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D

ruga połowa maja, czerwiec i pierwsze dni lipca, obfitowały w naszej gminie w różne wydarzenia. Według mnie najważniejszym było oficjalne oddanie do eksploatacji nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Huby oraz I etapu
kanalizacji sanitarnej w Rzerzęczycach, Adamowie i w Hubach. Bardziej szczegółowe dane zawierają następne strony gazety. Mamy nadzieję, że kolejne posesje
będą podłączane do kanalizacji, bo jak powiedział na uroczystości oddania nowej
oczyszczalni Pan Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice, jeszcze tysiące ludzi czekają na taką szansę, jaką dzisiaj dostały miejscowości objęte ta
inwestycją.
W  dniu 27 maja, która to data od kilku lat jest świętem samorządu terytorialnego, zostałem zaproszony na spotkanie z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim, jako jeden z wielu samorządowców z Polski. To zaproszenie
dla mnie jest wyrazem uznania dla działalności naszej gminy w Śląskim Związku
Gmin i Powiatów.
Najwyższe odznaczenie dla strażaków ochotników to Złoty Znak Związku
ZOSP RP. Miło jest mi przyznać, że jako pierwszy w naszej gminie, w uznaniu
zasług gminy i mojej skromnej osoby, zostałem odznaczony tym medalem, z rąk
Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP  dh Waldemara Pawlaka na uroczystości
związanej ze Zjazdem Sprawozdawczo - Wyborczym Wojewódzkiego Oddziału
ZOSP RP w Katowicach który odbył się w dniu 2 czerwca w br w OSP Mnich.
Rozpoczęły się wakacje dla kilku tysięcy uczniów z naszej gminy. Apeluję
do wszystkich rodziców aby cały czas mieli kontrolę nad tym jak ich niepełnoletnie
dzieci spędzają wolny czas. Nasi milusińscy niestety, mają również takie pomysły,
których realizacja bywa tragiczna. Szczególnie zwracam uwagę rodzicom, których
pociechy szaleją na motocyklach, często bez prawa jazdy, a na pewno łamiących
wszelkie zasady ruchu drogowego. Oby te wakacje nie były zaznaczone pogrzebami
młodych ludzi
Ostatnie zawirowania pogodowe,ponownie udowodniły nam, że nasza gmina
leży na szlaku burz i wichrów. Dlatego nawołuję aby ci którzy nie ubezpieczyli
swoich budynków jeszcze raz zastanowili się, czy to była dobra decyzja. W razie
zniszczenia lub uszkodzenia tych, otrzymają pomoc z GOPS, ale to są na prawdę
bardzo małe pieniądze. Sytuacja jaka w 2007 roku miała miejsce w naszej gminie,
jeśli idzie o skalę pomocy ze strony Państwa, na pewno już się nie powtórzy.

Gazeta zastrzega sobie prawo do skracania oraz ingerencji w treść artykułów.
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Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w województwie śląskim
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, uprzejmie informuję, iż w dniu 30.05.2012 została podpisana umowa dotacji, pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, reprezentowanego przez
Panów Mirosława Szemlę i Tadeusza
Koska – Zastępców Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach, a Zarządem
Śląskiej Izby Rolniczej, reprezentowanym
przez Pana Romana Włodarza – Prezesa
Zarządu ŚIR i Pana Jana Grelę – Wiceprezesa Zarządu SIR, na realizację zadania pod nazwą „Wapnowanie gleb
kwaśnych i bardzo kwaśnych w woje-

wództwie śląskim”.
W  ramach podpisanej umowy Śląska Izba Rolnicza otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, na zakup
i wysiew 26 tys. ton wapna nawozowego
na zmniejszenie zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo wyłącznie na terenie
woj. śląskiego. W  ramach podpisanej
umowy jednostkowe dofinansowanie wynosi 75,00 zł do 1 Mg (1 tony) czystego
składnika nawozowego w przeliczeniu
na CaO, lecz nie więcej niż 50% kosztu
zakupu wapna nawozowego.
Warunkiem otrzymania dotacji będzie złożenie w siedzibie Biura Śląskiej

Izby Rolniczej „Wniosku o wsparcie
wapnowania regeneracyjnego gleb”,
podpisanie umowy pomiędzy Odbiorcą
Ostatecznym a SIR  o dofinansowanie
oraz złożenie wymaganych załączników
do wniosku. Przyjmowanie wniosków
i zawieranie umów z Odbiorcami Ostatecznymi o dofinansowanie wapnowania
rozpocznie się od dnia 11 czerwca 2012 r.
Wszystkie informacje na temat możliwości skorzystania z dofinansowania
oraz wzory dokumentów dostępne są
na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej www.sir-katowice.pl w zakładce
„Wapnowanie gleb”.

Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2012
Gmina Kłomnice już od kilku lat bierze
udział w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”. W ramach konkursu
wyróżnienie i nagrodę finansową w wysokości 1000 zł uzyskało przedsięwzięcie
„Plaża w Rzekach”. Nagroda ta została
wykorzystana na zakup kajaka. W tego-

rocznej edycji do konkursu w kategorii spodarstwo agroturystyczne P. Elżbieta
„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” i Mirosław Ślęzak „Niezapominajka”
zgłoszono dwa zadania: „ Dolinę dwóch w miejscowości Garnek. Kolejnym etastawów w miejscowości Rzerzęczyce”, pem konkursu będą wizje lokalne koimprezę „Noc świętojańska w miejsco- misji konkursowej, które zakończą się
wości Zawada”. W  kategorii „Najpięk- 28 września. Rozstrzygnięcie konkursu
niejsza zagroda wiejska” zgłoszono go- planowane jest do dnia 22 października.

Wizyta przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
W dniu 20 czerwca wspólnie z P. Wojciechem Taranowiczem uczestniczyliśmy
w zaplanowanym wcześniej spotkaniu
zorganizowanym przez władze zarządu Śląskiej Izby Rolniczej z Ministrem
rolnictwa i rozwoju wsi – P. Markiem
Sawickim. Spotkanie odbyło się w auli
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Podczas spotkania omówione zostały efekty, które zostały osiągnięte na Śląsku dzięki
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wykorzystaniu środków z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
„Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła już z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 - 2013 ponad 35 mld złotych. To
już blisko połowa alokacji środków” –
zaznaczył minister Marek Sawicki
i dodał, że „same dopłaty za rok ubiegły
wyniosły 14,2 mld zł”. Minister wska-

zał jak duże znaczenie ma dla polskiego
rolnictwa wykorzystanie tych środków
i podkreślił, że dzięki rolnikom i ich zapobiegliwości Polska jest liderem w realizacji tego programu w całej Unii Europejskiej.
Podczas spotkania padło sporo pytań. Podnoszony był temat rent strukturalnych, problemu melioracji szczegółowych, uboju zwierząt gospodarskich,
produktów regionalnych.«

Uroczyste otwarcie
oczyszczalni ścieków - HUBY
Marlena Bąk
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1.06.2012 roku odbyła się uroczystość otwarcia i oddania do użytku nowej oczyszczalni ścieków
w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej
w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach (Etap I) – jednej z większych
i ważniejszych inwestycji w Gminie
Kłomnice. Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet V „Środowisko”; Działanie 5.1
„Gospodarka wodno – ściekowa”.
W  uroczystym odbiorze obiektu udział wzięli m.in. przedstawiciele
władz powiatowych i gminnych, którzy
to razem z gospodarzem uroczystości
Wójtem Gminy Kłomnice – mgr Adamem Zającem dokonali symbolicznego
aktu otwarcia – przecięcia wstęgi.

Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ze
Skrzydlowa – Ks. Zbigniew Zalejski.
Uroczystość stała się okazją do podsumowania działań związanych z budową oczyszczalni oraz do podziękowań
złożonych przez Wójta Gminy – Pana
Adama Zająca wszystkim pracującym
podczas prac przygotowawczych oraz
budowlanych.
Wybudowana została nowa oczyszczalnia ścieków o wydajności 1065
m3/d (dla I etapu to 685 m3/d ścieków) oraz sieć kanalizacji sanitarnej
o długości 8,39 km, w tym 2,48 przyłączy kanalizacyjnych i 733,5m rurociągu tłocznego oraz 2 przepompownie
ścieków.
Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rzerzęczyce, Huby i Adamów zostanie podłączonych 214 gospodarstw domowych.
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W  kolejnych latach uwzględnia się
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, obejmującej pozostały obszar Adamowa
i Rzerzęczyc oraz inne przyległe miejscowości, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości oczyszczalni ścieków.
Całkowita
wartość
projektu – 14 058 898,86 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 84,53% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj.
9 696 653,52 PLN.
Wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana do bezpiecznego
przesyłu i oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych. Zapewni skuteczną ochronę środowiska naturalnego
Gminy i regionu przed groźnymi ładunkami zanieczyszczeń, gromadzonymi obecnie w zbiornikach bezodpływowych. «
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50-cio lecie pożycia małżeńskiego
Danuta Wójcik
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czerwca 2012 r. w sali OSP
w Kłomnicach świętowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tę niecodzienną uroczystość
„Złote gody” obchodziło 20 par małżeńskich. Jedna para obchodziła „Diamentowe gody”. Jubilaci zostali uhonorowani „Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dekoracji dokonał Wójt Gminy
Kłomnice Adam Zając wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem
Łapetą.

Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Uroczystość uprzyjemniły występy zespołu wokalnego
„Wesoła pięciolinia” z Zespołu Szkół
w Kłomnicach, oraz Orkiestra Dęta
OSP w Kłomnicach.
A oto lista Jubilatów: Julia i Stanisław MICHONIOWIE, Jadwiga i Roman CHRZĄSTEK, Anna i Bogumił
CZARNECCY, Bogumiła i Roman
KĘPKA, Marianna i Jerzy KOZAKIEWICZOWIE, Maria i Jerzy
KURZACZ, Teresa i Stanisław ŁĄGIEWKOWIE, Józefa i Czesław

MAŁEK, Janina i Andrzej MORGUNOW, Stanisława i Stanisław
MUSIAŁOWIE, Marianna i Julian
MUSIAŁOWIE, Janina i Władysław
PIANKA, Irena i Ryszard POMORSCY, Marianna i Jan POSAKOWIE,
Stanisława i Kazimierz SIOŁOWIE,
Danuta i Marian STRĄCZYŃSCY,
Anna i Adam ŚLIWAKOWSCY, Marianna i Dominik WITCZAKOWIE,
Eufemia i Stanisław WOLSCY.
Wszystkim Jubilatom Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu lat
w zdrowiu, miłości i pogodzie ducha.«

II wycieczka rowerowa emerytów
Irena Bardzel

Z

aplanowana na 12.05.2012
r wycieczka rowerowa emerytów do Kruszyny stanęła
pod znakiem zapytania. Powód? Zła
pogoda (deszcz). Jednak większość
uczestników stawiła się na miejscu
zbiórki tj. placu przy Urzędzie Gminy
Kłomnice. Kierownikami tej wycieczki
byli: Ryszard Całus i Irena Bardzel.
Zgodnie z programem godz. 9:00
wyruszyliśmy
wyznaczona
trasa
do Kruszyny. Jest takie powiedzenie,
że podróże kształcą, dodam, że rozwijają i uwrażliwiają. Już na początku wsi
Zdrowa minęliśmy nowy przystanek
autobusowy (jeszcze nie porysowany) dobra inwestycja dla oczekujących
na PKS. Od Zdrowy przewodnikiem
po terenie został p. Włodzimierz Wasiak. Minęliśmy Zdrowę i dalej piękną
aleja lipową dojechaliśmy do cmentarza
w Borownie. Zgromadziliśmy się przed
grobem rodziny Michalskich i Edwar6

da Reszke światowej sławy śpiewaka
operowego. W  skrócie przedstawiłam
dzieje rodziny Reszków. P. Grzegorz
Bugaj uzupełnił o informacje, że do lat
60-tych grób ten był zaniedbany i służył
za wysypisko. Dzięki p. Wiktorii Bugaj,
która zgłosiła tę sprawę do Warszawy
i za pośrednictwem Jerzego Waldorfa (inicjatora akcji ochrony zabytków)
który się tym faktem zainteresował
i uruchomił odpowiednie władze, grób
ten nie zniknął. Obok znajduje się grób
rodziny Wereszczyńskich dziedziców
Kościelca i Wandy Wereszczyńskiej
znanej malarki. Dalej pojechaliśmy wokół pałacu Korpińskich a później Michalskich w Borownie. Później droga
wiodła przez Bogusławice i w niedługim czasie dojechaliśmy do Kruszyny. Tam p. Wasiak zaprowadziła nas
do państwa Joanny i Adama Zasępów
u których w dwóch pomieszczeniach
zgromadzony był zbiór starych mo-

tocykli (małe muzeum). Było na co
zwrócić uwagę i podziwiać. Następnie
dojechaliśmy do Kościoła Św. Macieja
w kruszynie, gdzie w pięknym wnętrzu
w stylu barokowym, każdy poświęcił
czas na modlitwę. Tu zrobiliśmy grupowe zdjęcie. Pojechaliśmy do Zespołu Szkół w Kruszynie i tu p. Wasiak
przygotował nam miła niespodziankę.
Zostało zorganizowane strzelanie z łuk
udo tarczy. Kilka osób próbowało swoich umiejętności strzeleckich. I znów
ruszyliśmy w dalszą drogę do lasu
Kruszyńskiego gdzie mieści się strzelnica. Pod stojącym tam bunkrem (bez
drzwi i okien) nastąpiła wspaniała
uczta (a opodal padał deszcz). Zakupione w sklepie kiełbaski i przyrządzone na grilu smakowały znakomicie,
jak również kaszanka zasponsorowana
przez przewodniczącego K. Maklesa.
Do tego gorąca herbata. Raj dla podniebienia przy takiej deszczowej pogodzie.

Wszystkim dopisywał humor, było klika odśpiewanych piosenek biesiadnych.
Emeryci to ludzie zahartowani, ponieważ w życiu wiele juz przeżyli, dlatego
umieją się cieszyć i doceniać życie. P. G.

Bugaj przeczytał o swoich wrażeniach
z wycieczki na Ukrainę z 2007r. Na koniec podziękowaliśmy i odśpiewaliśmy
100lat p. Wasiakowi, dzięki któremu tak
dużo dowiedzieliśmy się o ziemi Kru-

szyńskiej. Droga powrotna do Kłomnic
wiodła przez wieś Baby, Jacków, Zdrowę. Już w niedługim czasie planujemy
wycieczkę do Cielętnik, na która zapraszamy naszych członków.«

Emeryci na szlaku gdzie „dęby i sosny
najwyżej wysokie, zieleń najbardziej zielona”
Danuta Wilk

T

ak można nazwać ten mroczny i pełen tajemniczości obszar naszego kraju, który
zwiedzaliśmy, podziwiając Białowieski Park Narodowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne i Las Krzyży czyli
Świętą Górę Grabarkę.
W  dniu 2 i 3 czerwca 2012 roku
liczna, bo ponad 50-osobowa grupa
emerytów z OR PZE i R w Kłomnicach wyjechała na wycieczkę w okolice
Hajnówki i Białowieży. Organizatorami wycieczki byli panowie: Kazimierz
Makles- przew. Oddziału oraz Ryszard Całus przew. Komisji Rewiz.
Po zakwaterowaniu w Centrum
Wypoczynku Rodzinnego „Ostoja”
ruszyliśmy z panią przewodnik Iwetą
Przygodzką na spotkanie z Puszczą.
Największe walory Puszczy Białowieskiej to: Rezerwat Pokazowy Żubrów, Muzeum Białowieskiego Parku
Narodowego i obszar ochrony ścisłej
BPN. Na tym ostatnim szliśmy szlakiem do Dębu Jagiełły i dalej do sosen
bartnych. Podziwialiśmy fragmenty

nizinnego lasu naturalnego o cechach
lasu pierwotnego (droga prowadziła
drewnianą kładką), przeskakiwaliśmy przez omszałe pnie powalonych
drzew i zachwycaliśmy się niezwykłą
urodą potężnych drzew. Na naszym
wędrownym szlaku znalazło się też
Miejsce Macy, gdzie zobaczyliśmy
kamienny krąg wśród drzew o ciekawych i przedziwnych kształtach. Miejsca Macy to obszary o bardzo dużym
nagromadzeniu ładunków dodatnich,
które korzystnie wpływają na organizm. Miejsca te były prawdopodobnie ośrodkami kultu pradawnych Słowian, były to tzw. Święte gaje.
Naładowani pozytywną energią
ruszyliśmy za p. przewodnik do Parku Pałacowego, który jest posadzony
w stylu ogrodu angielskiego. Sprowadzono do niego drzewa z różnych
stron świata, gdzie naturalnie obok
siebie nie występują. Na wzgórzu uwagę przyciągają wielkie dęby szypułkowe liczące ponad 300 lat. W Parku
znajduje się też najstarszy zachowany
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budynek w Białowieży – drewniany
dworek z 1845 roku oraz inne równie
ciekawe zabudowania z czasów rezydencji carskie.
Ikoną Parku i Puszczy jest żubr,
który znajduje się w jego emblemacie.
Na trasie Hajnówka- Białowieża jest
Rezerwat Pokazowy Żubrów, do którego zaprowadziła nas p. przewodnik.
W warunkach zbliżonych do naturalnych z podziwem i pewnym lękiem
obserwowaliśmy żyjące tam te potężne
i groźnie wyglądające zwierzęta. Żyją
tam również łosie, jelenie, sarny, dziki,
żubronie, wilki i ryś. Ale niewątpliwie
niekwestionowanym królem Puszczy
Białowieskiej jest żubr. Niezapomniane wrażenie zrobiło na nas Muzeum
Przyrodniczo-Leśne znajdujące się
przed Parkiem Narodowym. Jest to
jedno z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w Polsce.
Obejrzeliśmy wiele wystaw, jak
i zbiorowiska leśne, wodne, królestwo owadów oraz florę i faunę Puszczy. Dodatkowym atutem prezentacji

›››
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wystawy jest gra świateł i puszczanie
odgłosów lasu, co sprawia wrażenie,
że znów jesteśmy w realnym świecie
puszczy tętniącej życiem.
Innego rodzaju atrakcją turystyczną tych terenów jest Białowieski
Ekspress. Nie jechaliśmy wprawdzie
nim, ale widzieliśmy część trasy czyli
kolejkę wąskotorową, a w Białowieży
Towarowej obejrzeliśmy zabytkowe,
świetnie utrzymane stare lokomotywy i wagony oraz zabytkowy budynek
stacji towarowej, w którym mieści się
obecnie Restauracja Carska.
Pięknym uzupełnieniem terenów
w okolicy Hajnówki i Białowieży
są cerkwie. Jedne z nich zachwycają
ogromem, bogactwem wnętrz, inne
wzruszają ciekawym położeniem,
przytulnością, pięknymi ikonami. Powstanie każdej z nich wiąże się z legendami o cudownych objawieniach
Matki Boskiej.
Drugiego dnia naszej wycieczki,
w drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy się u podnóża Świętej Góry
Grabarki. Jest to najważniejsze miejsce kultu wyznawców prawosławia
w Polsce. Przybywają oni szczególnie

W 

na tą niezwykle udaną wyprawę. Nie
sposób nie wspomnieć o smacznych
i ciekawych regionalnych potrawach
serwowanych w Gospodzie Pasibrzuch
przez niezwykle miłych i uczynnych
właścicieli państwa Kempiastych. To
tylko niektóre z powodów, dla których
bardzo długo zostanie nam w pamięci
ten niezwykle urokliwy zakątek naszego kraju, trochę „ inny świat”, gdzie
życie toczy się spokojniej, nastraja refleksyjnie i zmusza do zadumy, którą
w tak pięknych i wzruszających słowach wyraził poeta Julian Ejsmond
i którego słowami kończę relację z wycieczki jako dowód głębokich przeżyć.
„A gdy już usnę na wieki, niech sen
mi się przyśni królewski, niech mnie
kołysze do marzeń szum Puszczy Białowieskiej”.
PS. Zorganizowanie wycieczki do Białowieży było marzeniem p.
przew Kazimierza Maklesa. Udało
mu się znakomicie je zrealizować ku
wielkiemu zadowoleniu związkowców
i mam nadzieję, że jego własnym też.
Dziękujemy i gratulujemy pomysłu
i realizacji. «

Zbigniew Majewski

dniu 22.06.2012 roku odszedł
na wieczną wartę podharcmistrz
Zbigniew Majewski. Druh Zbigniew
Majewski swoje młode lata związał
z harcerstwem.
W  latach przed II wojną światową
jeszcze od 1933 roku. Wierny ideałom
harcerskim, w czasach okupacji hitlerowskiej, już w 1940 roku wstąpił do zakonspirowanego harcerstwa, które przyjęło
nazwę” Szare Szeregi,” a on sam przyjął
pseudonim „Polan”. Po zaprzysiężeniu
zostaje przeszkolony w zakresie zasad
konspiracji, dywersji, sabotażu, kolportażu, posługiwania się bronią, minerstwa
i innych. Zostaje mianowany drużynowym drużyny Zawiszy od 1942 roku,
a więc w latach najbardziej restrykcyjnego terroru hitlerowskiego, kiedy to wszelkie oznaki oporu przeciw okupantowi,
były karane śmiercią Wraz ze swą drużyną bierze udział w szkoleniu wojskowym
przygotowującym do walki z wrogiem..
8

licznie w Dniu Przymierza Pańskiego
18 i 19 sierpnia każdego roku. Pielgrzymi przybywają do cerkwi przynosząc ze sobą tzw. Krzyże wotywne.
Przynoszone są już od trzech wieków
i wokół szczytu Grabarki ustawionych
jest ich około 10 tysięcy. Z tego powodu miejsce to bywa nazywane Górą
Krzyży. Kult Świętej Góry Grabarki oraz tradycja przynoszenia krzyży
powstała w XVII wieku i jak głosi
kolejna legenda przyczyną było objawienie jakiego doznał jeden z mieszkańców okolicy nawiedzonej przez
zarazę. Mimo, że krzyże umieszczone są na niewielkim terenie ich liczba zrobiła na nas ogromne wrażenie,
a miejsce ma swoją niepowtarzalną atmosferę. Kiedy patrzy się na to miejsce
z parkingu, krzyże giną gdzieś między
drzewami. Kiedy wejdzie się na górę
schodami są wszędzie wszechobecne.
Wycieczka była pod każdym
względem udana i niezwykle ciekawa. Dobra organizacja (zwiedzaliśmy
w trzech grupach, każda z osobnym
przewodnikiem) troskliwość organizatorów, wspaniałe humory uczestników (zwłaszcza Irenki) złożyły się

Dzisiaj z perspektywy czasu, tamte zdarzenia być może wydają się mało znaczące, ale to tylko potwierdza tezę, że dzisiaj
odwaga mało kosztuje. Kiedyś kosztowała najwyższą cenę. Dlatego życiorysy takich ludzi jak druh Zbigniew Majewski,
bohaterskich w czasie walki o niepodległość i budujących wolną ojczyznę po
wojnie, powinny być znane kolejnym pokoleniom, naszych mieszkańców. Druh
Zbigniew Majewski nie przywiązywał
wagi do różnych medali i odznaczeń, którymi był uhonorowany za swojego życia.
Żadne z tych odznaczeń nie przyniosło
mu korzyści materialnych, ale było wyrazem uznania dla jego poczynań w tamtych czasach. Myślę, że najważniejsze dla
niego było odznaczenie Krzyżem Armii
Krajowej ponieważ z tą formacją wiązał
swoją nadzieję na wolną i niepodległą
Polskę. Cześć jego pamięci.
Harcmistrz Jędrzej Moderski

Podharcmistrz Zbigniew Majewski
fot. Jędrzej Moderski

Na szczęście pogoda dopisała!
Festyn Rodzinny w Skrzydlowie
Olga Gonera

J

uż po raz dziesiąty wszyscy chętni
mieszkańcy gminy (i nie tylko!)
mogli doskonale bawić się na terenie Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego podczas zorganizowanego
przez fundację „Pomóżmy dzieciom
poznać świat” i szkołę Festynu Rodzinnego.
Jak zawsze przygotowano atrakcje
dla każdego. Najmłodsi mogli wyszaleć
się na dmuchanych zamkach i poskakać na trampolinie. Zgłodniali z apetytem zajadali pyszne pieczone kiełbaski,
wszyscy wielbiciele łakoci mogli zakupić
wspaniałe wypieki i orzeźwiające lody,
natomiast ci, którzy dbają o linię, odwiedzali barek sałatkowy.
Tradycyjnie festynowi towarzyszyła
loteria fantowa, niezwykła, bo bez przegranych. Tak, tak, w tej loterii każdy los
wygrywał. Nie trzeba chyba dodawać, że
loteria cieszyła się niezwykłym powodzeniem. Na pewno dodatkową zachętą
było losowanie głównych fantów wśród
wszystkich, którzy wzięli udział w loterii. Do gości festynu trafił m. in.: dvd
i kurs prawa jazdy!. Wszystkim, którzy
zaczęli zazdrościć zwycięzcom, damy
dobrą radę – odwiedźcie Skrzydlów
w przyszłym roku!
Każdy festyn w Skrzydlowie jest
niezwykły z jeszcze jednego powodu
–na ten dzień zaproszony zostaje gość
specjalny. W tym roku byli to: pan Ivan

Komarenko z zespołem oraz znany z te- festyn i rajd nie doszłyby do skutkulewizyjnego show Sebastian „Biały” Bia- członkom fundacji Pomóżmy Dzieciom
łek. Zebrani przed sceną goście festynu Poznać Świat, pracownikom szkoły
mogli posłuchać starszych i nowszych w Skrzydlowie, rodzicom, którzy nie
hitów. Zarówno ci trochę starsi, jak tylko przygotowali ciasta i sałatki, ale
i ci całkiem młodzi doskonale się bawili i pomagali podczas festynu, darczyńprzy dźwiękach płynących ze sceny. Fani com, dzięki którym mogliśmy przygomogli wykonać z ulubieńcami pamiąt- tować tyle wspaniałych fantów i nagród
kowe zdjęcie i zabrać do domu ich au- głównych, wreszcie wszystkim, którzy
tografy. Zwolennicy tradycyjnej zabawy odwiedzili festyn i bawili się razem
wyszaleli się przy muzyce biesiadnej.
z nami.
Podczas festynu można było przyjSPONSORZY II Rajdu Rowerorzeć się tradycyjnej dalekowschodniej wego i Festynu Rodzinnego: p. Piotr
walce na drewniane miecze i wziąć Główczyński OSK „KODEKS”, poseł
udział w turnieju szermierczym.
RP Szymon Giżyński, poseł RP GrzeTradycją stał się organizowany przed gorz Sztolcman, radna powiatu dyr. Lifestynem rajd Gmina Kłomnice z rowe- dia Burzyńska radna powiatu p. Grażyna
rowego siodełka. Liczne rodziny tłum- Kapnik, wójt Gminy Kłomnice p. Adam
nie stawiły się na starcie, pokazując, że Zając, przewodniczący Rady Gmiwspólnie spędzony czas cementuje wię- ny Kłomnice p. J. Łapeta, radni gminy
zy między pokoleniami. Dla uczestni- Kłomnice: p. Stanisława Sioła, p. Janusz
ków rajdu przewidziano liczne nagrody, Ciastek, p. Tadeusz Dumin, p. Marek
m. in. dla najstarszego i najmłodszego Ligocki, p. Gała, p. Piotr Juszczyk, sołtys
cyklisty oraz dla najliczniejszej rodziny. Skrzydlowa – p. Olga Skibińska, p. KryPrzedstawiciel każdej rodziny otrzymał styna Świderka, p. Dariusz Topolski, p.
upominki umilające jazdę na rowerze Józef  Koza – „Złom – Stal” Karczewie,
i poprawiające bezpieczeństwo rowerzy- p. Jan Miarzyński,  p. Arkadiusz Muras,
sty. Cała impreza skończyła się szczę- p. Róża i Michał Jurczykowie, p. Tomasz
śliwie, wszyscy uczestnicy zmęczeni, Drab, p. Szymon Chrząstek, p. Wojciech
ale bardzo zadowoleni dotarli na metę, Śliwakowski, p. Henryk i Ewa Krysiagdzie mogli posilić się pysznym bigo- kowie, p. Janusz Knysak ze Mstowa, p.
sem.
Krystyna i Andrzej Jezierscy – PiekarNa koniec chcemy serdecznie po- nia Żytno, GS Kłomnice, Sklep AGD
dziękować wszystkim, bez których w Kłomnicach.«
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Gmina Kłomnice przyjazna sześciolatkom
Wanda Kusztal

W 

dniu 21 maja 2012 roku
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się gala,
w trakcie której miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Mam 6 lat”
zorganizowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej przy współpracy
Śląskiego Kuratorium Oświaty.
Uroczystość, na której obecna była
Minister Edukacji Narodowej Krysty-

na Szumilas, stała się również doskonałą okazją do tego, aby podsumować
kampanię „Przyjaciele sześciolatka”.
Kuratorium Oświaty w Katowicach od
lutego br., wspólnie z samorządowcami organizowało konferencje, szkolenia, spotkania z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich, by informować
o procesie obniżania wieku realizacji
obowiązku szkolnego. Doceniając ini-

Wsi spokojna, wsi wesoła
Anna Błaszczyk, Małgorzata Gonera

W 

ramach obchodów Dnia
Patrona w Zespole Szkół
im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach zorganizowano Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt.
„Wsi spokojna, wsi wesoła”. W  tym
roku tematyka konkursu obejmowała
obiekty na terenie wsi godne utrwalenia na fotografii oraz kontrasty polskiej
wsi – ślady przeszłości i wpływ nowoczesności widoczne na jednej fotografii. I miejsce zajęła Anna Urbaszewska
z SP w Witkowicach, II miejsce Paulina
Pluta z SP w Skrzydlowie, III miejsce
Klaudia Płuszka z SP w Witkowicach.
16 czerwca 2012r. w lesie w Nie-
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znanicach miały miejsce III Marsze
na Orientację „Na zdrowie” zorganizowane przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne z Witkowic. Jednym
z celów tej imprezy turystycznej jest
promowanie sylwetki patrona szkoły - Jana Kochanowskiego. W  czasie
trwania marszów uczestnicy musieli
zorientować mapę z terenem w celu odszukania punktów kontrolnych naniesionych na mapę oraz wykonać zadania
związane z postacią Jana z Czarnolasu.
Wszystkie grupy starały się jak najlepiej wypaść w końcowej klasyfikacji,
która wygląda następująco: I miejsce
(Witkowice) - Kornel Bartosik, Jakub

cjatywę, aktywność i zaangażowanie
jednostek samorządu terytorialnego
w proces realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie Śląski Kurator Oświaty najskuteczniejsze z nich
nagrodził honorowym tytułem „Przyjaciele sześciolatka”.
Miło jest nam poinformować, że
wśród wyróżnionych samorządów znalazła się Gmina Kłomnice.«
Szcerbak, Daniel Wojtal, II miejsce
(Witkowice) - Klaudia Płuszka, Iga
Kugiel, Anna Urbaszewska, III miejsce
(Witkowice) - Karolina Rybak, Paulina Całuzińska, wyróżnienie (Kłomnice) - Katarzyna Ligocka, Sandra Ladra,
Julia Boral, Emilia Kugiel.
Jak co roku zwieńczeniem dzieła jest uroczysta akademia. Uczniowie klasy II gimnazjum przypomnieli
w pięknym montażu scenki z życia poety z Czarnolasu. Później przedstawiciele klas prezentowali wybrane utwory Jana Kochanowskiego w aktorskim
wykonaniu – były to recytacje i profesjonalnie odegrane inscenizacje. Program artystyczny cieszył się ogromnym
zainteresowaniem ze strony uczniów
i nauczycieli. Na zakończenie akademii
zebrani wysłuchali pięknie zaśpiewanej przez uczennicę gimnazjum pieśni
„Czego chcesz od nas Panie”.«

Dzień Szkoły bez Przemocy
Róża Jurczyk

D

zień Szkoły bez Przemocy
to organizowane już po raz
piąty ogólnopolskie święto
wszystkich tych, którzy nie zgadzają
się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W tym roku nasza szkoła po raz
drugi przystąpiła do obchodów Dnia
bez Przemocy.
W  związku z hasłem przewodnim
VI edycji Programu: „Kibicuję Fair
Play”, integralną częścią tegorocznych
obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy
była organizacja zawodów sportowych,
promujących idee bezpiecznego kibicowania i zasady fair play.
Uczniowie w tym dniu przyszli
ubrani w barwy narodowe. Widzieliśmy takie elementy stroju kibica jak
czapeczki, szaliki, pompony, piszczałki,
pomalowane twarze na biało-czerwono.
Mieliśmy przyjemność oglądania
zmagań trzech drużyn: czerwonej,

niebieskiej i żółtej, w skład których
wchodzili reprezentanci każdej klasy.
Podczas tych rozgrywek słyszeliśmy
przygotowane wcześniej hasła i okrzyki, które dopingowały zawodników m.
in. w rzucie woreczkiem do celu, kręceniu hula – hop, toczeniu walca, slalom z piłką i kijem hokejowym, skoki
w workach, biegu z jajkiem itp. Punktacja w każdej konkurencji była następująca: I miejsce- 3 pkt. II miejsce- 2
pkt. III miejsce- 1 pkt. Na koniec zawodów nastąpiło obliczenie punktów
i ogłoszenie wyników. Wygrała drużyna czerwona w składzie: Urbański Miłosz – kl. I, Magdziarz Mateusz – kl.
II, Kumorek Zuzanna – kl. III, Ociepa
Magdalena – kl. IV, Małolepszy Maciej
– kl. V, Chojnacki Michał – kl. VI, Świderska Patrycja – kl. I G, Rorat Ewa –
kl. II G, Hereźniak Iwona – kl. III G.
W  przygotowanie i przeprowadzenie akcji Dzień Szkoły bez Przemocy
zaangażowali się wszyscy uczniowie.
Każda klasa wykazała się śpiewając ofi-


GAZETA
KŁOMNICKA - czerwiec \ lipiec

cjalny hymn na Euro 2012: „Koko Euro
spoko” zespołu Jarzębina, oraz przedstawiając plakaty „Kibicuję fair play”.
Najbardziej wyczekiwanym przez dzieci momentem, podobnie jak w zeszłym
roku, było wypuszczenie w przestrzeń
powietrzną baloników, jako symbolu
naszego protestu przeciwko wszelkim
aktom przemocy. W  ten symboliczny
sposób, ukazujący pragnienie odcięcia się od stosowania siły, uczniowie,
nauczyciele biorący udział już po raz
drugi w „Dniu Szkoły Bez Przemocy”
- wyrazili swój protest wobec agresji
w szkole i poza nią. Po jednogłośnym
oświadczeniu „STOP  przemocy – Kibicuję Fair Play „ baloniki pofrunęły
w górę ku wielkiej radości zebranych.
Widziałyśmy wówczas ogromną radość
na twarzach dzieci i ich zadowolenie
z przebiegu tej niecodziennej uroczystości mimo nienajlepszej pogody.
Dziękujemy wszystkim obecnym
za udział i wsparcie akcji. Zapraszamy
w przyszłym roku. «
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Dzień Patrona Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach
Agnieszka Rataj

T

radycyjnie już pod koniec maja
odbywa się w Rzerzęczycach
Święto Patrona Szkoły. W tym
roku 29.05.2012r. o godz. 11.00 Dyrektor Zespołu Szkół w Rzerzęczycach
Ryszard Krok rozpoczął uroczystą akademię z okazji rocznicy nadania imienia
Szkole Podstawowej. Przypomniał okoliczności tego ważnego wydarzenia, które
miało miejsce 28 maja 1995r. Siedemnaście lat później z takim samym przejęciem społeczność szkolna Rzerzęczyc
świętowała rocznicę włączenia do grona
Szkół Sienkiewiczowskich. Tym bardziej
było to doniosłe święto, że zaszczycili nas
swoją obecnością goście: zastępca Wójta
Gminy Kłomnice p. Wanda Kusztal, radni Rady Gminy Kłomnice mieszkający
w Rzerzęczycach p. Sylwester Politański

i p. Leszek Wiśniewski, delegacje samorządów Uczniowskich szkół z terenu
gminy Kłomnice wraz z opiekunami.
Zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i goście obejrzeli program artystyczny,
na który składały się wiersze, informacje
na temat H. Sienkiewicza, scenki ilustrujące fragmenty „W pustyni i w puszczy”wizytę Stasia Tarkowskiego u Mahdiego oraz „Ogniem i mieczem”- pierwsze
spotkanie Heleny Kurcewiczówny i Jana
Skrzetuskiego, a także piosenki w wykonaniu chóru szkolnego i solistek przygotowanych pod kierunkiem p. A. Rataj, p.
R. Wolniewicz i p. M. Gojević. Popisom
recytatorów, aktorów i wokalistek przyświecało hasło tegorocznej uroczystości:
„Ojczyzna- obowiązek do spełniania”.
Nawiązali do niego w swoich wystąpie-

My Sienkiewiczacy…
Renata Wolniewicz

C

hlubną tradycją naszej szkoły
już od 1997 roku jest rokroczny
udział w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. Także
w tym roku delegacja Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach w osobach uczennic klasy VI:
Weroniki Błachowicz, Weroniki Grzesik
oraz Patrycji Kuc pod opieką wychowawczyni p. Renaty Wolniewicz uczestniczyła
w jubileuszowym, bo XX już zlocie sienkiewiczaków, który w tym roku odbył
się w dniach 25-27 maja w Starogardzie
Gdańskim. Gospodarzem była Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.
Zlot rozpoczął się o godz. 14.00 uroczystym przemarszem ulicami miasta
na Rynek, gdzie zlotowicze zostali powitani przez prezydenta miasta p. Edmunda
Stachowicza. Później w kościele św. Mateusza odbyła się uroczysta msza w intencji
uczestników zlotu i społeczności szkolnych, które reprezentowali. Po nabożeń12

niach goście, którzy dziękowali za zaproszenie, wyrażali uznanie dla poziomu
pracy Zespołu Szkół w Rzerzęczycach.
Wskazywali również działania podejmowane na terenie gminy Kłomnice w celu
zapewnienia optymalnych warunków
funkcjonowania oświaty na naszym terenie.  Po akademii odbyła się debata przedstawicieli Samorządów Uczniowskich ze
szkół z terenu gminy Kłomnice. Młodzi
samorządowcy dyskutowali na bardzo
aktualny temat kulturalnego kibicowania,
fair play. Następnie zwiedzali budynek
szkoły rozbudowanej w 2010r.«

pela, w wykonaniu której usłyszeliśmy
kilka ludowych przyśpiewek. Później wystąpił zespół Jordan, który wprowadził nas
w klimat muzyki reggae. Zespół wykonał
także piosenkę poświęconą urodzonemu
w Starogardzie Gdańskim Kazimierzowi
stwie wszyscy udali się do kina „Sokół”, Deynie- wielokrotnemu reprezentantowi
gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie zlotu i kapitanowi reprezentacji Polski, uważaprzez dyrektora SP  nr 1 w Starogardzie nemu przez analityków sportu za jednego
Gdańskim p. Wiesława Wąsika. Póź- z najlepszych graczy w jej historii. Wieniej glos zabrał inicjator zlotów, kustosz czorem uczestnicy zlotu bawili się na dysMuzeum Henryka Sienkiewicza w Woli kotece, która była doskonałą okazją do zaOkrzejskiej p. Antoni Cybulski, który cieśnienia nowo zawiązanych znajomości.
przybliżył historię zlotów, z łezką w oku
 W  sobotę po śniadaniu zlotowicze
wspominając pierwsze spotkanie sien- udali się na wycieczkę do Gdańska. Najkiewiczaków, które odbyło się w właśnie pierw odbyli rejs „Galeonem Lwem”, któw Woli Okrzejskiej- miejscu urodzenia ry jest statkiem stylizowanym na XVIInaszego Patrona. Później wnuk pisarza wieczny galeon, pływający pod polską
pan Juliusz Sienkiewicz przypomniał naj- banderą. W trakcie rejsu przewodnik opoważniejsze fakty z życia swojego wielkiego wiadał o historii i zabytkach Gdańska,
dziadka.
Portu, Stoczni i Westerplatte. Z głośnika
W dalszej części głos zabierali zapro- popłynęły szanty. Później zlotowicze przeszeni goście, a wśród nich przedstawiciele spacerowali się Ulicą Długą i Długim TarPomorskiego Kuratorium Oświaty oraz giem, tworzącymi Trakt Królewski i nalegminy Łuków, z której pochodził pisarz. żącymi do najpiękniejszych ulic Gdańska.
Po części oficjalnej uczniowie zaprezen- Biegną one prostopadle do Motławy od
towali program artystyczny zatytułowany Złotej Bramy do Zielonej Bramy. Miesz„ Kochał Cię Polsko”, przybliżający życie kali tu najzamożniejsi patrycjusze gdańi twórczość Henryka Sienkiewicza. Na scy i niemal każda kamienica ma swoją
scenie pojawiła się także Kociewska Ka- własną ciekawą historię, z których wiele

usłyszeliśmy z ust przewodnika. Kolejnym
punktem programu było Muzeum Bursztynu, gdzie mogliśmy podziwiać bursztyn
w jego naturalnej postaci i najbardziej
wyrafinowane i misterne bursztynowe
precjoza, powstałe w ciągu ostatnich kilku
wieków. Po obiedzie zwiedziliśmy także
Bazylikę Mariacką- Kościół Najświętszej
Marii Panny, który jest największą ceglaną
świątynią w Europie. We wnętrzu znajduje się wiele doskonałych dzieł sztuki średniowiecznej i barokowej, m.in. kamienna
Pieta z roku ok. 1410, kopia Sądu Ostatecznego namalowanego przez Hansa
Memlinga w roku 1472, zegar astronomiczny wykonany w latach 1464-1470
przez Hansa Dringera czy ołtarz główny
powstały w latach 1510-1517. W godzinach popołudniowych zlotowicze udali się

do Szpęgawska, gdzie delegacja SP w Starogardzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze
pod pomnikiem upamiętniającym ofiary
masowego mordu, jakiego Niemcy dokonali tu w latach 1939-1945, dokonując
egzekucji od 5 000 do 7 000 ludzi, zarówno Polaków jak i cudzoziemców - w tym
wielu duchownych, nauczycieli i Żydów.
Następnie udaliśmy się nad jezioro Jamertal, nad którym kręcono film „ Krzyżacy”. Tam gość honorowy zlotu –odtwórca
roli Zbyszka z Bogdańca, p. Mieczysław
Kalenik opowiedział wiele interesujących
historyjek związanych z powstawaniem
filmu. Wieczorem w Ośrodku „ Hubertus” zlotowicze obejrzeli pokazy Bractwa
Rycerskiego oraz wzięli udział w ognisku.
Niestety, wszystko co dobre szybko się
kończy i w niedzielę nadszedł czas poże-

Przykład dobrej praktyki
Aleksandra Knysak

N

asza szkoła już po raz kolejny uczestniczyła w realizacji
międzynarodowego projektu
programu Comenius – „Uczenie się
przez całe życie”. Projekt „Współpraca pokoleń” został zaliczony do grona
najlepszych projektów realizowanych
w Polsce w latach 2009/2011 i uznany
przez Agencję Narodową w Warszawie za przykład dobrej praktyki.
Celem naszego projektu była inte-

gracja młodszego i starszego pokolenia.
Językiem projektu był język angielski
a koordynatorem p. Aleksandra Knysak. Współpracowaliśmy ze szkołami
z Turcji, Łotwy i Niemiec. Nasi uczniowie odwiedzili szkoły w miejscowości
Fethiye (Turcja), Daugavpils (Łotwa)
i Friedrichshafen (Niemcy). Mieliśmy
też przyjemność gościć w murach naszej szkoły zaprzyjaźnionych partnerów z poszczególnych państw. Jesienią,

gnania. Wszyscy z żalem udali się do domów z nadzieją, że kiedyś jeszcze się spotkają.
XX Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich stworzył korzystny klimat
do zawarcia nowych znajomości, utrwalenia idei głoszonych przez wielkiego pisarza i naszego patrona, niewątpliwie stał się
kolejnym ogniwem historii i tradycji szkół
sienkiewiczowskich.
Nasz udział w zlocie był możliwy dzięki panu dyrektorowi Ryszardowi Krokowi, który jest wielkim orędownikiem tej
formy pracy z Patronem, pozwalającej
na wymianę doświadczeń i podkreślającej
przynależność do Braci Sienkiewiczowskiej oraz Radzie Rodziców, Samorządowi
Uczniowskiemu i Spółdzielni Uczniowskiej, które zasponsorowały wyjazd. «
współpracując z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
uczniowie naszej szkoły spotkali się ze
swoimi rówieśnikami z Niemiec i Białorusi w miejscowości Krzyżowa koło
Świdnicy.
Spotkania międzynarodowe dały
uczniom możliwość poszerzenia wiedzy
na temat zwyczajów i kultury innych
krajów, budowania nowych przyjaźni,
a nade wszystko rozwijania umiejętności językowych. Mając na uwadze
wszechstronny rozwój uczniów nasza
szkoła planuje dalsze działania na rzecz
współpracy międzynarodowej.«

Listy od czytelników
Szanowni Państwo,

pozwalam sobie zwrócić się z prośbą o pomoc
w wyjaśnieniu zdarzenia, które miało miejsce na terenie Państwa gminy siedemdziesiąt
lat temu.
Ostatnio trafiły w moje ręce dokumenty, z których wynika, że w połowie czerwca
1942 roku na terenie Witkowic odnaleziono
siedmioletniego żydowskiego chłopca. Nazywał się Andrzej Młynarski i pochodził z
Częstochowy, gdzie razem ze swoją matką
mieszkał w tamtejszym getcie.
Po odnalezieniu, trafił do Aurelowa,
gdzie wówczas była siedziba władz gminy
Rzeki, a stamtąd został przewieziony, przez
członka miejscowej Rady Starszych, z powrotem do Częstochowy. Dzięki przytomności częstochowskiej rodziny, trafił na „aryjską

stronę” do swojego dziadka mieszkającego w
Bochni, przez co udało mu się przeżyć zagładę, przyjąć chrzest i założyć rodzinę.
Ten chłopiec był moim ojcem. Zginął tragicznie w 1963 roku, kiedy ja miałem trzy
lata. Właściwie go nie pamiętam. Od lat
próbuję dowiedzieć się o nim możliwie jak
najwięcej. Stąd też wynika moja prośba. Być
może zachowały się jakieś szczątki relacji, które pomogłyby mi dowiedzieć się czegoś więcej.
Być może ktoś odnotował lub zapamiętał fakt,
ukrywania się żydowskiej rodziny np. w okolicznym lasach. Może da się ustali, co stało się
z matką owego dziecka, a moją babcią. Być
może padła ofiarą krwawych żandarmów z
sąsiednich Chorzenic... Jeśli tak, w jaki sposób
ocalał mój ojciec? Ktoś musiał go przechować.
Dzięki komuś ocalał. Chciałbym, w mia-
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rę możliwości, dowiedzieć się coś o osobie lub
osobach, którym pośrednio zawdzięczam to,
że w ogóle się urodziłem.
Zdaję sobie sprawę, że uzyskanie jakiś informacji jest niemal niemożliwe. Póki jednak
jest jakaś, przynajmniej minimalna, szansa
nie należy rezygnować. Wierzę, że jest ktoś,
kto interesuje się dziejami gminy. Ta historia
może stanowić ciekawy temat badań. Jażeli kogoś z Państwa to zainteresuje, chętnie
prześlę dokumenty, o których napisałem we
wstępie.
Będę niezmiernie wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź
Serdecznie pozdrawiam
Jacek Młynarski
13
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VII Wojewódzki Konkurs
Bibliotekarski Biblioteka – Kultura – Literatura
w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku
Joanna Wójcik

W

ojewódzkie Konkursy Bibliotekarskie organizowane są na Śląsku od 2004
roku z inicjatywy Okręgowej Sekcji
Bibliotekarskiej w Katowicach. Ich
celem jest zainteresowanie uczniów
historią książki oraz historią mediów,
przygotowanie do poznania rodzajów
różnorodnych zbiorów bibliotecznych i korzystania z nich w nowoczesnej bibliotece szkolnej, ukazanie
współczesnych mediów jako źródła
wiedzy o zmieniającym się świecie
oraz kształtowanie postaw szacunku
dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Przez te wszystkie lata zmieniała
się nazwa konkursu oraz forma finału.
Od trzech lat finał wojewódzki składa
się z testu pisemnego dla uczestników,
omówienia prezentacji multimedialnej
związanej z tematyką konkursu, przygotowanej wcześniej w szkołach oraz
prezentacji wybranej książki w dowolnej formie. Finałowi towarzyszy też
konkurs na najlepszy plakat propagujący działalność biblioteki szkolnej.
Z uwagi trudność zadań finałowych
w konkursie uczestniczą drużyny
uczniów z danej szkoły.
Uczniowie Zespołu Szkół w Garnku uczestniczą w Wojewódzkich Konkursach Bibliotekarskich od 2006 roku.
W tym czasie trzykrotnie zostali laureatami, zajmując I miejsca (2007, 2011,
14

2012), a w 2010 r. uczennica Gimnazjum w Garnku wygrała konkurs
na najpiękniejszy plakat promujący
bibliotekę. Po sukcesach uczniów przyszedł czas na przejęcie roli gospodarzy
konkursu.
28 marca odbył się w Zespole Szkół
w Garnku finał VII Wojewódzkiego
Konkursu Bibliotekarskiego „Biblioteka – Kultura - Literatura”, nad którym
honorowy patronat objął Wójt Gminy Kłomnice pan mgr Adam Zając.
Uczestniczyło w nim 20 uczniów z 10
śląskich gimnazjów. Gościliśmy przedstawicieli Gimnazjum nr 3 w Tychach,
Gimnazjum nr 11 w Tychach, Gimnazjum nr 12 w Tychach, Gimnazjum nr
18 w Sosnowcu, Gimnazjum w Bojszowach, Gimnazjum nr 5 w Częstochowie, Gimnazjum nr 7 w Częstochowie,
Gimnazjum nr 18 w Częstochowie,
Gimnazjum w Kłomnicach i Gimnazjum w Garnku. Uczniowie byli doskonale przygotowani, wykazali się
niezwykłą inwencją twórczą i pomysłowością podczas prezentacji książek.
Prezentowali zarówno nagrane wcześniej filmiki, jak i odgrywali scenki. Zachęcali do czytelnictwa poprzez wygłaszanie własnych recenzji omawianych
książek oraz propagowanie własnoręcznie wykonanych ulotek. Drużyny przygotowały również oryginalne
prezentacje multimedialne na temat

biblioteki, literatury i kultury oraz ciekawe i różnorodne plakaty propagujące
działalność biblioteki szkolnej.
Prace uczestników oceniała komisja w składzie: pani Małgorzata Smolarczyk - bibliotekarz, pani Agnieszka
Miarzyńska - bibliotekarz, pani Magdalena Kos – Jafra - plastyk, pani Dorota Majchrzak - bibliotekarz, pani Alina
Grabna - bibliotekarz oraz pani Katarzyna Niebieszczańska - bibliotekarz.
W  czasie pracy komisji dla uczestników konkursu zaśpiewali uczniowie
Gimnazjum w Garnku – Klaudia Musiał i Bartek Ledwan.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Joanna Kusztal i Anna Orszulak,uczennice Gimnazjum w Garnku,
II miejsce – Karolina Kozłowska i Joanna Ławińska, uczennice Gimnazjum nr 11 w Tychach,
III miejsce – Paulina Sobonia i Kinga Sroka, Gimnazjum nr 18 w Częstochowie,
Wyróżnienie – Wiktoria Darocha
i Kalina Zych, Gimnazjum nr 5 w Częstochowie.
Nagrodę za najpiękniejszy plakat
przyznano drużynie z Gimnazjum nr
11 w Tychach.
Wszyscy laureaci otrzymali statuetki, nagrody książkowe, dyplomy oraz
drobne upominki. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy za

udział w konkursie, a ich opiekunowie
podziękowania. Sponsorami nagród
byli Urząd Gminy Kłomnice, Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki z Tuliszkowa, Urząd Miasta Częstochowy,

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
oraz świetlica „Ochronka” z Garnka.
Słodki poczęstunek ufundował Zakład
Cukierniczy „Michaś” z Częstochowy.
Baner z hasłem konkursowym wyko-

Dzień Ziemi w Zespole
Szkół w Garnku
Izabela Małek

D

nia 11.05.2012 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa
w Garnku po raz siódmy obchodziliśmy szkolny Dzień Ziemi.
Uroczystość przygotowały nauczycielki oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, panie: Grażyna
Grabowska, Anna Gosek - Szumlas,
Izabela Małek i Stanisława Pruszek.
Sala gimnastyczna została na tę okazję udekorowana pracami plastycznymi dzieci, które nawiązywały do hasła:
„Chrońmy piękno i bogactwo Ziemi”,
a uczestnicy swoimi zielonymi strojami
i ciekawymi rekwizytami wyrażali szacunek dla przyrody.
W  obecności p. dyrektor Anidy
Chybalskiej oraz nauczycieli i uczniów
szkoły podstawowej odbyła się prezentacja programów artystyczno - eduka-

cyjnych przygotowanych przez wszystkich uczniów oddziału przedszkolnego
oraz klas I, II i III.
Najmłodsze dzieci zaprezentowały
bardzo ciekawą inscenizację pt.”Kłopoty
krasnala”, pięknie śpiewały oraz zachęcały wszystkich do ochrony przyrody,
dając dobry przykład sprzątania i segregowania śmieci. Występ przedszkolaków był bardzo udany.
Klasa III przedstawiła inscenizację
pt. „Smerfy i zatruta rzeczka”. Przedstawienie zachwycało grą aktorską uczniów,
pomysłowymi kostiumami i rekwizytami oraz staranną, kolorową scenografią.
Na zakończenie swojego występu, dzieci
przytoczyły podstawowe pojęcia i fakty
z dziedziny ekologii, przyczyniając się
do utrwalania ich znajomości.
Uczniowie klasy I przygotowali bar-

nała Firma VIV Inflatables Sp. z o.o.
z Garnka. Wszystkim instytucjom,
które wsparły organizowane przez nas
przedsięwzięcie kulturalne składamy
serdeczne podziękowania.«
dzo ciekawy, barwny i pouczający montaż poetycko - muzyczny. Uwagę przyciągały kolorowe, kojarzące się z wiosną
stroje dzieci. Publiczność włączyła się
do śpiewania rytmicznych piosenek
o ochronie przyrody.
Klasa II przedstawiła „Pokaz mody
ekologicznej - odzież podwójnie użyteczna”. Modelki i modele prezentowali
pomysłowe stroje wykonane z makulatury, plastiku, opakowań jednorazowych
i przedmiotów codziennego użytku.
Występ wzbudził aplauz publiczności
i zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy.
Następnie uczestnicy uroczystości
udali się na tradycyjny „Zielony Marsz”
ulicami Garnka, niosąc transparenty, chorągiewki, baloniki i kwiaty oraz
skandując hasła ekologiczne. Ciekawym
punktem programu było wspólne zaśpiewanie w terenie piosenki „Ziemia
-zielona wyspa”.
Mamy nadzieję, że szkolny Dzień
Ziemi przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów naszej
szkoły i mieszkańców naszej miejscowości.«

Spotkanie podsumowujące projekt
w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku
Stanisława Pruszek, Joanna Wójcik

W 

dniu 20 czerwca 2012 r.
w Zespole Szkół w Garnku odbyło się uroczyste
podsumowanie projektu pt. „Wzrost
kompetencji kluczowych uczniów
i uczennic Zespołu Szkół w Garnku” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Uroczystość
rozpoczęła się od występu strażackiej
orkiestry dętej, w skład której wchodzą
uczniowie ZS w Garnku. Po powitaniu
gości przez panią dyr. Anidę Chybalską wszyscy zebrani uczniowie, rodzice
i zaproszeni goście obejrzeli prezen-

tację multimedialną podsumowującą
projekt. Następnie efekty zajęć pokazali uczestnicy „Arteterapii”, koła „Odkrywcy literatury” i koła „Anglofan”.
Wszyscy zgromadzeni mogli zapoznać
się z publikacją zawierającą teksty literackie napisane przez naszych uczniów
w ramach koła „Odkrywcy literatury”.
Uroczystości towarzyszyła wystawa
zdjęć wykonanych przez uczestników
koła „Fotoklub” oraz wystawa wytworów pracy uczestników koła „Majsterkowicz w szkole”, wśród których znalazły się haftowane serwetki, obrazy,
dziergane szaliki oraz karmniki, budki
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lęgowe, skrzynki na narzędzia oraz tablice informacyjne. Podczas uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego „Oto foto”, przeprowadzonego w ramach projektu. Jego
laureatka Magdalena Ociepa otrzymała w nagrodę aparat cyfrowy marki
NIKON. W  czasie spotkania odbyło
się również podsumowanie warsztatów
z rozwoju osobowości i wręczenie certyfikatów uczestnikom zajęć. Po części
oficjalnej wszyscy zaproszeni goście
oraz uczniowie udali się na poczęstunek.«
15
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Powiatowa Sesja Ekologiczna
w ZS w Konarach
M. Merda, E. Pośpiech, D. Nitecka

S

esja ekologiczna zorganizowana
w naszej szkole 30 maja 2012 r.
odbywała się pod hasłem „Z energią chrońmy klimat”, podobnie jak obchodzony w kwietniu br. Dzień Ziemi,
ponieważ rok 2012 jest Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii
dla Wszystkich Ludzi.
Główny cel, który przyświecał zorganizowanej sesji, to zwrócenie uwagi na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz
zapewnienia równego dostępu energii dla
wszystkich oraz propagowanie ochrony
środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej,
czystszych technologii i odnawialnych
źródeł energii.
O godz. 09.30 wszystkich zebranych, a mianowicie: uczniów, nauczycieli
i zaproszonych gości, powitała Pani Anna
Gała – Dyrektor Zespołu Szkół w Konarach. W murach naszej szkoły miło było
nam gościć przedstawicieli władz lokalnych – Zastępcę Wójta Gminy Kłomnice Panią Wandę Kusztal, przedstawicieli Rady Gminy: Pana Witolda Brusia
i Pana Stanisława Kozę oraz Konsultanta
ds. Ochrony Środowiska Pana Dawida
Smolarka. Zaszczycili nas również swoją
obecnością przedstawiciele władz powiatowych: Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Pan Jan Miarzyński oraz
reprezentujące Radę Powiatu Panie Lidia
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Burzyńska i Barbara Mizera. Cieszy fakt,
że przybyła także Przewodnicząca Rady
Rodziców Zespołu Szkół w Konarach
Pani Agnieszka Łapeta. Ponadto na sesji
obecny był nauczyciel akademicki dr Czesław Puchała z Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie.
W  ramach sesji ekologicznej odbył
się turniej wiedzy, do którego przystąpili
uczniowie gimnazjum w Garnku, Kłomnicach, Konarach, Rzerzęczycach, Skrzydlowie, Witkowicach oraz w Zawadzie.
Turniej ten składał się z dwóch etapów:
pierwszego - indywidualnego, podczas
którego uczniowie rozwiązywali test
mieszany oraz drugiego - drużynowego
polegającego na zaprezentowaniu przez
dwuosobowe drużyny prac w postaci
plakatu bądź makiety nt. wykorzystania
alternatywnych źródeł energii. Komisja
oceniająca w składzie: dr Czesław Puchała, Dagmara Nitecka i Agnieszka Berska
– nauczycielki w Zespole Szkół w Konarach, brała pod uwagę ogólny wyraz artystyczny prac oraz ich zawartość merytoryczną.
Zarówno w pierwszym etapie turnieju, jak i w drugim, uczniowie wykazali się
wysokim poziomem wiedzy z przedmiotów: biologia, geografia i chemia. Nie są
im obce zagadnienia związane z globalnym zagrożeniem dla środowiska przy-

rodniczego i zasobów przyrody – znają
skutki oraz przyczyny zanieczyszczeń
biosfery, posiedli wiedzę na temat wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
Poziom poszczególnych drużyn był
wyrównany, a o wyłonieniu zwycięzców
zdecydowała dogrywka, po której okazało
się że: I miejsce zajęła drużyna z ZS w Zawadzie w składzie: Dominika Szymańska,
Justyna Gała; II miejsce powędrowało
do Radosława Pluty i Mateusza Migdała- drużyny z ZS w Rzerzęczycach; III
miejsce wywalczyła drużyna z ZS w Witkowicach reprezentowana przez Julię Raj
oraz Agatę Kurzacz. Wyróżnienie otrzymała drużyna z ZS w Konarach w składzie: Katarzyna Drożdż, Weronika Michoń. Laureaci Turnieju Ekologicznego
otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody
książkowe, a pozostali uczestnicy drobne
upominki.
Przebieg sesji uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów klasy V
i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Konarach. Przygotowali oni międzynarodową konferencję nawiązującą
do problemu degradacji ekosystemów,
spowodowanej efektem cieplarnianym.
Nie zabrakło także występu wokalnego w wykonaniu uczennic należących
do chóru szkolnego prowadzonego przez
panią Małgorzatę Gojević.
Z pewnością ważnym punktem sesji
był wykład zatytułowany „Odnawialne źródła energii”, który poprowadził dr
Czesław Puchała – pracownik naukowy
Instytutu Chemii, Ochrony Środowi-

ska i Biotechnologii Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Podczas prelekcji uczniowie mogli dowiedzieć się
wielu ciekawostek odnośnie stosowanych
odnawialnych źródeł energii w Polsce

i na Świecie.
Jesteśmy przekonani, że udział w sesji ekologicznej dostarczył pozytywnych
emocji i wrażeń wszystkim zebranym,
wzbogacił ich wiedzę na temat odnawial-

nych źródeł energii i ich zastosowania.
Mamy też nadzieję, że poprzez organizowanie tego typu przedsięwzięć, nigdy nie
pozostaniemy obojętni na ekologiczne
problemy Ziemi. «

Ekologiczna „Zielona Szkoła”
Beata Wyrwał

W 

dniach od 28.05 do 01.06.
2012r. uczniowie klasy IIIb
z Zespołu Szkół w Kłomnicach wraz z p. Bożeną Chrząstek
i p. Beatą Wyrwał wyjechali na „Zieloną
Szkołę „do Rabki. Rabka-Zdrój to znane w całej Polsce uzdrowisko dla dzieci.
Miejscowość leży u podnóża Gorców,
w malowniczej kotlinie, skąd rozciągają
się wspaniałe widoki na Luboń Wielki
należący do Beskidu Wyspowego oraz
Pasmo Babiogórskie w Beskidzie Żywieckim. Panuje tu bardzo korzystny
mikroklimat, a uzdrowisko dysponuje 9
ujęciami wód głębinowych. W  dużym
parku zdrojowym znajduje się pijalnia
wód i tężnia solankowa, wokół której
unosi się solankowy aerozol, działający
na organizm podobnie jak rozbryzgujące
się fale morskie. Nie bez powodu Rabka
otrzymała w 1996 roku tytuł „Miasto
Dzieci Świata”, ponieważ – jest tu masa
atrakcji dla małych kuracjuszy .
Program „Zielonej Szkoły” zorga-

w Rabce zwiedziliśmy Skansen Taboru
Kolejowego w Chabówce oraz Muzeum
Etnograficzne im. Władysława Orkana,
malowaliśmy na szkle pod okiem ludowych artystów, a także odwiedziliśmy
pracownię garncarską, gdzie każdy mógł
nizowany był przez Ośrodek Działań popróbować swych sił na kole garncarEkologicznych „Źródła”. Dla podkreśle- skim. Poznaliśmy przyrodę regionu podnia wysokiej jakości merytorycznej takie czas spaceru leśną ścieżką edukacyjną
szkoły nazywane są Bardzo Zielonymi na obszarze Uroczyska „Krzywoń” oraz
Szkołami. Zajęcia prowadzone były me- w trakcie pieszej wycieczki do kościółka
todami aktywizującymi grupę: techniki na Górze Piątkowej i do źródełka Potwórczego myślenia, zajęcia ruchowe, cieszna Woda.
plastyczne i parateatralne.
Oferując dzieciom każdego dnia boIstotnym, nieodłącznym elemen- gaty repertuar zajęć, chcieliśmy wdrożyć
tem programu „Bardzo Zielona Szkoła” ich do aktywnego spędzania czasu. Dlabył program działań ekologicznych, gry tego obok wycieczek i codziennych spaintegrujące („Węzeł”, „Widelec”, „Kto cerów zorganizowane były różnorodne
jest kim”), warsztaty „Gdzie schowała zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe: dyskosię ekologia”,- zachowania ekologicz- teka, ognisko, pobyt w „Rabkolandzie”,
ne w życiu codziennym, ”Od rakiety konkurs na najciekawszy „dzienniczek”
do karety”,- warsztaty dotyczące probleW  ostatnim dniu pobytu dokonamów komunikacji i środków transportu, liśmy podsumowania - ewaluacji przez
„Zwierzyniec”,- warsztat prowadzony zabawę: „Koszyczek szczerości”, „Alfabet
metodą Greek Drama, którego celem Rabki”, uczniowie wypełnili ankietę „Czy
było poszerzenie wiedzy o sposobie ży- moja rodzina jest ekologiczna?” Wszyscy
cia rodzimych gatunków zwierząt oraz uczestnicy otrzymali Dyplom Małego
uwrażliwienie dzieci na los dzikich zwie- Ekologa.
rząt w Polsce.
W  doskonałych nastrojach i pełni
Podczas „Bardzo Zielonej Szkoły” wrażeń wróciliśmy do szkoły. «

Nauka zabawą, zabawa nauką - czyli Zielona
Szkoła w Krynicy Morskiej
Marian Szyszka

W 

tym roku Zespół Szkół
w Zawadzie zamiast tradycyjnych kolonii letnich zorganizował wyjazd na Zieloną Szkołę
do Krynicy Morskiej. Ośrodek „Neptun”, w którym byliśmy zakwaterowani,
położony jest w trzyhektarowym lesie
sosnowym, 100 metrów od plaży. Jest
to typowy kolonijny ośrodek, w którym
oprócz dwóch trzypoziomowych budynków, mieszczących równocześnie 300 kolonistów, znajdują się: stołówka, recepcja
z bilardem i kawiarenką internetową, budynek posiadający świetlicę i nowoczesną

salę telewizyjną z olbrzymim telebimem,
kawiarnia z salą dyskotekową, bar - sklepik.
Uczniowie nasi korzystali także z boisk do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, placu zabaw, amfiteatru i - cieszących
się największym powodzeniem - kortów
tenisowych. Byli także na całodniowej
wycieczce w Trójmieście, gdzie zwiedzili
Starówkę w Gdańsku, obejrzeli Oceanarium w Gdyni i spacerowali po słynnym
molo w Sopocie. W trakcie pobytu zwiedzili także były obóz koncentracyjny Stuthoff, latarnię morską w Krynicy, zamek
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krzyżacki w Malborku oraz Stare Miasto
w Toruniu.
Niewątpliwie największą atrakcją
w Krynicy były stada oswojonych dzików
(dorosłe osobniki oraz małe prosiaczki),
spacerujące między drzewami naszego
ośrodka, podchodzące do balkonów, pozwalające się dotykać i fotografować.
Niestety, pogoda nas zbytnio nie rozpieszczała, jednak udało nam się skorzystać z plażowania i kąpieli morskiej.
Wyjazd ten na pewno pozostanie dlugo
w pamięci wszystkich 46 uczestników.«
17
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Koncert
symfoniczny
w Garnku
Leszek Janik

R

egionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kłomnicach byli organizatorami niezwykłego koncertu który odbył się 20 maja (niedziela) o godz. 18:00
w Kościele parafialnym p. w. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Garnku, którego gospodarzem jest ks. Proboszcz Alojzy Zatoń.
Tegoroczny koncert który odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kłomnice, poświęcony
został pamięci dwóch miłośników muzyki: Edwarda
Reszke oraz Krzysztofa Pośpiecha.
Edward Reszke - największy bas końca XIX w, był
artystą operowym wielu światowych scen, Krzysztof
Pośpiech będąc nauczycielem, wykładowcą i dyrygentem chórów, był równocześnie współczesnym popularyzatorem muzyki oraz wiedzy o rodzinie Reszków.
W tym roku, po raz kolejny mury Kościoła parafialnego w Garnku rozbrzmiewały muzyką. Usłyszeliśmy
fragmenty dzieł największych kompozytorów m.in.
W.A. Mozarta, G. Rossiniego, R. Schumanna, G. Pucciniego oraz S. Moniuszki. W  koncercie brało udział
ponad 150 muzyków  w tym, trzy chóry, soliści i orkiestra symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie pod batutą Zygmunta Nitkiewicza, ucznia
św. pamięci Krzysztofa Pośpiecha.
Wyrażamy ogromną radość, że owe spotkania z muzyką poważną stały się już tradycją, a koncerty cieszą
się Państwa zainteresowaniem. Właśnie zgromadzona
w tym roku publiczność, stanowi dla organizatorów
najlepszy dowód na to, że wydarzenie to wpisało się
na stałe w Państwa kalendarz wydarzeń kulturalnych
a cykliczność imprezy sprawia, że Gmina Kłomnice
stała się interesującym miejscem na kulturowej mapie
Województwa Śląskiego.«
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SPOTKANIE
Z ISLANDIĄ
Barbara Charaziak

W 

ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w maju
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach
zaprosiła Pana Romana Pankiewicza autora
książki pt. „Islandia trzeci żywioł”. Na spotkanie przybyła
młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Kłomnicach oraz
mieszkańcy gminy zainteresowani jakże ciekawym krajem.
Islandia to państwo w północno-zachodniej Europie
położone na wyspie o tej samej nazwie i małych wyspach
przybrzeżnych na Oceanie Arktycznym i Atlantyckim. Powierzchnia to zaledwie 103km², które zamieszkuje 288 tyś
ludności. (głównie emigranci Kanady i USA). Kraj górzysto-wyżynny z licznymi pokrywami lawowymi i lodowcami
z czynnymi wulkanami i gejzerami oraz licznymi, na ogół
o niewielkiej sile trzęsieniami ziemi.
Pan Roman będąc na trzyletnim kontrakcie (budował
hutę aluminium) każdą wolną chwile poświęcił na zwiedzanie wyspy. Owocem tych wycieczek jest książka bogato
ilustrowana pod w/w tytułem. Ponadto autor zgromadził
ponad dwa tysiące zdjęć.
Na spotkaniu Pan Pankiewicz zaprezentował i opatrzył
bardzo ciekawym i humorystycznym komentarzem zdjęcia
obrazujące tamtejszą przyrodę, architekturę oraz życie i obyczaje tubylców.
Młodzież miała okazję poznać bardzo interesującą osobowość oraz dobre i złe strony pracy na kontraktach zagranicznych. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze
i mam nadzieję, że został spełniony cel tzn. przybliżenie
wiadomości o Islandii (bo tak niewiele miejsca zajmuje
w podręcznikach szkolnych).
Były także do nabycia książki z dedykacją autora: „z życzeniami wesołego czytania”.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych tym tematem do wypożyczenia „Islandii …” w Gminnej Bibliotece
w Kłomnicach oraz w Filiach w Garnku, Rzerzęczycach,
Skrzydlowie i Zawadzie. Miłej lektury!!!.

Kolejne sukcesy sportowe
gimnazjalistów z Kłomnic
Magdalena Łukasik, Emilia Gała

U

czniowie kłomnickiego Gimnazjum wielokrotnie stawali
na podium w różnego rodzaju
zawodach sportowych, np. w Gminnych
Zawodach Piłki Siatkowej czy Piłki
Nożnej. W ostatnim czasie również możemy przypisać kolejny sukces na korzyść
naszego Gimnazjum, a jest nim II miejsce
w zawodach siatkówki plażowej chłopców. Dnia 29 maja 2012 roku odbyła się
Gimnazjada Powiatu Częstochowskiego
w Siatkówce Plażowej Chłopców. Impreza
została zorganizowana przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie. Do rozgrywek przystąpili uczniowie gimnazjów z gmin: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Mstów oraz Konopiska.
W zawodach wzięło udział 14 uczestników, wśród których znaleźli się gimnazjaliści z Kłomnic. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie: Maciej Szyda oraz
Maciej Drab, którzy uzyskali następujące
wyniki w poszczególnych meczach:
Mykanów – Kłomnice: 21:6
Kłomnice – Widzów: 21:12
Kłomnice – Stary Cykarzew: 21:15

Kłomnice – Konopiska: 21:19
Po zaciętej walce chłopcy zajęli II
miejsce, co dało im awans do zawodów
rejonowych. Ostateczna kolejność turnieju przedstawiała się następująco:
1 - Mykanów, 2 - Kłomnice, 3 - Konopiska, 4 - Mstów, 5-6 Kruszyna Stary Cykarzew, 7 - Widzów.
Naszym faworytom pomogła piękna pogoda, która zachęcała zawodników
do walki, a oglądających zmagania do kibicowania. Pamiątką oraz nagrodą, potwierdzającą bardzo wysoki poziom gry
naszych chłopców jest piękny puchar, który można podziwiać w gablocie w szkole
w Kłomnicach. Kolejnym etapem tego
turnieju była Wojewódzka Gimnazjada
Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Plażowej, do której chłopcy z Gimnazjum
w Kłomnicach uzyskali awans. Rozgrywki odbyły się w Częstochowie 4 czerwca
2012r. Niestety, mimo starań chłopców
nie udało się im zająć miejsca na podium.
Gratulujemy osiągnięć i liczymy
na kolejne sukcesy uczniów, nie tylko
w dziedzinie sportu.«

Konkurs
„Las jak
świątynia”
Andrzej Borkowski

„Las jak świątynia” to tytuł konkursu
i publikacji jaka powstanie na podstawie nadesłanych prac na konkurs
jak i prac, których twórcami są sami
leśnicy.
Na konkurs można wysłać prace
fotograficzne i literackie. Szczegóły
konkursu znajdują się w załączonym
na stronie www.andrzejborkowski.eu
regulaminie. Inspiracją był rok 2011,
który obchodziliśmy jako Międzynarodowy Rok Lasu a ponadto był to ten
W ostatnim czasie to drugi tak znaczący szczególny czas kiedy odbyła się beatysukces naszych rodzimych wykonawców. fikacja naszego papieża Jana Pawła II.
W  Zebrzydowicach na Ogólnopol- Poprzez realizację tej inicjatywy chceskim Przeglądzie „Chłopoki z Klepiska” my chociaż w niewielkim stopniu odzajęli II miejsce a solistka pani Irena Ja- dać piękno lasu.
Wiele osób posiada dar szczególnej
nus wyśpiewała III miejsce.
Gratulując sukcesu! Pragniemy przy- wrażliwości, pozwalającej dostrzegać im
pomnieć, że już niedługo tj 18 sierpnia urodę lasu, jego dostojeństwo i monumen2012r. w Kłomnicach podczas „Kłomnic- talizm, odkrywać jego magię, odczuwać
kiego jarmarku z jajem” odbędzie się po ulotne i niepowtarzalne duchowe wraraz pierwszy Przegląd Śpiewaczych Ze- żenia, które poruszają w człowieku najspołów Folklorystycznych z terenu woje- głębsze struny uczuć – podziwu, radości,
wództwa śląskiego w kategorii zespołów wdzięczności, pokory.
Myślę, że pięknie podsumowana
dziecięcych oraz dorosłych. Już teraz zapraszamy na przesłuchania konkursowe.« inicjatywa, dlatego gorąco zapraszamy
do udziału w tym przedsięwzięciu.«

Sukces Śpiewaczego Zespołu
Folklorystycznego „Klepisko”
Leszek Janik

Z

przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o sukcesie zespołu „Klepisko”, który
w dniu 17 czerwca 2012r. uczestniczył
w 34 Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Gorach
Mokrych - gmina Przedbórz.
Wyjazd ten dla zespołu jak i solistów
prezentujących się w przeglądzie wypadł
bardzo okazale. W  kategorii zespołów
śpiewaczych w opinii jurorów spośród 20
prezentacji bezapelacyjnie I miejsce zajął
zespół „Klepisko”. Nie mniejszym sukcesem mogą poszczycić się soliści. W  kategorii tej, I miejsce zajęła pani Irena Janus a III miejsce pani Marianna Koza.
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III Rodzinny Turniej Strzelecki o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice
Janusz Sambor

U

ff! Ale upał. Gdy inni chłodzili się w wodzie nad rzeką
lub po prostu w cieniu, grupa
ponad 30 osób wzięła udział w III Rodzinnym Turnieju Strzeleckim, który
odbył się w niedzielne popołudnie 21
lipca br. na Hali Sportowej w Kłomnicach.
Trzyosobowe zespoły rodzinne
strzelały z karabinków pneumatycznych na dystansie 10m oddając po
10 strzałów ocenianych (+ 3 próbne).
Zwycięsko z rywalizacji wyszła drużyna

p. ŁAPETY uzyskując 245 pkt. Drugie
miejsce zajęła ekipa p. BRZOZOWSKIEGO – 232 pkt, a trzecie miejsce
zespół ZAJĄCÓW  222 pkt. Zwycięska rodzina otrzymała okazały Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Kłomnice z rąk prezesa Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice p.
Barbary Kanoniak. Pozostałe drużyny
też zostały uhonorowane nagrodami:
za 2 i 3 miejsce – puchary, od 4 do 6
statuetkami, a wszystkie zespoły otrzymały dyplomy.

Gmina Liga Strzelecka

W czasie gdy poszczególne zespoły
strzelały do tarcz, pozostali zawodnicy
mogli ochłodzić się napojami lub wodą
mineralną, zjeść ciastko czy wypić kawę.
W  oczekiwaniu na wyręczenie nagród podziwiano pokaz modeli latających w wykonaniu p. Krzysztofa Muzyczki z Częstochowy.
Po dekoracji zwycięzców i pozostałych uczestników padły deklaracje dobrego rozwijania podobnych spotkań
i zawodów.«

2093 pkt. a II miejsce zdobyła drużyna
z CHORZENIC – 2059 pkt.
W  rywalizacji indywidualnej mistrzowską klasę pokazał kol. BRZOZOWSKI Ryszard, który wygrał
Janusz Sambor
wszystkie punktacje – zarówno łączoną,
jak i w poszczególnych kategoriach.
egoroczny – III sezon – Gmin- –  Drużyna SENIORÓW z wynikiem
Klasyfikacją indywidualną znajdą
nej Ligi Strzeleckiej, który 2584 punkty i zdobyła nagrodę główną państwo na stronie www.klomnice.pl
trwał od 22 stycznia, zakończył Puchar Wójta Gminy Kłomnice na właWe wszystkich zawodach Gminnej
się w niedzielne popołudnie 13 maja. sność. W  skład drużyny SENIORÓW  Ligi Strzeleckiej wzięło udział 30 zaW tym czasie odbyło się 6 rund turnie- wchodzą: R. Brzozowski, Z. Matusiak,   wodniczek i zawodników – o 25% więju.
St. Matuszczak i J. Sambor. Zespół ten cej niż w poprzednim sezonie. W  poZgodnie z regulaminem do punk- wygrał wszystkie rundy turniejowe.
równaniu do poprzednich rozgrywek
tacji końcowej zalicza się 5 najlepszych
Za plecami SENIORÓW toczyła się dobry, wysoki poziom utrzymali zawodwyników, zarówno w rankingu drużyno- zacięta walka o pozostałe miejsca na po- nicy drużyny SENIORÓW  i liderzy
wym jak i indywidualnym. Klasyfikację dium w której lepsi okazali się strzelcy poszczególnych ekip. Jednocześnie trzedrużynową wygrała – trzeci raz z rzędu! z Michałowa Kłomnickiego uzyskując ba odnotować dalsze postępy młodych
zawodników: Kasi Jurczyk i Krzysia
Wypycha z Michałowa KłomnicKlasyfikacja drużynowa - Sezon III - 2012r.
Miejsce Drużyna
Skład drużyny
Ilość punktów kiego, Marcina Janika z Kłomnic,
Jakuba Borkowskiego z Chorzenic.
Brzozowski Ryszard, Matusiak Zdzisław,
Ale objawieniem okazał się gimna1.
Seniorzy
2584
Matuszczak Stanisław, Sambor Janusz
zjalista Kamil Terka z Kłomnic, któJurczyk Andrzej, Jurczyk Dawid, 
ry systematycznie się rozwija i zaMichałów
2.
Jurczyk Katarzyna, Śliwakowski Tomasz, 
2093
czął dostarczać punktów drużynie.
Kłomnicki
Wypych Krzystof
Stały postęp w wynikach nastąpił
Borkowski Jan, Poroszewski Jarosław, 
u nowych zawodników z WITKO3.
Chorzenice
2059
Stala Przemysław, Zyzik Tomasz
WIC: Andrzeja Cubały i Mariusza
Cubała Andrzej, Cubała Dominika, 
Żyły. Oni wkrótce mogą być jed4.
Witkowice
2049
Karczewski Rafał, Majer Adam, Żyła Mariusz
nymi z najlepszych, jeśli tylko będą
Dominiak Jacek, Janik Marcin, Kempa Konrad
regularnie trenować i uczestniczyć
5.
Kłomnice
2031
Terka Kamil, Zając Przemysław
w rozgrywkach.
Franc Agnieszka, Franc Andrzej, Franc Mateusz
Właśnie regularny udział w tur6.
Adamów
1920

PUCHAR ZDOBYTY! !

T

Franc Waldemar, Jagusiak Jakub
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niejowych rundach jest największą bolączką naszej Ligi. Niektórzy zawodnicy
byliby dużo wyżej w klasyfikacjach, gdyby tylko chcieli systematycznie uczestniczyć w zawodach i treningach.
Organizatorów
Gminnej Ligi
Strzeleckiej zastanawia i smuci fakt,
że w turniejach strzeleckich zespołów
OSP z naszej gminy medalowe miejsca
zdobywają drużyny z RZERZĘCZYC
I ZDROWEJ a nie uczestniczą w rozgrywkach Ligi. Czyżby bali się konfrontacji z CHORZENICAMI czy SENIORAMI??
We wtorkowe popołudnie 5 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy
Kłomnice odbyło się uroczyste podsumowanie III sezonu Gminnej Ligi
Strzeleckiej. W  tych uroczystościach
udział wzięli:
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kłomnice p. Barba-

ra Kanoniak i Przewodniczący Rady
Gminy Kłomnice p. Jarosław Łapeta.
Podziękowali oni wszystkim zawodnikom za sportową walkę, działaczom za
zaangażowanie i poświęcenie wolnego
czasu w rozwój tej dyscypliny. Następnie
wręczyli Puchar Wójta Gminy Kłomnice drużynie SENIORÓW na własność
za zajęcie I miejsca przez trzy lata pod
rząd.
Wyręczono również pamiątkowe
statuetki i dyplomy a najlepsi w klasyfikacjach indywidualnych zostali udekorowani medalami, również zawodnicy
Gimnazjalnej Ligi Strzeleckiej z Kłomnic pod kierownictwem p. dr Roberta
Owczarka.
Wszyscy obiecali, że spotkają się za
rok na podsumowaniu następnych rozgrywek.«

OGŁOSZENIA

L.K.S „ORKAN” Rzerzęczyce ogłasza
zapisy chłopców do sekcji piłka nożna
w rocznikach:
Junior Starszy  – 1994, 1995, 1996.
Trampkarz Młodszy – 1999, 2000.
Młodzik – 2001, 2002.
Orlik – 2003, 2004.
Zapisy w siedzibie Klubu w Rzerzęczycach ul. Skrzydlowska (Boisko
„ORLIK” ). Codziennie od godziny
16,00 lub telefonicznie pod numerem
602 133 930 Andrzej Śpiewak

Festyn sportowy

Zarząd L.K.S. „ORKAN” zaprasza
na XXI-szy Festyn Sportowo –
Rekreacyjny organizowany w dniach
28 – 29.07.2012 na terenach sportowych
w Rzerzęczycach.

Historyczny sukces drużyny z naszej gminy!
Andrzej Śpiewak

D

rużyna Seniorów Ludowego
Klubu Sportowego „ORKAN” Rzerzęczyce odniosła
historyczny awans do klasy Okręgowej w rozgrywkach piłki nożnej.
L.K.S „ Orkan” występował w sezonie
2011/2012 w „A” klasie, wygrywając
swoją grupę.

Sukces drużyny z Rzerzęczyc to
wynik wielkiego zaangażowania, determinacji oraz pasji do sportu. Awans
do klasy Okręgowej to niewątpliwie
ogromne osiągnięcie, gdyż jeszcze żadna drużyna z terenu naszej Gminy nie
brała udziału w rozgrywkach piłki nożnej klasy Okręgowej.

Życzę dalszych sukcesów oraz składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Kłomnice, Radnym Rady
Gminy Kłomnice, trenerowi, zawodnikom, działaczom, wszystkim osobą
które przyczyniły się do tego historycznego sukcesu. «

Poniżej prezentujemy tabelę kończącą rozgrywki w klasie „A” grupa II


GAZETA
KŁOMNICKA - czerwiec \ lipiec
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Zawody wędkarskie dla dzieci
w Rzerzęczycach
Sylwester Politański

P

rzy pięknej, słonecznej pogodzie w niedzielne popołudnie 24
czerwca 2012 roku na terenie,,
Doliny Dwóch Stawów’’ w Rzerzęczycach odbył się piknik rodzinny, podczas którego przeprowadzono zawody
wędkarskie dla dzieci. Z uwagi na duże
zainteresowanie zawodami w roku poprzednim w tym roku zawody przeprowadzone zostały w dwóch grupach wiekowych (8-12 i 13-16).
Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie GRUSZKA w Rzerzęczycach,
które wspólnie z Kołem PZW WYKROMET w Częstochowie zorganizowało
zawody wędkarskie dla dzieci. Zapisy rozpoczęły się o 14: 00 i miały trwać do 15:00
lecz po pół godzinie okazało się, że obie
listy uczestników są pełne, choć w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększono
liczbę stanowisk z 50 do 65. Sędzią tych
zawodów był pan Mirosław Kowalik posiadający certyfikat sędziowski PZW. Na
znak obecnego na tych zawodach, a zaproszonego przez działaczy mistrza Pol-

ski w wędkarstwie sportowym, o 15:30
sędzia rozpoczął zmagania zawodników.
Podczas, gdy zawodnicy i ich opiekunowie czekali na wymarzone branie młodsze dzieci miały szereg innych atrakcji.
Organizatorzy przy pomocy darczyńców
zorganizowali,, Złotą rybkę”, czyli staw
na trawie z którego dzieci przedszkolne
mogły wędką z dużym plastikowym haczykiem wyławiać upatrzone prezenty.
Nad prawidłowym przebiegiem tej konkurencji czuwała Adrianna Matuszczak.
Wyjątkowym powodzeniem cieszyła się
dmuchana zjeżdżalnia okupowana przez
maluchy do ostatnich minut całej imprezy. Również wiele pozytywnych emocji
wzbudził turniej,, Jeden z dziesięciu’’ dla
przedszkolaków, w którym uczestnicy
w wieku od 5 do 7 lat odgadywali nazwy
przedmiotów wysłuchując opisowego
wierszyka i gromadzili punkty w postaci
cukierków. Dodać należy, że zapał z jakim
odgadywali kolejną zagadkę wzbudzał
uśmiech obecnych za plecami mam i pozostałych obserwatorów. Zwycięzca był

jeden – cała grupa dzieci. Dzieci miały
też okazje zaprezentować się plastycznie
i wokalnie. Wszystkie dzieci miały darmowy poczęstunek w postaci kiełbasek
z grilla, słodyczy, ciast, owoców i napoi.
Tak jak rok wcześniej, Sylwester Franc
zaprezentował uczestnikom tego pikniku
swoje hobby, czyli mini terrarium z okazami węży, jaszczurek i pająków. Cały
teren był nagłośniony a po zakończonych
zawodach przystąpiono do nagradzania
wszystkich uczestników zawodów dyplomami i akcesoriami wędkarskimi, które wręczali zaproszeni goście. Zarówno
goście jak i pozostali uczestnicy byli pod
wrażeniem wyglądu,, Doliny Dwóch Stawów’’ i samego pikniku.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców
w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria 7-12 lat: 1. Hyra Izabela
2. Ciesielski Amadeusz, 3. Winiarek Robert, 4. Złotorowicz Jakub, 5. Sambor
Poitr, 6. Matuszczak Rafał, 7. Pluciński
Mateusz,.
Kategoria 13-15 lat
1. Jasnos Karol, 2. Grzesik Weronika,
3. Małolepszy Dawid, 4. Kowalik Michał
5. Plewińska Patrycja, 6. Żurek Michał
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
przybycie, a sponsorom dziękujemy za
pomoc w organizacji imprezy.«

„Fotoraport Club” – podsumowanie roku
Marta Ojrzyńska

P

od względem sukcesów miniony
rok szkolny był dla naszego klubu
udany. Od września uczniowie
należący do klubu brali udział w wielu
konkursach i osiągali w nich sukcesy.
Pierwszym sukcesem były wysokie miejsca w konkursie fotograficznym „Szlak
Reszków - Muzyka i konie” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Zespół Szkolny
w Kruszynie. Konkurs był poprzedzony
warsztatami i plenerem fotograficznym
co wzbogaciło doświadczenie uczestników. Uzyskane miejsca to: I miejsce –
Patrycja Sołtysik II miejsce – Zuzanna
Miarzyńska, III miejsce – Eryka Sołtys
Wyróżnienia uzyskały: Paulina Chmielarska, Aleksandra Zając, Julia Smoląg,
Agnieszka Żurek
Konkurs zakończył się wystawą
w Zespole Szkół w Kruszynie, zwycięskie
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zdjęcia zostały także zaprezentowane
w Pałacu w Nieznanicach.
W  następnym konkursie regionalnym pt. „Zwykłe może być niezwykłe”
organizowanym przez Zespół Szkół im.
Bolesława Prusa w Częstochowie Monika Kwiecień zajęła I miejsce i dodatkowo
wyróżnienie. Konkurs polegał na tym,
aby zwykle przedmioty, miejsca sfotografować w taki sposób aby wydawały się
niecodzienne i nabrały charakteru odbiegającego od ich codziennych funkcji.
W konkursie „Mój mistrz” zdjęcie Dominiki Szymczyk zostało wybrane na wystawę fotograficzną co jest również wyróżnieniem, ponieważ na wystawy pokonkursowe
nie wystawia się wszystkich zdjęć.
Ostatnim Konkursem w którym osiągnęliśmy jako klub sukces jest Konkurs
organizowany Przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Często-

chowie, w którym Patrycja Sołtysik zajęła II miejsce a Eryka Sołtys III miejse.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
w Ratuszu w Częstochowie.
Wsparcie finansowe na przygotowanie prac fotograficznych do konkursu
uzyskaliśmy z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w ramach działalności młodzieżowej akademii życia.
Wszystkie laureatki to osoby utalentowane, posiadające oryginalne spojrzenie na fotografowaną rzeczywistość oraz
dużą wrażliwość przez co ich zdjęcia
mają ciekawy, niekiedy niepowtarzalny charakter.  Większa część uczennic
skończyła w tym roku gimnazjum ale
jako prowadząca Fotoraport Club mam
nadzieję, że pozostaną nadal w klubie
wzbogacając go o nowe sukcesy ale również będą wspierać młodszych kolegów. «

Dzień Szkoły bez Przemocy!
Konkurs Nałogom stop
III miejsce - Eryka Sołtys

Konkurs Nałogom stop - II miejsce Patrycja Sołtysik

Konkurs Nałogom stop fot Patrycja Sołtysik

My Sienkiewiczacy…

Spotkanie podsumowujące projekt
w Zespole Szkół w Garnku

Dzień Ziemi
Ekologiczna „Zielona Szkoła”

III Marsze na Orientację „Na zdrowie”

Historyczny sukces ORKAN Rzerzęczyce

