Gazeta

ISSN 14260875

			
GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY

Nr 201 / 202 - KWIECIEŃ / MAJ 2016

Kłomnicka

• Mamy plan zagospodarowania
• Nowy pomysł na kulturę
• Kłomniccy Harcerze na wileńszczyźnie
• Bezpieczny przejazd

Gazeta Kłomnicka

Drodzy Czytelnicy
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Gazety Kłomnickiej”. W tym numerze przekazujemy informację dla naszej Gminy najważniejszą – po kilkunastu
latach prac i przygotowań w naszej gminie zaczął obowiązywać miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przyjęcie tego dokumentu porządkuje sposób
zagospodarowywania terenów Gminy Kłomnice oraz otwiera drogę do przyjęcia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszej Gminy, które jest
niezbędne do nadania tempa rozwoju Gminy Kłomnice opartego o rozwój terenów
inwestycyjnych, usługowych oraz rekreacyjno-turystycznych.
W nowym numerze znajdą Państwo informacje dotyczące wielu tematów
ważnych dla mieszkańców, spraw urzędowych, kulturalnych oraz z życia szkół.
W tym numerze informujemy o nowej perspektywie finansowania działań mieszkańców w obszarze przedsiębiorczości, kultury i infrastruktury rekreacyjnej ze
środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Razem na
wyżyny. W „Gazecie Kłomnickiej” przeczytają Państwo relację z wizyty harcerzy
z 35. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej „Płomień” na Wileńszczyźnie. W okresie
ostatnich Świąt Bożego Narodzenia Gmina Kłomnice włączyła się w akcję pomocy
Polakom na Litwie, a dziś nasza młodzież miała możliwość poznania swoich rówieśników z podwileńskiej Pakieny, zwiedzenia tak mocno związanych z Polską miejsc
jak cmentarz na Rossie, Muzeum Adama Mickiewicza czy kaplicę Matki Boskiej
Ostrobramskiej w Wilnie.
Na łamach „Gazety Kłomnickiej” rozpoczynamy publikację oczekiwanego przez
Państwa „Kalendarza wydarzeń”, prezentującego harmonogram imprez odbywających się na terenie naszej Gminy. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu tej
rubryki, poprzez przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach.
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Mamy plan
zagospodarowania
przestrzennego!
Bożena Lara
Od 14 maja bieżącego roku w Gminie Kłomnice zaczął obowiązywać miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Po kilkunastu latach prac planistycznych udało
się zakończyć z sukcesem opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla
Gminy Kłomnice.

P

o nieudanej próbie uchwalenia Planu
w poprzedniej kadencji, która zakończyła
się rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Śląskiego stwierdzającym nieważność podjętej uchwały, podjąłem wspólnie ze swoim

zespołem i nową Radą Gminy kolejną próbę
zatwierdzenia Planu – mówi Piotr Juszczyk,
wójt Gminy Kłomnice. – Zmieniające się przepisy oraz konieczność powtarzania procedury
opracowania Planu sprawiały, że uchwalenie

Planu dla obszaru całej gminy wydawało się
niemożliwe. Niemniej jednak po wprowadzeniu stosownych zmian w projekcie Planu Rada
Gminy Kłomnice w dniu 31 marca 2016 r. podjęła ponowną uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wojewoda Śląski tym razem ocenił pozytywnie
zgodność uchwały z obowiązującymi przepisami prawa.
Od 14 maja br. zamiast dotychczasowych
decyzji o warunkach zabudowy wydawane
są wypisy i wyrysy z Planu, stanowiące bezpośrednią podstawę uzyskania pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia budowy. Obecnie
opracowywana jest również zmiana Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kłomnice, która zakłada dalszy
rozwój gminy przede wszystkim poprzez
wskazanie terenów inwestycyjnych których
obecnie w gminie brakuje. Nowe Studium
będzie z kolei stanowiło podstawę do wprowadzania zmian w obowiązującym obecnie
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice.

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

poniedziałek 7:30 do 15:30
wtorek 7:30 do 17:00
środa 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30

3

Gazeta Kłomnicka

Program

Rodzina 500+
Program „Rodzina 500 plus” wszedł
w życie 1 kwietnia 2016r. Jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości
500 zł na każde drugie i kolejne dziecko,
a dla rodzin o niższych dochodach również na pierwsze lub jedyne dziecko do
ukończenia 18 roku życia.

W

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kłomnicach zostało przyjętych już
817 wniosków (w tym 94 wniosków złożonych
w formie elektronicznej) na świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowaniem dziecka,
w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego
potrzeb życiowych - informuje GOPS.
Liczba wydanych w tej sprawie decyzji
to 332 (co stanowi ponad 40,6% wszystkich
wniosków), a ilość wypłaconych świadczeń
– 912. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach wypłacił dotąd już 455 645 zł
dla dzieci z naszej gminy (dane z dnia
02.06.2016r.).
Prawo do świadczenia wychowawczego
ustalane jest od 1 kwietnia 2016r do 30 września 2017r. Natomiast kolejny okres, na który
ustalane będzie prawo do świadczenia rozpocznie się 1 października 2017r., a skończy
30 września 2018r. Wydawanie i przyjmowanie
wniosków odbywa się w Gminnych Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą
w Zdrowej (ul. Łąkowa 1). 		
Red.

Masz problem, chcesz
pozbyć się nałogu?
Przyjdź na spotkanie
grupy AA „OMEGA”
Spotkania odbywają się
w budynku Urzędu Gminy
w Kłomnicach ul. Strażacka 18A
(II pietro) w każdą środę
o godzinie 17:00.
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Z CIS-em nie tylko do pracy
Agnieszka Hauzer
Na początku maja w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach odbył się cykl
warsztatów szkoleniowych w ramach programu reintegracji społecznej dla osób
zagrożonych wkluczeniem społecznym.

P

odstawowym celem i przedmiotem działalności instytucji, jak mówi Statut CIS,
jest między innymi kształcenie umiejętności
pozwalających na pełnienie właściwych ról
społecznych, nauka planowana życia i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi czy nabywanie nowych umiejętności zawodowych.
Nie przypadkowo zatem tematy warsztatów
zostały tak dobrane, aby uczestnicy mogli
nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale też
przyjrzeć się sobie i zastanowić nad ewentualnymi zmianami. Pani psycholog Agata
Minkisiewicz poprowadziła warsztaty radzenia sobie ze stresem. Celem warsztatów motywacyjnych przygotowanych przez doradcę
zawodowego, panią Beatę Rokitę było podniesienie poziomu motywacji uczestników.
Natomiast próbę zachęcenia uczestników do
planowania i efektywnego wykorzystywania
czasu podjęła pani Agnieszka Hauzer, pracownik socjalny.
Zapytana o opinię na temat warsztatów jedna z uczestniczek, pani Anna Krok

powiedziała:
Nigdy nie myślałam o tym, co człowieka
motywuje do pracy. Zajęcia z panią Beatą
zmusiły mnie do zastanowienia, a ja lubię
przyglądać się sobie. Jednak najciekawszy dla
mnie był temat walki ze stresem, ponieważ
jest on aktualny także wtedy, gdy zakończy się
życie zawodowe. A poza tym, zdobytą wiedzą
można podzielić się z innymi. 	
Szkolenia odbyły się w specjalnie przygotowanych i wyposażonych salach warsztatowych CIS-u. Uczestnicy podzieleni zostali
na sześć grup, po 10- 12 osób, ponieważ praca
w małej grupie sprzyja tworzeniu relacji opartych na zaufaniu oraz szybszemu przyswajaniu wiedzy. Kameralne grono, miłe otoczenie
i przyjazna atmosfera spotkań pozwoliły na
bliższe poznanie i nawiązanie przez prowadzącego indywidualnego kontaktu z każdym
uczestnikiem, co w przyszłości z pewnością
zaowocuje lepszą współpracą i ułatwi realizację celów statutowych Centrum. Kolejne
warsztaty już w czerwcu.

Pozbądź się elektrośmieci
Michał Łągiewka

P

rzypominamy mieszkańcom o możliwości odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór zużytego sprzętu
może zostać przeprowadzony na dwa sposoby:
1. Odwiezienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we własnym zakresie na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kłomnicach zlokalizowany
przy oczyszczalni ścieków w Kłomnicach,

2. Zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy
Kłomnice potrzeby odebrania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z podaniem
rodzaju sprzętu, który ma być odebrany. Po
przyjęciu zgłoszenia pracownik zajmujący się
gospodarką odpadami poinformuje zgłaszającego o terminie odbioru zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Jednocześnie
przypominamy, że zużyty sprzęt powinien zostać wystawiony przed posesję w dniu odbioru do godziny 7.00.
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Bezpieczny przejazd
Małgorzata Nalewajka
W listopadzie 2015 roku jeden z przejazdów kolejowych znajdujących
się na terenie Gminy Kłomnice został przekwalifikowany z kategorii
A na kat. B. Jest to przejazd na skrzyżowaniu ul. Zdrowskiej i linii
kolejowej Warszawa – Katowice. Opisywany przejazd zyskał nowy
wygląd. Zainstalowano nowoczesne urządzenia samoczynnej
sygnalizacji przejazdowej (SSP) – sygnalizatory świetlno dźwiękowe oraz
automatycznie opuszczane rogatki.

P

rzejazdy kolejowe kategorii B są to przejazdy z samoczynną sygnalizacją świetlną
i półrogatkami (zamykającymi prawy pas ruchu
zaporami, umożliwiającymi zjazd z przejazdu
pojazdom, które znalazły się na nim w momencie rozpoczęcia zamykania rogatek). W tym
przypadku kierowca ma szansę zjechać z torów,
gdy zamkną się zapory. Niestety to udogodnienie jest bardzo często nadużywane przez
bezmyślnych kierowców przejeżdżających
przez tory lewą stroną jezdni. Taka „sztuczka” niestety nierzadko kończyła się tragicznie.
Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa
przejazd „Zdrowski” został zaprojektowany
z czterema półrogatkami.

Wypadki kolejowe należą do najbardziej
śmiercionośnych. Wynika to z bardzo dużej
masy pojazdów szynowych, a także znacznych
prędkości przez nie osiąganych. Dodatkowym
problemem jest to, że nawet w razie zauważenia
przez maszynistę możliwości zderzenia z pojazdem samochodowym, w zasadzie nie ma on
szans na zapobiegnięcie wypadkowi. Droga hamowania pociągu wydłuża się wraz ze wzrostem
prędkości, a osoby znajdujące się w autach mają
znikome szanse na przeżycie wypadku. Dlatego
właśnie pociągi na przejazdach kolejowych zawsze i bezwzględnie mają pierwszeństwo.
Linia Warszawa – Katowice jest linią o dużym natężeniu ruchu pociągów. Pomimo, że

nowy przejazd „Zdrowski” charakteryzuje się
wysokim stopniem bezpieczeństwa, przejeżdżając lub przechodząc należy zachować szczególną
ostrożność. W czasie wyświetlania na sygnalizatorze czerwonego, migającego światła i sygnału
dźwiękowego, niedopuszczalne jest wjeżdżanie
i wchodzenie na torowisko. Przez tory nie wolno
przejeżdżać również wtedy, gdy rogatki zaczną
się już opuszczać. Stosowanie się do powyższych
zasad pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji na przejeździe kolejowym. Przepisy dotyczące poruszania się na przejazdach kolejowych
reguluje rozdział 7 art. 28. Ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Materiał współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nowe środki unijne czekają
Halina Pruciak
Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, działający jako Lokalna Grupa Działania
na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów
i Rędziny w dniu 10 maja 2016 r w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisał
umowę na realizację strategii rozwoju lokalnego. Strategia, opracowywana w 2015
roku przy współudziale mieszkańców obszaru działania LGD „Razem na wyżyny” to
kluczowy dokument, na podstawie którego udzielane będzie wsparcie na inwestycje
i projekty dofinansowane z środków PROW 2014 -2020.

S

towarzyszenie „Razem na wyżyny” na realizację zadań strategii będzie dysponować kwotą 8 483 500,00 zł z czego 6 650 000,00
przeznaczone będzie na wdrażanie strategii,
co oznacza, że środki te będą rozdysponowane
w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów na
inwestycje i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, jednostki
sektora finansów publicznych i mieszkańców
gmin naszego obszaru. Zakres przedsięwzięć
wspieranych w ramach strategii jest bardzo szeroki. Będzie można realizować projekty dotyczące kultywowania lokalnych tradycji i historii,
aktywizacji, integracji lokalnych społeczności, projekty które będą wspierać działalność

organizacji pozarządowych. Zaplanowano
również realizację projektów dotyczących budowy infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej
i ruchowej. Największa część środków zaplanowana jest na realizację przedsięwzięć z zakresu
zakładania i rozwoju działalności gospodarczej.
Kolejna pula środków wydzielona w budżecie strategii w kwocie 33 250,00 zł przeznaczona
będzie na realizację zadań przez LGD w ramach
aktywizacji (szkolenia, spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, działania
promocyjne) oraz kwota 133 000,00 zł to środki które pozwolą na realizację projektu współpracy z partnerskimi LGD. Na koszty bieżące
związane z utrzymaniem biura, zatrudnieniem

pracowników, szkoleniami dla osób zajmujących
się wdrażaniem strategii wydzielona została pula
1 534 250,00 zł, która będzie wydatkowana w latach 2016-2023. Konkursy na realizację projektów
w ramach poszczególnych przedsięwzięć wskazanych powyżej, będą ogłaszane w latach 2016-2019.
Realizacja założeń strategii otwiera przed
naszymi potencjalnymi beneficjentami nowe
możliwości sięgania po wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości życia na naszym terenie.
Pierwsze konkursy na projekty z zakresu
zakładania i rozwoju działalności gospodarczej odbędą się w III kwartale bieżącego roku.
W tym samym czasie ogłoszony będzie konkurs
na projekty z zakresu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Nabory będą poprzedzone
szkoleniami z zakresu warunków i sposobów
pozyskania dofinansowania, przygotowania
wniosków oraz realizacji projektów.
Po bliższe informacje zapraszamy na stronę
internetową www.razemnawyzyny.pl, na profil
na Facebook-u. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego tel. 34 374 00 01, e-mail.:
biuro@razemnawyżyny.pl oraz do odwiedzania
naszego biura w Mykanowie przy ul. Cichej 72,
gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.
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Narodowy Dzień Zwycięstwa
8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa - święto państwowe ustanowione
w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W ten dzień
delegacja Urzędu Gminy, Rady Gminy, kłomnickiego koła Związku Kombatantów
RP oraz harcerzy złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy grobach i tablicach
upamiętniających poległych w czasie II Wojny Światowej.

H

istoria II Wojny Światowej w sposób
szczególny odbiła się na losach naszej
gminy, o czym świadczą mogiły poległych
oraz tablice pamiątkowe, które odnajdziemy
w naszych miejscowościach. W Narodowy

Dzień Zwycięstwa delegacja w składzie wójt
Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, wice wójt
Adam Śliwakowski, przewodniczący Rady
Gminy Adam Worwąg, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Jędras, prezes

kłomnickiego koła Związku Kombatantów RP
dh Jędrzej Moderski, podwładna dh Weronika
Kowalik z 35 Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej
Płomień oraz Krzysztof Wójcik złożyli kwiaty
i zapalili znicze na grobach żołnierzy, harcerzy, księży i mieszkańców poległych w walce lub zamordowanych w czasie II Wojny
Światowej oraz przy tablicach pamiątkowych
upamiętniających wydarzenia z czasów walki
z niemieckim okupantem w Chorzenicach,
Kłomnicach, Lipiczu, Zawadzie, Karczewicach
i Garnku.
RK

Rocznica katastrofy pod Smoleńskiem
Andrzej Śpiewak
10 kwietnia to ważna data dla każdego Polaka. Katastrofa prezydenckiego
samolotu i śmierć elity polskiego narodu w Smoleńsku pozostanie w naszej
pamięci na zawsze, dlatego też nie zabrakło mieszkańców Gminy Kłomnickiej na
uroczystościach rocznicowych w stolicy.

W

tegorocznych obchodach uczestniczyło 100-tysięcy mieszkańców naszego kraju. Krakowskie Przedmieście, Plac
Zamkowy wypełnione było tłumem ludzi,
biało-czerwonymi flagami i patriotyczną
atmosferą. Charakter tego wydarzenia najlepiej oddają słowa prezydenta Andrzeja
Dudy, mocno wypowiedziane na Krakowskim
Przedmieściu: Spłaćmy ten dług, zjednoczmy
się, bądźmy razem w sprawach najważniejszych. Pamiętajcie, oni mieli różne poglądy,
ale byli razem. Razem w ważnej, narodowej
sprawie. Polska dzisiaj tej jedności i spokoju
ogromnie potrzebuje.
Podczas naszej wizyty w Warszawie
spotkaliśmy wielu przyjaciół i znajomych
z różnych regionów Polski. Po zakończeniu
uroczystości przed Pałacem Prezydenckim
6

mieliśmy możliwość spotkania z wice premierem Mateuszem Morawieckim, któremu
złożyliśmy gratulacje z racji objęcia tak ważnej w Polsce funkcji oraz przedstawiliśmy
główne problemy, z jakimi boryka się Gmina
Kłomnice.
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Litwo, Ojczyzno moja…
Agnieszka Borowiecka
...te słowa zna każdy Polak, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Nam stały się one
szczególnie bliskie dzięki temu, że mieliśmy okazję odwiedzenia pięknych terenów
Wileńszczyzny. Reprezentacja 35 Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej „Płomień”
w składzie: Weronika Kowalik, Natalia Pałuszka, Natalia Wdowińska, Klaudia
Kowalczyk, Rozalia Ligocka wraz z opiekunem hm. Agnieszką Borowiecką miała
możliwość przeżycia wyjątkowej lekcji patriotyzmu.

O

rganizatorem wyjazdu był ks. Ryszard
Umański – proboszcz parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
który cyklicznie, w ramach akcji: „Pomoc
Polakom na Wileńszczyźnie”, organizuje
przekazanie darów na Litwę. Mieszkańcy
Gminy Kłomnice również włączyli się w tę
akcję, a wyjazd harcerzy został sfinansowany przez Urząd Gminy w Kłomnicach.
Podczas kilkudniowego pobytu zwiedzaliśmy m. in. Cmentarz na Rossie,

Górę Trzech Krzyży, Kaplicę Matki
Boskiej Ostrobramskiej, Muzeum Adama
Mickiewicza, Kościoły Św. Piotra i Pawła,
Św. Anny oraz zamek w Trokach. Jednak
najwięcej emocji dostarczyło nam spotkanie w polskiej szkole w Pakienie, gdzie
zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci zarówno przez uczniów, jaki i nauczycieli tej
szkoły. Młodzi ludzie pięknie recytowali i
śpiewali w naszym ojczystym języku. Nie
zabrakło również tradycyjnych polskich

tańców w wykonaniu zespołu „Bursztynki”.
Myślę, że w niejednym oku zakręciła się łezka i pojawiło pytanie, czy my mieszkający
w ojczyźnie równie pięknie o niej mówimy,
czy też kultywujemy polskie tradycje? Na to
pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie
sam, ale na pewno utwory, które wybrzmiewały z miłością i uśmiechem na ustach tych
młodych ludzi na długo pozostaną w naszej pamięci. Podczas wspólnie spędzonego czasu oprócz chwil wzniosłych był również czas na zabawę. Zgodnie z harcerskim
zwyczajem nie zabrakło wesołych tańców i
śpiewów. To było niezapomniane, pierwsze
i – miejmy nadzieję – nie ostatnie spotkanie
z Polakami mieszkającymi na Liwie. Bardzo
chętnie gościlibyśmy naszych przyjaciół na
ziemiach Gminy Kłomnice.

Dofinansowanie dla projektu
Strefa Aktywności Kulturalnej
Projekt „Strefa Aktywności Kulturalnej” Fundacji na rzecz Promocji i Rozwoju
Sołectwa Karczewice został zwycięzcą konkursu w ramach rządowego programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

G

ratulacje dla jednej z najmłodszych organizacji pozarządowych w naszej gminie
należą się tym bardziej, ponieważ w konkursie uczestniczyło 3898 organizacji pozarządowych z całego kraju, z których dotację otrzymało zaledwie 316 podmiotów. Na realizację

zwycięskiego projektu Fundacja pozyskała
dotację w wysokości 50 975 zł.
W ramach projektu zostaną zorganizowane
zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłomnice, trzydniowa wycieczka
do gminy Jeleśnia koło Żywca, Festyn Szanty

13-14 sierpnia w Karczewicach oraz wiele innych
ciekawych inicjatyw adresowanych do dzieci
i młodzieży z naszej gminy – mówi Anna Kępa,
prezes Zarządu Fundacji.
RK
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korzystać z programów dotacyjnych skierowanych tylko dla organizacji pozarządowych.
Będzie to dodatkowe źródło dofinansowania
zespołów i innych działań w GOK-u.
Na koniec moje pytanie o miejsce historii
i tradycji w budowaniu naszej lokalnej
tożsamości. Czy, nie byłoby dobre na
przykład cykliczne spotkania amatorów
historii lokalnej i regularne publikacje ?
Od czerwca zacznie działać pracownia historyczna i jak najbardziej mamy w planach
spotkania z amatorami lokalnej historii. Co
więcej, będziemy organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, podróżnikami, badaczami.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów
w realizacji tych nowych pomysłów.
Myślę, że na te sukcesy czekają również
mieszkańcy Gminy Kłomnice.

Nowy pomysł na kulturę
Od początku kwietnia Gminny Ośrodek Kultury ma nowego dyrektora panią
Katarzynę Sosnowską. Zmiana dyrektora GOK to również oczekiwanie nowego
otwarcia, impulsu, który pchnie działalność naszego ośrodka na bardziej
intensywny tor. Potrzebne są nowe rozwiązania, nowe działania, które będą dawać
większe możliwości udziału w kulturze wszystkim mieszkańcom Gminy. Na ten
temat i o nowych pomysłach na rozwój kultury red. Krzysztof Wójcik rozmawia
z Katarzyną Sosnowską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

J

ak pani zamierza pracować z zespołem,
który zastała w GOK–u i jakie zmiany
przeprowadzić przede wszystkim? Czy
będą zmiany programowe?
Mam tę dogodność, że już wcześniej pracowałam w naszym ośrodku kultury i dobrze poznałam pracujący w nim zespół. Znam możliwości pracowników i myślę, że dzięki dobrej
organizacji pracy oraz wspólnym kreatywnym
działaniom tchniemy powiew świeżości w naszą instytucję. Przede wszystkim jednak będę
chciała zadbać o te wartości, które już mamy,
czyli nasze zespoły folklorystyczne oraz wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz Gminy Kłomnice. Kolejnym etapem
będzie zbudowanie strategii rozwoju naszej
instytucji. Dzięki jasno postawionym celom
będzie nam łatwiej odpowiadać na potrzeby
mieszkańców.
W pani koncepcji pracy GOK-u pojawia
się postulat aktywizacji kulturalnej
i społecznej mieszkańców oraz takie
ciekawe pomysły jak Wędrujące Forum
Animatorów. Czy mogłaby pani nam przybliżyć ten pomysł?
Rzeczywiście chcę skupić się na aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców.
Uważam, że nasza instytucja kultury powinna
działać „z” ludźmi, a nie „dla” ludzi. To jest zasadnicza różnica, ponieważ osoba, która jest

zaangażowana w określone działanie i czuje
siłę sprawczą może dokonać więcej i swoim
zapałem zarazić innych. Dlatego zostaną
utworzone pracownie inicjatyw twórczych,
takie jak: malarska, literacka, historyczna,
fotograficzna. Skupieni przy wspomnianych
pracowniach pasjonaci będą mieli wpływ na
rozwój w obszarze swoich zainteresowań.
Natomiast „Wędrujące Forum Animatorów”,
to pomysł na wyjście poza mury budynku
GOK-u. Zajęcia, które prowadzimy w naszej
siedzibie równie dobrze możemy przeprowadzić w świetlicy, remizie, szkole lub bibliotece
w pozostałych miejscowościach naszej gminy.
W przedstawionej przez Panią koncepcji prowadzenia GOK pojawiło się takie
działanie jak utworzenie Stowarzyszenia
oraz Klubu Aktywnych Twórców. Mnie już
sama nazwa elektryzuje...
Tak, planuję utworzyć Klub Aktywnych
Twórców, który będzie skupiał ludzi, zarówno
zawodowo zajmujących się kulturą, jak i amatorów, dla których kultura jest kluczowym
elementem rozwoju naszej gminy. Budowa
kapitału współpracy między ruchem amatorskim, a profesjonalną działalnością artystyczną jest bardzo potrzebna. Dodatkowo
w najbliższym czasie będziemy zakładać
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury, po to by

Prosimy o przekazywanie informacji o nadchodzących wydarzeniach
do Kalendarium na adres e-mail: biuro@gokklomnice.pl.
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Kalendarz wydarzeń:
1 VI – „Piknik na Dzień dziecka”, Garnek
1 VI – Gminny Dzień Dziecka w Tęczowej
Krainie, Kłomnice
2 VI – „Teatralny Dzień Dziecka ”, GOK
Kłomnice
4 VI – „Festyn rodzinny”, Rzerzęczyce
11-12 VI – 125-lecie założenia Szkoły
Podstawowej w Konarach
oraz 10-ta rocznica nadania jej
imienia Św. Jana Pawła II
12 VI – „Dzień Dziecka” w Karczewicach
12 VI – „Powitanie Lata 2016”, festyn
szkolno-parafialny, Witkowice
12 VI – Gminny Wędkarski Dzień
Dziecka, Dolina Dwóch Stawów
w Rzerzęczycach
18 VI – Rajd rowerowy z biwakiem,
Skrzydlów
19 VI – „Koncert symfoniczno-oratoryjny
pamięci Reszków”, Garnek
23 VI – Odsłonięcie tablicy poświęconej
żołnierzom AK, Garnek
23 VI – Wystawa „Żołnierze Warszyca”
i spotkanie z Pawłem Jasiakiem
z IPN, GOK Kłomnice
25-26 VI – „Spartakiada”, festyn
rekreacyjno-sportowy, Zdrowa
25 VI – „Noc Świętojańska”, impreza
plenerowa nad rzeką Wartą, Zawada
26 VI – Spektakl teatralny pt. „Pchła
szachrajka”, GOK Kłomnice
27 VI - 9 VII – Akcja Wakacje, GOK
w Kłomnicach
16-17 VII – Festyn rekreacyjno-sportowy
„Pod Gruszą” , Rzerzęczyce
30 VII – Festiwal Folklorystyczny „Zza
miedzy”, Kłomnice
13-14 VIII – „Festyn Szanty”, Karczewice
14 VIII – Piknik Wędkarski, Zdrowa
15 VIII – Turniej piłki plażowej o Puchar
Wójta Gminy Kłomnice, Zdrowa
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Wizyta przewodników turystycznych
Gminę Kłomnice odwiedzili przewodnicy turystyczni uczestniczący w obchodach
60-lecia Przewodnictwa w Częstochowie. Celem wizyty było zapoznanie się
z walorami turystycznymi Szlaku Reszków oraz sposobem wykorzystania naszych
terenów w rozwoju i promocji turystyki w regionie częstochowskim.

W

izyta studyjna to efekt zainaugurowanej przed rokiem współpracy
Gminy Kłomnice z częstochowskim środowiskiem turystycznym zrzeszonym w Polskim
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym
Oddział Przewodników w Częstochowie.

Podczas kwietniowej wizyty w naszej gminie przewodnicy zgodnie potwierdzili, że
miejsca związane z postaciami Reszków na
stałe wpisały się w obszar ich zainteresowań
i są promocyjnym atutem Gminy Kłomnice.
Przewodnikiem po Szlaku był Krzysztof

Benefis Gazety Kłomnickiej
Ponad sto osób, w tym grono przyjaciół, redaktorów i czytelników Gazety
Kłomnickiej, spotkało się 29 kwietnia na uroczystym Benefisie Gazety Kłomnickiej
z okazji wydania 200-go numeru oraz 25-lecia istnienia tytułu.

Wójcik, propagator historii lokalnej i autor
książki „Śladami Reszków”. Przewodnicy mieli
również okazję spotkania się z wice wójtem
Gminy Kłomnice Adamem Śliwakowskim,
który w imieniu władz Gminy złożył gratulacje wspaniałego jubileuszu, zaprosił gości na pysznego pstrąga w Leśnej Krainie
w Karczewicach oraz podarował każdemu
z gości grę edukacyjną Memory Reszków.
RK

W

pierwszej części spotkania współtwórca
Gazety Kłomnickiej Krzysztof Wójcik,
redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej
Urszula Giżyńska oraz wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk dyskutowali o roli prasy lokalnej i misji Gazety Kłomnickiej w środowisku
lokalnym. Debatę poprowadził Robert Kępa,
członek redakcji Gazety Kłomnickiej.
W drugiej części spotkania ze swoim recitalem zaprezentował się Folklorystyczny
Zespół Śpiewaczy Klepisko, nie zabrakło życzeń i gratulacji dla Jubilatki od parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej, Urzędu
Gminy, zespołów artystycznych i zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.
Finałem spotkania był jubileuszowy tort
z logo 1 numeru Gazety Kłomnickiej z grudnia 1991 roku, gromkie sto lat i poczęstunek
przygotowany przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Garnka, Rzerzęczyc, Skrzydlowa
i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Kłomnice. Spotkaniu towarzyszyła wystawa
archiwalnych numerów Gazety Kłomnickiej.
RK
9

Gazeta Kłomnicka
22 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół
w Kłomnicach odbył się IV Powiatowy
Konkurs Piosenki w Języku Angielskim.
Organizatorami konkursu był Zespół
Szkół w Kłomnicach, nauczycielki
Agnieszka Kloczkowska i Joanna Suliga.

D

o konkursu przystąpili młodzi wokaliści ze szkół w Rzerzęczycach, w Garnku,
w Konarach, w Zrębicach, w Witkowicach,
w Blachowni (Gimnazjum im. J. Korczaka), we
Wrzosowej, w Zawadzie, w Skrzydlowie oraz
w Częstochowie (Społeczne Gimnazjum nr 1
oraz Społeczne Gimnazjum nr 2). Występy
wokalne uczestników konkursu oceniało jury
w składzie: Violetta Ojrzyńska, Renata Krawiec
oraz Ewa Nieszporek.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników
jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących miejsc: Grand Prix – Piotr Woldan (ZS
w Zawadzie), I miejsce – Julia Piasecka (ZS
w Zrębicach), II miejsce – Marcelina Otto
(Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta
w Częstochowie), III miejsce – Klaudia Kowalczyk
(ZS w Kłomnicach). Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Bajor – ZS w Skrzydlowie, Eliza Nitecka
– ZS w Kłomnicach, Zuzanna Gajewicz – ZS
w Rzerzęczycach. Imprezę prowadziła uczennica klasy II Gimnazjum w Kłomnicach – Emilia
Kugiel.
Gościem honorowym tegorocznej edycji
zmagań wokalnych młodych wykonawców
była Pani Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska.
Ponadto imprezę zaszczycili swoją obecnością

IV Powiatowy Konkurs Piosenki

w Języku Angielskim

następujący goście: Pan Jan Miarzyński – radny powiatu częstochowskiego, Pan Leszek
Wiśniewski – radny powiatu częstochowskiego
oraz Pan Wojciech Szymczyk – radny i przewodniczący Komisji Edukacji w gminie Kłomnice.
Dzięki hojności naszych sponsorów każdy z uczestników konkursu otrzymał upominki – podkreśla Joanna Suliga i Agnieszka
Kloczkowska, nauczycielki Zespołu Szkół
w Kłomnicach i organizatorki konkursu. – Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Gminny Konkurs Plastyczny
Aneta Łapeta, Beata Wyrwał, Katarzyna Biela
8 kwietnia w Zespole Szkół w Kłomnicach odbył się Gminny Konkurs Plastyczny
dla uczniów klas I-II gimnazjum pod hasłem „Przepis na zdrowe życie!”. Celem
konkursu była prezentacja plastyczna twórczości plastycznej uczniów, będąca
protestem i swoistym apelem przeciwko używkom i przemocy, propagowanie
działań i zachowań antyalkoholowych, promocja zdrowego stylu życia. Patronat nad
konkursem objęła Pani Barbara Mizera Sekretarz Gminy Kłomnice, pełnomocnik
Wójta Gminy Kłomnice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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ufundowało dla młodych wykonawców piękne
albumy nt. naszego powiatu, słowniki polsko-angielskie, kamizelki odblaskowe oraz foldery informacyjne na temat naszego regionu.
Wydawnictwa Oxford oraz Macmillan podarowały słowniki, książki do nauki języka angielskiego oraz gadżety reklamowe. Serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom za wsparcie naszej imprezy - dodają.
Red.

K

ażdy uczestnik miał wykonać pracę plastyczną w formacie A3 przy użyciu ołówka,
kredek lub pasteli olejnych w czasie dwóch godzin. Do pracy przystąpiło 14 uczniów z naszej
gminy. Komisja w składzie: p. Barbara Mizera,
p. Katarzyna Borkowska – artysta plastyk, p.
Edyta Pałuszka – neurologopeda, p. Karolina
Najduch- pedagog oraz p. Krzysztof Jabłońskiartysta muzyk, przystąpiła do oceny i wyłonienia zwycięzców. I miejsce zajęła uczennica kl.
II ZS w Konarach – Gabriela Dobrzańska, II
miejsce- uczennica kl. I ZS w Skrzydlowie Wikoria Szpak, III miejsce – uczennica kl. I ZS
w Skrzydlowie – Anna Łągiewka. Wyróżnienia
zdobyli: Gracjan Kowalczyk, uczeń kl. II z ZS
w Zawadzie, Oliwia Wolańska, uczennica kl.
I ZS w Witkowicach.
Wszystkie prace zostały wykonane na wysokim poziomie. Komisja była zachwycona
trafnością i pomysłowością plastycznej realizacji tematu konkursu. Konkurs plastyczny
był jednym z działań Młodzieżowej Akademii
Życia działającej przy ZS w Kłomnicach. Ze
środków tego programu zakupiono materiały
plastyczne oraz nagrody. Na koniec konkursu Pani Barbara Mizera obdarowała wszystkich uczestników zdrowymi batonikami.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Powiatowy konkurs czytelniczy
Jadwiga Kaczorowska, Elżbieta Owczarek, Mariola Wołek, Beata Wyrwał
Za nami kolejna edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego nazywanego też
Konkursem Wiedzy o Lekturach Szkolnych. 12 maja 2016 roku uczniowie ze szkoły
podstawowej zmagali się z zadaniami dotyczącymi powieści Henryka Sienkiewicza
„W pustyni i w puszczy”, a test dla gimnazjum dotyczył najbardziej znanego utworu
Williama Szekspira „Romeo i Julia”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół
w Kłomnicach.

W

ybór lektur do tegorocznego konkursu
nie był przypadkowy, bowiem w tym roku
przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica
śmierci Henryka Sienkiewicz oraz 400. rocznica
śmierci Williama Szekspira. W konkursie uczestniczyło 42 uczniów ze szkół: w Częstochowie,
Lgocie Małej, Koniecpolu, Borownie, Koninie,
Dąbrowie Zielonej, Kruszynie, Konarach,
Rzerzęczycach, Skrzydlowie, Garnku, Jackowie,
Widzowie, Witkowiach i Zawadzie. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Teresa Raźniak-Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, p. Renata
Michoń- pracownik tejże biblioteki, p. Anna

Romianowska -nauczycielka języka polskiego
i pracownik biblioteki w Częstochowie oraz
p. Dorota Majchrzak - nauczycielka języka
polskiego i pracownik Biblioteki Publicznej
w Pacierzowie.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco - w kategorii szkoły podstawowej I miejsce zajęli Martyna Kubasiak (SP w Zawadzie)
i Dawid Tutka (SP w Kłomnicach), II m.
Kamila Kluska (SP w Lgocie Małej) i Martyna
Mazurek (SP w Koninie), III m. Magdalena
Kulesza (SP w Zawadzie) i Julia Kowalczyk
(SP w Koniecpolu), a wyróżnienia otrzymali:
Marta Jędrzejczyk (SP w Dąbrowie Zielonej),

Laureaci konkursu piosenki

Agnieszki Osieckiej

W bieżącym roku szkolnym soliści z Zespołu Szkół w Kłomnicach osiągnęli już
wiele sukcesów w festiwalach i konkursach wokalnych. Ostatni sukces dotyczy XII
Powiatowego Konkursu Piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat”.
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maja w Hali Sportowej przy Urzędzie
Gminy w Kamienicy Polskiej odbył się
XII Powiatowy Konkurs Piosenek Agnieszki
Osieckiej „Rozśpiewać świat”, organizowany
przez Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej
w Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej,
pod patronatem Starostwa Powiatowego
w Częstochowie. Wśród uczestników konkursu znalazło się również sześciu solistów
z Zespołu Szkół w Kłomnicach, przygotowanych przez p. Elżbietę Twardoch: w kategorii

klas I - III szkoły podstawowej: Dorota Stanisz,
Karolina Rachwalik, Bartosz Bąk - wszyscy
z kl. II a oraz Patrycja Ociepa z kl. II b i w kategorii klas I - III gimnazjum: Emilia Kugiel
i Maria Utratna - obie z kl. II Gim.
Komisja Konkursowa, która oceniała
młodych wokalistów w trzech kategoriach
wiekowych, miała trudne zadanie, ponieważ
poziom festiwalu był niezwykle wysoki. Po
przesłuchaniu wszystkich 57 uczestników
i ustaleniu werdyktu przez Jury, okazało się, że

Jan Fabrykowski (SP w Skrzydlowie), Kamil
Wolniaczyk (SP w Widzowie), Weronika Wyrwał
(SP w Dąbrowie Zielonej), Daria Wala (SP
w Borownie), Nikola Bednarek (SP w Jackowie)
oraz Kamila Pałuszka (SP w Rzerzęczycach).
Natomiast w gimnazjum I miejsce zajęła
Anna Jureczko (Gimnazjum w Zawadzie), II m.
Aleksandra Łatacz (Gimnazjum w Dąbrowie
Zielonej) i Monika Frymus (Gimnazjum
w Kłomnicach), III m. Sofia Nowak (Gimnazjum
w Widzowie) i Gabriela Stańczyk (Gimnazjum
w Dąbrowie Zielonej), a wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Bąk (Gimnazjum w Konarach),
Marcel Stochel (Gimnazjum w Koniecpolu) oraz
Weronika Rodziewicz (Gimnazjum w Garnku).
Organizatorki konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczniom oraz nauczycielom,
którzy przygotowali występy artystyczne zaprezentowane naszym gościom przed ogłoszeniem
wyników konkursu. Wysłuchaliśmy solistów
przygotowanych przez p. Elżbietę Twardoch
w różnorodnym repertuarze, a po nich wystąpili
uczniowie z klasy I b gimnazjum w humorystycznej inscenizacji „Jak wyginęli królewicze”
pod kierunkiem p. Elżbiety Owczarek.

wśród laureatów konkursu znalazło się również czterech reprezentantów naszej szkoły.
W kategorii klas I - III wszystkie trzy nagrody
główne zdobyli: I miejsce Bartosz Bąk z kl. II a;
II miejsce Patrycja Ociepa z kl. II b; III miejsce Dorota Stanisz kl. II a. W kategorii klas
I-III gimnazjum wyróżnienie zdobyła Maria
Utratna - z kl. II Gim. Wszystkim laureatom
z poszczególnych kategorii wiekowych, wręczono statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Kolejny sukces naszych solistów, sprawił
nam radość tym większą, że w tym konkursie
wokalnym brali oni udział po raz pierwszy,
zmierzyli się z innymi bardzo utalentowanymi uczestnikami, a mimo to pokonali, szczególnie w kategorii klas I - III szkoły podstawowej swych konkurentów – mówi opiekun
kłomnickich artystów Elżbieta Twardoch.
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Młodzież zapobiega pożarom
Jarosław Łapeta
Tegoroczna edycja gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej to dziesiąta z rzędu impreza organizowana przez Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach przy współpracy ze szkołami z terenu
Gminy oraz władzami Gminy. W tym roku eliminacje odbyły się w dniu 8 kwietnia
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Konarach. Do rywalizacji przystąpiło 25
uczestników z trzech grup wiekowych, tj. Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych
i Szkół Ponadgimnazjalnych.

P

ierwszą częścią było rozwiązanie testu,
który wyłonił finalistów turnieju z każdej
grupy wiekowej, która przedstawiała się następująco: Szkoły Podstawowe: Paweł Jaros –
Szkoła Podstawowa w Zawadzie - 16 pkt, Igor
Żyła – Szkoła Podstawowa w Witkowicach - 15
pkt, Hubert Ogończyk – Szkoła Podstawowa
w Rzerzęczycach - 15 pkt, Adrian Musiał –
Szkoła Podstawowa w Zawadzie - 15 pkt. Szkoły
Gimnazjalne: Dawid Witczak – Gimnazjum
w Garnku - 20 pkt, Jakub Biegas – Gimnazjum
w Zawadzie - 17 pkt, Dominika Owczarek –
Gimnazjum w Rzerzęczycach – 14 pkt. Szkoły
Ponadgimnazjalne: Krzysztof Rakowski –
TZN Częstochowa – zamieszkały w Garnku.
Następnie w części ustnej finaliści walczyli już
o klasyfikację końcową. Losowali zestawy pytań
na które kolejno odpowiadano. Różnice pomiędzy poszczególnymi uczestnikami były bardzo
małe, co świadczy o wyrównanym wysokim poziomie eliminacji.
Poniżej przedstawimy klasyfikację końcową eliminacji: Szkoły Podstawowe: 1 miejsce – Paweł Jaros – Szkoła Podstawowa
w Zawadzie - 4 pkt, 2 miejsce – Igor Żyła – Szkoła
Podstawowa w Witkowicach – 3,5 pkt, 3 miejsce – Hubert Ogończyk – Szkoła Podstawowa
w Rzerzęczycach – 3 pkt, 4 miejsce – Adrian
Musiał – Szkoła Podstawowa w Zawadzie – 1,5
pkt. Szkoły Gimnazjalne: 1 miejsce – Jakub
Biegas – Gimnazjum w Zawadzie – 8 pkt, 2 miejsce – Dawid Witczak – Gimnazjum w Garnku
– 7 pkt, 3 miejsce – Dominika Owczarek –
Gimnazjum w Rzerzęczycach – 2 pkt. Szkoły
Ponadgimnazjalne: 1 miejsce – Krzysztof
Rakowski – TZN w Częstochowie – 8 pkt.
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Nad prawidłowością przebiegu eliminacji
pracowała komisja w składzie: Jarosław Łapeta
– przewodniczący, Adam Równiak – sekretarz,
Przemysław Zieliński – członek, Szymon Bik
– członek. Finaliści którzy zajęli pierwsze trzy
miejsca w swoich grupach otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Gminę Kłomnice. Komisja
wyróżniła nagrodą rzeczową najmłodszego
uczestnika turnieju, którym został Mateusz
Wójcik, który reprezentował Szkołę Podstawową
w Garnku.
Dzięki dobrej współpracy Szkół z tereny
gminy Kłomnice z Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach możemy się
poszczycić wysokim poziomem eliminacji, które
poprzedzone zostały eliminacjami środowiskowymi w poszczególnych szkołach. Każda z placówek wyłoniła po dwóch uczestników w grupach
wiekowych szkół podstawowych i gimnazjów.
Uczestnik z grupy szkół ponadgimnazjalnych
jest absolwentem Gimnazjum w Garnku, które
reprezentował w eliminacjach gminnych OTWP
w latach poprzednich. Dlatego warto podziękować Krzysztofowi Rakowskiemu, za to, że pomimo uczęszczania do szkoły w Częstochowie
zgłosił swój udział w eliminacjach. Nie sposób
zapomnieć tutaj o opiekunach młodzieży w poszczególnych szkołach, którzy nawiązali stałą
już współpracę z naszym Prezydium i corocznie
przygotowują młodzież do turnieju oraz przeprowadzają eliminacje środowiskowe. Ponieważ
te osoby bardzo nam pomagają pozwolę sobie
je wymienić: Elżbieta Łągiewka – Zespół Szkół
w Skrzydlowie, Izabela Canghelaris – Zespół
Szkół w Garnku, Michał Gonera – Zespół Szkół

w Zawadzie, Aneta Łapeta – Zespół Szkół
w Kłomnicach, Anna Równiak – Zespół Szkół
w Witkowicach, Agata Krok – Zespół Szkół
w Rzerzęczycach, Małgorzata Fabiszewska –
Zespół Szkół w Konarach.
Dziękuję również Wójtowi Gminy Kłomnice
Panu Piotrowi Juszczykowi, który osobiście
dekorował zwycięzców oraz złożył gratulacje
dla uczestników i opiekunów eliminacji. Wójt
był pod wrażeniem ogromu wiedzy z zakresu
pożarnictwa posiadanej przez młodzież oraz
podziwiał duże zainteresowanie turniejem.
Ponadto dziękuję Pani Dyrektor Zespołu
Szkół w Konarach Annie Gale i nauczycielom
Zespołu Szkół w Konarach za przygotowanie
sali i pomoc w przeprowadzaniu eliminacji oraz
przyjazną atmosferę w jakiej przyszło nam przeprowadzać te eliminacje. Pani dyrektor w słowach skierowanych do młodzieży pogratulowała
wiedzy posiadanej przez młodzież zwłaszcza
w zakresie dość skomplikowanych procedur
ratowniczych oraz szerokiego wachlarza przepisów prawa regulujących ratownictwo w naszym kraju.
Dziękuję druhom z OSP Pacierzów i OSP
Konary, którzy w przerwie eliminacji dokonali
prezentacji sprzętu pożarniczego zabudowanego na samochodach ratowniczo gaśniczych.
Był to praktyczny pokaz sprzętu dla wszystkich uczestników eliminacji oraz opiekunów.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Kolejny sukces

Jakuba Biegasa
Uczeń klasy III naszego Gimnazjum
w Zawadzie Jakub Biegas odniósł kolejny
sukces. W sobotę 16 kwietnia odbył
się powiatowy etap Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W

zięli w nim udział reprezentanci
wszystkich gmin naszego powiatu.
Konkurencja była naprawdę silna, jednak
z dumą możemy ogłosić, że w kategorii gimnazjalnej po raz kolejny nikt nie mógł równać
się z Jakubem. Zajmując I miejsce będzie reprezentował powiat częstochowski w etapie
wojewódzkim Turnieju. Życzymy szczęścia
i trzymamy kciuki.
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Sukces wokalny

Piotra Woldana
W dniach 7-9 maja 2016 roku
w częstochowskim klubie „Politechnik”
odbył się jubileuszowy XXV
Międzynarodowy Festiwal Piosenki
i Tańca „Majowa Nutka”. Zdobywcą
Brązowej Nutki został Piotr Woldan
z Zespołu Szkół w Zawadzie.

W

„ZAWADA FM” nadaje!
Marian Szyszka
Młodzieżowa Akademia Życia to szkolna organizacja, której głównymi założeniami
jest propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i używek, rozwijanie
nowych zainteresowań a także popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania
wolnego czasu. Każdego Roku Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych po kierownictwem Sekretarz Gminy Pani Barbary Mizery przyznaje
szkołom środki finansowe na funkcjonowanie szkolnych MAŻ-ów.

T

egoroczny fundusz MAŻ-u w Zespole
Szkół w Zawadzie wykorzystany został na
założenie szkolnego radiowęzła. Inicjatorem
przedsięwzięcia była pedagog szkolna pani
Katarzyna Gabryjelska, która jest jednocześnie opiekunem MAŻ-u. „Lwia” część kosztów
instalacji pokryta została, dzięki uprzejmości
pani Barbary Mizery, przez Gminę Kłomnice.
Duży wkład finansowy ofiarował także
Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Zawadzie,
pod przewodnictwem pani Walentyny Wilk
oraz Stowarzyszenie „Jedność w działaniu”.
Założenie szkolnego radia stało się sposobnością do powstania nowego koła zainteresowań, w którego szeregi zapisała się spora
grupka gimnazjalistów. Redaktor Naczelną
została Paulina Loch z klasy III gimnazjum,

zastępcami: Roksana Dróżdż (II gim.) oraz
Agnieszka Kosmala (I gim.). Stanowisko
sekretarza objęła Anna Jureczko (II gim.).
Opiekunem nowego szkolnego koła zainteresowań w drodze głosowania została pani
Katarzyna Gabryjelska.
„Zawada FM”, bo taką nazwę w sondzie
szkolnej wybrali sobie uczniowie, w swoim
programie nadaje nie tylko aktualne hity,
ale i stare przeboje. W radio usłyszeć można
najważniejsze informacje dla każdego ucznia
m.in.: ile dni pozostało do wakacji, „Szczęśliwy
numerek”, krótkie ciekawostki na temat danego
dnia. Jednak największym powodzeniem cieszą
się zamawiane dedykacje. Nasi młodzi radiowcy maja wiele pomysłów i planów na przyszłość.
Pozostaje, więc życzyć im powodzenia.

5 kategoriach wiekowych startowała rekordowa liczba 131 wykonawców
z Polski, Malty, Estonii, Rumunii, Rosji oraz
Ukrainy. Międzynarodowe jury oraz licznie
zgromadzona widownia zgodnie podkreślali
wyjątkowo wysoki poziom wokalny tegorocznych prezentacji konkursowych. Bardzo wysoko został oceniony występ reprezentanta naszej
gminy, ucznia klasy III gimnazjum w Zawadzie,
Piotra Woldana, któremu przyznano Brązową
Nutkę (odpowiednik III miejsca). Piotr zaprezentował utwór z repertuaru Andrzeja Zauchy
pt. „Byłaś serca biciem”. W festiwalu bardzo
dobrze zaprezentowały się również dwie wokalistki z terenu gminy Kłomnice - Karolina Bajor,
uczennica klasy II gimnazjum w Skrzydlowie,
oraz Laura Grabarczyk z klasy V szkoły podstawowej w Zawadzie, reprezentująca GOK
Gidle. Obydwie zostały wyróżnione Brązowymi
Półnutkami w swoich kategoriach wiekowych.
Sukces Piotra Woldana został dostrzeżony
również w naszej Gminie. Podczas Sesji Rady
Gminy wójt Piotr Juszczyk wręczył Piotrowi
Woldanowi list gratulacyjny oraz rower górski.

Uczniowie z Rzerzęczyc pomagają seniorom
Marta Krok
23 marca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Rzerzęczycach
odwiedzili pensjonariuszki Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Częstochowie. Od
piętnastu lat naszą tradycją jest, że dwa razy w roku z okazji Świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia odwiedzamy osoby starsze, samotne i schorowane,
mieszkające w ZOL w Częstochowie.

P

odczas spotkania złożyliśmy każdej Pani
życzenia świąteczne i wręczyliśmy własnoręcznie wykonane karty, stroiki, ozdoby i palmy wielkanocne. Podczas naszych

wizyt na twarzach pacjentek ZOL pojawiają
się serdeczne uśmiechy i łzy wzruszenia.
Panie zawsze niecierpliwie nas wyczekują
dopytują, kiedy młodzież z Rzerzęczyc je

odwiedzi. Młodzi ludzie w czasie odwiedzin swoją energią i radością choć na krótką
chwilę pomagają zapomnieć schorowanym,
starszym osobom o codziennych trudach
i zmaganiach się z chorobą. Kontakty
z pensjonariuszkami ZOL są dla uczniów
ogromnym przeżyciem. Dzięki nim stają się
oni bardziej wrażliwi na los ludzi potrzebujących pomocy i uczą szacunku wobec
jesieni życia.
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225 rocznica
uchwalenia
Konstytucji
3 maja

W związku z 225. rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 maja, uczniowie kl. II i kl.
III gimanzjum w Konarach zaprosili
całą społeczność szkolną do udziału
w niezwykłej lekcji historii, aby słowem
i piosenką przybliżyć tamte wzniosłe
wydarzenia. Wszyscy zgromadzeni w sali
gimnastycznej, która na ten moment
zamieniła się w salę sejmową, przenieśli
się w odległe czasy.

U

czniowie wcielili się w kluczowe postacie: króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, obradujących posłów oraz
3 zaborców. Młodzi aktorzy przedstawili tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791
roku. Z odgrywanych scenek można było
się dowiedzieć, jaka sytuacja panowała
w Warszawie w czasie uchwalenia naszej
konstytucji. Młodzież szkolna przedstawiła

historyczne dzieje w sposób bardzo ciekawy,
wniosła w ten występ dużo serca i zaangażowania. Uroczystość uświetnił występ chóru
szkolnego pod kierunkiem mgr Małgorzata
Gojević.
Partiotyczne apele w Zespole Szkół
w Konarach są już tradycją – mówi
Walentyna Wilk, nauczyciel historii.

– Dzięki takim uroczystościom dążymy do
kształtowania w naszych uczniach postawy
patriotycznej, wychowania w polskości oraz
przygotowania do życia w demokratycznym
państwie. Te dni są zawsze okazją, by przypomnieć wszyskim znaczenie słów: Ojczyzna
i Patriotyzm.
Red.

D

nasze Przedszkolaki
przyjaciółmi przyrody
Edyta Deszcz
Jak co roku w kwietniu w Przedszkolu w Rzerzęczycach oraz w oddziałach
zamiejscowych w Witkowicach i Rzekach Wielkich przeprowadzono szereg
ciekawych zabaw i zajęć w ramach tematyki „Dbamy o Ziemię”. Przedszkolaki
poznawały przyrodę, czynniki zagrażające środowisku oraz uczyły się zachowań
proekologicznych.
14

zieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w przeróżnych zabawach dydaktycznych, quizach, rozmowach czy zabawach
ruchowych i zabawach przy piosenkach o tematyce ekologicznej. Wysłuchały wierszyków,
opowiadań na temat Ziemi, jej zanieczyszczeń.
Dowiedziały się jak dbać o naszą planetę. Uczyły
się segregacji śmieci oraz wykonały ciekawe prace z surowców wtórnych m.in. plastikowych butelek, kartonów, nakrętek. Aktywnie wypowiadały się na forum na temat swoich doświadczeń,
dotyczących naszej planety. Układały także
hasła ekologiczne. Podczas spacerów i wyjść
przyrodniczych poznawały środowisko naturalne w toku bezpośredniej obserwacji. Wiele
radości sprawiło im porządkowanie placu przedszkolnego oraz najbliższej okolicy przedszkola.
Obchody Dnia Ziemi rozpoczęliśmy opowieścią „Historia drzewa”, które zaprzyjaźniło
się z człowiekiem. Kolejny punkt spotkania to
turniej ekologiczny. Było dużo zadań, zagadek
z zakresu przyrody i ekologii, ale nie zabrakło
również wesołych zabaw ruchowych. Dzieci
wspólnie z nauczycielkami wykonały również
transparenty z hasłami promującymi ochronę
środowiska. Aby pokazać mieszkańcom, że
nasze przedszkolaki z ekologią są za pan brat
wyruszyliśmy ulicami naszej miejscowości
w ekologicznym przemarszu. Te wspaniałe dni
pełne wrażeń i uśmiechu oraz różnorodności
w zakresie zajęć o tematyce ekologicznej na długo pozostaną w pamięci przedszkolaków.
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II Integracyjny biwak
w Skrzydlowie

Zofia Magiera, Patrycja Burzyńska, Magdalena Szymczak, Weronika Deryng
Biwak nocny – to dla uczniów naszej szkoły przeżycie wręcz magiczne. Z 1 na 2
kwietnia w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie odbył się kolejny
nocny biwak „Na powitanie wiosny”. Tym razem do wspólnej zabawy zaprosiliśmy
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Witkowicach wraz z opiekunami, p. Małgorzatą
Gonerą i Aldoną Siemińską.

P

ierwsi uczestnicy biwaku zjawili się w szkole już kilka minut po godzinie 18.00. Od
samych drzwi można było zauważyć, że każdy
biwakowicz był odpowiednio przygotowany do
nocnych rozrywek. Oprócz śpiworów i materacy, każdy na twarzy przyniósł dobry humor,
a w plecakach - niespożytą energię do wspólnej zabawy. O godzinie 19.00, pod czujnym
okiem opiekunów p. Zofii Magiery, Patrycji
Burzyńskiej, Magdaleny Szymczak, Weroniki
Deryng i Beaty Pluty dzieci z klas III-VI szkoły
podstawowej rozpoczęli ten radosny czas bycia
razem, mini marszami na orientację. W sumie
do zabawy przystąpiło 61 uczniów. Teren szkoły
ożył na wiele godzin. Szesnaście mieszanych
drużyn ze Skrzydlowa i Witkowic ruszyło,
przy ostatnich promieniach zachodzącego
słońca, na wspólne tropienie ukrytych na terenie szkoły punktów i zadań. Po wieczornych
poszukiwaniach na świeżym powietrzu dzieci
mogły zintegrować się przy wspólnym posiłku.
Następnie przeszliśmy na salę gimnastyczną,
gdzie uczniowie mogli odkryć swoje zdolności

wokalne w konkursie karaoke. Około godziny
21.00 dzieci wzięły udział w krótkim kursie
udzielania pierwszej pomocy poprowadzonym
przez p. Jarosława Poroszewskiego.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niespodzianek. Jedną z nich, była
nocna zumba, poprowadzona pod okiem trenera - p. Agnieszki Siwej. Po dostarczeniu solidnej dawki rozrywki dla ciała, przyszedł czas na
rozruszanie uczniowskich „główek”. Drużyny
przeszły do drugiej tury wspólnych grupowych
rozgrywek, w których zmagali się z różnymi zadaniami: matematycznymi, sprawnościowymi
oraz logicznego myślenia.
W końcu, po północy, młodzież rozpoczęła
przygotowania miejsc do spania. Dzieciaki
szybciutko umyły ząbki i rączki, wskoczyły
w dresiki i wtedy dopiero zaczęła się dla
nich prawdziwa zabawa! Przy wygaszonych
światłach, w blasku migoczących latarek, salę
gimnastyczną wypełnił tupot małych nóżek często bosych. Dla wytrwałych przewidziano
maraton filmowy, który jednak zszedł na drugi

plan, ustępując miejsca rozmową, żartom
i „wojnie” na poduszki. Około godziny 1.30
salę gimnastyczną wypełnił dźwięk syreny
alarmowej. Na wpół przytomni uczniowie nie
przewidywali, że czeka ich nocna musztra
poprowadzona przez panią Małgorzatę Gonera.
Po spacerku dookoła sali gimnastycznej
w takt muzyki, nocna pobudka przerodziła
się w nieoczekiwany pokaz uczniowskich
talentów: wokalnych i tanecznych.
Noc mijała szybko, ale tylko dla tych,
którym udało się zasnąć. Najwytrwalsi
biwakowicze „padli” bladym świtem, ale raczej
nie zdążyli się wyspać. Po porannej pobudce
i uporządkowaniu sali dzieci wspólnie
z opiekunami przygotowali sobie śniadanie
według zasad zdrowego żywienia. Nie brakło
również porannej gimnastyki przy muzyce
oraz zabaw ze śpiewem. Około godziny 10.00
rozeszliśmy się do domów w doskonałych
humorach, mimo „zarwanej” nocy.
Bardzo dziękujemy panu Arkadiuszowi
Murasowi, pani Edycie Fedorczyk oraz
radnemu panu Markowi Szymczakowi za
wsparcie w postaci artykułów spożywczych,
dzięki którym dzieci mogły zjeść pyszne
śniadanie. Taki sposób przywitania wiosny
zagościł w naszej szkole już na dobre.
Tegoroczny, dzięki obecności uczniów
z ZS z Witkowic, pozwolił zintegrować
się uczniom, zawrzeć nowe znajomości
oraz przeżyć niezapomniane przygody.
Do zobaczenia za rok.
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Powiatowy konkurs piosenki

w językach krajów UE

Ponad 40 uczniów wzięło udział w I Powiatowym Konkursie Piosenki w Językach
Krajów Unii Europejskiej, który odbył się 10 maja w Zespole Szkół im. Kornela
Makuszyńskiego w Skrzydlowie. Był on częścią programu przygotowanego z okazji
Dnia Otwartego Szkoły połączonego z obchodami Dnia Europy.

U

czestnikami zmagań konkursowych byli
uczniowie klas IV-VI dwudziestu szkół z:
Częstochowy, Radostowa, Jaskrowa, Jackowa,
Rzerzęczyc, Garnka, Zawady, Skrzydlowa,
Czarnego Lasu, Konar, Kłomnic, Lgoty Małej,
Witkowic i Rędzin. Młodzi soliści wykonywali najznakomitsze szlagiery muzyki pop

w języku angielskim, polskim, hiszpańskim
i czeskim. Konkurs miał na celu nie tylko
zachęcenie uczniów do nauki języków obcych, ale przybliżenie aspektów kulturalnych
krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Jury w składzie: p. Małgorzata
Gojević, p. Renata Krawiec, p. Aleksandra
Kloczkowska, p. Żaneta
Mazur-Nowak i p. Aleksandra
Świerczyńska oceniało poziom
artystyczny i językowy uczestników. Po długich i burzliwych
naradach wytypowano następujących zwycięzców: I miejsce Laura Grabarczyk ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Zawadzie, II miejsce Izabela Szulc z Zespołu
Szkół w Czarnym Lesie, III
miejsce Antonii Sosnowski
ze Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza

Sportowe sukcesy uczniów ze Skrzydlowa
Daria Dziubek

W dniu 14 i 28 kwietnia 2016 na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym
CKS Budowlani Częstochowa odbyły się zawody lekkoatletyczne w ramach
ogólnopolskiej akcji promującej lekkoatletykę – „czwartki LA”. W zawodach brali
udział przedstawiciele wielu szkół miejskich oraz powiatu częstochowskiego.
Uczniowie ZS w Skrzydlowie startowali zarówno w konkurencjach biegowych, jak
również technicznych.

P

omimo tego, że szkolna drużyna była mało
liczna, nasi zawodnicy spisali się doskonale, uzyskując następujące miejsca: I miejsce
Jakub Szymczak SP – bieg na dystansie 600m;
I miejsce Mateusz Magdziarz SP – bieg na dystansie 300m; II miejsca Daria Dziubek Gim.
– pchnięcie kulą; III miejsce – Kamil Kuban
SP – bieg na dystansie 300m; III miejsce Laura
Bednarczyk SP – rzut piłeczką palantową; III
miejsce Zuzanna Kumorek Gim. - skok wzwyż;
IV miejsce Jakub Skórka Gim. – bieg na dystansie
300m, skok w dal; V miejsce Miłosz Urbański
SP – bieg na dystansie 300m.
Kolejną imprezą sportową, w której wzięli
udział uczniowie ZS w Skrzydlowie, były rozgrywane 6 maja XVIII Powiatowe Biegi Przełajowe
„Pro Memoria” w Przyrowie. Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych
dla uczniów SP oraz dwóch dla gimnazjalistów
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w rywalizacji indywidualnej i drużynowej. Do
zawodów przystąpiło ponad 400 uczniów z wielu gmin powiatu częstochowskiego. Aby zdobyć punkty dla drużyny należało zająć miejsce
w „pierwszej dziesiątce”. Reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Skrzydlowie wywalczyła III
miejsce ustępując jedynie drużynie z Olsztyna
i Przyrowa. Oprócz pucharu drużynowego
uczniowie zanotowali również sukcesy indywidualne: uczennica klasy IV Oliwia Radło
zajęła II miejsce w kategorii klas III – IV, uczeń
klasy VI Jakub Szymczak zdobył III miejsce
w kategorii klas V – VI. Ponadto uczniowie
klasy VI Klaudia Bednarczyk oraz Kamil
Kuban uplasowali się w swojej kategorii wiekowej tuż za podium na miejscu IV.
Warto również powiedzieć o sukcesach
naszej koleżanki z klasy I gimnazjum Zuzanny
Kumorek – zawodniczki Klubu Jeździeckiego

w Rzerzęczycach. Wyróżnienia specjalne otrzymali: Julia Drożyńska z Zespołu
Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku,
Kacper Płatek ze Szkoły Podstawowej nr 14
w Częstochowie, Julia Lipińska ze Szkoły
Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego
w Częstochowie, Zuzanna Kwiatkowska
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana
Pawła II w Jaskrowie. Wyróżnienia otrzymali
również: Natalia Maj ze Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach,
Jakub Szymczak z Zespołu Szkół im.
K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, Klaudia
Wrońska z Zespołu Szkół im. Bolesława
Prusa w Garnku, Zuzanna Sekret ze Szkoły
Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza
w Częstochowie oraz Milena Cubała
z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach.
Podczas przerwy uczniowie przygotowali dla uczestników smaczną niespodziankę
– mówi Anna Wawrzkiewicz, nauczyciel
Zespołu Szkół w Skrzydlowie. – Każda klasa
wylosowała wcześniej kraj Unii Europejskiej
i zaprezentowała jego kulinarne przysmaki.
Goście mogli skosztować włoskich makaronów, hiszpańskiej paelli, polskiego smalcu,
greckiej sałatki, bułgarskiego taratora czy
brytyjskich sandwiczów. Stragany, na których prezentowano dania, olśniewały barwami flag krajów, a uczniowie przebrani byli
za najznakomitszych przedstawicieli danych
narodowości.
Red.

Szwadron Barda Jankowice. Uzyskała ona wiele znaczących wyników w konkurencji skoków
przez przeszkody w kategorii junior młodszy.
Jej sukcesy to: III miejsce w Mistrzostwach
Śląska w Zbrosławicach, I miejsce w zawodach
regionalnych w Kielcach, I i II miejsce (startując na dwóch różnych koniach) w Memoriale A.
Kubika w Gajewnikach, II miejsce w eliminacjach Justriding w Kielcach, III miejsce w zawodach regionalnych w Bogusławicach i Końskich.
Miło nam również poinformować, że uczeń
klasy VI Mateusz Magdziarz reprezentujący
RKS Raków Częstochowa uzyskał powołanie do
Reprezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej
rocznik 2003.
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Rodzinna Majówka w Garnku
Joanna Wójcik
Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku po raz
pierwszy zostali organizatorami wyjątkowego wydarzenia kulturalnego - festynu
„Rodzinna Majówka 2016”, który odbył się 1 maja na placu szkolnym. W imprezie
licznie uczestniczyli uczniowie, rodzice, dziadkowie, a także mieszkańcy Garnka i
okolicznych miejscowości oraz goście, którzy przybyli na długi weekend.

Z

gromadzonych gości powitała pani
Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa
w Garnku - Anida Chybalska. „Rodzinną
Majówkę” zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Gminy Kłomnice oraz sponsorzy
imprezy. W programie festynu znalazły się
atrakcje, z których mogli skorzystać wszyscy.
Rodzice przygotowali dla odwiedzających stoiska gastronomiczne, na których oferowano
kawę, ciasta oraz kiełbaski z grilla. Amatorzy
słodyczy mogli skosztować lodów, popcornu i
waty cukrowej. Zainteresowanie budziło stoisko, przy którym malowano dzieciom twarze
oraz stoisko kosmetyczne z pokazami makijażu. Dzieci bawiły się na dmuchanej zjeżdżalni
oraz zamku, a także korzystały z atrakcji, jaką

było zwiedzanie wozu straży pożarnej.
„Rodzinną Majówkę” prowadził wodzirej,
który angażował do wspólnych zabaw dzieci
i rodziców. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w
proponowanych przez niego formach rozrywki. Największą atrakcją festynu była wspólna
zabawa pod nazwą „Prezent za liczbę”, zorganizowana dzięki pomocy i ofiarności licznych sponsorów. Wszyscy uczestnicy zabawy
zostali nagrodzeni upominkami, a ponadto
mieli możliwość otrzymania jednej 39 nagród
głównych. Na scenie prezentowali się uczniowie szkoły. Można było podziwiać występy
dzieci z klas I - III, uczniów uzdolnionych
wokalnie oraz artystycznie. Na scenie odbywały się m.in. pokazy tańca. W czasie festynu

Gmina Kłomnice w gronie najlepszych
Zdzisław Matusiak
Finał 13 Turnieju Przyrodniczo-Łowieckiego organizowanego przez Okręgową Radę
Łowiecką w Częstochowie, a rozgrywanego w Ostrowach nad Okszą w dniu 12 maja
2016 był dla uczniów z Gminy Kłomnice bardzo udany. W finale turnieju doskonałe
drugie miejsce ustępując tylko o 1 pkt zwycięscy zdobyła drużyna gimnazjalistów
z Garnka z opiekunem mgr Romanem Kordasem.

W

zawodach strzeleckich zwyciężył
z wynikiem 49 pkt na 60 możliwych
uczeń gimnazjum w Witkowicach Krystian
Gatkowski. Do rywalizacji strzeleckiej zwycięzcę turnieju przygotował mgr Jarosław
Poroszewski. Wszechstronne przygotowanie

doskonale zdało egzamin na stanowisku strzeleckim, wzbudzając ogólne uznanie obiektywnych sędziów jak i opiekunów innych drużyn.
W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla organizatorów i Okręgowej Rady
Łowieckiej w Częstochowie i Zespołu Szkół

zaprezentowała się grupa Mażoretek, Orkiestra
Dęta Karczewice - Garnek oraz Koło Gospodyń
Wiejskich „Garnkowianki”. Ostatnim punktem
programu był koncert zespołu Cover Max.
Na zakończenie festynu pani dyrektor
Anida Chybalska wyraziła wdzięczność rodzicom, uczestniczącym dzieciom, sponsorom
oraz nauczycielom wspierającym tę szczególną
akcję. „Rodzinna Majówka” odbyła się dzięki
hojności i życzliwości sponsorów - właścicieli miejscowych firm handlowo-usługowych,
mieszkańców, Gminnego Ośrodka Kultury w
Kłomnicach oraz ogromnemu zaangażowaniu
Rady Rodziców. Festyn można uznać za udane
przedsięwzięcie, o czym świadczą liczne pozytywne opinie uczniów, mieszkańców oraz
gości. Był to prawdziwie rodzinny festyn.
Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół im. B. Prusa w Garnku składają serdeczne
podziękowania rodzicom, właścicielom firm,
przedstawicielom lokalnej władzy i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
„Rodzinnej Majówki” za wsparcie, okazaną
przychylność oraz pomoc.

w Ostrowach n/Okszą za bardzo dobrą organizacje, bezstronność w sędziowaniu, życzliwość w stosunku do uczestników turnieju.
Cel turnieju jakim było propagowanie wiedzy
o ekologii, przyrodzie i łowiectwie ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej roli
łowiectwa w utrzymaniu naturalnego środowiska oraz tradycji Łowieckiej w Polsce został
osiągnięty. Oprócz turnieju wiedzy przyrodniczo-łowieckiej i strzeleckiego, rywalizacja toczyła się także w konkursach: plastycznym, na
najlepszą budkę lęgową dla ptaków i najlepszy
karmnik dla ptaków oraz fotograficznym.
Organizatorowi Okręgowej Radzie
Łowieckiej w Częstochowie należy życzyć dalszych sukcesów organizacyjnych i wytrwałości
w drodze do osiągania ambitnych celów.
17

Gazeta Kłomnicka

Podchody literackie „W świecie bajek”
Anna Równiak, Agnieszka Szymczyk
19 maja 2016r. w Zespole Szkół w Witkowicach odbyły się podchody literackie pod
hasłem: „W świecie bajek”. W zabawie brali udział uczniowie klas II i III szkoły
podstawowej. Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci do
kontaktu z książką, jej treścią i ilustracją poprzez zabawę wśród zieleni na świeżym
powietrzu oraz wyrabianie u młodych odbiorców przyjemnych skojarzeń
związanych z książkami.

P

ierwszym punktem było przedstawienie
uczniom celu spotkania oraz harmonogramu zaplanowanych zadań. Następnie uczennice
klasy III zaprezentowały opowiadania napisane
na podstawie przeczytanych książek. Kolejnym
zadaniem, a jednocześnie dużym wyzwaniem

dla wychowawców były kalambury literackie.
Wychowawca każdej klasy losował kartkę z tytułem bajki, a następnie miał za zadanie w taki
sposób narysować, aby jego uczniowie jak najszybciej odgadli tytuł. To zadanie wywołało wiele emocji zarówno wśród uczniów jak również
nauczycieli.
Ogromne zainteresowanie wzbudziły przygotowane w tym dniu podchody, czyli wędrówka
w terenie, w czasie której
uczniowie otrzymali różne zadania do wykonania
związane m.in. z biblioteką, bajkami. Wcielili
się w rolę detektywów
i idąc wyznaczoną drogą
szukali zadań ukrytych
na terenie wokół szkoły.
Każda grupa poszukiwała odpowiedniego koloru

II Powiatowy konkurs

Wiosenne kwiaty
Weronika Deryng

22 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Skrzydlowie odbył się II Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Wiosenne Kwiaty”, który skierowany był do dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z powiatu częstochowskiego.

W

konkursie wzięło udział ponad
30 uczestników z 5 szkół: Szkoły
Podstawowej w Kucharach, Zespołu Szkół
im. B. Prusa w Garnku, Zespołu Szkół im.
K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53
im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Brzechwy w Bogumiłku. Komisja w składzie: Pani Weronika Deryng, Pani Ewa Sitowska,
Pani Elżbieta Łągiewka oraz Pani Zofia Magiera
przyznała miejsca oraz wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
Kategoria I-III szkoły podstawowej:
1 miejsce – Paulina Skowronek (SP nr 53
w Częstochowie), 2 miejsce – Adam Kowalczyk
(SP w Kucharach), 3 miejsce – Radosław
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Bednarek (SP nr 53 w Częstochowie).
Wyróżnienia: Jakub Jelonek, Piotr Baumert,
Kacper Kępa, Fabian Wolski, Norbert
Wolny, Pietro Almarajda (wszyscy - SP nr 53
w Częstochowie).
Kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej: 1 miejsce – Jakub Śpiewak (Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku), 2
miejsce – Kamil Wiewióra (ZS w Garnku), 3
miejsce – Kacper Kopek(Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bogumiłku). Wyróżnienia:
Urszula Staniszewska, Maciej Świeży, Szymon
Emiljanowicz, Patrycja Kopek, Milena
Olejnik, Klaudia Wytrzymała, Natalia Zyzik,
Borys Widera (wszyscy – Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bogumiłku).
Kategoria Gimnazjum: 1 miejsce – Ewelina
Podsiedlik (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

kopert z zadaniami, na rozwiązanie których
mieli odpowiednią ilość czasu. Na wyznaczonej trasie czekały na wszystkich uczestników
zadania praktyczne i logiczne. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą oraz ogromnym sprytem. Podchody literackie miały pokazać, że
oddawanie się książce to przygoda, która może
przydarzać się wszędzie – na trawie, na drzewie,
i nawet w czasie terenowej gry zespołowej.
W tym roku szkolnym Zespół Szkół
w Witkowicach realizuje rządowy program
pt. „Książki naszych marzeń”. Celem programu jest – promocja czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji
i zainteresowań czytelniczych poprzez umożliwienie zakupu książek do bibliotek szkolnych. Za pieniądze z programu nasza szkoła
zakupiła książki dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej na kwotę 1625zł, w ilości 107
sztuk. W ramach realizacji programu podjęto
wiele przedsięwzięć m.in. w każdym oddziale
realizowane były projekty z wykorzystaniem
zakupionej lektury, odbyły się warsztaty dla
uczniów klasy IV i V przeprowadzone przez
panią Monikę Rączkowską bibliotekarkę
z Gminnej Biblioteki Publicznej. Ponadto
w czerwcu odbędzie się wyjazd uczniów klasy
I szkoły podstawowej na „Spotkanie czytelnicze” do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
RODN „WOM” w Częstochowie. W trakcie
ferii letnich pełnione będą dyżury w bibliotece
szkolnej, co powinno pogłębiać w uczniach
nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

w Bogumiłku), 2 miejsce – Magdalena
Buc (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Bogumiłku), 2 miejsce – Fabian Bugaj (ZS
w Skrzydlowie), 3 miejsce – Kamil Kita (Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku).
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce – Janusz Sitek, 1 miejsce – Piotr
Frączek, 2 miejsce – Łukasz Ryłko, 3 miejsce Radosław Margas (wszyscy – Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bogumiłku). Wyróznienia:
Damian Lesiak, Samuel Knapik, Dorota
Żmuda, Hubert Pustuł (wszyscy – Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku).
Gościem honorowym tegorocznego konkursu była Pani Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska.
Ponadto naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Zastępca Wójta
Gminy Kłomnice – Pan Adam Śliwakowski,
Pani Barbara Mizera – Sekretarz Gminy oraz
Radni Gminy – Pani Anna Koza, Pan Marek
Szymczak oraz Pan Wojciech Szymczyk. Z całego serca chcielibyśmy podziękować naszym
sponsorom – Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej,
Dyrektor ZS w Skrzydlowie Pani Oldze Gonerze,
Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
ze Skrzydlowa. To dzięki ich hojności każdy z uczestników mógł otrzymać upominek.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Zapraszamy za rok!
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W Pacanowie kozy kują…
czyli magiczna podróż
Alina Błaszczyk
Uczniowie klas IV – VI postanowili sprawdzić, czy to prawda, że w Pacanowie kozy
kują. W tym celu wybrali się 28 kwietnia na wycieczkę, której głównym celem był
właśnie Pacanów rozsławiony przez Kornela Makuszyńskiego przede wszystkim
dzięki wędrówkom Koziołka Matołka.

P

ierwszym punktem wycieczki był
Jędrzejów. W ogrodzie, umieszczonym na
tyłach kamienicy państwa Przypkowskich, mogliśmy podziwiać niezwykłą kolekcję zegarów
słonecznych. Dowiedzieliśmy się, na czym polega słoneczny pomiar czasu. Przewodnik poprowadził ciekawe warsztaty, podczas których
uczniowie mogli samodzielnie ustawiać przyrządy do odczytu czasu oraz odczytywać godziny na różnego typu i kształtu czasomierzach.
Z malowniczego Jędrzejowa przenieśliśmy
się do osławionego Pacanowa, gdzie w 2005
roku powstało Europejskie Centrum Bajki im.
Koziołka Matołka. I rzeczywiście, na każdym
kroku można było spotkać naszego przyjaciela.
Uczestnicy wycieczki doliczyli się ponad 30 wizerunków tej sympatycznej postaci, ponieważ
w Pacanowie znajduje się też Szlak Koziołka
Matołka, a samo ECB mieści się, jakby inaczej,
przy ul. Kornela Makuszyńskiego. Pobyt w tym
zaczarowanym miejscu przysporzył uczniom
wielu niesamowitych przeżyć i wrażeń. Był też
świetną zabawą i przygodą z baśniowymi postaciami. Pod przewodnictwem „Calineczki”
i „skrzata” musieliśmy przejść przez mysią
dziurę będącą bramą do interaktywnego bajkowego świata, w którym wszystko było magiczne. Na dworcu Koziołka Matołka spotkaliśmy

bohaterów najbardziej znanych europejskich
baśni. Odbyliśmy wyprawę niezwykłym pociągiem, który zawiózł nas do baśniowych
światów znajdujących się na ziemi, pod wodą,
a nawet w przestrzeni kosmicznej. Po tej ekscytującej podróży trafiliśmy do zaczarowanego
ogrodu, w którym znajdowały się olbrzymie
magiczne kwiaty. Niektóre z nich opowiadały
bajki. Był tam także kwiat paproci spełniający życzenia. Kolejnym ciekawym miejscem
była Ściana Bajki, w której ukryto postacie ze
znanych polskich bajek na czele z Koziołkiem
Matołkiem. Dotarliśmy do antresoli na ogromnym pniu drzewa, gdzie przypomnieliśmy sobie bohaterów polskich animacji i mogliśmy
obejrzeć wybrane filmy. Podążając drogą wśród
Skał Strachu, doszliśmy do magicznego lustra,
przez które przedostaliśmy się do Skarbnicy
Bajek. W szklanych kulach przedstawione były
sceny z różnych baśni, o których opowiedziała
nam przewodniczka.
Dużą atrakcją dla wszystkich była wizyta
w „Małym Teatrze”. Przed wejściem do specjalnej sali musieliśmy ubrać buciki krasnali.
Kiedy zgasło światło, zobaczyliśmy tajemniczą
szafę, w której rozegrały się wydarzenia spektaklu pt. „Dziadek do orzechów”. Było to bardzo
kameralne przedstawienie teatru lalkowego,

w którym rolę aktorów pełniły tak zwane lalki
stolikowe ożywione dzięki technice animacji.
Jeszcze innym doświadczeniem był udział
w warsztatach „Tajemnica łyżeczki miodu”,
podczas których pani Pszczółka opowiadała
nam o życiu pszczelej rodziny, budowie ula,
ciekawostkach na temat miodu. Mogliśmy
spróbować różnych gatunków miodu, pyłku
pszczelego, przymierzyć kostium pszczelarza.
Na koniec samodzielnie wykonywaliśmy świece z pszczelego wosku.
Podczas pobytu w centrum bajki dowiedzieliśmy się, czy prawdą jest, że w Pacanowie
kozy kują. Pani przewodnik wyjaśniła nam,
że kiedyś była tu kuźnia, której właścicielami
byli bracia o nazwisku Koza. Wykuwali oni
podkowy i stąd wzięło się powiedzenie, że
w Pacanowie Kozy kują. My, w czasie pobytu w mieście, trafiliśmy do kuźni, ale była to
„Kuźnia Smaków” – restauracja, w której zjedliśmy pyszny obiad.
Ostatnim punktem wyprawy było Busko
Zdrój, które odwiedziliśmy w drodze powrotnej. Byliśmy w zabytkowym Parku Zdrojowym
i budynku sanatorium „Marconi”, przypominającym piękny pałac, zaprojektowanym przez
słynnego architekta Henryka Marconiego.
Próbowaliśmy wód leczniczych, z których
słynie uzdrowisko. Według niektórych, jedna z nich miała smak jajeczny, a to za sprawą
uwalniającego się siarkowodoru.
Wracając do domu, dzieliliśmy się wrażeniami po intensywnie spędzonym dniu.
Przypominaliśmy sobie ciekawe i zabawne
zdarzenia. Zastanawialiśmy się, co było najatrakcyjniejsze. Na koniec wszyscy stwierdzili,
że warto było wybrać się w tę podróż, ponieważ
każdy znalazł w niej coś dla siebie.
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Radość śpiewania
Renata Krawiec
Przez 26 lat z form pracy z dziećmi
edukacja muzyczna dzieci i młodzieży
zyskała ogromne zainteresowanie i
ożywiła swój poziom. Wysoki poziom
edukacji muzycznej Gminnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej, wzbogacony
repertuar daje efekt w postaci sukcesów
licznemu gronu dzieci i młodzieży.

Z

aangażowanie w pracę wokalną, przygotowanie dzieci i młodzieży do zaprezentowania
się na scenie czynią oprócz nauczycieli, również
rodzice. Organizatorzy czerpią motywację do
dalszej kontynuacji przesłuchań konkursowych
z racji zainteresowania uczestników i zadbania
samych rodziców, przeżywających każdy występ dziecka, starają się o jego dobrą prezencję
sceniczną. W dobrej atmosferze i sprawnej
organizacyjnie przebiegł 26 Festiwal Piosenki
Dziecięcej. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie
z finalistą polsatowskiego Programu Must Be The
Music z roku 2013, kłomniczanina, świetnego
muzyka Piotra Szumlasa. Odwiedzili nas Wójt
Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk oraz jego zastępca Adam Śliwakowski, którzy wraz z Dyrektor
GOK w Kłomnicach Katarzyną Sosnowską wręczali nagrody i dyplomy zwycięzcom Festiwalu
Piosenki Dziecięcej. Niektórzy mają liczny udział
w festiwalach, pozostali debiut, ale jakże udany!
Do zwycięzców w tym roku należą w kategorii przedszkolnej z wyróżnieniami specjalnymi: Maja Latosińska – Konary, Patrycja Pałuszka –
Rzerzęczyce, Kornelia Musiał – Kłomnice, Milena
Bąk – Kłomnice. W kategorii od klasy I do III klasy: I miejsce ex aequo – Bartosz Bąk (Kłomnice)
i Lena Bajor (Skrzydlów) II miejsce – Karolina
Rachwalik (Kłomnice) i Maria Kępa (Garnek), III
miejsce – Oliwia Matuszczyk (Kłomnice)
W kategorii od IV do VI klasy: I miejsce Julia Drożdżyńska(Garnek), II miejsce
Weronika Jędrzejczyk (Witkowice), III miejsce
ex aequo Antoni Sosnowski (Rzerzęczyce) i Laura
Grabarczyk (Zawada).
W kategorii gimnazjalnej: I miejsce – Maria
Utratna (Kłomnice), II miejsce – Karolina Bajor
(Skrzydlów), III miejsce – Piotr Woldan (Zawada)
W każdej kategorii dzieci i młodzież otrzymali wyróżnienia.
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Niech dobry los kłania się
w pas Zespołowi Klepisko!

Renata Krawiec

Bez większych splendorów, a dla większej satysfakcji zespół Klepsiko czynił i czyni
zjawiska artystyczne, istotne dla zachowania naszej narodowej duchowości i kultury.
Mieczysław Tkacz miał szczęście, że spotkał takich ludzi, którzy chcieli tego samego
co on! Jerzy Maksymiuk powiedziałby: nieźli śpiewacy, ale dobrzy ludzie!

A

by podkreślić uznanie dla kunsztu wokalno-muzycznego i osobowości członków Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego
„Klepisko”, którzy obchodzili finał Jubileuszu
35-lecia działalności artystycznej przybyli goście, których w imieniu bohaterów w sposób
szczególny powitałam: Poseł na Sejm RP – Lidia
Burzyńska, członek Zarządu powiatu częstochowskiego – Jan Miarzyński, radni powiatowi,
przewodniczący Rady Gminy – Adam Worwąg
wraz z radnymi gminy Kłomnice, wójt Gminy
Kłomnice – Piotr Juszczyk, zastępca Wójta –
Adam Śliwakowski, Skarbnik Gminy – Danuta
Sosnowska, Sekretarz Gminy – Barbara Mizera,
dyrektor ROK w Częstochowie – Małgorzata
Majer wraz z pełnomocnikiem Adamem
Kołodzianem, dyrektor MDK w Radomsku
– Elżbieta Kwiatkowska, Akademia III wieku
z Radomska – Jadwiga Stankiewicz, dyrektor
GOK w Kłomnicach – Katarzyna Sosnowska
wraz z Pracownikami, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach – Teresa
Raźniak, Prezes Stowarzyszenia „Razem
na Wyżyny” – Jolanta Brzozowska – Ciura,
Biuro Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”
reprezentowane przez Halinę Pruciak, Prezes
Fundacji E.J.J. Reszke w Garnku – Robert Kępa,
Prezes Banku Spółdzielczego w Kłomnicach
– Barbara Dominiak, Przewodniczący Rady
Nadzorczej w Kłomnicach – Jan Milc, Prezes
OSP w Kłomnicach – Stanisław Piech, Ryszard
Całus – Przewodniczący PZEiR w Kłomnicach,
Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Kłomnicach
– kanonik Mirosław Turoń, Proboszcz Parafii
pw. Św. Piotra i Pawła Zawadzie – ksiądz
Szczepan Wylaź, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy Kłomnice, Zespół
Obrzędowy Grusza z Rzerzęczyc, Zespół
Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”, KTT

Styl w Kłomnicach, Krzysztof Wójcik – badacz
historii lokalnej autor wielu książek redaktor
Gazety Kłomnickiej, przedsiębiorcy lokalni:
Czarbud – Cezary Zatoń i Dom-Mar – M. I J.
Wąsikowscy oraz nie z imienia nie z nazwiska
– przyjaciele, sympatycy zespołu. Weterani amatorskiego ruchu ludowego z Zespołu Klepisko:
Czesława Szymczyk, Czesława Pindych, Janina
Krok, Janina Stanisz, Janina Karczmarek,
Barbara Woldan, Otylia Woch, Teresa Oziębała,
Jerzy Koza, Alina Dzionek, Elżbieta Łągiewka,
Zuzanna Jaśkiewicz, Alicja Kowalczyk.
Jubileuszowy Koncert był bardzo udany –
występowali jubilaci: chór i soliści, akompaniowali: skrzypce i keybord Beata Garbarz-Hebda
i akordeon – Lech Łęgowik. Miejsce imprezy – Nova Stodoła w Kłomnicach. Atmosfera
przednia. Scenografia skromna, ale związana
z charakterem imprezy.
Ważnym punktem programu jubileuszowego było odśpiewanie 100 lat, oryginalnie zrobiła
to Elżbieta Łągiewka włączając własny, autentyczny utwór na tę okoliczność. Szampan dopełnił życzeniom. Tort był słodką niespodzianką,
na którą wszyscy czekali. Kroili i częstowali:
Mieczysław Tkacz z solistką, która najdłużej
i najwięcej posiada sukcesów – Ireną Janus.
Podziękowania i słowa rozgrzewające do dalszej współpracy skierowała do wszystkich gości,
organizatorów, solistka – Halina Zając.
Było i dla ciała, i dla ducha wiele przyjemności, dzięki takiej jak ta okoliczności – Jubileuszu
działalności artystycznej Folklorystycznego
Zespołu Śpiewaczego „Klepsiko” prowadzonego
od początku od roku 1980 przez Mieczysława
Tkacza, nauczyciela spod kieleckiej wsi, kłomniczanina, człowieka na miarę Miarki (tak pisał
Maciej Konrad Ziembiński Gazecie Rolniczej 18
października 1995 roku).
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Spotkanie autorskie

z Katarzyną Marią Bodziachowską

Dorota Majchrzak

9 kwietnia w bibliotece w Pacierzowie odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Marią
Bodziachowską, częstochowską pisarką. Pani Katarzyna jest z wykształcenia polonistką
i logopedą. Na co dzień pracuje w IX L.O. im. C. K. Norwida w Częstochowie.

O

d lat interesuje się szeroko pojętą kulturą i tradycjami polskimi. Uhonorowana
została Nagrodami Prezydenta Częstochowy,
Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Jest pomysłodawczynią i organizatorką Regionalnego
Konkursu Językoznawczego dla gimnazjalistów. Kilka lat prowadziła audycje poświęcone
poprawności językowej w Radiu Jasna Góra.
Stale współpracuje z instytucjami kulturalnymi Częstochowy. Ostatnio realizuje się jako
pisarka. Rozpoczęła pracę nad familijną prozą
„Nasze niezwykłe historie” poświęcone ciekawym Polkom i Polakom, którym przyszło żyć
w przełomowych, fascynujących czasach. Do
tej pory ukazały się – „Fortepianowa podróż
Fryderyka Chopina”, „Marynka”, rzecz o Marii
Leszczyńskiej, która została królową Francji,
„Księżna Izabela Czartoryska” oraz „Wieniawski.
Droga do gwiazd”. Ostatnia powieść „Henryk
Wieniawski. Droga do gwiazd” to książka, jak
mówi pisarka, w której jest dużo refleksji o sztuce, muzyce i geniuszu bycia artystą i człowiekiem.
Powieść stanowi osobliwy, literacki zapis ostatnich

dziesięciu dni życia wielkiego mistrza skrzypiec.
Na spotkaniu p. Katarzyna z humorem opowiadała o swojej pisarskiej pasji.
Rozmowie przysłuchiwali się zaproszeni goście oraz wszyscy zainteresowani twórczością
autorki książek: p. Barbara Mizera – sekretarz Gminy Kłomnice, p. Wiesława Jędras –
zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, p.
Teresa Raźniak – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kłomnicach, p. Barbara Zgrzebna
– sołtys Pacierzowa, panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Garnkowianki”, nauczyciele, bibliotekarki, dzieci i młodzież. Pisarka promowała
swoją najnowszą powieść o najsłynniejszym
polskim skrzypku. Opowiadała ciekawe anegdoty z życia głównego bohatera, czytała fragmenty książki. Rozmowa o literackiej pracy
p. Bodziachowskiej toczyła się w serdecznej
atmosferze. Miłym akcentem spotkania był występ córki autorki, która zagrała na skrzypcach
dwa utwory muzyki klasycznej.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne
książki naszej częstochowskiej pisarki. Mamy
nadzieję, że zaszczyci nas swoją obecnością.

Kwiaty na Dzień Matki
Dorota Majchrzak
19 maja w Bibliotece Publicznej w Pacierzowie odbyły się warsztaty tworzenia kwiatów
z bibuły. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Garnkowianki” uczyły dzieci sztuki ludowej.

D

awniej tworzeniem kwiatów z papieru
zajmowano się w niemal każdym domu.
Nasze babcie i prababcie umilały sobie długie, zimowe wieczory skręcając ozdoby.
Papierowymi kwiatami dekorowano domy,
przydrożne kapliczki, kościoły, sale weselne. Na
warsztatach dzieci z zapałem wycinały, kleiły.
Miały przy tym dużo zabawy. Praca wymagała

cierpliwości i wiele precyzji. Panie pomagały
najmłodszym uczestnikom. Po skończonych
zajęciach dzieci z dumą prezentowały swoje rękodzieła. Mamusie z pewnością będą zachwycone takimi prezentami. Dziękuję Paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich „Garnkowianki”
za pokazanie dzieciom tej nieco zapomnianej
przez najmłodszych sztuki.

Rekordowa Frekwencja
Krzysztof Sambor
Rozgrywki klasy okręgowej
reprezentowane przez Gminny Ludowy
Klub Sportowy Gmina Kłomnice
budzą coraz większe zainteresowanie
publiczności. Rozegrany 26 maja mecz
grupy mistrzowskiej pomiędzy GLKS
Gmina Kłomnice a Lotnikiem Kościelec
zaowocował rekordową frekwencją
kibiców przybyłych na stadion Aurelów.

K

u radości kibiców i rodzin, które wybrały się z małymi dziećmi na mecz zespół
GLKS Gmina Kłomnice odniósł zwycięstwo
w stosunku 1:0, co przybliża osiągnięcie wymarzonego awansu do IV ligi. Zwycięskiego
gola strzelił Bartłomiej Rak. Chwała za to
wszystkim zawodnikom, trenerom, sponsorom i działaczom, którzy przyczyniają się do
osiągnięcia zamierzonego celu.
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Postacie ziemi kłomnickiej (1)

Jeżeli my zapomnimy o nich,
niech Bóg zapomni o nas...
Tadeusz Juszczyk
Kłomnicka „mała ojczyzna” miała swych wielkich bohaterów, o których następne
pokolenia nie mają prawa zapomnieć, gdyż mają obowiązek tych ludzi brać za
przykład patronów współczesnego patriotyzmu, etyki i moralności. Naszą Galerię
wielkich postaci ziemi kłomnickiej, rozpoczynamy od Władysława Krajewskiego,
uczestnika wojny bolszewickiej.

W

ładysław Krajewski urodził się w 1896 r.,
po uzyskaniu pełnoletności pracował
w Sądzie Grodzkim w Kłomnicach jako pisarz.
W listopadzie 1918 r. jako członek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłomnicach brał udział
w rozbrajaniu żołnierzy armii niemieckiej.
Zmobilizowany do Armii Polskiej w dniu
15 czerwca 1919 r., jako żołnierz 5 Kompanii
Telegraficznej Jazdy, brał udział we wszystkich
kampaniach wojny bolszewickiej lat 1919 – 1921,
tj. ukraińskiej, białoruskiej i pomorskiej. W dniu
8 maja 1920 r. w składzie 3 Armii Generała
Rydza Śmigłego wszedł do Kijowa. W trakcie
tej kampanii dwukrotnie wyróżniany za odwagę

Wystawa modeli
W dniach 21 – 22 maja w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbyła
się niezwykle ciekawa wystawa modeli
autorstwa Zbigniewa Kowalczyka.

K

ażdy, kto odwiedził GOK miał szansę
wkroczyć w świat zdominowany przez
samoloty oraz pojazdy wojskowe. Wspaniałe
modele pozwalały nam przenieść się w czasie
i poznać niezwykle ciekawe zdobycze techniki. Tak bliskie spotkania z historią były ciekawym doświadczeniem, tym bardziej, że wszyscy uczestnicy, zarówno ci mali, jak i ci duzi,
mogli samodzielnie wykonać własne modele
wojskowe. Nie dziwi zatem, że pokaz cieszył
się dużym zainteresowaniem. Zabawa była
przednia, a pan Zbigniew Kowalczyk wielu
z nas zaraził swoją pasją.
Red.

i męstwo w obecności Marszałka J. Piłsudskiego,
który był dla niego do śmierci wzorem patrioty,
a wręcz ikoną. Został zdemobilizowany 21 lipca
1921 r. w stopniu kaprala. Następnie został przyjęty do pracy na PKP do drużyn konduktorskich.
Przeszedł tam wszystkie stanowiska od hamulcowego do kierownika pociągu pośpiesznego.
W maju 1935 r. został wyznaczonym do składu
pociągu specjalnego wiozącego zmarłego w dniu
12 maja 1935 r. jego kochanego
Marszałka J. Piłsudskiego
do Krakowa na Wawel. Ze
względu na biegłą znajomość języka rosyjskiego obsługiwał pociągi pośpieszne
przy granicy wschodniej.
Kampania wrześniowa
1939 zastała go w okolicach
Grodna, gdzie po zbombardowaniu prowadzonego
pociągu z wojskiem, zgłosił
się wraz ze swoim bratem
inż. Józefem Krajewskim
późniejszym kontrolerem
zabezpieczenia ruchu i łączności do komendantury Armii
Polskiej w Grodnie, gdzie jako weteran wojny
bolszewickiej otrzymał rozkaz przebicia się na
ziemie okupywane przez armię niemiecką.
Po kilku miesiącach pieszej tułaczki razem
z bratem Józefem wrócił do rodzinnych stron,
gdzie przez 5 lat niemieckiej okupacji nie zgłosili
się do pracy, gdyż jako patrioci nie wyobrażali
sobie pracy na rzecz gospodarki wojennej hitlerowskich Niemiec. Józef Krajewski wstąpił do
ZWZ – AK – wywiadu kolejowego i razem z zawiadowcą Odcinka Drogowego w Kłomnicach
Panem Zajęckim i Kierownikiem magazynu
kolejowego B. Bakalarzem zbierał informacje
o transportach wojskowych i wywózkach do
obozów koncentracyjnych, przechodzących
przez stację w Kłomnicach, bardzo ważnej linii kolejowej Katowice – Warszawa. W okresie
okupacji W. Krajewski w swoim gospodarstwie w Kłomnicach – w stodole zorganizował

wymyślną skrytkę, w której przechowywani byli
po kilka miesięcy: kuzyn Jan Szwejda – AK ps.
„Broch” ranny w akcji, Edward Krzemiński – AK
ps. „Zemsta” dowódca placówki AK Kłomnice,
„spalony” po wykonaniu wyroków śmierci na
agentach: Mucha i Rachwałowej. Kuzyn Czesław
Mądrzyk – więzień Auschwitz, uciekinier z marszu śmierci, zamordowany po wojnie w niewyjaśnionych okolicznościach.
Po wojnie skrytka ta przez 10 lat, tj. do
1956 r. do ujawnienia, służyła za jedną z melin
(skrytek) wujka Stanisława Lubienieckiego plutonowego ZWZ-AK, ps. „Ponton”, a następnie
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Po 16 stycznia 1945 r., tj. po wkroczeniu armii
radzieckiej zgłosił się do pracy na PKP i jako kierownik pociągu towarowego prowadził pierwszy
pociąg z armią radziecką z Częstochowy do oblężonego Wrocławia. Po wojnie do 1956 r. pracował na PKP jako kierownik pociągu towarowego.
Zmarł 28 marca 1989 r. w wieku 93 lat.
Jako urodzony społecznik pracował na
rzecz swojej „małej ojczyzny”. I tak. Od 25 lutego 1925 r. był jednym z organizatorów i założycieli Banku Spółdzielczego im. Stefczyka
w Kłomnicach, po wojnie wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej oraz piastował wysokie funkcje w Zarządzie OSP w Kłomnicach,
członkiem różnych Komisji i Rad Nadzorczych
w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
Kółka Rolniczego w Kłomnicach, wywiązując się
z nich wzorowo.

Zachęcamy do przekazywania informacji, starych fotografi i dokumentów dotyczących,
ciekawych, często zapomnianych postaci związanych z historią Ziemi Kłomnickiej
na adres gazeta@klomnice.pl
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Urok starych fotografii (26).
Lipicze – dwór Stanisława Ziółkowskiego
Krzysztof Wójcik
W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić zdjęcie, którego
długo poszukiwałem i zostało mi użyczone całkiem niedawno przez panią Lucję
Urbaniakową dzięki współpracy z panią Zofią Woch – sołtysem Lipicza. Przedstawia
stary, murowany dwór właścicieli majątku Lipicze – rodziny Ziółkowskich. Dwór
w przedstawionej postaci już nie istnieje, bo z całego założenia została tylko
niewielka część, stojąca obecnie kilkadziesiąt metrów na lewo od wjazdu na teren
zakładu dawnego POM-u.

K

im byli Ziółkowscy – ostatni właściciele
dworu i majątku Lipicze? Majątek Lipicze
posiadali od roku 1872. Wtedy te dobra nabył
Julian Ziółkowski syn Marcina Ziółkowskiego
z Radomska. Przedtem, przez cały XIX wiek właściciele często sią zmieniali. Czy widniejący na
zdjęciu dwór wybudował ów Julian Ziółkowski?
Nie wiem. Jest to prawdopodobne. Stylem odbiega on od formy, którą kojarzymy z naszym
polskim dworem szlacheckim. Jest to prosty
murowany budynek mieszkalny, dosyć długi,
ozdobiony prostopadłą, drewnianą i okazałą
przybudówką ze spadzistym dachem, z głównym wejściem – rodzajem werandy z balkonem
schowanym na poddaszu. W sumie mieszkały
w nim trzy pokolenia Ziółkowskich: wspomniany
Julian, po jego śmierci syn Stanisław, a bezpośrednio przed wojną jego wnuk Julian Ziółkowski.
Ich bezpośredni przodek, wspomniany Marcin
Ziółkowski był oficerem wojsk Napoleona,

a później Księstwa Warszawskiego, który po
zakończeniu kariery osiadł w Radomsku. Tutaj
wywarł ogromny, pozytywny wkład w rozwój
tego miasta. Był zwolennikiem budynków murowanych i w swoich majątkach konsekwentnie
eliminował budownictwo drewniane. Być może
jego syn Julian też miał taki pogląd i stąd murowana zabudowa w majątku Lipicze. Na uwagę
zasługuje wnuk Marcina – Stanisław Ziółkowski,
którego postać dobrze zapamiętali mieszkańcy Lipicza i okolic. Był to niebywały „oryginał”.
Czuł się spadkobiercą szlacheckiej i żołnierskiej
tradycji swojego rodu. Kiedyś, podczas uroczystości 3 maja w Warszawie paradował po ulicach
w szlacheckim kontuszu i rogatywce wzbudzając sensację i zainteresowanie zagranicznych
gości. Majątek Lipicze prowadzony był wzorowo. Słynął przede wszystkim z dużego pięknego sadu. Niestety zima 1928 r. zniszczyła większość drzew. Stanisław Ziółkowski zmarł w 1934

r. i włości trafiły w ręce następnego sukcesora
Juliana Ziółkowskiego. Niestety nie był już tak
dobrym gospodarzem o czym świadczą kolejne
licytacje płodów rolnych.
W czasie wojny Niemcy przejęli majątek
wyznaczając swojego zarządcę (treuhandera).
We dworze przebywali też żołnierze niemieccy
ochraniający majątek. Oddział AK pod dowództwem słynnego „Alma” rozbroił ich podczas akcji o czym informuje tablica pamiątkowa stojąca
na trawniku opodal obecnej bramy. Po wojnie
majątek został upaństwowiony i rozparcelowany, a w części ogrodu i zabudowań gospodarczych powstał Państwowy Ośrodek Maszynowy
(POM). Budynek dworu jeszcze kilka lat po wojnie stał w komplecie i służył różnym celom. Były
tu mieszkania, pomieszczenia biurowe. Wkrótce
jednakże, już w latach 60-tych większa część została rozebrana. To co zostało było niewielkim
budynkiem. Po przemianach 1989 r. POM został
zlikwidowany, a jego majątek sprzedany. Od tej
pory funkcjonuje tu prywatna firma, a właściciel udostępnia budynek radzie sołeckiej (wsi)
na spotkania.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za
słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami oraz zachęcam do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszukuję od
dawna zdjęć niektórych obiektów w Kłomnicach
i okolicy, np. starego dworu w Kłomnicach, dworu
w Konarach, itp. Z góry dziękuję i jednocześnie
zachęcam do poszukiwań!
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