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Drodzy Czytelnicy,
to już 200 numer „Gazety Kłomnickiej”! Gazeta towarzyszy kłomnickiemu samorządowi od lat 90-tych, prezentuje najważniejsze wydarzenia z jego życia, informuje
o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, prezentuje sukcesy dzieci i młodzieży
z naszego terenu, jest prawdziwą kroniką życia Gminy Kłomnice.
Jako radny Gminy Kłomnice III kadencji miałem przyjemność być w składzie
redakcji Gazety Kłomnickiej. Moja współpraca z Gazetą zaczęła się jednak długo
wcześniej z inspiracji Krzysztofa Wójcika, współtwórcy i wieloletniego redaktora naszej
Gazety. Jak szybko okazało się było to zadanie nie łatwe, musieliśmy zebrać materiał,
opracować go i przygotować do druku. Staraliśmy się, aby teksty były ciekawe i przedstawiały aktualne problemy mieszkańców. Przez lata z „Gazetą Kłomnicką” związało się
bardzo wielu ludzi, Gazeta nabierała nowych kształtów, stawała się atrakcyjniejsza dla
czytelników, prezentując zawsze to, co najpiękniejsze w naszej Gminie. Dziś, z okazji
pięknego jubileuszu, pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przez
lata współtworzyły „Gazetę Kłomnicką”, wkładali społeczny wkład w prace redakcji,
przygotowywali teksty i zdjęcia. Chciałbym również pogratulować nowej redakcji,
dzięki której mamy dziś pismo w atrakcyjnej szacie graficznej, profesjonalnie redagowane, które śmiało może rywalizować z innymi, nie tylko lokalnymi czasopismami.
Nowy – jubileuszowy numer prezentuje najważniejsze informacje z życia Gminy
Kłomnice. Znajdą w nim Państwo relację z uroczystości otwarcia nowego Komisariatu
Policji w Kłomnicach oraz z wizyty na naszym terenie Wiceministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, a także Wojewody Śląskiego Jarosława
Wieczorka. Jednym z powodów tej wizyty było omówienie potrzeb naszej Gminy,
w tym realizacja II etapu przebudowy ul. Częstochowskiej w Kłomnicach oraz stanu
przygotowań do uruchomienia na terenie Gminy rządowego Programu Rodzina 500+.
W najnowszym numerze nie zabraknie informacji kulturalnych, w tym relacji z Jarmarku Wielkanocnego, obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, uroczystości wręczenia nagrody od władz Gminy Kłomnice dla Zespołu
Obrzędowego Grusza z Rzerzęczyc. Tradycyjnie sporo miejsca poświęcamy informacjom z życia szkół, w tym ważnym konkursom przedmiotowym o zasięgu powiatowym,
których realizatorem były nasze placówki.
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Nowy Komisariat w Kłomnicach

Robert Kępa
2 marca odbyła się uroczystość otwarcia Komisariatu Policji
w Kłomnicach. Komisariat w Kłomnicach dołączył do
kilkudziesięciu obiektów w całym kraju, wyremontowanych
w ramach programu standaryzacji jednostek.

P

W swoim przemówieniu insp. Piotr Kucia skierował słowa uznania i gratulacje do osób, których determinacja i zaangażowanie pomogły w wybudowaniu nowego Komisariatu Policji w Kłomnicach.
Podziękował władzom Gminy za wsparcie, a policjantom i pracownikom cywilnym życzył zadowolenia z nowych warunków, w jakich
codziennie służą społeczeństwu. Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk
w swoim wystąpieniu przyłączył się do słów gratulacji deklarując równocześnie wszelką pomoc i wsparcie dla policjantów z kłomnickiego
komisariatu.

onad 50 osób - policjanci i pracownicy cywilni mogą się cieszyć
bardzo nowoczesnym obiektem – informuje Komenda Miejska
Policji w Częstochowie. – Podczas uroczystości otwarcia kłomnickiego
komisariatu symboliczną wstęgę przecięli Zastępca Dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Policji mł. insp. Robert Sudenis, Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr
Kucia, Komendant Miejski Policji w Częstochowie podinsp.
Sławomir Litwin, Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach
podinsp. Jacek Pluta oraz Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk.
W uroczystości wzięli również udział p.o. Komendanta
ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel.: 34 328 11 22,
Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, kafax: 34 328 11 21, mail: ug@klomnice.pl
dra kierownicza częstochowskiego garnizonu, przedstawiciele
związków zawodowych i szefów służb współpracujących na co
poniedziałek 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
dzień z Policją, a także przedstawiciele lokalnego samorządu
wtorek
piatek 7:30 do 15:30
z władzami starostwa i pięciu gmin, które swoim zasięgiem obej7:30 do 17:00
muje komisariat. Odczytany został list, który do uczestników
środa 7:30 do 15:30
uroczystości wystosował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Swoje gratuPRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
lacje do zgromadzonych skierował również p.o. Komendanta
• Wójt Gminy w każdy wtorek od 13:00 do 17:00
Głównego Policji mł.insp. Andrzej Szymczyk - jego list odczytał
• Kierownicy Referatów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
Zastępca Dyrektora Gabinetu KGP mł.insp. Robert Sudenis.
• Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie
Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji
przez Panią Dorotę Kowalczyk ref. d/s obsługi sekretariatu
w Katowicach i kompania reprezentacyjna śląskiej policji.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
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Rusza Program Rodzina 500+
Paulina Małota
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie
i kolejne dziecko lub w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza
800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko.
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kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Od tego dnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze, celem którego
jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka. Świadczenie to przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na
dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez
dziecko 18 roku życia. Świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje rodzinom,
które spełniają kryterium dochodowe, natomiast na drugie i kolejne dzieci będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodu
rodziny.
USTALENIE DOCHODU
Świadczenie wychowawcze przysługuje
rodzinie na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne,
świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze
dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1200 zł netto. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni
lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy,
którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie). Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25
lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu
dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu
rodziców.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko
przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze
lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które
mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć
oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych; w przypadku rolników – oświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego; w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce; oświadczenie
o deklarowanych dochodach osiąganych przez
osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym; dokumenty
dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych
4

alimentów; orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu
lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka. Do dochodu rodziny wlicza się alimenty
od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego należy składać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach
z siedzibą w Zdrowej ul. Łąkowa 1 osobiście, w formie papierowej lub w formie
elektronicznej, wykorzystując w tym celu:
bankowość elektroniczną, platformę usług
elektronicznych ZUS, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia,

ePUAP - elektroniczną platformę usług administracji publicznej. Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są na
stronie internetowej www.klomnice.pl oraz
www.gops.klomnice.pl lub pod numerem
tel. 34 389 36 60.
OKRESY ZASIŁKOWE ŚWIADCZENIA
Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 roku i kończy się 30
września 2017 roku. W przypadku ubiegania
się o prawo do w/w świadczenia na pierwsze
lub jedyne dziecko w rodzinie, rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę
przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres jest rok 2014.
Kolejny okres, na który ustalane będzie
prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 października 2017 roku, a skończy 30 września 2018 roku. W przypadku
ubiegania się o prawo do w/w świadczenia
na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
rokiem kalendarzowym, który będzie brany
po uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny
okres (2017/2018), będzie rok 2016.
TERMINY USTALANIA
I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
W przypadku złożenia
wniosku o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego w terminie
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.
w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016
roku (włącznie), to w/w świadczenie przyznane i wypłacone zostanie z wyrównaniem,
począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.
Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku
złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia), następuje
w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi
danymi. W przypadku złożenia wniosku po
1 lipca 2016 r. zastosowanie mają podstawowe przepisy, zgodnie z którymi prawo do
świadczenia ustala się od miesiąca złożenia
wniosku.
Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu
2016 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach (w razie spełnienia warunków
ustawowych) wyda decyzję o przyznaniu
świadczenia wychowawczego i wypłaci wyrównanie począwszy od 1 kwietnia 2016 r.
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Wizyta ministra Stanisława Szweda
Robert Kępa
15 marca z wizytą w Gminie Kłomnice przebywał wiceminister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.
Celem wizyty była rozmowa z władzami Gminy Kłomnice na temat przygotowań
do wdrożenia na naszym terenie programu „Rodzina 500 +”. Podczas wizyty goście
odwiedzili również Centrum Integracji Społecznej oraz złożyli kwiaty na grobie
polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.

M

inister Stanisław Szwed przybliżył
w Kłomnicach główne założenia
programu „Rodzina 500+”, przypominając,
że świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł miesięcznie przysługuje rodzinom na
drugie i kolejne dziecko lub w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł
na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym)
na pierwsze i kolejne dziecko. Realizacja
zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci to ogromne wyzwanie
dla Rządu RP, ale przede wszystkim dla

lokalnych samorządów, których zadaniem
jest uruchomienie programu na swoim terenie – przypominał w Kłomnicach wiceminister Stanisław Szwed.
Na terenie Gminy Kłomnice rządowym
programem „Rodzina 500+” będzie objętych
blisko 1,5 tysiąca dzieci – informuje Piotr
Juszczyk, wójt Gminy Kłomnice. – Już dziś
możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy gotowi
do wdrożenia zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Realizatorem
programu na terenie Gminy Kłomnice jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Minister Szwed wspólnie z Wojewodą
Jarosławem Wieczorkiem, panią poseł Lidią
Burzyńską oraz wójtem Piotrem Juszczykiem
odwiedzili pomieszczenia byłego Komisariatu
Policji w Kłomnicach, gdzie powstaje siedziba Centrum Integracji Społecznej. Podczas
wizyty goście mieli okazję rozmowy z podopiecznymi kłomnickiego Centrum Integracji
Społecznej.
W drugiej części dnia Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek odwiedził odcinek Drogi
Krajowej 91 w centrum Kłomnic. Wizyta
dotyczyła perspektywy realizacji drugiego etapu przebudowy ul. Częstochowskiej
w Kłomnicach polegającej na budowie chodników i zatoczek autobusowych. Wojewoda
odwiedził również cmentarz parafialny
w Kłomnicach, gdzie złożył kwiaty na grobie
polskich żołnierzy poległych na terenie dzisiejszej Gminy Kłomnice we wrześniu 1939
roku.
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rozpoczynamy
gminne Inwestycje
fot. ul. Księżycowa przed przebudową

Marlena Bąk
Wkrótce zostaną rozpoczęte prace przy przebudowie ulicy Księżycowej
w Kłomnicach. Obecnie trwa procedura przetargowa przy wyborze Wykonawcy
robót. Zostanie wykonany odcinek drogi o długości 0,55 km i szerokości 5 m. z masy
asfaltowej, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie drogi oraz jej oświetlenie. Prace
zostaną zakończone w lipcu br.

Z

ostaną również rozpoczęte roboty
przy budowie sieci wodociągowej przy
ul. Wschodniej w Skrzydlowie. Obecnie trwa
procedura przetargowa przy wyborze wykonawcy robót. W ramach zadania zostanie

wykonany odcinek sieci wodociągowej PCV
na długości ponad 600 m. Prace zostaną zakończone w czerwcu br.
Po okresie zimowym rozpoczęto w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych

Nowy dyrektor GOK
W wyniku konkursu na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
stanowisko to otrzymała Katarzyna Sosnowska. Pani Katarzyna ma 32 lata,
posiada wykształcenie artystyczno-pedagogiczne, ukończyła studia na Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku edukacja artystyczną w zakresie
sztuk plastycznych, posiada doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym
w naszym ośrodku.

W

związku z naborem na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach oferty złożyło 8 kandydatów.
Komisja konkursowa, powołana przez Wójta
Gminy Kłomnice miała nie łatwe zadanie
wyboru najlepszej kandydatury. Ostatecznie
zwycięzcą naboru została Pani Katarzyna
Sosnowska z Rzerzęczyc.
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Pani Katarzyna w latach 2013-2015 była
zawodowo związana z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Kłomnicach, aktualnie współpracuje z GOK w Rędzinach i Mykanowie, jest
wiceprezesem Fundacji Otwórzmy serca dla
dzieci z Rzerzęczyc oraz słuchaczem studiów
podyplomowych na kierunku Zarządzanie
Kulturą na Uniwersytecie Łódzkim. (red.)

naprawę nawierzchni na drogach nieutwardzonych. Umowę na remonty dróg podpisano z F.H. KRAK-POL, Dariusz Krakowiak
z Kłomnic. W miarę możliwości finansowych
drogi gruntowe będą równane, a większe nierówności i ubytki uzupełniane tłuczniem.
Co nowego będziemy realizować w następnym kwartale br. dowiecie się Państwo
w kolejnym numerze „Gazety Kłomnickiej”.
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Jubileusz Gazety Kłomnickiej
Ukazał się drukiem 200 numer „Gazety Kłomnickiej”. O trwającej blisko ćwierć
wieku historii, ludziach tworzących to pismo oraz misji prasy lokalnej
Robert Kępa rozmawia z współtwórcą „Gazety Kłomnickiej” i jej wieloletnim
redaktorem Krzysztofem Wójcikiem.
Na początku lat 90-tych był Pan współtwórcą naszej Gazety. Dlaczego powstała
„Gazeta Kłomnicka” i jak Pan wspomina
jej początki?
Jeszcze za „komunistów” oraz od początku
naszej ustrojowej przemiany odczuwaliśmy
brak informacji. Ściślej, informacja była sterowana, a jej swobodny przepływ utrudniony.
Samo istnienie „Cenzury”, jako instytucji czyniło wszelkie próby rzetelnego informowania społeczeństwa niemal niemożliwym. Gdy
zniknęła cenzura i inne utrudnienia postanowiliśmy, tzn. ja i kilku kolegów z Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” utworzyć lokalną gazetkę środkami jakie mieliśmy do dyspozycji. Byliśmy jednymi z pierwszych. Dziś nikt
już nie kwestionuje potrzeby sprawnego przepływu informacji, wręcz jest to niezbędny wymóg. Nam wtedy chodziło, aby społeczeństwo
Gminy Kłomnice dowiadywało się o naszych
działaniach z pierwszej ręki, a nie z plotek.
Kolejne lata to systematyczny rozwój
„Gazety Kłomnickiej”. Proszę opowiedzieć,
jak wyglądały te zmiany na przełomie blisko
ćwierć wieku?
Na początku, tzn. 1989 – 90 rok, powstawał,
a właściwie odradzał się samorząd gminny.
W pierwszych wyborach do samorządu brał
udział nasz Komitet Obywatelski „Solidarność”
i wprowadził do Rady Gminy większość swoich
radnych. Wtedy to z Maćkiem Błaszczykiem
wydaliśmy chałupniczo trzy numery „Wieści
Gminnych”, przedstawiających wyniki wyborów i zamierzenia nowej władzy. Zdawaliśmy
sobie sprawę, że tak dalej się nie da – nie mieliśmy środków i umiejętności potrzebnych do
choćby półprofesjonalnego wydawania gazety.
Wtedy, w porozumieniu z ówczesnym wójtem
Andrzejem Perlińskim, nawiązałem kontakt
z „Gazetą Częstochowską”. Dzięki wsparciu
ówczesnego redaktora Szymona Giżyńskiego,
udało się w roku 1992 wydać pięć numerów
„Gazety Kłomnickiej”, jako wkładki do „Gazety
Częstochowskiej”. To był drugi etap, już bardziej owocny. Współpraca niestety ustała.
Podjęte później próby w postaci samodzielnego drukowania gazety na kserografie, czy też
prywatne wydawnictwo Macieja Ziembińskiego
pt. „Komu i Czemu” nie zmieniły zasadniczo
sytuacji. Wreszcie w 1995 r. zebrał się zespół,
który rozpoczął w miarę regularne wydawanie
„Gazety Kłomnickiej”. Nie zawsze było łatwo.
Początkowo był to prosty skład, w wersji czarnobiałej, ale drukowany w profesjonalnych drukarniach. Nasze umiejętności też były już większe,
bo ja z Pawłem Kowalikiem odbyliśmy wtedy

warsztaty dziennikarskie prowadzone przez
zawodowych redaktorów. „Gazeta Kłomnicka”
oczywiście się rozwijała. W 1999 r. pojawiły się
kolorowe okładki, które towarzyszą nam do dzisiaj. Obecnie mamy już drugi numer wydany
całkowicie w kolorze. Zmienił się również sposób redagowania. Więcej jest współpracowników i autorów przysyłających swoje materiały.
„Gazeta Kłomnicka” w opinii mieszkańców,
to najważniejsze źródło informacji. Jakie
zadania widzi Pan przed naszą Gazetą na
najbliższe lata?
Myślę, że przede wszystkim należy kontynuować dotychczasowe zadania i funkcje „Gazety
Kłomnickiej”, tzn.: informowanie społeczeństwa
o planach i zamierzeniach władz gminnych,
o osiągnięciach samorządu, inwestycjach, ale
też i innych wydarzeniach mających miejsce
na terenie naszej Gminy i okolicy. Ważne jest

również udostępnienie forum „Gazety” dla społeczeństwa, a zwłaszcza organizacji pozarządowych w celu przedstawiania swoich materiałów.
Ważnym kierunkiem jest również propagowanie wiedzy o naszej „małej ojczyźnie” – o jej historii, kulturze, przyrodzie i ludziach, którzy ją
tworzyli i tworzą.
Jaka jest dzisiaj rola prasy lokalnej, w rozwoju i budowie tożsamości naszej „małej
ojczyzny”?
Jeśli funkcjonowanie prasy lokalnej będzie
oparte na otwartości na wszystkie środowiska
społeczne Gminy, stanie się ona, a właściwie
może się stać narzędziem budowania lokalnej
tożsamości kulturowej, budowania świadomej
dumy z przynależności do naszej „małej ojczyzny”. W przeciwnym razie w świadomości
mieszkańców wszystko, gdzie indziej będzie
lepsze, a u nas najgorsze, jak stale i uparcie powtarzają malkontenci. Tak naprawdę to mamy
się czym chwalić i to zarówno współczesnymi
dokonaniami, jak i historią.
Dziękuję za rozmowę.
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Dofinansowanie dla projektu

„Drużyna Powiatu”
Katarzyna Gała

W 2016 roku Gmina Kłomnice przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego
„Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne
oraz nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Kłomnice.

L

iderem projektu jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Projekt zdobył dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania

Sukces Gminnego
Ośrodka Kultury
w Kłomnicach
Zarząd Województwa Śląskiego
przyjął listę rankingową operacji
zgłoszonych do realizacji w ramach
Planu Operacyjnego KSOW na lata 20162017. Do realizacji przyjęto 16 propozycji
projektów z 71 złożonych wniosków,
w tym projekt Festiwal Folkloru
„Zza miedzy...” przygotowany przez
kłomnicki GOK. Nasz ośrodek otrzyma
ponad 25 tys. zł na organizację w okresie
wakacyjnym plenerowej imprezy
folklorystycznej.

G

minny Ośrodek Kultury planuje organizację Wojewódzkiego Festiwalu
Folklorystycznego „Zza miedzy...”, którego
częścią będzie Konkurs zespołów śpiewaczych
i obrzędowych, Festiwal zespołów pieśni
i tańca oraz wielki festiwal wystawienniczy.
Podczas imprezy każdy twórca i wytwórca
z terenu gminy i województwa śląskiego będzie mógł zaprezentować szerokiej publiczności to, co ma najlepsze – informuje Gminny
Ośrodek Kultury. – Ponad to zaplanowaliśmy
wiele atrakcji będących synonimem rodzinnego pikniku. Więcej informacji już wkrótce na
łamach „Gazety Kłomnickiej”. (red.)
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9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy
społecznej, klientów instytucji realizujących
projekt. Uczestnikami Projektu będą osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo,
zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Realizatorem projektu w okresie od 01.01.2016
do dnia 31.12.2017 r. będzie Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych form wsparcia, m.in.

z indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, poradnictwa psychologicznego, warsztatów i treningów z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności
zawodowych, wyjazdowych warsztatów integracyjnych oraz kursów umożliwiających
zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.
Ponadto od lipca 2016 roku na terenie Gminy będzie realizowany Program
Aktywności Lokalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach
realizowanego programu, zatrudniony zostanie
Animator PAL, który poprzez stymulowanie
poszczególnych działań, współdziałanie z lokalną społecznością, kreowanie zawiązywania
się grup inicjatywnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami
samorządu lokalnego, będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem działań. Utworzony
zostanie również Klub Mieszkańca, w ramach
którego przewiduje się organizowane spotkań
przedstawicieli różnych grup lokalnej społeczności: seniorów, młodzieży, uczestników
projektu. Działalność Klubu przyczyni się do
poznania historii miejsca zamieszkania, dbałości o najbliższe otoczenie oraz zaangażowania
najmłodszych pokoleń w sprawy środowiska
lokalnego.

Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk
oraz Redakcja „Gazety Kłomnickiej”
zapraszają na

Benefis

Gazety Kłomnickiej
z okazji wydania 200-go numeru

W programie m.in.:
• Prezentacja historii Gminnego Biuletynu Informacyjnego
„Gazeta Kłomnicka” i roli prasy lokalnej
• Występ Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego „Klepisko”
• Prezentacja filmu promocyjnego Gminy Kłomnice
• Jubileuszowy tort

piątek 29 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 - sala sesyjna w budynku
Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 18. Wstęp wolny!

SPROSTOWANIE

W artykule pt. „Ponad 70 osób znalazło pracę w Centrum Integracji Społecznej” opublikowanym w nr 198/199 „Gazety Kłomnickiej” wkradł się błąd literowy dotyczący roku powstania
CIS. Centrum Integracji Społecznej powstało na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia
12 października 2015 r. Za błędną informację w imieniu Redakcji przepraszamy.
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Pokazowa niedziela w OSP Pacierzów
Rafał Cieślak
21 lutego na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacierzowie miały miejsce
pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Sprzęt ten zaprezentował sklep Strefa998.pl,
który przyjechał aż z Głogowa.

N

a pokazach pojawili się druhowie
z jednostek OSP Kłomnice, Borowno,
Skrzydlów, Bogusławice, Silnica, Mstów,
Widzów, Gnaszyn, Rzerzęczyce, Konary, Gidle
i Mykanów, a także przedstawiciele Komendy
Miejskiej PSP w Częstochowie - st.kpt.
Kamil Dzwonnik i st. kpt. Dariusz Gieroń,
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP - dh. Przemysław Zieliński.
Pokazy rozpoczęły się ok. godziny 10.00
i mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbyły się bez większych

problemów. Strażacy mogli zobaczyć nowoczesny sprzęt stosowany w straży pożarnej m.in. ubranie specjalne Fire Max 3, hełm Titan
firmy Rosenbauer, urządzenie Hi-Lift stosowane bardzo często w Stanach Zjednoczonych
czy wielofunkcyjny „toporek” Biel Tool firmy
Paratech. Strażacy na codzień nie mają okazji
pracować takim sprzętem z racji jego ceny,
która jest często bardzo wysoka, a więc była to
bardzo dobra okazja do poznania go.
Następnie wszyscy druhowie i zaproszeni
goście przenieśli się na zewnątrz budynku,

Zebrania Sprawozdawczo – wyborcze

w jednostkach OSP
Adam Równiak

Początek każdego roku, to czas kiedy w jednostkach OSP odbywają się zebrania.
W tym roku były to zebrania wyjątkowe, ponieważ kończyła się kadencja obecnych
władz i trzeba było wybrać nowe, i tak się działo na zebraniach sprawozdawczo –
wyborczych.

Z

ebrania w jednostkach OSP odbywały się
wg określonego porządku, który został nakreślony przez Zarząd Główny Związku OSP
RP. Pierwsze zebranie odbyło się 6 lutego bieżącego roku w jednostce OSP Kłomnice, w tym
dniu odbyło się również zebranie w jednostce
OSP Karczewice – Garnek. Kolejne zebrania
odbyły się w następujących terminach: 14.02
w OSP Pacierzów, 20.02 w OSP Zdrowa oraz
w OSP Skrzydlów, 27.02 OSP Konary, 05.03

OSP Nieznanice oraz OSP Zawada, 13.03
w OSP Chorzenice – Witkowice, ostatnie zebranie miało miejsce 19.03 w OSP Rzerzęczyce.
W większości jednostek OSP władze pozostałe bez większych zmian, natomiast w trzech
OSP zmieniły się najważniejsze władze. Nowo
wybrane władze w jednostkach OSP przedstawiamy poniżej:
1. OSP Kłomnice, Prezes – Piech Stanisław,
Naczelnik – Milc Marcin

gdzie odbyły się pokazy na wraku samochodu.
Prezentowano m.in. działanie lancy gaśniczej,
ułatwienie dostępu do poszkodowanego za
pomocą Hi-Lift, funkcjonalność niepozornego
Biel Toola czy praktyczne wykorzystanie prądownic firmy Rosenbauer. Właściciel sklepu
Pan Kamil Halarewicz wyjaśniał podstawowe
błędy popełniane przez zastępy straży pożarnych w zakresie podawania wody i pokazał
praktycznie różnicę w podawaniu wody niskim i wysokim ciśnieniem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a Kamilowi i Damianowi Halarewicz za
dużą dawkę wiedzy i możliwości zobaczenia
i przetestowania sprzętu. Mamy nadzieję, że
takie pokazy będą odbywały się cyklicznie.

2. OSP Rzerzęczyce, Prezes – Wołek Stanisław,
Naczelnik – Zieliński Przemysław
3. OSP Karczewice – Garnek, Prezes – Koza
Józef, Naczelnik – Basiak Sebastian
4. OSP Konary, Prezes – Wilk Tomasz,
Naczelnik – Kulejewski Ryszard
5. OSP Nieznanice, Prezes – Milczarek
Wojciech, Naczelnik – Tylec Sebastian
6. OSP Zdrowa, Prezes – Kuban Grzegorz,
Naczelnik – Matusiak Rafał
7. OSP Skrzydlów, Prezes – Król Sławomir,
Naczelnik – Michoń Mateusz
8. OSP Chorzenie – Witkowice, Prezes – Kukla
Włodzimierz, Naczelnik – Kołdon Krzysztof
9. OSP Pacierzów, Prezes – Misiewicz Marek,
Naczelnik – Cieślak Rafał
10. OSP Zawada, Prezes – Zatoń Sławomir,
Naczelnik – Jaros Mirosław.
W tym roku odbędzie się również zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Zarządu
Gminnego ZOSP RP, na którym zostaną wybrane nowe władze oddziału gminnego. Zebranie
to będzie miało miejsce w dniu 5 czerwca.
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Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Robert Kępa
Władze Gminy Kłomnice, harcerze oraz uczniowie i mieszkańcy Gminy uczcili
pamięć Żołnierzy Wyklętych, składając 1 marca kwiaty w kościele filialnym
w Rzekach Wielkich przy tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Stanisławowi
Piwowarskiemu, kapelanowi I batalionu 27 pp Armii Krajowej, spowiednikowi
skazanych na śmierć żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

P

odczas uroczystości postać ks.
Piwowarskiego przybliżyła p. Teodozja
Szumlas. Głos zabrał prezes kłomnickiego
koła Związku Kombatantów RP druh Jędrzej
Moderski, podkreślając rolę młodego pokolenia

w kultywowaniu pamięci o bohaterach antykomunistycznego podziemia oraz wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk, dziękując uczniom, przedstawicielom organizacji społecznych za uczestnictwo w spotkaniu poświęconym Żołnierzom Niezłomnym.

Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
w Skrzydlowie
Jarosław Poroszewski
W tym roku w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie w sposób
szczególnie uroczysty uczczono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

O

bchody tego święta składały się z kilku działań. 1 marca w szkole odbył się uroczysty
apel, na którym uczniowie zapoznali losy osób,
którzy nie pogodzili się z podporządkowaniem
Polski ZSRR po II wojnie światowej oraz walczyli
z sowieckimi służbami bezpieczeństwa i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Wielu
z nich za swoją patriotyczną działalność poniosło
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śmierć. Zostali zamordowani podczas okrutnych
śledztw lub też skazani na śmierć podczas procesów niewiele mających wspólnego z praworządnością. Oskarżano ich między innymi o zdradę
i współpracę z hitlerowcami. Przypomnienie
prawdy o nich jest ważne, gdyż przez wiele lat
skazywano ich na zapomnienie lub kłamliwie
budowano wokół nich czarną legendę.

W spotkaniu uczestniczyli harcerze z Zespołu
Szkół w Kłomnicach i Rzerzęczycach, poczet sztandarowy i uczniowie z Zespołu Szkół
w Garnku, nauczyciele, radni Rady Gminy
oraz przedstawiciele organizacji społecznych.
Kwiaty pod tablicą złożyła delegacja Urzędu
Gminy i Związku Kombatantów RP, delegacja
kłomnickiego koła PIS, reprezentująca poseł
Lidię Burzyńską p. Sylwia Zasępa oraz uczniowie
z Zespołu Szkół w Garnku.

Aby ukazać prawdę o tych bohaterskich postaciach uczniowie klasy I gimnazjum przygotowali wystawę, z którą na korytarzu szkolnym
mogli zapoznać się nie tylko uczniowie, ale również wszystkie odwiedzające naszą szkołę osoby.
W celu przybliżenia problematyki „Żołnierzy
Wyklętych”, nazywanych też Żołnierzami
Niezłomnymi, którzy działali w regionie częstochowskim i radomszczańskim, uczniowie
gimnazjum na godzinach z wychowawcą zapoznali się z prezentacją multimedialną poświęconą temu tematowi.
Zwieńczeniem wyżej wymienionych działań był szkolny konkurs wiedzy o „Żołnierzach
Wyklętych”, w których wzięli udział zainteresowani uczniowie. Zwycięzcy otrzymali nagrody
nawiązujące charakterem do tematu konkursu.
Na zakończenie warto dodać, że w organizację obchodów Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”, zaangażowało się wielu uczniów naszej szkoły, dla których postacie
Żołnierzy Niezłomnych są bardzo ważne.
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O Żołnierzach
Wyklętych w Gminnym
Ośrodku Kultury
Renata Krawiec
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach przygotował 1 marca spotkanie poświęcone
pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

P

rogram okolicznościowy w dniu
uroczystości został przygotowany
przez Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy
„Klepisko” prowadzony przez Mieczysława
Tkacza. Akompaniowali: Beata Garbarz –
Hebda (skrzypce) i Lech Łęgowik (akordeon).W większości zaprezentowany został
nowy, wzruszający repertuar „Klepiska” oddający sens uczczenia święta pamięci bohaterów
niezłomnych.
Spotkaniu towarzyszyła okolicznościowa
wystawa zdjęć i dokumentów przygotowana
przez IPN. Stroną plastyczną wystawy zajęła
się Marta Gonera. Furorę zrobiła książka autorstwa Krzysztofa Wójcika (z zachowanych
u nas w GOK zbiorów, przekazanych w ubiegłym roku przez autora) pt. „Wychowawcy
patriotów”. Ciekawostką, jednakowo emocjonalnie przekazaną i odebraną, tuż przed
imprezą był udział siostrzenic (jedna z Pań

to utalentowana członkini Zespołu „Klepisko”
Mira Urbanik) Jana Rogulki pseudonim
„Grot”, znany z jednej najgłośniejszych Akcji
Konspiracyjnego WP w Radomsku w roku
1946. Stanisław Sojczyński pseudonim
„Warszyc” był jego dowódcą.
W spotkaniu wzięli udział goście: Jan
Miarzyński – członek Zarządu Powiatu,
Radni Gminy Kłomnice – Andrzej Śpiewak
i Sylwester Politański. Dyrektorzy Przedszkoli
w Rzerzęczycach: Danuta Topolska oraz
w Kłomnicach – Janina Kozłowska, dyrektor
Zespołu Szkół z Garnka – Anida Chybalska, ze
Skrzydlowa p.o. Dyrektor – Olga Gonera oraz
Przewodniczący ZR PZEi R w Kłomnicach –
Ryszard Całus. Skromny poczęstunek dopełnił
zimowego klimatu w tym uroczystym Dniu
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w naszej instytucji kultury.
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Z pamiętnika Akcji Ferie 2016
Renata Krawiec
Jak nasze dzieci z różnych miejscowości Gminy Kłomnice, mogły w sensowny
i celowy sposób spędzić czas wolny w okresie ferii zimowych...

P

ierwszy dzień - dobry początek.
Poznaliśmy się wszyscy dzięki dobrym
humorom i wyjątkowym zabawom. Świetne
dzieci, dlatego takie pomysły. Ruch, muzyka, plastyka. Teatr - gdzie animować można
lalki teatralne, niczym marionetki. Kolejne
lalki, gdzie gra świateł sprawia przyjemność wzrokową - to teatr cieni. Ciągłe
urozmaicenie zajęć sprawia o wyjątkowej
atmosferze. Tam gdzie nuda nic się nie uda!
Dzieci - to ludzie, traktujmy je poważnie,
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one inspirują, dają z siebie szczerość i są
wyjątkowo sprawiedliwe, nawet w zwykłej... zabawie!
Kolejny dzień pod znakiem zdrowia
i naturalności we wszystkim! Wyjątkowy
dzień. Na początek rozgrzewka, ruch, taniec. Trochę gier dramatycznych i opieki
merytorycznej - lalek teatralnych. Gry
sprawnościowe - przechodzenie przez
tunel. Wszystkim się to zadanie udało!
Opowiadaliśmy sobie nawzajem o dobrym

odżywianiu: warzywach i owocach, przyniesionych przez dzieci. Układaliśmy teksty
rymowane o warzywach i owocach. A później kulturalnie i naturalnie, oczywiście
kreowaliśmy z naturalnych tkanin, i materiałów kostiumy. Do tego jeszcze pięknie
artystycznie pomalowane buzie i paznokcie
- wrażenie wyjątkowe. Prawdziwy dziecięcy
event, tylko u nas w GOK w Kłomnicach.
Studio plastyczne pod kierunkiem Marty
Gonery i wszystkich było, jak uchylona renomowana profesjonalna pracownia. Hej,
zajrzyj kiedyś do nas! Konsumpcja owoców wypadła apetycznie! A jutro (niech to
będzie już dzisiaj zapowiedzią) oj, będzie
się działo! Jarmark Garażowy „Podaj dalej” Ahoj do zobaczenia! I stało się mamy
- Jarmark Garażowy!
Jarmark Garażowy „Podaj dalej” organizowany od wielu lat, zaczerpnięty ze wzorów zachodnich cieszy się niesłabnącym
powodzeniem wśród uczestników Akcji
Wakacje i Ferie. Dzieci maja swoje role do
wykonania. Nie będę rozwodziła się nad
celem jarmarku. Niezaprzeczalnie uczy
to dzieci wyjątkowej roli, radzenia sobie
w życiu społecznym, dla niektórych w życiu
dorosłym to zawód. Wytrwale i z wielką
radością oczekiwały dzieci na przyjście
klientów. Nie wszyscy mieli dobry utarg,
ale jeszcze jutro od rana sprzedaż, lub wymiana przedmiotów. Fantastycznie przygotowane dzieci, ekspozycja, której pozazdrościć mogą wystawcy. Przed jarmarkiem
zajęcia taneczne, ruch, muzyka, gry dramatyczne, aby przez cały dzień była dobra
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kondycja. Tunel - przechodzenie jest ulubionym zajęciem rekreacyjno-sportowym.
Etiudy wymyślone z lalkami teatralnymi
stanowią przyjemność. Jedno jest pewne,
formy jak menu musi być urozmaicone, nawet w diecie. I już następny dzień. Teatr
i nie tylko! Przecudny dzień pracy z dziećmi. Zabawy ruchowe, muzyczne. Podczas
Jarmarku Garażowego wyszliśmy w plener
handlować, wymieniać się towarem. Wielce
emocjonujące zajęcie. Dzieci potrafią reklamować, zachęcać do zakupów. Brawo!
Ogłoszony był w GOK Festiwal baniek
mydlanych, magia, wyjątkową dziecięcość.
Zabawa przestrzenno - plastyczna, wszyscy
trwali pod jej urokiem. To, też swego rodzaju ćwiczenie oddechowe. Duże zainteresowanie teatrem lalkowym i cieni wśród
dzieci. Zauważalne wyrobienie się dzieci
jako odbiorcy, ale też jako występujący.
Ekspresja dziecięca i szczerość oraz naturalność w kontaktach dają nam wszystkim
kierującym zajęcia, i organizującym zarazem, wyjątkową motywację do pracy. Poza

obowiązkiem służbowym naturalny dodatkowy odruch wspierania i działania w pracy
z dziećmi - jest wyznacznikiem zabiegania
o specjalistyczne prowadzenie Akcji Ferie
z tradycjami i gratyfikacją, w rodzaju
otrzymywania podziękowań i gratulacji
od społeczeństwa. Trzeba Wam wszystkim wiedzieć, że uczestników codziennie
mieliśmy – 42!
Solpark w Kleszczowie to zakończenie
Akcji Ferie 2016. Wyjazd do Kleszczowa do
Solparku, to cała wyprawa. Koledzy i koleżanki, emocje, śmiech, radość, wspólne
rozmowy i jazda autokarem. Taka atmosfera mogłaby trwać cały czas. Nie ma jak
zadowolone dzieci, zdyscyplinowane i ze
świetną kondycją. W Solpraku: pływanie,
hydromasaż, rura - wielkie emocje. I coś
dla żołądka w pizzerii i szaleństwa ruchowe w sali zabaw. Zostały w nas miłe wspomnienia. Czas szybko leci. Do zobaczenia
w wakacje. Tradycyjne pozdrowienia, niezmiennie, te same - Ahoj!
P.S. Szykujcie już rowery!

Ferie w Ochronce
Anna Kępa

Świetlica dla dzieci i młodzieży Ochronka w Garnku przygotowała w okresie ferii
zimowych wiele atrakcji dla swoich podopiecznych. W programie ferii nie zabrakło
zajęć świetlicowych, warsztatów decoupage, zajęć muzycznych oraz wyjazdu do kina.
Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Częstochowskiej.

O

rganizatorzy przygotowali ciekawy program zajęć. Zajęcia odbywały się trzy
razy w tygodniu i były prowadzone przez

Joannę Rodziewicz i Justynę Kępa. Dzieci
mogły liczyć na poczęstunek oraz nagrody.
Efektem zajęć są piękne przedmioty wykonane

techniką decupage, które zdobią świetlicę i
domy naszych podopiecznych. Finałem ferii
był wspólny wyjazd do kina na film „Misiek
w Nowym Yorku”.
Część kosztów wyjazdu do kina oraz inne
koszty związane z organizacja zajęć podczas
ferii zimowych zostały dofinansowane ze
środków Funduszu Sołeckiego oraz wpłat 1%
na rzecz świetlicy Ochronka. Organizatorzy
dziękują za wsparcie i zachęcają do przekazywania również w tym roku 1% podatku na
rzecz świetlicy. W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nr KRS 0000101177 i wskazać cel
szczegółowy: Świetlica w Garnku.
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Piotr Woldan
laureatem
Walentyna Wilk
Dnia 7 marca 2016 r. odbył się III
etap Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Historii. Miło nam
poinformować, że uczeń Zespołu Szkół
w Zawadzie - Piotr Woldan został w tym
roku laureatem!

Nagroda dla
Weroniki Bogacz

D

o pierwszego etapu konkursu przystąpiło ponad 3700 uczniów z 616 szkół
województwa śląskiego. Do drugiego etapu
zakwalifikowało się 387 uczniów, w tym 59
uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Do trzeciego etapu zakwalifikowało się 99 uczniów, z których 56 zostało
laureatami. W gronie najlepszych znalazł się
Piotr Woldan, który włożył bardzo dużo pracy,
aby to osiągnąć. Ucznia do konkursu przygotowała mgr W. Wilk. Serdecznie gratulujemy
wielkiego sukcesu Piotrkowi i Jego rodzicom.

Podczas Sesji Rady Gminy Kłomnice 25 lutego Wójt Gminy Kłomnice Piotr
Juszczyk wręczył Weronice Bogacz, uczennicy 3 klasy Gimnazjum w Zespole
Szkół w Kłomnicach oraz brązowej medalistce Mistrzostw Europy w Powożeniu
w kategorii Dzieci dyplom honorowy i nagrodę w formie tabletu.

W

eronika ma 15 lat i jest jedną z najmłodszych i najbardziej utalentowanych zawodniczek w naszym kraju. W 2014 roku zdobyła dwa brązowe medale Mistrzostw Europy
- indywidualnie w kat. Dzieci oraz drużynowo.
Weronika nie jest pierwszą osobą w rodzinie, której spodobał się sport zaprzęgowy. Jej
ojciec – Tomasz Bogacz, to zawodnik tej dyscypliny na arenie krajowej, natomiast wujek
- Sebastian Bogacz to medalista Mistrzostw

Polski i uczestnik Mistrzostw Świata.
Weronika na początku próbowała swoich sił
w ujeżdżeniu. Ze swoim pony Bohunem, bierze udział w zawodach od 5 lat i ma na koncie
kilka zwycięstw w dresarzu. Przygodę z powożeniem, Weronika rozpoczęła w 2013 roku. Na
co dzień trenuje ze swoimi rodzicami – Anetą
i Tomaszem Bogacz. Najlepiej czuje się w konkurencji maratonu i zręczności powożenia.
(red.)

Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych
Joanna Wójcik
Po raz drugi w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku został zorganizowany
Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo.
Poprzez udział w tym konkursie uczestnicy mają możliwość promowania
działalności redakcji gazetki szkolnej, rozwijanie umiejętności dziennikarskich,
polonistycznych, społecznych, wymiany doświadczeń między redakcjami gazetek,
a także promowania czytelnictwa.

W

II Powiatowym Konkursie Gazetek
Szkolnych z dodatkiem promującym
czytelnictwo uczestniczyło 7 szkół z powiatu
częstochowskiego oraz Częstochowy. Komisja
konkursowa w składzie: p. Józef Żmudziński
- organizator Częstochowskiego Przeglądu
Gazet Szkolnych, p. Renata Wasiak, p. Dorota
Majchrzak, p. Małgorzata Smolarczyk - bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej
14

w Częstochowie, p. Anida Chybalska - dyrektor Zespołu Szkół w Garnku, informatyk
dokonała wnikliwej oceny gazetek według
ustalonych wcześniej kryteriów, wśród których znalazły się: oryginalność i dobór treści,
walory dydaktyczno - wychowawcze, różnorodność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej, styl wypowiedzi, poprawność ortograficzna i językowa, opracowanie techniczne

i szata graficzna oraz profesjonalizm formalny
(numeracja stron, stopka redakcyjna).
Wyniki II Powiatowego Konkursu
Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo są następujące: I miejsce
„Z Plecaka Uczniaka” - Szkoła Podstawowa
nr 31 w Częstochowie, „Piątka” - Gimnazjum
nr 5 w Częstochowie, II miejsce „Szczęśliwa
siódemka” - Gimnazjum nr 7 w Częstochowie,
III miejsce „Szkolny Expres” - Zespół Szkół
w Kłomnicach, wyróżnienia „Gimbuś” Gimnazjum w Starym Cykarzewie, „New
Żaczek” - Zespół Szkół w Rzerzęczycach, „Prus
News” - Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku.
Sponsorem nagród w konkursie był p. Robert
Kępa - prezes Fundacji Reszków.
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Powiatowy konkurs wiedzy
o twórcach literatury
Joanna Wójcik
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury wpisał się na stałe w kalendarz
wydarzeń w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku. Dwie poprzednie edycje konkursu
były związane z życiem i twórczością Bolesława Prusa oraz Adama Mickiewicza.
4 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbyła się trzecia edycja tego
konkursu, poświęcona życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

C

elem konkursowych zmagań było włączenie się uczniów Częstochowy i powiatu
w obchody ogłoszonego przez Sejm RP Roku
Henryka Sienkiewicza, a także zainteresowanie uczniów literaturą ojczystą oraz promocja
czytelnictwa. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła poseł na Sejm RP pochodząca
z naszej Gminy Pani Lidia Burzyńska.
W konkursie uczestniczyło 37 uczniów
z 13 gimnazjów z terenu powiatu częstochowskiego i Częstochowy. Z testem konkursowym zmagali się reprezentanci: Gimnazjum
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Zawadzie, Gimnazjum w Dąbrowie
Zielonej, Zespołu Gimnazjów im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Częstochowie,
Gimnazjum nr 20 w Częstochowie, Gimnazjum
w Starym Cykarzewie, Gimnazjum nr 5
w Częstochowie, Gimnazjum w Kruszynie,
Gimnazjum w Rzerzęczycach, Gimnazjum nr
2 w Rudnikach, Gimnazjum w Skrzydlowie,
Gimnazjum w Kłomnicach, Gimnazjum nr 18
w Częstochowie oraz Gimnazjum w Garnku.
Podczas konkursu obecni byli goście: Pani
Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Wójt Gminy
Kłomnice – Pan Piotr Juszczyk, radne Gminy
Kłomnice, Panie: Anna Koza i Wiesława Jędras.
O prawidłowy przebieg konkursowej rywalizacji dbała komisja w składzie: Pani Katarzyna

Kucharzewska - bibliotekarz Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej przy RODN „WOM”
w Częstochowie, Pan Józef Żmudziński - doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka
Doskonalenia w Częstochowie oraz Pani
Małgorzata Smolarczyk - bibliotekarz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.
Laureatami III Powiatowego Konkursu
o Twórcach Literatury Życie i Twórczość
Henryka Sienkiewicza zostali: I miejsce Magda
Musiał - Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej, II
miejsce Anna Jureczko - Gimnazjum w Zawadzie
oraz Dawid Witczak - Gimnazjum w Garnku,
III miejsce - Monika Frymus - Gimnazjum

w Kłomnicach. Wyróżnienia otrzymali: Marcel
Halkiewicz z Gimnazjum nr 20 w Częstochowie,
Julia Boral - Gimnazjum w Kłomnicach oraz
Magdalena Glin - Zespół Gimnazjów im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.
Laureatka – zdobywczyni I miejsca otrzymała główną nagrodę - wycieczkę do Warszawy,
ufundowaną przez Panią Poseł Lidię Burzyńską.
Pozostali laureaci zostali nagrodzeni książkami
oraz upominkami rzeczowymi, które ufundowali: Pan Robert Kępa - prezes Fundacji Reszków,
Pan Rafał Góra - właściciel firmy „Trans – Góra”,
firma „Remur” z Rudnik oraz Rada Rodziców
Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku. Ponadto
Pani Poseł Lidia Burzyńska wręczyła laureatom
pamiątkowe listy gratulacyjne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne
upominki. Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.
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Konary Open
Paweł Urbaniak

Po raz 12 Szkoła w Konarach gościła tenisistów stołowych z naszego regionu
w ramach Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy
Kłomnice Konary Open. Tegoroczną edycję objął patronatem Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk.

R

ozgrywki zostały podzielone na dwa etapy. W sesji przedpołudniowej odbył się
turniej dla młodzieży szkolnej. Do rywalizacji
przystąpiło 28 uczennic i uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjum. Wśród najmłodszych triumfowała Julia Sikora (Słowik), drugą
pozycję zajął Jakub Adamowski (Pacierzów),
trzecią Adrian Musiał (Zawada). Najwyżej
sklasyfikowane dziewczyny to oczywiście zwyciężczyni Julia Sikora oraz Kornelia Michoń
z Pacierzowa. W rozgrywkach gimnazjalistów
najlepsze trójki przedstawiają się następująco: Dziewczyny: 1. Roksana Dróżdz – Zawada,
2. Katarzyna Psiuk – Pacierzów, 3. Patrycja
Brondel – Konary. Chłopcy: Patryk Zawodniak
– Chorzenice, 2. Kacper Łysakowski –
Chorzenice, 3. Jakub Klimas – Witkowice.
Po rywalizacji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Młodym sportowcom gratulowali wicewójt Pan Adam Śliwakowski, radny
gminy Kłomnice Pan Wojciech Szymczyk –
Przewodniczący Komisji Oświaty oraz dyrektor Szkoły w Konarach Pani Anna Gała.
Wręczyli młodym graczom dyplomy medale
i drobne akcesoria sportowe.
O godzinie 15.00 rozpoczął się turniej
główny w kategorii „Open”. Po zapisach i losowaniu turniej ruszył według wcześniej przygotowanej drabinki rozgrywek. Na starcie stanęło 35 zawodników i 3 zawodniczki. Gry toczyły
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się do dwóch przegranych stopniowo zmniejszając stawkę uczestników, aż do wyłonienia
zwycięzców. Najlepszym graczem, który nie
zaznał porażki okazał się Krzysztof Juszczyk
z Mykanowa. Tuż za nim po zaciętym finale,
uplasował się Mariusz Sikora ze Słowika. Na
najniższym stopniu podium stanął obrońca
ubiegło rocznego tytułu Mariusz Waldon.
Najlepsza dwunastka przedstawia się
następująco: 1. Krzysztof Juszczyk,
2. Mariusz Sikora, 3. Mariusz
Waldon, 4. Paweł Podlewski,
5-6. Patryk Pianka, Jerzy
Michalik, 7-8. Jakub Kobos,
Adrian Abresz, 9-12. Mikołaj
Kołaczkowski, Daniel Kowalik,
Kacper Kuc, Michał Dobosz.
Najwyżej sklasyfikowana kobieta to Monika Psiuk. Najlepsi gracze otrzymali medale i pamiątkowe
statuetki z logo turnieju. Tradycją
turnieju jest przyznanie nagrody fair-play. Pomimo zaciętej rywalizacji wszyscy uczestnicy zachowali postawę godną
sportowca, za co serdecznie dziękuję.
Wyróżnienia trafiły do Mikołaja Misiewicza
i Jakuba Łysakowskiego.
Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego udanego
turnieju: Wójtowi Gminy Panu Piotrowi

Juszczykowi, jego zastępcy Panu Adamowi
Śliwakowskiemu, Pani Annie Gale Dyrektor
ZS w Konarach, radnemu Panu Wojciechowi
Szymczykowi, Panu Robertowi Kępie. Panu
Arturowi Raźniakowi dziękujemy za przekazanie gadżetów Klubowych na nagrody,
pani Annie Misiewicz za przygotowanie ciepłych napojów, Piotrowi Murasowi za udostępnienie stołu do gry, uczniom Pawłowi
Woldanowi i Dawidowi Trzeciakowi za obsługę sprzętu nagłaśniającego oraz Wojciechowi
Wrońskiemu za współorganizację i prowadzenie rozgrywek.
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Izabela Canghelaris, Renata Chrostowska
W dniu 17 marca w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbył się po raz drugi
Gminny Konkurs z Języka Angielskiego MY FIRST ENGLISH EXAM. Został
zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół w Garnku:
Izabelę Canghelaris oraz Renatę Chrostowską.

W

konkursie wzięło udział 15 uczestników z 7 szkół z terenu Gminy
Kłomnice. Nauczyciele przygotowujący
uczniów do konkursu to: Anna Wawrzkiewicz
(Skrzydlów), Joanna Jędrasiak (Rzerzęczyce),
Ewa Kuchcińska (Konary), Joanna Suliga
i Aneta Prokop (Kłomnice), Sylwia Hadaś
(Witkowice) oraz Arkadiusz Sitek (Zawada).

Główny cel konkursu to promowanie nauki języka angielskiego, który odgrywa wiodącą rolę
w porozumiewaniu się ludzi na całym świecie.
Dlatego ważne jest, aby zachęcać uczniów do
doskonalenia znajomości tego języka.
Pragniemy serdecznie podziękować
sponsorom konkursu: Pani dyrektor Zespołu
Szkół w Garnku Anidzie Chybalskiej, Radzie

Rodziców Zespołu Szkół im. B. Prusa
w Garnku, Wydawnictwu: Oxford University
Press oraz Dyrekcji Cinema City Galeria
Jurajska w Częstochowie.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie
testu wzorowanego na sprawdzianie z języka
angielskiego po kl. VI. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. Laureaci konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy. Są to następujący uczestnicy
konkursu: I miejsce: Lena Anklewicz (Zespół
Szkół w Rzerzęczycach), Dorota Wyszka
(Zespół Szkół w Rzerzęczycach), II miejsce:
Mateusz Piasecki (Zespół Szkół w Garnku),
III miejsce: Jakub Szymczak (Zespół Szkół
w Skrzydlowie), Wyróżnienie: Milena Baran
(Zespół Szkół w Garnku), Przemysław
Juszczyk (Zespół Szkół w Kłomnicach) oraz
Julita Mróz (Zespół Szkół w Kłomnicach).
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
i drobne upominki.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich
opiekunom. Dziękujemy za przybycie i udział
w konkursie. Życzymy wielu sukcesów na
przyszłość i zapraszamy do nas za rok.

Akcja: Miejsce wolne od nienawiści
Joanna Wójcik
W lutym br. Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku otrzymał certyfikat „Miejsce wolne
od nienawiści”. Na to wyjątkowe odznaczenie uczniowie i nauczyciele pracowali od
początku roku szkolnego, realizując międzynarodowy projekt organizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Nienawiść - jestem przeciw”.

W

działanie zaangażowani byli uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
oraz I-III gimnazjum. W każdej klasie odbyły
się tematyczne lekcje. Nauczyciele zwracali
uczniom uwagę na formy i przejawy nienawiści w życiu codziennym, w Internecie, kontaktach z rówieśnikami, uczulali na problem

mowy nienawiści - zwłaszcza na portalach
społecznościowych, a także uczyli tolerancji.
W ramach programu zorganizowane zostały dwa konkursy dla uczniów. Klasy IV - VI
uczestniczyły w konkursie na plakat pt. „Bez
nienawiści i przemocy w sieci”, natomiast
uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział

w konkursie na prezentację multimedialną
pod tym samym tytułem. Uczniowie wykonali
18 plakatów oraz 6 prezentacji. Prace konkursowe stanowiły wystawę podczas Festiwalu
Projektów Edukacyjnych, prezentowaną później na korytarzu szkolnym.
Uczniowie dowiedzieli się i uświadomili
sobie skalę zjawiska, jakim jest mowa nienawiści. Zaczęli dostrzegać je wokół siebie, wskazywać niewłaściwe zachowania, reagować na
nie, zaczęli być bardziej wrażliwi na przejawy
nienawiści.
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Powiatowy Konkurs
Matematyczny
Agnieszka Dróżdż, Ilona Raźniak i Ewa Wrońska

W dniu 14 marca w Zespole Szkół im B. Prusa w Garnku odbył się III Powiatowy
Konkurs Matematyczny „Kwadrans przed sprawdzianem”.
Został on zorganizowany przez nauczycieli matematyki ZS w Garnku:
Agnieszkę Dróżdż, Ilonę Raźniak i Ewę Wrońską.

N

a konkurs przyjechali zaproszeni goście:
Wójt Gminy Kłomnice p. Piotr Juszczyk,
Zastępca Wójta p. Adam Śliwakowski,
Radny Powiatu częstochowskiego p. Leszek
Wiśniewski, Radni Gminy Kłomnice p. Anna
Koza i p. Sławomir Jurczyk. W konkursie
wzięło udział 20 uczniów z 10 szkół podstawowych (Kłomnice, Zawada, Skrzydlów, Konary,

Rzerzęczyce, Lgota Mała, Cykarzew Stary,
Olbrachcice, Dabrowa Zielona i Garnek).
Konkurs miał charakter pisemny. Uczniowie
mieli do rozwiązania 21 zadań zamkniętych i 4
zadania otwarte. Po wysiłku umysłowym dla
uczestników konkursu odbył się poczęstunek.
W oczekiwaniu na wyłonienie zwycięzców
uczniowie wykonali wielkanocnego zajączka.

Jan Paweł II wciąż
zaciekawia młodych
Od kilku lat młodzież Zespołu Szkół w Rzerzęczycach pod kierunkiem p. Anny
Pietras z sukcesem bierze udział w różnych inicjatywach i konkursach poświęcanych
życiu i nauczaniu Św. Jana Pawła II.

W

bieżącym roku szkolnym imponującą
wiedzą o świętym Janie Pawle II wykazały się uczennice: Lena Anklewicz z kl. VI
i Patrycja Miśkiewicz z kl. Ig zajmując w swej
kategorii wiekowej II miejsce w Powiatowym
18

Konkursie Literackim „Opowiedz mi o Janie
Pawle II”. W ubiegłym roku sukcesy odniosły uczennice Gimnazjum: Anna Maj zajęła
III miejsce w Multimedialnym Konkursie
o Janie Pawle II jako autorytecie dla młodzieży,

Po sprawdzeniu arkuszy konkursowych przez
komisję o poszczególnych miejscach decydowała ilość punktów z testu: I miejsce – Filip
Woldan, uczeń SP w Kłomnicach; II miejsce
– Karolina Kosmala, uczennica SP w Garnku;
III miejsce – Karolina Kluska, uczennica SP
w Lgocie Małej; Wyróżnienie – Piotr Rorat,
uczeń SP w Dąbrowie Zielonej.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. Nagrody te ufundowane
były przez sponsorów: Starostwo Powiatowe,
firma wielobranżowa SOFTMAR p. Mariusz
Szafraniec oraz organizacje działające przy
naszej szkole.
Na koniec pan Wójt Gminy Kłomnice
pogratulował wszystkim uczestnikom i podziękował nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu. Wszystkim zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i dziękujemy za przybycie na konkurs.

organizowanym przez WOM „RODN”
w Częstochowie, a drużyna w składzie:
Weronika Kowalik, Zuzanna Gajewicz i Kinga
Łągiewka zajęła II miejsce w I Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, organizowanym przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Borownie w Muzeum Monet i Medali im.
Jana Pawła II w Częstochowie.
Nasze uczennice z racji zajęcia czołowego miejsca w konkursie zostały zaproszone
do udziału w audycji w Radio Fiat i w Radio
Jasna Góra – mówi Anna Pietras. – Dziewczęta
w audycjach opowiadały o przygotowaniach
do konkursu, wpływie autorytetu papieża na
ich życie, na stosunek do obowiązków, kształtowane postawy i plany. (red.)
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Turniej szachowy
w Skrzydlowie
Katarzyna Wiewióra

10 marca w Zespole Szkół w Skrzydlowie zorganizowano Powiatowy Turniej
Szachowy. Wzięło w nim udział ponad 60 uczniów z regionu częstochowskiego.
Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

N

auczyciele ZS w Skrzydlowie od wielu lat
propagują wśród uczniów królewską grę,
a na zajęcia szachowe uczęszcza coraz większa
liczba miłośników szachów. Cieszy szczególnie fakt, iż coraz młodsze dzieci zaczynają
pasjonować się tą grą. Szczególnie duże zasługi
dla popularyzowania szachów wśród młodzieży naszej szkoły ma dwóch uczniów: Dawid
Topolski z klasy III gimnazjum i Jan Fabrykowski
z klasy IV.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieciom i młodzieży 10 marca w szkole zorganizowano Powiatowy Turniej Szachowy. Wzięło
w nim udział ponad 60 uczniów. Rozgrywki
prowadzone były systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund. Ponadto prowadzona była również klasyfikacja drużynowa. Wyniki rywalizacji
przedstawiały się następująco: w kategorii dziewczęta Szkoła Podstawowa I miejsce – Zuzanna
Lewkowicz SP Rędziny Osiedle, II miejsce –
Klaudia Bednarczyk SP Skrzydlów, III miejsce –
Martyna Stoszek SP Rędziny, w kategorii chłopcy
Szkoła Podstawowa I miejsce – Jakub Krok SP
Widzów, II miejsce – Kamil Kuban SP Skrzydlów,
III miejsce – Jan Fabrykowski SP Skrzydlów,
w kategorii dziewczęta Gimnazjum I miejsce –
Żaklina Dudek Gimnazjum Kruszyna, II miejsce
Rozalia Broniszewska Gimnazjum Kruszyna, III
miejsce Monika Błasiak Gimnazjum Widzów,
w kategorii chłopcy Gimnazjum I miejsce – Jan

Dobrakowski Gimnazjum Widzów, II miejsce
– Brian Remiszewski Gimnazjum Widzów,
III miejsce – Marcin Praszczyk Gimnazjum
Kruszyna.
Klasyfikacja drużynowa przedstawiała się
następująco: w kategorii Szkoła Podstawowa
I miejsce – SP Skrzydlów, II miejsce – SP Widzów,
III miejsce – SP Rędziny Osiedle, w kategorii
Gimnazjum I miejsce – Gimnazjum Widzów,
II miejsce – Gimnazjum Kruszyna, III miejsce –
Gimnazjum Skrzydlów.
Jako, że turniej szachowy pochłania wielkie
ilości energii, działająca przy szkole Fundacja
„Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” zafundowała uczestnikom zdrowy poczęstunek. Nie zabrakło warzyw, owoców oraz kolorowych przekąsek wykonanych przez Klub Bardzo Młodych
Gospodyń Wiejskich.
Turniej szachowy wzbudził tak wielkie zainteresowanie, że z pewnością w przyszłym roku
szkoła zorganizuje kolejny. Zachęcajmy dzieci do
grania w tę kreatywną i wbrew pozorom pasjonującą grę, gdyż tak jak mówi amerykański powieściopisarz Adam Fawer: Szachy są jak życie.
Każda figura i pion mają swoje zadanie. Niektóre
są słabe, inne są mocne. Niektóre ważne są na
początku gry, a inne cenniejsze pod koniec. Ale
żeby wygrać, potrzebujesz ich wszystkich. I, tak
jak w życiu można mieć o dziesięć pionów mniej,
a i tak wygrać.

Ogólnopolski
Turniej Karate
31

stycznia 2016r. uczniowie Zespołu Szkół
im. B. Prusa, trenujący w Akademii
Sportowo - Rekreacyjnej „Okinawa Uechi –
Ryu” z panią Barbarą Musiał, reprezentowali
Gminę Kłomnice na Ogólnopolskim Turnieju
Karate w Brzezinach k. Łodzi. Uczestniczyli
w dwóch dyscyplinach: sumo grappling i karate. (red.)

Konkurs
Plastyczny
„Żyj zdrowo”
Jolanta Pruszek
Na Gminny Konkurs Plastyczny nt. „Żyj
zdrowo”, zorganizowany przez Zespół
Szkół w Garnku dla uczniów klas I – III,
wpłynęły 34 prace z pięciu szkół z terenu
Gminy Kłomnice. Komisja konkursowa
przyznała łącznie 11 nagród w trzech
kategoriach wiekowych.

O

to wyniki w poszczególnych kategoriach. Klasa 1: I miejsce: Marysia Kępa
z ZS w Garnku, II miejsce: Oskar Ceglarz
z ZS w Garnku, III miejsce: Tosia Dziadczyk
z ZS w Garnku. Klasa 2: I miejsce: Klaudia
Leśko z ZS w Witkowicach, II miejsce: Paweł
Kowalski z ZS w Garnku, Natalia Pruszek
z ZS w Garnku, III miejsce: Mateusz Witczak
z ZS w Garnku. Klasa 3: I miejsce: Marika
Bednarczyk z ZS w Rzerzęczycach, II miejsce:
Maja Olszewska z ZS w Witkowicach, Klaudia
Łapeta z ZS w Witkowicach, III miejsce: Zuzia
Gajewska z ZS w Witkowicach.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe w postaci pamiątkowych
pucharów, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia, ufundowane przez organizatorów
konkursu.
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Był taki Jarmark!
Renata Krawiec
W Gminnym Ośrodku Kultury 13 marca odbył się Kłomnicki Jarmark Wielkanocny.
Impreza została zorganizowana przy współpracy Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice.

U

roczystego otwarcia Kłomnickiego Jarmarku
Wielkanocnego dokonał Wójt Gminy
Kłomnice - Piotr Juszczyk. Wprowadził gościa
- Poseł na Sejm RP Lidię Burzyńską, która przekazała wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Z pieśniami
wielkopostnymi wystąpił Folklorystyczny Zespół
Śpiewaczy „Klepisko” z akompaniamentem:
skrzypce - Beata Garbarz-Hebda i akordeon - Lech
Łęgowik. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu na
Najpiękniejszą Palmę i Koszyczek Wielkanocny
dostarczyło organizatorom, zwycięzcom, wielu emocji, a wszystkim wystawcom sukcesów
w handlu dzięki dobrej frekwencji uczestników
z innych gmin powiatu częstochowskiego. Do
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miłych odczuć zwycięzców należy otrzymywanie
nagród i dyplomów z rąk znanych gości ze środowiska lokalnego: Wójt Gminy Kłomnice - Piotr
Juszczyk, Przewodniczący Rady Gminy - Adam
Worwąg, członek Zarządu powiatu częstochowskiego - Jan Miarzyński, zastępca Wójta - Adam
Śliwakowski, p.o. Dyrketor GOK w Kłomnicach
- Jarosław Policiński. Z występów na uwagę
zasługuje również udział Zespołu MuzycznoWoklanego z ZS w Kłomnicach. Są to dzieci
i młodzież w wieku od 9 do 13 lat, prowadzone
pod kierunkiem Krzysztofa Jabłońskiego.
Z pieśniami pasyjnymi wystąpił Zespół
Śpiewaczy KGW ze Skrzydlowa pod kierunkiem Elżbiety Łągiewki. Stoły prezentujące

potrawy wielkanocne przygotowane przez KGW
Skrzydlów i KGW Rzerzęczyce, poświęcone przez
Księdza Proboszcza Parafii - Mirosława Turonia
i Księdza wikariusza - Mariusza Skrzypczyka zrobiły furorę. Świetnie podane i wyjątkowo smaczne, świadczą również o kultywowaniu tradycji
dziedzictwa kulinarnego naszych zaradnych
gospodyń. Warsztaty plastyczne poprowadzone
przez Martę Gonerę zrobiły niesamowite wrażenie plastyczne na wszystkich. Wyjątkowo pomysłowa instalacja plastyczna, zachęcała wprost do
korzystania z nauki malowania pisanek i robienia
kraszanek, z nagrodami w dodatku! Bibeloty, stroiki, palmy i koszyki wielkanocne, jak żywe obrazy
z regionalizmem kusiły i zachęcały, by je posiadać
na zawsze! Więcej skosztować smakołyków: ciast,
bab wielkanocnych, mazurków upieczonych
przez Grupę Rękodzielnictwa Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice - trzeba było
po prostu przyjść na Jarmark do GOK.
Nasze KGW, dojrzałych wystawców i twórców naśladuje z sukcesami młode pokolenie.
Podczas imprezy odbywały się warsztaty tkackie realizowane w ramach projektu „Od owieczki do zapaski i obrazka” z udziałem uczennic
z ZS w Kłomnicach, prezentował się również
Klub Bardzo Młodych Gospodyń Wiejskich ze
Skrzydlowa.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy darczyńcom: P. Tomasz Drab, P. Błazej
i Marek Ligoccy, P. Sylwester Nierobot oraz pracownicy CIS w Kłomnicach i członkowie ZR PZEiR
w Kłomnicach. Podziękowania należą się również
naszym wolontariuszom: Emilka Kugiel i P. Anna
Kowalik. Słowa podziękowania kierujemy również do NTL Radomsko przygotowującej reportaż
z Kłomnickiego Jarmarku Wielkanocnego, który
mogliśmy oglądać długo jeszcze po Kłomnickim
Jarmarku Wielkanocnym.
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ZESPÓŁ Obrzędowy
„Grusza” z nagrodą
Robert Kępa

Podczas Sesji Rady Gminy Kłomnice 25 lutego Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk
wręczył Zespołowi Obrzędowemu „Grusza” drewnianą statuetkę przedstawiającą
kura wraz z nagrodą za wybitny wkład w tworzenie i upowszechnianie kultury
ludowej oraz promocję Gminy Kłomnice.

Z

espół Obrzędowy „Grusza” powstał
w 1994 roku z inicjatywy Pań zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich
w Rzerzęczycach. Kierownikiem artystycznym zespołu jest P. Janina Gołdy, kierownikiem organizacyjnym – P. Maria Makles.
Zespół występuje najchętniej na przeglądach,
festiwalach obrzędowych. Jednym z najważniejszych elementów twórczości Zespołu
są spektakle obrzędowe „Jak to ze lnem
było”, „Majówka”, „Tajemnice różańcowe”,
„W chałupie u szewca Marcina”, „Imieniny
u Ignacy”, „Dzień jak co dzień”, „Wybory
sołtysa”, „Dożynki dworskie” oraz „Darcie
Pierza” przygotowywane według scenariuszy
P. Janiny Goudy.
Ważnym sukcesem Zespołu Obrzędowego
„Grusza” to Nagroda Ministra Kultury otrzymana w 2003 roku podczas XX Sejmiku
Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
Zespół „Grusza” stale występuje na najważniejszych imprezach folklorystycznych w regionie, w tym podczas Przeglądu Obrzędów
„Kalendarz Obrzędowy” w KatowicachSzopienicach, w Jurajskim Przeglądzie

Zespołów Obrzędowych w Koziegłowach,
w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych
„Wici” w Chorzowie i wielu innych. Przez
wiele lat Zespół Obrzędowy „Grusza” zdobywał najwyższe laury za swoje występy podczas licznych przeglądów i festiwali.
17 października 2015 r. Zespół uczestniczył
w prestiżowym Konkursowym Przeglądzie
Obrzędów „Kalendarz Obrzędowy”
w Katowicach – Szopienicach, podczas
którego miała miejsce premiera spektaklu
obrzędowego pt. „Darcie pierza”. Podczas
tego Przeglądu nasz Zespół zdobył III miejsce. 18 października podczas XII Jurajskiego
Przeglądu Zespołów Ludowych „Obrzędy,
Zwyczaje, Tradycje” w Koziegłowach Zespół
Obrzędowy „Grusza” zdobył II miejsce. Tuż
po sesji Zespół wyjechał do Wrocławia, aby
wystąpić w Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej podczas pracy dyplomowej Julii
Liszewskiej, w ramach której reżyseruje najnowszy spektakl obrzędowy „Darcie Pierza”
autorstwa Janiny Gołdy.

Ludzie
z pasją
Ewa Eliasz
Poniedziałek, godzina siedemnastaponury, zimowy wieczór. Szkoła
w Kłomnicach wydaje się być uśpiona.
Jak zwykle spóźniona wchodzę
na boisko i widzę, że trzy okna na
parterze dawnego domu nauczyciela
są oświetlone. Podchodzę pod jedno
z nich i cichutko obserwuje co się
dzieje w środku. Dwie panie stoją
przy kuchni i przygotowują prostą
i smaczną potrawę (dzisiaj są to pączki
z ziemniakami), kilka pań pod czujnym
okiem Dorotki skręca rurki z gazety na
wiklinę papierową. Pani Zenia cierpliwie
tłumaczy nowej Pani wzór kwiatowy
na szydełku. Słyszę rozmowy i śmiechchętnie tam wchodzę.
Panie rękodzielniczki spotykają się
w każdy poniedziałek. Przy kawie, herbacie
i dobrym cieście. Uczymy się nowych wzorów i technik-ostatnio wikliny papierowej,
dyskutujemy i wymieniamy się doświadczeniem. Nasze jarmarki-Bożonarodzeniowy
i Wielkanocny już na stałe wpisały się w kalendarz imprez Gminy Kłomnice. Spróbowałyśmy
też swoich sił na polu kulinarnym. Po raz
pierwszy zaprezentowałyśmy stół wigilijny
na w.w imprezie.
Pewnie jeszcze nie raz zaskoczymy swoimi
pomysłami, ale o tym następnym razem. Jeśli
ktoś chciałby do nas dołączyć to spotykamy
się w poniedziałki o 17.00 w starym domu
nauczyciela.
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Akcja Charytatywna „Dzieci – Dzieciom”
Renata Krawiec
Pomagając nie wolno kalkulować! Dając coś od siebie doczekamy się radości, która
przewyższa, to co dajemy! Taka zasada przyświeca od 10 lat Akcji Charytatywnej „Dzieci
– Dzieciom” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. W tym roku
organizatorzy ruszyli z paczkami do przedszkoli, szkół, instytucji kultury w gminie
Kłomnice i poza nią, do gmin powiatu częstochowskiego 16 i 17 marca 2016 r.

O

d tylu lat zainteresowane instytucje
znają nas i czekają, zawsze tak samo
w tygodniu, tuż przed Niedzielą Palmową.
Promocja Gminy wyśmienita! Paczki zostały
przygotowane dzięki środkom pozyskanym
ze sprzedaży prac z Powiatowego Konkursu
Anioły i Pierniki. Paczki żywnościowe trafiły
do szkół i instytucji, które brały udział, rozdając je w swoim szkolnym środowisku najbardziej potrzebującym dzieciom.

Paczki dotarły do Zespołów Szkół
w Rzerzęczycach, Witkowicach, Zawadzie,
Konarach, Garnku, Skrzydlowie, trójki Wolontariuszy Akcji Charytatywnej
„Dzieci – Dzieciom” z Kłomnic i Michałowa
Kłomnickiego, do Przedszkoli w Rzerzęczycach
i Witkowicach, do Szkoły Podstawowej
w Czarnym Lesie, Wierzchowisku, Kruszynie,
Przedszkola w Wierzchowisku, Gimnazjum nr
1 w Rędzinach - Osiedlu, Szkoły Podstawowej

w Rędzinach – Osiedlu, Przedszkola
w Rędzinach, GOK w Rędzinach i świetlic
w Rudnikach oraz Mariance Rędzińskiej,
Przedszkola w Kościelcu, Szkoły Podstawowej
w Rudnikach Częstochowskich oraz Szkoły
Podstawowej w Brzyszowie, Kusiętach,
Turowie, Koniecpolu i Łysinach, Kamienicy
Polskiej i w Niegowie.
W przyszłym roku zapraszamy do udziału w Konkursie i akcji charytatywnej równie
licznie. Będzie więcej paczek, w tym roku
przygotowanych było 50 szt. Specjalistom
od przygotowania dziękujemy, w tym naszym sponsorom Hurtowni Wafelek, sklep
w Kłomnicach kierownik – Justyna Gonera.

„Garnkowianki”

w Nowej Brzeźnicy

Sukces

naszych
strzelców
Roman Cisowski, Jarosław Poroszewski
Dnia 19 marca 2016 roku odbyły się
drugie zawody strzeleckie o puchar
Zbyszków w Częstochowie. W zawodach
wzięli udział zawodnicy z terenu Gminy
Kłomnice. Nasi strzelcy startowali
w konkurencji karabinek pneumatyczny
osiągając duże sukcesy.

N

a VII miejscu uplasował się Dawid
Topolski (uczeń Zespołu Szkół im.
Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie)
z wynikiem 268/400. W pierwszej trójce znaleźli się: na III miejscu Łukasz Bitner z wynikiem 335/400 oraz na II miejscu Roman
Cisowski z wynikiem 350/400. Zawody przebiegły w miłej i koleżeńskiej atmosferze.
Pozdrawiamy uczestników oraz sędziów
i organizatorów na czele z Zbigniewem
Ciaszkiewiczem, Zbigniewem Marciniakiem
oraz Krzysztofem Rymskim.
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Wiesława Jędras
Na wielkanocnym stole Baba się rozpycha mówiąc do Mazurka: Ale jestem pycha!
A mazurek wzdycha do żółciutkich kurek: Najlepszy na święta jest tylko mazurek…

W

sobotę 12 marca 2016 w hali widowiskowo – sportowej w Nowej Brzeźnicy
w powiecie pajęczański odbyła się prezentacja
potraw i wyrobów wielkanocnych.
W uroczystości brały udział Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich „Garnkowianki”, które
wspaniale reprezentowały swoja wieś i promowały Gminę Kłomnice. Nasz stół cieszył się dużym zainteresowaniem obecnych honorowych
gości oraz innych uczestników tego wydarzenia.
Zebraliśmy bardzo dużo miłych pochwal, które

padły miedzy innymi z ust naszego wójta Piotra
Juszczyka, który dzielnie nam kibicował. Nie
zabrakło tez przedstawiciela naszej Rady w osobie radnego Wojciecha Szymczyka. Szczególne
podziękowania należą się dla pań z KGW w osobach Agata Sojda, Danuta Lara, Alina Topolska,
Irena Bloma, Ewa Baranowska, Jadwiga Mrozek,
Zofia Koza, Helena Pruszek, Wiesława Jędras
które przygotowały świąteczne potrawy i wypieki
oraz pomogły przy dekoracji wystawionego stołu.
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Urok starych fotografii

Stary wiadukt
kolejowy
w Kłomnicach (25)

Gdy w końcu potrzeby współczesnego ruchu
wymusiły modernizację wiaduktu i rozebranie owych „pałąków”, było to dla nas strata
i zubożenie naszego swojskiego krajobrazu.
Niestety prezentowane zdjęcia nie są najlepsze, gdyż miałem do dyspozycji tylko małe
miniatury z budowy i zniszczone mocno fo-

Krzysztof Wójcik
W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić zdjęcia wykonane przed
II wojną światową - pochodzące od dh Jędrzeja Moderskiego oraz w czasie wojny przez
p. Zbigniewa Majewskiego. Jest to stary, nieistniejący już, wiadukt nad linią kolejową
obecnej drogi krajowej nr 91.

D

o lat trzydziestych XX wieku Kłomnice
nie miały właściwie utwardzonych ulic.
Były to drogi gruntowe umocnione przypadkowymi materiałami, jak polne kamienie czy
faszyna. Kłomnice, co prawda, były ważną
miejscowością, bo zlokalizowana była w ich
obrębie stacja kolejowa oraz ważne urzędy jak
np. Sąd czy też Poczta, jak również powstały zakłady przemysłowe jak tartak, fabryka
„Cykoria” czy młyn. Niestety, nie szła za tym
rozbudowa infrastruktury drogowej. Miała
to naprawić inwestycja państwowa w postaci
budowy drogi łączącej Częstochowę i Śląsk
z Radomskiem i przez Piotrków z dalszą częścią Polski. Budowa rozpoczęta w połowie
lat 30-tych nie była całkowicie skończona

w momencie wybuchu wojny, ale ta część,
która przebiegała przez Kłomnice była już
gotowa. Gotowy i użytkowany był oczywiście wspomniany wiadukt. Jak opowiadali mi
starsi ludzie, a zwłaszcza nieżyjąca już pani
Wiktoria Bugaj, budowała to firma francuska,
a zakład metalurgiczny P. A. Bugaja współpracował z nią produkując dla niej różne elementy i części.
Prezentowane zdjęcia przedstawiają okres
budowy wiaduktu. Widać na nich rusztowania, powstające nasypy i charakterystyczne
pałąki nad torami. Przez kilkadziesiąt lat
mieszkańcy Kłomnic przyzwyczaili się do widoku tych nietypowych elementów konstrukcyjnych, one niemal wrosły w nasz krajobraz.

tografie z 1942 r. wykonane w tajemnicy przed
okupantem hitlerowskim.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami oraz zachęcam do
kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.
com. Poszukuję od dawna zdjęć niektórych
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. starego
dworu w Kłomnicach, dworu w Lipiczu, itp.
Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam do
poszukiwań!
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CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W KŁOMNICACH
zaprasza
osoby prywatne, firmy i instytucje użyteczności publicznej do współpracy
Centrum Integracji Społecznej jest instytucją służącą reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawowym zadaniem CIS jest realizowanie pełnego zakresu programu
zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem, a także odbudowywanie zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy.
Usługi CIS skierowane są do osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym
staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, czego efektem jest ubóstwo oraz uniemożliwienie lub ograniczenie uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Szukasz pracownika, który rzetelnie wykona usługi porządkowe?
 kompleksowe sprzątanie (utrzymywanie czystości w obiektach użyteczności publicznej, obiektach biurowych, fabrykach oraz magazynach, sprzątanie restauracji i hoteli; utrzymywanie
w czystości pojazdów mechanicznych (autokary, autobusy, busy, ciężarówki).
Remontujesz dom lub inne budynki i chciałbyś zlecić prace remontowo-budowlane?
 prace remontowe (m. in. tynki zewnętrzne i wewnętrzne, malowanie, szpachlowanie),
 drobne prace naprawcze i wykończeniowe,
 kompleksowe sprzątanie.
Potrzebujesz pracownika, który wykona usługi ogrodnicze?
 koszenie trawników,
 porządkowanie i pielęgnacja zieleni,
 grabienie liści
 utrzymanie porządku na grobach bliskich osób
Ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy opiekuna osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej?
 pomoc osobom potrzebującym (chorym, starszym, niepełnosprawnym)
Jesteśmy otwarci na propozycje z Państwa strony. Zapraszamy do współpracy.

Projekt dofinansowany ze środków
Województwa Śląskiego

Centrum Integracji Społecznej
Kłomnice, 42-270 ul. Strażacka 18
tel. 34 389 36 61
34 328 11 22 wew. 116

