938r.,Teresa ur. 1939r., Ma-
ria ur. 1941r., Tadeusz ur.1943r.,Ja-
cek ur.1944r.zm.1995r., Wojciech 
ur.1947r., Andrzej ur.1949r., Anna 
ur.1951r..

Majątek nie był zbyt dochodowy, 
przeważały tradycyjne uprawy takie 
jak: ziemniaki i  żyto ze względu na 
słabe ziemie. Sadzono drzewa owo-
cowe i  krzewy np. porzeczki, agrest 
i inne. W 1936 roku Tadeusz Leźnicki 
za prowadzenie swojego sadu otrzy-Dzieci Tadeusza i Anny Leźnickich (1973r.)

Rodzinne zdjęcie przed domem

›
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mał nagrodę na pokazie rolniczym. 
Posadzono również 2 ha rabarbaru, 
który w Kłomnicach był przerabiany 
na marmoladę. Hodowano konie, kro-
wy i  trzodę chlewną. Jak wspomina 
Pan Jerzy, ojciec próbował hodować 
również owce merynosy, ale barana 
wypożyczonego z  majątku w  Skrzy-
dlowie, w wiadomym celu, skradzio-
no w  nocy. Niewątpliwie wizytówką 
dworu był park o  powierzchni 1,94 
ha, pełen licznych cennych odmian 
drzew i krzewów.

Dzieci państwa Leźnickich 
uczęszczały do szkoły powszechnej 
w Rzerzęczycach. Dwór dawał pracę 
wielu mieszkańcom wsi. Zatrudnieni 
byli m.in. P.P Nowakowska(kuchar-
ka), Wojtala Anna, Kulińska Józefa, 

Kowalik Aleksander, Józef, Wojciech, 
Mieczysław, Jamrozik Roman (ko-
wal), Gorgoń, Mielczarek Andrzej, 
Lepiarscy, Gawrońscy, Politańscy 
i  inni. W  czasach kryzysu i  biedy 
posiadanie pracy pozwalało przeżyć 
i  utrzymać rodzinę. Wiele starszych 
osób zachowało w  życzliwej pamięci 
Tadeusza i Annę oraz „ starszą panią”, 
jako ludzi skromnych, uczciwych, 
szczerych, nigdy nie odmawiających 
pomocy potrzebującym. Tadeusz 
Leźnicki pożyczał konie i  sprzęt do 
prac polowych, nie odmawiał pomo-
cy w razie choroby, nawet gdy w nocy 
trzeba było jechać z dzieckiem do le-
karza. Po prostu, tak zwyczajnie po 
ludzku, był dobrym człowiekiem! Ta-
kim pozostał i  pozostanie w  pamię-

ci wielu mieszkańców. W  1937 roku 
podjęto próbę parcelacji majątku, 
zatrudniono nawet biegłego mierni-
czego, ale wojna zniweczyła te plany. 
Należy wspomnieć jeszcze o  jednej 
wielkiej pasji Tadeusza, był zapalo-
nym myśliwym, tę pasję kontynuują 
jego syn Jerzy, wnuk Jacek i prawnuk 
Mateusz. Ostatnie duże polowanie 
w  Rzerzęczycach odbyło się w  1938 
roku, zjechali się ziemianie z okolicz-
nych dworów i  Częstochowy, upo-
lowano wiele zajęcy a  sam Tadeusz 
Leźnicki upolował 17 zajęcy. Takie 
polowania odbywały się corocznie. 
Nadciągająca zawierucha wojenna 
i późniejsze totalitaryzmy diametral-
nie zmieniły losy tej rodziny. «

I posiedzenie plenarne zarządu 
Rejonowego PZERiI w Kłomnicach

Prezydium Oddziału Rejonowego

W  dniu 7 lutego 2013 roku 
Zarząd Oddziału Rejo-
nowego zaprosił człon-

ków RKR oraz panią Kronikarz 
Oddziału Rejonowego na wspólne 
posiedzenie, na którym poruszono 
poniżej wymienione sprawy:
1. Realizacja budżetu i gospodarki fi-

nansowej OR za rok 2012
2. Zatwierdzenie opracowanego 

przez Prezydium OR rocznego 
projektu preliminarza budżetowe-
go Oddziału Rejonowego na 2013 
rok

3. Przyjęto po wniesieniu poprawek 
plan imprez, wycieczek i  wypo-
czynku dla członków związku na 
rok 2013 r

4. Podjęto uchwały zatwierdzające 
rozliczenie finansowe za ubiegły 
rok, 

5. Przyjęto preliminarz budżetowy 
na rok 2013 

6. Przyjęto uchwały, które będą po-
rządkowały działania w  Oddziale 
Rejonowym i  Kole Pławno oraz 
Ciężkowice. 

7. Przyjęto rozliczenie spotka-
nia opłatkowo - noworocz-
nego, które odbyło się w  dniu  

06 stycznia 2013r

Zatwierdzony plan wycieczek 
oraz wypoczynku w 2013 roku, który 
obejmuje:
• Spotkanie opłatkowo-noworoczne 

– 06.01.2013
• Teatr „Miłość i polityka” – 

03.02.2013r
• Teatr „Mieszczanin szlachcicem” – 

01.03.2013r
• Dzień Kobiet – 08.03.2013r
• Kino „Syberiada” – 12.03.2013r
• Wycieczka do Cieszyna wraz ze 

zwiedzaniem Cieszyna z prze-
wodnikiem – 22.03.2013r

• Teatr lub kino – kwiecień 2013
• Uniejow – baseny wraz ze zwie-

dzaniem zamku – 20.04.2013r
• Spotkanie integracyjne 1 – Majo-

we – 01.05.2013r
• Wycieczka Kałków/Godów-Św.

Krzyż – 18.05.2013r
• Wycieczka rowerowa – 

25.05.2013r
• Wycieczka do Warszawy – 

08.06.2013r
• Zakopane – turnus wypoczyn-

kowo – turystyczny od 19 do 
29.06.2013r

• Wycieczka rowerowa – 
27.07.2013r

• Wycieczka Bieszczady od 19 do 
20.07.2013r

• Dzwirzyno – lipiec 2013r
• Kąpielisko Belchatow +Ostro-

wy impreza integracyjna – 
31.08.2013r

• Świnoujście – turnus 
wypoczynkowy od 21.09 do 
01.10.2013r

• Dzień Seniora – 10.10.2013r
• Kino lub teatr – listopad 2013r
•  Wycieczka do Cieszyna + Będzin 

– listopad 2013r

Dyskusja, która się odbyła była 
merytoryczna i rzeczowa. Poruszono 
również sposób prowadzenia kroniki. 
P. Danuta Wilk zaprezentowała dwie 
kroniki, w których w sposób chrono-
logiczny ujęta została historia nasze-
go Oddziału Rejonowego PZER i I. 
Członkowie zarządu wysoko ocenili 
wkład pracy i  zaangażowanie pani 
Danusi z  prośbą o  kontynuowanie 
pracy, która nie pozwoli nam zapo-
mnieć wydarzeń imprez, wycieczek 
organizowanych pod naszym kierow-
nictwem. «
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Trzy lata do sukcesu
Sylwester Politański

Działalność Stowarzyszenia 
GRUSZKA od powstania do 
końca 2012 roku.

W  2007 roku grupa dwudziestu 
ośmiu osób z  Rzerzęczyc, którym 
przyświecała wspólna wizja zagospo-
darowania działki ze znajdującymi się 
na niej stawami, które niegdyś nale-
żały do majątku ziemskiego w  Rze-
rzęczycach, postanowiła założyć sto-
warzyszenie aby mając osobowość 
prawną starać się o  użytkowanie tej 
działki. W  grudniu tegoż roku sto-
warzyszenie zostało zarejestrowa-
ne w  Krajowym Rejestrze Sądowym 
w Częstochowie pod nazwą ,,Wiejska 
Rekreacja i  Wypoczynek w  Symbio-
zie z  Naturą – GRUSZKA’’. Nazwa 
miała w  pełni odzwierciedlać zakres 
działalności. W  skrócie ,,Stowarzy-
szenie Gruszka’’ nawiązywało do sym-
boli wsi i  lokalnego nazewnictwa oraz 
powszechnie znanego wypoczynku 
– wczasy pod gruszą. Pierwszym pre-
zesem w  wybranym zarządzie został 
główny inicjator powołania tego sto-
warzyszenia - Sylwester Politański. 
Stowarzyszenie w  pierwszych dwóch 
latach swej działalności załatwiło 
wszelkie potrzebne formalności urzę-
dowe i  opracowało zasady funkcjono-
wania, a  następnie opracowało plany 
zagospodarowania wspomnianej wcze-
śniej działki.

W  sierpniu 2009 roku Stowarzy-
szenie Gruszka przystąpiło do kon-
kursu ogłoszonego przez Wójta Gmi-

ny Kłomnice pana Adama Zająca pod 
nazwą ,,Zagospodarowanie stawów 
położonych na działce gminnej w Rze-
rzęczycach‘’ w związku z wygaśnięciem 
umowy z  dotychczasowym użytkow-
nikiem LKS ,,ORKAN’’ Rzerzęczyce. 
Projekt zagospodarowania działki 9708 
złożony przez Stowarzyszenie Grusz-
ka zdobył większe uznanie w  oczach 
komisji konkursowej i tak od września 
2009 roku użytkownikiem tej działki 
zostało Stowarzyszenie Gruszka z sie-
dzibą w Rzerzęczycach.

Jeszcze tego samego roku członko-
wie stowarzyszenia w liczbie trzydzie-
stu sześciu osób przystąpili do wykasza-
nia i uprzątania całego terenu po byłym 
użytkowniku oraz pozyskano drzewo 
z działki gminnej na wykonanie ogro-
dzenia. W 2010 roku rozpoczęto dzia-
łania na kilku płaszczyznach. Głównym 
celem było utrzymanie całego terenu 
w  należytym porządku. Same stawy 
zarybiono zachowując równowagę bio-
logiczną. Teren został wyrównany, ob-
siany trawą i  ogrodzony oryginalnym 
ogrodzeniem z  oskórowanych żerdzi 
sosnowych. W starostwie powiatowym 
uzyskano pozwolenie na zagospodaro-
wanie działki elementami małej archi-
tektury ogrodowej i budowę parkingu. 
Na ten cel stowarzyszenie uzyskało 
dofinansowanie z  funduszu sołeckiego 
i rozpoczęto budowę altany. Wszystkie 
prace wykonywali członkowi stowarzy-
szenia, którzy także współfinansowali 
rozpoczęte działania . Stowarzyszenie 

Gruszka wystąpiło w konkursach ogła-
szanych przez Wójta Gminy Kłomnice 
i  uzyskało dofinansowanie na złożone 
projekty: ,,Wakacje z wędką’’ i  ,,Spływ 
kajakowy rzeką Wartą’’ kierowane dla 
dzieci i  młodzieży z  terenu gminy 
Kłomnice. Członkowie stowarzysze-
nia mogli wędkować w  zarybionych 
stawach i brać udział w wewnętrznych 
zawodach wędkarskich .

W grudniu 2010 roku odbyły się ko-
lejne wybory zarządu i prezesa, którym 
na trzyletnią kadencję  został Sławomir 
Kowalik. Pozostały skład zarządu to 
zastępca prezesa – Tomasz Błachowicz, 
sekretarz - Sylwester Politański, skarb-
nik- Marek Mielczarek, gospodarz 
–Arkadiusz Franc oraz członkowie –
Marek Makles i Mirosław Kowalik.

Nowy zarząd postanowił kontynu-
ować podjęte przedsięwzięcia. W 2011 
roku dokończono budowę altany, 
a  wzdłuż ogrodzenia Urząd Gminy 
w  Kłomnicach sfinansował posadze-
nie drzew. Cały teren nabierał co-
raz ładniejszego wyglądu co wyrażali 
w  swoich opiniach przybywający tam 
mieszkańcy Rzerzęczyc. Organizowa-
ne zawody wędkarskie i spływ kajako-
wy a  przede wszystkim organizowany 
,,Dzień dziecka”, gdzie oprócz zawo-
dów dla młodych wędkarzy było sze-
reg innych atrakcji dla przedszkolaków 
w  tym dmuchana zjeżdżalnia zyskały 
duże uznanie wśród mieszkańców gmi-
ny Kłomnice.

W  trzecim roku od przejęcia tego 
ternu przez Stowarzyszenie Gruszka 
wygląd ,,Doliny Dwóch stawów’’, gdyż 
taką nazwę wybrano dla tego miej-
sca, był już imponujący. Zielony ład-
nie przystrzyżony trawnik, oryginalne 

www.klomnice.pl
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ogrodzenie i w dole dwa piękne stawy: 
większy ,,Studzienka’’ i mniejszy ,,Łez-
ka’’. Latem 2012 roku zorganizowano 
szereg imprez plenerowych:  ,,Dzień 
dziecka”,  ,,Rodzinne wędkowanie’’, 
,,Powitanie lata’’, i  dwudniowy spływ 
kajakowy rzeką Wartą. Głównym za-
daniem stał się projekt współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej za 
pośrednictwem Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego pod 
nazwą ,,ABC wędkowania”. W  pro-
jekt ten bardzo mocno zaangażował 
się prezes Sławomir Kowalik, a polegał 
on na szkoleniu teoretycznym i  prak-
tycznym trzydziestu młodych wędka-
rzy z  terenu działania LGD ,,Razem 
na wyżyny” . W ramach tego projektu 
zajęcia odbywały się na terenie ,Doli-
ny Dwóch Stawów” oraz rzeki Pilicy 
i zalewu w Ostrowach. Na zakończenie 
całego cyklu młodzi uczestnicy szkole-
nia podczas zawodów podsumowują-
cych zdobyte umiejętności wędkarskie 
otrzymali certyfikaty ukończenia szko-

lenia oraz  nagrody. Oczywiście tak jak 
podczas wszystkich poprzednich spo-
tkań był poczęstunek dla uczestników, 
gdzie oprócz słodyczy i  przysmaków 
z  grilla była także pyszna grochówka. 
Tą podsumowująca imprezę zaszczycili 
licznie przybyli zaproszeni goście. Ko-
rzystając z funduszu sołeckiego rozpo-
częliśmy budowę kolejnych elementów 
małej architektury ogrodowej takich 
jak : grill, miejsce na ognisko, ławeczki 
i  pomost .W  tym miejscu dziękujemy 
Radzie Sołeckiej i  wszystkim miesz-
kańcom  Rzerzęczyc za wspieranie na-
szych działań .

Za te wszystkie działania Urząd 
Gminy w  Kłomnicach zgłosił Stowa-
rzyszenie Gruszka jako twórcę projek-
tu ,,Dolina Dwóch Stawów’’ do kon-
kursu ogłoszonego przez  Marszałka 
Województwa Śląskiego w  kategorii 
- Najlepsze przedsięwzięcie w ramach 
Odnowy Wsi. Po rozstrzygnięciu kon-
kursu ,,Dolina Dwóch Stawów ‘’zdoby-
ła drugie miejsce. Okazały puchar i na-

grodę pieniężną w Sali Sejmu Śląskiego 
podczas Forum Sołtysów województwa 
śląskiego odbierali były i obecny prezes 
Stowarzyszenia Gruszka - Sylwester 
Politański i Sławomir Kowalik w obec-
ności sołtysów i przedstawicieli gminy 
Kłomnice obecnych na tej uroczystości. 
Za zdobytą nagrodę Zarząd stowarzy-
szenia za pośrednictwem Urzędu Gmi-
ny zakupił altankę która stanęła na te-
renie Doliny Dwóch Stawów.

Zarząd Stowarzyszenia Gruszka 
składa podziękowania dla władz Gmi-
ny Kłomnice za dotychczasową pomoc 
oraz zgłoszenie Stowarzyszenia Grusz-
ka do konkursu za które dostaliśmy tak 
znamienite wyróżnienie.

Wszystkim członkom Stowarzysze-
nia Gruszka dziękujemy za zaangażo-
wanie, a sponsorom za wszelką pomoc 
w realizacji podjętych przedsięwzięć .

Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy do odwiedzenia tego 
miejsca , które z każdym rokiem będzie 
coraz atrakcyjniejsze. « 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny 
dla Osób Uzależnionych Betania

Zbigniew Wawrzyniak

Ośrodek Rehabilitacyjno - Re-
adaptacyjny dla Osób Uzależnio-
nych „Betania” został założony 

w  1982 r. przez dwóch młodych ludzi po-
przednio uzależnionych od narkotyków, 
którzy opierając się na własnych doświad-
czeniach uznali, że są w stanie pomagać lu-
dziom dotkniętym podobnym problemem.

 Nazwa „Betania” wiąże się z  miej-
scowością znaną z Ewangelii, gdzie Je-
zus wskrzesił Łazarza. We Wspólnocie 
Chrześcijańskiej „Betania” uzależnieni 
budzą się do nowego życia, wolnego 
od nałogu. Organem założycielskim 
Ośrodka Rehabilitacyjno - Readapta-
cyjnego dla Osób Uzależnionych „Be-
tania” jest archidiecezja Częstochowska. 
W  roku 1985 „Betania” znalazła swoją 
siedzibę w  Mstowie, gdzie mieści się 
w zakupionych przez Ks. Bp. Czesława 
Domina dwóch domach. Ośrodek Re-
habilitacyjno - Readaptacyjny dla Osób 
Uzależnionych „Betania” został oficjalnie 
zarejestrowany przez Ministra Zdro-
wia w 1987 r. Ośrodek jest finansowany 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, po-
siada rekomendacje Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii do prowa-
dzenia staży klinicznych. Kadrę stanowi 
7 certyfikowanych specjalistów terapii 
uzależnień, psycholog, lekarz psychia-
tra, pielęgniarka i  duszpasterz (również 
specjalista terapii uzależnień). Ośrodek 
posiada 27 miejsc. Placówka oferuje le-
czenie stacjonarne dla pełnoletnich osób 
uzależnionych od środków odurzają-
cych. Do placówki nie są przyjmowane 
osoby uzależnione od alkoholu. Ośrodek 
ma charakter koedukacyjny. Do „Beta-
nii” przyjmowane są osoby niezależnie 
od ich wyznania. Opracowany pro-
gram terapii trwa 12 miesięcy. Ponadto 
w Częstochowie znajduje się Hostel na 
10 miejsc dla osób po odbytej terapii. 
Tradycją Ośrodka jest coroczna piesza 
pielgrzymka z Krakowa do Częstocho-
wy. Podopieczni Ośrodka mają możli-
wość podejmowania nauki szkolnej poza 
terenem ośrodka na poziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej i  wyższej,  podno-

szenie swoich kwalifikacji zawodowych 
poprzez udział w różnych kursach zawo-
dowych, rozwijania własnych zaintereso-
wań,  uporządkowania spraw zdrowot-
nych i  wykonania niezbędnych badań. 
Podopieczni Ośrodka są zobowiązani 
do przestrzegania następujących zasad: 
abstynencji narkotycznej, alkoholowej, 
seksualnej, zachowania tajemnicy grupy, 
powstrzymywania się od przemocy fi-
zycznej i psychicznej, czynnego udziału 
w  zajęciach terapeutycznych i  sporto-
wych, przestrzegania zasad domu i har-
monogramu dnia, realizacji ustaleń spo-
łeczności i proponowanych zadań. Pobyt 
w Ośrodku oparty jest także na zasadzie 
dobrowolności. Ośrodek ma do zaofe-
rowania terapię indywidualną, grupo-
wą, zajęciową, zajęcia sportowe i obozy 
terapeutyczne, elementy terapii rodzin 
i  praktyki religijne. Osoby zaintereso-
wane mogą kontaktować się z siedzibą 
Ośrodka pod adresem: Mstów ul. Le-
śna 13/14, tel. 34 328 40 72. «
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Projekt „Na Kłomnickim Jarmarku”
Autorzy projektu: Katarzyna Jurkowska,  Jadwiga Kaczorowska, Marta Ojrzyńska i Beata Wyrwał

W  Zespole Szkół w  Kłom-
nicach od kilku miesięcy 
odbywają się spotkania 

uczestników projektu” Na Kłomnickim 
Jarmarku” realizowanym przez Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice. Uczestnikami warsztatów 
są panie z terenu gminy oraz uczennice 
z naszej szkoły. W ramach projektu re-
alizowane są: 
I. Warsztaty twórcze wyszywania maka-
tek i haftu ludowego;
II. Warsztat kulinarny „Przygoda z  chle-
bem”;
III. Konkurs na ciasto regionalne;
IV. Kłomnicki Jarmark - rozstrzygnięcie 
konkursu na ciasto regionalne i kiermasz 
wytworzonych podczas warsztatów wy-
robów oraz innych prac rękodzielniczych 
uczestniczek projektu. Swoje stoiska będą 
miały także inne osoby zajmujące się sze-
roko rozumianą twórczością ludową.

Warsztaty twórcze wyszywania ma-
katek i haftu ludowego dobiegają końca. 
W trakcie kolejnych spotkań uczestnicz-
ki projektowały i  kopiowały na płótno 
wzory makatek do własnoręcznego wy-
konania. Inspiracją do ich tworzenia były 
stare makatki wypożyczone od miesz-
kańców, które dawniej stanowiły nie-
odzowny element dekoracyjny w każdej 
wiejskiej kuchni. Obok funkcji estetycz-
nej miały także przekaz edukacyjny, np.” 
Świeża woda zdrowia doda” lub” Dobra 
gospodyni dom wesołym czyni”. Każ-
da uczestniczka warsztatów otrzymała 
zestaw materiałów i przyborów do szy-
cia. Haftowanie makatek odbywało się 
bezpośrednio na kolejnych warsztatach 
i jako praca domowa. Kolejne spotkania 
na warsztatach były okazją do nauki ha-
ftu od podstaw oraz poznania nowych 
technik hafciarskich, np. richelieu, krzy-
żykowego czy matematycznego. Makat-
ki oraz różnorodne prace rękodzielnicze 
w postaci obrazków wykonanych haftem 
krzyżykowym, serwet i obrusów richelieu 
oraz szydełkowych zostały zaprezento-
wane na uroczystej Biesiadzie w  dniu 
07.02.2013r. w Zespole Szkół w Kłom-
nicach. W tym dniu naszymi gośćmi byli: 
przedstawiciele władz Gminy, członko-
wie Folklorystycznego Zespołu Śpiewa-
czego „Klepisko’’, radni Gminy, osoby 

zaangażowane w  pracę Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, 
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, nauczyciele, sympatycy szkoły i twór-
cy ludowi. Zespół „Klepisko” przedstawił 
nam piękny repertuar. Możliwość słu-
chania starych pieśni ludowych i patrio-
tycznych w  takim wykonaniu to czysta 
przyjemność. W  czasie spotkania swoje 
umiejętności wokalne zaprezentowali 
uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem 
Pani Elżbiety Twardoch. Porywający był 
też występ Orkiestry Dętej pod kierun-
kiem Pana Krzysztofa Jabłońskiego. Po-
nadto naszym gościem była Pani Janina 
Chrząstek, która wzruszająco recytowała 
swoje wiersze i  ciekawie opowiedziała 
wszystkim o swojej twórczości. Gościem 
na Biesiadzie była również Pani Magda-
lena Komorowska, która pokazała piękne 
rzeźby recyklingowe i  obrazy tematycz-
nie związane z krajobrazem wsi polskiej. 
Ponadto mogliśmy podziwiać prace 
Pani Agnieszki Kwiatkowskiej wykona-
ne różnorodnymi technikami. Wspól-
ne biesiadowanie uświadomiło nam, że 
wokół nas mieszka wiele ciekawych osób 
o różnorodnych talentach i zainteresowa-
niach, które przez twórczą działalność re-
alizują swoje pasje, zapełniają wolny czas 
lub właśnie w ten sposób wyrażają swoją 
osobowość. Spotkania osób o wspólnych 
zainteresowaniach to ciekawe doświad-
czenie, które, mamy nadzieję, zaowocuje 
systematycznymi warsztatami „robótko-
wymi” po zakończeniu projektu. Liczymy, 
że dołączą do nas inne osoby i uczniowie, 
którzy mają podobne zainteresowania 
lub chcą nauczyć się czegoś nowego i po-
żytecznego. Obecnie zostało wyremon-
towane i  jest urządzane pomieszczenie 
w  bloku nauczycielskim z  przeznacze-
niem na pracownię rękodzielniczą oraz 
siedzibę Zespołu „Klepisko”.

Kolejnym zadaniem realizowanym 
w ramach projektu były warsztaty „Przy-
goda z  chlebem” obejmujące kilka spo-
tkań. Na pierwszym uczestnicy pozna-
li tradycyjne sposoby wypieku chleba, 
o których opowiedział Pan Lech Jędryka 
– piekarz częstochowski z  wieloletnim 
doświadczeniem, a  jednocześnie Wice-
prezes Stowarzyszenia Młynarzy Rze-
czypospolitej Polskiej. Spotkanie drugie 

to zajęcia praktyczne, na których, pod 
okiem doświadczonej gospodyni, znają-
cej dawne sposoby wypieku chleba, wszy-
scy uczestnicy wyrabiali ciasto chlebowe 
i formowali bochenki. Zostały one potem 
upieczone w piekarni GS. W tym miejscu 
bardzo dziękujemy Panu Prezesowi i pie-
karzom za pomoc w realizacji tego zada-
nia. Bardzo ciekawym doświadczeniem 
była wizyta u gospodyni, która w sposób 
tradycyjny, w prawdziwym piecu chlebo-
wym opalanym drewnem, piecze chleb. 
Uczestniczyliśmy w  wypieku chleba od 
etapu powstania ciasta chlebowego do 
gotowego produktu, czyli pięknych i bar-
dzo smacznych bochenków prawdziwe-
go, wiejskiego chleba przygotowanego na 
zdrowym zakwasie. Na zakończenie tych 
warsztatów wszyscy zabrali do swoich 
domów porcję chleba oraz „okruszki” na 
zaczyn do wyrobu własnego pieczywa. 
Dla niektórych osób to wydarzenie to 
przypomnienie smaków dzieciństwa, a dla 
innych motywacja do zdobycia nowych 
umiejętności i upieczenia własnego chleba. 

Na zakończenie warsztatów „Przy-
goda z  chlebem” odbyła się wycieczka 
do Muzeum Chleba w  Radzionko-
wie. Uczestnikami wycieczki były panie 
i  uczennice biorące udział w  projekcie, 
członkowie Zespołu „Klepisko „, ucznio-
wie naszej szkoły i nauczyciele. W trak-
cie zwiedzania muzeum mieliśmy okazję 
zobaczyć wiele różnorodnych sprzętów 
wykorzystywanych w  dawnym gospo-
darstwie domowym, ciekawe naczynia, 
formy do wypieku ciasta, elementy deko-
racyjne mieszkań, w tym makatki, które 
zdobiły kuchnie śląskie, wyposażenie 
piekarni, ciekawy salonik i klasę szkolną, 
taką, w  jakiej wielu z  uczestników po-
znawało pierwsze litery i tajniki wiedzy. 
Każdy miał okazję do zrobienia swojej 
bułeczki, którą mógł się posilić na koniec 
tej wizyty przy filiżance kawy lub herba-
ty. Podstawowy przekaz zwiedzania mu-
zeum to utrwalanie szacunku dla chleba, 
którego, na szczęście dzisiaj nie, ale kiedyś 
często brakowało w  wielu polskich do-
mach. Miła atmosfera w czasie wyciecz-
ki, międzypokoleniowa „bitwa na głosy” 
w autokarze i przypadkowe spotkanie lu-
dzi zgodnie z zasadą,, Góra z górą się nie 
zejdzie, ale człowiek z  człowiekiem za-

www.klomnice.pl
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Finał Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej
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wsze”, miała tu swoje miłe i sympatyczne 
uzasadnienie. Ostatnim etapem projektu 
będzie „Jarmark Kłomnicki”, na którym 

rozstrzygnięty zostanie konkurs na ciasto 
regionalne oraz odbędzie sie kiermasz 
wyrobów rękodzielniczych. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich do naszej szkoły 
w niedzielę w dniu 24.03 2013r. od go-
dziny 1000. «

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Konarach
Asia Gawrońska, Karolina Zalas –uczennice ZS Konary

W dniu 11 stycznia w Zespole 
Szkół w  Konarach odbyła 
się pierwsza akcja chary-

tatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W  czasie impre-
zy otwarta była kawiarenka i odbywała 
się loteria fantowa. Jedną z  głównych 
atrakcji wieczoru był wspaniały koncert 
Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice, któ-
ra powstała z połączenia orkiestry dętej 
z  Kłomnic oraz orkiestry dętej Garnek 
– Karczewice. Charytatywnie wystąpił 
również dla nas indie rockowy zespół 
z Częstochowy noszący nazwę „Bats and 
the Butterfly”. W  programie wieczoru 
znalazła się również licytacja gadżetów 
otrzymanych ze Sztabu Wielkiej Or-
kiestry w  Częstochowie oraz przekaza-
nych przez sponsorów indywidualnych. 
Licytowane były między innymi: orygi-
nalne przypinki serca WOŚP oraz mo-
nety lokalne o  nominale 10 Finałków 
WOŚP wydane przez Mennicę Jurajską, 
koszulki, kubki, karnety na kręgle po-
darowane przez Kręgielnię Hula Kula. 
Z  biletów wejściowych rozlosowane 
zostały nagrody główne –łyżwy, sprzęt 
AGD oraz przenośne pamięci kompute-
rowe. Ostatnim punktem piątkowej akcji 
charytatywnej była szkolna dyskoteka 
poprowadzona przez naszego absolwenta 
DJ’a Mateusza Pietraszewskiego. 

Inicjatorami imprezy byli p. Ewa 
Bąk, p. Paweł Urbaniak oraz Samorząd 
Uczniowski, jednak w  organizacji akcji 
pomagali również pozostali nauczycie-
le, pracownicy obsługi, uczniowie szko-
ły podstawowej i  gimnazjum, rodzice 
uczniów, a  także członkowie OSP Ko-
nary. Uroczystość poprowadziła prze-
wodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
–Monika Psiuk wraz z  Dawidem Jur-
czykiem i  Katarzyną Michoń. Wśród 
organizatorów należy również wymienić 
uczniów klasy II i III gimnazjum: Piotra 
Murasa, Pawła Chrząstka, Julię Wojty-
siak, Weronikę Sznober, Asię Gawroń-
ską, Karolinę Zalas, Bartłomieja Fabi-
szewskiego, Agnieszkę Pełkę i  Karolinę 
Franas, którzy poświęcili bardzo wiele 

czasu na przygotowanie całej imprezy. 
Dyrektor szkoły Pani Anna Gała wrę-
czyła uczniom dyplomy podziękowania 
oraz pamiątkowe upominki. 

Nasza akcja nie odbyłaby się bez 
pomocy sponsorów, którym serdecznie 
dziękujemy za przekazanie wartościo-
wych nagród rzeczowych, gadżetów na 
loterię oraz pączków i  artykułów spo-
żywczych do kawiarenki. A oto i oni:
• Częstochowskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne –Dyrektor Krzysztof 
Sznilik

• Starostwo Powiatowe w Częstocho-
wie - Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 
–Naczelnik Piotr Juszczyk

• Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego –Wiesław Bąk 

• Makro Cash & Carry Hala w Czę-
stochowie

• Zielarnia Urszula Prokop w Często-
chowie

• Kręgielnia Hula Kula w Rędzinach
• Sklep „Evita” Tomasz Drab
• Zakład Piekarniczo –Cukierniczy 

Robert Rybak 
• Piekarnia Henryk Krysiak 
• Hurtownia Spożywcza „WAFELEK 

A&D” 
• Sklep Elektryczno-Meblowy „UNI-

VERSAL -BIS” Sylwester Nierobot 
• Sklep Wielobranżowy Jacek Pindych 
• Sklep MINIMARKET FH Łęgowik
• Sklep wielobranżowy „DOMINO” 

Ewa Szymczyk 
• Przedsiębiorstwo Handlowe „CARI-

NA” Krystyna Rachwalik 
• Firma handlowa „EWA” Ewa Brew-

czyńska 
• Sklep jubilerski „Gramet” 
• Sklep „RAF -MOT” AUTO CZĘ-

ŚCI Rafał Rachwalik 
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” w Kłomnicach
• Sklep ogólnospożywczy ABC Arka-

diusz i Wiesława Muras
• Sklep Spożywczo –Przemysłowy 

Sławomir Bednarek w Pacierzowie 

Dzięki Państwa pomocy mogliśmy 
pomóc w gromadzeniu środków finanso-
wych na sprzęt medyczny dla noworod-
ków oraz seniorów. Podczas piątkowej 
akcji naszej niewielkiej szkole udało się 
uzbierać aż 2065zł. Ucieszył nas dodat-
kowo fakt, że byliśmy szkołą, która na te-
renie powiatu częstochowskiego uzbiera-
ła najwięcej pieniążków na rzecz WOŚP.

13 stycznia 2013r. podczas Wielkiego 
Finału WOŚP w całej Polsce kwestowa-
ło 120 tysięcy wolontariuszy. Wśród nich 
znalazło się siedmioro uczniów naszej 
szkoły, którzy mimo mroźnej pogody 
wytrwale zbierali pieniążki rano na te-
renie Kłomnic, a po południu na Placu 
Biegańskiego podczas Wielkiego Finału 
WOŚP w Częstochowie. 

Na koniec, jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania naszej akcji! Zapraszamy za 
rok! Sie ma! « 

Finał Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej

Puchar i tytuł Mistrza Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej pojechał do Rzerzęczyc

fot. Jan Milc
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Sukcesy uczennic ze Szkoły Podstawowej 
w Kłomnicach

Elżbieta Owczarek, Beata Wyrwał

Dwie nasze uczennice z  kla-
sy piątej wzięły udział 11 
grudnia 2012 r. w  humani-

stycznych konkursach powiatowych. 
Julia Boral walczyła o Gęsie pióro Mi-
kołaja Reja w XI Powiatowym Kon-
kursie Poprawnej Polszczyzny orga-
nizowanym przez Gimnazjum nr 5 
im. Mikołaja Reja w  Częstochowie 

i zajęła I miejsce. W recytacji poezji 
renesansowej w II Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim Piękno poezji 
renesansowej pod Honorowym Patro-
natem Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach Delegatura w  Częstochowie 
pięknie zaprezentowała się Julia Ma-
tuszczyk i zdobyła II miejsce. To duży 
sukces naszych uczennic, gdyż stanę-

ły do rywalizacji z  gimnazjalistami. 
To już kolejne osiągnięcia uczennic. 
W  ubiegłym roku Julia Matuszczyk 
zajęła I  miejsce w  Gminnym Kon-
kursie Sztuki Recytatorskiej orga-
nizowanym przez GOK w  Kłom-
nicach, a  Julia Boral osiąga sukcesy 
w ogólnopolskich konkursach huma-
nistycznych. Gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów. «

ZAPROSZENIE 
Organizatorzy

Zespół Szkół w  Kłomnicach 
jest szkołą składającą się 
ze Szkoły Podstawowej im. 

Grzegorza Piramowicza i  Gim-
nazjum. Pracujemy w  klubie Szkół 
Uczących Się,  w  ramach programu 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Będziemy organizatorami regio-
nalnego spotkania nauczycieli języ-
ka polskiego oraz bibliotekarzy na 
temat: „Mój sposób na lektury- jak 
zachęcić uczniów do czytania?”

Celem tego spotkania jest szero-
ko rozumiane propagowanie czytel-
nictwa oraz dzielenie się ciekawymi 
pomysłami w tej dziedzinie.

Serdecznie zapraszamy w  dniu 

16.04.2013 r. o godz. 9.30 do Zespo-
łu Szkół w  Kłomnicach ul. Szkolna 
1, 42-270 Kłomnice: nauczycieli ję-
zyka polskiego oraz przedstawicieli 
bibliotek publicznych i  szkolnych 
oraz wszystkich zainteresowanych tą 
tematyką. 

Program spotkania:
9.30 – 10.00 – rejestracja uczestni-
ków; powitanie gości przez Dyrekto-
ra Szkoły – przedstawienie programu 
przez moderatora 
10.00 – 11.45 – Warsztaty pani prof. 
dr hab. Wigi Bednarkowej – Wielo-
inteligentne czytanie  
12.00 – 12.45 – Wykład pani dr Da-

nuty Krzyżyk – Praca nad spójnością 
uczniowskich tekstów -  teoria i prak-
tyka dydaktyczna 
12.45 – 13.15 – obiad
13.15 -  14.00 – Wykład i warsztaty 
pani dr Danuty Krzyżyk – Praca nad 
ortograf ią – rodzaje dyktand
14.15 – 15.00 – Warsztaty – mode-
rator CEO – Oceniania Kształtujące 
15.15 – 16.15 - Wykład i  warsztaty 
pani dr Małgorzaty Wójcik – Du-
dek – Mówię bom smutny i sam pełen 
winy – lektury uczniów i nauczycieli 
16.15 – dyskusja, podsumowanie 
i zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy zaintere-
sowanych tematem nauczycieli i  bi-
bliotekarzy. 

Prosimy także o  podzielenie się 
swoimi pomysłami i  przysyłanie na 
adres joanna.suliga@onet.pl dobrych 
praktyk (maks. jedna strona A4) na 

www.klomnice.pl
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II Gminny Konkurs 
 „Mistrz Pięknego Czytania” 

Joanna Suliga, Beata Wyrwał 

31 stycznia 2013 r. w  ZS 
w  Kłomnicach odbył się II 
Gminny Konkurs „Mistrz 

Pięknego Czytania”, którego orga-
nizatorkami były pani Beta Wyrwał 
oraz pani Joanna Suliga. W  kon-
kursie udział wzięło 23 uczniów klas 
IV-VI ze szkół podstawowych z Rze-
rzęczyc, Garnka, Konar, Witkowic 
i Kłomnic. 

Zadaniem uczestników konkursu 
było głośne odczytanie fragmentu 
wylosowanej wcześniej książki. Jury 
- w  składzie: pani Barbara Chara-
ziak, pani Renata Surlej-Krawiec 
oraz pani Mariola Wołek - ocenia-
ło płynność czytania, dykcję oraz 

rozumienie czytanego tekstu. Każ-
dy uczestnik konkursu mógł zdobyć 
maksymalnie 30 punktów. 

Wyniki konkursu

Kategoria klasy IV
I  miejsce – Kamil Urbańczyk (ZS 
w Witkowicach) oraz Paulina Koło-
dziejczyk (ZS w Kłomnicach)
II miejsce – Maja Chrząstek 

(ZS w Kłomnicach)
III miejsce – Patrycja Brondel

 (ZS w Konarach)

Kategoria klasy V
I miejsce – Gabriela Dobrzańska

 (ZS w Konarach)

 oraz  Zuzanna Kosmala
 (ZS w Garnku)

II miejsce – Emilia Kugiel
 (ZS w Kłomnicach)

III miejsce – Kamila Witczak
 (ZS w Witkowicach)

Kategoria klasy VI
I miejsce – Monika Frymus

 (ZS w Kłomnicach)
II miejsce – Piotr Szlęg

 (ZS w Witkowicach)
III miejsce – Anna Maj 

(ZS w Rzerzęczycach)
Organizatorki konkursu pragną 

serdecznie podziękować nauczy-
cielkom – p. Małgorzacie Gonerze, 
p. Agnieszce Berskiej, p. Wioletcie 
Gale, p. Jadwidze Kaczorowskiej, p. 
Elżbiecie Owczarek, p. Agnieszce 
Rataj oraz p. Agnieszce Miarzyń-
skiej, które przygotowały uczniów 
do zmagań o tytuł Mistrza Pięknego 
Czytania. « 

Sukces orkiestry dętej Gminy Kłomnice
Krzysztof Jabłoński

31 stycznia młodzież z Zespołu 
Szkół w Garnku oraz Zespołu 
Szkół w  Kłomnicach pod na-

zwą ”Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Kłomnice” reprezentowała 
naszą gminę na X Wojewódzkim 
Festiwalu piosenki pt.„Droga do 
gwiazd przez gimnazjum”. Pomimo 
bardzo wysokiego poziomu zmagań 
oraz mocnej konkurencji nasi mło-
dzi muzycy zajęli pierwsze miejsce 
w  kategorii „zespół wokalno-instru-
mentalny” deklasując inne zespoły 
z całego Województwa Śląskiego. 

Orkiestrze wokalnie towarzyszyły 
uczennice: Justyna Borowik z  Ze-
społu Szkół w  Zawadzie, Katarzyna 
Chrząstek z Zespołu Szkół w Kona-
rach oraz Olga Chodyna z  Zespo-
łu Szkół w  Kłomnicach. Uczennice 
te zajęły czołowe miejsca w  kate-
gorii „solista”: Justyna Borowik - 1 
miejsce, Olga Chodyna oraz Kata-

rzyna Chrząstek ex aequo - 3 miej-
sce. Stronę wokalną przygotowała 
p. Małgorzata Gojević, a instrumen-
talną kapelmistrz gminnej orkie-
stry p. Krzysztof Jabłoński. 3 marca 
2013r. orkiestra wraz z wokalistkami 
wystąpiła na koncercie laureatów, 
podczas którego otrzymała dyplomy 
oraz pamiątkowy puchar. 

Organizatorzy byli pod ogrom-
nym wrażeniem artystycznym, pod-

kreślając również młody wiek na-
szych muzyków (w 90 % jest to grupa 
w  przedziale 10-15 lat). Gratulacje 
kapelmistrza Orkiestry Dętej Kopalni 
Węgla Kamiennego Knurów poparte 
były nieoficjalnym zaproszeniem do 
wzięcia udziału w  obchodach „Dni 
miasta Knurów”.

Gratulujemy wszystkim muzy-
kom i  solistkom oraz życzymy im 
dalszych sukcesów. «

ww. temat, które dołączymy do mate-
riałów konferencyjnych. 

Prosimy o  potwierdzenie udziału 

w spotkaniu do 11.04.2013r.
Telefon – (0 – 34) 3281 – 038
e–mail – zs_klomnice@o2.pl, joanna.

suliga@onet.pl «
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Spotkanie Noworoczne Strażaków 
Jarosaw Łapeta

Tradycja Strażacka w  Gminie 
Kłomnice mówi, że początek 
roku to przede wszystkim roz-

poczęcie kampanii sprawozdawczej 
w jednostkach OSP. Aby tej formalno-
ści stało się zadość 19 stycznia w  Sali 
OSP Kłomnice posiedzeniem Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w  Kłomni-
cach podsumowano rok 2012 i  rozpo-
częto kampanię sprawozdawczą.

W przedstawionych sprawozdaniach 
Zarządu znalazła się część finansowa, 
którą prezentował Prezes ZOG Adam 
Zając oraz część merytoryczna prezen-
towana przez Jarosława Łapetę – sekre-
tarza ZOG i Przemysława Zielińskiego 
komendanta Gminnego ZOG. 

W  swoim sprawozdaniu dh Prezes 
przedstawił podział kwoty 401  591,94 
zł., którą wydatkowano w 2012 roku na 
straże. W tym największą część bo pra-
wie 100 tys. złotych wydano na zakupy 
wyposażenia i  materiałów, koszty pali-
wa to prawie 62 tys zł, remonty sprzę-
tu i wyposażenia prawie 24 tys., zakupy 
energii elektrycznej 14,5 tys., ubezpie-
czenia strażaków i pojazdów oraz prze-
glądy rejestracyjne samochodów to 13,5 
tys., zakup opału do strażnic to 19,5 tys., 
usługi telekomunikacyjne 8,1 tys, wyna-
grodzenia bezosobowe to 62,3 tys, środki 
wydatkowane z  funduszu sołeckiego to 

53,5 tys. ponadto finansowano nagrody 
w zawodach, dofinansowano obóz MDP, 
prowadzono badania lekarskie i inne bie-
żące działania jednostek.

Po stronie merytorycznej sprawoz-
dania znalazły się informację o  działa-
niach organizacyjnych Zarządu w  tym 
organizacji eliminacji Gminnych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, współzawodnictwa sportowego, 
zawodów sportowo pożarniczych, let-
niego wypoczynku dla młodzieży, szko-
leniach dla członków OSP. Wato tutaj 
przypomnieć o  sukcesach naszych re-
prezentantów i  tak Jakub Biegas uczeń 
Szkoły Podstawowej w Zawadzie wygrał 
eliminacje Powiatowe i  Wojewódzkie 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej i reprezentował Województwo 
Śląskie w eliminacjach Krajowych w Wi-
śle, z kolei drużyna męska OSP Zdrowa 
zajęła II miejsce w Powiatowych Zawo-
dach Sportowo Pożarniczych o  Puchar 
Starosty Częstochowskiego, III miejsce 
w  tych zawodach zajęła drużyna mło-
dzieżowa z OSP Kłomnice. 

W  zebraniu Zarządu brali udział 
również przedstawiciele wyższych władz 
Związku OSP RP w osobach Ireneusza 
Skubisa – członka Zarządu Głównego, 
Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego 
i Prezesa Zarządu Powiatowego ZOPSP 
RP, ksiądz Kapelan Strażaków Archi-

diecezji Częstochowskiej i  jednocześnie 
członek Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Częstochowie – Sławomir Gala-
siński oraz młodszy brygadier Wojciech 
Wieczorkiewicz reprezentujący Komen-
danta Miejskiego PSP w  Częstocho-
wie. Zaproszeni Goście podziękowali 
druhom za ofiarną pracę i  życzyli wiele 
szczęścia w rozpoczętym nowy roku.

Ważną informacją było zaproszenie 
wystosowane przez Prezesa OSP Kłom-
nice na obchody 100 lecia jednostki, które 
odbędzie się w miesiącu czerwcu i będzie 
pierwszym tak dostojnym jubileuszem 
w Naszej Gminie. Święto to na pewno 
będzie miało rangę święta na szczeblu co 
najmniej Gminnym a z pewnych propo-
zycji dh Ireneusza Skubisa wynikało że 
może być to święto szczebla Powiato-
wego. Takie fakty świadczą o głębokich 
tradycjach ochotniczego pożarnictwa 
w  naszej Gminie i  są na pewno mate-
riałem do refleksji podczas dyskutowa-
nia o strażakach ochotnikach. Ponieważ 
czasem te dyskusje mają dosyć krytyczne 
spostrzeżenia warto się zastanowić jaka 
organizacja społeczna w Gminie ma bo-
gatszą historię.

Po części oficjalnej Zarządu rozpo-
częło się spotkanie noworoczne z udzia-
łem przedstawiciele wszystkich jednostek 
OSP, które było okazją do wspólnych 
wspomnień, wymiany doświadczeń i pla-
nowania działań w roku 2013. «

JUBILEUSZ OSP KŁOMNICE

Sesja historyczna OSP Kłomnice
Jan Milc

Jak już wcześniej informowaliśmy 
rok 2013 jest rokiem Jubileuszu 
100-lecia działalności Ochotniczej 

Straży Pożarnej w  Kłomnicach. Z  tej 
też okazji, w sobotę 2 marca odbyło się 
uroczyste spotkanie byłych i obecnych 
członków jednostki, a także osób, insty-
tucji i stowarzyszeń z nią współpracują-
cych. Obecni byli także: Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Częstochowie – mł.bryg. Przemysław 
Zieliński oraz proboszcz parafii pw.św. 
Marcina BW w  Kłomnicach - ks.kan 

Mirosław Turoń. Spotkanie, w  którym 
wzięło udział bez mała 200 osób miało 
bardzo szczególny charakter. Poświęcono 
je bowiem uhonorowaniu najbardziej za-
służonych członków i przyjaciół jednost-
ki specjalnymi, wybitymi na tę właśnie 
okazję Medalami 100-lecia. 

Wprowadzenia w  atmosferę histo-
ryczną dokonał p. Jan F. Milc, który 
w  swoim wystąpieniu, podpartym pre-
zentacją zdjęć i  dokumentów archi-
walnych, przybliżył zebranym dorobek 
jednostki. J.F. Milc zwrócił szczególną 

uwagę na dokonania minionych poko-
leń strażaków, na okres mało znany, bądź 
w  ogóle zapomniany. Zebrani z  dużą 
uwagą wysłuchali tej prezentacji i  z  za-
interesowaniem oglądali przedstawiane 
zdjęcia i dokumenty. 

W oparciu o  istniejące materiały hi-
storyczne ustalono także listę osób zasłu-
żonych dla jednostki, które niestety nie 
doczekały tego wspaniałego Jubileuszu. 
Medale dla wyróżnionych pośmiertnie 
odbierali najbliżsi członkowie ich rodzin. 
Były przy tym łzy wzruszenia i niekoń-
czący się potok wspomnień. Jednostka 
uhonorowała następujących zmarłych 
strażaków: Czopik Jan, Drożdż Stefan, 
Dzionek Władysław, Gonera Edward, 
Gonera Henryk, Grabny Stefan, Graj-
kowski Józef, Kaczmarek Bolesław, Kle-
kot Stefan, Konieczny Stanisław, Kubat 

www.klomnice.plwww.klomnice.pl



23GAZETA KŁOMNICKA - luTy / MArZEC
›››

Stanisław, Moderski Lucjusz, Mroziński 
Władysław, Pindych Tadeusz, Pomorski 
Józef, Szwejda Ignacy, Szwejda Józef, 
Świerczewski Bolesław, Świerczewski 
Jan, Wiewióra Stefan, Wojna Jacek, Wój-
cik Marian, Zatoń Jerzy.

Wśród wyróżnionych instytucji, sto-
warzyszeń i przedsiębiorstw znalazły się: 
Gmina Kłomnice, Rada Gminy Kłomni-
ce, Parafia pw. św. Marcina BW w Kłom-
nicach, Stowarzyszenia na rzecz roz-
woju gminy Kłomnice, Stowarzyszenie 
„Razem na wyżyny”, Bank Spółdzielczy 
w  Kłomnicach, GOK w  Kłomnicach, 
GS „SCh” w Kłomnicach, 

Zarząd jednostki uznał, że 25 osób, 
które w szczególny sposób zasłużyły się 
kłomnickiej straży pożarnej zostanie 
uhonorowanych specjalną limitowaną 
serią Medali 100-lecia. Na liście znala-
zły się następujące osoby: Adam Zając, 
Stanisław Piech, Bogumił Czarnecki, 
Jerzy Topolski, Marcin Milc, Cezary Za-
toń, Jan F. Milc, Piotr Krzemiński, Jan 
Krzemiński, Leszek Szwejda, Stanisław 
Bartnik, Stanisław Matuszczak, Wiesław 
Michoń, Stanisław Chmielarz, Czesława 
Szymczyk, Dariusz Kozakiewicz, Jacenty 
Woszczyński, Jerzy Burzyński, Jarosław 
Śliwakowski, Barbara Dominiak, Zbi-
gniew Tomaszewski, Henryk Krysiak, 
Jerzy Wąsikowski, Adam Świerczewski, 
Zbigniew Wawrowski. 

Medale otrzymały także Gmina 
Kłomnice i Rada Gminy Kłomnice. Wy-
różniono również wszystkich radnych. 

W  grupie wyróżnionych członków 
wspierających znaleźli się: Pani Wanda 
Kusztal, Pani Róża Wiewióra, Pani Hali-
na Paruzel-Tkacz, Pan Marek Kurczych, 
Pan Wiesław Bąk, Pan Jerzy Kozakie-
wicz, Pan Mieczysław Matuszczyk, Pan 
Władysław Bugała, Pan Tadeusz Gło-
skowski, Pan Wacław Ślaski, Pan bryg. 
Zbigniew Pyka, Pan Tomasz Drab, Pan 
Janusz Krysiak, Pan Piotr Burzyński, Pan 
Andrzej Perliński, Pan Henryk Szyda-
,Pan Eugeniusz Woldan, Pan Leszek 
Rybak.

Medalami 100-lecia uhonorowano 
także stu byłych i  obecnych członków 
jednostki. Wśród nich znaleźli się człon-
kinie i  członkowie drużyny kobiecej, 
drużyny męskiej i młodzieżowej oraz or-
kiestry. W tym gronie znalazły się nastę-
pujące osoby: 
- drużyna żeńska: Błachowicz Agnieszka, 
Boczkowska (Skorupa) Katarzyna, Bugaj 
Anna, Gonera Sandra, Gonera Sylwia, 

Górecka Agnieszka, Grygiel Anna, Ja-
fra Renata, Janicka Martyna, Kępa San-
dra, Klec Paulina, Kołodziejczyk Kinga, 
Król Agnieszka, Kulejewska (Drożdż) 
Agnieszka,  Majchrzak Andżelika, Maj-
chrzak (Gonera) Iwona, Malinowska 
Agata, Malinowska Monika, Muras 
Karina, Powroźnik Anna, Pöpke Anna, 
Wiśniewska Żaneta, Wochal (Gonera) 
Ewelina, Rachwalik Olga, Zajder Olga, 
Zebisz Klaudia;
- drużyna męska i  członkowie władz: 
Adamczyk Marek, Błachowicz Piotr, 
Brzeszczak Zdzisław, Bystrzanowski 
Marek, Chądzyński Krzysztof, Chruściel 
Mariusz, Chybalski Jerzy, Chybalski Mi-
chał, Ciesielski Tadeusz, Cieślak Henryk, 
Dobrowolski Piotr, Dolniak Władysław, 
Dzionek Andrzej, Dzionek Bartosz, 
Dzionek Janusz, Gajowczyk Marian, 
Gała Marcin, Gała Wojciech, Gonera 
Piotr, Idzikowski Stanisław, Idzikowski 
Marcin,  Idzikowski Jakub,  Idzikowski 
Henryk,  Jamrozik Jakub, Janicki Ma-
riusz, Janicki Piotr, Jurczyk Czesław, 
Kluska Marcin, Kluska Tomasz, Koło-
dziejczyk Kamil, Kołodziejczyk Patryk, 
Kowalczyk Piotr, Koza Damian, Koza 
Dominik, Koza Sławomir,  Krajewski 
Tomasz, Krzyczmonik Konrad, Kuch-
ciński Piotr, Kwarciak Sylwia ( Janicka) 
i  Tomasz, Łęgowik Lech, Maksymiuk 
Janusz, Małolepszy Paweł, Matuszczak 
Adam, Matuszczak Olga (Szydlik) i Da-
mian,  Miarzyński Stanisław,  Mróz Ma-
riusz, Muras Paweł s. Stanisława, Nie-
dzielski Mirosław, Olesiński Damian, 
Olesiński Norbert, Ogończyk Dariusz, 
Ogończyk Robert, Owczarek Michał,  
Pęzik Mirosław,  Pindych Łukasz, Pin-
dych Piotr, Postawa Jan i  Krystyna, 
Przech Henryk, Rachwalik Przemysław, 
 Sambor Reginald, Sośniak Daniel, So-
śniak Mariusz, Stempień Adam, Stępień 
Artur, Szałowscy Justyna (Pęzik) i Seba-
stian, Szałowski Tomasz, Szwejda Stefan, 
Szyda Rafał, Tomaszewska (Szymczyk) 
Magdalena, Tomaszewski Piotr, Toma-
szewski Sławomir, Trzeciak Kazimierz, 
Urbańczyk Paweł, Walko Katarzyna 
(Deszcz) i  Mateusz, Wiewióra Jacek, 
Wilk Piotr, Wiśniewski Kacper, Wło-
darczyk Piotr, Wojna Krzysztof, Woldan 
Mariusz, Worwąg Tomasz, Woszczyński 
Dariusz, Wróbel Eliza (Klec) i Krzysztof, 
Zatoń Bartłomiej, Zatoń Piotr, Zatoń 
Radosław, Kołodziejczyk Kuba, Wosz-
czyńska Justyna, Jabłoński Krzysztof, 
Rachwalik Rafał, Wiewióra Dariusz.

Szkoda tylko, że nie wszyscy wyróż-
nieni tymi specjalnymi medalami odpo-
wiedzieli na zaproszenie jednostki i  nie 
wzięli udziału w tym ważnym wydarze-
niu. Ich absencja nie umniejszyła w żad-
nym razie rangi spotkania, jednak pozo-
stawiła mały niesmak.

 Chcąc godnie uczcić tę rocznicę, po-
stanowiono w porozumieniu z władzami 
samorządowymi Gminy wydać mono-
grafię jednostki. Prace nad tym dziełem 
powierzono Janowi F. Milcowi – kroni-
karzowi OSP od 2004 roku. Opracowa-
ną i wydaną w formie książki monografię 
zaprezentowano i udostępniono wszyst-
kim uczestnikom uroczystości. Książka 
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, 
czemu trudno się dziwić, jako że jej treść 
dotyczy bezpośrednio nie tylko uczest-
ników spotkania ale także członków ro-
dzin, znajomych i  przyjaciół większości 
mieszkańców Kłomnic. Staranne opraco-
wanie graficzne i druk na dobrym papie-
rze dodają dodatkowych wartości tej pu-
blikacji. Warto tu podkreślić udział w jej 
przygotowaniu uczniów szkół podstawo-
wych z terenu działania LGD „Razem na 
wyżyny”, którzy w  ramach rozpisanego 
konkursu na ilustrację na okładkę książki 
przygotowali i nadesłali do oceny blisko 
pięćdziesiąt prac. Zwycięzcą konkursu 
został Dawid Witczak z Zespołu Szkół 
w Garnku, a jego praca pięknie prezentu-
je się na tytułowej okładce opracowania. 
Natomiast wszystkie wyróżnione prace 
znalazły się na wystawie, przygotowanej 
specjalnie na tę uroczystość przez na-
uczycieli Zespołu Szkół w Kłomnicach.

Wydanie monografii było możli-
we dzięki dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju”  PROW na lata 2007 – 2013, a także 
życzliwości i osobistemu zaangażowaniu 
się w  przedsięwzięcie Wójta Gminy p. 
Adama Zająca.

Dobrym, strażackim zwyczajem jest, 
że przy okazji takich spotkań są wręczane 
odznaczenia i odznaki związkowe. Pod-
czas tej uroczystości takie odznaki otrzy-
mali członkowie Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej. Był to bardzo ważny 
moment dla młodych strażaków. Złotą 
odznakę MDP nadano Patrykowi Ko-
łodziejczykowi – opiekunowi drużyny 
chłopców. Odznaki brązowe otrzymali: 
Konrad Chrząstek, Robert Czarnec-
ki, Jakub Gonera, Kuba Kołodziejczyk, 
Mateusz Łągiewka, Jan M. Milc, Piotr 
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Pogoda, Dominik Rogaczewski, Dariusz 
Szpringiel, Marcin Wójcik.

Spotkanie, które prowadził dr historii 
Robert Owczarek uświetniła coraz lepiej 
grająca orkiestra dęta OSP Kłomnice 

pod dyrekcją Marcina Gały. 
Sobotnie spotkanie zainaugurowało 

obchody Jubileuszu. Główne uroczy-
stości odbędą się 30 czerwca 2013 roku, 
podczas których odbędzie się m.in. pre-

zentacja sprzętu pożarniczego i  pojaz-
dów strażackich. O dalszych szczegółach 
organizatorzy poinformują w  później-
szym terminie. «

Rosyjski się podoba! 
Katarzyna Cieśla

W ramach realizacji autorskie-
go projektu Gminy Kłom-
nice, kilka miesięcy temu 

ruszył kurs, którego głównych założe-
niem było zaznajomienie uczniów na-
szych szkół z  nieco zapomnianym już 
Językiem Rosyjskim. W  październiku 
2012 roku, w trzech placówkach oświa-
towych w naszej gminie rozpoczęły się 
bezpłatne zajęcia dodatkowe z  języka 
rosyjskiego, z których skorzystało łącz-
nie ponad 200 uczniów. Kurs odbywał 
się w dwóch wariantach zaawansowania. 
Pierwszy z nich - „ Rosyjski dla malucha”, 
czyli nauka przez zabawę – skierowany 
był dla uczniów klasy „O”, klasy I oraz II 
SP. Dzieci poznawały język poprzez kon-
wersacje z nauczycielem, piosenki, bajki, 
czy też gry i zabawy prowadzone w języ-
ku rosyjskim. Drugi wariant pod hasłem 
„Poznajemy alfabet rosyjski” – skupiał 
uczniów klas III-VI SP oraz klasy gim-
nazjalne. Pierwsze spotkania obejmowały 
tzw. okres ustno – słuchowy (najważniej-
szy na początkowym etapie poznawania 
języka obcego) gdzie uczniowie, również 
zapoznawali się z językiem poprzez kon-

wersacje, słuchanie muzyki oraz ogląda-
nie bajek rosyjskojęzycznych, natomiast 
kolejne zajęcia skupiały się na stopnio-
wym wprowadzaniu liter alfabetu rosyj-
skiego. 

W  trakcie trwania całego kursu od-
bywały się także przygotowania do 
I Gminnego Konkursu Piosenki Rosyj-
skiej pt. „Matrioszka” zorganizowane-
go pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy Kłomnice. Uczniowie biorący 
udział w zajęciach mieli możliwość przy-
gotowania się pod moim okiem, w jednej 
z dwóch kategorii: Duet/Trio, bądź Soli-
ści, a efekty swojej pracy zaprezentowali 
na konkursie, który odbył się 3.03.2013r. 
o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Kłomnicach. Uczestników 
konkursu oceniało Jury, którego skład 
tworzyli: Pani Genowefa Mysłek - eme-
rytowany nauczyciel języka rosyjskiego, 
Pani Małgorzata Gojević – nauczyciel 
muzyki, oraz kapelmistrz Orkiestry Dę-
tej OSP z  terenu naszej Gminy - Pan 
Krzysztof Jabłoński. Jurorzy oceniali czy-
stość i  poprawność wykonania zarówno 
pod względem muzycznym jak i  języ-

kowym. Ponadto było brane pod uwagę 
ogólne wrażenie artystyczne oraz umie-
jętność prezentacji. W  obu kategoriach 
przyznano I, II i  III miejsce, natomiast 
pozostali uczestnicy otrzymali Wyróż-
nienia

Laureaci kategorii Duet/Trio:
I msc-e: Julita Mróz i Wiktoria Nierobot 
(SP w Kłomnicach)
II msc-e: Aleksandra Matyjaszczyk 
i Dorota Wyszka (SP w Rzerzęczycach)
III msc-e: Rozalia Ligocka i  Marzena 
Powroźnik (SP w Kłomnicach)
Laureaci kategorii Soliści:
I  msc-e: Anna Maj (SP w  Rzerzęczy-
cach)
II msc-e: Luiza Gągała (SP w Garnku)
III msc-e „ex aequo”: - Weronika Kowa-
lik (SP w Rzerzęczycach) oraz Monika 
Owczarek (SP w Rzerzęczycach) 

Szczególne Wyróżnienia trafiły do 
najmłodszych uczestników - uczniów 
klasy I  oraz II ze Szkół Podstawowych 
w  Kłomnicach i  Rzerzęczycach, któ-
rzy śpiewając rosyjskie piosenki dzielnie 
rozpoczęli całe wydarzenie. Wszystkim 
uczestnikom konkursu jeszcze raz ser-
decznie Gratuluję! «

Jak Ferie to tylko u nas!
Renata Krawiec

Zrealizowano formę wypoczyn-
ku dla dzieci i  młodzieży nie 
tylko z  Kłomnic, ale dojeż-

dżały dzieci z  innych miejscowości 
naszej gminy. W ciągu 10 dni zapew-
niliśmy dzieciom i młodzieży w wieku 
od 6 lat do 18 lat w ilości 35-45, opie-
kę wychowawczą i specjalistyczną ar-
tystyczną. Uczestnicy mogli korzystać 
z  zakupionych pomocy plastycznych: 
farby, kredki, plastelina, ołówki, kolo-
rowe kleje, i  inne przybory plastyczne 
mogły malować, rysować, brać udział 
w wielu konkursach tematycznych, su-
gerowanych przez prowadzących zaję-

cia, lub wymyślonych przez dzieci. Naj-
lepszą formą przestrzenno-plastyczną 
był smok zrobiony metodą recyklin-
gową, pod kierunkiem utalentowanej 
Marty Gonery uczennicy częstochow-
skiej szkoły artystycznej. O magicznej 
formie - Festiwalu Baniek Mydlanych 
wspomnieć pragnę, co mnie napa-
wa zawsze dziecięcą radością! Dzieci 
i  młodzież uczestniczyli w  zajęciach 
teatralnych mając, do dyspozycji nowo 
zakupione rekwizyty: maski, opaski, 
kostiumy. Intrygujące konkursy to 
Konkurs Krzyku i Konkurs Śmiechu.

Podobnie z  zajęciami tanecznymi 

prowadzonymi pod kierunkiem Karoli-
ny Gonery. Również korzystały z zajęć 
sprawnościowych, ruchowych w  gru-
pach-drużynach. Rozgrywane były 
konkursy tenisa stołowego. Nagrody 
przeważnie słodycze, lub maskotki 
i inne drewniane bibeloty.

Prezentacje kulinarne odbyły się 
dwukrotnie: babeczki z czekoladą i tru-
skawkami pieczone, ozdobione lukrem, 
cukiereczkami i  innymi. Również na 
zakończenie ferii – pierożki drożdżowe 
z jabłkiem. Niech mnie tylko ktoś po-
prosi to z przyjemnością podam prze-
pis, nawet na łamach gazety.

Zorganizowaliśmy trzy wycieczki 
autokarowe do Częstochowy – Plane-
tarium AJD, do Kleszczowa – Solpark 
oraz do Muzeum Zapałek w  Czę-
stochowie. Na zakończenie w  sobotę 

›
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– Podsumowanie Ferii 2013, przy za-
proszonych rodzicach wręczanie dy-
plomów z nagrodami.

Codziennie na dzieci i  młodzież 
czekała herbata i skromny poczęstunek. 
Witane z radością przy drzwiach przez 

organizatorki, a  zarazem wychowaw-
czynie. Udoskonalona forma sprzed 
dwudziestu trzech lat, ale wciąż nowe 
edycje i cieszące się ogromną popular-
nością, nie w  Warszawie, nie w  Czę-
stochowie, ale u nas w … Kłomnicach. 

Oferta była skierowana do wszystkich 
dzieci, młodzieży, bez względu na 
wiek i zamożność - dlatego tak licznie 
i chętnie korzystały. «

W najbliższym czasie:
-26 marca o  godzinie 10.00 dowiemy 
się kto zrobił najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną, Kraszankę i Pisankę
-Zapraszamy w dniu 10 maja na I Fe-
stiwal Teatralny „O  Rękawiczkę Mel-
pomeny” zasięg powiatowy. Celem 
festiwalu jest stworzenie możliwo-

ści zaprezentowania przedszkolnych 
i szkolnych spektakli na scenie w praw-
dziwej teatralnej atmosferze, wzboga-
cenie wiedzy i doświadczeń przez oglą-
danie spektakli w  wykonaniu innych 
zespołów. Wyłonienie spektaklu, któ-
ry w  czerwcu mógłby reprezentować 

zwycięską gminę. W  festiwalu mogą 
uczestniczyć przedszkolne i  szkolne 
grupy teatralne z  terenu naszej gminy 
i gmin powiatu częstochowskiego. Re-
gulamin i  karty zgłoszenia na naszej 
stronie internetowej. «

GMINNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Wielki finał rozegrany
Jan Milc 

W  niedzielę, 3 marca w  Hali 
Sportowej w  Kłomnicach 
rozegrano finałowe mecze 

Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej. 
Pomysłodawcami zorganizowania roz-
grywek piłkarskich byli panowie Józef 
Koza. Pan Józef Koza jest też głównym 
fundatorem nagród. On też wspólnie z pp 
Waldemarem Basiakiem - vice Prezesem 
OSP Karczewice-Garnek i Sławomirem 
Kowalikiem - Prezesem Stowarzyszenia 
„Gruszka” przyjął na siebie obowiąz-
ki organizatora rozgrywek. Utworzono 
Komitet Honorowy rozgrywek, w  któ-
rym znaleźli się: Wójt Gminy Kłomni-
ce - Adam Zając, Przewodniczący Rady 
Gminy Kłomnice - Jarosław Łapeta, 
Komendant Gminny OSP mł.bryg. - 
Przemysław Zieliński, Prezes OSP Kar-
czewice - Paweł Gonera, Radny Gminy 
Kłomnice - Grzegorz Gala. Opracowano 
regulamin rozgrywek i  zaproszono do 
nich reprezentacje wszystkich sołectw 
z terenu gminy. 

Począwszy od 7 grudnia 2012 roku 
przeprowadzono pięć turniejów w dwóch 
grupach eliminacyjnych. Mecze rozgry-
wano systemem każdy z  każdym. Do 
turnieju finałowego awansowały dwie 
pierwsze drużyny z każdej grupy. Warto 
podkreślić duże zainteresowanie kibiców, 
którzy licznie wypełniali widownię Hali 
Sportowej podczas meczów eliminacyj-
nych. Poniżej prezentujemy tabele roz-
grywek eliminacyjnych.

Do turnieju finałowego, rozgrywane-
go systemem pucharowym awansowały 
drużyny: z grupy A - Zawada I i Karcze-
wice, z  grupy B - Skrzydlów i  Rzerzę-
czyce. 

W pierwszym meczu turnieju zmie-
rzyły się zespoły Zawady I  i  Rzerzę-
czyc. Po znakomitej walce, prowadzonej 
w duchu fair play do finału awansowali 
piłkarze z Rzerzęczyc pokonując swoich 
rywali w stosunku 1:2. 

W  drugim meczu dnia wystąpiły 
„nadwarciańskie” drużyny Karczewic 
i  Skrzydlowa. Po zaciętej, obfitującej 
w  wiele znakomitych zagrań i  wspa-
niałych interwencji bramkarza z  Kar-
czewic, Skrzydlów pokonał Karczewice 
9:0. Niewątpliwie na grę drużyny z Kar-
czewic i końcowy wynik miała kontuzja 
w pierwszych minutach meczu, jednego 

z  czołowych zawodników Jakuba Kozy. 
W drugiej części meczu uraz stawu sko-
kowego wyeliminował także drugiego 
podstawowego zawodnika tej drużyny 
Mariusza Grzesika.

Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Za-
wadą I  i osłabionymi Karczewicami za-
kończył się wynikiem 4:0. Tu znowu dały 
znać o sobie wysokie umiejętności i intu-
icja karczewickiego bramkarza. 

Niesamowitych wręcz emocji dostar-
czył licznie zgromadzonej publiczności 
mecz finałowy w  wykonaniu zespołów 
z  Skrzydlowa i  Rzerzęczyc. Obie dru-
żyny wystawiły swoje najsilniejsze skła-
dy. Przestały się liczyć zimne kalkulacje 
typu: „z  kim byłoby najlepiej zagrać aby 
awansować”, tu już grano o  zwycięstwo 
i  tytuł Mistrza Ligi. Nie oszczędzano 
się zatem i  z  upływem czasu zaczynała 
rysować się lekka przewaga Rzerzęczyc. 
Jednak ambicja i nieustępliwość zawod-
ników ze Skrzydlowa powodowała, że 
Rzerzęczyce nie udowodniły swej prze-
wagi bramką, a wręcz przeciwnie – utra-
ciły ją! Jednak w końcu dało znać o sobie 

Grupa A: 
Lp Nazwa drużyny M Pkt W R P Br Bil.
1 Zawada I 5 13 4 1 0 25-8 +17
2 Karczewice 5 12 4 0 1 14-7 +7
3 Adamów 5 7 2 1 2 11-13 -2
4 Chorzenice 5 6 2 0 3 11-22 -11
5 Lipicze 5 3 1 0 4 13-16 -3
6 Zawada II 5 3 1 0 4 14-22 -8

Grupa B:
Lp Nazwa drużyny M Pkt W R P Br Bil.
1 Skrzydlów 5 12 4 0 1 17-8 +9
2 Rzerzęczyce 5 12 4 0 1 24-7 +17
3 Garnek 5 9 3 0 2 19-16 +3
4 Rzeki 5 6 3 0 2 11-18 -7
5 Konary 5 6 2 0 3 11-17 -6
6 Old Boy’s 5 0 0 0 5 7-23 -16
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większe doświadczenie i  spryt piłkarzy 
z  Rzerzęczyc. Skrzydlowianie popełnili 
dwa kardynalne błędy, które z premedy-
tacją wykorzystali ich rywale. Ostatecz-
nie po wspaniałej walce mecz zakończył 
się zwycięstwem Rzerzęczyc 3:1. Trzeba 
podkreślić, że w  obu drużynach wystę-
pujących w dużym finale grali zawodnicy 
na co dzień występujący w barwach „Or-
kana” Rzerzęczyce, a więc była to niemal 
walka „bratobójcza”. Puchar i  tytuł Mi-
strza Gminnej Ligi Halowej Piłki Noż-
nej pojechał do Rzerzęczyc. 
Końcową kolejność prezentuje poniższe 
zestawienie:

1. Rzerzęczyce;
2. Skrzydlów;
3. Zawada I;
4. Karczewice;
5. Adamów;
6. Garnek;
7. Rzeki;
8. Chorzenice;
9. Lipicze;
10. Konary
11. Zawada II;
12. Old boy’s;

W  trakcie rozgrywania poszczegól-
nych turniejów eliminacyjnych i  finało-
wego prowadzone były także inne kla-
syfikacje. Jedną z  najcenniejszych była 
klasyfikacja fair play w której zwycięży-
ła drużyna Karczewic. Za najlepszego 

bramkarza Ligi uznano Przemysława 
Cieślaka także z  Karczewic, a  Marka 
Burzyńskiego ze Skrzydlowa za najlep-
szego zawodnika. Łukasz Śliwakowski 
z  Zawady zdobył tytuł króla strzelców. 
Natomiast najładniejszą bramkę rozgry-
wek strzelił Mateusz Mielczarek z Rze-
rzęczyc.

Nagrody, których fundatorem był p. 
Józef Koza – przedsiębiorca z Karczewic 
oraz puchary i dyplomy wręczali człon-
kowie Komitetu Honorowego turnieju 
oraz jego organizatorzy.
Po zakończeniu turnieju powiedzieli: 
Adam Zając – Wójt Gminy Kłomnice: 
- To bardzo cenna inicjatywa. Jest to kolej-
na, jedna z  wielu propozycji pożytecznego 
i zdrowego spędzenia wolnego czasu, skie-
rowana do ludzi młodych (i nie tylko mło-
dych). Gratuluję pomysłodawcom i wszyst-
kim uczestnikom tych rozgrywek. Mam 
nadzieję, że w roku bieżącym Gminna Liga 
Halowej Piłki Nożnej wystartuje ponow-
nie.
Józef Koza – organizator i główny fun-
dator rozgrywek: - Nie przypuszczałem, 
że zapał wśród członków poszczególnych 
drużyn będzie na tyle duży, że dotrwają 
do wielkiego finału. Często niestety zdarza 
się, że po pierwszej euforii emocje opadają 
i niejednokrotnie bardzo ciekawe inicjatywy 
kończą się niepowodzeniem. Nas na szczę-
ście ta przypadłość ominęła! No, cóż. Zdo-

byliśmy sporo doświadczenia w organizacji 
tego rodzaju rozgrywek. Myślę, że będzie to 
owocować w przyszłości. Mam nadzieję, że 
ponownie zorganizujemy rozgrywki i może 
wejdą one na stałe do kalendarza sportowych 
imprez Gminy Kłomnice. Liga nie mogłaby 
grać, gdyby nie zaangażowanie wszyst-
kich organizatorów, kierowników drużyn 
i  oczywiście zawodników. Za tę postawę 
wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję także 
władzom Gminy Kłomnice za wsparcie tej 
inicjatywy. Wielkie słowa podziękowania 
kieruję do Dyrekcji Zespołu Szkół w Kłom-
nicach za umożliwienie przeprowadzenia 
rozgrywek. Szczególnie chcę podziękować 
p. Annie Dylczyk – kierownikowi Hali 
Sportowej, za życzliwość i poświęcenie wie-
lu dni dla tej imprezy. Gratuluję wszystkim 
uczestnikom tych sportowych zmagań.

Zakończył się pierwszy sezon Gmin-
nej Ligi Halowej Piłki Nożnej, ale Liga 
nie zakończyła działalności. Już w  mo-
mencie podsumowywania rozgrywek 
ich organizatorzy zapowiedzieli kolejny 
sezon. Wyrażali przy tym nadzieję, że 
w  następnej edycji Ligi wystąpią repre-
zentacje wszystkich 23 sołectw z terenu 
gminy, a  być może swoje reprezentacje 
wystawią także przedsiębiorstwa. 

Gratulujemy znakomitego pomysłu. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
rozgrywek ligowych. «

Do tarczy...
Janusz Sambor

Ubiegłoroczna Liga Strzelecka 
wystartowała w  tym roku już 
w  styczniu zmieniając nieco 

swój profil. Przekształciła się w Dru-
żynowe i  Indywidualne Mistrzostwa 
Gminy Kłomnice w  Strzelectwie 
Sportowym. W myśl regulaminu każ-
da miejscowość może wystawić dowol-
ną ilość drużyn. Drużyny mogą być 
mieszane i  składać się z  zawodników 
pochodzących z  różnych wsi. Indywi-
dualnie mogą startować zawodnicy nie-
należący do żadnego zespołu. W każ-
dej z drużyn trzech zawodników strzela 
z  karabinku pneumatycznego i  jeden 
z  pistoletu pneumatycznego. Suma 
punktów wszystkich zawodników sta-
nowi wynik drużyny. Wyniki drużyn 
ustalają kolejność miejsc w danej run-
dzie. Za zajęte przyznawane są punkty 
(jak w Grand Prix) i to one zdecydują 

o ostatecznej klasyfikacji. Analogicznie 
przyznawane są są punkty w klasyfika-
cji indywidualnej. 

Dotychczas odbyły się trzy rundy 
(20 i  27 stycznia oraz 10 lutego), po 
których klasyfikacje przedstawiają się 
następująco:

Drużynowo uczestniczą: Bartko-
wice, Chorzenice, Kłomnice, Lipicze, 
Michałów Kłomnicki, Rzerzęczyce, 
Seniorzy, Witkowice i Zdrowa
1. Seniorzy - 90 pkt (wygrali wszystkie 

rundy)
2. Witkowice - 54 pkt
3. Chorzenice - 34 pkt
4. Kłomnice - 31 pkt
5. Lipicze - 28 pkt
6. Rzerzęczyce - 15 pkt
Indywidualnie w  kategorii karabinek 
pneumatyczny
1. Matusiak Zdzisław - 150 pkt
2. Majer Adam - 113 pkt
3. Sośniak Sebastian - 105 pkt
4. Karczewski Rafał - 103 pkt
5. Janik Marcin - 94 pkt

6. Tkacz Tomasz - 83 pkt
Indywidualnie w  kategorii pistolet 
pneumatyczny
1. Brzozowski Ryszard - 150 pkt
2. Śliwakowski Tomasz - 123 pkt
3. Zając Przemysław - 118 pkt
4. Przybyłowicz Patrycja - 112 pkt
5. Poroszewski Jarosław - 106 pkt
6. Kuc Robert - 82 pkt

Nowa krew w  tegorocznych roz-
grywkach to drużyny Lipicza i Bartko-
wic. Ich zawodnicy robią ciągłe postępy 
i  wkrótce mogą zagrozić najlepszym. 
Zastanawia i smuci słaba postawa dru-
żyny ze Zdrowej i kompletny brak za-
interesowania ze strony sołtysa tej wsi. 
Mimo buńczucznych zapowiedzi mają 
kłopoty ze skompletowaniem choćby 
jednej drużyny. Podobnie rzecz ma się 
z  ekipą z  Michałowa Kłomnickiego, 
ich sołtys kompletnie się nimi nie in-
teresuje. Już wkrótce wiosna, obudźcie 
się sołtysi! Jest jeszcze czas na poprawę! 
Serdecznie Wam tego życzę! «
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XII Wielkanocny Wyścig Kolarski
Adam Równiak

W  dniach 13 i  14 kwietnia 
2013 roku odbędzie się 
XIII edycja Wielkanoc-

nego Wyścigu Kolarskiego o  puchar 
Wójta Gminy Kłomnice, który będzie 
jednocześnie I  serią Pucharu Polski 
EOOM. 

W pierwszym dniu na trasie Kłom-
nice, Michałów, Rzeki odbędzie się 
jazda indywidualna na czas w katego-
riach: KOBIETY: ELITA, JUNIOR-

KA, JUNIORKA MŁ. MŁODZICZ-
KA ORAZ: JUNIOR, JUNIOR MŁ., 
MŁODZIK.

Start i  meta usytuowane będą na 
ulicy Pocztowej w  Kłomnicach koło 
Urzędu Gminy.

Drugi dzień to wyścig ze startu 
wspólnego, a  jego trasa przebiega tak 
samo jak w  latach poprzednich, czyli 
start i meta usytuowane będą w Kłom-
nicach na ulicy Pocztowej koło Urzędu 

Gminy, następnie peleton przejedzie 
przez Rzerzęczyce, Adamów, Skrzy-
dlów i  dojedzie do Rzek, gdzie skręci 
w lewo na ulice prowadząca do Bartko-
wic, Michałowa i  Kłomnic. W  godzi-
nach trwania wyścigu zorganizowane 
będą objazdy dla ruchu pojazdów me-
chanicznych. Dokładne godziny trwa-
nia wyścigu podane zostaną w później-
szym terminie. «

Ferie w Ochronce
Robert Kępa

Świetlica dla dzieci i  młodzieży 
„Ochronka” w  Garnku zafun-
dowała swoim podopiecznym 

w czasie ferii zimowych wiele atrakcji. 
Dzieci korzystały ze świetlicy codzien-
nie od poniedziałku do soboty, uczest-
niczyły w  zajęciach muzycznych, 
warsztatach decupage i  linorytu. Tra-
dycyjnie nie zabrakło feryjnego wyjazdu 
do kina i do parku wodnego. Furorę zro-
biły spotkania z  cyklu „Ciekawi ludzie 
z  mojej miejscowości”. Finałem ferii 
było rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie 
nagród i  wystawa prac dzieci. Sponso-
rem ferii w  „Ochronce” była Fundacja 
Wspomagania Wsi z Warszawy.

Ferie w „Ochronce” rozpoczęły się od 
wyprawy do gospodarstwa pana Jerzego 
Marciniaka, który zajmuje się hodowlą 
danieli. Dzieci miały możliwość pozna-
nia upodobań tych, żyjących w naturze 
w  dzikich odstępach leśnych, zwierząt 
oraz dowiedzieć się więcej o działalno-
ści gospodarstwa pana Marcinika, który 
w Garnku obok hodowli prowadzi rów-
nież Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Poreszkowo”.

Kolejną osobą z Garnka, którą mogły 
poznać dzieci był Jerzy Lara, pszczelarz 
prowadzący Gospodarstwo Pszczelar-
skie „Pszczółka”. Pan Jerzy opowiedział 
o życiu i obyczajach pszczół, o ich waż-
nej roli w przyrodzie. Prawdziwą grat-
ką była degustacja przeróżnych rodza-
jów miodów, które Pan Jerzy nie tylko 
zaprezentował, ale również przekazał 

dzieciom ze świetlicy. Uczestnicy za-
jęć mogli również wykonać pod okiem 
pszczelarza woskowe świece i  odlać 
z form woskowe figurki.

Jeśli ktoś pomyślał, że w  Garnku 
nie ma już więcej osób zajmujących się 
niezwykłymi rzeczami jest w  dużym 
błędzie. W  świetlicy dzieci odwiedził 
Włodzimierz Grabowski, grafik kom-
puterowy pracujący w firmie VIV, która 
w  Garnku produkuje dmuchane urzą-
dzenia i  zjeżdżalnie. Gość opowiedział 
o swojej przygodzie z grafiką kompute-
rową, zrealizowanych projektach dmu-
chanych urządzeń – o tych tradycyjnych 
dmuchanych zjeżdżalniach, ale również 
o  niezwykłych projektach, jak dmu-
chany kościół wykonany charytatywnie 
przez firmę VIV dla polskiego misjona-
rza z Kamczatki. 

Dzięki uprzejmości właściciela firmy 
VIV Roberta Wójcika, dzieci odwiedzi-
ły fabrykę dmuchanych urządzeń. Pan 
Grabowski oprowadził dzieci od miej-
sca, gdzie pracują graficy komputerowi, 
którzy wymyślają i projektują urządze-
nia, przez zakład, gdzie są wycinane 
i szyte fragmenty dmuchanych zabawek, 
aż do miejsca, gdzie gotowe urządzenia 
są napełniane powietrzem. W ogromnej 
hali dzieci mogły podziwiać zjeżdżal-
nię-ciągnik produkowaną w Garnku dla 
firmy CLAAS. 

Obok spotkań z  ciekawymi ludź-
mi w czasie ferii nie zabrakło warszta-
tów artystycznych. Kolorowe szkatułki, 

kolczyki, zakładki i bransoletki, to pra-
ce wykonane podczas warsztatów de-
coupage prowadzonych przez Joannę 
Rodziewicz. Równie atrakcyjnie pre-
zentowały się prace wykonane podczas 
warsztatów linorytu, prowadzonych 
przez Annę Konieczko. Nie zabrakło 
również warsztatów muzycznych. Dzie-
ci pod okiem Justyny Kępy mogły uczyć 
się gry na pianinie i  gitarze. Co warte 
podkreślenia wszyscy prowadzący zaję-
cia oraz opiekunowie podczas wycieczek 
pracowali w  charakterze wolontariuszy 
nieodpłatnie, za co im serdecznie dzię-
kujemy.

Dzięki wsparciu finansowemu Fun-
dacji Wspomagania Wsi dzieci mo-
gły uczestniczyć w  wyjeździe do kina 
w  Częstochowie na film „Zambezja” 
oraz do parku wodnego w Kleszczowie. 
W trakcie ferii świetlica zorganizowała 
konkurs plastyczny dla dzieci na plakat 
zachęcający do opieki nad zwierzętami 
domowymi podczas zimy. Przygotowa-
ne przez dzieci prace pokazywały dobre 
przykłady opieki nad zwierzętami. 

Jury poddało ocenie 10 prac złożo-
nych na konkurs. Pierwsze miejsce za-
jęła: Justynka Kępka, II miejsce Ewelina 
Zatoń, III miejsce Anita Topolska, wy-
różnienia zdobyli Mariusz Kuziel, We-
ronika Magdziarz, Klaudia Wrońska, 
Wiktoria Hamerla, Lena Lara, Dawid 
Wawarczyk, Julia Drożdżyńska. Nagro-
dzeni otrzymali dyplomy oraz prezenty. 
Finał konkursu połączony z wręczeniem 
nagród i wystawą prac dzieci odbył się 
22 lutego w  „Ochronce”. W  spotkaniu 
uczestniczyli licznie rodzice i  dziadko-
wie podopiecznych świetlicy. «
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Widok na główną ulicę Kłomnic 
  „koło świętego Jana (Nepomucena)”

Krzysztof Wójcik

Przenosimy się w  tym nume-
rze „Gazety” około 200 me-
trów w kierunku zachodnim na 

skrzyżowanie  ulicy Częstochowskiej 
ze Zdrowską i  Sądową. Stare zdjęcie, 
które teraz prezentuję zostało wyko-
nane koło kapliczki św. Jana Nepomu-
cena, najstarsi mieszkańcy jeszcze do 
niedawna mówili o  tym miejscu: „koło 
świętego Jana” co zupełnie wystarczało 
do jego identyfikacji.

 Na fotografii widoczne są tylko 
dwa obiekty istniejące do dzisiaj: kościół 
parafialny p.w. św. Marcina z dzwonnicą, 
którego bryła widoczna jest w perspek-
tywie przy końcu ulicy oraz murowany 
(ceglany) budynek mieszkalny po lewej 
stronie, w którym obecnie mieszczą się 
sklepy. Za tym budynkiem widać frag-
menty jeszcze dalszego domu – chaty 
krytej strzechą – w tym miejscu dzisiaj 
są następne murowane budynki i sklepy.

Obok miejsca, z  którego wykonano 

zdjęcie, widać betonowy murek, który 
większość nas powinna pamiętać. Były 
dwa takie murki po obydwu stronach 
drogi tworząc oprawę mostku nad cie-
kiem wodnym ciągnącym się z  ulicy 
Sadowej w kierunku dzisiejszego stawu 
na „pasterniku”. Owe murki zostały zli-
kwidowane całkiem niedawno (~2000 
r.). Po lewej stronie na pierwszym pla-
nie widoczny jest drewniany budynek 
sklepu, w  którym również oferowano 
towary przemysłowo budowlane. Na 
powiększonym fragmencie odczytać 
można: cement, papa, itp.. Obok sklepu 
stoi furmanka, zaprzęgnięta w  jednego 
„siwka”.  Owa furmanka to tzw. „linij-
ka” składająca się z jednej dechy wzdłuż  
(dylnica) z  położoną derką, na której 
siadali ludzie ale można było przewieźć 
cięższe ale nieduże towary. Obecnie 
w tym miejscu jest sklep „U Stasia”. 

Prawa strona ulicy jest równie cie-
kawa, bo żaden z  widocznych na niej 

budynków dzisiaj nie istnieje. Pierwszy 
z  brzegu należący niegdyś do rodziny 
Karasińskich jeszcze pamiętam z lat 60-
tych. Później został rozebrany i  przez 
jakiś czas był tu pusty plac, aby w latach 
90-tych nabył go nowy właściciel i po-
stawił na nim obecny sklep ogrodniczy. 

Właścicielami następnych dwóch 
budynków byli kłomniccy Żydzi. Pierw-
szy z  nich został zakupiony przez p. 
Mielczarka, po II wojnie światowej zo-
stał rozebrany i na tym miejscu powstał 
murowany, piętrowy budynek, w którym 
zamieszkał jego właściciel. W  każdym 
razie na zdjęciu z 1956 r. ten budynek, 
z  charakterystycznym balkonem już 
istniał i tez były w nim sklepy. Sam pa-
miętam tam księgarnię. Obecnie jest to 
„Minimarket”. Drugi z tych budynków 
musiał zniknąć znacznie wcześniej, bo 
w latach 30-tych XX wieku stał w tym 
miejscu już murowany niewielki budy-
neczek, który w ostatnich latach swego 
istnienia mieścił to kwiaciarnię, to sklep 
drogeryjny. Obecnie, po zlikwidowaniu  

www.klomnice.pl
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tego obiektu stoi tu sklep „Lewiatan”. 
Następny, widoczny na starym zdjęciu, 
budynek stał jeszcze do końca XX wie-
ku, po czym tez został rozebrany i po-
wstał na tym miejscu pawilon handlo-
wo- mieszkalny usytuowany nieco dalej 
od jezdni drogi niż ten poprzedni.

Najwięcej wątpliwości budzi budy-
nek widoczny na archiwalnej fotogra-
fii na samym końcu, niemal na osi tej 
gruntowej drogi (Utwardzona droga po-

wstała dopiero pod koniec lat 30-tych.). 
Domyślam się, że jest to budynek Kłom-
nickiego Towarzystwa Mleczarskiego, 
które funkcjonowało jeszcze w  czasie 
zaboru rosyjskiego. Problem w  tym, że 
nie mogę znaleźć nikogo, kto mógłby 
powiedzieć, kiedy zniknął ten budynek 
i tylko jedna  starsza osoba w ogóle pa-
mięta jakąs „mleczarnię” stojącą naprze-
ciw kościoła.

Na koniec chciałbym wrócić do zdję-

cia z poprzedniego numeru- salki para-
fialnej. Według informacji otrzymanej 
od p. Tadeusza Frymusa tuż przed wojną 
i w czasie okupacji w tej części budynku 
parafialnego mieszkali i mieli swój sklep 
p.p. Królowie. Po wojnie mieszkali tam 
księża prefekci.

 Jak zwykle oczekuję na Państwa 
uwagi pod adresem krzysztofwojcik15@
gmail.com i z góry za wszystkie dzięku-
ję. «

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Starosty Częstochowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej
 na podstawie:

·      art.11a ust.1 oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 193, poz.1194  z późn. zm.)

·      art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się, że w dn. 29 01 2013r
na wniosek Gminy Kłomnice reprezentowanej przez Wójta Gminy P. Adama Zająca, z dn. 29 01 2013r

zostało wszczęte postępowanie
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. „Rozbudowa  ul. Księżej w m. Kłomnice”

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb Kłomnice, jed. Kłomnice – 216/2; 217/5; 2175/6; 2173/11, 2172/9; 4075; 2166/6, 3162/2
oraz na działkach powstałych w wyniku podziału ( w nawiasach podano nr przed podziałem nieruchomości)
obręb Kłomnice, jed. Kłomnice – 265/4265/2); 2177/4(2177/2); 2175/8(2175/3); 2173/13(2173/7); 2172/11(2172/8); 
2172/15(2172/2); 2170/5(2170/1); 2169/3(2169/1); 2168/3(2168/2); 2167/1(2167); 2163/1(2163)

Działki podlegające ograniczeniu w  korzystaniu w  związku z  obowiązkiem przebudowy istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu i obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii

obręb Kłomnice, jed. Kłomnice dz nr ewid 265/1; 218; 1001; 161; 4074; 4076; 4077; 217/4; 217/3; 217/2; 301; 399/1; 360; 2183/2; 
2182/2; 2181; 2180; 2609/4; 2609/1; 2179; 2174/2; 2177/3; 4072; 4071; 2166/2; 3162/3; 4033; 4034; 2166/1; 2166/8

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami 
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 pokój nr 205 drugie piętro. 

   Rozdzielnik
1. Tablica informacyjna i strona internetowa

-Urzędu Gminy Kłomnice
-Starostwa Powiatowego w Częstochowie

2. Gmina Kłomnice – Pełnomocnik P. Krzysztof Urbanczyk
3. Prasa lokalna
4. Strona BIP Starostwa
5. A/a
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II Gminny Konkurs  „Mistrz Pięknego Czytania”

Dzieje rodu Leźnickich...

Jerzy Leźnicki z wnukiem Mateuszem         Jerzy Leźnicki z rodziną przed dworkiem (1995)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Konarach



Ferie z GOK

Ferie w Ochronce

Konkurs piosenki rosyjskiej


