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Koncert pamięci Reszków

fot Jakub Konieczko

Pwd. ZHP Jędrzej Moderski
Członek Stowarzyszenia
Szarych Szeregów

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY HARCERKI
I HARCERZY Z SZARYCH SZEREGÓW ZIEMI
CZĘSTOCHOWSKIEJ KTÓRZY ZGINĘLI
W LATACH 1939-1945
Autorem pomnika jest hm ZHP Ryszard Jakubiak. W dniu 23 października 2007
roku projekt został przedstawiony Dyrektorowi cmentarza Św. Rocha w Częstochowie ks. Mieczysławowi Wach. Z projektem zapoznał się również konserwator Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Odział w Częstochowie p. Włodzimierz
Sikora. Termin zakończenia prac przy budowie pomnika zaplanowano na miesiąc
październik 2008r. Pomnik stanie na cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie w sąsiedztwie kwatery Nr 21 – przyległej do placu kościelnego, a więc w pobliżu głównego wejścia do zabytkowego kościoła. Na płycie po prawej stronie odznaka Szarych Szeregów i napis:

			
			

PAMIĘCI
HARCEREK I HARCERZY
SZARYCH SZEREGÓW
ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
KTÓRZY ZGINĘLI W LATACH 1939-1945
Stow. Szare Szeregi
SPOŁECZEŃSTWO CZĘSTOCHOWY

Spis treści

Drodzy czytelnicy!

K

ończy się kolejny rok szkolny i zbliżają się wakacje dla uczniów wszystkich
typów szkół. Ta dwumiesięczna przerwa w obowiązku szkolnym jest bardzo potrzebna młodym ludziom z wielu powodów. Kiedy rano mam okazję podnieść plecak któregoś z moich wnuków to nieodmiennie odnoszę wrażenie,
że w środku są kamienie i to ciężkie kamienie. A przecież ci młodzi ludzie muszą
niejednokrotnie pokonać wcale niemałą odległość z domu do szkoły i powrotem.
Co prawda większość uczniów korzysta z plecaków ale patrząc na to w jaki sposób
te plecaki są noszone, można niestety mieć pewność, że odbije się to w przyszłości
na ich zdrowiu. Okrągłe plecy, skrzywione kręgosłupy, bardzo często mają swój
początek w zbyt wielkich obciążeniach jakie muszą nosić uczniowie. Jeśli dodamy do tego czas, spędzony w ławkach szkolnych, a potem w domu nad klawiaturą
komputera, to na efekty o których wyżej długo nie trzeba będzie czekać. Co prawda szkoła zapewnia uczniom ćwiczenia korygujące wady postawy w czasie lekcji
wychowania fizycznego ale często sami uczniowie nie rozumiejąc wagi problemu
unikają tych ćwiczeń. Tak więc jeśli chcemy aby nasze młode pokolenia były pozbawione wad postawy to trzeba szukać innych rozwiązań. Może na wzór innych
krajów wprowadzić zasadę odrabiania lekcji w szkole. W domu pozostało by tylko
czytanie lektur i nie trzeba byłoby codziennie dźwigać takich ciężarów jak to dzieje
się dzisiaj. Wydaje mi się, że należałoby zająć się tym problemem jak najprędzej.
Cały ten mój przydługi wywód miał na celu udowodnienie wszystkim, jak bardzo potrzebne są wakacje dla młodych ludzi. W tym czasie mogą nadrobić te braki
w organizmie, które nawarstwiły się w trakcie roku szkolnego. Ostatnio na koszulce
młodego człowieka przeczytałem napis „CHODZENIE DO SZKOŁY MOŻE BYĆ
PRZYCZYNA WIELU GR0ŹNYCH CHORÓB”. Oby ten napis pozostał tylko
w kategorii uczniowskich żartów.
Wszystkim uczniom, dużym i małym życzę aby spędzili ten zasłużony urlop ciekawie ale i bezpiecznie, tym przed którymi walka o indeksy albo o miejsce w wymarzonej szkole ponad gimnazjalnej życzę powodzenia a potem jak w starej piosence
Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras bywaj zdrów
Do widzenia wam canto cantare
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Pomoc do plantacji trwalych
Adam Śliwakowski

A

gencja Rynku Rolnego informuje, że został uruchomiony
nowy mechanizm „Pomoc
do plantacji trwałych”.
Mechanizm ma na celu udzielenie
pomocy stanowiącej zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych
przez Rolnika z tytułu założenia plantacji weiloletnich roślin energetycznych.
Uczestnik mechanizmu
O pomoc do plantacji trwałych może
ubiegać się Rolnik(osoba fizyczna lub
prawna, bądż grupa osób fizycznych
lub prawnych, bez wzgledu na status
prawny takiej grupy i jej członków),
który:
• prowadzi działalność rolniczą
na terytorium Polski,
• jest zarejestrowany w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców (CRP)
prowadzonym przez ARR.
Przedmiot dopłaty
Rodzaje roślin objętych pomocą
do plantacji trwałych to:
• Wierzba (Salix sp.);
• Topola (Populus sp.);
• Miskant (Miscanthus sp.);
• Ślazowiec pensylwański (Sida

hermaphrodita).
Stawki dopłat
Kwota pomocy wyliczona będzie
w oparciu o zryczałtowane koszty założenia 1 ha plantacji danego rodzaju
rośliny energetycznej, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogólne warunki
Pomoc do plantacji trwałych przyznana jest, jeżeli plantacja:
• Obejmuje obszar conajmniej 1 ha,
• Nie została założona na trwałych
użytkach zielonych,
• Jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok
następujący po roku założenia
plantacji,
• Została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,
• Położona jest:
- 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej
jako grunt leśny,
- 3 m od granicy sąsiedniej działki

gruntu użytkowanej w sposób inny
niż określony powyżej,
• Nie została założona na gruntach:
- objętych obszarową ochroną
przyrody, jeżeli plany ochrony tych
obszarów jednoznacznie nie dopuszczają w danych miejscach zakładania plantacji,
- zmeliorowanych, w przypadku
plantacji topoli i wierzby.
W danym roku Rolnik może ubiegać się o przyznanie pomocy do założenia plantacji trwałych o powierzchni
nieprzekraczającej 100 ha.
O pomoc mogą ubiegać się również Rolnicy, którzy założyli plantacje
trwałe w 2007r., lecz nie wcześniej niż
w dniu 1 września 2007 r.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać we właściwym ze względu na mmiejsce położenia plantacji,
Oddziale Terenowym ARR.
Wniosek o przyznanie pomocy
do plantacji trwałych powinien zostać złożony w terminie do 3 miesięcy
od dnia złożenia, w Biurze Powiatowym ARiMR, wniosku o przyznanie
płatności do upraw roślin energetycznych.Szczegłowe warunki udzielenia
dopłat, formularz wniosku oraz akty
prawne są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo
rolnicze-realizacja wypłat

Zarząd Powiatowy Związku
Młodzieży Wiejskiej
w Częstochowie przedstawia
dwutygodniową ofertę letniego
dniu 26.05.2008 r, Urząd Gminy
w Kłomnicach otrzymał dotację
wypoczynku dla dzieci
w wysokości 73.235,02 zł na wypłaty
rolników, uprawnionych
zwrotu części podatku akcyzowego
do świadczeń KRUS.

W

Koszt: 300 z
Termin:
I turnus 4.07.2008 – 27.07.2008
II turnus 28.07.2008 – 10.08.2008
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Janówka” k/ Sławy Ul.
Nowosolska 89, 67-410 Sława
Wiek: 8 – 18 lat
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej
w Cze –wie., ul. Waszyngtona 73/15,
codziennie od Pn – Pt, w godz. 10.00
– 15.00 lub pod numerem telefonu: 034
3249725.
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zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych. Jednocze-

śnie pragnę przypomnieć wszystkim
producentom rolnym, którzy ubiegali
się w marcu br. o zwrot podatku akcyzowego, iż należny zwrot można odebrać w kasie Urzędu Gminy w Kłomnicach w godzinach od 900 do 1400.

Szkockie bydło górskie (Highlands)

W

niniejszym artykule chciałbym
podzielić się z rolnikami z terenu naszej gminy wrażeniami hodowcy
utrzymującego bydło należące do jednej z najstarszych ras, która wychodowana została w północnej Szkocji.
Charakterystycznymi cechami tej rasy
jest niecodzienna uroda czyli długie
rogi i kudłata sierść.
W roku 1994 przyjęty został do realizacji „Program rozwoju hodowli by-

dła mięsnego w Polsce”. Rasa highlands jest jedną z 13 ras, dla których
Związek Hodowców Bydła Mięsnego
prowadzi księgi hodowlane. Oczywiście ras mięsnych jest dużo więcej
i każda z nich ma określone cechy. Generalnie możemy je podzielic na rasy
ekstensywne i intensywne. Rasa highlands to rasa jak najbardziej ekstensywna. Nie odznacza się wielkością
ani tempem wzrostu. Byki osiągają

ków i okazalo się, że przez całą zimę
nie było dokarmiane, chociaż pasza
na ten cel była zgromadzona. Dużym
atrybutem tej rasy jest niewątpliwie
nietypowy wygląd, co widać na zdjęciach.
Mała agresywność sprzyja utrzymaniu tej rasy w gospodarstwach agroturystycznych. Na terenie naszej gminy
jest stadko tej rasy. Pasie się na Chmielarskich łąkach. A może na innych łąkach mogłyby się paść też krowy mięsne nie koniecznie te, które przyrastaja
500 kg na rok. A może krowy ras ekstensywnych korzystające z gorszych

pasz objętościowych, niewymagające
budynków idealnie nadają się do gospodarstw ekologicznych produkujących zdrową żywność.

Aktualności z prac Rady Gminy

Rady Gminy w dniu 28.05.2008r. mam
nadzieję, że też przyczyni się do poprawy nawierzchni naszych dróg wprowadzając uchwałę mówiącą o zaciągnięciu kredytu w kwocie 2000000 złotych
z przeznaczeniem na zadanie: ”Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.”,
Ostatnia Sesja to także uchwała związana ze zmianami w budżecie gminy
na 2008r. w związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania: „Modernizacja ul. Strażacka, Targowa,
Sądowa w Kłomnicach” i „Kanalizacja
ul. Południowa, Wrzosowa, Brzozowa, Sosnowa w Kłomnicach”, a także
ze względu na składanie wniosków
o dofinansowanie ze środków unijnych
na zadania: „Budowa basenu wKłomnicach”, „Przebudowa ulic w miejscowości Konary.”

750 kg przy wzroście 1,30 cm.
Istotną zaletą tej rasy jest odporność
na złe warunki pogodowe, długowieczność, oraz niewygórowane wymagania
paszowe. Bydło górskie żywi się przede
wszystkim zielonką pastwiskową i sianem, w mniejszych ilościach sianokiszonką i słomą. Bydła tej rasy nie żywi
się kiszonką z kukurydzy, ogranicza
się również prawie do zera karmienie
paszami treściwymi.
Jako zainteresowany zakupem
skontaktowałem się z hodowcą z północy Polski, było to w marcu. Zobaczyłem stado na pastwisku bez budyn-

Małgorzata Śliwakowska

W

dniu 22.04.2008r. Komisja
Oświaty, Sportu, Zdrowia
i Polityki Społecznej zebrała się na posiedzeniu w temacie
bibliotek na terenie Gminy Kłomnice – wyjazd w teren. Radni mogli
zobaczyć Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach i filie; w Zawadzie,
Garnku, Skrzydlowie, Rzerzęczycach.
W komisji uczestniczyła Dyr. Bibliotek p. B. Charaziak, która oprowadziła nas po „królestwie”bibliotecznym
i udzielała informacji w tym temacie.
Po objeździe bibliotek komisja wnioskowała do Wójta Gminy o rozpatrze-

nie możliwości zmiany lokum Biblioteki w Skrzydlowie, a także widziała
potrzebę utworzenia filii bibliotecznej
w Witkowicach dla potrzeb sołectw:
Witkowice, Chorzenice, Nieznanice.
Radni także odbyli posiedzenie
w sprawie aktualnych danych odnośnie wyglądu dróg na terenie gminy.
Tu szczególną uwagę skierowano
na drogi robione ostatnio metodą natrysku powierzchniowego i komisje
wnioskowały o dopilnowanie naprawy
tych dróg przez firmy w ramach gwarancji. Według mego rozpoznania naprawy te obecnie trwają. Ostatnia Sesja

CO TAM PANIE W… POWIECIE?

Powstają nowe nawierzchnie
na drogach powiatowych
Jan Milc

O

d kilku lat sprawdza się
w praktyce współpraca pomiędzy samorządami powiatowym i gminnym w zakresie
modernizacji dróg powiatowych.
Co prawda, nie wszystkie samorządy
gminne z terenu powiatu częstochowskiego przystąpiły do tej współpracy,
jednak nie przeszkadza to w podejmowaniu takiej przez ich większość.
Współpracę tę między Gminą Kłomnice a Starostwem należy uznać za udaną. Proponowane przez Powiatowy

Zarząd Dróg rozwiązania są akceptowane przez samorząd gminy. Stosowany od kilku lat parametryczny podział
środków przeznaczanych na wykonanie tzw. „nakładek” sprawia, że są one
wykonywane w wielkościach proporcjonalnych do długości dróg powiatowych w konkretnej gminie. Ponadto
corocznie Rada Gminy uchwala wsparcie finansowe dla powiatu z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni
dróg powiatowych. Z kolei to wsparcie
jest wzmacniane przez środki powiato-

GAZETA KŁOMNICKA - Czerwiec 2008

Piotr Borzęcki

we w takiej samej wielkości.
Na terenie Gminy Kłomnice powiat jest właścicielem ponad 61 km
dróg. W roku bieżącym na ich renowację przypada 225 tys.zł. Kwota
ta to właśnie proporcjonalny „przydział”. Za te środki można byłoby
wykonać ok. 4.500 m² nakładek bitumicznych tj na odcinku liczącym ok.
900 m. Jak łatwo policzyć przy niezmiennej wielkości przypadających
środków „już” za niecałe 68 lat mielibyśmy odnowione wszystkie drogi
powiatowe! Stąd pełne zrozumienie
problemu ze strony władz gminnych
i uchwalenie na rok 2008 pomocy finansowej dla powiatu w wysokości
300 tys.zł. Taką samą kwotę dodatkowo wykłada powiat (z zaciągniętej
pożyczki) i tym sposobem w roku bieżącym budżet na nakładki na terenie
Gminy Kłomnice wyniesie 825 tys.

›››
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› zł (225 tys – „przydziałowe”, 300 tys ści w Rzerzęczycach - Niwki (1,1 km) towego Zarządu Dróg i w ustaleniach
– pomoc gminy, 300 tys – dodatkowe
środki powiatu). Za tę kwotę będzie
można poprawić nawierzchnię na ok.
3,1 km dróg. Istotnym elementem tej
współpracy jest możliwość wskazywania przez Wójta Gminy odcinków
dróg, na których nakładki powinny
być wykonane w pierwszej kolejności. Plan renowacji nawierzchni na rok
bieżący przewiduje, że będą one wykonane na drodze nr 1077S – ul. Wolno-

oraz na drodze 1029S Kłomnice – Św.
Anna (2,0 km). W czasie, kiedy piszę
ten materiał, większość planowanych
robót została już wykonana. Dzięki staraniom radnych powiatu przyspieszono
wykonanie nakładki na drodze Rzerzęczyce – Niwki. W trakcie realizacji
tego zadania pojawił się, wcześniej
nie przewidywany problem z odwodnieniem części drogi. Tu dużą elastyczność wykazało kierownictwo Powia-

z Wójtem Gminy p. Adamem Zającem
postanowiono wspólnie (powiat zapłacił za robociznę, gmina – za materiały)
dodatkowo wykonać przepust, a przy
znacznym udziale mieszkańców Niwek udrożnić fragment rowu.
Jest to przykład na to, że wspólnymi
siłami można zrobić więcej i lepiej.

Obchody 100-lecia powstania Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach
Katarzyna Matuszczyk

W

sobotę w dniu 24 maja
2008r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach obchodziła uroczyście 100-lecie swego istnienia.
Zebrani w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłomnicach członkowie
Spółdzielni, ich rodziny i zaproszeni goście ze sztandarem Spółdzielni
i z orkiestrą dętą OSP Kłomnice przeszli do Kościoła Parafialnego p.w. św.
Marcina w Kłomnicach, gdzie została
odprawiona Msza Święta w intencji
obecnych i byłych członków Spółdzielni. Mszę Świętą celebrował ksiądz proboszcz Mirosław Turoń, który w homilii przypomniał historię powstania
Spółdzielni oraz fakt, że Jej założycielem był miejscowy proboszcz ksiądz
Arnold Przeradzki.
Swoją obecnością obchody jubileuszowe Spółdzielni zaszczycili między
innymi:
- Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej
w Warszawie Alfred Domagalski,
- Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Warszawie Andrzej Anulewicz,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krajowego Związku Rewizyjnego
w Warszawie Józef Gawlik,
- Dyrektor KRZS „SCh”, oddział Katowice, delegatura w Częstochowie Arkadiusz Kucharski,
- Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Częstochowie Jan Miarzyński,
- Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice Jarosław Łapeta,
4

- Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając,
- Wójt Gminy Kruszyna Bogusław
Mielczarek,
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Andrzej Perliński,
- Prezes
Banku
Spółdzielczego
w Kłomnicach Barbara Dominiak oraz
- Prezesi, dyrektorzy zakładów pracy
i spółdzielni współpracujący z Gminną
Spółdzielnią „SCh” Kłomnice.
Po uroczystym obiedzie zgromadzeni na obchodach goście wysłuchali
okolicznościowego wystąpienia Prezesa Zarządu GS Zbigniewa Wawrowskiego, który zobrazował powstanie
i działalność Spółdzielni na przestrzeni minionego 100-lecia. Wydany z tej
okazji folder zawiera rys historyczny
firmy obrazujący cały okres Jej działalności. Przedstawia on między innymi
najstarsze zdjęcia obiektów Spółdzielni, będąc źródłem informacji dla przyszłych spółdzielców, którzy zechcą
działać i pracować na rzecz dalszego
rozwoju, kontynuując dzieło rozpoczęte przez swoich poprzedników.
Następnym punktem uroczystości
jubileuszowych było wręczenie odznaczeń resortowych. Uchwałą Krajowej
Rady Spółdzielni, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach została uhonorowana odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości”.
Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego” odznaczeni zostali:
Stanisława Dróżdż, Alfreda Gonera,
Wiesław Gonera, Stanisław Jezik, Eufemia Król, Maria Koza, Mieczysław
Matuszczyk i Zbigniew Wawrowski.

Natomiast odznaką „Zasłużony dla
Spółdzielczości Samopomoc Chłopska” decyzją Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” udekorowano 35 członków GS w Kłomnicach.
Odznaczenia wręczali: Prezes Krajowej
Rady Spółdzielni Alfred Domagalski
oraz Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCh” Andrzej
Anulewicz.
W przemówieniach okolicznościowych serdeczne słowa podziękowania,
życzenia, kwiaty i upominki przekazali
zaproszeni goście. Część artystyczną
uroczystości jubileuszowych uświęcili
Dziecięcy Zespół „Płomyczki” i Klub
Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego
„Styl” z Kłomnic oraz Góralska Kapela Ludowa „Jetelinka” z Jaworzynki.
Od godziny 20:00 członkowie Spółdzielni, pracownicy i ich rodziny bawili się na zabawie tanecznej. Do tańca
przygrywała grupa „Zawojka” z wodzirejem Jackiem Trybałą.
Wszystkim uczestniczącym w obchodach 100-lecia założenia Spółdzielni, szczególnie zaproszonym gościom,
ale także Jej członkom, pracownikom
i ich rodzinom serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu członków Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach i wysiłkom pracowników, następne pokolenia spółdzielców będą mogły
obchodzić 200-lecie Jej istnienia.

II Rajd „Śladami Reszków”

„Szlak Reszków – Muzyka i konie” zaczyna żyć
Krzysztof Wójcik

W

poprzednim
numerze
„Gazety
Kłomnickiej”
zakończyłem opisywanie
„Szlaku Reszków – Muzyka i Konie”
mając nadzieję, że zacznie on przyciągać użytkowników czyli turystów.
Z radością mogę teraz odnotować
pierwsze dwa wydarzenia turystyczne
związane ze wspomnianym szlakiem:
II rajd „Śladami Reszków” i otwarcie
gospodarstwa agroturystycznego „Niezapominajka” w Garnku. Obydwa wydarzenia miały miejsce 17 maja 2008 r.
Z pomysłem organizowania corocznego rajdu turystycznego propagującego „Szlak Reszków” nosiliśmy się
od dawna. Dwa lata temu była pierwsza próba. Udało się nam na jesień
2006 r zorganizować rajd rowerowy
i pieszy dla młodzieży szkolnej a jego
meta miała miejsce w Chorzenicach
podczas finału przeglądu kulturalnego „Lemoniadowy Joe”. Naszą intencją było jednak aby rajd odbywał się
w rocznicę śmierci Edwarda Reszke
(25 maja) oraz promował walory turystyczne naszej okolicy (szczególnie
rzeka Warta) i tradycje (sport konny).
Udało się to w tym roku. II rajd „Śladami Reszków” zorganizowany 17 maja
tego roku jako impreza jednodniowa
składał się z trzech części: rowerowej, konnej i kajakowej. Meta rajdu
znajdowała się na terenie otwieranego
właśnie gospodarstwa agroturystycznego „Niezapominajka” i przystani
kajakowej w Garnku. Część kajakowa
rajdu miała charakter spływu na trasie
Mstów – Garnek i o tym napisze jeden
z organizatorów – wójta gminy Kłomnice Adam Zając. Ja przedstawię pozostałe części wydarzenia.
Organizatorami rajdu rowerowego
byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Arch. Częstochowskiej – Oddział Dekanalny Kłomnice w Witkowicach, Szkolne Koło Krajoznawczo
Turystyczne PTTK przy zespole Szkół
w Witkowicach prowadzone przez
Małgorzatę Gonerę i Drużyna Harcerska „Płomień” przy Zespole Szkół
w Kłomnicach z drużyną dh Agniesz-

ka Borowiecką. Współorganizatorem
i sponsorem dla finału wszystkich części rajdu było wspomniane wcześniej
gospodarstwo „Niezapominajka” Trasę
rajdu wyznaczyliśmy od Chorzenic poprzez Przybyłów, Kuchary, Kłobukowice, Łuszczyn, Trząska, Skrzydlów,
Rzeki, Chmielarze do Garnka. Udział
w rajdzie wzięły cztery drużyny składające się z młodzieży szkolnej: drużyna z Zespołu Szkół w Witkowicach,
Zespołu Szkół w Kłomnicach, Zespołu
Szkół w Rzerzęczycach oraz Zespołu
Szkół w Konarach – w sumie prawie
40 osób. Ponieważ drużyny rajdowe
pochodziły z rożnych miejscowości
to trasa rajdowa zaczynała się praktycznie w każdej z nich po czym kolejno dołączyły do wspólnej trasy, tak
że od Skrzydlowa jechaliśmy wszyscy
razem. Rozpoczęliśmy około godziny
9.00. Poruszaliśmy się drogami wcale
albo mało znanymi uczestnikom. Trasa
przebiegała przez wiele malowniczych
miejsc ja np. w Kłobukowicach, Skrzydlowie, Rzekach czy Chmielarzach.
Uczestnicy rajdu dawali wyraz swoim
zachwytom w rozmowach na postojach
i byli zadowoleni z przygody.
Docierając do mety około godziny
13.00 już z daleka widzieliśmy namiot
festynowy na Błoniach koło Garnka.
Rozpoczynał się właśnie festyn z okazji otwarcia gospodarstwa agroturystycznego „Niezapominajka”. O festynie za chwilę. Ledwie znaleźliśmy się
na miejscu a kilku uczestników miało
następną przygodę – rozmowa z reporterem telewizji NTL. Tutaj też organizatorzy przeprowadzili konkurs z nagrodami dla młodzieży uczestniczącej
w rajdzie dotyczący „Szlaku Reszków”
i rodziny śpiewaczej Jana, Edwarda
i Józefiny Reszków. Wzięło w nich
udział 15 osób. Przyznano nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Przeprowadzono
konkursy sprawnościowe z nagrodami ufundowanymi przez innych sponsorów. W międzyczasie można było
zjeść gorący posiłek z kuchni polowej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali też pa-
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miątkowy znaczek rajdowy ufundowany przez władze Gminy Kłomnice.
Niedługo po tym nastąpiło bardzo
efektowne lądowanie kajakarzy uczestniczących w spływie. Było to nieco
skomplikowane, gdyż przybić do brzegu trzeba było po drugiej stronie drogi
a potem dopiero przenieść się na teren
przystani ale organizatorzy zapewnili
ekipy pomagające w tych wszystkich
uciążliwych czynnościach. Spływ miał
charakter promocyjny i udział w nim
wzięli przedstawiciele władz ościennych gmin, starostwa częstochowskiego
i bardzo duża ekipa Miasta Częstochowy. Start odbywał się z przystani kajakowej pana Henryka Dworaka w Mstowie, który udostępnił również swoje
kajaki. Swój wkład wniosło też WOPR
z Częstochowy ze swoimi kajakami
i ekipą fachowców dzięki czemu wszyscy zaproszeni przez naszego wójta goście mieli zapewniony sprzęt.
Na trasie pomagali uczestnikom
dwaj zapaleni i doświadczeni kajakarze
Mateusz Kapusta i Artur Góral z Kłomnic. Pomoc mogła być potrzebna, gdyż
wielu uczestników płynęło pierwszy
raz w życiu. Nie obyło się bez wywrotki, gdyż nurt Warty niedaleko Mstowa
jest wartki i często znosi kajaki pod
zwisające z brzegu gałęzie. Spływ trwał
ponad cztery godziny. Spośród uczestników, którzy po raz pierwszy odbyli
taką wycieczkę na pewno będą się rekrutowali zapaleni kajakarze. Super!!!.
Kapitalne!! Niesamowite!!! - to były
główne słowa komentarzy po wylądowaniu na przystani w Garnku.
Trzecią częścią był rajd albo zlot
konny. Najpierw pojawił się w Garnku pan Sebastian Bogacz z Widzowa
na sportowej bryczce zaprzęgniętej
w parę gniadych koni. Jest młodym 30letnim sportowcem, uczestnikiem wielu
zawodów w powożeniu. W 2006 roku
zdobył złoty medal Mistrzostw Polski
w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Oczywiście wzbudził od razu duże
zainteresowanie. Ale przybycie około
godziny 15.00 jedenastu koni z jeźdźcami sprawiło, że prawie cała uwaga

›››
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› uczestników skupiła się na nich. Tzw. darstwa Agroturystycznego „Niezapo- którzy wyrazili swoje uznanie gospo„wejście” mieli bardzo efektowne.
Większość uczestników znajdowała
się przy przystani kajakowej skupiona
na odbywającej się tam uroczystości
poświecenia, gdy nagle w kurzawie
wznieconej kopytami końskimi pojawiła się grupa jeźdźców i niczym atak
kawalerii pognała ku budynkom gospodarstwa i na łąkę gdzie mieli przygotowane miejsce. Większość uczestników to ekipa zorganizowana przez
pana Sławomira Królika prowadzącego
Ośrodek Jeździecki w Rędzinach. Dołączyło do niego jeszcze dwóch uczestników na prywatnych koniach. Później
znalazło się wielu chętnych aby przejechać się bryczką czy też odbyć krótki
spacerek na koniu pod troskliwą opieką fachowców opiekujących się swoimi wierzchowcami.
Jak już wspomniałem, finał tego
rajdu miał miejsce na terenie Gospo-

minajka”, które właśnie 17 maja 2008 r
otwierało swoje podwoje. Na dobry początek właściciele, Elżbieta i Mirosław
Ślęzak, zorganizowali dwudniowy festyn. W pierwszym dniu, oprócz wspomnianego rajdu, miało miejsce poświęcenie powstałej przystani kajakowej
na Warcie (a właściwie jej odnodze
– Młynówce) oraz budynku mieszkalno usługowego. Poświecenia dokonał proboszcz miejscowej parafii - ks.
Alojzy Zatoń a obecni byli przedstawiciele władz gminy Kłomnice, starostwa
powiatowego w Częstochowie oraz
samego miasta Częstochowa. Większość tych ludzi brała zresztą udział
w spływie kajakowym. Sam budynek
posiada na dole salę jadalną (może się
w niej zmieścić do 70 osób), bar oraz
przygotowywanych jest na pietrze 5
pokoi 4-osobowych. Podczas festynu
wystąpili jak zwykle oficjalni goście,

darzowi i gratulowali przedsięwzięcia
oraz wystąpił zespół „Klepisko” i inni
zaproszeni artyści, było miejsce do zabaw dla dzieci (wesołe miasteczko).
Nie można zapomnieć również o ofercie gastronomicznej. Wieczorem zaś,
przy muzyce zespołu, można się było
zabawić. Impreza bardzo udana, choć
na drugi dzień zerwała się burza.
Podsumowując to wydarzenie
trzeba je włączyć do szeregu przedsięwzięć, które mają na celu, z jednej strony promocję gminy Kłomnice
i jej okolic pod względem walorów turystycznych, a z drugiej strony rozwój
gospodarczy i powstawanie nowych
przedsiębiorstw. Myślę, że opisane
działania przyczyniają się do realizacji
obydwu tych celów.

Moja odpowiedź na komentarz pani Agaty Małolepszej
do publikacji „Śladami Reszków”

W

poprzednim
numerze
ukazał się list pani Agaty Małolepszej, w którym
autorka komentuje kilka błędów
znalezionych w publikacji Śladami
Reszków” mojego autorstwa. Wypada mi odnieść się do wymienionego listu, zwłaszcza, że cieszę się z każdego
odzewu na moją pracę i mogę uzupełnić swoją wiedzę w dyskusji z zawodowym historykiem. Dlatego też, wszelka
krytyka nie tylko nie jest przeze mnie
odrzucana ale wyrażam za nią podziękowanie, nawet jeśli się z nią nie zgadzam.
Teraz merytorycznie. Rzeczywiście
znalazły się w mojej publikacji błędy.
Niektóre już sam zauważyłem, w niektórych sprawach poszerzyła się moja
wiedza na ten temat. Publikacja moja
nie ma charakteru naukowego choć
wszystkie informacje pochodzą ze źródeł wiarygodnych, w każdym razie
opieraliby się na nim również historycy. Żałuję teraz, że nie umieściłem tam
również bibliografii i przypisów. Uniknęlibyśmy w ten sposób wiele nieporozumień. W tekście jednak podawałem niekiedy źródła moich informacji.
W tym przypadku chciałbym odnieść
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się do dwóch sprostowań, zawartych
w liście pani Agaty.
Pierwsza dotyczy Leopolda Juliana
Kronenberga i wątpliwości co do jego
posiadania majątku Kłomnice. W tym
miejscu od razu przyznaję, że nazwisko
Orzechowskich jest błędem, wynikającym z błędnego odczytania tego nazwiska – powinno być Gorzechowscy.
Przy tej okazji stwierdziłem jeszcze,
że nie wiadomo czy Gorzechowski był
właścicielem tego majątku ponieważ
w jednym z dokumentów parafialnych
z parafii Kłomnice (chrzestny przy akcie urodzin) figuruje jako dzierżawca.
Co do własności majątku Kłomnice
mamy wiele przesłanek pośrednich.
Na przykład w kronice szkolnej można
wyczytać, iż pod koniec lat 20-tych XX
w. na cele szkolne została przekazana
tzw. „stara karczma” właśnie przez
barona Kronenberga (w tym miejscu
stoi dziś Gminny Dom Kultury). Podobnie rzecz się ma w przypadku ziemi parafialnej przy cmentarzu (obecnie
wewnątrz ogrodzenia), którą również
ofiarował Kronenberg. Jest więcej rzeczy ofiarowanych przez Kronenberga
naszej parafii, np. ogrodzenie cmentarza). Podobne rzeczy można znaleźć

w zapiskach OSP Kłomnice. Tak duże
zaangażowanie Kronenberga w naszej
społeczności musiało z czegoś wynikać. Majątek Janaszów po żonie Józefinie w całości sprzedał Białkowskim.
Ziemia w Kłomnicach i inne nieruchomości, mogły pochodzić tylko z jego
majątku. Dlaczego więc pani Agata
nie znalazła tego w dokumentach?
Nie wiem. Mogę tylko przypuszczać.
Majątek kłomnicki był kupiony, gdy
żyła jeszcze jego żona Józefina. Gdy
zmarła miał coraz mniej powodów
nim się interesować. Był przecież mało
znaczący, delikatnie mówiąc, przy jego
ogromnym majątku. Zainteresował się
nim dopiero, gdy w niepodległej Polsce
zaczęto porządkować sprawy podatkowe. Wtedy też doszło do parcelacji
majątku i jego sprzedaży (pewnie nikt
nie chciał go kupić w całości). Przy tej
okazji, przekazał pewne składniki majątku gminie na drodze regulacji podatkowych oraz darowizny na rzecz
innych podmiotów, których ślady teraz
znajdujemy w zapiskach.
Druga sprawa dotyczy majątku
Borowno. Tutaj sprawa jest dla mnie
nieco dziwna. O tym, że właścicielami
majątku Borowno byli niegdyś Karpiń-

scy może przekonać choćby ich grób
rodzinny na cmentarzu parafialnym
w Borownie. W tym grobie też są pochowani Michalscy i Edward Reszke.
Nie wnikałem na jakiej drodze Adam
Michalski stał się właścicielem Borowna (kupno czy dziedziczenie) ani nie
rozwijałem wątku rodziny Karpińskich
bo nie o nich miałem pisać. Więcej
na ten temat jest w książkach pana St.
Wiewiórowskiego. Polecam również
pracę prof. dr. W. Pruskiego („Dzieje

wyścigów i hodowli koni pełnej krwi
w Polsce”), z której dowiadujemy się
o znaczącej roli Adama Michalskiego
nie tylko w naszej okolicy ale również
w Warszawskim Towarzystwie Wyścigów Konnych.
Odniosłem się tutaj tylko do tych
dwóch wątpliwości. Korzystałem z wielu źródeł, z których wiele podawało informacje nieco sprzeczne a wnikliwe
studia wymagają znacznie szerszego
dostępu do archiwów i bibliotek nauko-

wych. Do paru też informacji dodałem
wiele znaczące słowo „podobno”, jak
to miało miejsce w przypadku drewnianego dworku myśliwskiego w Skrzydlowie. No cóż ?! Kolorytu ciekawym
miejscom dodają również romantyczne
legendy, równie ważne jak suche fakty,
jeśli chcemy zainteresować nimi ludzi.

Z poważaniem Krzysztof Wójcik

(z Wieści Chorzenickich nr 3/6)

80 lat kapliczki w Chorzenicach
jubileuszowe uroczystości
Święty Stanisław Biskup – opiekun Chorzenic i parafii Witkowice
Krzysztof Wójcik

N

iewielka neogotycka kaplica
p. w. Św Stanisława BM stojąca samotnie przy przelotowej trasie drogowej w Chorzenicach
naprzeciw ul Głównej raz do roku
staje się centrum religijnym całej
parafii i okolicy. Okazją są uroczystości ku czci patrona parafii 8 maja.
W tym roku uroczystość w Chorzenicach odbyła się w Niedzielę Zesłania
Ducha Świętego 11 maja i miała ona
szczególny charakter, gdyż była to równocześnie 80 rocznica ufundowania i
i poświęcenia tejże kaplicy.
Kaplicę tę ufundował płk Adam
Nieniewski w 1927 r. jako swoje votum dziękczynne za urodzenie się córki Haliny. Jej plany powstały jeszcze
wcześniej, bo ówczesny proboszcz
parafii Borowno, do której należały
Chorzenice, już w 1924 roku przedstawiał je do zatwierdzenia biskupowi
włocławskiemu. Rok później rodzina
Nieniewskich ofiarowała obraz św.
Stanisława a ks. kanonik Jan Patorski
w uroczystej procesji wraz z mieszkańcami i przybyłymi gośćmi zaprowadził
go do kaplicy, gdzie go poświęcił i odprawił mszę (za zgodą biskupa, gdyż
kaplica jeszcze nie była poswięcona).
Samą kaplicę poświecił 8 maja 1929
r. pierwszy częstochowski ordynariusz Teodor Kubina i odprawił w niej
pierwszą mszę. Od tych dat minęło
już 80 lat i one to wyznaczyły charak-

ter tegorocznej uroczystości.
O godzinie 9.00 rano na terenie
Domu Dziecka w Chorzenicach, dawnego pałacu płk. Nieniewskiego jego
wnuczek i prawnuczek (Adam i Jan
Donimirscy) jeszcze raz ponieśli obraz
św. Stanisława, ofiarowanego przed
80-ciu laty przez ich dziadka do bram
posiadłości i przekazali parafianom.
W uroczystej procesji obrazowi towarzyszyły relikwie Świętego, niesione
przez ks. proboszcza Marka Szumilasa. Maszerowali strażacy z Chorzenic
ze swoim sztandarem, przedstawiciele
ruchu ludowego również ze sztandarem, grała orkiestra Pławieńskiego Towarzystwa Muzycznego z Pławna (też
parafia p. w. św. Stanisława). Po drodze składano też kwiaty pod mijanymi
krzyżami i kapliczkami przydrożnymi.
W samej kaplicy, udekorowanej
pięknie na tę okazję, uroczystą mszę odprawił ks. proboszcz Marek Szumilas.
Zgromadzeni wierni przeżywali eucharystię w nietypowej scenerii, bo w sąsiedztwie ruchliwej drogi Radomsko
– Częstochowa. Nie przeszkadzało
to wzniosłej atmosferze, zwłaszcza,
że po komunii świętej było ucałowanie
relikwii św. Stanisława, cały czas obecnych w relikwiarzu na ołtarzu przed kaplicą. Na zakończenie, przedstawiciele
rodziny pułkownika, władz powiatu(członek zarządu Jan Miarzyński oraz
radna Lidia Burzyńska) oraz ks. Marek
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Szumilas odsłonili tablicę upamiętniającą wydarzenia sprzed 80-ciu laty,
ale również pracę wykonaną teraz przy
odnawianiu kaplicy i jej otoczenia oraz
ich wykonawców i fundatorów. Pracy
włożono tutaj wiele. W ciągu kilku
ostatnich lat mieszkańcy Chorzenic
za pieniądze własne i przy znacznym
wsparciu rodziny (potomków Nieniewskich – Donimirscy z Krakowa i Mosakowscy z Anglii)) i sponsorów zrobili
nowy elegancki płot, założyli oświetlenie, ścięli stare drzewa grożące zawaleniem, pomalowali wnętrze, pojawiła
się tablica informacyjna. To wszystko
dzięki inicjatywom Andrzeja Borkowskiego – mieszkańca Chorzenic, przewodniczącego rady sołeckiej i prezesa
Dekanalnego Oddziału Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich.
Tak się składa, że uroczystości przy
tej kaplicy mają szczególny charakter
nie pierwszy raz. Związane są z ogromnym przywiązaniem do tej ziemi dawnych i obecnych mieszkańców. Kilka
lat temu, ś.p. córka pułkownika Halina
Donimirska zażyczyła sobie, aby być
pochowaną tutaj na tej ziemi. Rzeczywiście, wewnątrz kaplicy w ścianie,
znajduje się urna z jej prochami a ziemię chorzenicką odwiedzają z dumą
jej dawni mieszkańcy i gospodarze.
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Adam Donimirski																									
(wnuk płk. Adama Nieniewskiego) 							
Katarzyna Mossakowska
(wnuczka płk. Adama Nieniewskiego)
Alicja Donimirska
(prawnuczka płk. Adama Nieniewskiego)
Jan Donimirski
(prawnuk płk. Adama Nieniewskiego)

Kraków 27 maja 2008 r.

Szanowny Panie Andrzeju
			 Szanowny Księże Proboszczu						 Szanowni Mieszkańcy Chorzenic
			

Uczestnictwo przez nas 11 maja 2008 r. w uroczystości 80-ciolecia kaplicy w Chrzenicach było wielkim przeżyciem
i symbolicznym powrotem do korzeni, do czasów młodości naszych przodków Janiny z Reszków Nieniewskiej i Adama
Nieniewskiego.
Pan, Panie Andrzeju wespół z Księdzem Proboszczem i Mieszkańcami Chorzenic przygotowaliście i przeprowadziliście
wzruszającą i podniosłą uroczystość przeniesienia do kaplicy obrazu św. Stanisława, mszy w intencji fundatora kaplicy
i odsłonięcia tablicy upamiętniającej wydarzenia sprzed 80-ciu lat.
Wzruszenie i podniosłość chwili nie pozwoliły nam na podzielenie się wówczas swoimi wrażeniami, zatem czynimy
to w niniejszym liście.
Jako potomkowie płk. Adama Nieniewskiego i jego żony Janiny oraz ich córki (a naszej matki i babki) Haliny Donimirskiej dumni jesteśmy z tego, że Janina i Adam Nieniewscy zamieszkali i żyli przez lata w Chorzenicach, wśród dziadków
i pradziadków dzisiejszych mieszkańców, dopóki losy wojenne nie zmusiły ich do opuszczenia zbudowanego tam rodzinnego domu. Kaplica, którą wybudował Adam Nieniewski jako votum dziękczynne Bogu za urodzenie się jego jedynego
dziecka Haliny, jest dla nas szczególnie ważna. Spoczywają tam proch naszej matki/babki i jest to miejsce do którego jak
tylko możemy to wracamy.
Przede wszystkim jednak dumni jesteśmy z faktu, iż pamięć o Nieniewskich pozostaje wśród Mieszkańców Chorzenic,
czego przykładem była ta piękna uroczystość.
Ta właśnie pamięć jest najpiękniejszą nagrodą za ich godne życie i dokonania sprzed 80-ciu lat. Oby każdy z nas na pamięć
taką zasłużył!
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Chorzenic a szczególnie panu Andrzejowi Borkowskiemu i Księdzu Proboszczowi.
Adam Donimirski Katarzyna Mossakowska
Alicja Donimirska Jan Donimirski

15 lat posługi ks. Marka w parafii
Witkowice – dziękujemy!!!

1

8 maja 2008 roku na Mszy św.
o godzinie 12.30 uroczyście,
ale ze smutkiem dziękowaliśmy
ks. Markowi Szumilasowi proboszczowi parafii p.w. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Witkowicach za 15 lat posługiwania wiernym
z tego terenu. Decyzją władz kościelnych kapłan przejął parafię Kodrąb
k/ Radomska. Pamiętamy początki
witkowickiej parafii powołanej dekretem z 04.01.1993r. Pierwsza Msza
św. w przystosowanych na potrzeby
świątyni pomieszczeniach remizy strażackiej w Witkowicach sprawowana
była już 2 lutego, a parafia obejmowała wsie: Chorzenie, Nieznanice, Przybyłów, Witkowice i kilka domów wsi
8

Zdrowa. Wspominamy życzliwość,
entuzjazm nowego proboszcza i zaangażowanie parafian aby kościół rozwijał się i spełniał oczekiwania. Powstała też inicjatywa budowania nowego,
bardziej przestrzennego miejsca kultu.
Jest przygotowany teren do budowy,
energicznie działa Komitet Budowy
Kościoła, jest wola parafian do finansowego wspierania przedsięwzięcia.
Na początku parafii schronienia
przybyłemu kapłanowi udzieliła sąsiednia parafia w Borownie, później
był to wynajęty w Witkowicach niezamieszkały budynek gdzie były trudne
warunki do życia. Rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnej, proboszcz
popierał w pierwszej kolejności budo-

wę szkoły w Witkowicach, a po jej uruchomieniu przyszedł czas na plebanię.
Została wybudowana, w większości
urządzona, służy na mieszkanie proboszcza, kancelarię, ale i przyjmuje
pod swój dach potrzebujących księży.
Nie zaniedbując kościoła w wymiarze materialnym gospodarz troszczył
się o rozwój duchowy parafian wprowadzając nowe formy pracy. Jako jedna z niewielu w Archidiecezji Częstochowskiej, parafia weszła w program
„Ku Lepszemu Światu” ucząc świeckich aktywności i odpowiedzialności za losy Kościoła a ksiądz krzewił
tę ideę w innych miejscach. Przy życzliwości i wsparciu od wielu lat kilka
rodzin spotyka się w ruchu Domowy

Kościół-Oaza Rodzin, a kapłan zawsze
znajdował czas aby w tych spotkaniach
uczestniczyć. Do parafii już w pierwszym roku jej powstania przyjechały rodziny z Polski i dzieci z Ukrainy
na piętnastodniowe rekolekcje oazowe
i spotkania takie były jeszcze trzykrotnie ponawiane.
Podziwialiśmy naszego proboszczajego optymizm, troskę, radość i zastanawialiśmy się skąd czerpie siły. Przy
ołtarzu skupiony, poważny, a w życiu
odpowiedzialny i potrafiący się bawić.
Dbał o osobisty rozwój duchowy poprzez uczestniczenie w różnorodnych
rekolekcjach, pielgrzymkach, dniach
skupienia i zachęcał do tego wiernych.
Przed kilkoma laty podjął posługę
asystenta kościelnego Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Archidiecezji
Częstochowskiej, był ojcem duchownym księży dekanatu kłomnickiego,
prowadził audycje w radiu „Fiat” i „Jasna Góra”. W parafii istnieje Parafialny Oddział Caritas, Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, żywy różaniec,
spotyka się chórek ”Arka ks. Marka”.
Jesteśmy wdzięczni ks. Markowi
za wielokrotne organizowanie dzieciom
i młodzieży wakacyjnego wypoczynku,
wyjazdów na basen, turnieje, konkursy, pierwsze festyny na całą okolicę,

katechezy w szkole. Nie zapominał też
o dorosłych-wyjeżdżali w różne miejsca, a on im towarzyszył rezygnując
z własnych wakacji czy wolnego czasu. Prawie wszystkiego o parafii możemy dowiedzieć się z kroniki, o którą
od samego początku zatroszczył się,
sam prowadził i jest już jej 4 tom.
Dzięki takiemu gospodarzowi parafia
była zawsze gościnna, życzliwa, wielu kapłanów i różnych osób - nie tylko
z Polski, tu się spotykało.
W obejmowanej parafii czekają nowi ludzie, może inne problemy,
ale zadania są takie same. Może będzie lżej bo jest wikariusz. Serdecznie
dziękujemy ks. Markowi Szumilasowi
za piętnaście lat bycia z nami, kształtowania naszych sumień, za troskę,
życzliwość, dobre słowo, wieloraką
pomoc, za posługiwanie nam w drodze
do wieczności. Drzwi naszych mieszkań będą zawsze otwarte - zapraszamy.
Żegnając odchodzącego proboszcza
zapewniamy, że z taką samą otwartością, życzliwością przyjmiemy jego następcę – ks. Tomasza Dyjana.
Szczęść Boże
			
wdzięczni parafianie
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Jako osoba, która była zawsze blisko
parafii ze względu na moją posługę oprawy muzycznej mogę powiedzieć, że znam
ks. Marka bardzo dobrze, jego wady i zalety.
Jednak sposób w jaki rozstawał się z parafią wzbudził we mnie głęboki podziw
i szacunek do tego Kapłana. Zobaczyłem ogromne oddanie człowieka bezgranicznie poświęconego dobru wspólnemu
jakim jest parafia. Do ostatniej chwili
posługi w naszej parafii maksymalnie
skupiony na bieżących sprawach i pracy dla innych. Bardzo znamienna była
sama przeprowadzka. Ponieważ pomagałem wraz z innymi osobami w tej pracy (wybacz mi ks. Marku to o czym chcę
powiedzieć) chcę podzielić się pewną
refleksją.
Gdybym patrzył na Kościół jako tylko na instytucję, materię to musiałbym
powiedzieć: Księże Marku jakiś ty naiwny, nic się nie dorobiłeś, stare auto,
stare meble (w tym otrzymane od kogoś
– nigdy się o to nie troszczyłeś), trochę
rzeczy… Jednak nie powiem tak, teraz
przypominam sobie jak nie raz mówiłeś
księże, to co robię to wszystko zostanie,
to jest parafii. Dziękuję za to świadectwo
życia, prawdziwie chrześcijańskiego… 		
			
Andrzej Borkowski
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II Przegląd Kultury Młodych Twórców
„Lemoniadowy Joe 2008”
Dawid Chybalski

W

dniu 7 Czerwca 2008
roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbył się II Przegląd Kultury
Młodych Twórców „Lemoniadowy
Joe 2008”. Wspaniała atmosfera
i piękne utwory wykonywane przez
dzieci sprawiły, że ten dzień był
szczególny dla wszystkich, którzy
przybyli do Kłomnic na tę imprezę.
Pan Andrzej Borkowski - główny
organizator i pomysłodawca przeglądu „Lemoniadowy Joe” przywitał obecnych bardzo serdecznie.
W Jury zasiadły następujące
osobistości: przewodniczący Jury,
aktor i właściciel teatru „Stodoła”
w Olsztynie pan Stanisław Brzezina
– Kałkus, pianistka pani Magdalena
Brewczyńska i pani Renata Krawiec
– starszy instruktor Gok Kłomnice. Pierwszą kategorią prestiżowego
konkursu była forma sceniczna „Park
Wyobraźni”, w której wystąpił duet
Paulina Pluta jako Hanna Ordonówna i Piotr Łągiewka jej sceniczny
wielbiciel. Zdobyli oni wyróżnienie
za wdzięk i grację, którą pokazali
w swoim występie.
Druga kategoria to Pieśń Religijna
– Barka, w której śpiewano o prawdziwej i nierozerwalnej więzi z Panem Bogiem i Stwórcą.
W w/w kategorii kolejne miejsca zajęły następujące osoby:
I miejsce – Aleksandra Choryłek
(Rzerzęczyce)
II miejsce – (ex equo) Malwina Januszewska i Aleksandra Borkowska
(Świetlica „Nasza Przystań” Witkowice) i Monika Bajor (Skrzydlów)
III miejsce – (ex equo) Iza Stanisz
(Konary) i Wioletta Ociepa (Skrzydlów)
Wyróżnienie: Ewa Rorat (Skrzydlów), Kasia Chrząstek (Konary)
Po pięknych występach dzieci
nadszedł czas na kolejną kategorię, którą była piosenka turystyczna
– „Przechyły”.
Piosenka turystyczna, a więc
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o wycieczkach w dalekie kraje, o wakacjach, które przecież rozpoczynają się już niedługo. Wykonawcy
podnieśli wysoko poprzeczkę tej kategorii. Piękne głosy, piękne utwory
świadczą o wielkim zaangażowaniu
nauczycieli i rodziców do tego, aby
ich dzieci, wychowankowie mogli
tak wspaniale zaprezentować się
na scenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach. Śpiewano o naturze,
krajobrazach oraz o ochronie naszej
planety – Ziemi, jak podkreśliła Dominika Woszczyna z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach utworem „Ziemia” i Angelika Ociepa Zespół Szkół
w Skrzydlowie „Do kosza”.
W kategorii „Przechyły” piosenka
turystyczna:
Wyróżnienie Specjalne: Grand Prix
– Marta Ciesielska (Rzerzęczyce)
I miejsce – (ex equo) Paulina Kluźniak (Rzerzęczyce) i Justyna Borowik (Zawada)
II miejsce – Ewa Woszczyńska (Drużyna Harcerska „Płomień”Kłomnice)
III miejsce – Dominika Majer (Świetlica „Nasza Przystań” Witkowice)
Wyróżnienie specjalne – Paweł Bagrincew i koleżanki (Gmina Konopiska)
Wyróżnienie – Dominika Woszczyna
(Rzerzęczyce), Marika Oracz (Rędziny), Magda Rorat (Skrzydlów),
Kamil Bartyczak (Świetlica „Nasza
Przystań” Witkowice), Drużyna Harcerska „Sienkiewiczacy” (Rzerzęczyce).
Jury
miało
trudny
orzech
do zgryzienia. Z jednej strony osoby
już prawie dorosłe, bo z gimnazjum,
a z drugiej dzieci z klas I –III Szkoły Podstawowej. Nie było rozdzielenia na kategorie wiekowe, lecz i tak
wszystkie dzieci, i te młodsze, i starsze pokazały wielką klasę w swoich
występach. Pierwszy raz w historii
przeglądów „Lemoniadowy Joe”,
choć to dopiero II edycja wystąpiła
Drużyna Harcerska z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach „Sienkiewiczacy”.

Akompaniował im muzyk, solista zespołu muzycznego „2V1” – pan Łukasz Matuszczyk z Kłomnic.
Wśród występujących znalazły się
dzieci z Gminy Konopiska, z miejscowości Kopalnia, które przyjechały specjalnie na II Przegląd Kultury
Młodych Twórców „Lemoniadowy
Joe 2008”. Piękna gra na keyboardzie
i śpiew Pawła Bagrincewa – „Bieszczady” wzruszył wszystkich obecnych w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury. Paweł występował
wraz z koleżankami, które także grały na instrumentach.
Wspaniałe oświetlenie, odpowiednie nagłośnienie przygotowane przez
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i akustyka pana Leszka Janika
wspomogły uczestników przeglądu
„Lemoniadowy Joe 2008”. Pomogły
pokonać tremę, która na pewno przeszkadzałaby w czasie popisów.
Nadszedł czas na ogłoszenie wyników II Przeglądu „Lemoniadowy
Joe 2008”.
Po burzliwej naradzie Jury w składzie przedstawionym wyżej przeczytało protokół na okoliczność werdyktu Konkursu Młodych Twórców.
Przewodniczący Jury pan Stanisław Brzezina – Kałkus podziękował
wszystkim dzieciom za to, że tak
pięknie prezentowały swoje możliwości sceniczne, niektórym z nich
wróżył karierę w show biznesie.
Dzień 7 Czerwca 2008 roku
na pewno na stałe pozostanie wszystkim obecnym w ten dzień w Gok’u
w pamięci.
Możecie drodzy czytelnicy „Gazety Kłomnickiej” laureatów „Lemoniadowego Joe” obejrzeć i posłuchać
w parku chorzenickim w dniu 15
Czerwca 2008 roku na Święcie Społeczności Lokalnych „Chorzenalia
2008” Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.

MIEĆ SERCE …

Certyfikat Dobroczynności dla Banku
Spółdzielczego w Kłomnicach
Jan Milc

O

d kilku lat Bank Spółdzielczy w Kłomnicach wspiera
finansowo różne przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, organizacje społeczne, kombatanckie
i fundacje charytatywne. Bank czyni to w imieniu wszystkich swoich
członków. W każdej złotówce przeznaczonej na wsparcie tych działań,
zawarta jest część każdego z członków
Banku. Tylko w roku 2007 miały miejsce 32 przypadki wsparcia różnych
fundacji, organizacji kombatanckich,
domu dziecka, przedsięwzięć sportowych i kulturalnych, straży pożarnych
i szkół, a także osób pokrzywdzonych
przez los w łącznej kwocie 35 640
zł. Warto w tym momencie wskazać
na kilka przykładów tego wsparcia.
Bardzo dużą wrażliwość Rada Nadzorcza i Zarząd Banku wykazały przy
wspomaganiu leczenia i rehabilitacji
dzieci niepełnosprawnych ruchowo
zakupując specjalny rower i dofinansowując skomplikowaną operację chirurgiczną. Zasilono też kwotą 5 000 zł
fundusz odbudowy domu dla pogorzelców z Chmielarzy. Wspierano finansowo organizację dużych przedsięwzięć
sportowych z których część dochodu
(Turniej Tańca Towarzyskiego) przekazywana jest dla fundacji ratujących
zdrowie i życie dzieci. Bank włączył

się w pomoc dla mieszkańców
miejscowości
zniszczonych przez trąbę
powietrzną, udzielając poszkodowanym pożyczek
na uproszczonych zasadach, bez naliczania prowizji i odsetek na łączną
kwotę 500 tys.zł. Pomoc
Banku wynikająca z tytułu zaniechania pobierania
należnych dochodów wyliczona została na ponad
120 tys. zł w okresie 4 lat.
Można zatem śmiało powiedzieć, że członkowie
Banku
Spółdzielczego
w Kłomnicach są ludźmi
otwartymi na potrzeby
społeczne i działania charytatywne. Te wszystkie
działania, a w szczególności pomoc osobom niepełnosprawnym zostały
dostrzeżone przez Fundację Dzieciom „ZDĄŻYĆ
Z POMOCĄ”, która jako
wyraz podziękowania uhonorowała
Bank Certyfikatem Dobroczynności.
Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie i z pewnością będzie się wyróżniać pośród wielu, wielu innych jakie
Bank otrzymał. Warto tu dodać, że pa-

tronem Fundacji jest prof. Zbigniew
Religa natomiast Prezesem Kawaler
Orderu Uśmiechu Stanisław Kowalski,
zaś Przewodniczącą Rady Fundacji
jest znana aktorka – Beata Tyszkiewicz.

łeckich, organizacjach pozarządowych
i parafiach. W ramach projektu w okresie czerwiec 2008-marzec 2009 odbędą
się szkolenia dla grupy 15 osób z zakresu umiejętności interpersonalnych,
zarządzania zasobami ludzkimi oraz
animowania działań lokalnych. Szkolenia będą miały charakter stacjonarny
i wyjazdowy. Częścią projektu będzie
również Piknik Rodzinny promujący
projekt, który odbędzie się 7 września

2008 r. w Garnku oraz wydawany biuletyn promujący najciekawsze lokalne
działania.
Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniach oraz bliższymi informacjami na ich temat prosimy o kontakt
z koordynatorem i autorem projektu p.
Robertem Kępą, prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Garnku
– telefon: 600 363 348, mail: srk.garnek@wp.pl.

Czas liderów
Robert Kępa

P

rojekt „Czas liderów – cykl
szkoleń dla mieszkańców gminy Kłomnice” Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Archidiecezji
Częstochowskiej został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działanie 7.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do udziału w projekcie zapraszamy
osoby aktywnie działające w swoich
lokalnych środowiskach, radach so-
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Z życia OSP

Odznaczenia dla naszych druhów
Jan Milc

M

aj od dawna jest uważany
za miesiąc, w którym odbywają się najważniejsze
uroczystości związane ze strażami pożarnymi i ochroną przeciwpożarową.
Dzieje się tak z racji dnia Patrona strażaków – św. Floriana, który przypada
na 4 maja. Sądzę, że warto w tym miejscu starszym przypomnieć, a młodszym
przybliżyć sylwetkę św. Floriana.
Święty Florian – żołnierz rzymski.
Służbę wojskową odbywał za czasów
cesarza Dioklecjana, który podjął ostatnie przed edyktem mediolańskim, bardzo
krwawe prześladowania chrześcijan. Florian był żołnierzem Dioklecjana, ale równocześnie zdawał sobie z tego sprawę,
że przede wszystkim jest żołnierzem Chrystusa, którego uznawał za swojego najwyższego władcę. Kiedy w jego miejscowości
rozpoczęło się prześladowanie i uwięziono pierwszych chrześcijan, Florian udał
się tam, aby wspomagać i pokrzepić pokrzywdzonych. Jako człowiek światły
zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa
na jakie się naraża udzielając pomocy
prześladowanym. Wkrótce prefekt Akwilinus kazał aresztować Floriana i wydał
na niego wyrok śmierci. U szyi Floriana zawieszono duży kamień i strącono
go z mostu do rzeki Anesco (Ams). Stało
się to 4 maja 304 roku. Ciało męczennika
zostało złożone w grobie nieopodal miejsca stracenia. Kult jaki zaczęto oddawać
świętemu okazał się nad wyraz trwały.
Na przełomie VIII i IX wieku mnisi z Pas-

sawy założyli klasztor, znany później jako
opactwo St. Florian. Czczono go również
w patriarchacie akwileńskim skąd jego
relikwie w 1184 roku przywiózł do Krakowa Idzi, biskup Modeny. Z czasem św.
Florian został patronem
tego miasta, a także diecezji katowickiej, a przede
wszystkim jest patronem
strażaków i hutników.
W Polsce można znaleźć wiele miejsc gdzie
umieszczona jest figura św.
Floriana. Również w Kłomnicach w przydrożnej kapliczce
na skrzyżowaniu ulicy Częstochowskiej z ulicą Zdrowską
znajdowała się piękna, wykonana z drewna figura świętego.
Niestety nieznani sprawcy
na przełomie lat 70/80 ub.
stulecia skradli ją, zapewne dla zysku i wywieźli
w nieznane. Mimo starań
nie udało się odnaleźć figury. Obecnie umieszczono tam,
sądzę że zastępczo, nową, niewielką, niezbyt ładną figurkę świętego.
Jest to też miejsce, przed którym pododdziały strażaków wracające z Mszy św.
intencyjnej oddają honory swojemu świętemu patronowi.
W roku bieżącym obchody Dnia Strażaka odbyły się dniu 14 maja w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie przy
ul. Sikorskiego. W uroczystości tej obok

Powiatowy Dzień Strażaka
Jarosław Łapeta – sekretarz ZOG ZOSP RP w Kłomnicach

Z

godnie z tradycją miesiąc maj
to czas uroczystych obchodów
patrona strażaków Świętego
Floriana. Każda szanująca się jednostka uroczyście obchodzi ten dzień
najczęściej w obrębie parafii na której
terenie zlokalizowana jest jednostka.
Ponadto każda jednostka OSP jest częścią ogólnopolskiego zrzeszenia jakim
jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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Dlatego corocznie obchodzony jest Powiatowy Dzień Strażaka zgodnie z tradycją od 2001 roku w różnych gminach
powiatu częstochowskiego. W dniu 11
maja 2008 roku w Lubojnie (gmina
Mykanów) był uroczyście obchodzony
Powiatowy Dzień Strażaka i jednocześnie 80- lecie powstania miejscowej
jednostki. O godz. 13:30 przed remizą
OSP w Lubojnie zebrały się pododdziały OSP z gmin powiatu często-

strażaków jednostki i druhów ochotników
z terenu powiatu częstochowskiego wzięli udział także liczni zaproszeni goście
w tym m.in. z-ca Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP st. bryg. Ryszard
Popyk, Prezydent Miasta Częstochowy
Tadeusz Wrona, Przewodniczący Rady
Powiatu Karol Olstalski, V-ce Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
RP, Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Ireneusz Skubis. Podczas tej uroczystości strażakom
wręczono nominacje na wyższe
stopnie służbowe, odznaczenia oraz wyróżnienia. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał odznaczenia także naszymh druhom. Brązowymi Odznakami „Zasłużony Dla
Ochrony Przeciwpożarowej” uhonorowani zostali: Prezes ZGm ZOSP
RP, Wójt Gminy Kłomnice – dh Adam
Zając, Komendant Gminny OSP RP
– st.kpt. Przemysław Zieliński oraz
druhowie: Marcin Milc – OSP
Kłomnice, Antoni Szwejda
– OSP Nieznanice, Tadeusz
Kwarciak – OSP Rzerzeczyce i Mirosław Jaros – OSP Zawada.
W okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli władz samorządowych oraz współpracujących
instytucji podkreślono dotychczasowy
trud i zaangażowanie częstochowskich
strażaków w służbie lokalnej społeczności
Gratulujemy odznaczeń wyróżnionym druhom, zaś wszystkim życzymy
jak najmniejszej ilości wyjazdów, a jeśli
już do nich dojdzie - szczęśliwych z nich
powrotów.
chowskiego i powiatów ościennych
wraz z pocztami sztandarowymi. Łącznie w uroczystości udział wzięły 32
jednostki OSP, w tym 2 z terenu gminy
Kłomnice (OSP Zdrowa i OSP Kłomnice). Obecność jednostek z naszej
Gminy świadczy nie tylko o ich aktywności ale i o fakcie uznania pracy
druhów z naszych jednostek na rzecz
ochotniczego pożarnictwa. W bieżącym roku jedno z najwyższych odznaczeń w strażackiej hierarchii jakim
jest medal honorowy im. Bolesława
Chomicza otrzymał dh Dominik Witczak z OSP Zdrowa. W skali powiatu
częstochowskiego przyznano cztery

Nasze słoneczka
Błachowicz Oliwier urodzony 5 stycznia. Ważył 3150g,
i mierzył 54cm. Mieszka
w miejscowości Niwki z rodzicami i starszym bratem
Mateuszem.

Spełniając prośby naszych Czytelników od obecnego wydania Gazety Kłomnickiej będziemy umieszczać zdjęcia nowonarodzonych mieszkańców naszej gminy w cyklu pt
„Nasze słoneczka”. Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, pochwalcie się
Czytelnikom naszej lokalnej gazety. Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać:
gazeta@klomnice.pl
lub
sekretarz@klomnice.pl,
ewentualnie
dostarczyć
na podpisanej płycie do Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 I piętro pokój 106.
Zapraszamy: Redakcja Gazety Kłomnickiej

Natalia Maciejczyk urodzona 5 stycznia. Ważyła
3550g i mierzyła 56 cm.
Wraz z rodzicami Piotrem
i Magdaleną mieszka
w Nieznanicach.

Ociepa Karolina urodziła
się 10 stycznia. Ważyła 4005
g, mierzyła 58cm. Jej rodzicami są Andrzej i Magdalena. Wspólnie z nimi
zamieszka w Konarach.

Zuzia Postawa urodziła się
10 stycznia.
Wraz z rodzicami Zbigniewem i Elżbietą mieszka
w Kłomnicach

Fabian Zasępa urodził
się 17 stycznia 2008 roku.
Ważył: 4220g. Wraz
z rodzicami Adamem
i Magdaleną mieszka
w Zdrowej.

Oliwka Mazerant urodziła
się 19 stycznia. Ważyła 3570g
i miała 57 cm długości.
Szczęśliwymi rodzicami
zostali Kamil i Justyna.
Mieszkają w Witkowicach.

Janek Urbaniak urodził
się 30 stycznia. Mierzył 57
cm i ważył 3500g. Wraz
z rodzicami Emilią i Pawłem mieszka w Kłomnicach

Emilka Zgrzebna
urodziła się 31stycznia.
Ważyła 3650g Wraz
z rodzicami Łukaszem
i Anetą zamieszkuje
w Pacierzowie.

Mateusz Witczak urodzony 6 lutego. Ważył 3750g.
Mieszka w Karczewicach
z mamą Iwoną i tatą Rafałem.

Motyl Wiktor urodził się
13 lutego. Ważył 3920g
i mierzył: 56cm Mieszka
z mamą Moniką i tatą Jarosławem w miejscowości
Zdrowa.

Chrząstek Fabian urodził
się 16 lutego. Ważył
4050g, Mierzył 58cm.
Mieszka w miejscowości
Niwki z mamą Moniką
i tatą Łukaszem.

Emilia Łągiewka urodzona 19 lutego. Ważyła
3250g i mierzyła 58 cm
Mieszka wraz z tatą Mariuszem i mama Aldoną w
Kłomnicach.

Karolina Szymanek urodzona 21 lutego. Ważyła
3860g i mierzyła 56cm.
Mieszka w Rzerzeczycach
wraz ze swoimi rodzicami
Agnieszką i Arturem

Obchody „Dnia
w Kłomnicach

Ziemi”

Przemysław Ociepa
urodzony 21 lutego.
Zamieszkuje z bratem
Radosławem i rodzicami Justyną i Andrzejem
w Adamowie.

Hubert Tyras urodził się
27 lutego. Ważył 3750g,
i mierzył 57cm. Mieszka
w miejscowości Niwki z
rodzicami Tomaszem i Anną
i starszym bratem Dawidem

Martyna Szczepanik
urodziła się 29 lutego.
Jej rodzicami są Elżbieta
i Mariusz. Razem z nimi
mieszka w Skrzydlowie.

Nikola Deszcz urodzona
29 lutego. Ważyła 3470g
i mierzyła 52cm. Mieszka
z rodzicami Edytą i Mariuszem w miejscowości
Michałów.

Marcin Policiński urodził
się 3 marca. Ważył 3150g
i mierzył 54cm. Mieszka
z mamą Agnieszką i tatą
Adamem z Nieznanicach.

Kulejewski Tomasz urodził się 4 marca. Zamieszkał z mamą Anną i tatą
Ryszardem w Konarach.

Joanna Sambor - córka
Moniki i Grzegorza urodziła się 4 marca. Ważyła
3500g i mierzyła 55cm.
Zamieszkała wraz z rodzicami w Kłomnicach.

Julia Małolepsza urodzona 5 marca. Wraz z rodzicami Magdą i Pawłem
zamieszkała w Skrzydlowie.

Kowalik Agata urodziła
się 14 marca. Zamieszkała
z mamą Agnieszką i tatą
Krzysztofem w Rzerzęczycach.

Patrycja Ślęzak urodziła się 21 marca. Ważyła:
3700g. Mieszka w miejscowości Rzeki Małe z
rodzicami Krzysztofem i
Moniką.

Nikodem Smolarek
urodził się 27 marca. Ważył
3220g i mierzył 55cm.
Wraz z rodzicami Patrycją
i Marcinem zamieszkał
w Bartkowicach.

Pawlik Maksymilian
urodził sie 27 marca.
Wraz z rodzicami Michałem i Izabelą zamieszkał
w Rzerzęczycach.

Daria Nowak urodziła się
28 marca. Ważyła 3900g i
mierzyła 56 cm. Mieszka
razem z rodzicami Markiem i Renatą w Rzekach
Wielkich.

Martin Kubicki urodził
się 6 kwietnia. Ważył:
3000g i mierzył 51cm.
Mieszka w miejscowości
Zdrowa z rodzicami Adamem i Renata.

Małolepsza Emilia
urodziła się 6 kwietnia.
Ważyła 3260g i mierzyła
51cm. Mieszka z rodzicami
Sebastianem i Magdaleną w
miejscowości Rzerzęczyce.

Kamila Tomaszewska urodziła się 13 marca. Ważyła
3100g i mierzyła 53cm.
Mieszka z rodzicami Magdaleną i Michałem oraz rodzeństwem w Pacierzowie.

... kolejni nowi mali mieszkańcy naszej gminy już w następnym numerze

takie odznaki a nasz kolego druh został najwyżej oceniony przez komisję
odznaczeń. Poniżej przedstawię krótko
opis zasług naszego druha dla społeczności naszej Gminy.
Druh Dominik Witczak wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zdrowej 15 marca 1952r.
W ciągu swojej 55 letniej działalności w szeregach jednostki odbywał
niezbędne szkolenia i tak w roku 1965
odbył kurs szeregowych OSP, w 1968
roku kurs dowódców OSP a w 1971
roku kurs naczelników OSP. Od 1970
do 1985 roku był naczelnikiem OSP

Zdrowa, a od 1985 do 2001 Prezesem.
Podczas jego działalności jednostka
wybudowała nowy garaż, wyremontowano wnętrze obiektu wydzielając
pomieszczenia na sanitariaty, założono
instalacje wodno – kanalizacyjną. Jednostka zmieniła trzy samochody pożarnicze. Dbał o mobilność jednostki,
jej zaplecze sprzętowe oraz doskonale
dobierał kadry do działań zarówno ratowniczo gaśniczych jak i społeczno
kulturalnych. Jako jeden z pierwszych
prezesów OSP w gminie doprowadził
w roku 2001 do bezkonfliktowego
przekazania władzy młodszym na-

Majówka seniorów
Henryk Przech

Z

arząd Oddziału Rejonowego
PZEiR w Kłomnicach zaprosił swych członków na spotkanie integracyjno-rekreacyjne w dniu
1 maja. Spotkanie odbyło się na terenie przylegającym do boiska sportowego LZS Pogoń w Kłomnicach.
W spotkaniu udział wzięli seniorzy
i młodzi emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne zrzeszone w Związku.
Warunki atmosferyczne (przelotny
deszcz i chłód) nie przeszkodziły aby
wśród zebranych widać było zadowolone i radosne twarze. Rozpalone
ognisko i grill zachęcało do opiekania
kiełbasek i przeprowadzania serdecznych rozmów, żartów i dowcipów,
a następnie do wspólnego śpiewania
piosenek, głównie biesiadnych. I tym
razem nie zabrakło zespołu muzycznego. Członkowie zespołu to ludzie, którzy nie tylko lubią muzykę ale ludzie
którzy chcą bezinteresownie służyć
swoimi umiejętnościami innym. Pięknie grane walczyki, tanga, polki, oberki i inne klasyczne jak również tańce
grupowe. Uczestnikom nie przeszkadzała czy też odsłonięta ziemia, zgodnie z powiedzeniem że dobrej nie może
przeszkadza falbanka.
Wiceprzewodnicząca Zarządu Grażyna Jurczyńska zaproponowała przeprowadzenie konkursu tanecznego
dla par koedukacyjnych. Do konkursu
licznie zgłosiły się liczne pary. Pozostali oklaskiwali i dopingowali swoich
ulubieńców. W konkursie wyłoniono
trzy zwycięskie pary taneczne które

zostały nagrodzone przede wszystkim
oklaskami i życzeniami a następnie
wręczeniem symbolicznych nagród
i dyplomów uznania.
Zorganizowana majówka była miłym spędzeniem czasu wolnego, dobrą
zabawą i spełniła założenia spotkania
integracyjno-rekreacyjnego w koleżeńskim i miłym klimacie. Niektórzy
uczestnicy częstowali pozostałych
przygotowanym przez siebie sernikiem
domowym.
Jako Przewodniczący Zarządu
chcę podziękować wszystkim osobom
– członkom Związku którzy przygotowywali tą imprezę.
Składam podziękowania Zarządowi LZS Pogoń Kłomnice, a w szczególności prezesowi P. Wiesławowi
Cieślakowi i gospodarzowi P. Jurkowi
Kloczkowskiemu za udostępnienie pomieszczeń i placu obok boiska sportowego a głównie za ich życzliwość
i udzieloną pomoc. W czasie trwania
przelotnych opadów marzeniem naszym było aby można skryć się pod
urządzone zadaszenie.
Składam podziękowanie muzykom
przygrywającym do tańca w osobach:
P. Jan Postawa, P. Darek Wiewióra, P.
Artur Postawa.
W działalności społecznej Zarządu Oddziału Rejonowego Związku
w Kłomnicach pomogli już bezinteresownie P. Tomasz Drab, P. Darek Majchrzak, P. Leszek Rybak.
Proszę w/w Panów o przyjęcie naszych serdecznych podziękowań.
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stępcom. Jest cenionym i szanowanym
działaczem jednostki do dnia dzisiejszego. Jest jednym z najstarszych wiekiem i stażem strażakiem ochotnikiem
w gminie Kłomnice. Charyzma i ciągłe
dążenie do celu była mocnym filarem
działalności społecznej zarówno druha
Witczaka jak i całej jednostki. Druh
Witczak w latach 1988-2001 był członkiem władz gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Cały czas
pomimo sędziwego wieku i problemów
zdrowotnych uczestniczy w życiu jednostki i Związku OSP RP.
Do wszystkich chętnych mieszkańców naszej Gminy Kłomnice kieruję
zaproszenie do wstępowania do Związku jako członkowie zwyczajni (osoby
legitymujące się uprawnieniami emeryta, rencisty lub osoby niepełnosprawnej) oraz jako członkowie wspierający
mogą zostać również osoby prawne
(podmioty gospodarcze, instytucje
czy też inne organizacje pozarządowe).
Serdecznie zapraszam.
Razem będziemy bardziej urozmaicać
społeczną działalność ludzi którzy
chcą wspólnie działać z pożytkiem dla
siebie i innych nieposiadających takich
umiejętności i możliwości. Wspólnie
będziemy starać się lepiej wykorzystywać czas w naszej „jesieni” życia
W grupie może być miło sympatycznie
przyjaźnie i wesoło.
Najbliższe imprezy organizowane
przez Zarząd naszego Związku:
W dniu 15 czerwca grupa 75 osób –
członków Związku wyjeżdża na turnus
wypoczynkowy (wczasy) do Zakopanego. Turnus trwa 7 dni
W dniach 3,4,5 lipca grupa około 50
członków spędzi czas na zorganizowanej wycieczce krajoznawczo turystycznej w Bieszczadach
W terminie późniejszym będzie realizowany przyjęty kalendarz imprez.
Szanowni
Państwo,
możecie
i Wy dołączyć do tej grupy ludzi. Decyzja należy do Was. Biuro Związku jest czynne w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 10.00
do 12.00 w pomieszczeniu znajdującym się na drugim piętrze budynku
gminnego w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18.
Zapraszamy
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Chciałoby się wciąż dziecięco i radośnie…
Renata Krawiec

J

eden dzień zabawy w Dniu
Dziecka, radości, naturalności,
szczerości - nie załatwi wszystkiego. Dlatego konsekwentnie – organizatorzy nastawiają się na pracę
z dziećmi przez cały rok.
W końcu na pracę z dziećmi bardzo udaną. Dla niejednego specjalisty:
pedagoga, animatora to mogłyby być
zebrane w czasie organizacji i realizacji imprezy, takiej jak ta w niedzielę
-1 czerwca - zbiór bezcennych dokumentów, nawet do pracy doktorskiej.
GOK spełnia rolę naczelną w formie
upowszechniania działalności kulturalnej, jaką jest praca z dziećmi. W związku z tym, że społeczeństwo Kłomnic
nie może narzekać na sensowy i celowy wypoczynek dzieci i młodzieży,
na pewno zezwolą na organizację Dnia
Dziecka, co roku w innej miejscowości
w naszej gminie.
A w tę niedzielę – 1 czerwca, na podwórku przed naszą instytucją było bajecznie, kolorowo i miło, słonecznie,
i odlotowo… Śpiewały dzieci i młodzież z naszej gminy. Była to XVIII
Edycja Gminnego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej oraz fantastyczne naśladowanie polskich oraz zagranicznych
solistów i zespoły w Disco Show. Byli
konferansjerzy, po raz drugi występował - Dawid Chybalski z Rzerzęczyc,
który ponadto jest scenografem. Jego
pomysły są bardzo oryginalne, organizuje imprezę w sposób zamierzony,
planuje wszystko wcześniej, organizuje próby, spotkania, konsultacje. W tym
roku jurorami Festiwalu Piosenki i Disco Show byli: Małgorzata Starczewska- Owczarek – śpiewaczka operowa,
nauczyciel emisji głosu Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie,
Ryszard Strojec- muzyk, dyrektor Studia Promocyjno-Koncertowego Młode
Talenty w Częstochowie oraz Andrzej
Świątek- muzyk, pedagog. Przed dwoma młodymi, debiutującymi jurorkami:
Ani Zięby i Emili Gały (tancerki ZPiT
„Kłomnickie Płomyczki”) ogromne
wyzwanie -współpracować z dorosłymi jurorami, ocenić uczestników w/w
dwóch imprez. Poradziły sobie świetnie, odczytały protokół, wręczały dy14

plomy i nagrody. Prawdziwy Dzień
Dziecka, prawo do rządzenia pozostało w rękach dzieci. Dzieci i młodzież
z poprzedniej Akcji Wakacje 2007 kierowały przygotowaniami do tej imprezy oraz ją organizowały. Wśród imprez
towarzyszących: gofry ze sprzedażą
(szefowa- Kinga Dąbrowska) podobnie z szefowaniem w salonie FryzjerStylista. Magda Łukasik - była jak
zwykle rewelacyjna ze zdobieniem
paznokci. Jest wprost niezastąpiona
w każdym naszym działaniu. Piotr Jafra ze swoją prognozą pogody wypada
świetnie, ma wiedzę i dajemy mu dobrą prognozę na przyszłość w zdobyciu specjalistycznego wykształcenia
w tym kierunku. Uhonorowani byli
też inni: kasjerzy, monterzy, wykonujący tatuaże, obsługa kawiarenki – gofry, napoje, operatorzy filmików: Le
Parkour, Wyczynowe Rowery i film
archiwalny „O Trąbie powietrznej”
zrobiony podczas wakacyjnego pobytu
w Rzekach Wielkich. Do nich należą:
Artur Bochmann (drugiego tak pracowitego i grzecznego chłopca ze świecą szukać). U jego boku mogą stanąć
Kamil Mielczarek, Beniamin Dąbrowski. Piotr Janik i Tomasz Kowlaczyk.
Niezmordowany, wyjątkowo pracowity klown – Kuba Kołodziejczyk, który
rozbawił każdego, nawet najbardziej
nieśmiałych. Chodził na szczudłach,
prowokował do nauki chodzenia. Wiele osób nauczyło się chodzić, słowem,
przybyło nam… szczudlarzy.
Mamusie pokazały klasę na „Nartach Małysza”, świetnie jeździły, bez
upadku. W dodatku tyle słońca mogło się nam wszystkim dostać w Dniu
Dziecka, więcej w Dniu Dziękczynienia, w którym to dziękowaliśmy swoim rodzicom, babciom i dziadziusiom
- za wszystko, wychowanie i miłość.
Dziękowaliśmy nauczycielom i wszystkim za przygotowanie do występów.
Publiczności za udział z nami wszystkimi, za uczczenie Dnia Dziecka. Za gest
przybycia do nas na spotkanie z dziećmi, za to, że dla wielu jest przyjacielem,
a zwłaszcza darczyńcą. W okresie wakacji wszystkim tym, którzy nie mają
rowerów - pożycza kilka. Jest Przyja-

cielem wszystkich dzieci- Radny powiatowy – Pan Jan Milc z Kłomnic.
Z wielką przyjemnością zamieszczam, do wiadomości wszystkich
czytelników - protokół zwycięzców
tegorocznej XVIII edycji Festiwalu
Piosenki Dziecięcej.
W kategorii Przedszkolnej został zgłoszony jeden uczestnik, który otrzymał
wyróżnienieJakub Rychlewski – Przedszkole
Kłomnice
W kategorii od I do III klasy szkoły
podstawowej:
I miejsce ex equo – Eliza Nitecka i Dorotka Woźniak (SP Kłomnice)
II miejsce – Agnieszka Janicka (SP
Kłomnice)
III miejsce – Kasia Chrząstek (SP Konary)
Wyróżnienie – Patrycja Lisowska (SP
Kłomnice)
W kategorii od klasy IV do VI:
I miejsce – Ewa Woszczyńska (SP
Kłomnice)
II miejsce- Justyna Borowik (SP Zawada)
III miejsce – Marta Ciesielska (SP Rzerzęczyce)
Wyróżnienia nie przyznano.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Dominika Woszczyna (Rzerzęczyce)
II miejsce – Iza Stanisz (Konary)
III miejsce ex equo – Arek Szymczyk
i Weronika Machalska (Kłomnice).
Według zasad Regulaminu wybrano najlepiej naśladujących solistów
i zespoły, z promocją do prezentacji
na festynach, imprezach plenerowych,
zwłaszcza tych organizowanych przez
naszą instytucję. Oto zwycięzcy:
- Olga Sośniak jako Doda z Moniką
Juszczyk (SP Kłomnice)
- Mateusz Dąbrowski jako Feel (SP
Kłomnice)
- Monika Kwiecień jako Kasia Kowlaska wraz z Łukaszem Janikiem, Olą
Chodną i Aleksandrą Pruciak (SP Kłomince)
- Patrycja i Ilona Kuc jako Maria Isabel
(SP Rzerzecyzce)
- Bartek Ledwan jako Rihanna (SP

Garnek)
- Klaudia Musiał jako Withney Houston (SP Garnek)
-Paulina Pluta jako Hanka Ordonówna
wraz z Piotrkiem Łągiewką (SP Skrzydlów)
-Paweł Chrząstek, Marek Dróżdż, Kamil Wacek, Piotr Muras jako „Józek
z Bagien” (SP Konary)
- Paulina Chmielarska, Karolina Wewióra, Ania Frymus jako Sugababes
(SP Kłomnice)
- Marta Gonera jako Samantha Jade
(SP Kłomnice).
Prezentujcie się jak najlepiej, pokazujcie to wszystko co drzemie w waszych umysłach i sercach, nie tylko

w dniu dziecka, ale wciąż dalej i dalej,
i jeszcze lepiej.
Warte uwagi, w tym dniu, w godzinach
wieczornych odbył się dla młodzieży
– Koncert Zespołu Rockowego „Anagram”. Powstał w 2006 roku w Częstochowie. Muzykę, którą lubią, tworzą
młodzi ludzie. Swoje hobby pokazują
innym, by było im miło. I tak, z pewnością było tego wieczoru.

Aktualności
- Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy
„Klepisko” część męska „Chłopoki
z Klepiska” na XXIX Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Folklorystycz-

nych „Wici 2008” w Chorzowie zajęli
I miejsce wraz z nagrodą pieniężną.
Solistki:
- Irena Janus zdobyła - I miejsce i nagrodę pieniężną
- Mirosława Urbanik-Wolska - wyróżnienie i nagrodę pieniężną
Uwaga Wszystkie Dzieci i Młodzież
- rozpoczynamy Akcję Wakacje 2008
od 24 czerwca (wtorek). Sprawne rowery, odpowiedni strój. Powitanie Wakacji, ognisko, trasa – Konary. Zbiórka
w GOK godzina 11.00

Zespół Szkół w Kłomnicach zdobył certyfikat SUS
Sylwia Dróżdż

W

piątek 25 kwietnia 2008
roku w Zespole Szkół
w Kłomnicach odbył się
panel koleżeński. Jednak zanim doszło do tego W piątek 25 kwietnia
2008 roku w Zespole Szkół w Kłomnicach odbył się panel koleżeński.
Jednak zanim doszło do tego spotkania
trzeba wspomnieć, że szkoła cztery lata
temu przystąpiła do programu Szkoły
Uczącej Się (SUS). Wówczas to zostały wybrane cztery standardy, nad którymi pracowano, by doprowadzić do poprawy jakości i efektywności działania
oraz nauczania: (I standard- uczniowie
osiągają wyższe wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych oraz
badaniach osiągnięć edukacyjnych,
II standard - szkoła pomaga uczniom
w pokonywaniu trudności, III standard
- rada pedagogiczne jest wsparciem dla
każdego nauczyciela, IV standard - rodzice angażują się w życie szkoły). Kiedy szkoła była już gotowa przedstawić
swoje osiągnięcia, zorganizowano tzw.
panel koleżeński. Z tej okazji przybyło
11 przedstawicieli innych szkół należących do programu Szkoły Uczącej Się,
aby wyrazić opinię o pracy nad wybranymi przez nas standardami (SP nr 1
im. M. Konopnickiej w Lublińcu, Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Kodrębie, Zespół Szkół - Gimnazjum w Bliżynie).
Panelistów około godziny 9.00
przywitała pani dyrektor Barbara Ka-

noniak. Następnie goście udali się
na wycieczkę po budynku placówki. Poza tym spotkanie obejmowało
udział w lekcjach otwartych, rozmowy
z przedstawicielami rodziców, uczniów
i nauczycieli oraz dyskusję nad celami
wybranymi przez szkołę. Przybyłym
gościom niezwykle podobała się estetyka szkoły – jasne, przestronne pomieszczenia, nowoczesna sala do nauki
języków obcych, korytarze obwieszone niezbędnymi młodemu człowiekowi
informacjami i ciekawostkami. Duże
wrażenie na panelistach zrobiły lekcje
otwarte, na których prowadzący wykazali się kreatywnością, kompetencją i udowodnili, że swoim działaniem
przyczyniają się do rozwoju uczniów.
Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców pozwoliło uczestnikom panelu
wyrazić opinię, że w Zespole Szkół
w Kłomnicach uczniowie są kulturalni
i niezwykle chętni do działań, a rodzice, mimo braku czasu, starają się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.
Rozmowa z Gronem Pedagogicznym
upłynęła w miłej i sympatycznej atmosferze. Nauczyciele wymieniali się
doświadczeniami w sprawie współpracy z rodzicami. Po obiedzie zaproszeni
goście zebrali się na łączniku, aby wysłuchać osiągnięć w zakresie realizowanych standardów. Prawda zajrzała
w oczy: szczytne założenia i wysokie
wymagania nauczycieli wobec siebie
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i uczniów nie we wszystkich standardach pozwoliły osiągnąć zamierzone efekty. Mimo to jesteśmy dumni
z podjętych działań, bowiem wyniki
były zadowalające. Kiedy prezentacja
standardów dobiegła końca, zebrani
przy stole dyskusyjnym paneliści docenili wkład pracy nauczycieli na rzecz
udoskonalania funkcjonowania szkoły.
Efekt pracy pedagogów widoczny jest,
kiedy ich uczniowie osiągają sukcesy,
dlatego nie mogliśmy nie pochwalić
się laureatami i finalistami konkursów
i olimpiad przedmiotowych.
Laureaci: Dominik Krzemiński (kl.
III a) – biologia, Klaudia Łęgowik (kl.
II b) – język angielski, Sylwiusz Majchrzak (kl. III b) – geografia. Finaliści:
(Damian Grzyb (kl. III a) – matematyka, Dominik Krzemiński (kl. III a)
– geografia, Katarzyna Mucha (kl. III
b) – język polski.
Po krótkiej przerwie w czasie, której odbyła się zamknięta narada panelistów, przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej złożyła na ręce
pani dyrektor Barbary Kanoniak certyfikat SUS.
Mimo, że szkoła osiągnęła upragniony certyfikat, nauczyciele stwierdzili, iż nie spoczną na laurach i dalej
będą pracować nad dalszym ulepszaniem funkcjonowania szkoły.

15

OBCHODY DNIA ZIEMI
W ZESPOLE SZKÓŁ
W KŁOMNICACH
Elżbieta Pindych

D

nia 30 kwietnia rozpoczęły się
uroczyste obchody „Dnia Ziemi”, w których wzięli udział
uczniowie klasy „0”, klasy I-III, IVVI szkoły podstawowej oraz klasy
I-III gimnazjum. Obchody były poprzedzone wcześniejszymi przygotowaniami: klasy I-III szkoły podstawowej
przygotowały stroje i hasła obrazujące
„Rośliny i zwierzęta chronione”, klasy
IV przygotowały plakaty i hasła o treści
„Łąka”, klasy V o treści „Las”, klasy VI
o treści „Woda”. Młodzież z gimnazjum
przygotowała hasła i transparenty dotyczące segregacji odpadów.
W środę o godzinie 9.00 barwny
pochód ruszył ulicami Kłomnic: ul.
Szkolną, Nową, Zdrowską, Zieloną,
Częstochowską, Strażacką pod Urząd
Gminy. Uczniowie ustawili się na placu przed urzędem, gdzie bardzo ciepło
przywitał ich Wójt pan Adam Zając,
sekretarz pani Róża Wiewióra i pracownik ochrony środowiska pani Aleksandra Stępień. Uczniowie z klas I-III
zaśpiewali piosenki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczniowie
każdej klasy z gimnazjum skandowali
wybrane przez siebie hasło, np.: „ KTO
PRZYRODĘ SZANUJE, TEN ŚMIECI SEGREGUJE,” MĄDRE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI,” „NIE
ZAŚMIECAJ ŚRODOWISKA, NIE
RÓB Z NIEGO WYSYPISKA,” „WIE
TO KAŻDY BACA, SEGREGACJA
ŚMIECI SIĘ OPŁACA.”
Gospodarz gminy- pan Adam Zając
- zwrócił się do uczniów z prośbą, aby
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zawsze wykazywali troskę o środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy-„
SWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY”. Podziękował również za tak liczne przybycie uczniom i nauczycielom. Wyraził
nadzieję, że każdy uczeń Zespołu Szkół
w Kłomnicach będzie wykazywał postawę pro-ekologiczną i żył w zgodzie
z naturą, a spotkania z okazji Dnia Ziemi będą wpisane w kalendarium szkoły. Na koniec spotkania uczniowie zostali poczęstowani przez pracowników
Urzędu Gminy smacznymi łakociami,.
Spod Urzędu Gminy w Kłomnicach barwny korowód ruszył ulicami:
Pocztową, Sądową, Dworską i Bartkowicką z powrotem do szkoły. W szkole
uczniowie klas I-III i IV-VI rozpoczęli
zajęcia lekcyjne natomiast uczniowie
gimnazjum dalej kontynuowali obchody „Dnia Ziemi”. Na hali sportowej
były prezentowane najlepsze wiersze
i hasła o treści ekologicznej. Został
przeprowadzony konkurs wiedzy ekologicznej, w którym dwuosobowe zespoły z każdej klasy walczyły o miano super- ekologa. Zwyciężył zespół
z klasy IIb w składzie: Klaudia Łęgowik i Jola Stępień, drugie miejsce zajęła klasa III b w składzie: Kasia Mucha
i Sylwiusz Majchrzak, a trzecie miejsce
klasa IIc w składzie: Julita Pękla i Janusz Centkowski. Przeprowadzony był
również konkurs na najciekawszy strój
ekologiczny oraz rozgrywki sportowe.
Z okazji Święta Ziemi uczeń klasy IIIa
Dominik Krzemiński napisał piosenkę,
która została zaprezentowana na sesji
ekologicznej w Konarach.
Organizatorami obchodów
Dnia Ziemi w Kłomnicach
były: wicedyrektor szkoły pani Katarzyna Jurkowska oraz
Marzanna Borkowska i Elżbieta Pindych. Organizatorzy serdecznie dziękują Wójtowi panu
Adamowi Zającowi, pracownikom Urzędu Gminy w Kłomnicach, wychowawcom i uczniom
za udział w obchodach.

W

niedzielę
25.05.2008r
na zbiorniku w Zawadzie
odbyły się zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła Zawada.
Pomimo wietrznej pogody na zawody
zgłosiła się rekordowa ilość uczestników- 40 osób (w tym 4 juniorów). Zawody wygrał Pitera Dorian (Zohowa),
drugie miejsce zajął Sołtys Krzysztof,
natomiast trzecie Pluta Artur i Wiewióra Witold. W juniorach najlepiej
łowił Wolski Michał (Zawada), a drugie miejsce Pluta Łukasz również z Zawady. Organizatorzy dla wszystkich
uczestników ufundowali wędkarskie
kapelusze oraz poczęstunek-smacznego grilla.
Sklep Wędkarski Zawadzie

Wakacje

Janina Chrząstek

Już wakacje, żegnam cię szkoło
Ty o mym szczęściu marzyłaś
I chociaż czasem bywało ciężko
To bardzo wiele mnie nauczyłaś.
Jest to zasługa nauczycieli
Oni w to serca dużo włożyli
Więc Im się kłaniam, pięknie dziękuję
I jeszcze życzę by długo żyli.
Kochanej mamie też podziękuję
Bo też na straży mych lekcji stała
Chociaż nie miała zbyt dużo czasu
Codziennie przy nich mi pomagała.
A ciebie szkoło o coś poproszę
Nie odchodź nigdzie, tutaj poczekaj
Ja po wakacjach do ciebie wrócę
Bo chcę wyrosnąć na CZŁOWIEKA.
Lecz kiedyś przyjdzie taki czas,
Że już zakończę swą edukację
I wtedy na zawsze was pożegnam
Moje wspaniałe wakacje!

Dzień Języków Europejskich w Zespole
Szkół w Rzerzęczycach
Aldona Mroziakiewicz

P

o raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków Europejskich, który zorganizowała
p. Aldona Mroziakiewicz przy współpracy wychowawców klas. Jego celem
jest propagowanie języków, kultury
i zwyczajów Zjednoczonej Europy.
Niezwykle pomocna okazała się wiedza pogłębiana na lekcjach języka angielskiego oraz na zajęciach dodatkowych
pod wspólnym tytułem ”Discovery”.
Najzdolniejsi prezentowali swoje
umiejętności w ogólnopolskich konkursach z j. angielskiego tj. „ Jersz- łowcy
talentów”, „Olimpus” oraz w konkursie o randze powiatowej „Britain - in
– focus”, który odbył się pod patronatem Wójta Gminy Mykanów i Ambasady Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej. Uczennica kl. VI, Agata
Rak wywalczyła II miejsce zdobywając tytuł „Master of English”. Wyróżnienie zdobyli: Dominika Dakowska
z kl. VI oraz Radosław Pluta z kl. V.
Uczniowie byli przygotowywani przez
p. Aldonę Mroziakiewicz.
Uczniowie kl. V zainspirowani
przez p. Aldonę Mroziakiewicz systematycznie opracowywali artykuły
do szkolnej gazetki „Żaczek” nt. krajów Wielkiej Brytanii ćwicząc w ten
sposób zdolności redaktorskie.
W tym roku Dzień Europejski odbył się 18 kwietnia pod hasłem „Euro
2012”. Każda klasa wraz z wychowawcami rozpoczęła przygotowania
do imprezy m.in. malowaniem flagi
wylosowanego państwa, wykonaniem
pracy plastycznej na jeden z podanych
tematów tj. „Piłka nożna – język światowy”, „Stadion wielu narodów”, „But
mistrzostw świata”, „Koszulka wielu
narodów”, „Fani tego świata”, wymyśleniem hasła rozgrzewającego drużynę sportową oraz show czirliderek.
W organizację święta europejskiego
włączyły się również klasy I-III. Zadaniem wszystkich klas była prezentacja
drużyny sportowej, występ artystyczny
czirliderek, przedstawienie krótkiej scenki wprowadzającej nas w świat danego
państwa Unii Europejskiej, oraz prezen-

tacja loga mistrzostw w piłkę nożną.
Obchody Dnia Języków Europejskich rozpoczął hymn unijny „Oda
do radości”. Wiersz pt. „Lokomotywa”.
Następnie prezentowali się uczniowie
poszczególnych klas.
Klasa I była drużyną polskich piłkarzy
wspieranych przez wierne czirliderki.
Wraz z klasą II odwiedziliśmy miasto słynące z korridy i byków czyli
Hiszpanię. Spotkaliśmy się ze sportowcami, pięknymi Hiszpankami. Pojawił
się Don Kichot oraz Pablo Picasso.
Uczniowie klasy III przenieśli
nas do starożytnej Grecji, położonej
na kilkuset wyspach Morza Egejskiego
i Jońskiego. Swą obecnością zaszczycił
nas Platon – nieustannie ćwiczący swój
umysł. Następnie obejrzeliśmy show
w wykonaniu Greczynek i sztuczki
zręcznościowe piłkarzy greckich.
W kategorii klas najmłodszych
miejsce I zajęła kl. II otrzymując dyplom, książkę pt. „Olimpiady”, oraz
słodkości; miejsce II – kl. III; miejsce
III kl. I.
Francuzi z klasy IV przybliżyli
nam postać Napoleona oraz przenieśli
do pałacu królewskiego w Wersalu.
Dziewczyny w barwach Francji przedstawiły ciekawy układ choreograficzny
towarzyszący swojej drużynie sportowej.
Uczniowie kl. V reprezentowali
Szwecję. Przypomnieli postać Pipi Astrid Lindgren oraz dwie popularne
marki samochodowe Saab i Volvo.
Dziewczęta wykonały skomplikowany
układ taneczny w stylu kapueira.
Z klasą VI udaliśmy się na wycieczkę po Portugalii. Odwiedziliśmy m.in.
Lizbonę oraz spotkaliśmy się z Vasco
da Gama i Magellanem.
W kategorii kl. IV-VI zwyciężyła kl.
V otrzymując książkę pt. „Piłka nożna”, dyplom plus słodycze, pozostałe
klasy zajęły ex-ekwo II miejsce.
Kolejny kraj cały kwiatami przybrany to Holandia. Holendrzy z I gimnazjum przywieźli nam wiosenne tulipany, przypomnieli nam zabytki Holandii.
W naszej szkole zagościła drużyna
Ajax Amsterdam wraz z czirliderkami.
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W rytm walca Straussa tańczyły
„nutki” z kl. II gimnazjum. Zaczynając
od Mozarta a kończąc na muzyce nowoczesnej czirliderki zaprezentowały
szereg figur i układów tanecznych.
Polską drużynę przybliżyła nam kl.
III gimnazjum. Zaprezentowała bogaty
dorobek artystyczny słynnych Polaków. W dziedzinie literatury A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza; naszych
noblistów S. Reymonta, M. Skłodowską-Curie, C. Miłosza, W. Szymborską;
Andrzeja Wajdę który otrzymał Oscara
oraz największego Polaka, który jako
pierwszy przekroczył próg meczetu
Jana Pawła II.
W klasach gimnazjalnych zwyciężyła IIg otrzymując książkę pt. „Koszykówka”; II miejsce-kl. Ig, III miejsce kl. IIIg.
Po prezentacji wszystkich klas przeprowadzono plebiscyt na Sportowca
Roku 2008 ZS w Rzerzęczycach. Reprezentanci klas od I SP – III G zmierzyli
się w 3 konkurencjach. Tytuł sportowca
otrzymał uczeń kl V Mateusz Migdał
otrzymując dyplom oraz piłkę.
Komisja oceniająca występy miała
„trudny orzech do zgryzienia”. Występy wszystkich klas były rewelacyjne i przebojowe. Uczniowie włożyli
ogrom pracy w przygotowanie strojów
w barwach danego kraju, choreografię
jak i sztuczki piłkarskie. Każda klasa
otrzymała dyplom, nagrodę książkową, oraz słodycze ufundowane przez
Samorząd Uczniowski oraz Spółdzielnię Uczniowską „Łasuch”.
Podsumowując Dyrektor Zespołu
Szkół podziękował p. Aldonie Mroziakiewicz za zorganizowanie tak wspaniałego Dnia, wychowawcom za zaangażowanie się i pomoc swoim wychowankom
w przygotowaniu do tej imprezy. Szczególne słowa skierował do wszystkich
uczniów za wspaniałe prezentacje,
otwartość, ogromny wkład pracy i niezwykle ciekawe pomysły na prezentację
państwa Unii Europejskiej. Dyrektor wyraził przekonanie że dzięki takiej postawie będą wartościowymi obywatelami
Zjednoczonej Europy.
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ZWYCIĘŻCZYNI
MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU PIĘKNEGO
CZYTANIA
Elżbieta Twardoch

U

czniowie Zespołu Szkół
w Kłomnicach osiągają sukcesy w wielu dziedzinach:
artystycznej, sportowej, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Sukcesy osiągają także najmłodsi. Jednym z ostatnich takich osiągnięć było
zdobycie I miejsca przez Monikę Frymus, uczennicę klasy I. b (której jestem
wychowawczynią) w Międzyszkolnym
Konkursie Pięknego Czytania „CZYTAM, BO LUBIĘ”, który odbył się 8
maja 2008r. w Szkole Podstawowej
w Wierzchowisku (gmina Mykanów).
Oprócz Moniki, w konkursie wzię-

ły udział także dwie inne uczennice naszej szkoły: Natalia Wdowińska z klasy II. b i Agnieszka Wójcik z klasy III.
a. Wszystkie trzy dziewczynki zostały
uprzednio wyłonione jako zwyciężczynie eliminacji szkolnych w kategorii
klas pierwszych, drugich i trzecich.
Konkurs
Pięknego
Czytania
w Szkole Podstawowej w Wierzchowisku, zgromadził dwudziestu siedmiu
małych wykonawców, reprezentantów
dziewięciu szkół z trzech gmin naszego
powiatu, którzy przybyli tu ze swymi
nauczycielami. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach: dla

klas pierwszych, drugich i trzecich.
Każdy z nich prezentował krótki, wybrany i przygotowany przez siebie fragment prozy oraz tekst nowy, przygotowany przez organizatorów, uprzednio
wylosowany.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. W kilku przypadkach konieczne
były dogrywki ponieważ wielu uczestników zdobyło maksymalną ilość
punktów. Tym bardziej cieszy zwycięstwo naszej uczennicy Moniki Frymus
w kategorii klas pierwszych. Sama
Monika była bardzo szczęśliwa, ale też
zaskoczona, choć zwyciężyła zdecydowaną przewagą punktów.
Laureaci Konkursu Pięknego Czytania otrzymali dyplomy i wspaniałe
nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie i drobne
upominki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, ponieważ panowała przyjazna
atmosfera.
Gratulujemy Monice i życzymy
dalszych sukcesów!

Podbijamy Warszawę
Karolina Stacherczak, Damian Grzyb, Dominik Krzemiński

J

uż po raz czwarty uczniowie
Gimnazjum w Kłomnicach zostali finalistami Ogólnopolskiego
Konkursu Fizycznego „Poszukiwaie
Talentów” organizowanego przez
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo
Fizyczne orazfudację Pro Physica.
Drugi etap konkursu odbył się w Warszawie w dniach od 15 do 17 maja 2008.
Był to dwuetapowy konkurs – od początku roku szkolnego robiliśmy prace
z różnych dziedzin fizyki, począwszy
od pisania fizycznych limeryków i historyjek dla młodszych kolegów poprzez robienie zdjęć zjawisk fizycznych
i dokonywanie przeglądów czasopism
fizycznych a skończywszy na najważniejszej dziedzinie – doświadczeniach.
Prace wykonywaliśmy pod kierunkiem
i czujnym okiem naszej pani od fizyki
mgr Anny Łągiewki.
Czwartek spędziliśmy na zwiedzaniu Warszawy. Mieliśmy okazję zobaczyć najciekawsze obiekty kulturalne
takie jak: Pałac Kultury i Nauki, Złote
Tarasy, metro. Po wyczerpującym spacerze zapoznaliśmy się z pozostałymi
uczestnikami konkursu którzy przyje18

chali z różnych miejscowości w Polsce
i wieczór spędziliśmy na przygotowaniach i ostatnich powtórkach .
Piątkowe przedpołudnie zaczęło
się ogromnym stresem. Ostatni etap
polegał na prezentacji dotychczasowej pracy przed komisjami w czterech
kategoriach: Pisanie o Fizyce, Fizyka
w Doświadczeniach, Fizyka i Sztuka i Nauczanie Fizyki. Pytania były
trudne, a egzaminatorzy wymagający.
Po emocjonujących zmaganiach pojechaliśmy do teatru Kwadrat na sztukę
„Szalone Nożyczki”. Spektakl był
na tyle ciekawy, że został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie
pojechaliśmy do hotelu i mieliśmy
czas dla siebie. Już było bez stresów i emocji bo najgorsze mieliśmy
za sobą.
W sobotę ogłoszono wyniki.
Nie obyło się bez sukcesów – praca
Damiana została zauważona przez
komisję i zaprezentowana na forum
uczestników i przedstawicieli świata
nauki. Dominik został laureatem zajął czwarte miejsce w kraju. Był
o krok od wyjazdu do CERNu
w Szwajcarii.

Etap finałowy dobiegł końca. Nadszedł
czas pożegnań z uczestnikami i powrotu do domu. Wróciliśmy zmęczeni
ale jednocześnie zadowoleni z osiągnięć.
Jak widać branie udziału w konkursach jest nie tylko ogromem pracy,
to również ciekawe przeżycie i dobra
zabawa. Zachęcamy wszystkich kolegów i koleżanki do udziału w kolejnych edycjach!

USŁUGI PROJEKTOWE,
NADZORY BUDOWLANE,
KOSZTORYSY,
PORADY BUDOWLANE

mgr inż. Grzegorz Jureczko
ul. Sobieskiego 83, Zawada
42-270 Kłomnice
tel. 034 329 70 93,
tel. kom. 0 604 34 62 73

„Jan Paweł II Przyjacielem Przyrody”
Aldona Chrząstek, Leokadia Perlińska

P

od takim hasłem 29 maja
2008r. w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Konarach
odbyła się trzecia edycja Gminnego
Konkursu Plastycznego dla klas I-III
szkół podstawowych.
Papież Jan Paweł II kochał przyrodę
i dawał temu wyraz szukając z nią kontaktu i często nawołując do jej obrony.
W wielu encyklikach, listach i homiliach znajdują się piękne i mądre słowa
o problemach ekologicznych oraz gorące apele o ochronę środowiska naturalnego.
Konkurs rozpoczęli uczniowie naszej szkoły od przytoczenia fragmentu
wypowiedzi Jana Pawła II mówiącego
o pięknie Ziemi Ojczystej. Następnie
uczestnicy konkursu przystąpili do pracy, a ich opiekunowie zasiedli w Jury.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach: klas I- rysunek, klasa II- collage,
klasa III- malunek.
Po półtoragodzinnej twórczości
mogliśmy podziwiać wspaniałe prace
małych artystów. Oczekiwanie na werdykt Jury umiliły nam dzieci ze Szkol-

nego Koła Artystycznego prezentując
wiersze i piosenki o tematyce ludowej,
a także tańce regionalne i narodowe.
Zwyczajem naszej szkoły jest to,
że każdy uczestnik zostaje choćby symbolicznie nagrodzony. W związku
z tym zwycięzcom konkursu pani dyrektor Anna Gała wręczyła dyplomy
oraz nagrody książkowe, a pozostałe
dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.
Konkurs ten na stałe wpisał się
w harmonogram imprez gminnych
dlatego już dziś Pani dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Konarach zaprosiła wszystkich na kolejną
edycję.
Organizatorki konkursu: Agnieszka
Berska, Leokadia Perlińska i Aldona
Chrząstek składają gratulacje zwycięzcom oraz serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom
za wzięcie udziału w konkursie.
Oto lista zwycięzców:
Klasa I:
I miejsce - Weronika Szyda ZS w Konarach

II miejsce - Jakub Szczerbak, ZS w Witkowicach
III miejce - Anna Maj, ZS w Rzerzęczycach
Wyróżnienie - Jakub Bednarczyk, ZS
w Garnku
Klasa II:
I miejsce - Paulina Nocuń, ZS w Garnku
II miejsce - Katarzyna Chrząstek, ZS
w Konarach
III miejsce - Wiktoria Skarlak, ZS w Witkowicach
Wyróżnienie: Michał Kośny, ZS w Kłomnicach
Klasa III:
I miejsce - Patrycja Zięba, ZS w Garnku
II miejsce - Oskar Wiewióra, ZS w Rzerzęczycach
III miejsce - Kamil Woldan, ZS w Zawadzie
Wyróżnienie- Agata Pisarska, ZS w Witkowicach

Najmilsze słowo Mama
Agnieszka Berska, Ilona Tkaczyk

K

ażdego z nas różni bardzo
wiele, ale jedno wszystkich
nas łączy – miłość do matki. Kiedy przyroda budzi się do życia,
śpiew ptaków cieszy bardziej niż kiedykolwiek, a od zapachu kwiatów aż
kręci się w głowie przypominamy sobie wszyscy o jedynym i wyjątkowym
o tej porze roku dniu – Dniu Matki.
Uczniowie klas „0” – III w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Konarach jak zwykle o tym dniu pamiętali. Wraz z wychowawcami p. mgr Iloną Tkaczyk, p. mgr Agnieszką Berską,
p. mgr Aldoną Chrząstek oraz p. mgr
Leokadią Perlińską postanowili uczcić
ten dzień wspaniałą uroczystością.
Dnia 27 maja w odświętnie udekorowanej sali, przy stołach nakrytych białymi obrusami zasiadły mamy naszych
uczniów. Dzieci w galowych strojach

z dumą i przejęciem czekały na rozpoczęcie uroczystości. Gdy sala wypełniła się gośćmi, Dyrektor Anna Gała
powitała wszystkie mamy. Po krótkich
słowach rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpiły dzieci ze Szkolnego Koła Artystycznego prowadzonego przez p. mgr Aldonę Chrząstek.
Obszerny program „Na ludową nutę”
przybliżył polskie tańce, przyśpiewki
i tradycje ludowe. Trudna choreografia
oraz barwne stroje przykuwały uwagę
i wzbudzały zachwyt. W dalszej części wystąpiły kolejno klasy od „0”
do III z montażem słowno-muzycznym. Uczniowie z zaangażowaniem
recytowali wzruszające wiersze oraz
z przejęciem śpiewali piosenki.
Na koniec dzieci wręczyły swoim mamom własnoręcznie wykonane laurki
oraz upominki, dziękując w ten sposób

GAZETA KŁOMNICKA - Czerwiec 2008

za ich troskę i miłość. Mamy szczęśliwe i wzruszone, przyjęły na koniec
także serdeczne życzenia od Pani Dyrektor Anny Gała.
W radosnej atmosferze, przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku
dobiegł końca najwspanialszy dzień
w roku, na kolejny z niecierpliwością
będziemy czekać przez najbliższy rok.

26 - 27 lipca 2008 roku
odbędzie się Festyn SportowoRekreacyjny w Rzerzęczycach
na obiektach Sportowych.
Zapraszamy Zarzad LKS
„ORKAN” Rzerzęczyce
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SZKOLNE TRADYCJE

GMINNA SESJA EKOLOGICZNA W KONARACH
Dagmara Michoń, Agnieszka Musiał, Ewa Pośpiech, Monika Kowalczyk

E

kologia to nie tylko tryb życia,
poglądy i związane z nimi emocje. To przede wszystkim stale
poszerzana wiedza na wszelkie tematy związane z ochroną środowiska.
Dnia 08 maja 2008 roku w Zespole
Szkół w Konarach odbyła się Gminna
Sesja Ekologiczna pod hasłem „ Razem chronimy Ziemię”. Jak co roku
wydarzenie to ściśle związane było
z obchodami Światowego Dnia Ziemi
przypadającego na 22 kwietnia. Punktualnie o godzinie 10:00 pani dyrektor
Zespołu Szkół w Konarach mgr Anna
Gała dokonała uroczystego otwarcia sesji, w trakcie której uczniowie
ze wszystkich szkół naszej gminy mieli możliwość wykazania się talentem
plastycznym, muzycznym, aktorskim,
jak również wiedzą ekologiczną. Zmagania 4- osobowych drużyn poprzedzone były programem artystycznym
zatytułowanym „Jak Dyzio uczył się
oszczędzać, czyli oszczędzanie – dwa
w jednym”. Program ten z niezwykłą
charyzmą przedstawili uczniowie Gimnazjum w Konarach pod przewodnictwem nauczycieli A. Musiał, E. Pośpiech, D. Michoń oraz M. Kowalczyk.
Tegoroczną sesję dodatkowo uświetnił
występ chóru szkolnego prowadzonego
przez panią mgr Małgorzatę Gojević.
Dużą atrakcją zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli była prelekcja zapro-

szonego gościa przedstawiciela Nadleśnictwa Gidle pana mgr inż. Sebastiana
Ojrzyńskiego.
Turniej ekologiczny podzielony
został na dwa etapy: drużynowy oraz
indywidualny. W pierwszej części –
drużynowej, uczniowie zaprezentowali
przygotowane wcześniej piosenki, wykonywali logo ekologiczne, układali
krzyżówkę, jak również wraz z komisją brali udział w zabawie zwanej pantomimą. Każde z zadań miało na celu
przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z ekologią oraz ochroną środowiska. Poziom drużyn był wyrównany,
a wykonywane w krótkim czasie prace,
zaskakiwały pomysłowością. Prawdziwe emocje dały jednak znać o sobie
dopiero podczas drugiego etapu turnieju – indywidualnego. W etapie tym
uczniowie odpowiadali samodzielnie
na wylosowane przez siebie pytania.
Zmagania drużyn oceniała komisja
w składzie: pan mgr inż. Sebastian Ojrzyński- przedstawiciel Nadleśnictwa
Gidle, pani mgr inż. Jadwiga Zawadzka – kierownik gospodarki komunalnej,
inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy Urzędzie Gminy
w Kłomnicach oraz pani Małgorzata
Gojević – nauczyciel muzyki i plastyki.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Rzerzęczyc w składzie: Dominika Dakowska, Agata Rak, Aleksandra Chory-

łek, Adrian Łukasik przygotowywana
przez panie mgr Marzannę Borkowską i mgr Katarzynę Załucką. Drugie
miejsce wywalczyła drużyna z Garnka
w składzie: Dominika Bednarczyk, Karolina Charaziak, Monika Łągiewka,
Bartłomiej Żurek – opiekunowie mgr
Ewa Wrońska, mgr Roman Kordas.
Trzecie miejsce przypadło drużynie
z Kłomnic w składzie Dominik Krzemiński, Sylwiusz Majchrzak, Danuta
Ludwikowska, Tomasz Kaczorowski.
Przygotowaniem tej drużyny zajęły się
panie mgr Marzanna Borkowska, mgr
Elżbieta Pindych oraz mgr Katarzyna
Jurkowska. Podstawowym założeniem
sesji było propagowanie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego wśród dzieci i młodzieży.
Udział w sesji, zarówno uczniom jak
i ich opiekunom, dostarczył wielu pozytywnych emocji, ale przede wszystkim
wzbogacił wiedzę na tematy związane z ekologią. Organizatorzy składają
podziękowania wszystkim opiekunom
drużyn za doskonałe przygotowanie
uczniów, pani dyrektor mgr Annie
Gale oraz władzom Gminy Kłomnice
za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji sesji. Słowa podziękowania
kierujemy również do Radnego Gminy
Kłomnice pana Witolda Brusia, który
zaszczycił nas swoją obecnością.

Turniej Przyrodniczo Łowiecki
M. Borkowska

W

piątek 30.04.2008 już po raz
piąty został rozegrany Turniej Przyrodniczo Łowiecki.
Tym razem odbywał się on w Zespole
Szkół w Konopiskach. Główny udział
w organizacji tego przedsięwzięcia
miały: Koło Łowieckie „ Łoś” Częstochowa, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Częstochowie i Wójt
Gminy Konopiska, Stowarzyszenie M.
i W. Warta. Uczestnikami, turnieju była
młodzież szkolna reprezentująca następujące gminy: Konopiska, Kłomnice,
20

Blachownia, Mykanów, Mstów, Kruszyna, Poraj, Kamienica Polska. Uczniowie
rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach:
1. Najładniejsza budka lęgowa dla ptaków
2. Prace plastyczne o tematyce turnieju
3. Występy estradowe
4. Turniej wiedzy
Najwięcej emocji dostarczył turniej
wiedzy przyrodniczo łowieckiej, gdzie
trzyosobowe zespoły z poszczególnych
gmin musiały wykazać się naprawdę
dużą wiedzą z zakresu łowiectwa i bio-

logii. Poziom turnieju był bardzo wyrównany, a szczególnie ostra rywalizacja
toczyła się pomiędzy zespołami Kłomnic
i Konopisk. Dopiero trzecia dogrywka
była decydująca i zapewniła zwycięstwo,
a tym samym I miejsce reprezentacji
gminy Kłomnice w składzie: Aleksandra Choryłek (gimazjum Rzerzęczyce),
Dominik Krzemiński (gimn. Kłomnice),
Marcin Rakowski (gimn. Witkowice). II
miejsce zajęła reprezentacja gminy Konopiska, natomiast III miejsce przypadło
reprezentacji gminy Mykanów. Każdy

z uczestników otrzymał wspaniałe nagrody, a do pracowni biologicznej w Kłomnicach został ufundowany Notebook.
W kategorii plastycznej Jury przyznało
następujące miejsca: I m-ce: Agnieszka
Trybulec z gimnazjum w Aleksandrii, II
m-ce: Sonia Bazan z kl. V w Rększowicach, III m-ce: Kamila Postawa z kl. V
Z.S. w Witkowicach. W kategorii „Występy estradowe” uczniowie prezentowali
swoje umiejętności wokalne oraz aktorskie. Wyniki w tej kategorii przedstawiają się następująco: I m-ce: S. P. Rększowice, II m-ce: S. P. Łaziec, III m-ce: S.P.
Kopalnia. Przyznano również trzy wyróżnienia dla uczniów szkół w Hutkach,
Jastrzębiu oraz Garnku. Z dużym odzewem ze strony dzieci i młodzieży spotkała się kategoria „Najładniejsza budka
lęgowa”, w której przyznano następują-

ce miejsca. I m-ce: Szymon Ankowski
ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrii,
II m-ce Jędrzej Bielawski ze Szkoły Podstawowej z Krasic, III m-ce Kacper Łokieć z Zespołu Szkół w Hutkach a wśród
wyróżnionych znalazł się również Kuba
Koza mieszkaniec Karczewic. W tym
roku turniejowi towarzyszyły atrakcje
dodatkowe, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Należy tu wymienić
wystawę psów myśliwskich na której
zaprezentowano min. wyżły niemieckie
krótkowłose, weimarskie, łajkę zachodniosyberyjską, foksteriery, labradora,
jamniki szorstkowłose. Pokaz ptaków
stosowanych w sokolnictwie a wśród kilkunastu pokazanych ptaków szczególną
atrakcją była sowa śnieżna. Duży podziw
wzbudził pokaz wabienia i naśladowania
głosów zwierząt. Szczególne słowa po-

dziękowania należą się panu Markowi
Organie – prezesowi Koła Łowieckiego
„Łoś” Częstochowa jednemu z głównych
organizatorów i przewodniczącemu jury.
Bez zaangażowania nauczycieli którzy
zaangażowali się i wsparli organizację
turnieju, ta pożyteczna impreza nie mogła by się odbyć Każde tego typu przedsięwzięcie przybliża tematykę łowiecko
przyrodniczą oraz pozwala rozwijać pasje
poznawcze i doceniać piękno i harmonię
otaczającej nas przyrody. Tak było i tym
razem i mamy nadzieję na kontynuację
w przyszłym roku. Na sukces naszej
gminy oprócz młodzieży szczególnie
zapracowali; Wanda Kusztal, Marzena
Borkowska, Dagmara Michoń, Roman
Kordas.

Koncert pamięci Reszków
Robert Kępa – prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Garnku

P

onad trzystu widzów wysłuchało
1 czerwca w kościele w Garnku
koncertu orkiestry, chóru i solistów Zespołu Szkół Muzycznych im.
Marcina Józefa Żebrowskiego z Częstochowy, poświęconego pamięci Edwarda, Jana i Józefiny Reszków. Koncert
zainaugurował tegoroczne, jubileuszowe
obchody X Święta Muzyki. Organizatorami koncertu było Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, Parafia Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Garnku.
120 młodych muzyków pod kierownictwem Krzysztofa Pośpiecha zaprezentowało zebranej publiczności swoje muzyczne umiejętności. Koncert prowadziła
Beata Młynarczyk, dyrektor Filharmonii
Częstochowskiej. Młodzi artyści wykonali „Salve Mater” Błażeja Koprivy, „Andante” z I Symfonii C-dur Ludwiga van
Beethovena oraz „Laudate Dominum”
Charlesa Gounoda, francuskiego kompozytora tworzącego na przełomie XIX i XX

wieku specjalnie dla Reszków. Nie zabrakło również występów solowych. Michał
Bąk zaprezentował Arię na saksofon altowy Eugena Bozza. Finałem koncertu było
wykonanie „Glorii” Antonio Vivaldiego.
Partie solowe zaśpiewały sopranistka
Krystyna Nowak oraz mezzosopranistka
Angelina Roch. Artyści zostali nagrodzeni
przez publiczność owacjami na stojąco.
Krzysztof Pośpiech, dyrygent i pomysłodawca koncertu nie krył zadowolenia
z postawy swoich wychowanków. „Kilkumiesięczne przygotowania i próby zostały
zakończone udanym występem, a poziom
artystyczny i organizacyjny koncertu
nie odbiegał od profesjonalnych koncertów
organizowanych w częstochowskiej filharmonii” – podkreślił po koncercie i podziękował muzykom oraz organizatorom.
Koncertowi towarzyszyła plenerowa
wystawa zdjęć archiwalnych przedstawiająca Reszków i kreowane przez nich postaci
operowe oraz ich pobyt w Garnku i okolicy.
Niedzielny koncert udanie rozpoczął
cykl imprez w ramach X Święta Muzy-

ki. Organizowany jest Turniej Melomana adresowany do młodzieży szkolnej.
We wrześniu zostanie zaprezentowana
opera „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki w sanktuarium Ojca Pio na Górce
Przeprośnej, a w listopadzie będziemy mogli wysłuchać koncertów w Częstochowie
i Borownie.
Już po raz drugi koncert dedykowany
Reszkom mógł odbyć się dzięki wsparciu
finansowemu firmy VIV Pana Roberta
Wójcika z Garnka. Za tą pomoc w imieniu organizatorów serdecznie dziękuję.
Szczególe podziękowania należą się również członkom i wolontariuszom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Garnka,
którzy włożyli bardzo dużo wysiłku, aby
przygotować imprezę i otoczyć opieką
młodych muzyków. Dziękujemy również
za pomoc w organizacji imprezy naszym
niezawodnym przyjaciołom: Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Garnku Anidzie Chybalskiej, prezesowi GS w Kłomnicach
Zbigniewowi Wawrowskiemu, Urzędowi
Gminy oraz druhom OSP Garnek.

Podziękowanie
Uczestnikom za udział w uroczystości pogrzebowej ŚP Zofii Chybalskiej, która odbyła
się w dniu 20 maja 2008.
Dziękuję Córka Ewa Merder
GAZETA KŁOMNICKA - Czerwiec 2008
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Integracyjny Dzień Dziecka
w Rzekach Wielkich
Iwona Pöpke, Urszula Piwowarczyk, Monika Jurczyk

D

rugi czerwca 2008 roku
okazał się bardzo ważnym
dniem w życiu naszej szkoły, która była współorganizatorem
festynu z okazji Dnia Dziecka. Gościliśmy u nas dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zdrowej oraz klasy 0-III
z Zespołu Szkół w Garnku. Swoją
obecnością zaszczycili nas wójt gminy
p. Adam Zając oraz w-ce wójt p. Wanda Kusztal. \Wśród gości nie mogło
zabraknąć współorganizatora tego festynu, radnego, a jednocześnie prezesa
Klubu Sportowego „Metal Rzeki” p.
Tadeusza Dumina. Nie należy zapominać również o naszej pani dyrektor
– Anidzie Chybalskiej, która czuwała
nad przebiegiem uroczystości i dobrym
samopoczuciem wszystkich jej uczestników.
Tego dnia dopisała nam piękna,
słoneczna pogoda, która sprzyjała zabawom, konkursom i wszelkim innym
atrakcjom (a takich w tym dniu nie brakowało).
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor witając gości, a szczególne życzenia
skierowała do wszystkich zebranych
w szkolnym parku dzieci. Następnie
kierownik filii p. Iwona Pöpke zaprosiła do obejrzenia przedstawienia pt.
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu
uczniów szkoły w Rzekach Wielkich
(przedstawienie pod kierunkiem p. Urszuli Piwowarczyk). Przygody Czerwonego Kapturka wzbudziły zachwyt,

a młodzi aktorzy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. Po przedstawieniu
dzieci korzystały z wielu ciekawych,
przygotowanych dla nich atrakcji:
dwóch karuzeli, dmuchanego zamku,
„salonu” malowania twarzy i możliwości przejażdżki małymi autkami.
Między rozbieganymi uczestnikami
festynu nie sposób było nie zauważyć
sympatycznego klauna chodzącego
na szczudłach, który rozbawiał i rozśmieszał zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Nauczycielki z Zespołu Szkół
w Garnku przygotowały i przeprowadziły ciekawe konkursy sportowe
z nagrodami. Kolejną atrakcję stanowił mecz piłki nożnej „młodzików”
z zaproszoną drużyną z Częstochowy.
Mecz ku wielkiej radości dziecięcych
kibiców wygrała drużyna z Rzek. Niebywałą atrakcję zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna ze Zdrowej i Garnku (pomysłodawcą był przewodniczący
rady gminy pan Jarosław Łapeta) dając
pokaz swych umiejętności i możliwości w czasie gaszenia pozorowanego
pożaru (wzbudziło to duże zainteresowanie mieszkańców wsi). Dodatkowo
strażacy umożliwili dzieciom przejazd
wozem strażackim na sygnale. Miłym
gestem z ich strony było również obdarowywanie dzieciaków słodyczami.
Dzieci miały zapewnione darmowe
napoje i pączki, a po zakończonej uroczystości każde z nich otrzymało słodki

upominek, a przedszkolaki dodatkowo
kolorowy wiatraczek. Opuszczały teren
naszej szkoły zadowolone i uśmiechnięte, a przecież o to chodziło!
Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim osobom, które przyczyniły
się do zorganizowania tej uroczystości:
1. Pocian Czesław – prezes koła łowieckiego Cyranka – Sosnowiec
2. Koło łowieckie Cyranka – Sosnowiec
3. Wójt Gminy Kłomnice – Zając Adam
4. W-ce wójt Gminy Kłomnice Kusztal Wanda
5. Ciupa Włodzimierz
6. Wiewióra Marek – Meble Radomsko
7. Wiewióra Adam
8. Bank Spółdzielczy Kłomnice
9. Przewodniczący Rady Gminy
Kłomnice – Łapeta Jarosław
10. OSP w Zdrowej
11.OSP w Garnku
12. Posak Barbara
13. Topolski Dariusz
14. Koza Anna
15. Firma Polmet – Garnek
16. Raźniak Robert
17. Górka Janusz
18. Ślęzak Elżbieta
19. Szkop Adam
20. Muras Arkadiusz
21. Sośniak Jerzy
22. Bloma Alfred
23. Wiewióra Marian
24. Kamiński Sławomir
25. Wiewióra Henryk
26. Hurtownia budowlana Rzeki
Wielkie
27. Drab Tomasz
28. Musiał Zbigniew
29. Służałek Zbigniew
30. Hurtownia napojów Kubik Włodzimierz - Zdrowa

V Turniej Strzelecki o Puchar Wójta Gminy
Robert Owczarek opiekun sekcji strzeleckiej ULKS Milenium

1

8 maja 2008 r. na hali sportowej
przy Zespole Szkół w Kłomnicach odbyła się V edycja gminnego turnieju strzeleckiego. W zawodach
tych brali udział tylko gimnazjaliści.
Na zwycięzców czekały atrakcyjne
nagrody, puchary oraz dyplomy. Niestety, zawiodła frekwencja, uczestniczyło zaledwie pięć drużyn, w tym
jedna z Częstochowy. Mam nadzieję,
że do kolejnych zawodów przystąpi
22

więcej drużyn.
W turnieju obowiązywała postawa stojąca, odległość stanowiska do tarczy
wynosiła 10 m. Oceniano 10 strzałów,
które były poprzedzone 3 próbnymi.
Oto wyniki rywalizacji drużynowej.
I. Kłomnice I – 232 pkt.
II. Garnek I – 179 pkt.
III. Kłomnice II – 143 pkt.
IV. Częstochowa – 132 pkt.

V. Garnek II– 73 pkt.
Wyniki strzelania w zespołach były
następnie zaliczane do części indywidualnej. Tu rywalizacja przedstawiała
się następująco ( najlepsi strzelcy ):
I. Kuchciński Piotr – 71 pkt.
II. Łukasik Adrian – 70 pkt.
III. Pomorski Marcin – 66 pkt.
IV. Sowińska Katarzyna 64 pkt.
V. Kocan Michał – 63 pkt.

VI. Orlikowski Ryszard – 60 pkt.
Jako organizator tej imprezy, a także
główny sędzia, chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom zawodów

oraz ich opiekunom. Szczególne podziękowania kieruję do p. Zdzisława
Matusiaka i p. Tomasza Draba. Dziękuję także opiekunom p. Zbigniewowi

Rychlewskiemu i p. Romanowi Kordasowi. Słowa uznania kieruję również
do strażaków ze Zdrowej, którzy zawsze
wspierają naszą imprezę.

V Gminne Zawody Wędkarskie o puchar Wójta
Olga Widulińska

W

ędkarstwo w naszej gminie
jest popularnym hobby.
Wędkarze mogą korzystać
z wód naszych rzek bądź zalewów.
Zainteresowanie to między innymi uspokoja, koncetruje a przy tym
jest świetną zabawą.
Pierwszego czerwca bieżącego roku
Wójt gminy Kłomnice, Polski Związek
Wękarski z koła Zawada oraz Zespół
Szkół w Zawadzie zorganizowali zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży
całej gminy, które odbyły się w Zawadzie.
Impreza ta odbyła się ze względu
na Dzień Dziecka i napewno zaspokoiła
cele, które chcieli spełnić opiekunowie
czyli: pogłębiła wiedzę o wędkarstwie,
pozwoliła na zaprezentowanie swoich
umiejętności młodym ludziom, a przy
tym świetnie wypełniła czas niedzielnego przedpołudnia.
O godzinie 7. 00 uczestnicy wylosowali kartki, na których znajdował się
numer stanowiska, z którego przez 2 godziny walczyli o podium. W tym roku
wędkarzom dopisały nie tylko świetne
humory, ale przede wszystkim wspaniała, słoneczna pogoda. Mogliśmy
podziwiać 59 uczestników w tym...ku
naszemu zaskoczeniu nie byli to sami
chłopcy. W zawodach spławikowych
wzięło udział również 12 dziewcząt (juniorek). Nad przebiegiem zmagań o pu-

char bacznie czuwał sędzia krajowy pan
Arkadiusz Komorowski. Towarzyli mu:
z-ca sędziego głównego pan Grzegorz
Wolski, sędzia sekretarz pan Artur Pluta
oraz sędziowie kontrolni p. Jan Borowik, Kazimierz Wolski,
Tadeusz Pluta, Marek Borowik,
Robert Janik. Wędkarze mogli łowić
wszystkie ryby znajdujące się w zalewie
od najmniejszej słonecznicy do potężnego suma. Punktowane były gramy- za 1
gram uczestnik dostawał 1 punkt.
W trakcie trwania zawodów na twarzach młodzieży, dzieci oraz ich opiekunów mogliśmy dostrzec ogromne skupienie i nadzieje na to aż wkońu spławik
da znać, że uśmiechnęło się do kogoś
szczęście. Miało ono wielkie znaczenie,
ale przecież umiejętności to podstawa.
Gdy na zegarze sędziego wybiła
godzina 10 mogliśmy usłyszeć gwizdek- sygnał na to, iż zawody dobiegły ku końcowi. Wędkarze w ten
czas pozwijali swój sprzęt, a ci którzy
nie pozostali z „pustymi rękoma” udali
się ze swoimi okazami na wagę elektryczną. Sędziowie dokładnie ważyli
każdy gram. Po ogromnych emocjach
przede wszystkim płeć piękna mogła
cieszyć się z wyników. Daria Makles
dziewczyna, która jako jedyna z uczestników posiadała wędke wyczynową,
a przede wszystkim ogromny zakres
wiedzy z dziedziny wędkarstwa stanęła

na podium ze złotym pucharem. Drugim miejscem cieszył się Michał Wolski, trzecim Marcin Janik, czwartym
Andżelika Turek a piątym Adrian Jafra.
Dla trzech pierwszych zwyciezców rozdysponowane zostały puchary, wszyscy
uczestnicy dostali również pamiątkowe
dyplomy. Pan Arkadiusz Komorowski
wykazał się szczególnym gestem fundując nagrodę za największa rybę, która
powędrowała w ręce Michała Wolskiego. Po ciękich zmaganiach i nerwach
uczestnicy mogli posilić się kiełbaskami
z grila oraz wypić ciepłą herbatę. Zawody zakończone zostały przemową pana
Komorowskiego, która napewno była
ważnym punktem dla uczestników
Niewątpliwie ten dzień był wart tak
dużej pracy, którą włożyli w jego organizacje opiekunowie oraz wszyscy
przyczyniający się do powstania tej imprezy.Była ona duża frajdą dla młodych
fanów wędkarstawa a przy tym poszerzyła zakres ich wiedzy.
W imieniu uczestników chciałabym
podziekować panu Wójtowi,Polskiemu
Związkowi Wędkarskiemu, Zespołowi Szkół w Zawadzie oraz opiekunom
za organizacje i sponsoring.Mamy nadzieje, że to spotkanie nie było ostatnim
a każde następne ze względu na zdobyte
doświadczenie będzie ciakawsze i budzące coraz to więcej emocji.

Otwarte Zawody Wędkarskie
Prezes L.K.S. „ORKAN” Andrzej Śpiewak

W

piękny słoneczny dzień
01.06.2008 z Okazji Dnia
Dziecka Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „ORKAN”
w Rzerzęczycach zorganizował
otwarte Zawody Wędkarskie dla
dzieci z terenu naszej Gminy.
W zawodach uczestniczyli dzieci z terenu naszej Gminy podzieleni

na dwie kategorie dziewcząt i chłopców.
W kategorii dziewcząt
I miejsce zajęła Ilona Kuc z dorobkiem
178 pkt (Rzerzęczyce )
Za zajęcie I miejsca Ilona otrzymała
okazały Puchar, Dyplom i Talon na zakup sprzętu wędkarskiego w wysokości 50,00 zł. II miejsce zajęła Anna
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Kwarciak z dorobkiem 24 pkt (Rzerzęczyce)
Za zajęcie II miejsca Anna otrzymała Puchar, Dyplom i Talon na zakup
sprzętu wędkarskiego w wysokości
40,00 zł
W kategorii chłopców I miejsce Bartłomiej Ciastek z dorobkiem 2.461 pkt
(Garnek). Za zajęcie I miejsca Bar23

› tek otrzymał okazały Puchar, Dyplom 40,00 zł
i Talon na zakup sprzętu wędkarskiego
w wysokości 50,00 zł
II miejsce Kamil Wołek z dorobkiem
515 pkt (Lipiczu)
Za zajęcie II miejsca Kamil otrzymał
Puchar, Dyplom i Talon na zakupy
sprzętu wędkarskiego w wysokości

III miejsce Dominik Wołek z dorobkiem 208 pkt (Adamów)
Za zajęcie III miejsca Dominik otrzymał Puchar, Dyplom i Talon na zakup
sprzętu wędkarskiego w wysokości
30,00 zł
Złapane ryby przez uczestników

to karp, jaź, lin, płocie
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział zwycięzcom
gratulujemy wygranych i zapraszamy
za rok.

XI turniej sportowy „Trzeźwość, Sprawność,
Zdrowie – Witkowice 2008”
Dorian Pitera

W

tym roku odbył się
już po raz jedenasty turniej piłki siatkowej „Trzeźwość, Sprawność, Zdrowie – Witkowice 2008”. Rywalizowały w nim
okoliczne drużyny amatorskie: Rzerzęczyce, Witkowice, Kościelec, Familas Nadleśnictwo Gidle, Konary,
Brzeźnica, VIV Garnek. Rozgrywki
trwały od 30.I do 13.III. Grając metodą
„każdy z każdym” do finałowej czwórki zakwalifikowały się: Konary, Kościelec, Rzerzęczyce i Witkowice.
Mecze półfinałowe zadecydowały,
że o pierwsze miejsce będą walczyć
drużyny z Kościelca i Konar a o trzecie

z Rzerzęczyc i Witkowic.
10 maja na hali sportowej w Kłomnicach odbył się finał. Po raz kolejny
drużynie z Kościelca nie brakło ambicji
i zapału do gry co zaowocowało zdobyciem I miejsca w turnieju. Pokonali
oni Konary 3:1 (25:23, 26:24, 23:25,
25:18) Gratulujemy i podziwiamy konsekwencje i wytrwałość!
Mecz o III miejsce został rozegrany
w terminie późniejszym. 16.V trzecie
miejsce zdobyła drużyna z Rzerzęczyc
która pokonała Witkowice 3:1. Wszystkim finalistom gratulujemy!
Finałowe drużyny otrzymały puchary,
nagrody i dyplomy do czego przyczy-

nili się tegoroczni sponsorzy: Gmina
Kłomnice, Nadleśnictwo Gidle, Wiesław Frymus – firma Rolbud, Tomasz
Drab – sklep EVITA , nagrody pochodzące z gminy Rędziny. Ponadto
część kosztów i nagród sfinansowano
ze składek uczestników turnieju.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
i Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
organizatorzy XI Turnieju „Trzeźwość,
Sprawność, Zdrowie” dziękują sponsorom i uczestnikom za udział w propagowaniu tej towarzyskiej dyscypliny
sportowej.

Relacja z Rzerzęczyc - Bieg Wiosenny

W

dniu 17.05.2008r. w Zespole Szkół w Rzerzęczycach odbył się drugi bieg
w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Celem Imprezy było popularyzowanie biegu w środowisku lokalnym w ramach akcji „ Polska Biega”.
Lokalnym Organizatorem akcji był
Zespół Szkół w Rzerzęczycach, oraz
klub sportowy UKS „Spartakus”.
Liczba uczestników to 62 osoby.
Biegi przeprowadzone były w poszczególnych kategoriach:
1. 2000 m chłopcy gimnazjum klasy I,
II, III
2. 1500 m dziewczyny gimnazjum
klasy I, II, III
3. 1000 m chłopcy klasy V, VI
4. 800 m dziewczyny klasy V, VI
5. 400 m chłopcy klasy III, IV
6. 400 m dziewczyny klasy III, IV
7. 200 m chłopcy, dziewczyny klasy
I, II
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Pierwszy start (kategoria: klasy I,II
chłopcy, dziewczyny) odbył się o godzinie 9:00. Ostatni zawodnik z kategorii gimnazjum wbiegł na metę przed
godziną 11-stą. Biegi odbyły się
na bieżni szkolnej. Słoneczna pogoda,
pozytywna atmosfera, impreza prowadzona w duchu fair play sprawiły,
że bieg w Rzerzęczycach był udany.
Szczególne podziękowania dla nauczycieli, uczniów i obsługi ZS Rzerzęczyce pracujących podczas zawodów.
Łukasz Matuszczyk
Klasyfikacja biegu w Rzerzęczycach
„Polska biega”
Bieg wiosenny
2000 m chłopcy gimnazjum klasy I, II,
III
1. Rafał Mielczanek
2. Marcin Bednarek
3. Paweł Burzyński – nie ukończył biegu
1500 m dziewczyny gimnazjum klasy

I, II, III
1. Paulina Wójcik
2. Justyna Kalota
1000 m chłopcy klasy V, VI
1. Małolepszy Kacper
2. Mateusz Rak
3. Mateusz Migdał
800 m dziewczyny klasy V, VI
1. Iwona Hereźniak
2. Kamila Burzyńska
3. Paulina Mazur
400 m chłopcy klasy III, IV - bieżnia
1. Dawid Arendz
2. Kacper Karczewski
400 m dziewczyny klasy III, IV
1. Ewa Rorat
2. Ata Haber
3. Ilona Kuc
200 m chłopcy, dziewczyny klasy I, II
1. Adrian Wlodarczyk
2. Paweł Piwowarczyk
3. Paweł Karczewski

Zwycięskie drużyny z Kościelca i Konar
w towarzystwie śedziów i organizatorów
„Trzeźwość, Sprawność, Zdrowie – Witkowice 2008”
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Relacja z Rzerzęczyc - Bieg Wiosenny

„Szlak Reszków – Muzyka i konie” zaczyna żyć

Dzień Języków Europejskich w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

Integracyjny Dzień Dziecka w Rzekach Wielkich

