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Drodzy czytelnicy

Nadchodzą wakacje dla młodzieży i dzieci uczęszczających do różnych 
szkół w naszej gminie i poza nią Co prawda dla gimnazjalistów z III 
klas i dla maturzystów to jeszcze nie koniec ich spotkań z systemem 

oświaty w Polsce. Przed�gimnazjalistami�oczekiwanie�do�jakich�szkół�średnich�
zostaną�przyjęci,� (decydują�o� tym�konkursy�świadectw),�a�przed�maturzystami�
ewentualna�walka�o�miejsce�na�studiach�gdzie�też�liczą�się�oceny�na�świadectwie. 
jak�do� tej�pory�nie�udało�się�rozstrzygnąć,�co� jest� lepsze,� tradycyjne�egzaminy�
do�szkół�średnich�i�na�studia�czy�też�konkurs�świadectw.�Aktualnie�obowiązuje�
ta�druga�opcja,�która�wśród�uczniów�i�rodziców�budzi�różne�emocje�-�pozytywne�
i�negatywne.�Zwłaszcza�na�etapie�wyboru�szkoły�średniej�–�biedni�gimnazjaliści�
i� ich�rodziny�długo�jeszcze�będą�czekać�co�przyniesie� im�los.�Dlatego�w�imie-
niu�własnym�jak�i�w�imieniu�tych,�których�te�sprawy�bezpośrednio�już�nie�doty-
czą,�życzę�powodzenia.�Trzeba�bowiem�pamiętać�o�tym,�że�różne�rankingi,�która�
szkoła� jest� lepsza,�nie�zawsze�pokrywają�się�z�rzeczywistością.�Tak�naprawdę,�
wybór�późniejszych�studiów,�zależy�od�tego,�jak�się�podchodziło�do�nauki,�przez�
okres�pobytu�w�szkole�średniej.�Ja�osobiście�współczuję�gimnazjalistom�z� jed-
nego�powodu.�Znów�znajdą�się�w�I�klasie�i�cały�szpan�z�tego,�że�jest�się�najważ-
niejszym�w�szkole�gdzieś�uleci.�Na�swoją�pozycję�trzeba�będzie�zapracować�od�
nowa,�w�innym�gronie�koleżanek�i�kolegów,�z�nowymi�nauczycielami�i�w�innych,�
niekoniecznie�lepszych�niż�u�nas,�warunkach�„lokalowych”.�Kiedy�rozmawiamy�
z�uczniami,�którzy�już�wcześniej�opuścili�mury�naszych�szkół,�to�bardzo�często�
słyszymy,�że�nie�wyobrażali�sobie�że� jeszcze�mogą�być�takie�szatnie,�sale� lek-
cyjne�i� inne�pomieszczenia�szkolne�z� jakimi�oni�spotykają�się�na�co�dzień.�No�
cóż�nie�wszędzie�tak�inwestuje�się�w�oświatę�jak�w�naszej�gminie,�zwłaszcza�od�
strony�warunków�nauczania� i� bezpieczeństwa.�Dlatego� żegnając� naszych�gim-
nazjalistów,�życzymy�im�aby�potrafili�się�odnaleźć�w�nowej�rzeczywistości,�bo�
na�pewno�od�strony�wiedzy�nie�są�gorsi�od�innych�z�którymi�przyjdzie�się�im�spo-
tkać�w�swojej�klasie.�Musza�również�pamiętać,�że�dzisiaj�pochodzenie�wiejskie,�
już�nie� jest�powodem�do�kpin,�a�wręcz�przeciwnie.�Tylko�o�jednym�nie�wolno�
zapominać,�o�własnej�godności�i�o�starej�zasadzie�„jak�cię�widzą�–�tak�cię�piszą�
„�i�niekoniecznie�chodzi� tu�tylko�o�wygląd�zewnętrzny.�Nie�dajcie�się�również�
uwieść� rzekomej� swobodzie� i�przekonaniu,� że�w�mieście� jesteście�anonimowi.�
Zanim�poznacie�sposoby,�jak�nie�dać�się�podejść�różnym�cwaniakom,�bądźcie�po�
prostu�ostrożni.�A�teraz�na�zakończenie�tych�słów�podyktowanych�troską�o�was�
–�którzy�stanowicie�przyszłość�naszej�gminy,�życzę�wszystkim�spokojnych,�we-
sołych�i�bezpiecznych�wakacji

III Gminny Dzień Dziecka pod patronatem Wójta Gminy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (artykuł	w	następnym	numerze)

Nowo wybrani Sołtysi kadencji 2011-2015 wraz z władzami Gminy 
 i pracownikami urzędu

Ustępujący Sołtysi kadencji 2007-2011 wraz z władzami Gminy  i pracownikami urzędu

fot.Monika Jurczyk



4

W okresie od 29 marca 2011r. 
do dnia 29 kwietnia 2011 
roku odbyły się na terenie 

naszej gminy wybory Sołtysów i Rad 
Sołeckich. Zgodnie�z�ustawą�o� samo-
rządzie� gminnym� organem� uchwało-
dawczym� w� sołectwie� jest� zebranie�
wiejskie,� a� wykonawczym-sołtys.�
Działalność� sołtysa� wspomaga� rada�
sołecka..�Wszystkie� zebrania� zwołane�
były�przez�wójta,�a�obsługę�techniczną�
każdego� zebrania� pełnił� wyznaczony�
pracownik� urzędu� gminy.� Sołtys� oraz�
członkowie� rady� sołeckiej� wybierani�
byli�w�głosowaniu�tajnym�,bezpośred-
nim,� spośród� � nieograniczonej� liczby�
kandydatów� przez� mieszkańców� so-
łectwa� uprawnionych� do� głosowania�
i� obecnych� na� zebraniu.� Frekwencja�
na�zebraniach�wyborczych�nie�zachwy-
cała,� były� sołectwa� gdzie� brakowało�
wymaganego� 5%� mieszkańców� i� ze-
brania�odbywały�się�w�tzw.�drugim�ter-
minie.Przykładowe�frekwencje:�Zawa-
da� 1,5%� (13� osób),�Konary� 2,3%� (14�
osób),�Garnek�3%�(24�osoby).�Najlep-
sza�frekwencja�była�w�sołectwie�Niw-
ki�20,5%,�Michałów�Rudnicki�20,4%,�
Chmielarze� 14,3%,� Zdrowa� 13%.�
Szkoda,� że� mieszkańcy� nie� wykazują�
większego� zainteresowania� wyborem�
swoich� reprezentantów,� a� tym�samym�
rozwojem�swojego�środowiska.�Sołtys�
jest�liderem�ale�działania�sołtysa-lidera�
będą� �miały�sens� i�przyniosą� sukcesy,�
jeżeli� całe� społeczeństwo� danego� śro-
dowiska� będzie� go� wspomagać.� Do-
brym�przykładem�są�fundusze�sołeckie,�
które� budżet� gminy� zapewnia� na� po-
szczególne� sołectwa.�W� roku�2011� są�

to�następujące�kwoty:�Kłomnice,�Rze-
rzęczyce,�Zawada,�Skrzydlów�i�Garnek�
po� 21 567 zł.,�Witkowice� i� Rzeki� po�
18 396 zł.,�Zdrowa,�Nieznanice� i�Ko-
nary�po�17 361 zł.,�Pacierzów�15 334 
zł.,� Karczewice� 14 514 zł.,� Adamów�
13 393 zł.,Chorzenice�11 797 zł.,�Lipi-
cze�11 344 zł.,�Bartkowice�10 848 zł.,�
Michałów�8 066 zł.,�Niwki�7 677 zł.,�
Michałów�Rudnicki�7 419 zł.,�Chmie-
larze�  7 160 zł.,� Kużnica� 6 901 zł.,�
Zberezka�6 534 zł.,�Śliwaków�6 340 zł. 
Ogółem� sołectwa�mają� do� dyspozycji�
325 008 zł.

W� trakcie�wyborów� funkcję� sołty-
sa� powierzono� ponownie� tym� samym�
osobom� w� 15� sołectwach,� natomiast�
w�8�sołectwach�sołtysami�zostały�nowe�
osoby.� Wśród� sołtysów� mamy� 9� Pań�
oraz�14�Panów.

Gratulujemy� sołtysom� oraz� człon-
kom� rad� sołeckich�wyboru� i�życzymy�
owocnej�pracy�na�rzecz�sołectwa,�a�tym�
samym�gminy.�Spełnienia�marzeń�oraz�
samorealizacji�w�trudnej�i�pełnej�prze-
ciwności� losu� pracy� samorządowej.�
Niech�Państwa�współpraca�z�mieszkań-
cami� oraz� samorządem� gminy� układa�
się�pomyślnie.�Natomiast�ustępującym�
sołtysom� i� członkom� rad� sołeckich�
dziękujemy�za�wieloletnią,�pełną�zaan-
gażowania�współpracę�na�rzecz� lokal-
nej� społeczności.� Życzymy,� zdrowia,�
spokoju�i�radości�z�życia�rodzinnego.
Wykaz sołtysów na kadencję 2011-
2015
1.�Małgorzata�Ociepa�-�Adamów�n.w.�
2.�Celina�Jendras�-�Bartkowice
3.�Krzysztof�Bekus�-�Chmielarze�n.w.
4.�Janina�Hajdas�-�Chorzenice

5.�Wiesława�Jędras�-�Garnek�n.w.
6.�Jerzy�Baran�-�Karczewice�
7.�Stanisław�Matuszczak�-�Kłomnice
8.�Sławomir�Jurczyk�-�Kuźnica
9.�Jan�Piech�-�Konary
10.�Zofia�Woch�-�Lipicze
11.�Zbigniew�Modlasiński�-�Michałów
12.�Małgorzata�Błaszczyk�-�Michałów�
Rudnicki�n.w.
13.�Barbara�Młyńska�-�Nieznanice�n.w.
14.�Marian�Piasecki�-�Niwki
15.�Barbara�Zgrzebna�-�Pacierzów
16.�Jerzy�Sośniak�-�Rzeki�n.w.
17.�Zbigniew�Kluska�-�Rzerzęczyce
18.�Olga�Skibińska�-�Skrzydlów�n.w.
19.� Eugeniusz�Majchrzak� -�Śliwaków�
n.w.
20.�Andrzej�Nalewajka�-�Witkowice
21.�Andrzej�Wilk�-�Zawada
22.�Dariusz�Owczarek�-�Zdrowa�n.w.
23.�Mirosłąw�Janus�-�Zberezka

n.w - nowo wybrany
W�dniu�17�maja�2011�roku�na�sali�se-

syjnej�Urzędu�Gminy�odbyło�się�spotka-
nie�radnych�i�sołtysów�naszej�Gminy.

Wójt� Gminy� Adam� Zając� i� Prze-
wodniczący� Rady� Gminy� Jarosław�
Łapeta�wręczyli�okolicznościowe�upo-
minki� i� złożyli� podziękowania� byłym�
już�sołtysom,�którzy�w�wyniku�wybo-
rów� ustąpili� miejsca� nowym� osobom�
lub�nie�ubiegali�się�o�kolejną�kadencję.

Włodarze� naszej� Gminy� podkre-
ślili� ogrom� wysiłku,� jaki� włożyli� oni�
w�poprawę�jakości�życia�na�wsi.�Nowo�
wybrani� sołtysi� otrzymali� legitymacje�
sołtysa�wraz� z� życzeniami� satysfakcji�
z�pełnienia� tej� trudnej� społecznej�pra-
cy.�«

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Róża Wiewióra

Ceny wody
Informujemy,� iż� z� dniem� 1� maja�
2011� roku�Gmina�Kłomnice�wpro-
wadza�nowe�taryfy�opłat�za�zbioro-
we�zaopatrzenie�w�wodę�i�zbiorowe�
odprowadzanie�ścieków.
•� Cena� 1� m3� wody� dostarczonej�

z�wodociągów�wiejskich�–�2,72�
zł�(brutto)

•� Cena�1�m3�ścieków�odprowadzo-
nych�do�sieci�kanalizacji�sanitar-
nej� lub� dowożonych� do� punktu�
zlewnego�na�terenie�oczyszczal-
ni�ścieków�–�3,23�zł�(brutto)

•� Opłata� stała� –� 1,20� zł� /miesiąc�
(brutto).«

Przypominamy�rolnikom,�którzy�ubie-
gali� się� o� zwrot� podatku� akcyzowego�
za� I� półrocze� 2011� r.� że� pieniądze� są�
do� odbioru� w� kasie� Urzędu� Gminy.�
Osoby� które� wskazały� we� wnioskach�
numer�rachunku�bankowego�otrzymają�
przelew�za�zwrot�podatku�akcyzowego�
na� konto.� Jednocześni� zachęcam� rol-
ników,�do� założenia� teczki� na� faktury�
za� zakupiony� olej� napędowy.� Często�

zapominamy� odebrać� fakturę� VAT,�
w� terminie� ze�względu� na� brak� czasu�
a� później� nie� ma� możliwości� wysta-
wienia�tego�dokumentu.�Przecież�są�to�
wasze� ciężko� zapracowane� pieniądze.�
Wystarczy� tylko� po� każdym� zakupie�
ON� poprosić� o� fakturę� i� załączyć� ją�
do�wniosku�w�odpowiednim�terminie,�
tj.�I�półrocze�–�marzec�lub�II�półrocze�
–�wrzesień.�«

Zwrot podatku akcyzowego

www.klomnice.pl



� 5GAZETA�KŁOMNICKA�-�Maj�/�Czerwiec�2011

Jak wynika z docierających do nas 
informacji Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Katowicac przyznał dofi-
nansowanie w formie dotacji w kwocie 
do 2 000 000 zł na realizację zadania: 
„Wapnowanie gleb kwaśnych bardzo 
kwaśnych na terenie województwa 
śląskiego”. Akcja ta będzie prowadzo-
na za pośrednictwem organizacyjnym 
Śląskiej Izby Rolniczej (ŚIR). Benefi-
cjentem� końcowym� są� rolnicy,� którzy�
otrzymają�dotację�do�zakupu�wapna.

Dotacja� ta� wynosić� będzie� 75� zł�
do�każdej�tony�czystego�składnika�nawo-
zowego�w�przeliczeniu�na�CaO.

Podstawowym� kryterium� umożli-
wiającym� skorzystanie� z� w/w� środków�
przez� beneficjentów� końcowych� -� Rol-
ników� z� terenu� województwa� śląskie-
go� jest� posiadanie� gleb� użytkowanych�
rolniczo�na�terenie�gmin�wymienionych�
w�ekspertyzie�pt.�„Opracowanie�nauko-
wo-badawcze� dotyczące� kompleksowe-
go� rozwiązania� problemu� zakwaszania�
gleb� województwa� śląskiego� spowo-
dowanego� przekształceniami� antropo-
genicznymi� „,� oraz� posiadanie� aktual-
nego� dokumentu� wystawionego� przez�
Okręgową�Stację�Chemiczno�-�Rolniczą�

(OSCHR)� w� Gliwicach,� potwierdzają-
cego� i� ustalającego� potrzeby� ilościowe�
i�jakościowe�wapnowania�gleb�w�danym�
gospodarstwie.� Uzyskanie� przez� rolni-
ków� dofinansowania� będzie� możliwe�
po� podpisaniu� indywidualnej� umowy�
cywilno�-�prawnej�ze�Śląską�Izbą�Rolni-
czą�w�Katowicach.�Ogółem�programem�
wapnowania� objętych� będzie� ok.� 9000�
ha�gruntów�rolnych�woj.�Śląskiego.�Rolą�
Gminy�jest�propagowanie�ww.�informa-
cji� na� terenie�Gminy�Kłomnice.�Gmina�
w�celu�ułatwienia� rolnikom�problemów�
związanych�z�transportem�próbek�gleby�
do�Stacji�Chemiczno�–�Rolniczej�w�Gli-
wicach�będzie�przyjmowała�próbki�wraz�
z�płatnością�za�wykonanie�analizy�(10,90�
zł�za�jedną�próbkę�z�powierzchni�do�2�ha)�
i� przekazywała� za� pośrednictwem� star-
szego�specjalisty�terenowego�do�badań.
Obowiązki�Rolnika:
1.�Zbadać� poziom� zakwaszenia� gleby�
w�OSCHR.

2.�Przygotować� załączniki� oraz� Wnio-
sek� według� wzoru� udostępnionego�
przez�ŚIR:
•� Numer�Rolnika
•� Oświadczenie� o� uzyskanej�wcze-
śniej�pomocy�de�minimis

•� Zalecenia� dawkowania� określone�

przez�OSCHR
•� Numer�konta�bankowego�do�prze-
lewu

3.�Złożyć� Wniosek� o� dofinansowanie�
wraz�z�załącznikami�w�ŚIR

4.�Podpisać�Umowę�na�dofinansowanie
5.�Zgodnie�z�Umową�na�dofinansowanie�
Zakupić�wapno�z�certyfikatem�jakości�
oraz�określeniem�zawartości�czystego�
składnika� nawozowego� w� przelicze-
niu�na�CaO

6.�Złożyć�Fakturę�zakupu�wapna�z�certy-
fikatemw�ŚIR

Obowiązki�ŚIR:
1.�Zawrzeć� Umowę� Dotacji� z� WFO-
SIGW�w� Katowicach� na� dofinanso-
wanie

2.�Zweryfikować� wnioski� rolników�
wraz�z�załącznikami

3.�Zawrzeć�Umowę�z�Rolnikami
4.�Zweryfikować� faktury� zakupu� i�wy-
płacić�kwotę�dofinansowania

5.�Przekazać� Rolnikowi� Zaświadczenie�
o�udzielonej�pomocy�de�minimis

6.�Przygotować� zestawienie� i� rozliczyć�
dotację�w�WFOSIGW

Informacji�szczegółowych�udziela:
•�ŚIR�w�Katowicach�–�w�zakresie�umów�
z�Rolnikami�i�rozliczeń�-�tel.�(32)�25�80�
445
•�OSCHR�w�Gliwicach�–�w�zakresie�ba-
dań�gleby�-�tel.�(32)�23�12�631
•�WFOŚiGW� w� Katowicach� –� fi-
nansowanie� całości� programu� -� tel.�
(32)�60�32�200.«

Wapnowanie - poprawa jakości gleby 
Adam Śliwakowski

W dniu 5 maja 2011 roku 
swoje 102 urodziny ob-
chodziła Pani Marianna 

śliwińska, mieszkanka wsi Lipicze. 
Z tej okazji dostojną Jubilatkę od-
wiedziła delegacja z Urzędu Gminy 
w Kłomnicach; Wójt Gminy Adam 
Zając i Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Danuta Wójcik.

Wójt� Gminy� złożył� Jubilatce� ser-
deczne�gratulacje�oraz�podziękowanie�
za� trudy� Jej� pracowitego� życia,� wrę-
czono� list� gratulacyjny,� kwiaty� i� upo-
minek.

Pani� Marianna� Śliwińska� jest�
obecnie� najstarszą� mieszkanką� gminy�
Kłomnice.� W� dalszym� ciągu� jest� mi-
łośniczką�literatury�i�czyta�książki�wy-

brane� przez� opiekującą� się� Nią� córkę�
Aleksandrę.� Wszyscy� marzymy,� aby�
dożyć�tak�sędziwego�wieku�w�dobrym�
zdrowiu� i�światłości�umysłu,�ale�osią-

gają�go�tylko�nieliczni.
Dostojnej� Jubilatce� życzymy� dużo�

zdrowia,� miłości� i� troskliwej� opieki�
bliskich�na�następne�lata.«

Danuta Wójcik

Panie Danuta Wójcik, Aleksandra Śliwińska, Marianna Śliwińska oraz Wójt Adam Zając

 Jubileusz 102  urodzin
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Powódź jest to ogromny żywioł, 
który wyrządza duże szkody 
na swojej drodze. Na terenie 

Gminy Kłomnice powódź w 2010 
roku również poczyniła duże szkody, 
większość z nich została naprawio-
na, lecz pozostała jedna bardzo istot-
na - jest to wyrwa, która powstała 
w Śliwakowie. Wyrwa�powiększa� się�
z� każdym� wyższym� poziomem� wody�
w� rzece� Warta.� Pomimo� pism� jakie�
były� wysyłane� do� Regionalnego� Za-
rządu�Gospodarki�Wodnej�w�Poznaniu,�
Śląskiego� Zarządu�Melioracji� i� Urzą-
dzeń�Wodnych�w�Katowicach�sytuacja�
nie�ulega�zmianie.�Do�dnia�dzisiejszego�
nie� przystąpiono� do� prac� związanych�
z�likwidacją�wyrwy�i�do�przywrócenia�

właściwego� rozdziału� wód� pomiędzy�
Wartą,�a�Młynówką.�Efektem�powsta-
nia� tej�wyrwy�jest�brak�wody�w�War-
cie�w�Zawadzie,�ponieważ�prawie�cała�
woda� z�Warty�wpływa�do�Młynówki,�
robiąc� z� niej� rwącą� rzekę� „górską”.�
Brak� wody� na� tym� odcinku� Warty�
jest� bardzo� szkodliwy� dla� bytu� sta-
wu� rybnego�w�miejscowości�Zawada,�
na� potrzeby� którego� woda� pobierana�
jest�z� rzeki� i�w� tej� sytuacji� jest� realne�
zagrożenia� dla� życia� biologicznego�
w�tymże�stawie.�

W�związku�z�sytuacją�jak�powstała�
na�wlocie�Młynówki�w�Śliwakowie�od-
było�się�w�dniu�30�maja�2011�roku�spo-
tkanie�w�Urzędzie�Gminy�w�Kłomni-
cach,�które�zostało�poprzedzone�wizytą�

w�terenie�na�miejscu�powstania�wyrwy.�
W�spotkaniu�uczestniczyli�przedstawi-
ciele�m.in.�następujących�instytucji:
•	 Andrzej� Kwapisz� –� Starosta� Czę-

stochowski
•	 Adam�Zając�–�Wójt�Gminy�Kłom-

nice
•	 Jan�Miarzyński�–�członek�Zarządu�

Powiatu�w�Częstochowie
•	 Andrzej� Szczeponek� -� z-ca�

dyrektora� Wydziału� Bez-
pieczeństwa� i� Zarządzania��
Kryzysowego�w�Śląskim�Urzędzie�
Wojewódzkim

•	 Grzegorz� Szewczyk� –� Dyrektor�
Regionalny�Regionalnego�Zarządu�
Gospodarki�Wodnej�w�Poznaniu

•	 Tadeusz� Stelmach� –� Kierownik�
oddziału�Śląskiego�Zarządu�Melio-
racji� i�Urządzeń�Wodnych�w�Ka-
towicach�oddział�w�Częstochowie

•	 Jan�Spychała�–�Śląski�Wojewódzki�
Inspektorat�Nadzoru�Budowlanego.
W� trakcie� spotkania� omawiano� te-

mat�naprawy�powstałej�wyrwy,�a�także�
w�jaki�sposób�należy�się�zabezpieczyć�
przed� powstaniem� podobnej� sytuacji�
w� przyszłości,� ponieważ� młynówka�
jest� kanałem� sztucznym,� który� został�
wykopany� w� okresie� międzywojen-
nym� w� celu� napędzania� koła� młyń-
skiego�i� jest� to�kanał�nieuregulowany.�
Regionalny� Zarząd� Gospodarki�Wod-
nej� w� Poznaniu� został� obowiązany�
do� przedstawienia� propozycji� sfinan-
sowania� i� sposobu�naprawy�powstałej�
wyrwy.�«

Wyrwa na Warcie

W dniu 10 maja miała miej-
sce w Urzędzie Gminy 
uroczystość pożegnania 

Pani Barbary Mizery - Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kłomnicach.

Pani�Barbara�Mizera�zkończyła�pra-
cę� w� naszym� Ośrodku� Pomocy� Spo-
łecznej�i�z�dniem�11�maja�przejeła�obo-
wiązki�Dyrektora�Miejskiego�Ośrodka�
Pomocy�Społecznej�w�Częstochowie.
Wójt� Gminy� w� imieniu� własnym�

i� wszystkich� pracow-
ników� wyraził� uznanie�
i� serdeczne� podzięko-
wał� za� dotychczasowe�
osiągnięcia� w� trudnej�
i� szlachetnej� pracy� na� rzecz� osób� po-
trzebujących� pomocy,� która� jest� po-
trzebna,�a�zarazem�trudna,�wymagająca�
nie�tylko�profesjonalnego�przygotowa-
nia� zawodowego,� ale� również� osobi-
stego� zaangażowania� i� umiejętności�
wczuwania� się� w� sytuację� drugiego�

człowieka.
Pani� Kierownik� przyjęła� również�

najlepsze� życzenia� pomyślności� i� sa-
tysfakcji� w� dalszej� pracy� zawodowej�
na�nowym�stanowisku�oraz�optymizmu,�
pogody�ducha� i� spełnienia�wszystkich�
planów�w�życiu�osobistym.«

Podziękowania 
za wspołpracę dla 
Pani Barbary Mizery

Robert Gonera

Adam Równiak

www.klomnice.pl
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Wiele sportowych emocji 
oraz kulinarnych i arty-
stycznych wrażeń towa-

rzyszyło imprezie „Woda, wiatr i ża-
gle”, która odbyła się w sobotę 21 
maja 2011 r. w gospodarstwie agro-
turystycznym „Pod żaglami” przy 
zalewie w Ostrowach. Organizatorem�
imprezy� było� Stowarzyszenie� LGD�
Razem�na�wyżyny.

Impreza�rozpoczęła�się�regatami�że-
glarskimi�w�klasach�Optymist�i�Omega.�
Zalew�w�Ostrowach�w�ostatnich�latach�
staje� się� coraz� popularniejszym� miej-
scem� uprawiania� sportów� wodnych.�
Tempo� temu� rozwojowi�nadają� cztery�
żeglarskie�Uczniowskie�Kluby�Sporto-
we�z� terenu�gmin�Mykanów� i�Miedź-
no.�Ich�wychowankowie�odnoszą�duże�
sukcesy� w� żeglarskich� zmaganiach�
również�w�skali�całego�kraju.

Zalew� w� Ostrowach� to� nie� tylko�
miejsce� do� wyczynowego� uprawiania�
żeglarstwa,� ale� również� do� rekreacji.�
Gospodarstwo� agroturystyczne� „Pod�
żaglami”� Państwa� Krawczyków� dys-
ponuje�kajakami�i�rowerami�wodnymi,�
które�można�wykorzystać�do�poznania�
malowniczej�okolicy�zalewu.

Atrakcją� żeglarskiego� pikniku� był�

pokaz� Wodnego� Ochotniczego� Pogo-
towia�Ratunkowego�z�Poraja,�który�za-
demonstrował� licznej�publiczności�jak�
należy� bezpiecznie� zachowywać� się�
nad� akwenem� wodnym� oraz� jak� wy-
glądają� akcje� ratunkowe� prowadzone�
na�wodzie.

Emocje� sięgnęły� zenitu� w� chwili�
rozpoczęcia�zmagań�„Trójboju�Gmin”.�
W� szranki� stanęły� drużyny� gmin:��
Miedźno� -� gospodarza� Turnieju,� My-
kanowa,� Kruszyny,� Rędzin,� Dąbrowy�
Zielonej�oraz�Kłomnic.�W�skład�druży-
na�Gminy�Kłomnice�weszli:�Agnieszka�
Borowiecka,�Martyna�Kowalik,�Mate-
usz� Wiewióra� z� 35.� Częstochowskiej�

Robert Kępa

Jarosław Policiński, Leszek Janik

15�maja 2011 roku w Kościele 
pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Garnku odbył 

się koncert, podczas którego filhar-
monicy częstochowscy wykonali Mszę 
koronacyjną Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, którą ten sławny kompo-
zytor napisał będąc u wrót do swo-
jej oszałamiającej kariery. Orkiestrze�
symfonicznej�pod

dyrekcją�Krzysztofa�Pośpiecha�oraz�
solistom� towarzyszyły,� aż� trzy� chóry:�
„Rezonans�con�tutti”�z�Zabrza,�Często-
chowski� Chór� Kameralny� oraz� Jasno-
górski�Chór�Mieszany.�

Partie�solowe�wykonali�uczestnicy�II�

Konkursu�Wokalnego�im.�Jana,�Edwar-
da�i�Józefiny�Reszków:�Aleksandra�Tu-
ralska� (sopran),� Małgorzata� Domagała�
(alt),�Hubert�Stolarski� (tenor)�oraz�To-
masz�Raff��(bas).

Koncert� ten� stanowił� wspomnie-
nie� o� niedawno�beatyfikowanym� Janie�
Pawle�II.�

Gdy� z� ogromnie� wysokich� prakty-
kabli� zniknęli� ostatni� chórzyści� rozpo-
częła�się�druga�część�koncertu.�Koncert�
ten,�był�doskonałą�okazją�do�prezenta-
cji� laureatów� zakończonego� w� marcu�
tego� roku� II�Konkursu�Wokalnego� im.�
Edwarda� Jana� i� Józefiny� Reszke,� któ-
rego� współorganizatorem� była� Gmina�

Drużyny� Harcerskiej� Płomień� Kłom-
nice� oraz�Robert�Kępa� prezes� Funda-
cji� im.� Reszków� z� Garnka.� Drużyny�
rywalizowały� w� trzech� dyscyplinach:�
wyścig� na� czas� kajakami� i� rowerami�
wodnymi�oraz�lepienie�babek�z�piasku.�
Rywalizacja� była� zacięta,� a� czołówka�
zmieniała�się�z�każdą�konkurencją.

Ostateczną� rywalizację� zwycięsko�
zakończyła� Gmina� Rędziny,� drugie�
miejsce� zajęła� Gmina� Dąbrowa� Zie-
lona� (beniaminek� rozgrywek� LGD),�
a�trzecie�miejsce�drużyna�Kłomnic.�Na�
zakończenie� pikniku� wystąpił� zespół�
szantowy��„oJ�taM”�z�Częstochowy.«

Piknik LGD nad zalewem w Ostrowach

Muzyka symfoniczna w Garnku

fot. Robert Juszczyk
›››
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Kłomnice.�W�koncercie�mieliśmy�oka-
zję�posłuchać�laureatów�I,II,III�miejsca�
oraz�wyróżnienia:�Joanna�Freszel�–�so-
pranistka�zaprezentowała�nam�recitativ�
i�arię�Hrabiny�z�opery�„Wesele�Figara”�
W.A� Mozarta� oraz� Walc� Julii� z� ope-
ry� „Romeo� i� Julia”�Ch.�Gounod.�Piotr�
Halicki� zdobywca�wyróżnienia� zaśpie-
wał� arię� Leporella� z� opery� „Don�Gio-
vani”� W.A� Mozarta� oraz� arię� Księcia�
Jeleckiego� z� opery� „Dama�Pikowa”�P.�
Czajkowskiego.� Joanna�Zawartko� zdo-
bywczyni�II�miejsca�pięknym�sopranem�
wyśpiewała� recitativ� i� arię� Donny� El-
wiry�z�opery�„Don�Juan”�W.A�Mozarta�
oraz�arię�Hrabiny�z�opery�„hrabina”�S.�
Moniuszki,� Eryk� Rymanowski� –� śpie-
wający�basem�zaprezentował� arię�Gre-
mina� z� opery� „Eugeniusz� Oniegin”� P.�
Czajkowskiego�oraz�arię�o�plotce�z�ope-
ry�G.�Rossiniego�„Cyrulik�Sewilski”.

Ich�wykonania�udowodniły,�że�pol-
ska� młodzież� to� elita� muzycznych� ta-

lentów,� które� mają� szansę� przebić� się�
do�czołówki�światowych�oper,�co�po�raz�
kolejny�potwierdziły�gromkie�brawa.

Całość� koncertu� poprowadziła� Pani�
Beata�Młynarczyk�-�Dyrektor�Filharmo-
nii�Częstochowskiej.

Koncert�zaszczyciło�swą�obecnością�
wielu� gości� m.in.� wnuczka� Edwarda�
Reszke�Pani�Maria�Bilowicz� fundator-
ka� Fundacji� im.� E.J.J.� Reszke,� poseł�
na�Sejm�RP�Pan�Szymon�Giżyński,�Sta-
rosta�Częstochowski�Pan�Andrzej�Kwa-
pisz,�Wójt�Gminy�Kłomnice�Pan�Adam�
Zając,�Wójt�Gminy�Kruszyna�Pani� Ja-
dwiga�Zawadzka,�Zastępca�Wójta�Gmi-
ny� Mykanów� Pan� Jacek� Staniewski,�
Dyrektor�Regionalnego�Ośrodka�Kultu-
ry�w�Częstochowie�Pani�Anna�Operacz,�
radni� powiatu� częstochowskiego� oraz�
gminy�Kłomnice.

Przedsięwzięcie� to,�dało�możliwość�
wszystkim�mieszkańcom�naszej�gminy�
na� „dotknięcie”� niecodziennych� ele-

mentów�kultury.�Mimo,�że�media�oferu-
ją�nam�wiele�możliwości,�nie�są�w�stanie�
zastąpić�bezpośredniego�kontaktu�z�mu-
zyką�symfoniczną.�Organizatorzy�widzą�
w� tym� przedsięwzięciu� wielką� szansę�
dla�młodzieży.�

Dla�wielu�z�nich�może�to�być�pierw-
szy�w�życiu�kontakt�z�„żywą”�muzyką,�
który�ma�szanse�zaowocować�poszerze-
niem�ich�zainteresowań.�

Koncert�zgromadził�szeroką�publicz-
ność�nie�tylko�z�terenu�gminy�Kłomnice,�
lecz�również�z�Częstochowy,�stanowi�to�
najlepszy�argument�dla�organizacji�tego�
rodzaju�wydarzeń.

Koncert� nie� mógłby� się� odbyć� bez�
wsparcia� ze� strony:� Gminy� Kłomni-
ce,� Starostwa� Powiatowego�w�Często-
chowie,� Filharmonii� Częstochowskiej,�
Gminnego� Ośrodka� Kultury� w� Kłom-
nicach,�Regionalnego�Ośrodka�Kultury�
w� Częstochowie,� Fundacji� im.� J.E.J.�
Reszków,� Stowarzyszenia� Przyjaciół�
Gaude�Mater�w�Częstochowie,�probosz-
cza�Kościoła�Parafialnego�w�Garnku�ks.�
Alojzego�Henryka�Zatonia�oraz�Stowa-
rzyszenia�Rodzin�Katolickich�w�Garn-
ku.�Serdeczne�podziękowania�w�imieniu�
organizatorów� składamy�Panu�Krzysz-
tofowi� Pośpiechowi� za� przygotowanie�
chórów� oraz� orkiestry� symfonicznej�
a�także�za�koordynację�działań�związa-
nych�z�organizacją� tego�dużego�wyda-
rzenia�muzycznego.

Patronat� medialny� nad� koncertem�
objęły�telewizja�TVP3�Katowice,�NTL�
Radomsko�oraz�Radio�Katowice,�dzięki�
czemu� przedsięwzięcie� stało� się� inte-
resującym� elementem� promocji� naszej�
gminy.«

A my się bawimy! 
Grażyna Jurczyńska

Przewodniczący Komisji Rew. 
PZER i J koi. R. Całus pięknie 
powitał zgromadzonych człon-

ków Związku ma imprezie integra-
cyjno - rekreacyjnej, która odbyła 
się 30 kwietnia br na boisku sporto-
wym w Kłomnicach.

Poinformował� zebranych,� że� obaj�
wiceprzewodniczący� Koi.� Kazimie-
rzem�Maklesem� są� organizatorami� te-
goż�spotkania.

Przedstawił� również� panów� Kazi-
mierza�i�Marka�Zająców,�którzy�uprzy-

jemniali�imprezę�pięknymi�melodiami.
Następnie� głos� zabrała� p.� Graży-

na� Jurczyńska� -� wiceprzewodnicząca�
Związku,� która� powiedziała,� że� „wio-
sna�nas�pięknym,�ukwieconym�majem�
powitała”.�1�wspomniała�o�obchodach�
corocznego� przepięknego�Święta� Pol-
skiej� Niezapominajki,� które� przypada�
15�maja.

Zadeklamowała� też� wiersz� dla�
wszystkich� koleżanek� i� kolegów� -�
związkowców.�Wiersz�nosił�tytuł�„Nie-
zapominajka”.� Jest� taki� piękny� i� taki�

polski�i�nasz,�że�pozwolę�sobie�przyto-
czyć�Państwu�jego�treść:�

„Kwiatku� malutki,� kwiatku� drob-
niutki�Spleciony�w�wianuszek�modry.�
Kwiatku�wiosenny,�kwiatku�bagienny,�
Tyś� piękny,� bo� jesteś� polski.� Kiedy�
kwitną� niezapominajki� To� pięknieje�
cały� świat� Dzieci� śmieją� się� radośnie�
Nam�ubywa�nieco�lat”.

Wraz�z�wierszem�przesłała�serdecz-
ne�życzenia�zdrowia,�miłości,�przyjaź-
ni�i�wzajemnej�życzliwości.

Wśród� zgromadzonych� panowała�

fot. Robert Juszczyk

›�

www.klomnice.pl
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atmosfera� podsycona� zapachem� pie-
czonych�na�grillu�kiełbasek�i�kaszanek.�
Jedni� tańczyli� tworząc�kółka�i�kółecz-
ka,�inni�śpiewali�w�takt�pięknej�muzy-
ki.

Były� przygotowane� 3� konkursy�
zręcznościowe.

Dwa� z� nich� były� przeprowadzone�
przez�Koi.�R.�Całusa�i�K.�Maklesa,�a�je-
den�przez�Koi.�G.�Jurczyńska.

Beatyfikacja Jana Pawła II - nasze pielgrzymowanie
Nie�mogło�nas�tam�zabraknąć...

Andrzej Borkowski - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Witkowicach

Kiedy rok wcześniej byliśmy 
na organizowanej przez Sto-
warzyszenie Rodzin Katolic-

kich w Witkowicach, pielgrzymce- 
wycieczce we Wrocławiu to pojawił 
się pomysł aby następny wyjazd zor-
ganizować do Włoch. Gdy pojawiła 
się pierwsza informacja o terminie be-
atyfikacji, wiedzieliśmy, że nie może 
tam nas zabraknąć i trzeba zacząć or-
ganizować grupę. Po�wstępnych� kon-
sultacjach�z�biurem�p.�Mariusza�Ogoń-
czyka� otrzymaliśmy� program� naszej�
pielgrzymki.� Wyruszyliśmy� w� drogę�
w�piątek�29.04.�rozpoczynając�mszą�św.�
w�katedrze�Częstochowskiej�wraz�z�inną�
grupą�z�naszej�diecezji.�W�pielgrzymce�
uczestniczyło� 41� osób� w� tym� dwóch�
kapłanów� ks.� Marek� Szumilas,� diece-
zjalny�asystent�Stowarzyszenia�Rodzin�
Katolickich�oraz�ks.�Krzysztof�Smuga,�
proboszcz� parafii� w� Myszkowie.� Naj-
ważniejszym� punktem� programu� była�
oczywiście�beatyfikacja�naszego�Papie-
ża,�ponadto�program�zawierał�zwiedza-
nie�Ravenny,�Asyżu,�Wenecji�oraz�San�
Marino.�Mimo�tego�maratonu�i�imponu-
jącego�tempa�towarzyszyło�nam�skupie-
nie� i� radość,�modlitwa� i� zabawa,� zmę-
czenie� i� krótkie� chwile� relaksu� (kąpiel�
w�Adriatyku).�Załączam�kilka� refleksji�
uczestników�naszej�pielgrzymki�(więcej�
na�stronie�www.andrzejborkowski.eu).

Małgorzata Śliwakowska (Kłomnice)

Od� zawsze� pragnęłam� znaleźć� się�
w� Rzymie� u� Naszego� Ojca� Świętego.�
Niestety�nie�udało�mi�się�spotkać�z�Nim�
za�Jego�życia�ziemskiego.�Ale�dane�mi�
było�być�teraz�na�beatyfikacji�Jana�Paw-
ła�II�wraz�z�całą�grupą�pielgrzymkową.�

Do� każdego� wyjazdu,� a� szczególnie�
na� taką� pielgrzymkę� staram� się� przy-
gotować.� Przeczytałam� wiele� książek�
i� artykułów� o� Janie� Pawle� II,� między�
innymi� książki� Pawła� Zuchniewicza� o�
„Lolku”� i� „Karolu�Wojtyle”.�W� dzień�
wyjazdu� otrzymałam� w� prezencie� od�
córki� książkę� Pawła� Zuchniewicza�
„Cuda�Jana�Pawła�II”.�W�czasie�podró-
ży�nie�było�czasu�na�czytanie.�Dopiero�
teraz�czytam� tą�książkę.�Czytając�wra-
cam�wspomnieniami�do�mojego�spotka-
nia�podczas�beatyfikacji�z�Ojcem�Świę-
tym�Janem�Pawłem�II.�I�moje�odczucia�
są�bardzo�podobne�do�ludzi,�którzy�Go�
spotkali� podczas� drogi� ziemskiej� lub�
w�modlitwie�po�Jego�śmierci�opisanych�
w�książce.�W�dzień�beatyfikacji�od�go-
dziny�2�w�nocy�w�Rzymie�krzątanie�się,�
którą�uliczką�byle�być�blisko�w�Waty-
kanie,� żeby� jak� najwięcej� zobaczyć…�
Olbrzymi�tłum�napierający�na�Watykan�
i� my� w� nim.� Przepychani,� umęczeni,�
w�końcu�zajęte� jakieś�miejsce�na�ulicy�
i�widać� przygotowania� do� beatyfikacji�
na� telebimie.�Dla�mnie�moment�odsło-
nięcia� wizerunku� Jana� Pawła� II� –� ten�
entuzjazm�ludzi,�którzy�przybyli�z�róż-
nych�stron�świata,�ale�przede�wszystkim�
z�Polski�dały�mi�nie� samowity�spokój,�
ukojenie� i� szczęście�na� jakie� czeka� się�
i�doświadcza�w�ramionach�„Ojca�Swe-
go”.�

Widząc� tłumy,� które� były� nie�
do� ogarnięcia� ani� myślą� ludzką� ani�
wzrokiem�sokolim�przypomniał�mi� się�
sposób� odbierania� tego� typu� zgroma-
dzeń�przez�beatyfikowanego�Jana�Paw-
ła�II�jako�swoiste�powtórzenie�wydarze-
nia�opisanego�w�Dziejach�Apostolskich;�
„Kiedy� nadszedł� wreszcie� dzień� Pięć-

dziesiątnicy,�znajdowali�się�wszyscy�ra-
zem�na�tym�samym�miejscu.�Nagle�dał�
się�słyszeć�z�nieba�szum,�jakby�uderze-
nie�gwałtownego�wiatru,�i�napełnił�cały�
dom,�w�którym�przebywali.�Ukazały�się�
im� też� języki� jakby� z� ognia,� które� się�
rozdzieliły,�i�na�każdym�z�nich�spoczął�
jeden.�I�wszyscy�zostali�napełnieni�Du-
chem�Świętym,�i�zaczęli�mówić�obcymi�
językami,�tak�jak�im�Duch�pozwalał�mó-
wić.� Przebywali� wtedy� w� Jerozolimie�
pobożni�Żydzi� ze�wszystkich� narodów�
pod� słońcem.� Kiedy� więc� powstał� ów�
szum,�zbiegli�się�tłumnie�i�zdumieli,�bo�
każdy� słyszał,� jak� przemawiali�w� jego�
własnym�języku”.

Sławomir Kopacki (Witkowice)

Stowarzyszenie�Rodzin�Katolickich,�
działające�przy�parafii�w�Witkowicach,�
zorganizowało� pielgrzymkę� do� Waty-
kanu� dla� tych,� którzy� chcieli� uczestni-
czyć�w�uroczystości�beatyfikacji�nasze-
go�Wielkiego� Rodaka–� Jana� Pawła� II,�
zmarłego�w�2005�roku.�Każdy�z�nas�–�
pielgrzymów–�mógł�duchowo�połączyć�
się� z� Naszym� Papieżem� we� własnym�
domu,�oglądając�transmisję�z�uroczysto-
ści.�My�chcieliśmy�jednak,�w�tym�jakże�
ważnym� dla� Polaków� dniu,� być� Tam,�
blisko�Naszego�Papieża.�

�Z�przyjemnością�muszę�stwierdzić,�
że�my�Polacy�możemy�być�dumni�z�nas�
samych;�ludzie�maszerujący�pod�polską�
flagą,� wyróżniali� się� z� tłumu� kulturą,�
skupieniem� modlitewnym� i� nienagan-
nym�zachowaniem.�Jest� to�sprawą�nie-
zwykle� istotną,� ponieważ� pokazaliśmy�
całemu�światu,�że�nie�jesteśmy�już�ste-
reotypowymi� turystami� z� Polski,� lecz�
potężnym� narodem,� od� którego� inni�

Konkursy�wzbudziły�duży� aplauz�
wśród�zgromadzonych,�Którzy�dopin-
gowali�swoich�faworytów�oklaskami.�
Było�dużo�śmiechu�i�zabawy,�a�zwy-
cięzcy� w� nagrodę� otrzymali� drobne�
upominki.

Mimo�chmurnego�nieba�i�deszczu�
zabawa�była�wyśmienita,�bo�dla�eme-
rytów�nie�ma�złych�dróg�i�złej�pogo-
dy.«

›››
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mogą�się�wiele�nauczyć.�
Żałuję� tylko� jednego� –� moja� żona,�

ze�względu�na�obowiązki�zawodowe�–�
nie�mogła� być�w�Watykanie� razem� ze�
mną.�Z�drugiej�jednak�strony,�cieszę�się,�
że�mogłem�być�jednym�z�tysięcy�Pola-
ków�pielgrzymujących,�aby�oddać�hołd�
Karolowi�Wojtyle,�a�dzięki�temu,�przy-
wiozłem�do�swojego�domu�coś�zacznie�
więcej,� niż� tylko� pozytywne� wrażenia�
z�miłej�wycieczki.�

Anna Koblańska (Kłomnice)

Niedawno�wszyscy� byliśmy� świad-
kami� doniosłej� uroczystości,� jaką� była�
beatyfikacji�Jana�Pawła�II.�Wielu�z�nas�
z�uwagą�śledziło�te�wydarzenia�w�tele-
wizji.� Ja,� dzięki� pielgrzymce� zorgani-
zowanej� przez� Stowarzyszenie� Rodzin�
Katolickich,� znalazłam� się� w� grupie�
szczęśliwców,� którzy� mogli� uczestni-
czyć� w� mszy� beatyfikacyjnej� w� Rzy-
mie.�Niestety�nie�udało�nam�się�dostać�
na� Plac� Świętego� Piotra,� ale� to� raczej�
było� do� przewidzenia� Liczył� się� sam�
fakt�bycia�tam�w�Watykanie,�w�miejscu�
gdzie�Nasz�Papież�Jan�Paweł�II�miesz-
kał�i�żył�przez�ostatnie�27�lat�i�w�którym�
teraz�został�ogłoszony�błogosławionym.

Spodziewałam� się,� że� na� beatyfi-
kację�przyjedzie�dużo� ludzi,� ale� te� tłu-
my,� które� zobaczyłam� przeszły� moje�
najśmielsze� wyobrażenia.� Przybyli� tu�
ludzie� ze�wszystkich� zakątków� świata.�
Jednocześnie� wśród� tego� wielonaro-
dowego,� wielojęzycznego� tłumu� czuło�
się� jedność� duchową,� ogromną�miłość�
do�Jana�Pawła�II�i�radość�z�jego�beaty-
fikacji.� To� cud,� że� jeden� człowiek� po-
trafił� zaskarbić� sobie�miłość� tak�wielu�
ludzi� na� całym� świecie.� Ale� przecież�
On�właśnie�starał�się�dotrzeć�do�wszyst-
kich�zakątków�świata,�żeby�być�blisko�
wszystkich� ludzi,�szerzyć�wiarę,�głosić�
nadzieję� i�dawać�miłość.�Dlatego� teraz�
my� pielgrzymi,� zgromadzeni� na� Pla-
cu� Św.� Piotra� i� wszystkich� pobliskich�
uliczkach�i�skwerkach�w�Rzymie,�przy-
byliśmy� tu� aby� oddać� mu� cześć� i� dać�
dowód�na� to,�że� trud� jego�pielgrzymo-
wania�nie�poszedł�na�marne,� że� ludzie�
potrafią�jednoczyć�się�w�imię�miłości...
Na�długo�w�moim�sercu�zostanie�wspo-
mnienie� tego� pięknego� słonecznego�
dnia�w�Rzymie� i� zarazem�nadzieja,� że�
wkrótce�będziemy�mogli�równie�donio-
śle� przeżywać� kanonizację� błogosła-
wionego�Jana�Pawła�II.

Stelmaszczyk Krystyna (Nieznanice)

Moim�marzeniem�było�uczestniczyć�
w� beatyfikacji� Jana� Pawła� II.� Ojciec�
Święty� jest� dla� mnie� wzorem� miłości�
i�dobroci.�Jak�się�dowiedziałam,�ze�jest�
organizowana�pielgrzymka�zaraz�podję-
łam�decyzje�że�jadę,�chociaż�odradzała�
mi�rodzina�i�znajomi,�że�będzie�bardzo�
dużo�ludzi�i�nie�wytrzymam�przy�moim�
stanie� zdrowia.� Jednak�nikogo�nie� słu-
chałam� raz� podjęłam� decyzję� i� jadę.�
Trasa�była�trudna,�zrobiliśmy�do�Rzymu�
2100km.�Spaliśmy�w�autokarze,�do�Rzy-
mu� dojechaliśmy� na� godz.� 3� w� nocy.��
udaliśmy� się� na� plac,� było� bar-
dzo� dużo� ludzi.� Byliśmy� niedale-
ko� kiedy� już� nie� wpuszczali� na� plac.��
Był� kłopot� wydostania� się� z� powro-
tem.� Udaliśmy� się� obok� na� plac,� tam�
tez� było� bardzo� dużo� ludzi� przemiesz-
czali� się� w� jedna� i� druga� stronę.� Mo-
mentami� bardzo� to� denerwowało,� bo�
nie� można� było� spokojnie� stanąć.� Za-
trzymaliśmy� się� za� samochodem� do-
stawczym� nikt� nas� nie� przepychał� i��
mogliśmy� spokojnie� czekać� do� godz.�
10,00� na� rozpoczęcie� mszy.� Chociaż�
był� szum,� gwar� ludzie� nie� przystanęli�
na� chwile,� można� było� się� wyciszyć,�
zmówić� różaniec� w� własnych� inten-
cjach.�Jak�się�rozpoczęła�msza�Św.�słu-
chaliśmy�z�radia�po�polsku.�W�ostatnim�
okresie� byłam� bardzo� przemęczona�
pracą� chorobami� w� rodzinie� ciągłymi�
wizytami�u�lekarza.�Tam�zapomniałam�
o�wszystkim�wyciszyłam�się,�mało�prze-
prowadzałam� rozmów� telefonicznych�
tylko�gdzie�jestem�i�jestem�zdrowa�Po-
mimo�trudu�wycieczki�wróciłam�szczę-
śliwa� ,� radosna� chętna� do� życia.� Cała�
rodzina�czekała�na�mnie�-powitała�mnie�
z�radością,�ze�wróciłam�zdrowa�i�zado-
wolona.� Musiałam� wszystkim� kolejno��
opowiadacz� jak� było.� Mam� nadzie-
je,� jeżeli� stan� zdrowia� mi� pomoże�
to� jeszcze� raz� odwiedzę� Watykan.�
Dziękuję�za�okazaną�mi�pomoc�i�prze-
praszam�jeżeli�kogoś�uraziłam�słowami.�

Asia i Łukasz (Lipicze - Częstochowa)

Pielgrzymka� na� beatyfikację� była�
dla� nas� niesamowitym� przeżyciem.�
Mimo� tysięcy� kilometrów� od� domu,�
na� ulicach� rzadko� kiedy� można� było�
usłyszeć� inny� język� niż� polski.�Wokół�
widać� było� biało-czerwone� flagi.� Ra-
dość� z� tego� dnia� była� wszechobecna,�
mimo�trudności�związanych�z�ogromem�
pielgrzymów,�tłokiem,�a�zbiegiem�cza-

su�z�narastającym�upałem.�Przebywanie�
w� tej� wspólnocie,� teoretycznie� obcych�
a� jednocześnie� bardzo� bliskich� ludzi�
było�niepowtarzalnym�przeżyciem.�Bar-
dzo�budujący�był�fakt,�że�ludzie�z�całego�
świata�mieli�potrzebę�przybyć�na�wiel-
kie� święto,� papieża� Polaka.� niektórzy�
czarnoskórzy� pielgrzymi� mieli� szaty�
z� podobizną� twarzy� błogosławionego�
Jana�Pawła�II.�Ważna�była�także�atmos-
fera�w�jakiej�podróżowaliśmy,�modlili-
śmy�się�w�intencjach�naszych�oraz�osób,�
które� podróżowały� z� nami� duchowo.�
Kwestia�modlitwy� była� bardzo�ważna,�
pozwoliła�nam�się�oderwać�od�codzien-
nych�problemów�i�przygotować�się�na�tę�
wielką� uroczystość.� Bardzo� cieszymy�
się,� że�mogliśmy� uczestniczyć�w� piel-
grzymce�w� tak� godnym� towarzystwie.�
Bardzo�dziękujemy.

Aldona Nabiałek (Witkowice)

Pielgrzymka� na� beatyfikację� Jana�
Pawła� II� była� dla� mnie� wspaniałym�
i� niezwykłym�wydarzeniem,� poza� tym�
była�to�pierwsza�tak�daleka�pielgrzymka�
w�moim� życiu.�Na� początku� gdy� zde-
cydowałam�się�w�niej�uczestniczyć,�nie�
spodziewałam�się,� że� spotka�mnie� tyle�
emocji,� wrażeń� i� radości.� Nasza� piel-
grzymka� była� czasem� śpiewu,� modli-
twy,�refleksji,�zwiedzania�i�najważniej-
szej�chwili�tj.�beatyfikacji�Jana�Pawła�II.�
Każdy�dzień�spędzony�we�Włoszech�był�
inny,�a�zarazem�szczególny,�czas�mijał�
bardzo�szybko.

Kiedy� nadszedł� ten� wyjątkowy�
dzień,�pierwszy�maja,�już�poprzedniego�
dnia� wieczorem� wyruszyliśmy� z� Lido�
Adriano�do�Rzymu�na�beatyfikację�Ojca�
Świętego.� Przez� niemal� całą� kilkugo-
dzinną� podróż� towarzyszyła� mi� ciągła�
niepewności�czy�dostaniemy�się�na�Plac�
świętego�Piotra.�Idąc�przez�Rzym�w�stro-
nę�placu�i�bazyliki,�kiedy�widziałam�ota-
czającym�mnie�tłum,�byłam�przerażona.�
Niesamowity� tłok� i� ścisk� spowodował,�
że� niestety� nie� udało� nam� się� dostać�
na� sam� plac.� Ogrom�wiernych� z� całe-
go� świata� zmusił� nas� do� „rozłożenia�
się”�w�dość�dalekiej�odległości�od�pla-
cu.�Nie�ukrywam,�że�w�tym�momencie�
ogarnęło� mnie� przygnębienia.� W� gło-
wie�pojawiły�się�myśl,�że�udało�mi�się�
już� przebyć� tak� daleką� drogę� z� Polski�
do�Włoch,�a�teraz�nie�mam�możliwości�
wejść�na�plac.�Jednak�kiedy�zaczęła�się�
Msza� święta� (której� słuchaliśmy� przez�
radio),�kiedy�zobaczyłam�wokół� siebie�
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wiele�szczęśliwych,�wzruszonych�ludzi�
z� całego� świata,� sama� również� poczu-
łam�radość,�że� tam�w�ogóle� jestem,�że�
mam� możliwość� uczestniczenia� w� tak�
doniosłym� i� niezwykłym� wydarzeniu,�
jak�beatyfikacja�Jana�Pawła�II.�To�były�
piękne�chwile,�które�na�zawsze�pozosta-
ną�w�moim�sercu.�

Kolejne� dni� pielgrzymki� były� wy-
pełnione� bardzo� intensywnym� zwie-
dzaniem�Rawenny,�Asyżu,�San�Marino�
i�Wenecji.�Dla�mnie�wspaniałym�wyda-

rzeniem� było� także� uczestniczenie� we�
Mszy�świętej�w�Bazylice�św.�Francisz-
ka�w�Asyżu�wraz�z�innymi�pielgrzyma-
mi�z�Polski�oraz�możliwość�zmówienia�
modlitwy�przy�jego�grobie.�Zobaczenie�
na� własne� oczy� niezwykłych� fresków�
Giotta,�jak�i�również�cudownych�raweń-
skich� mozaik� było� dla� mnie� niezapo-
mnianym�przeżyciem.�

Dziś� z� całego� serca� dziękuję� Bogu�
oraz�wszystkim�organizatorom�i�uczest-
nikom� tej� pielgrzymki,� że� mogłam�

w�niej�uczestniczyć.�
 Od organizatorów:

Wielka� wdzięczność� tym� wszyst-
kim,� którzy� przyczynili� się� do� naszej�
pielgrzymki,� którzy� w� niej� uczestni-
czyli�i�oczywiście�Panu�Bogu�za�to�do-
świadczenie�a�przede�wszystkim�za�dar�
życia�i�świadectwo�Jana�Pawła�II.

Zapraszamy�na�kolejną� pielgrzym-
kę� w� przyszłym� roku� -� do� Wilna,�
do� matki� Bożej� Ostrobramskiej.� Do�
zobaczenia...�na�pielgrzymim�szlaku.«

VIII Turniej Przyrodniczo  Łowiecki
Marzanna Borkowska, Robert Owczarek

Turniej Przyrodniczo Łowiecki 
już na stałe zagościł w kalenda-
rzu imprez szkolnych w naszej 

gminie. Celem tego turnieju jest pro-
pagowanie wiedzy o ekologii, przy-
rodzie i łowiectwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem współczesnej roli 
łowiectwa w utrzymaniu naturalne-
go środowiska oraz tradycji łowiec-
kiej w Polsce W tym roku szkolnym 
już po raz ósmy uczniowie naszych 
szkół mieli możliwość sprawdzenia 
swojej wiedzy z zakresu przyrody 
i łowiectwa oraz umiejętności strze-
leckich. Etap�gminny�turnieju�odbył�się�
29�kwietnia�w�Zespole�Szkół�w�Kłom-
nicach.�W�kategorii�„�wiedza�„�uczestni-
cy�musieli�się�wykazać�bardzo�szeroką�
wiedzą�z�zakresu�gospodarki�łowieckiej,�
odpowiadając�pisemnie�na�szereg�pytań.�
Pytania� przygotowane� przez� specjali-
stów�w�tej�dziedzinie�okazały�się�bardzo�
trudne.�Po�sprawdzeniu�prac�i�podlicze-
niu� punktów� wyniki� przedstawiały� się�
następująco:�I�miejsce�-�Tomasz�Kaczo-
rowski�gimnazjum�Kłomnice,�II�miejsce�
-� Agata� Rak� gimnazjum� Rzerzęczyce,�
III� miejsce� Katarzyna� Raźniak� gimna-
zjum�Kłomnice.�Równolegle�odbywała�
się�rywalizacja�w�kategorii�strzeleckiej.�
Do konkurencji strzeleckiej przystąpi-
ło 14 osób z Kłomnic, Zawady, Konar, 
Rzerzęczyc oraz Garnku. Strzelanie od-
bywało się w pozycji stojąc, w której 
zawodnicy oddawali 13 strzałów, w tym 
10 ocenianych. Zwyciężył Marcin Ja-
nik (uzyskał 86 pkt.), II miejsce Konrad 
Kempa (85), a III Jakub Jagusiak (85). 
Ze względu na rezultat drugiego i trze-
ciego zawodnika, brana pod uwagę była 
ilość 10 –tek. Komisja w składzie Ro-

bert Owczarek, Piotr Pindych, Zdzisław 
Matusiak postanowiła, by naszą gminę 
reprezentował Marcin Janik z Kłom-
nic. Nagrody� w� etapie� gminnym� tur-
nieju� zostały� ufundowane� przez�Urząd�
Gminy� Kłomnice� reprezentowany�
przez�panią�w-ce�wójt�Wandę�Kusztal,�
na�której� ręce� składamy� serdeczne�po-
dziękowanie.�Laureaci�etapu�gminnego�
reprezentowali� gminę� Kłomnice� w� fi-
nale�Regionalnego�Turnieju�Przyrodni-
czo-Łowieckiego� w� Krzepicach� prze-
prowadzonego� już� po� raz� VIII� przez�
Zarząd� Okręgowy� Polskiego� Związku�
Łowieckiego�w�Częstochowie,�Okręgo-
wą�Radę�Łowiecką.�I�tym�razem�nasi�re-
prezentanci�nie�zawiedli.�W�kategorii�„�
Wiedza�przyrodniczo�-�łowiecka”�Agata�
Rak,� Katarzyna� Raźniak� oraz� Tomasz�
Kaczorowski� zajęli� I� miejsce,� odpo-
wiadając�jako�jedyna�drużyna�bezbłęd-
nie� na� wszystkie� pytania� turniejowe.�
W�kategorii�strzeleckiej�nasz�reprezen-
tant�Marcin�Janik�również�zajął�I�miej-
sce.� Poziom konkurencji strzeleckiej 

był wyrównany, podobnie jak w kwali-
fikacjach gminnych. Marcin Janik na 50 
możliwych do uzyskania punktów�zdo-
był 43.�Każdy�ze�zdobywców�I�miejsca�
otrzymał� atrakcyjną�nagrodę�w�postaci�
kamery�cyfrowej.�W�kategorii�plastycz-
nej� uczennica� Szkoły� Podstawowej�
w�Kłomnicach�Ola�Drab� zajęła� trzecie�
miejsce,� otrzymując� w� nagrodę� aparat�
cyfrowy.

Turniejowi� w� Krzepicach� towarzy-
szyły:
•� � pokaz� ptaków� drapieżnych� (sowa�

śnieżna,� sowa� puchacz,� sokół� wę-
drowny,�sokół�raróg,�myszołów�rdza-
wosterny,�harris,�kruk)-�p.�Krzysztof�
Domański-�sokolnik�z�Bełchatowa�

•� �ciekawy,�a�dla�niektórych�zaskakują-
cy,�pokaz�odgłosów�różnych�ptaków�
przedstawił�p.�Czesław�Tyrol-� leśni-
czy�z�Koszęcina�

•� �prelekcja�wzbogacona�zdjęciami�nt.�
„Las�dobry�na�wszystko”-�p.�Andrzej�
Borkowski�z�Nadleśnictwa�Gidle�

•� �wystawa�Klubu�Kolekcjonera�i�Kul-
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›� tury�Łowieckiej� PZŁ� w� Częstocho-
wie,�którą�przygotowali-�p.�Zdzisław�
Korzekwa,�Mateusz�Krupiński�

•� � występ� artystyczny� uczniów� Gim-
nazjum�w�Krzepicach�pt.�„Mitologia�
ekologiczna”

Serdecznie� dziękujemy� organizato-
rom� turnieju,� sponsorom� oraz� wszyst-
kim�uczestnikom.«

Zabytki znane i mniej znane
Krzysztof Wójcik

Na obszarze Gminy Kłom-
nice jest wiele zabytków. 
Ten truizm powtarza się za 

każdym razem, gdy ktoś pyta nas 
o atrakcje terenu lub o wartości kul-
turowe. Pewnie� też� wymienia� się� te�
najciekawsze:� kościół� w� Kłomnicach,�
pałac� w� Nieznanicach,� dwór� w� Rze-
kach�Wielkich� i� pewnie� jeszcze� kilka.�
Jednakże� obok� nas� odchodzą� w� prze-
szłość�zabytki�mniej�może�okazałe,�ale�
także�cenne�dla�naszej�kultury�material-
nej.� Są� to� obiekty� drewniane.�Niegdyś�
nasze�wsie�w�przeważającej� części� za-
budowane� były� drewnianymi� chatami�
pokrytymi� strzechą.� Strzechy� zanikły�
już�niemal�całkowicie,�ale� jeszcze�dziś�
w�samych�Kłomnicach�jest�kilkadziesiąt�
drewnianych�domów.�Niestety,�słuszna�
skądinąd,� akcja� likwidowania� strzech�
w�latach�60-tych�XX�w.�wyeliminowała�
słomiane�dachy�ze�wsi�polskiej.�Także�
i�same�domy�znikają�dość�szybko,�gdyż�
ich�właściciele� budują� sobie� nowocze-
sne�domy,�a�stare�rozbierają.�Nie�można�
ich� za� to�winić,� bo�przecież� każdy�ma�
prawo� starać� się� poprawić� swój� byt.�
A�jednak�szkoda,�bo�wraz�z�nimi�znika�
dawna� atmosfera�wsi� i�wiedza� o� daw-
nym�życiu.

Karczewicka strzecha – ostatnia 
w gminie Kłomnice

Gdy� jedziemy� przez� Karczewice�
szosą�od�Kłomnic,�za� jednym�z�zakrę-

tów�pojawia� się� przed�nami�widok� jak�
z�początków�ubiegłego�wieku.�Pod�wy-
soką�ścianą�murowanego�budynku�skle-
pu�u�wylotu�ul.�Złotej�stoi�sobie�chata.�
Zwykła�chata�kryta�strzechą,�ze�ściana-
mi�bielonymi�wapnem�z�dodatkiem�nie-
bieskiego� barwnika.� Przez� swoją� zwy-
kłość�właśnie�niezwykła.�Bo�gdzie�teraz�
uświadczymy� jeszcze� wiejską� strze-
chę?!� Karczewicka� strzecha� ma� swoje�
lata,� bo� słomiana� powierzchnia� poro-
śnięta�jest�malowniczo�mchem.�Jeszcze�
ciekawsza�jest� jej�konstrukcja.�Nie�jest�
to�konstrukcja�czysto�zrębowa�(czasami�
nazywana� wieńcową),� gdyż� we� frag-
mentach� pojawia� się� powszechniejsza�
obecnie� budowa� sumikowo-� łątkowa�
(nad�i�pod�oknami).�W�gminie�Kłomni-
ce�na�palcach�jednej�ręki�mogę�policzyć�
budowle�wieńcowe.�

Czym� jest� ta� konstrukcja?� Podczas�
budowy�starano�się�używać�całych�be-
lek,�z�których�górną�nazywano�wieńcem�
a� dolną� przyciesią,� leżącą� na� podwali-
nach,�czyli�swego�rodzaju�murowanych�
z� kamienia� lub� cegły� fundamentach..�
Charakterystyczną�cechą�takiej�budow-
li�są�zrębowe�zamki�ciesielskie�na�wę-
głach.�Są�to�przemyślnie�ukształtowane�
końce�belek�tak�aby�po�nałożeniu�na�sie-
bie�wzajemnie� się� blokować.�Było� ich�
kilka�odmian:�na�obłap,�jaskółczy�ogon�
i� inne.� Dla� większej� stabilizacji� belek�
wiercono�w�nich�w�pewnych�odstępach�
otwory�i�wbijano�drewniane�kołki,�tzn.�

tyble.� Wewnętrzne� ściany�
kształtowano�w�podobny�spo-
sób.� Jednolity� przebieg� belek�
w� ścianie� przerywały� tylko�
konieczne� otwory� na� drzwi�
i� małe� okienka.� Dzięki� temu�
powstawały� konstrukcje� bar-
dzo�mocne,�odporne�na�boczne�
wiatry.� Wadą� ich� były� ogra-
niczone� możliwości� architek-
toniczne� –� powstawała� prosta�
chata� na� planie� prostokąta.�
W� niektórych� regionach� bu-
dowle� zrębowe�miały� na� wę-

głach� wystające� końcówki� belek� tzw.�
ostatki.�Tworzyły�one�dodatkową�prze-
strzeń�wokół�budynku�(zachata)�jak�też�
stanowiły�ozdobę.

Wracajmy� jednak� do� budynku�
w�Karczewicach�przy�ul.�Wolności�23.�
Chata� jest�malutka� i�zbudowana�zosta-
ła,�jak�utrzymują�właściciele,�przed�180�
laty,�a�na�pewno�w�początkach�XX�w.�
jako� dom� jednotraktowy� (na� szeroko-
ści�budynku�jest� tylko�jedna�izba).�We�
wnętrzu�zachowało�się�charakterystycz-
ne� wyposażenie� takiego� domu,� przede�
wszystkim�kaflowy�piec�z�okapem�i�za�
nim� piec� chlebowy.� Niekiedy� za� nimi�
sytuowano� dodatkową� przestrzeń-� za-
piecek.

Tego�typu�chaty�stanowiły�większość�
zabudowy�Karczewic,�Kłomnic�i�…�po-
zostałych�wsi�w�Polsce.�Gdzie� jeszcze�
można� je�znaleźć?�Taką�zabudowę�zo-
baczymy�na�starej�fotografii�z�początku�
XX�w.�(przed�1918�r.)�przedstawiającej�
obecną� ulicę� Bartkowicką� w� Kłom-
nicach.� Tam� też� natrafiłem� na� jedną�
z� dwóch� chat� w� Kłomnicach� o� kon-
strukcji�czysto�wieńcowej.�Obydwie�nie�
mają�już�strzech,�bo�dom�przy�ul�Bart-
kowickiej�5�kryty�jest�eternitem,�a�dom�
na� ul� Częstochowskiej� 95� (naprzeciw�
kościoła)�kryty�dachówką.�Obydwa�po-
chodzą�co�najmniej�z�początków�XX�w.,�
gdyż� widoczne� są� na� starych� fotogra-
fiach� z� tamtego� okresu.�Budynek� przy�
ul.�Bartkowickej�widoczny�jest�również�
na�wspomnianej�starej�fotografii,�wtedy�
kryty� jeszcze� strzechą.� Widać� w� jego�
ścianach� układ� belek� i� złączy� ciesiel-
skich� świadczący� o� konstrukcji� zrębo-
wej� (wieńcowej).�Niedawno�właściciel�
starannie� uszczelniał� szpary� między�
nimi�gliną�i�pomalował�wszystko�wap-
nem,� dzięki� czemu� budynek� robi�miłe�
wrażenie�zadbania,�choć�na�niektórych�
belkach�widać�ząb�czasu.

Dom�naprzeciw�kościoła�na�ul.�Czę-
stochowskiej� zbudowano� na� pewno�
przed� I�wojną� światową� i� widnieje� on�
w�ewidencji�zabytków.�Niedawno�ode-
rwano�część�desek�tzw.�szalunku�i�uka-
zały� się� potężne� belki,� których� użyto�
do� budowy� i� doskonale�widać� na� nich�
szczegóły�świadczące�o�konstrukcji�zrę-
bowej.�Był� to�nie� tylko�dom�mieszkal-
ny,�bo�w�czasie�jego�istnienia�mieściły�Chata w karczewicach               fot. Krzysztof Wójcik

www.klomnice.pl
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się� tu� różne� sklepy.� Podobny� budynek�
stał� jeszcze� przed� kilku� laty� niedaleko�
koło�plebanii,�gdzie�obecnie�jest�zespół�
sklepów.� Został� rozebrany,� gdyż� gro-
ził�zawaleniem.�Ten�jednak�jest�jednak�
w� dobrym� stanie� i� po� remoncie� może�
jeszcze�długie�lata�służyć�właścicielom.

Obecnie� wraca� moda� na� budowle�
z�drewna.�W�przeciwieństwie�do�daw-
nych� czasów� pozwalają� sobie� na� nie�

raczej� zamożni.� Dom� taki� jest�
wygodny� i� ciepły.� W� naszej�
gminie� też� takie� się� pojawiły.�
Współczesne� chaty� wykorzy-
stują� często� szczegóły� kon-
strukcyjne� do� ozdoby,� jak� np.�
wystające�„ostatki”�służące�nie-
gdyś�ułatwieniu�tzw.�„gacenia”�
czyli�ocieplania�ścian�domu.«

Chata o konstrukcji zrębowej w Kłomnicach. Obok ta sama chata około 100 lat wcześniej na fotografii przedstawiającej 
obecną ulicę Bartkowicką

Niepełnosprawni są wśród nas
Anna Ściążko

Rozwój cywilizacji, a co za tym 
idzie szybkie tempo życia, 
niezdrowe odżywianie oraz 

wszelkie zanieczyszczenia środowiska 
mają duży wpływ na zdrowie i życie 
rodzących się dzieci. Trudna sytuacja 
na rynkach pracy i nieruchomości 
przyczyniają się do tego iż decyzja 
o potomstwie podejmowana jest póź-
no. Dzieci�rodzi�się�zdecydowanie�mniej�
niż� kiedyś,� a� ponadto� często� docierają�
do�nas�informacje�o�urodzeniu�się�cho-
rego�dziecka.�Wiele�lat�temu�dzieci�nie-
pełnosprawne� trafiały� tylko� do� szkół�
specjalnych.�Obecnie�ich�liczba�wzrosła�
na�tyle,�że�są�one�zarówno�w�szkołach�
specjalnych�jak�i�masowych.�

Dziś� praktycznie� nie� ma� placów-
ki,� w� której� nie� byłoby� dziecka� nie-
pełnosprawnego.� Każda� z� nich� dąży�
do� tego� aby� jak� najlepiej� przygotować�
się� do� sprawowania� dobrej� opieki� nad�
tym�niepełnosprawnym�uczniem.�

Tak�też�jest�w�szkole,�w�której�pra-
cuje.�Jestem�oligofrenopedagogiem.��Na�
co� dzień� prowadzę� zajęcia� z� uczniem�
z�upośledzeniem�umysłowym�w�stopniu�
głębokim.�Wspólnie�z�koleżanką,�która�

uczy�w�klasie�II�SP�zorganizowałyśmy�
zajęcia� integracyjne� z� udziałem� tego�
chłopca.� Uczniowie� pozytywnie� zare-
agowali� na� obecność� Darka� w� klasie.�
Byli�zainteresowani�jego�wizytą,�a�także�
chłopiec� wykazywał� duże� zaintereso-
wanie� czynnościami� podejmowanymi�
przez� uczniów.� Zarówno� chłopcy� jak�
i� dziewczynki� starali� się� uatrakcyjniać�
czas� spędzany� z� Darkiem.� Uczniowie�
prezentowali� swojemu� koledze� róż-
ne�pomoce�dydaktyczne� i�chętnie�brali�
udział� we� wspólnej� zabawie.� Niektóre�
z�ich�zabaw�to:�układanie�i�roz-
bijanie� wieży� z� klocków,� na-
kładanie�klocków�na�kijek�oraz�
oglądanie� ciekawych� ilustracji.�
Wszyscy�świetnie�się�ze�sobą�ba-
wili�przez�długi�czas.��Rówieśni-
cy� chłopca�wykazali� się� dużym�
zrozumieniem� dla� jego� niepeł-
nosprawności� okazując� zainte-
resowanie� i�pomoc.�Widać�było�
zadowolenie�zarówno�na�twarzy�
Darka�jak�i�rówieśników.�

Inną� okazją� do� integracji�
chłopca� z� grupą� był� wspól-
ny� pobyt� w� kręgielni� „Hula�

Kula”.�Darek�miał�okazję�wziąć�udział�
we�wspólnej�zabawie�na�miarę� swych�
możliwości,� a� jego� rówieśnicy� mogli�
go�bliżej�poznać�i�przekonać�się�że�na-
wet�osoba�z�głęboką�niepełnosprawno-
ścią� też�może�być�dobrym�kompanem�
do�wspólnej�zabawy.�

Nasze�spotkania�będą�kontynuowa-
ne� co� wpłynie� korzystnie� na� rozwój�
Darka� jak� również� jak� również� dla�
dzieci� współuczestniczących� dla� któ-
rych�niepełnosprawność�drugiej�osoby�
przestaje�być�czymś�obcym.«
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Dzień 1 maja br. to wielki 
dzień, który wpisze się w hi-
storię współczesnego świata. 

Właśnie� tego�dnia�papież� Jan�Paweł� II�
został�wyniesiony�na�ołtarze.

Nowy�błogosławiony�jest�ważną�po-
stacią�nie�tylko�dla�Polaków�z�powodu�
swojej� narodowości,� ale� również� dla�
ludzi�na�całym�świecie.�Nie�dla�wszyst-
kich� możliwa� była� osobista� obecność�
na�beatyfikacji�w�Watykanie�lecz�każdy�
chciał� uczcić� w� wyjątkowy� sposób� to�
jakże� doniosłe� wydarzenie.� Z� wielkim�
zapałem� zajęli� się� tym� również� naj-
młodsi�mieszkańcy�naszej�gminy.

Przedszkolaki� z Przedszkola 
w Rzerzęczycach i Oddziału Zamiej-
scowego w Witkowicach wraz� z� wy-

chowawcami� przygotowały� spektakl,�
który� wprawił� każdego� widza� w� za-
chwyt.�Swój�program,�za�zgodą� i�przy�
współpracy� księdza� proboszcza� został�
przedstawiony� w� kościele� parafial-
nym�w�Rzerzęczycach.�W�czasie�mszy�
świętej�w�dniu�29.04.2011r.�odbyła�się�
premiera� występu.� Oprócz� pięknych�
wierszy� oraz�wielu� piosenek� odbył� się�
także� pokaz� slajdów� o� życiu� i� działal-
ności� Jana�Pawła� II.�Ksiądz�proboszcz�
wytłumaczył�dzieciom�znaczenie�słowa�
„święty”� oraz� podziękował� za� przygo-
towanie�tak�wspaniałego�spektaklu.�Na�
mszy� św.� licznie� zjawili� się� nie� tylko�
rodzice�podopiecznych�przedszkola�ale�
również�wielu�parafian.

Prapremiera� tego� przepięknego�

Przedszkolaki uczciły 
beatyfikację Jana Pawła II 

Edyta Deszcz

przedstawienia�odbyła�się�w�dniu�piąty�
maja� w� Przedszkolu� w� Witkowicach.�
Widownia�–�rodzice,�opiekunowie�dzie-
ci�-� również�byli�zachwyceni�przedsta-
wieniem.� Swoją� obecnością� uświet-
nił� przedstawienie� proboszcz� parafii�
w�Witkowicach.�Docenił�wielką�pracę,�
jaką� dzieci� włożyły� w� przygotowanie�
występu�dla�uczczenia�tak�ważnego�dla�
Polaków�wydarzenia.�

Na� zakończenie� tych� wyjątkowych�
i� radosnych� przedstawień� wszyscy� ze-
brani� wspólnie� zaśpiewali� ukochaną�
przez�Papieża�–�Polaka�pieśń�„Barka”.

Jan�Paweł�II�wielokrotnie�powtarzał�
jaką�wartością�dla�ludzkości�są�dzieci�„�
Dzieci�są�nadzieją,�która�rozkwita�wciąż�
na� nowo,� projektem,� który� nieustannie�
się� urzeczywistnia,� przyszłością,� która�
pozostaje� zawsze� otwarta.”� Szczerze�
je�kochał� i�napawał�nadzieją�na� lepsze�
i� szczęśliwe� jutro� „Dzisiaj� jesteście�
małym� płomykiem,� ale� dzięki� łasce�
Bożej�możecie�się�stać�płonącą�pochod-
nią,�niosącą�światło�Ewangelii� i� ciepło�
waszej� wzajemnej� miłości� i� przyjaźni�
wszystkim�rodakom”.«

 Jan Paweł II - Pamiętamy…
Walentyna Wilk, Marta Sech

Żaden człowiek nie ma ścieżek goto-
wych. Rodzimy się jak gąszcz, który 
może zapłonąć podobnie jak krzak Moj-
żesza lub może uschnąć. Ścieżki trzeba 
przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć 
na nowo, przecierać je trzeba tak długo, 
aż staną się proste… 

 (Karol Wojtyła)

Bohaterem naszego spotkania 
był nasz rodak - Jan Paweł 
II. Człowiek niezwykły i wy-

jątkowy. Dzięki� Niemu� zacierały� się�
granice�między�narodami�i�wyznaniami.�
Wszystko�co�czynił,�sprawiało,�że�choć�
w� części� staraliśmy� się� być� lepszymi�
i�doskonalszymi.�„On�świat�śmiertelnie�
chory�na�nienawiść,�chciał�uleczyć,�do-
bro�rozdając…”

Wieczorem�29�kwietnia�po�raz�kolej-
ny� brzegi� kościoła�w�Kłomnicach�wy-
pełniły� się� zaproszonymi� gośćmi.� Nie�
zabrakło� przedstawicieli� władz� lokal-
nych,� dyrektorów� szkół,� mieszkańców�
gminy�Kłomnice�i�jej�okolic.�

Minęło� już� kilka� lat� od� chwili,� gdy�
Bóg� zabrał� do� niebieskiego� pałacu,�

Sługę�Bożego,�Jana�Pawła�II.�Niewielu�
z� nas� miało� okazję� spotkać� go� osobi-
ście.�Chcielibyśmy,�aby�pamięć�o�Nim�
była� wciąż� żywa� i� aby� Jego� postać�
na�zawsze�miała�miejsce�w�naszych�ser-
cach.�Dlatego�uczniowie�Zespołu�Szkół�
w�Konarach� uczcili� pamięć� Jana�Paw-
ła� II,� prezentując� się� w� przepięknym�
montażu�słowno�–�muzycznym.�Dzięki�
wierszom�o�Papieżu�i�Jego�słowom�mo-
gliśmy� powrócić� pamięcią� do� tamtych�
chwil,�kiedy�był�z�nami�i�znów�poczuć�
Jego� obecność.� Również� chór� szkolny�
zaprezentował� wzruszające� piosenki,�
które� niejednokrotnie� towarzyszyły�
Ojcu� Świętemu� podczas� pielgrzymek�
do�Ojczyzny.�Dodatkowo�swym�wystę-
pem�muzycznym�uroczystość�uświetni-
ła� uczennica� kl.� I� gimnazjum� Zespołu�
Szkół� w� Zawadzie,� wielokrotna� laure-
atka� międzynarodowych� i� krajowych�
konkursów� oraz� stypendystka� Wójta�
Gminy� Kłomnice� –� Justyna� Borowik.�
Całokształt�widowiska�wzbudził�wśród�
odbiorców�niebywałe�emocje�i�uczucia.�
Na� twarzach� pojawiło� się� wzruszenie�

a� niekiedy� nawet� łza.�Nie� tylko� dzieci�
potrafią�pięknie�mówić�o�papieżu,�czego�
dowodem� był� niespodziewany� występ�
Pani� Teodozji� Szumlas� prezentującej�
wiersz�własny.

Jan� Paweł� II� został� beatyfikowany�
1�maja�2011�roku�w�Niedzielę�Bożego�
Miłosierdzia,�w�święto,�które�sam�usta-
nowił.�To�wielka�radość�dla�wszystkich�
Polaków.�Ta�beatyfikacja�jest�nam,�Po-
lakom,� bardzo� dziś� potrzebna.�Kościół�
powszechny� zyskał� nowego� błogosła-
wionego,�a�my�duchowego�przywódcę.�
W�tych� trudnych�chwilach,�które�prze-
żywamy� jako� naród,� beatyfikacja� jest�
szansą�na�przebudzenie�sumień�i�odzy-
skanie�godności.�To�szansa�na�przebu-
dzenie�narodu�i�polityków.

My�również�chcieliśmy�szczególnie�
uczcić�te�chwile,�dlatego�po�raz�pierwszy�
zorganizowaliśmy� I� Powiatowy� Kon-
kurs� Poetycki� pod� hasłem� „Jan� Paweł�
II�–�Pamiętamy”.�Serdeczne�podzięko-
wania�kierujemy�na�ręce�osób,�bez�któ-
rych� uroczystość� nie� miałaby�miejsca.�
Szczególne�wyrazy�wdzięczności�nale-
żą�się�Panu mgr Adamowi Zającowi – 
Wójtowi Gminy Kłomnice�za�objęcie�
Honorowym� Patronatem� tego� konkur-
su,�głównym�organizatorom:�Pani mgr 
Annie Gale – Dyrektor Zespołu Szkół 

www.klomnice.pl
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w Konarach, proboszczowi parafii 
w Kłomnicach – księdzu kanonikowi 
Mirosławowi Turoniowi�oraz�nauczy-
cielom� (muzyka - mgr Małgorzata 
Gojević, scenariusz i konkurs poetyc-
ki – mgr Walentyna Wilk, mgr Marta 
Sech, konkurs poetycki – ks. Kamil 
Zadrożny, prezentacja multimedial-
na – mgr Paweł Urbaniak oraz mgr 
Aldona Chrząstek, mgr Ewa Bąk, 
mgr Aneta Łapeta), uczniom i absol-
wentom z Zespołu Szkół w Konarach,�
którzy�uczestniczyli�w�przygotowaniach�
tego�przedsięwzięcia.

Z� 14� szkół� z� powiatu� częstochow-
skiego�otrzymaliśmy�blisko�50�konkur-
sowych�utworów.

I�kategoria�wiekowa� to�szkoła�pod-
stawowa.� Wyróżnienie� otrzymała�
uczennica�kl.�IV�SP�im.�Edwarda�Resz-
ke�w�Borownie,� Klaudia� Janeczek,� III�
miejsca� otrzymały:� uczennica� kl.� VI�
SP� im.� Janusza�Korczaka�w�Zawadzie�
-�Ewelina�Kowalik,�uczennica�kl.�VI�SP�

im.�Jana�Pawła�II�w�Konarach�–�Joanna�
Gawrońska,�uczennica�kl.�V�SP�im.�Ja-
nusza�Korczaka�w�Zawadzie�–�Paulina�
Musiał.�II�miejsca�otrzymały:�uczennica�
kl.�V�ZS�w�Skrzydlowie�–�Paulina�Pluta,�
uczennica�kl.�VI�SP� im.�Marii�Konop-
nickiej�w�Jamkach�–�Korzonku�–�Jago-
da�Januszko,�uczennica�kl.�VI�ZS�im.�B.�
Prusa� w� Garnku� –� Aleksandra� Żurek.�
I�miejsca�otrzymali:�uczennica�kl.�V�SP�
im.�Jana�Pawła�II�w�Konarach�–�Kata-
rzyna�Michoń,�uczeń�kl.� IV�ZS� im.�B.�
Prusa�w�Garnku�–�Adam�Klec.�W�ka-
tegorii�Gimnazjum�przyznano�następu-
jące�nagrody:�wyróżnienie� -� uczennica�
Kl.�I�Gimnazjum�w�Garnku�–�Katarzyna�
Ciastek.� III� miejsca� otrzymała� uczen-
nica�kl.�I�gimnazjum�w�Rzerzęczycach�
–�Kinga�Cieślak.� II�Miejsca�otrzymali:�
uczennica� kl.� II� Gimnazjum� w� Kona-
rach�–�Weronika�Michoń,�uczeń�kl.�IIa�
Gimnazjum�nr�20� im.�Aleksandra�Fre-
dry� w� Częstochowie� –� Mateusz� Łon-
giewka,� uczennica� kl.� II� Gimnazjum�

im.� Jana� Pawła� II� w� Borownie� –� Zu-
zanna�Brzeszczak.�I�miejsca�otrzymały:�
uczennica�kl.� III�Gimnazjum�w�Skrzy-
dlowie� -�Anna� Pluta,� uczennica� kl.� III�
Gimnazjum� w� Konarach� –� Patrycja�
Mielczarek.�

Wszystkim� laureatom� serdecznie�
gratulujemy,� a� niżej� wymienionym�
opiekunom� z� całego� serca� dziękujemy�
za� ich� przygotowanie:� mgr� I.� Rydel� –�
Gimnazjum� nr� 20� im.� A.� Fredry,� mgr�
B.Woldan,� mgr� B.� Woldan� –� Zespół�
Szkół�w�Zawadzie,�mgr�O.�Gonera,�mgr�
A.�Błaszczyk�–�Zespół�Szkół�w�Skrzy-
dlowie,�mgr�S.�Mikulska� –� Jaśkiewicz�
–�Zespół�Szkół�w�Garnku,�mgr�K.�Wa-
rońska� –� Gimnazjum� im.� Jana� Paw-
ła� II� w� Borownie,� mgr� A.� Rataj,� mgr�
A.Pietras�-�Zespół�Szkół�w�Rzerzęczy-
cach,�mgr�M.�Mituła�–�Borek�–�Szkoła�
Podstawowa� im.� Marii� Konopnickiej�
w�Jamkach�–�Korzonku,�mgr�U.�Tądel,�
mgr�A.�Tądel�-�Szkoła�Podstawowa�im.�
E.�Reszke�w�Borownie.«

12�maja uczniowie klas trze-
cich szkół podstawowych 
z całej naszej gminy mo-

gli sprawdzić się w Gminnym Kon-
kursie pod hasłem „English is Fun”. 
Konkurs przygotowany został przez 
nauczycielki języka angielskie-
go p. Anetę� Prokop� z� Zespołu� Szkół�
w�Kłomnicach�oraz�p.�Ewę�Bąk�uczącą�
w�Zespole�Szkół�w�Konarach.�Ucznio-
wie�podczas�konkursu�składającego�się�
z�dwóch�części�pracowali�w�trzyosobo-
wych�drużynach.�Po�ukończeniu� testu�
pisemnego� sprawdzającego� wiado-
mości� z� języka� angielskiego�w� zakre-
sie� programu� młodszych� klas� szkoły�
podstawowej,� uczestnicy� przystąpili�
do� quizu� w� formie� zabawy.� Ta� część�
konkursu�wywołała�bardzo�dużo�emo-
cji,� gdyż� trzecioklasiści� zmagali� się�
z� takimi� zadaniami� jak� naśladowanie�
i� odgadywanie� czynności,� rozpozna-
wanie�odgłosów�zwierząt,� a�następnie�
nazywanie� ich� w� języku� angielskim,�
odgadywanie�co�kryje�się�na�obrazku,�
udzielanie�odpowiedzi�na�pytania.�

Poziom� wiedzy� oraz� umiejętności�
uczniów� był� bardzo� wyrównany.� Po�
zsumowaniu� punktów� za� obie� części�
konkursu�okazało�się,�że�najlepiej�po-
radzili�sobie�uczniowie�ze�Szkoły�Pod-
stawowej�w�Garnku:�Julia Lechnata,�
Zuzanna Kosmala� oraz� Bartłomiej 
Strojec (167pkt.), II�miejsce�zajęła�re-
prezentacja� szkoły� w� Rzerzęczycach:�
Gabrysia Dziubek, Kinga Wójcik 
oraz Adam Politański� (166pkt.),� III�
miejsce� zajęła� druga� grupa� z� Rzerzę-
czyc� w� składzie:�Rafał Matuszczak, 
Zuzanna Gajewicz oraz Domini-
ka Raźniak� (164pkt.).� Wyróżnienie�
(154pkt)�wywalczyła�grupa�z�Kłomnic:�
Julia Boral, Julia Matuszczyk, Ka-
mil Musiał.

Szkołę� Podstawową� w� Konarach�
(152pkt.)� reprezentowały:� Gabrysia 
Dobrzańska, Dagmara Strączyńska 
oraz Zuzanna Bąk,� natomiast�Szkołę�
Podstawową� w� Zawadzie:� Anna Ju-
reczko, Aleksandra Momot i Ma-
ciej Musiał (152pkt.).� Z� Witkowic�
przyjechali� do� nas:�Kamila Witczak, 

Gminny Konkurs z Języka Angielskiego 
„English is Fun” 

Ewa Bąk, Aneta Prokop

Maciej Kubik oraz Michał Jagusiak,�
natomiast�szkołę�w�Skrzydlowie�repre-
zentowały:�Julia Boral, Karolina Ba-
jor oraz Julia Zakrzewska.�Wszyscy�
uczestnicy� konkursu� otrzymali� upo-
minki tj.� ołówki,� długopisy,� plakaty�
oraz� zakładki� do� książek,� natomiast�
laureaci� otrzymali� nagrody�książkowe�
ufundowane�przez�wydawnictwa�języ-
kowe.�Wręczenia� dyplomów� oraz� na-
gród�dokonała�Pani�Dyrektor�Katarzy-
na� Jurkowska.�Serdecznie�dziękujemy�
Dyrekcji�ZS�w�Kłomnicach�oraz�Pani�
Dyrektor�ZS�w�Konarach za�pomoc�fi-
nansową�w�zorganizowaniu�konkursu.�

Komisję� konkursową� tworzy-
li� nauczyciele� angliści� towarzyszą-
cy� uczniom� z� poszczególnych� szkół,�
w� związku� z� tym� za� pomoc� w� prze-
prowadzeniu�konkursu�pragniemy�po-
dziękować:�p.�Izabeli�Canghelaris�z�ZS�
w�Garnku,�p.�Aleksandrze�Knysak�z�ZS�
w�Witkowicach,�p.�Izabeli�Szkop�z�ZS�
w�Rzerzęczycach,�p.�Annie�Wawrzkie-
wicz�z�ZS�w�Skrzydlowie�oraz�p.�Ar-
kadiuszowi�Sitkowi�z�ZS�w�Zawadzie.�

Gratulujemy� zwycięzcom� i� liczy-
my,�że�w�przyszłym�roku�spotkamy�się�
ponownie.«
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W Zespole Szkół im. K. Ma-
kuszyńskiego w Skrzydlo-
wie dobiega końca drugi 

etap remontu związany z moderni-
zacją budynku, w którym jesienią 
powstała nowoczesna kotłownia. 
Obecnie�trwają�prace�na�zewnątrz,�po-
legające�na�wymianie�kostki�brukowej�
przed� szkołą� oraz� położeniu� nowej�
opaski�wokół�budynku�w�celu�zapew-
nienia� bezpieczeństwa� uczniom� oraz�
transportu�opału�do�kotłowni.�Prace�nie�
mogły�rozpocząć�się�wcześniej,�ponie-
waż�fundusze�przeznaczone�na�remont�
okazały�się�niewystarczające�do�wyko-
nania�tego�zadania.�

Dyrektor� szkoły� Lidia� Burzyńska�
podjęła� działania� o� pozyskanie� spon-
sorów�do�zakończenia�inwestycji.�Zro-
zumienie�sytuacji�i�wsparcie�finansowe�
okazał� Wójt� Gminy� Kłomnice� Adam�
Zając.�Górnicze� Zakłady�Dolomitowe�
w� Siewierzu� nieodpłatnie� przekazały�
24�tony�kruszywa�pod�kostkę�brukową.�
Z� kolei� pan� Wojciech� Śliwakowski,�

właściciel� firmy� Skład� Węgla� H.U.T�
w� Konarach,� nieodpłatnie� zapewnił�
transport�kostki�brukowej�oraz�kruszy-
wa�od�producentów.�

W� tym� miejscu� dyrektor� szkoły�
i� społeczność� szkolna� pragną� złożyć�
serdeczne� podziękowania� za� okazaną�
pomoc� i�wsparcie,�ponieważ� bez�nich�
prace� nie�mogłyby� zostać� ukończone.�
Szczególnie� jesteśmy�wdzięczni� panu�
Śliwakowskiemu,�który�poświęcił�swój�
wolny� czas� i� udostępnił� samochody�
do� kilkakrotnego� transportu� materia-
łów.

Jeszcze�raz�okazało�się,�że�na�ludzi�
dobrej�woli,�którzy�rozumieją�potrzeby�
i� problemy� innych,� zawsze�można� li-
czyć.�Dzięki�współdziałaniu�cel�został�
osiągnięty.�Obejście�naszej�szkoły�jest�
bezpieczne�i�estetyczne,�a�położona�na-
wierzchnia� dowodem,� że� każdy� trud,�
który�prowadzi�do�dobrego�opłaca�się.

Serdeczne�podziękowania�dla�pana�
Wojciecha� Śliwakowskiego,� właści-
ciela�firmy�Skład�Węgla�H.U.T�w�Ko-

narach,�ul.�Polna�4a�dystrybutora:�
najwyższej� jakości� węgla� z� pol-
skich� kopalń,� miału� węglowego,�
ekogroszku� PIEKLORZ� i� RE-
TOPAL,� ekogroszku� czeskiego,�
za� nieodpłatny� transport� kostki�
brukowej� oraz� kruszywa� od� pro-
ducenta�do�Zespołu�Szkół� im.�K.�
Makuszyńskiego� w� Skrzydlowie�
składa�dyrektor� szkoły�Lidia�Bu-
rzyńska�i�społeczność�szkolna.«

Wyjazd do Turcji w ramach 
realizacji programu Comenius

Aleksandra Knysak

W przeddzień Tygodnia Bi-
bliotek (obchodzonego po 
raz ósmy) Gminna Bibliote-

ka Publiczna zaprosiła Teatr Edukacji 
i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa 
do Przedszkola w Kłomnicach. Ak-
torzy przedstawili spektakl teatralny 
o charakterze profilaktyczno-eduka-
cyjnym pt. „MAGICZNA KSIĘGA”. 
Celowo� wybrałyśmy� ten� spektakl,� aby�
zachęcić� „Maluszki”� do� obcowania�
z� książką.� Bajki� to� nie� tylko� telewizja,�
wideo�czy�Internet.�Książka�jest�dostęp-
na�w�każdej�chwili,�mogę�się�nad�jakimś�
problemem� dłużej� zastanowić� -� nic� nie�
ucieknie.�Czytanie�książek�pobudza�wy-
obraźnię�i�chęć�poznawania�świata.

Spektakl� opowiada� historię� małego�
króliczka,� który� jest� bardzo�nieszczęśli-
wy,�ponieważ�rodzice�wymagają�od�nie-
go,�by�czytał�książki.�Uważa�to�za�stratę�
czasu,�który�mógłby�spędzić�na�innych,�
ciekawszych� zajęciach.� Pewnego� dnia�
podczas�spaceru�króliczek�odnajduje�Ma-
giczną�Księgę�Baśni�ukrytą�przed�złym�
czarodziejem.�Z� nudów� zaczyna� czytać�
księgę� i� przenosi� się� do� świata� bajek.�
W� ten�sposób�poznaje�historię� „Dziew-
czynki� z� zapałkami”,� „Jasia� i�Małgosi”�
oraz�„Żabiego�króla”.�Magiczna�Księga�
była� inspiracją� dla� króliczka� do� pójścia�
do�biblioteki�po�inne�bajki�i�baśnie.

Nawiązując� do� hasła� Tygodnia� Bi-
bliotek� pragnę� zaprezentować� wiersz�
autorstwa� pracownicy� biblioteki� P.� M.�
Smolarczyk.

Biblioteka - zawsze po drodze,
nie mijam - wchodzę.

Dobry�wybór�proszę�wierzyć,
Z�wiedzą�trzeba�też�się�zmierzyć.
Biblioteka�–�piękna�sprawa,
Wybór�książek�i�zabawa.
Dla�każdego�coś�miłego.
Są�bajeczki�dla�małego
i�książeczki�dla�starszego.
Dla�pań,�panów�oraz�dzieci

wypożyczysz,�a�potem�polecisz
swym�znajomym�i�sąsiadom,

bo�tu�służą�dobrą�radą.
I�czekają�codziennie�cierpliwie
Wejdź�-�na�pewno�szczęśliwie
znajdziesz�coś�dla�siebie.
A�więc�do�zobaczenia!

Biblioteka czeka na Ciebie!�

Teatr Maska
Barbara Charaziak

Ludzie dobrej woli są wśród nas
Alina Błaszczyk

W dniach 25.04. – 02.05. 2011 
r.� pięcioosobowa� grupa�
uczniów�wraz�z�opiekunami�

p.�A.�Knysak�i�p.�W.�Wrońskim,�udała�
się� do�malowniczej�miejscowości� Fe-
thiye�w�południowej�Turcji�w�ramach�
realizacji�programu�Comenius.�Była�to�
przedostatnia�wizyta�dwuletniego�pro-
jektu� „Współpraca� pokoleń”.� Ucznio-

wie� Zespołu� Szkół� w� Witkowicach,�
uczestniczący� w� tej� wizycie� to:� Julia�
Raj,� Kamila� Postawa,� Kamila� Wró-
bel,�Tomasz�Burzyński,�Tomasz�Żyła.�
Oprócz� uczniów� z� Polski� do� Fethiye�
przybyły�również�delegacje�z�Niemiec�
oraz� Łotwy.� Naszą� podróż� rozpoczę-
liśmy�od�wyjazdu� z�Witkowic� na� lot-
nisko� Pyrzowice� w� pobliżu� Katowic.�

www.klomnice.pl
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Następnie,� niemałych� wrażeń� dostar-
czył�nam�przelot�samolotem�tureckich�
linii� lotniczych�Onurair�do�Dalamanu,�
skąd�dotarliśmy�autokarem�do�Fethiye.�
W�trakcie�pobytu�mieliśmy�możliwość�
nawiązać�nowe�znajomości,�miło�spę-
dzić� czas� na� nauce,� zabawie,� zwie-
dzaniu,� poznawaniu� nowej� kultury�
i� języka.� Zobaczyliśmy� jak� uczą� się�
uczniowie� w� zaprzyjaźnionej� z� nami�

prywatnej� szkole� podstawowej� Őzel�
Fethiye� İlkőģretim� Okulu.� Wspólnie�
pracowaliśmy� na� zajęciach,� mieliśmy�
też�możliwość� zwiedzenia�miasteczka�
Fethiye.� Korzystając� z� przepięknej,�
słonecznej�pogody�udaliśmy�sie�na�wy-
cieczkę� łodzią� po� Morzu� Śródziem-
nym.� Zwiedziliśmy� również� urokliwe�
miejca,� takie� jak� Park� Saklikent,� czy�
ruiny�starożytnego�amfiteatru�w�Tloss.�

Z� pewnością� niezapomnimy�wspólnie�
spędzonych� wieczorów� przy� kolacji�
i�wtórze�tureckiej�muzyki,�oraz�wspól-
nych�tańców.�Mimo�tęsknoty�za�rodzi-
cami,�przykro�było�nam�opuszczać�ten�
przpiękny�kraj.�Pełni�niezapomnianych�
wrażeń�i�wspomnień�utrwalonych�w�fo-
tografiach,�opaleni�promieniami�słońca�
wróciliśmy�do�Witkowic.�«

Impreza odbyła się 7 maja i jak 
co roku organizatorem było koło 
ZMW w Zawadzie, wyjątko-

wo w tym roku turniej odbył się 
w Kłomnicach w restauracji „Mio-
dowy Dwór”. Rozgrywki rozpoczęły 
się o godz. 10:30,� chwilę� wcześniej�
odbyło�się�losowanie�grup�i�powitanie�
przez�prezesa�ZMW�w�Zawadzie�-�Da-
miana�Sambora.�Każdy�z�uczestników�
otrzymał�bon�na�kebab�lub�zapiekankę�
oraz�0.5�l�napój.�W�rozgrywkach�wzię-
ło� udział� 30� zawodników,� uczestnicy�
z�pobliskich�wiosek�takich�jak:�Zawa-
da,� Kłomnice,� Lubojenka,� Borowno,�
Bogusławice�czy�też�Pławno.�Zmagali�
się�oni�przez�12�godzin�co�dało�w�sumie�
ok� 120� partii.� Po� długich� godzinach�
zmagań�wyłonili�się�najlepsi�gracze:

1�miejsce� -� Robert�Wilk�
(Lubojenka� -� w� 2009r.�
Robert�także�zajął�1�miejsce�w�turnieju�
bilardowym,�który�odbył� się�w�Zawa-
dzie)
2�miejsce�-�Szymon�Fresel�(Lubojenka)
3�miejsce�-�Marcin�Kozak�(Kłomnice-�
właściciel�restauracji)
4�miejsce�-�Mateusz�Wilk�(Kłomnice)

Na�turniej�przybyła�także�nowo�po-
wstała� telewizja� internetowa� zmwtv�
prowadzona� przez� kolegów� z� Borow-
na,� relację� można� obejrzeć� na� stronie�
www.zmwtv.info�

Zwycięzcom� gratulujemy� i� zapra-
szamy�za�rok�J�

W� najbliższym� czasie� koło� ZMW�
w�Zawadzie�będzie�organizatorem�bądź�
współorganizatorem�imprez�takich�jak:

IV Turniej Bilardowy 

ZMW o puchar Wójta 

Gminy Kłomnice
Damian Sambor

•	 Święto�Ludowe�PSL�w�Zawadzie�
(12-06-2011r.)

•	 V� Turniej� Piłki� Siatkowej� ZMW�
w� Zawadzie.� (19.06.2011r.)�
W� zawodach� będą� mogły�
uczestniczyć� wszystkie� osoby,�
które� stworzą� zespół� 5� os.� +�
1� dziewczyna� i� zapiszą� się�
w�odpowiednim�terminie.�Zawody�
są� przewidziane� na� 12� drużyn�
z�całego�powiatu.

•	 Noc� Świętojańska� w� Zawadzie�
(25-06-2011r.)

•	 VI� Zlot� Powiatowy� ZMW�
w�Zawadzie�(1-3�lipiec�2011r.).«

Już wkrótce tj. 17 i 19 czerw-
ca 2011r. w Kłomnicach oraz 
w Mstowie odbędą się Mistrzo-

stwa Polski w kolarstwie szosowym 
w kategorii juniorka oraz junior.

Nas�najbardziej� interesuje�dzień�17�
czerwca�2011r.�kiedy�to,�przy�Zespole�
Szkół�w�Kłomnicach� odbędzie� się� in-
dywidualna�jazda�na�czas�na�dystansie�
15�km�(start�o�godz:�16.30)�dla�juniorek�
i�na�dystansie�20�km�dla�juniorów�(start�

o�godz:�17.15).
Dla�porządku�dodam�że�w�dniu�19�

czerwca� w� Mstowie� odbędzie� się� dla�
tych� samych� kategorii� start� ze� star-
tu� wspólnego.� Juniorki� będą� musia-
ły�przejechać� trasę�77�km� (start� godz:�
10.00)�a�juniorzy�dystans�132�km�(start�
godz:�12.40).

Organizatorami�Mistrzostwa�Polski�
są:� CZ.K.K.S.� Kolejarz-Jura� Często-
chowa,�Urzędy�Gmin:�Kłomnice,�Kru-

Mistrzostwa Polski w Kłomnicach
Leszek Janik

szyna,� Mstów,� Urząd� Marszałkowski�
woj.� Śląskiego,� Starostwo� Powiatowe�
w�Częstochowie

W� związku� z� tym� że� wyścig�
w�indywidualnej�jeździe�na�czas�w�dniu�
17.06.2011r.�(piątek)�zostanie�rozegra-
ny� na� trasie� DK� 91� w� kierunku� Ra-
domska,� informujemy� że� w� dniu� tym�
od� godz:� 16.00� osoby� chcące� jechać�
w�stronę�Radomska�będą�musiały�sko-
rzystać�z�objazdu�kierując�się�w�Kłom-
nicach� na� Konary,� Zawadę,� Gidle.�
Utrudnienie� to� będzie� obowiązywało�
do� momentu� zakończenia� wyścigu� tj.�
do�godz:19.00.

Zapraszamy�do�oglądania�wyścigu.�
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W dniu 29 maja 2011 roku 
na zbiorniku wędkarskim 
OSP w Pacierzowie odbyły 

się zawody wędkarskie o Puchar Wój-
ta Gminy Kłomnice dla dzieci z Zespo-
łu Szkół w Konarach.

W� zawodach� wzięło� udział� szesna-
ścioro�dzieci.�Emocje�były�bardzo�duże.�
Zawodom� towarzyszyła� przyjemna� at-
mosfera�oraz�kibicowanie�przez�opieku-
nów.�Po�dwóch�godzinach�wędkowania�
szczęśliwcem�okazał� się� uczeń�Zespołu�
Szkół�w�Konarach� –�Kacper�Koza� zaj-
mując�pierwsze�miejsce.�Drugie�miejsce�
zajął�Krzysztof�Boral,� a� trzecie�miejsce�
Mateusz� Pietura.� Po� zważeniu� wszyst-
kie�ryby�wróciły�do�wody.�Zwycięzcom�
pierwszych�miejsc�Pani�Wanda�Kusztal�
v-ce� wójt� gminy� Kłomnice� oraz� Pani�
Anna� Gała� dyrektorka� Zespołu� Szkół�
w�Konarach�wręczyła�puchary.�Wszyscy�
uczestnicy�zawodów�wędkarskich�otrzy-
mali�pamiątkowe�dyplomy�oraz�prezen-
ty.

Na�koniec�uczestnicy�zawodów�roz-
mawiali� o� swojej� pasji� wędkarskiej,�
były� też� smaczne� kiełbaski� z� grila.�

Zwycięzcom� gratulujemy� wygranych�
i�zapewniamy,�że�w�przyszłości�będzie-
my�takie�zawody�organizować.�

Na� koniec� pragniemy� dodać,� że�
zbiornik� we� wsi� Pacierzów� istniał� od�
kilkunastu� lat.� Niestety� jego� wygląd�
znacznie� odbiegał� od� obecnego� wyglą-
du,�zanieczyszczony�przypominał� jedno�
wielkie� szambo.� Różne� były� pomysły�
co� do� dalszego� istnienia� tego� zbiorni-
ka,� były� też� pomysły� aby� go� zasypać.�
Dzięki�przychylności�wójta�gminy�Pana�
Adama�Zająca�w�roku�2004�zbiornik�zo-
stał� oczyszczony,� odżyły� źródła,� które�
powodują� że� zbiornik� jest� pełen� wody�
nawet�podczas�suszy.�Zrodziła�się�także�
inicjatywa�powstania�sekcji�wędkarskiej�
przy� OSP� w� Pacierzowie.� Pomysł� był�
trafiony.�Obecnie�sekcja�wędkarska�liczy�
ponad�30�członków.�Dzięki�dużemu�za-
angażowaniu�druhów�strażaków,�którzy�
nie� szczędząc� własnego� czasu� dopro-
wadzili�do�zagospodarowania�oraz� jego�
zarybienia� w� Pacierzowie� jest� miejsce,�
gdzie�miło�można�spędzić�czas�nad�wodą�
i�rozwijać�zainteresowanie�wędkarstwem�
zwłaszcza�wśród�dzieci�i�młodzieży.�«

Zawody wędkarskie w Pacierzowie
Konrad Chrząstek

Moja Ojczyzno
�

*�*�*

Żegnam�Cię�moja�Ojczyzno
Chociaż�bardzo�chcę�tu�być
Ale�nie�ma�dla�mnie�miejsca
Muszę�przecież�z�czegoś�żyć.

W�innym�kraju�moje�życie
Chociaż�tęskno�będzie�mi

Lecz�tam�czeka�na�mnie�praca
Tam�otwarto�dla�mnie�drzwi.

Co�ja�czuję,�tego�nie�wiesz
Ty�Ojczyzno,�Matko�moja
Ale�z�góry�Ci�wybaczam

Wiem,�ta�wola�nie�jest�Twoja.

Jednak�przypatrz�się�spokojnie
Na�mych�braci,�siostry�moje
I�zatrzymaj�ich�przy�sobie
Przecież�to�są�dzieci�Twoje.

*�*�*

Janina Chrząstek

Muzyka symfoniczna w Garnku

Uczestnicy konkursu „English is Fun”
III Gminny Dzień Dziecka pod patronatem Wójta Gminy
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (artykuł	w	następnym	numerze)

Naszi pielgrzymi w Watykanie Występ chóru z Zespołu Szkół w Konarach 
podczas Wieczornicy z okazji Beatyfikacji Jana 

Pawła II, solistka Justyna Borowik z Zawady

Zwycięzcy konkursu: 
Julia Lechnata, Zuzanna Kosmala i  
Bartłomiej Strojec

Przedszkolaki uczciły beatyfikację Jana Pawła II

www.klomnice.pl
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Julia Nikolaj
Urodziła	się	03.03.2011r.
Ważyła	 3900g	 i	 mierzyła	
58	 cm.	 Razem	 z	 rodzicami	
Pauliną	i	Dawidem	mieszka	
w	Częstochowie.

Natalia Słowik
Urodziła	 się	 23.10.2010r.,	
Ważyła	3650g	i	mierzyła	62	
cm.	Razem	z	rodzicami	Iloną	
i	Robertem	mieszka	w	Kłom-
nicach.

Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, pochwalcie 
się Czytelnikom  naszej lokalnej gazety. 

Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać na adres: 
 
gazeta@klomnice.pl lub sekretarz@klomnice.pl,
ewentualnie dostarczyć na płycie do Urzędu Gminy  Kłomnice 
ul. Strażacka 20, I piętro pokój 106. 

IV Turniej Bilardowy ZMW o puchar Wójta Gminy Kłomnice

Zawody wędkarskie w Pacierzowie
fot.  Konrad Chrząstek

„A my się bawimy!”


