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Szanowni  czytelnicy Gazety Kłomnickiej!

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kłomnice w dniu 30 lipca 2014 roku radni za-
twierdzili plan zagospodarowania przestrzennego  gminy. Prace nad tym planem 
trwały bardzo długo - prawie 12 lat. Złożyło się na to wiele przyczyn. Najpierw 
trzeba było aż trzykrotnie ogłaszać przetarg na wybranie firmy, która miała ten 
plan przygotować. Potem zmieniła się dwukrotnie ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zmiany dotyczyły roli tzw studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, które stało się obligatoryjne dla nowe-
go planu a miało być tylko koncepcją kierunków rozwoju gminy. Po powodziach 
w 2010 roku wyszła nowa ustawa nadająca Regionalnym Zarządom Gospodarki 
Wodnej prawo veta, w stosunku do planów zabudowy terenów zagrożonych po-
wodziami (u nas tereny nad Wartą). Te wszystkie zmiany oraz kolejne wyłożenia 
planu odbiły się na terminie zatwierdzenia planu. No ale teraz, jeśli wojewoda nie 
wniesie swoich uwag do tego planu, będzie on (ten plan) dokumentem obowią-
zującym w gminie. Co to oznacza dla mieszkańców? Otóż wszyscy ubiegający 
się o pozwolenie na budowę, nie będą już otrzymywać z gminy decyzji o warun-
kach zabudowy ale wyrys  i wypis z planu. Równocześnie w gminie rozpoczęła się  
procedura zmian, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, co pozwoli na wprowadzanie zmian w nowym planie,  zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców. Więcej na ten temat dowiedzą się państwo,  na 
spotkaniach w ramach konsultacji społecznych, dotyczących prac nad studium 
oraz w kolejnych wydaniach Gazety. Dla ścisłości należy dodać, że w Polsce jesz-
cze bardzo wiele gmin i miast nie posiada do tej pory nowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego w tym i Częstochowa.
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Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Zwrot podatku akcyzowego

Uwaga rolnicy! Przypominamy, 
że w terminie od 1 sierpnia 2014 

r. do 1 września 2014 r. można skła-
dać wnioski do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w  zależno-
ści od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z  fakturami VAT (lub 

ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 
r. w  ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2014 r. Limit zwrotu 
podatku akcyzowego w 2014 r. wyno-
si 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych. 

Pieniądze wypłacane będą w terminie 
od 1 - 31 października 2014 r gotów-
ką w kasie urzędu gminy lub miasta, 
albo przelewem na rachunek banko-
wy podany we wniosku.

Odległość drzew od granicy działki 

W  związku z  często pojawia-
jącym się problemem, dot. 

sporów sąsiedzkich w kwestii drzew 
nasadzonych przy granicy chciał-
bym w  niniejszym artykule wyja-
śnić niektóre zagadnienia związane 
z  tym tematem. Na początku należy 
podkreślić, iż nie ma administracyj-
nych regulacji wskazujących, w jakiej 
odległości od granicy posesji można 
sadzić drzewa. Problemu tego nie 
rozstrzygają zarówno przepisy prawa 
budowlanego, jak i Ustawy o Ochro-
nie Przyrody. W  przedmiotowych 
przypadkach zasadnicze znaczenie 
mają normy Kodeksu Cywilnego, 
które uprawniają właściciela danej 
nieruchomości do swobodnego z niej 
korzystania w granicach określonych 
przepisami oraz zasadami współży-

cia społecznego. Ograniczeniem ta-
kim jest norma wyrażona w art. 144 
Kodeksu Cywilnego stanowiąca, że 
właściciel nieruchomości powinien 
przy jej użytkowaniu powstrzymywać 
się od działań, które mogłyby ponad 
przeciętną miarę naruszyć uprawnie-
nia właścicieli sąsiednich posesji. Co 
do zasady można więc korzystać ze 
swojej działki - w tym oczywiście sa-
dzić na niej drzewa. 

Prawo to wskazuje także na 
uprawnienia sąsiada – oznacza to, że 
jeżeli nasadzenia nie będą naruszały 
jego prawa do korzystania z  posesji, 
to mogą być one prowadzone również 
na samej granicy nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że 
w przypadku gdy korzenie lub gałęzie 
zasadzonego drzewa przechodzą na 

grunt sąsiada, może on żądać ich usu-
nięcia, a w przypadku nie zastosowa-
nia się do tego żądania, przysługuje 
mu uprawnienie do usunięcia ich na 
własny koszt. (art. 150 Kodeksu cy-
wilnego).

W przypadku, kiedy granicę dzia-
łek wyznacza płot czy mur, nasa-
dzenie nie powinno naruszać jego 
konstrukcji. Sąsiad może również żą-
dać- w przypadku gdyby w przyszło-
ści takie drzewo groziło niebezpie-
czeństwem dla jego działki (groźba 
przewrócenia się, oderwania się gałę-
zi) – usunięcia takiego zagrożenia. 

Ustawa nie mówi, kto powinien 
ponieść koszty usunięcia gałęzi lub 
owoców w  tym ostatnim wypadku, 
nie ulega jednak wątpliwości, że są-
siad może domagać się od właściciela 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
 
Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować, że w dniu 27 lipca br. z wielkim bólem 

pożegnaliśmy naszego przyjaciela, Radnego Gminy Kłomnice, Sołtysa Witkowic, oddane-
go działacza społecznego Andrzeja Nalewajkę. Miał 56 lat .Nie jesteśmy w stanie słowa-
mi określić wielkiego żalu i smutku, który wypełnia nasze serca. Jego uśmiech i znane po-
wszechnie poczucie humoru, niejednokrotnie pozwalały znaleźć dobre wyjście z problemów 
samorządowych, przywracając właściwe proporcje i podejście w różnych sprawach. Szkoda, 
że nie dane było Tobie zrealizować wszystkich planów, rozwiązać wszystkich problemów, 
doradzić w kluczowych decyzjach. Pozostawiłeś nie tylko swoją rodzinę, ale także całą spo-
łeczność gminy.  Możemy być dumni, że było nam dane z Tobą współpracować przy rozwoju 
naszej małej ojczyzny. Składamy wyrazy głębokiego współczucia dla żony, syna i wszystkich 
pogrążonych w żałobie po tak zasłużonym i niezwykle skromnym człowieku.

 Nigdy nie zapomnimy o Tobie. Spoczywaj w Pokoju. 

Andrzej Nalewajka

Wójt Gminy  Adam Zając
 Przewodniczący Rady Gminy  Jarosław Łapeta

www.klomnice.pl
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Komunikat 

Na terenie Gminy Kłomnice 
w  miesiącach VII 2014- V 
2015 będą prowadzone bez-

płatne prace badawcze pH gleby przez 
Okręgową Stacje Chemiczno-Rol-
niczą, które mające na celu pomoc 
w  ustaleniu powierzchni objętych 
specjalną formą płatności w  latach 
2014-2020. Dane zebrane (całkowi-
cie anonimowo) zostaną przesłane do 
Instytutu Uprawy Nawożenia i  Gle-
boznawstwa – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach. «

Zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych
Adam Równiak

Od dnia 18 lipca 2014 obowią-
zuje nowa Ustawa o  zbiór-
kach publicznych, w  której 

doszło do kilku istotnych zmian, 
a  mianowicie od 18 lipca nie będzie 
potrzeby składania wniosku do Urzę-
du Gminy, w  celu uzyskania decyzji 
na przeprowadzenie zbiórki publicz-
nej, będzie można zgłosić przepro-
wadzanie zbiórki publicznej (czyli 
zbiórek gotówki i darów w przestrze-

ni publicznej) pocztą lub elektro-
nicznie. W  przypadku zgłoszenia 
elektronicznego należy posiadać 
elektroniczny podpis lub bezpłatny 
profil zaufany, który można założyć 
na stronie „ePUAP.gov.pl”. Gdy or-
ganizowana jest zbiórka gotówki i da-
rów w przestrzeni publicznej od dnia 
18 lipca wystarczy proste zgłoszenie 
na portalu ogólnopolskim „zbiorki.
gov.pl”, gdzie również będą ukazywały 

się sprawozdania z przeprowadzonych 
zbiórek. Nowa ustawa znosi opłatę 
skarbową za przeprowadzenie zbiórki 
publicznej oraz obowiązek publiko-
wania sprawozdań z przeprowadzonej 
zbiórki w  prasie. Wszystkie decyzje 
o  zbiórkach, które zostały wydane 
przed wejściem w życie nowej Ustawy 
nadal będą obowiązywały i  te zbiórki 
będą rozliczane na dotychczasowych 
zasadach. «

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego  - 27.08.2014r.

Urząd Gminy Kłomnice infor-
muje mieszkańców, iż w dniu 
27.08.2014r. zorganizowa-

ny zostanie odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego przez 
firmę Handlowo – Usługową Andrzej 

Bajor „BOWI” Zakład Przetwarza-
nia Zużytego Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego.

Prosimy mieszkańców Gminy 
Kłomnice o  wystawienie zużytego 
sprzętu przed posesję do godziny 8.00. 

Andrzej Nalewajka

zwrotu poniesionych kosztów, któ-
rych potrzeba wynikła z bezprawne-
go naruszenia jego własności. Obcięte 
gałęzie i  zerwane owoce przypadają 
w  takim wypadku właścicielowi nie-
ruchomości sąsiedniej bez obowiązku 
zwrotu ich wartości.

Termin jest „odpowiedni”, gdy 

pozostawia wystarczający, w  nor-
malnym biegu rzeczy, czas na zor-
ganizowanie potrzebnych czynności 
i gdy przypada w porze roku, w któ-
rej obcięcie gałęzi i  usunięcie owo-
ców może nastąpić bez obawy o stan 
drzewa.

Handel zwierzętami w Żarkach

Gmina Żarki zakończyła prace 
na największym w  północnej 

części województwa śląskiego tar-
gu. Dzięki inwestycji przygotowano 
wymagane przepisami prawa wa-
runki do obrotu zwierzętami. Targ 
w  Żarkach jest jednym w  tej części 
regionu z odpowiednim pozwolenia-
mi służb weterynaryjnych. 

Najważniejszym elementem wy-
konanej modernizacji była poprawa 
warunków sprzedaży na placu targo-
wym, na którym prowadzony jest ob-
rót zwierzętami, w  tym utwardzenie 

placu, oświetlenie, przyłączenie i za-
pewnienie dostępu do bieżącej wody 
przeznaczonej do napojenia gro-
madzonych zwierząt, wydzielenie 
miejsca przeznaczonego do izolacji 
zwierząt agresywnych lub chorych, 
z miejsc dla poszczególnych gatun-
ków zwierząt gospodarskich, remont 
rampy do wyładunku zwierząt, prace 
kanalizacyjne, montaż barierek.

Dzięki tym działaniom rolnicy 
mogą dokonywać w  odpowiednich 
warunkach zbycia lub zakupu zwie-
rząt. Handel zwierzętami gospodar-

skimi odbywa się w  środy i  soboty 
w  godz. od 7.00 do 13.00 w  okre-
sie od 1 kwietnia do 30 września, 
w  okresie od 1 października do 31 
marca w godz. 8.00 – 13.00. «
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Iść Jego śladem… 

Uroczystość z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II 
– Patrona Szkoły Podstawowej w Konarach

Marta Sech, Walentyna Wilk 

„Jeśli miłość do Ciebie - to bezgraniczna,
Jeśli pamięć o Tobie – to na zawsze

A jeśli wiara – to taka jak Twoja – zdolna góry przenosić…”

W 2006 r. Szkoła Podstawo-
wa w Konarach otrzymała 
imię naszego Wielkiego 

Rodaka - Jana Pawła II. Dzień Jego 
kanonizacji, 27 kwietnia 2014 r., był 
doskonałą okazją, aby przypomnieć 
życiową drogę polskiego papieża, za-
chęcić do refleksji poprzez pieśni i cy-
taty, wzbudzić radość i dumę z powo-
du kanonizacji. W  tym szczególnym 
Dniu Patrona naszej szkoły zapre-
zentowaliśmy piękny montaż słowno-
-muzyczny, który został wystawiony 
w kościele parafialnym w Kłomnicach. 
Uroczystość uświetnili swoją obecno-
ścią przedstawiciele władz lokalnych, 
dyrektorzy szkół, poczty sztandaro-
we szkół gminy Kłomnice oraz OSP 
w Konarach i Pacierzowie, jak również 
mieszkańcy naszej gminy. W przygoto-
wanie Dnia Patrona zaangażowanych 
było wielu nauczycieli i uczniów:
• Organizacja i  współpraca z  kościo-

łem parafialnym – Anna Gała – Dy-
rektor Zespołu Szkół w  Konarach, 
ks. kan. Mirosław Turoń – proboszcz 
parafii w Kłomnicach oraz ks. Ma-
riusz Kocoł

• Montaż słowno-muzyczny – Mał-
gorzata Gojević, Walentyna Wilk, 
Marta Sech

• Układ taneczny oraz poczet sztanda-
rowy – Aldona Chrząstek

• Zdjęcia – Ewa Kuchcińska
• Prezentacja multimedialna – Paweł 

Urbaniak
• Nagłośnienie – absolwenci ZS 

w  Konarach: Łukasz Rakowski, 
Konrad Chrząstek

• Poczet sztandarowy – Joanna Gaw-
rońska (Przewodnicząca SU), Karo-
lina Zalas, Marek Dróżdż

• Gwardziści – Paweł Chrząstek, Piotr 
Muras

• Chór oraz recytatorzy – Katarzyna 
Chrząstek, Renata Pęzik, Gabriela 
Dobrzańska, Zuzanna Bąk, Kacper 
Koza, Katarzyna Michoń, Dominika 
Pietraszewska, Daria Drab, Ewelina 
Stępień, Aleksandra Śliwakowska, 
Julia Ratkowska, Kinga Pietraszew-
ska, Dagmara Strączyńska, Patrycja 
Brondel, Alicja Niedzielska, Łucja 
Ciechowska, Patrycja Wróblewska, 
Daria Trzeciak, Wiktoria Piras.

• Uczniowie wykonujący poloneza – 
kl. „0”-Zuzanna Niedzielska, 

• kl. I- Martyna Berska, Klaudia 
Chrząstek, Martyna Śliwakowska, 

• kl. II- Paulina Dróżdż, Oliwier Jur-
czyk, Nikola Latosińska, Julia Maj-
ka, Kornelia Michoń, Oskar Pianka, 
Zuzanna Solus, Julia Szymocha, 

• kl. III- Bartosz Berski, Mikołaj Mi-
siewicz, Szymon Niedzielski, Nor-
bert Strączyński.
Szczególne podziękowania kieru-

jemy w  stronę rodziców, którzy swym 
ogromnym zaangażowaniem przyczy-
nili się do zorganizowania uroczystości.

Coroczne świętowanie Dnia Pa-

trona przypomina nam nauczanie Jana 
Pawła II, integruje społeczność lokalną, 
utwierdzając w przekonaniu, że droga, 
którą wybraliśmy jest słuszna. Myśl 
papieża „Czyny mówią głośniej, niż 
słowa” jest drogowskazem dla naszych 
uczniów w  procesie dorastania, doko-
nywania wyborów, kształtowania po-
staw, jest mottem naszej szkoły. 

Ojciec Święty był niezwykłą osobo-
wością: wpływał na losy świata, a  jed-
nocześnie wydawał się taki bliski, przy-
jacielski. Żartował i  płakał, modlił się 
i uśmiechał, pouczał i wybaczał, kochał 
i w milczeniu cierpiał. 

Pragniemy prosić Świętego Jana 
Pawła II o wstawiennictwo w naszych 
codziennych sprawach, wierząc, że za-
niesie nasze modlitwy do Boga. W tym 
szczególnym dniu kanonizacji błogo-
sławionego Jana Pawła II chcieliśmy 
podziękować Bogu za niezwykły dar 
Papieża – Polaka.

Wskazówki zegarów odmierzają już 
nowy wiek - nowe tysiąclecie.

 A my jak dawniej szukamy wartości 
życia. Jest jednak nadzieja, że nie zbłą-

dzimy, bo idziemy za Janem Pawłem II, 
Nam wystarczy tylko iść Jego śladem- po-

mostem między niebem a ziemią. «
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Otwarcie sezonu letniego u Emerytów
Organizatorzy

Przełom wiosny i  lata to okres, 
który rozpoczyna w  Oddzia-
le Rejonowym PZERiI letni 

wypoczynek dla naszych członków. 
Ograniczę się do podania imprez, które 
się w tym czasie już odbyły:

31.05.2014r - Wycieczka rowero-
wa. Trasa; Kłomnice-Konary-Pacier-
zów-Garnek-Piaski-Kajetanowice-
K a r t u z y - S t ę s z ó w - Ś l i w a k ó w -
Kłomnice. W  Kajetanowicach 
zatrzymaliśmy się przy grobie zbioro-
wym rozstrzelanych przez hitlerow-
ców mieszkańców wioski i  złożyliśmy 
im chołd. W  Kartuzach zwiedziliśmy 
piękny Kościół parafialny, a  z  historią 
zakonu kartuzów i  Kościoła zapoznał 
nas ksiądz proboszcz Czesław Kieras. 
Odpoczynek dla wycieczkowiczów 
był przewidziany w  Stęszowie. Swą 
gościnność okazali nam państwo Go-
nerowie. Były kiełbaski z  grilla, kawa, 
herbata, ciasto upieczone przez naszą 
koleżankę Józię Gonerę, nie zabrakło 
również pieśni biesiadnych wspaniale 
dobranych przez naszego kolegę Cze-

sława Płomińskiego.
05.06.2014r – odbyła się wycieczka tu-
rystyczno – krajoznawcza do Bielsko 
– Białej. Celem jej było zapoznanie się 
z historią miasta, zabytkami oraz najcie-
kawszymi jego zakamarkami. Pomaga-
ła nam w tym uśmiechnięta przez całą 
drogę pani przewodnik, która w sposób 
bardzo profesjonalny przekazywała nam 
swoją wiedzę. Nie zabrakło również hu-
morystycznych opowieści. Zwiedziliśmy 
między innymi: Muzeum – Domu Tka-
cza, Wzgórze zamkowe wraz z  zam-
kiem, rynek, Katedrę św. Mikołaja, Pl. 
Marcina Lutra oraz Pl. Chrobrego. 

W dniach od 18 do 28.06.2014r – 
odbył się turnus wypoczynkowy w Za-
kopanem. Mieliśmy okazję brać udział 
w uroczystościach z okazji święta Bo-
żego Ciała tj. Mszy Świętej oraz pro-
cesji, która wyruszyła z  Kościoła św. 
Rodziny na Krupówkach do Kościoła 
Św. Krzyża. Ponadto w  okresie poby-
tu uczestniczyliśmy m.in.: w  spływie 
Dunajem, wycieczce do Doliny Cho-
chołowskiej oraz Rusinowej Polany, 

zwiedziliśmy Kościół w Wiktorówkach 
pod wezwaniem matki Bożej Królowej 
Tatr, Krzeptówki – Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Fatimskiej. Nie mogliśmy 
się oprzeć także wycieczce nad Mor-
skie Oko. W dniach od 21.06.2014r do 
22.06.2014r uczestniczyliśmy w  im-
prezie „Otwarcie lata” na Gubałówce 
oraz bawiliśmy się przy dźwiękach mu-
zyki granej przez zespoły z Bukowiny 
Tarzańskiej.
29.06.2014r – W  Sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Kłomnice odbyło się 
uroczyste wręczenie dyplomów ukoń-
czenia kursu komputerowego. Kurs 
dla seniorów zorganizowany był przez 
Związek Emerytów pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Kłomnice. 
Uczestniczyło w nim 65 seniorów.

Wszyscy uczestnicy powyższych 
imprez wracali do swych domów 
z  uśmiechami na twarzy. Przed nami 
kolejne atrakcje dla naszych członkiń 
i  członków. Mam nadzieję, że będą 
równie udane oraz mile wspominane. «

Przemoc karmi się milczeniem
Małgorzata Szafraniec

Dom rodzinny, powszechnie 
spostrzegany jako źródło mi-
łości i  bezpieczeństwa, może 

wbrew panującym stereotypom, być 
miejscem cierpienia i  terroru. W  Pol-
sce termin: „przemoc domowa” funk-
cjonuje od niedawna. Przez wiele lat 
w świadomości Polaków funkcjonowało 
mylne przekonanie, że przemoc dotyka 
wyłącznie rodziny z marginesu. Stereoty-
py sprzyjają i usprawiedliwiają przemoc 
w rodzinie. Stąd działania profilaktyczne 
w  zakresie przeciwdziałania przemo-
cy w  rodzinie mają za zadanie zmianę 
dotychczas panujących poglądów i  wy-
wołanie aktywnej reakcji społeczeństwa 
na naruszanie przez sprawców praw lub 
dóbr osobistych członków rodziny. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Kłomnice buduje, w ramach 

swoich kompetencji, program profilak-
tyczny, którego celem jest upowszech-
nianie informacji na temat konsekwen-
cji stosowania przemocy w  rodzinie 
i  tworzenie: „sieci wsparcia” dla osób 
doznających przemocy.

W  ramach współpracy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłom-
nicach, Zespołu Szkół im. Grzegorza 
Piramowicza w  Kłomnicach oraz Ko-
misariatu Policji w Kłomnicach w okre-
sie od 20.05.2014r. do 06.06.2014r. zo-
stał zrealizowany projekt profilaktyczny 
skierowany do rodziców i uczniów klas 
gimnazjalnych a ukierunkowany na pro-
filaktykę w  zakresie przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie. Zajęcia przepro-
wadzone w  Zespole Szkół w  Kłomni-
cach składały się z trzech części: dwóch 
godzin lekcyjnych skierowanych do 
uczniów III klasy Gimnazjum oraz pre-
lekcji przygotowanej dla ich rodziców. 

Program został pozytywnie przyjęty 
przez rodziców i  uczniów klas gimna-
zjalnych. 

Ponadto w  okresie od sierpnia do 
września 2014r. w  Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w  Kłomnicach 
uruchomiony zostanie numer telefo-
nu, pod którym osoby zainteresowane 
będą mogły otrzymać informację na 
temat działalności Zespołu Interdyscy-
plinarnego oraz procedury: „Niebieskiej 
Karty”. Dodatkowo osoby potrzebujące 
wsparcia mogą skorzystać z porady psy-
chologicznej. W każdy poniedziałek od 
godziny 13.00 do 15.00 pod numerem: 
34 389 36 75 będzie dyżurować Prze-
wodnicząca Zespołu Interdyscyplinar-
nego, natomiast od godziny 15.00 do 
16.00 dyżur pełnić będzie psycholog. 
Oferta skierowana jest do mieszkańców 
naszej Gminy, którzy doświadczają lub 
są świadkami przemocy w rodzinie. «

www.klomnice.pl
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„Rzecz o tradycji, o tym, kto szukał kwiatu 
paproci, po co pannom wianki i o tym, 
dlaczego warto było być w Zawadzie podczas 
VI Nocy Świętojańskiej”

Katarzyna Gabryjelska Stowarzyszenie „Jedność w działaniu”

To, co ludzi jednego narodu łą-
czy, co jednoczy nawet najbar-
dziej podzielonych – to tradycja. 

W historii naszego kraju istnieje wiele 
tradycji, które przetrwały przez wieki, 
wymienić tu można choćby śpiewanie 
kolęd podczas Bożego Narodzenia czy 
odwiedzanie naszych zmarłych bliskich 
w Święto Zmarłych. Jednak wiele z nich 
zostaje zapomnianych lub zastąpionych 
nowymi, zapożyczonymi od sąsiadów. 

„Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, 
swoje – obowiązek” – tak pisał dziewięt-
nastowieczny etnograf Zygmunt Gloger. 
Ta dewiza, niestety, nie znajduje dziś za-
stosowania. Nasza młodzież wiele więcej 
wie o Walentynkach, Halloween czy św. 
Patryku, niż o Katarzynkach, Zielonych 
Świątkach czy o Hubertowinach.

I i II wojna światowa stały się kresem 
wielu zwyczajów i obyczajów wywodzą-
cych się z  wielowiekowej tradycji naro-
dowej. Pięćdziesiąt powojennych lat rów-
nież nie przyczyniło się do kultywowania 
starych tradycji. Dlatego też, naszym 
obowiązkiem jest przypomnieć daw-
ne obyczaje, aby nie zginęły w gorączce 
dzisiejszego dnia. Doskonałym odzwier-
ciedleniem tej myśli są słowa naszego 
wieszcza, Jana Kochanowskiego, zawarte 
w „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”: 
„Dzieci, rady mej słuchajcie, Ojcowski rząd 
zachowajcie:
Święto niechaj świętem będzie, Tak bywało 
przed tym wszędzie.
Święta przed tym ludzie czcili, A przedsię 
wszytko zrobili;
A ziemia hojnie rodziła, Bo pobożność Bogu miła.
Dziś bez przestanku pracujem i  dniom 
świętym nie folgujem:
Więc też tylko zarabiamy, Ale przedsię nic 
nie mamy.”

Nie bez przyczyny przytoczony został 
ten utwór. Bo właśnie świętem, które pra-
gnęliśmy przypomnieć i odkryć na nowo jest 
Noc Świętojańska, zwana także Sobótką.

Zawada to niewielka miejscowość 
w gminie Kłomnice, położona u schyłku 

Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Naj-
większym walorem geograficzno - kra-
jobrazowym tej małej miejscowości jest 
przepływająca w  niewielkiej odległości 
rzeka Warta. Zawadę wyróżnia nie tylko 
obecność drugiej co do długości na tere-
nie Polski rzeki. Ta maleńka miejscowość 
skupia w sobie tyle prężnie działających 
organizacji, że niejedno miasto mogłoby 
pozazdrościć. Wyliczyć tu można choć-
by: Ochotniczą Straż Pożarną, Związek 
Młodzieży Wiejskiej, koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego, aktywnie dzia-
łającą Radę Rodziców z  tutejszego Ze-
społu Szkół, klub sportowy „Warta Za-
wada”, a  także stowarzyszenie „Jedność 
w  działaniu”, które, jak sugeruje nazwa, 
jednoczy wszystkie wymienione wcze-
śniej organizacje. To właśnie społecznicy 
z Zawady postanowili ożywić zapomnia-
ne już święto Sobótki. 

Kto pierwszy wpadł na pomysł odno-
wienia zapomnianej tradycji, teraz już nie 
wiadomo. Pewne jest jedno - tego roku 
w  Zawadzie nad Wartą obchodziliśmy 
już VI edycję Nocy Świętojańskiej. Co 
roku staramy się, aby atrakcje przycią-
gnęły i małych i dużych. Tak więc nasz 
festyn rozpoczęliśmy animacjami dla na-
szych milusińskich, które poprowadziła 
grupa „Locomotora”. Szczególne zain-
teresowanie wśród naszych dzieci wzbu-
dzili szczudlarze, przechadzając się po-
śród zgromadzonych, zdecydowanie nad 
wszystkim górując. Żonglerka, ogromne 
bańki mydlane oraz wiele innych atrakcji 
zaciekawiło wszystkie dzieciaki.

Na scenie jako pierwszy pojawił się 
zespół śpiewaczy „Garnkowianki” pre-
zentując głównie repertuar ludowy. Panie 
spisały się wspaniale, mimo iż, był to ich 
pierwszy występ sceniczny. Zgodnie z za-
sadą „dla każdego coś miłego”, kolejną 
atrakcją były pokazy tańca towarzyskie-
go w  wykonaniu grupy „Styl” z  Kłom-
nic. Przedstawione zostały dwie grupy 
wiekowe: bardziej zaawansowana oraz 
kilka najmłodszych par stawiających swe 

pierwsze taneczne kroki. Mieliśmy okazję 
podziwiać pary w tańcach standardowych 
jak i w układach latynoamerykańskich.

Obrzędy Nocy Świętojańskiej swój 
największy rozkwit notowały w  cza-
sach średniowiecznych, kiedy zabobony, 
magia, mary królowały w ludzkiej men-
talności. Aby wpisać się w  tą tradycję, 
podczas naszej imprezy, można było od-
wiedzić średniowieczną „wioskę rycer-
ską” bractwa „Dwugryf ” z Częstochowy. 
Główną atrakcją były pokazy walk. Nie 
były to, jakby mogło się wydawać, pokazy 
„udawane”. Widzowie z zapartym tchem 
śledzili ubranych w  prawdziwe zbroje 
wojów, jak zadawali bądź odpierali ciosy 
wymierzane replikami mieczy, halabard, 
buzdyganów. Do boju namówiono tak-
że Panią z widowni, która wyraziła chęć 
przeistoczenia się w  średniowiecznego 
rycerza. Obiektywnie należy stwierdzić, 
iż w  bezpośrednim starciu z  jednym 
z  rycerzy bractwa radziła sobie całkiem 
nieźle. Nie była to jednak jedyna nie-
spodzianka przygotowana przez „Dwu-
gryf ”. Odegrana została także scenka 
podbicia i spalenia zamku z porwaniem 
damy dworu włącznie. Aby uspokoić 
nieco napięte nerwy, kolejnym punktem 
programu był występ żeńskiego zespołu 
śpiewaczego „Ale Babki”. W  skład ze-
społu wchodzą panie z  terenu Gminy 
Kruszyna. Zespół prowadzony jest przez 
Pana Arkadiusza Klubę, który także do-
biera zróżnicowany repertuar. Rozśpie-
wane „Ale Babki” ustąpiły miejsca gru-
pie teatralnej działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej. 
„Dąbrowianie” przedstawili spektakl p.t. 
„Wyzwoliny Kosiarza” opisujący zdoby-
wanie swoistego dyplomu przez niedo-
świadczonego w tej dziedzinie chłopaka. 

Po występie grupy teatralnej przyszedł 
czas na gwiazdę wieczoru, mianowicie 
koncert zespołu „Wawele” & Jan Woj-
dak. Twórcy takich przebojów jak „Biały 
latawiec”, „Zostań z  nami melodio” czy 
„Kacaraba” dali „szoł” jakiego dawno nie 
tylko Zawada, ale i  cała Gmina Kłom-
nice nie widziała. Uzyskując wspaniały 
kontakt z publicznością, swoimi piosen-
kami porwali do tańca rozśpiewaną pu-
blikę. Zespół największe tryumfy święcił 
w  latach 70-tych. Jednak po sobotnim 
koncercie spokojnie można uznać że 
utwory „Waweli” nie tracą nic ze swojej 
świeżości i wciąż dostarczają słuchaczom 
pozytywnych emocji.

Nieco młodszej publiczności, późnym ›››
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wieczorem, zaproponowaliśmy występ 
hip-hopowego zespołu „Last grosz com-
pany”. Grupę tworzą młodzi mieszkańcy 
częstochowskiej dzielnicy Ostatni Grosz, 
aktualnie nagrywają swoją pierwszą płytę.

Wraz z  mrokiem, kiedy oświetlono 
pochodniami brzegi Warty i  rozpalono 
ogniska, rozpoczęły się właściwe miste-
ria Nocy Świętojańskiej. Jeden z  naj-
starszych ludowych tekstów pochodzący 
znad Narwi „Koło Jana” wprowadził pu-
bliczność w magiczny nastrój. Uczniowie 
z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum oraz 
jeden przedstawiciel szkoły podstawowej 
z Zawady przedstawili scenkę nawiązu-
jącą do dawnych obrzędów Kupalnocki. 
Młodzież przygotowana została przez 
Panią Walentynę Wilk oraz Mariolę 
Stefaniak. Dziewczęta ubrane w zwiew-
ne suknie, wykonały taniec, którego 
głównym motywem były przepiękne 
wianki uwite z  kwiatów i  polnych ziół. 
Od wieków najbardziej poszukiwanym 
obrzędowym zielem świętojańskim była 
bylica. W  wianku nie mogło zabraknąć 
siedmiu magicznych ziół. Obok najważ-
niejszej bylicy, zbierano dziurawiec, koni-
czynę, krwawnik, miętę, rumianek oraz 
kwiat dzikiego bzu, który, jak wiadomo, 
znany jest z  magicznej mocy odpędza-
nia upiorów. Ledwie wybrzmiały ostat-
nie dźwięki świętojańskiej pieśni, a  już 
rozpoczął się spektakl teatru ognia „Lo-
comotora” z Krakowa. Niezwykłe wido-
wisko, w którym główną rolę grał ogień, 
przyciągnęło ogromną widownię. Eks-
presyjna muzyka, choreografia, szczudla-
rze, plucie ogniem, pirotechniczne efek-
ty, stworzyły niezwykłe przedstawienie. 
Eteryczne tancerki, ogień, muzyka, przy-
wiodły na myśl prasłowiańskie zwyczaje 
Sobótkowe. Na koniec swego występu 
„Locomotora” przygotowała efektowny 

pokaz sztucznych ogni. 
Organizatorzy nie tylko przypomnie-

li i przedstawili zwyczaje kupalnocki, ale 
dali także wszystkim możliwość włącze-
nia się w sobótkowe tradycje. Nie były to 
jednak ani skoki przez ogniska, ani wicie 
wianków, każdy mógł za to przetańczyć 
całą noc. Ponieważ powszechnie wierzo-
no, że osobom biorącym udział w Sobót-
kowych zabawach, śpiewach i tańcach nic 
złego stać się nie może, aż do następne-
go świętego Jana, wszyscy więc ruszyli „ 
w tany”. Po dyskotece dało się zauważyć 
wiele oddalających się, przytulonych par, 
zapewne w  poszukiwaniu legendarnego 
kwiatu paproci. I tak nasza Noc Święto-
jańska dobiegła końca.

Nie można nie zaznaczyć, iż podczas 
imprezy była nie tylko strawa „dla ducha” 
ale i „dla ciała”. W taki upalny dzień każ-
dy mógł się ochłodzić zimnym piwem. 
Dla głodnych przygotowane były specjały 
z grilla. Imprezie towarzyszyły tłumnie ob-
legane przez dzieci kule wodne, dmuchań-
ce a także dla co odważniejszych ścianka 
wspinaczkowa. Możliwa była także prze-
jażdżka kajakiem po Warcie pod opieką 
czujnych strażaków z OSP Zawada.

Wszyscy razem pracowaliśmy, aby 
wspólnie przyczynić się do sukcesu, jakim 
jest z roku na rok zwiększające się zainte-
resowanie nasza imprezą. Nikogo już nie 
trzeba namawiać, aby Sobótkę świętować, 
jak niegdyś bywało, nad Wartą w Zawa-
dzie. Dawna tradycja ożyła na nowo.

Zapraszamy już teraz na kolejną edycję 
naszej imprezy, bo, jak głosi przysłowie: Kto 
na Sobótce nie będzie, główka go boleć wciąż 
będzie. Więc chyba nie zaryzykujecie? 

Tegoroczna impreza była pod zna-
kiem zapytania, ponieważ Urząd Mar-
szałkowski na ostatnim etapie weryfi-
kacji naszego wniosku odmówił nam 

dofinansowania w  wysokości 35.000 zł. 
W tej kwocie zawarte były m. in. środki 
na realizację Nocy Świętojańskiej. Od-
powiadając pozytywnie na naszą prośbę 
wójt gminy Kłomnice, pan Adam Zając, 
za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 
Kultury przyznał nam dotację w wysoko-
ści 14.000 zł., umożliwiając tym samym 
zorganizowanie tej imprezy. Tą drogą 
składamy podziękowania za tę pomoc! 

Dziękujemy również sponsorom, 
dzięki którym tegoroczna impreza ple-
nerowa była tak udana. Byli to m. in.:
- starostwo powiatowe w Częstochowie,
- firma „Bajpax” państwa Burzyńskich 
z Nieznanic,
- firmy: „Stemak” i „Stemak-bis” państwa 
Makowskich z Zawady,
- firma „Dom-Mar” państwa Wąsikow-
skich z Kłomnic,
- piekarnia państwa Krysiaków i Wasilen-
ków z Kłomnic,
- Biuro rachunkowe oraz ubezpieczenia – 
Pan Marcin Gabryjelski z Zawady,
- skład węgla pana Wojciecha Śliwakow-
skiego z Konar,
- kopalnia piachu pana Ryszarda Śliwa-
kowskiego z Zawady,
- usługi płytkarskie pana Rafała Wochala 
z Kłomnic,
- bar „Piwiarnia” z Zawady,
- piekarnia G. S. z Kłomnic,
- firma „Czar-bud” – Pan Cezary Zatoń 
z Kłomnic,
- „Sadownictwo” pana Gorzelaka z Nie-
znanic,
- sklep „Evita” pana Tomasza Draba 
z Kłomnic,
- „Mini – Market” w Kłomnicach – Pan 
Włodzimierz Łęgowik,
- Dystrybucja nawozów sztucznych – Pan 
Wiesław Frymus z Nieznanic. «

Powitanie lata w Zespole Szkół w Rzerzęczycach
Agnieszka Rataj

Rada Rodziców działająca przy 
Zespole Szkół w Rzerzęczycach 
podejmuje bardzo wiele działań 

na rzecz uczniów. Do tradycji przeszły 
już paczki, które każde dziecko uczęsz-
czające do szkoły otrzymuje z  okazji 
mikołajek, zabawy noworoczne przy 
muzyce na żywo lub z  profesjonalnym 
DJ, fundowanie poczęstunku na Dzień 
Dziecka, wycieczki klasy III gimnazjum 

na zakończenie nauki w  naszej szkole 
i nagród książkowych na koniec roku dla 
najlepszych uczniów. Oprócz tego Rada 
Rodziców podejmuje dodatkowe zadania 
wspierające pracę szkoły jak np. zakup 
wykładziny podłogowej na sale gimna-
styczną. Te  wszystkie inicjatywy wyma-
gają oczywiście nakładów finansowych, 
dlatego rodzice starają się w różny sposób 
zdobywać pieniądze. W tym roku szkol-

nym zorganizowali wspaniały bal sylwe-
strowy, bal karnawałowy oraz dwa festyny 
środowiskowe- we wrześniu 2013r. na po-
żegnanie i w czerwcu 2014 r. na powitanie 
lata. Tak bogaty program imprez integruje 
społeczność szkolną i mieszkańców Rze-
rzęczyc, Niwek i części Adamowa. Wspa-
niale działająca Rada Rodziców pod prze-
wodnictwem p. Anny Tyras korzysta ze 
wsparcia Dyrektora ZS Ryszarda Kroka, 
nauczycieli, pracowników szkoły, Fundacji 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Otwórzmy 

›

www.klomnice.pl
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serca dla dzieci” oraz uczniów. 
Wszelkie decyzje dotyczące imprez są 

podejmowane w  sposób demokratyczny 
na zebraniach Rady Rodziców a później 
wcielane w  życie, zgodnie z  ustalonym 
harmonogramem. Sprawny podział prac 
i świetna organizacja sprzyjają integracji 
rodziców ze szkołą. Każda impreza śro-
dowiskowa to duże wyzwanie logistycz-
ne: od zgłoszenia na Policji i w Urzędzie 
Gminy przez zaproponowanie atrakcyj-
nego programu artystycznego, organizo-
wanie zabaw, konkursów, atrakcji dla go-
ści, przygotowanie plakatów, zaproszeń, 
loterii fantowej, pozyskanie sponsorów, 
zakupy, transport, rozkładanie i  obsługę 
sceny, dmuchanych zjeżdżalni i zamków, 
pracę punktów gastronomicznych, grilla, 
rozstawianie krzeseł, parasoli, ławek, de-
korację sceny aż po zapewnienie porząd-
ku w czasie spotkania i po nim. Bardzo 
pozytywnie na pomysł organizacji festy-

nu odpowiedzieli mieszkańcy Rzerzęczyc 
i okolic wspomagając imprezę finansowo.

W czerwcu 2014r., zgodnie z tradycją, 
w gościnne progi Zespołu Szkół w Rze-
rzęczycach zawitało wielu gości, którzy 
mieli możliwość spróbować smacznych 
ciast, ciepłych dań, oscypków z Podhala, 
obejrzeć i  posłuchać występów przed-
szkolaków, Zespołu Folklorystycznego 
„Grusza”, grupy wokalnej „Ale-Babki”, 
orkiestry dętej Gminy Kłomnice, Pauliny 
Makles, uczniów z Rzerzęczyc, podziwiać 
pokazy sztuk walk wschodnich aikido, 
marżoletek, żonglerki piłką nożną, popa-
trzeć na akcję gaszenia pożaru, zobaczyć 
popisy tańca towarzyskiego w  wykona-
niu Klubu Tańca „Styl” z Kłomnic oraz 
Wiktorii Łągiewki z partnerem z Klubu 
Tańca „ Zorba”, wspiąć się na linach czy 
poskakać na popularnych wśród dzieci 
„dmuchańcach”. Emocje wzbudzała lo-
teria fantowa z bardzo atrakcyjnymi na-

grodami głównymi. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, goście bawili się doskonale, 
co  można było stwierdzić chociażby po 
wciąż rosnącej uśmiechniętej publice. Fe-
styn rodzinny cieszył się powodzeniem 
bez względu na wiek uczestników, od 
przedszkolaków i młodszych, kończąc na 
osobach bardziej dojrzałych, zyskaliśmy 
bardzo pochlebne opinie. Na zakończe-
nie dorośli i  dzieci wspólnie potańczyli 
się na dyskotece przy muzyce DJ. 

Sukces festynu w Rzerzęczycach jest 
ukoronowaniem rocznej działalności 
Rady Rodziców, której cała społeczność 
szkolna składa gorące podziękowania za 
podejmowanie ciekawych inicjatyw oraz 
bezinteresowną pracę na rzecz dzieci. 
Cieszymy się, że możemy korzystać ze 
środków wypracowanych przez tak zgra-
ny zespół ludzi otwartych, życzliwych 
dzieciom i szkole, chętnych do wspólnej 
pracy i zabawy. «

„Podróż za jeden uśmiech po Europie”
Monika Jurczyk

Dnia 25 czerwca 2014 roku 
w  Przedszkolu w  Rzekach 
Wielkich, odbyła się uroczy-

stość podsumowująca projekt „Na-
sze Przedszkole – szansą na sukces 
w  szkole”. Projekt był realizowany 
przez Przedszkole w  Rzerzęczycach 
w  ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Priorytet IX – Rozwój wy-
kształcenia i  kompetencji w  regionach, 
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnianie wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych świadczonych 
w  systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 
– Zmniejszanie nierówności w  stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkol-
nej. Czas trwania projektu: okres od 
01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Głównym 
celem projektu było zwiększenie dostęp-
ności i  wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Kłom-
nice. Cel ten został osiągnięty poprzez 
utworzenie Oddziału Zamiejscowego 
w Rzekach Wielkich, stworzenie warun-
ków do wszechstronnego rozwoju dzieci 
poprzez realizację podstawy programo-
wej oraz udział w zajęciach dodatkowych: 
z  języka angielskiego, rytmiki, gimna-
styki korekcyjnej, zajęciach tanecznych, 

plastycznych oraz terapii logopedycznej. 
W  ramach projektu oddział w  Rzekach 
Wielkich otrzymał środki finansowe 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
na zakup wyposażenia. Zakupiono: meble, 
pomoce dydaktyczne, zabawki, książeczki, 
sprzęt elektroniczny, sprzęt multimedial-
ny, urządzenia terenowe na plac zabaw. 
Z funduszy tych finansowane było wyna-
grodzenie nauczycieli zajęć dodatkowych, 
nauczycieli wychowania przedszkolnego 
i  pracowników obsługowych. Na uro-
czystość przybyło wielu gości: Sekretarz 
Gminy Kłomnice pani Róża Wiewióra, 
skarbnik Gminy Kłomnice pani Halina 
Paruzel - Tkacz, Radny Gminy Kłomnice 
pan Witold Bruś, przedstawiciele zespołu 
projektowego: pan Robert Gonera, pani 
Sylwia Kuban, pani Ewa Dąbrowska, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli z terenu na-
szej gminy oraz rodzice przedszkolaków. 
Na wstępie odbył się pokaz multime-
dialny będący sprawozdaniem z  dwóch 
lat działalności przedszkola w  Rzekach 
Wielkich. Zaprezentowane i  omówio-
ne zostały zdjęcia, uroczystości, imprezy, 
akcje, wycieczki i ciekawe zajęcia, w któ-
rych uczestniczyły dzieci. Po prezenta-
cji odbyło się przedstawienie, podczas 
którego przedszkolaki z grupy „Jagódki „ 
i „Skrzaty” zaprezentowały swoje umiejęt-

ności. Dzieci „podróżując” pociągiem po 
Europie wyrecytowały piękne wierszyki, 
wytańczyły i  zaśpiewały wiele piosenek, 
także w języku angielskim oraz zatańczy-
ły w przepięknych strojach: zorbę, walca, 
krakowiaka, taniec góralski oraz taniec ze 
wstążkami do muzyki Mozarta. Wszyst-
kim bardzo się występ podobał, sądząc 
po gromkich brawach. Po zakończeniu 
części artystycznej pani dyrektor Danu-
ta Topolska pogratulowała wspaniałego 
występu przedszkolakom i nauczycielom. 
Dzieciom odchodzącym z  przedszkola 
wręczyła dyplomy i  nagrody książkowe 
oraz złożyła wszystkim wakacyjne ży-
czenia. Sekretarz gminy pani Róża Wie-
wióra wyraziła słowa uznania dla dzieci 
za ich wspaniały występ i pogratulowała 
wszystkim pracownikom przedszkola. 
Gratulacje dzieciom i nauczycielom zło-
żyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli. 
Do podziękowań przyłączyli się również 
rodzice, którzy skierowali do władz gmi-
ny, dyrektora, nauczycieli i pracowników 
przedszkola pełne wdzięczności słowa 
i wręczyli kwiaty. Po zakończeniu części 
oficjalnej wszyscy wzięli udział w  po-
częstunku, przygotowanym z tej właśnie 
okazji. 

Dzień ten był pełen emocji i wrażeń 
dla dzieci, rodziców, nauczycieli, pracow-
ników obsługi i na pewno na długo zapi-
sze się w naszej pamięci. «
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Wycieczka z bandziorkiem
Dorota Tomczyk

Bandziorek – brzmi groźnie, 
a  tak wabił się nasz towarzysz 
podróży do Chorzowa. Sym-

patyczny pekińczyk, który nie tylko 
był psem podróżującym autokarem, 
ale przede wszystkim został maskotką 
naszej wycieczki. Wszystko odbyło się 
zgodnie z planem – o godz. 9.00 wyje-

chaliśmy ze Skrzydlowa i  po krótkim 
postoju o  godz. 11.30 dotarliśmy do 
Górnośląskiego Parku Etnograficzne-
go w  Chorzowie. Wówczas członko-
wie Klubu Bardzo Młodych Gospodyń 
Wiejskich mieli okazję uczestniczyć 
w specjalnej lekcji sprawdzającej umie-
jętność posługiwania się mapą i  kom-

pasem. Podzieleni na grupy rywalizo-
wali w grze terenowej, w trakcie której 
dowiedzieli się jakie surowce natural-
ne występują na obszarze Płaskowyżu 
Rybnickiego, a  także sprawdzili swoją 
wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in. 
najwyższego szczytu w Beskidach Ślą-
skich. Mieli również okazję wykazać 
się takimi umiejętnościami jak określa-
nie azymutu czy posługiwanie się skalą 
przy odczytywaniu odległości na mapie. 
Zabawa była przednia. Niejednokrot-
nie grupy miały podzielone zdanie, co 

Finisz Innowacyjnej oświ@ty
Katarzyna Sołtys

W dniu 31 lipca br. Gmina 
Kłomnice zakończyła re-
alizację projektu PO KL 

w ramach Priorytetu IX - Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, 
Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowa-
ne kadry systemu oświaty pod nazwą: 
„Innowacyjna oświ@ta kapitałem gmi-
ny Kłomnice”. Realizatorem projektu w 
okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2014r. 
był Zespół Ekonomiczno-Administra-
cyjny Szkół w gminie Kłomnice. Głów-
nym celem projektu było zwiększenie 
kompetencji placówek oświatowych 
z terenu Gminy Kłomnice poprzez 
zwiększenie umiejętności nauczycieli 
w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
oraz innowacyjnych metod nauczania 
w pracy nauczycieli oraz bibliotekarzy, 
a także podniesienie umiejętności ka-
dry administracyjnej w zakresie orga-
nizacji, zarządzania, finansowania oraz 
monitoringu działalności oświatowej.  
Łączna wartość projektu stanowiła kwo-
tę 250.733,00 zł, przy czym wartość do-
finansowania ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego wyniosła 213.123,05 zł.

W ramach projektu przeprowadzone 
zostało 6 cykli szkoleniowych w syste-
mie weekendowym dla czterech 10-cio-
osobowych grup nauczycieli w zakresie 
technik informacyjno-komunikacyj-
nych (ICT) i innowacyjnych metod na-

uczania (łącznie 40 nauczycieli); jednej 
grupy bibliotekarzy z zakresu wykorzy-
stania nowoczesnych technologii w bi-
bliotekach szkolnych (10 osób), jednej 
grupy pracowników administracyjnych 
w zakresie nowoczesnych i kompetent-
nych sekretariatów (również 10 osób). 
Łącznie w ramach projektu przeprowa-
dzono 341 godzin szkoleniowych, obję-
to wsparciem 60 osób z wszystkich dzie-
więciu naszych placówek oświatowych.

Projekt zakładał również wypo-
sażenie bibliotek szkolnych w zesta-
wy komputerowe, oprogramowanie 
umożliwiające elektroniczny obieg 
książek oraz w niezbędne akcesoria. 
W styczniu br. zakupione zostało sie-
dem zestawów komputerowych, po jed-
nym dla każdej biblioteki szkolnej funk-
cjonujących w naszych zespołach szkół. 
Komputery uzbrojono w oprogramowa-
nie umożliwiające elektroniczny obieg 
książek, czytniki kodów kreskowych, a 
do oznakowania książek zapewniono 
kody kreskowe. Wszystkie wymienione 
zakupy są wsparciem dla bibliotek, któ-
re po uzupełnieniu baz danych umożli-
wią w nowoczesny sposób obsługiwanie 
wszystkich swoich czytelników. By za-
pewnić prawidłowe uruchomienie sys-
temów elektronicznych w bibliotekach 
nauczyciele-bibliotekarze z wszystkich 
zespołów szkół wzięli udział w jedno-
dniowym szkoleniu wdrożeniowym.

Wszyscy uczestnicy projektu poza 

udziałem w szkoleniach mogli liczyć na 
dodatkowe wsparcie, którym były profe-
sjonalnie opracowane materiały dydak-
tyczne, darmowe materiały pomocnicze 
oraz wzorcowo przygotowany catering. 
Zespół projektowy dołożył wszelkich 
starań, by wszyscy uczestnicy nie tylko w 
pełni wykorzystali szkolenia do podno-
szenia swoich umiejętności, ale przede 
wszystkim by czas poświęcony na udział 
w projekcie zapisał się jako przyjemna i 
relaksująca odskocznia od codziennych 
obowiązków. Biorąc pod uwagę wyniki 
przeprowadzonych anonimowych an-
kiet badania poziomu satysfakcji uczest-
ników jest nam bardzo miło poinformo-
wać, że cel ten udało się osiągnąć.

Wysoki poziom realizacji projektu 
został osiągnięty również dzięki świet-
nej współpracy oraz bardzo dobrej or-
ganizacji placówek oświatowych, które 
gościły naszych uczestników oraz szko-
leniowców. Szkolenia odbywały się w 
Zespole Szkół w Kłomnicach, Zespo-
le Szkół im. Kornela Makuszyńskiego 
w Skrzydlowie oraz Zespole Szkół im. 
Jana Kochanowskiego w Witkowicach. 
Dodatkowo spotkanie wdrożeniowe 
odbyło się w murach Zespołu Szkół w 
Rzerzęczycach. Dziękujemy Dyrekto-
rom oraz pracownikom niniejszych pla-
cówek za pomoc przy realizacji projektu 
Innowacyjna oświ@ta kapitałem gminy 
Kłomnice. «

www.klomnice.pl
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Kłomnickie spotkania artystyczne i kulinarne
Kasia Sosnowska

28 czerwca na błoniach przy Hali 
Sportowej w  Kłomnicach odbył 
się „Kłomnicki jarmark z  jajem” 

w ramach projektu pod nazwą „Kłom-
nickie Spotkania artystyczne i kulinar-
ne”. Ten słoneczny (początkowo) dzień 
rozpoczęliśmy od III Edycji Przeglądu 
Zespołów Folklorystycznych. Do kon-
kursu podeszło 11 zespołów. Prezen-
tacje wszystkich uczestników oceniała 
komisja w  składzie: Pani Renata Rak 
– choreograf Zespołu Pieśni i  Tańca” 
Zawiercie”, folklorysta, Prezes Śląskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, 
Pani Ewa Bocek - Orzyszek – etno-
graf, muzyk, wykładowca w  Instytucie 
Muzyki Wydziału Pedagogiczno-Arty-
stycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Pani Magdalena Banach - Makaruk 
- dziennikarz muzyczny, autorka telewi-
zyjnych programów folklorystycznych. 
Po wnikliwych przesłuchaniach Jury po-
stanowiło przyznać nagrody: I  miejsce 
- Regionalny Zespół Śpiewaczy „Ma-
łokończanie”, II miejsce - Regionalny 
Zespół Śpiewaczy „Nadolzianie”, III 
miejsce Folklorystyczny Zespół Śpie-
waczy „Klepisko” oraz nagrodę specjalną 
za utwór o jaju w roli głównej otrzymał 
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Nadol-
zianie”. 

 Po występach zespołów folklory-
stycznych zaprezentował się Zespół 
Pieśni i  Tańca „Kłomnickie Płomycz-
ki”, Zespół Taneczny „Tancerze” pod 
kierunkiem Panie Karoliny Gonery, 
Zespół Wokalny „Wesoła Pięciolinia” 
pod kierunkiem Pani Elżbiety Twar-
doch oraz soliści Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej. Podczas trwania występów 
można było podziwiać produkty pre-
zentowane przez wystawców z  całego 
powiatu częstochowskiego. Były to m.in 
chleb na naturalnym zakwasie, wyroby 

z  wikliny, kolczyki handmade, wazony 
zdobione techniką decoupage oraz pra-
ce plastyczne prezentowane przez Pra-
cownię Plastyczną GOKart przy Goku 
w Kłomnicach.

Jednocześnie odbywały się warsz-
taty kulinarne prowadzone przez Pana 
Waldemara Załuskiego z Kłodzka. Do 
kulinarnej bitwy podeszły 4 drużyny. 
Zmaganiom kucharzy - pasjonatów 
przyglądała się komisja w składzie: Pani 
Wanda Kusztal – zastępca Wójta Gmi-
ny Kłomnice, Pan Łukasz Zimnoch 
– restaurator z Częstochowy oraz Pani 
Magdalena Tomaszewska – kucharka 
Zespołu Szkół w Kłomnicach. Po kilku 
godzinach widowiskowego popisu kuli-
narnych umiejętności Jury oceniło pra-
cę wszystkich zespołów i  zdecydowało 
się przyznać nagrody: I miejsce Zespół 
z Kłomnic, II miejsce Zespól z Zawier-
cia Karlin, III natomiast Zespół z Garn-
ka i IV miejsce „Koło Bardzo Młodych 
Gospodyń Wiejskich” ze Skrzydlowa. 
Gratulujemy!

Po konkursowej formie naszych 
Spotkań, na rozgrzanej do czerwoności 
scenie zaprezentowali się artyści Seba-
stian Kowalczyk – tancerz uczestnik VII 
edycji „You Can Dance” wraz z solistką 
– Patrycja Nowicką – półfinalistką VI 
edycji „Must be the Music” i doskona-
le nam znany duet Piotr Szumlas i  Ja-

kub Zaborski – zwycięzcy „Must be the 
Music”. Po dużej dawce muzyki przy-
szedł czas na humor. I tak oto z lekkim 
opóźnieniem z  powodu pogody naszą 
wspaniałą publiczność bawił Kabaret 
„Koń Polski” z udziałem artystów: Le-
szek Malinowski, Waldemar Sierański 
oraz Pani Maria Borzyszkowska. Jeśli 
impreza w  Kłomnicach to nie mogło 
zabraknąć zespołu z „Centurion”, który 
przez około dwie godziny porywał do 
tańca miłośników muzyki lat 60-tych 
i  70-tych. Ale to nie wszystko z  mu-
zycznych atrakcji. Ci, którym tańca było 
mało, mogli bawić się przy muzyce DJ 
Krissa (Bartka Wawrowskiego) jeszcze 
przez długi czas.

Dziś śmiało można powiedzieć, że 
impreza udała się za sprawą świetnych 
artystów i  oczywiście publiczności. 
Zatem Kochani dziękujemy za to, że 
byliście z  nami. Dziękujemy również 
darczyńcom za okazaną pomoc i wspar-
cie. Byli to:  Pan Piotr Burzyński, Pan 
Jerzy Burzyński właściciel firmy BAJ-
PAX, Pan Zbigniew Wawrowski - Pre-
zes Gminnej Spółdzielni w  Kłomni-
cach,  Pan Jan Niedzwiedzki, Państwo 
Janusz i Magdalena Ciastek z Garnka, 
Pan Paweł Grządziel z  Żytna,  Dyrek-
cja Zespołu Szkół w  Kłomnicach oraz 
Kucharki ze stołówki szkolnej w Kłom-
nicach. «

Nagrody dla Garnkowianek 
W  niedzielę 15 czerwca br. 

zostały wręczone nagrody 
laureatom w  XIII Regionalnym 
Konkursie na Tradycyjne Ozdoby 
Bibułkowe pt. „Kwiaty” w Olsztynie.

Pani Leokadia Cisowska otrzy-

mała nagrodę za zajęcie II miejsca 
oraz Pani Wiesława Jędras otrzymała 
nagrodę za wyróżnienie w  kategorii 
dorośli.

  Gratulujemy!

do kierunku dalszego zwiedzania – czy 
wschód to w tę stronę ? Obawy opie-
kunów, czy grupy poradzą sobie z  za-
daniami zostały rozwiane w momencie, 
w którym wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki pojawili się w  odpowiednim czasie 
w ustalonym miejscu zbiórki. Wówczas 
dla wszystkich czekała słodka nagroda 
–  „kopalniak” – śląski cukierek i  na-

stępna atrakcja – wesołe miasteczko. 
Tu mieliśmy zamiar spędzić tylko 2 
godziny, ale tak fajnie się „bujało”, że 
przedłużyliśmy nasz pobyt o pół godzi-
ny. Przede wszystkim dlatego, że atrak-
cji dostępnych w wesołym miasteczku 
było dużo więcej niż rok wcześniej. 
A „bujali” się wszyscy i młodsi i  starsi 
– i uczniowie i opiekunowie. W drodze 

powrotnej zahaczyliśmy o posiłek rege-
nerujący w McDonald’s. I mimo tego, 
że się nie spieszyliśmy oraz przedłu-
żyliśmy pobyt w wesołym miasteczku, 
to zgodnie z planem o godzinie 19.00 
stawiliśmy się na placu Zespołu Szkół 
w Skrzydlowie. Wszyscy byli zadowo-
leni – i uczestnicy i opiekunowie.  «
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Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice wzięła 
udział w festiwalu Balkan Folk Fest 2014

Katarzyna Ciastek, Marcin Gała

W nocy z 7 na 8 lipca Orkie-
stra Dęta Gminy Kłomni-
ce pierwszy raz wyjechała 

reprezentować nasz kraj oraz Gminę 
Kłomnice na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Balkan Folk Fest w  Bułgarii. 
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu gminy, która pokryła 
koszty przejazdu autokaru do Bułgarii 
i z powrotem. Koszty pobytu w Bułgarii 
orkiestra pokryła sobie sama. Podróż była 
wyjątkowo wyczerpująca, gdyż musieli-
śmy pokonać autokarem prawie 2 tysiące 
kilometrów, jednak widok pięknego Mo-
rza Czarnego po 30 godzinach podróży 
zrekompensował nam żmudny przejazd. 

Balkan Folk Fest trwa w Bułgarii pra-
wie trzy miesiące. W ubiegłorocznej edy-
cji festiwalu wzięło udział 169 zespołów 
i 24 chóry z 15 państw. Orkiestra Dęta 
Gminy Kłomnice wzięła udział w sumie 
w trzech koncertach w miejscowościach 
Kiten i  Primorsko. W  Kiten 10 lipca 
pod batutą kapelmistrza Marcina Gały 
rozpoczęliśmy przesłuchania konkur-
sowe. Dwukrotnie zagraliśmy również 
koncerty na scenie w Primorsku 11 i 13 
lipca. W przypadku występu w Primor-
sku każdy z występów był poprzedzony 

oficjalnym przemarszem zespołów wraz 
z eskortą policji. Podczas przemarszu idąc 
na czele korowodu Orkiestra Dęta Gmi-
ny Kłomnice przeprowadziła wszystkie 
biorące udział zespoły przez centrum 
miasta do muszli koncertowej gdzie od-
bywały się przesłuchania konkursowe. 
Podczas jednego z  występów pobiliśmy 
rekord utworów na bis - publiczność 
świetnie się bawiła i nie pozwalała nam 
zejść ze sceny! Z  widowni można było 
usłyszeć liczne brawa i  okrzyki, przede 
wszystkim naszych rodaków, którzy 
mocno nas wspierali.

Dla przypomnienia tylko w bieżącym 
roku Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice 
wzięła udział w  następujących konkur-
sach i festiwalach:
- IV Festiwalu Orkiestr Dętych w Głow-
nie gdzie zajęła I miejsce
- II Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr 
Dętych w  Kłomnicach gdzie zajęła 
I miejsce
- Konkursie Orkiestr Dętych Ziemi Kra-
kowskiej Michałowice-Więcławice gdzie 
zajęła w kategorii skład duży (powyżej 30 
osób) II miejsce
- XII Międzynarodowy Festiwalu Or-
kiestr Wojskowych i Dętych Skała‚ 2014 

- festiwal nie był oceniany
- V Regionalnym Festiwalu Orkiestr Dę-
tych w  Dąbrowie Zielonej gdzie zajęła 
I miejsce

Sobotę mieliśmy całkowicie wolną od 
występów festiwalowych i prób, więc spę-
dziliśmy ją na wycieczce w  Nessebarze. 
Zwiedzaliśmy Stare Miasto, oglądaliśmy 
nietypowe stoiska regionalne, a  także 
spacerowaliśmy po plaży. 

Wyniki festiwalu pozostaną nam jesz-
cze przez długi czas nieznane – dowiemy 
się w jaki sposób zostaliśmy ocenieni do-
piero we wrześniu, natomiast pełną foto-
relację z naszego wyjazdu można znaleźć 
na naszej oficjalnej stronie Orkiestry 
Dętej Gminy Kłomnice na Facebook’u: 
www.facebook.com/OrkiestraDetaGminy-
Klomnice 

Dziękujemy Wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tego 
wyjazdu. Dziękujemy Pani Małgorzacie 
Gojević – dyrektorowi programowemu 
festiwalu, która pomogła Orkiestrze za-
równo w  przygotowaniach do wyjazdu 
oraz zapewniła swoją pomoc jako prze-
wodnik i  tłumacz gdy byliśmy już na 
miejscu na festiwalu w Bułgarii. Serdecz-
nie dziękujemy. «

Śląskie ARiMR wpiera 
młode talenty z obszarów 
wiejskich

Katarzyna Makowska

W  dniu 17 lipca 2014 roku 
Stanisław Gmitruk – Dy-
rektor Śląskiego Oddziału 

Regionalnego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Czę-
stochowie oraz Katarzyna Makowska, 
starszy specjalista w BZZL, odwiedzili 
miejscowość Zawada k/Kłomnic, woj. 
śląskie, w  której mieszkają dwaj uta-
lentowani młodzi ludzie:

- Piotr Woldan oraz Gracjan Ko-
walczyk. Chłopcy ci, uczestniczyli 
w  III Festiwalu Piosenki Ranczerskiej 
„Wilkowyjce”. 13 czerwca 2014 roku 
w Przysieku k/Torunia odbył się półfinał 
piosenki ranczerskiej, gdzie grupa „Loża 
szyderców” w  skład której wchodzili 

Piotr Woldan oraz Gracjan Kowalczyk 
zdobyła I miejsce i tym samym awanso-
wała do finału, który miał miejsce w Ki-
kole 27 czerwca br. Tam również otrzy-
mali wyróżnienie. Warto wspomnieć, że 
rodziny jednego i  drugiego chłopca są 
beneficjentem naszej Agencji.

gratulację dla młodych artystów: od lewej Stanisław Gmitruk 
 – Dyrektor Śląskiego OR ARiMR, Jan Woldan, Gracjan Kowalczyk, Piotr Woldan

fot: Katarzyna Makowska

VI Noc Świętojańska w Zawadzie
fot. Katarzyna Gabryjelska 

www.klomnice.pl



VI Noc Świętojańska w Zawadzie
fot. Katarzyna Gabryjelska 



Powitanie lata w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

Wycieczka z bandziorkiem



Powitanie lata w Zespole Szkół w Rzerzęczycach
Kłomnickie spotkania artystyczne i kulinarne



Piknik szkolno – parafialny w Witkowicach

Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice wzięła udział w festiwalu Balkan Folk Fest 2014

Na rajdowym i festynowym szlaku
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Piknik szkolno – parafialny w Witkowicach
Anna Błaszczyk 

W niedzielę 15 czerwca 2014 r. 
już po raz kolejny odbył się 
piknik szkolno – parafialny 

pod hasłem „Powitanie lata”. Impreza 
rozpoczęła się o godz. 15 i trwała do 21. 
Organizatorami imprezy była Rada Ro-
dziców i Zespół Szkół im. Jana Kocha-
nowskiego w Witkowicach oraz Parafia 
św. Stanisława w Witkowicach. 

Piknik rozpoczął się od występów 
naszych najmłodszych artystów z  Od-
działu Zamiejscowego Przedszkola 
w  Rzerzęczycach. Rodzice oraz zapro-
szeni goście mogli podziwiać umiejętno-
ści teatralne, wokalne i taneczne swoich 
dzieci, wnuków, uczniów i  znajomych. 
Na scenie wystąpiła grupa młodzieży 
z II klasy Gimnazjum w Witkowicach, 
prezentując fragment znanej sztuki 
Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani 
Dulskiej”. Program artystyczny uatrak-
cyjniły panie z Zespołu Ludowego „Bo-
rowianki”, dziecięcy zespół „Płomyczki” 
- wśród których rodzice mogli zobaczyć 
swoje pociechy. Uwagę młodzieży przy-
ciągnął taniec nowoczesny w  wykona-
niu Sebastiana Kowalczyka. Chętnych 
do zatańczenia zumby zaprosiła instruk-
torka tańca pani Beata Niemczyk.

Podniebienia gości kusiły specjały 

polskiej kuchni – grillowane kiełbaski, 
przepięknie pachnący chleb własnego 
wypieku, wyborny smalec ze skwarkami 
czy kiszone ogórki, które oferowały go-
spodynie z parafii w Witkowicach. Nie 
zabrakło waty cukrowej i lodów. Prężnie 
działał również sklepik szkolny „Lu-
cynka”, serwując hot dogi i zapiekanki, 
a  w  przerwie kulinarnych wędrówek 
mamy naszych uczniów zapraszały do 
szkolnej kawiarenki. 

Stoiska oferowały różne usługi – 
malowanie twarzy, paznokci, ciekawe 
przedmioty z metalo – plastyki, a nawet 
bransoletki wykonane własnoręcznie 
przez uczniów klasy II SP.

Dużo radości najmłodszym sprawi-
ły sponsorowane przez Radę Rodziców 
zabawy w dmuchanym zamku, suchym 
basenie, karuzeli, kulach na wodzie, 
parku linowym. Nie zabrakło również 
zdrowej rywalizacji w  formie turnieju 
rodzinnego prowadzonego przez księ-
dza Tomasza Dyjana – proboszcza miej-
scowej parafii. 

Pogoda dopisywała, więc radości 
i uśmiechów było dużo. Cieszymy się, że 
podczas trwania pikniku udało się stwo-
rzyć wspaniałą rodzinną atmosferę oraz 
każdy z przybyłych gości znalazł coś cie-

kawego dla siebie i mógł poświęcić czas 
na serdeczną rozmowę.

Dyrektor szkoły pragnie podzięko-
wać wszystkim, którzy pomogli w  or-
ganizacji wspaniałego pikniku, m.in. 
Radzie Rodziców, Rodzicom naszych 
uczniów, Gospodyniom z  parafii oraz 
Sponsorom, wśród których znaleźli się: 
Jarosław Łapeta Przewodniczący Rady 
Gminy, Wojciech Milczarek Radny 
Gminy Kłomnice, Andrzej Nalewajka 
Radny Gminy Kłomnice, firmy i  za-
kłady produkcyjne: Zakład Cukierni-
czo-Piekarniczy Edyta i  Robert Ry-
bak, Firma Bajpax, Dom Mar, Bank 
Spółdzielczy w  Kłomnicach, Wafelek 
Kłomnice, Firma Techniki Pakowania 
i  Logistyki, Księgarnia Evita. Prywat-
ni sponsorzy: Anna i  Piotr Burzyńscy, 
Małgorzata i Tomasz Bik, Teresa i Bog-
dan Woźniak, Maria i  Marek Motyl, 
rodzina Nalewajków z  Witkowic, ks. 
Proboszcz Tomasz Dyjan, Państwo Kał-
mukowie, Aneta i  Tadeusz Jagusiako-
wie, Magdalena i Piotr Stelmaszczyko-
wie, Anna i Tomasz Jaśkowscy, Państwo 
Kłosok, Grzegorz i  Barbara Postawa, 
Urszula i  Adam Zakrzewscy, Robert 
Worwąg. Podziękowania dla wszystkich 
darczyńców z miejscowości Chorzenice, 
Nieznanice, Zdrowa, Witkowice. «

Na rajdowym i festynowym szlaku
Elżbieta Łągiewka

Jak co roku w ostatnią niedzielę roku 
szkolnego (22 czerwca 2014 r.) Skrzy-

dlów stał się ośrodkiem rekreacyjno-
-sportowym. Wszystko za sprawą cy-
klicznych imprez organizowanych przez 
Fundację „Pomóżmy Dzieciom Poznać 
Świat” i Zespół Szkół w Skrzydlowie.

Już od wczesnych godzin porannych 
rozpoczęła się rejestracja uczestników IV 
Gminnego Rajdu Rowerowego „Gmi-

na Kłomnice z  rowerowego siodełka”. 
O godzinie 9.30 pani dyrektor Lidia Bu-
rzyńska ogłosiła start rajdu i jako pierw-
sza wyruszyła na trasę. W tym roku dro-
ga wiodła urokliwą pętlą ze Skrzydlowa 
przez Łuszczyn, Kłobukowice, Kuchary, 
Rzerzęczyce, Adamów, a  meta oczywi-
ście była usytuowana na placu szkolnym 
w Skrzydlowie. Cykliści w trakcie jazdy 
mogli podziwiać piękne widoki, z bliska 

zobaczyć bizony w  nowo powstającym 
ogrodzie zoologicznym w  Rzerzęczy-
cach, a przede wszystkim poznać piękną 
asfaltową drogę skracającą przejazd ze 
Mstowa do Rzerzęczyc. 

W tegorocznym rajdzie, nie bacząc na 
deszczową pogodę, udział brało ponad 
60 osób. Jednym z założeń organizowa-
nia tego rajdu było promowanie rekreacji 
rodzinnej, nic więc dziwnego, że i w tym 
roku jechały wspólnie całe rodziny. Każ-
dy uczestnik otrzymał swój indywidualny 
numer startowy, który brał później udział 
w losowaniu nagród. Jak zawsze na koniec 
rajdu nagradzani byli najstarsi (fotel wy-

Podczas spotkania Stanislaw Gmi-
truk wręczył utalentowanym młodym 
obywatelom upominki, tym samym da-
jąc wyrazy uznania za pracę i trud, jaki 
chłopcy włożyli w przygotowanie się do 
występów. Nie mogło również się obyć 
bez występu wokalnego „Loży szyder-

ców”. Dyrektor Stanisław Gmitruk 
stwierdził, że z  całą pewnością chłop-
cy zasłużyli na I  miejsce w  konkursie, 
w którym startowali.

Była to również bardzo dobra oka-
zja do promowania działań realizowa-
nych przez Śląski Oddział Regionalny 

Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Dyrektor Śląskiego OR 
ARiMR przybliżył młodym ludziom 
zakres pomocy udzielanej przez Agencję 
w tym działań PROW 2007-2013 oraz 
na lata PROW 2014-2020.«

›››
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poczynkowy, koc polarowy) i  najmłod-
si uczestnicy rajdu (rowerek dziecięcy, 
samochód zabawka). Były również na-
grody dla najliczniejszych rodzin (stolik 
turystyczny, obraz) a wśród pozostałych 
cyklistów rozlosowane zostały nagrody 
pocieszenia ( materac, parasol plażowy, 
atlasy samochodowe oraz gadżety od 
ARiMR). Korzystając ze wsparcia spon-
sorów i  osób nam przychylnych można 
było również dla wszystkich uczestników 
rajdu przygotować smaczny ciepły posi-
łek.

 Gdy już wszyscy uczestnicy rajdu 
odetchnęli po trudach jazdy można było 
rozpocząć kolejny Festyn Rodzinny. 

W tym roku początek imprezy przy-
padł w udziale gościom z Kłobucka, czyli 
zespołowi Cała Góra Barwinków. Jest 
to polski zespół muzyczny grający mu-
zykę reggae i  ska. Zespół wziął udział 
w  czwartej edycji programu X Factor 
(Polska), gdzie zakwalifikował się do od-
cinków na żywo. Opiekunem grupy był 
Kuba Wojewódzki. Niestety pogoda nie 
najlepiej dopisała i podczas koncertu roz-
poczęło się „drobne polewanie publicz-
ności”. Na szczęście fanom i słuchaczom 
to nie przeszkadzało i pomimo deszczu 
wytrwale kołysali się w rytm muzyki gra-
nej przez artystów. 

W  podobnych rytmach wystąpiła 
kolejna grupa- tym razem młodzieżo-
wa, działająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Miedźnie. Młodzi ludzie za-
śpiewali w zupełnie nowej aranżacji stare 
ludowe piosenki np. Kukułeczka, Czer-
wone jagody. Całość nosiła tytuł „Folk 
Energia” i  była bardzo dobrym opraco-
waniem znanych nam wszystkim utwo-
rów biesiadnych. 

Jak i na innych festynach nie zabra-
kło również występów dzieci i młodzieży 
z  gminy Kłomnice, laureatów różnych 
konkursów wokalnych. Ze szczególnie 
dużym entuzjazmem publiczność przy-
jęła dwa bajkowe przedstawienia „Kot 
w butach” oraz „Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków” w  wykonaniu naj-
młodszych uczniów szkoły w Skrzydlo-
wie. W pięknych strojach uszytych przez 
rodziców i pod kierunkiem wychowaw-
czyń dzieciaki przeniosły publiczność do 
zaczarowanego lasu, aby uratować Kró-
lewnę Śnieżkę. 

Deszczowa atmosfera została od-
czarowana i  zza chmur zaczęło wyglą-
dać słoneczko. Pomogło to w  przepro-
wadzeniu turnieju piłki nożnej sołectw 

o  puchar dyrektora szkoły. Do turnieju 
zgłosiło się pięć drużyn z  terenu naszej 
gminy i z miejscowości sąsiednich. Jako 
koordynator turnieju i jako sędzia bardzo 
dobrze sprawdził się po raz kolejny p. 
Paweł Kuban. Zgodnie z powiedzeniem, 
że miejscowym nawet wiatr pomaga, wy-
grała drużyna ze Skrzydlowa otrzymując 
puchar od p. dyrektor i nagrodę- niespo-
dziankę od p. prezes fundacji.

Nie tylko dzieci i młodzież ze Skrzy-
dlowa prezentowały swoje umiejętności. 
Na scenie, wiązankę piosenek biesiad-
nych (wraz ze śpiewającą publicznością) 
przypomniały panie z  miejscowego ze-
społu wokalnego „Nasze”. Jak to na fe-
stynach bywa nie zabrakło również ku-
pletów ułożonych specjalnie na tą okazję 
przez jedną z członkiń zespołu. 

Prawdziwym strzałem w  dziesiątkę 
okazał się pokaz tańca Zumba w wyko-
naniu i  pod kierownictwem p. Eweliny 
Wychowaniec oraz jej koleżanek. Namó-
wiwszy do wspólnego tańca grupę dzieci 
i  młodszych pań tańczyły nie tylko na 
scenie, ale i na trawie wśród publiczno-
ści. Energii i umiejętności można im było 
tylko pogratulować. 

Innym rodzajem tańca popisywał się 
zespół „Kłomnickie Płomyczki”. W wy-
konaniu grupy młodszej widownia obej-
rzała wiązankę tańców częstochowskich, 
natomiast grupa starsza zaprezentowała 
się w dostojnym polonezie. 

Zaraz po nich na scenie pojawiły 
się pary z  Klubu Tańca Towarzyskiego 
„Styl”, których trenerem jest pan Kry-
stian Chmielarz. Piękne stroje, chore-
ografia, a  przede wszystkim młodość 
i wielkie umiejętności młodych artystów 
wzbudzały podziw widowni. 

Na zakończenie festynu Scenę w po-
siadanie objęły znowu śpiewające mło-
de osoby. Pierwszą z  nich była Paulina 
Makles, studentka wokalistyki w  Kato-
wicach, która wielokrotnie występowała 
na imprezach organizowanych w Skrzy-
dlowie. Zaprezentowała swoje nowe 
wykonania anglojęzycznych i rodzimych 
przebojów. „Odrobina sentymentu, nie-
pokoju, ale i pełnia wokalu” tak o śpiewa-
niu Pauliny piszą znawcy przedmiotu.

Po niej miejsce na scenie zajął Da-
mian Banasiak- wokalista młodego po-
kolenia Disco/Dance. Uczestnik talent 
show ,,Disco Star’’ emitowanego na 
kanale Polo TV. Rozgrzał publiczność 
swoimi przebojami np. Pokaż ciało, Di-
sco, Jak wulkan gorąca (Femme Fatale). 

Oklaskiwany gorąco Damian pozostawił 
scenę kolejnej gwieździe wieczoru – Na-
talii Jureczko- młodej wokalistce z nurtu 
Disco-Polo. Wraz z  dwiema koleżan-
kami rozbawiła publiczność gorącymi 
utworami dyskotekowymi. Szczególnie 
jeden spodobał się słuchaczom. Mowa tu 
o piosence „Nie, to nie ja”, która ma wiel-
kie szanse stać się przebojem lata. 

Jak na każdym festynie organizatorzy 
zadbali nie tylko o „ducha”, ale również 
o ciało. Można było skosztować pysznej 
kiełbaski z  grilla, świeżutkich sałatek, 
domowego bigosu, spróbować ciast upie-
czonych przez skrzydlowskie gospodynie, 
ochłodzić się lodami lub też chłodnymi 
napojami. Dla smakoszy – gimnazjaliści 
z  Klubu Bardzo Młodych Gospodyń 
Wiejskich przygotowali stoisko ze sło-
dyczami. Były naleśniki domowe w słod-
kiej polewie, gofry z dodatkami, koktajle 
owocowe, wszystko świeżutkie i własno-
ręcznie robione.

W  trakcie trwania festynu można 
było kupić losy loterii, z  której dochód 
jest jak zawsze przeznaczony na statu-
tową działalność fundacji. Można było 
również poznać produkty firmy Oriflame 
prezentowane przez miłe panie konsul-
tantki.

Niedzielne popołudnie w  rytmach 
muzyki biesiadnej, ludowej, tanecznej 
szybko zamieniało się w niedzielny wie-
czór, nadeszła więc pora na losowanie 
nagród głównych, a  tego roku było ich 
ponad 20. Wśród nagród były między 
innymi walizka, lodówka turystyczna, ze-
staw kosmetyków, grill, talony pieniężne 
do wykorzystania w  lokalnych sklepach, 
talon na paliwo, szafka łazienkowa, stół 
ogrodowy, tablet ufundowany przez 
ARiMR oraz sfinansowanie 60% kursu 
prawa jazdy kategorii „B” ufundowane 
przez firmę OSK „KAROL” z  Często-
chowy. 

Wszystkie one były zasponsorowane 
przez osoby dobrego serca wspierające 
w  ten sposób działalność fundacji oraz 
przez lokalnych przedsiębiorców, właści-
cieli miejscowych sklepów, mieszkańców 
Skrzydlowa, Adamowa, Hub, Łuszczyna 
i Trząski.

 Za ich wsparcie, zrozumienie i pomoc 
w  organizacji festynu serdeczne podzię-
kowania składa Zarząd i  Rada Fundacji 
„Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” oraz 
p. dyrektor, nauczyciele i  cała społeczność 
uczniowska ZS w Skrzydlowie. «
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Wędkarski dzień dziecka w Rzerzęczycach
Sławomir Kowalik

Wędkarski Dzień Dziec-
ka, zorganizowany po 
raz czwarty w, ,Dolinie 

Dwóch Stawów’’ w  Rzerzęczycach, 
pomimo niezbyt dobrej pogody zgro-
madził ku zadowoleniu organizato-
rów liczną grupę przybyłych dzieci, 
wraz z  rodzicami bądź opiekunami. 
Organizatorami pikniku były w  tym 
roku cztery organizacje: Stowarzy-
szenie GRUSZKA w Rzerzęczycach, 
Koło PZW WYKROMET w Często-
chowie, Zespół Szkół w  Rzerzęczy-
cach i OSP Rzerzęczyce.

Tak, jak w  roku ubiegłym, zawody 
wędkarskie przeprowadzone zosta-
ły w  dwóch grupach wiekowych, na 
dwóch stawach. Po zapełnieniu list 
startujących w  zawodach, kwadrans 
po 14, sędzia tych zawodów, pan Mi-
rosław Kowalik posiadający certyfi-
kat sędziowski PZW, dał znak startu 
i rozpoczęły się zmagania zawodników. 
W  tym czasie, młodsze dzieci, które 

nie uczestniczyły w  zmaganiach węd-
karskich mogły łowić wędką z dużym 
plastikowym haczykiem, ale zamiast 
ryb poławiali zabawki, gdyż organiza-
torzy przy pomocy darczyńców zor-
ganizowali, ,Złotą Rybkę”, czyli suchy 
staw na trawie, z którego dzieci przed-
szkolne mogły wyławiać upatrzone 
prezenty. Nad prawidłowym przebie-
giem tej konkurencji czuwała Adrianna 
Matuszczak. Dodatkowymi atrakcjami 
były dwie dmuchane zjeżdżalnie, któ-
re pełne były roześmianych maluchów. 
Wszystkie dzieci otrzymały darmo-
wy poczęstunek w  postaci kiełbasek 
z  grilla, słodyczy, ciast i  napoi, a  każ-
dy młody uczestnik mógł skorzystać 
z  poczęstunku cukierkiem i  ciastkiem 
dostarczonym przez darczyńców. Po 
zakończonych zawodach przystąpiono 
do nagradzania wszystkich uczestni-
ków zawodów dyplomami i akcesoria-
mi wędkarskimi, które wręczali licznie 
przybyli goście. Przybyli na piknik za-

równo dzieci, jak i dorośli, mogli obej-
rzeć i  zapoznać się z  wyposażeniem 
wozu bojowego OSP Rzerzęczyce, 
który spełnia współcześnie stawiane 
mu wszelkie wymogi. Po takim poka-
zie mamy nadzieję, że nie jeden „mały 
Wojtek” zostanie w  przyszłości stra-
żakiem. Odpowiednio przygotowany 
teren, przyjazna aura i  pojawiające się 
na nim co rok, nowe elementy małej ar-
chitektury ogrodowej, w tym wybudo-
wany ostatnio okazały grill, wzbudzał 
wśród przybyłych do, ,Doliny Dwóch 
Stawów ‚’ pozytywne emocje. Wszyst-
kim licznym darczyńcom, w  imieniu 
dzieci, organizatorzy serdecznie dzię-
kują. Zarząd Stowarzyszenia Gruszka 
dziękuje współorganizatorom i wszyst-
kim osobom pomagającym w  przy-
gotowaniu terenu i  przeprowadzeniu 
pikniku. Z tego miejsca serdecznie za-
praszam wszystkich do urokliwej „Do-
liny dwóch stawów” w Rzerzęczycach, 
a wszystkie dzieci, które lubią łowić na 
przyszłoroczną V edycję Wędkarskiego 
dnia dziecka w Rzerzęczycach. « 

Spotkania autorskie w bibliotece
Teresa Raźniak, Dorota Majchrzak

W  bieżącym roku w  Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w  Kłomnicach odbyło się 

kilka spotkań autorskich. 17 marca 
czytelnicy spotkali się z  Romanem 
Pankiewiczem, autorem książki „Ma-
tuszka Rosija”. Książka jest opisem 
3-letniego pobytu w Związku Radziec-

kim w latach 1990-1992. Przedstawiona 
została w niej obserwacja życia codzien-
nego w  upadającym, komunistycznym 
Imperium, wiele interesujących infor-
macji o  samej Moskwie. Podczas spo-
tkania autor opowiedział o zdarzeniach 
nieprawdopodobnych, ciekawych, a tak-
że humorystycznych. 

28 maja wszyscy chętni mieli oka-
zję uczestniczyć w  kolejnym spotkaniu 
autorskim z P. Janiną Chrząstek, miesz-
kanką naszej gminy. 

W 2009 r. wydana została Antologia 
wierszy poetów częstochowskich Klubu 
„Złota Jesień”, w której ukazało się kilka 
Jej utworów. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w  Kłomnicach wydała w  2012 
r. tomik poezji Pani Janiny Chrząstek 
„Chwila refleksji”. Został on dobrze 
przyjęty przez czytelników. W  maju 
tego roku ukazał się kolejny tomik 
„Chwila refleksji” część II. Wiersze są 
odzwierciedleniem oglądanej rzeczywi-
stości, przemyśleniami i  wydarzeniami 
w kraju i na świecie. 

 Na spotkanie przybyli znajomi 
i  przyjaciele autorki oraz osoby, które 
znały poezję P. Janiny wydaną wcześniej. 
Pani Chrząstek deklamowała swo-
je wiersze, które wywoływały refleksję 
u  uczestników spotkania oraz dzieliła 
się swoimi spostrzeżeniami. W ramach 
uświetnienia tej miłej uroczystości, na 
instrumentach zagrały uczennice z Ze-›››
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społu Szkół w Kłomnicach: Kinga Ka-
sperczyk, która wykonywała utwory na 
pianinie i Aleksandra Postawa - na fle-
cie. Na zakończenie były pytania, gratu-
lacje, życzenia i kwiaty.

21 czerwca w bibliotece w Pacierzo-
wie odbyło się spotkanie autorskie z Ka-
tarzyną Bodziachowską. Jest Ona z wy-
kształcenia polonistką i logopedą. Na co 
dzień pracuje w IX L.O. im. C.K. Nor-
wida w Częstochowie. Od lat interesuje 
się szeroko pojętą kulturą i  tradycjami 
polskimi. Uhonorowana została Nagro-
dami Prezydenta Częstochowy, Nagrodą 
Śląskiego Kuratora Oświaty, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Jest po-
mysłodawczynią i organizatorką Regio-
nalnego Konkursu Językoznawczego dla 
gimnazjalistów oraz realizatorką Nor-
widowskich Spotkań Humanistycznych. 
Kilka lat prowadziła audycje poświęcone 
poprawności językowej w  Radiu Jasna 
Góra. Stale współpracuje z instytucjami 

kulturalnymi Częstochowy. Ostatnio re-
alizuje się jako pisarka. Rozpoczęła pra-
cę nad familijną prozą „Nasze niezwykłe 
historie” poświęcone ciekawym Polkom 
i Polakom, którym przyszło żyć w prze-
łomowych, fascynujących czasach. Do 
tej pory ukazały się „Fortepianowa po-
dróż Fryderyka Chopina” i  „Marynka”, 
rzecz o Marii Leszczyńskiej, która zo-
stała królową Francji.

Na spotkanie przybyły osoby zain-
teresowane twórczością pisarki. Wśród 
gości znaleźli się: P. Wanda Kusztal – za-
stępca wójta Gminy Kłomnice, P. Teresa 
Raźniak – dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kłomnicach, P. Anna Gała 
– dyrektor Zespołu Szkół w Konarach, 
P. Witold Bruś – radny Gminy Kłom-
nice a także bibliotekarki, nauczyciele ze 
szkół w Konarach, Kłomnicach i Garn-
ku oraz dzieci, młodzież i  mieszkańcy 
Pacierzowa.

Katarzyna Bodziachowska pro-

mowała na spotkaniu swoje książki 
oraz najnowszą powieść zatytułowaną 
„Księżna Izabela Czartoryska”. Jest to hi-
storia jednej ze sławniejszych dam epoki 
oświecenia, muzie artystów, przyjaciółce 
polityków doby stanisławowskiej, ko-
biecie silnej, wzbudzającej podziw ale 
i liczne kontrowersje. Najnowsza książ-
ka promowana jest przez czasopismo 
History. Pisarka opowiadała ciekawe 
anegdoty o tym, jak zaczęła się jej histo-
ria z pisaniem, zachęcała wszystkich do 
czytania jej familijnej prozy, która niesie 
ze sobą ponadczasowe wartości. Wszy-
scy wysłuchali gry na skrzypcach, w wy-
konaniu córki autorki książek. Spotkanie 
odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

Książki P. Janiny Chrząstek, Ka-
tarzyny Bodziachowskiej i  Romana 
Pankiewicza dostępne są we wszyst-
kich Bibliotekach Publicznych Gminy 
Kłomnice. Zachęcamy czytelników do 
ich wypożyczania. «

Konkurs piosenki angielskiej „English kids song”
Izabela Canghelaris, Renata Chrostowska, Małgorzata Zięba

W dniu 16 maja 2014r. w Ze-
spole Szkół im. B. Prusa 
w  Garnku odbył się już po 

raz trzeci konkurs piosenki w  języku 
angielskim ENGLISH KIDS SONG. 
Został zorganizowany przez nauczy-
cieli języka angielskiego Zespołu Szkół 
w  Garnku: Małgorzatę Ziębę, Izabelę 
Canghelaris oraz Renatę Chrostowską. 
Poprzedni odbył się w  maju ubiegłego 
roku i  cieszył się dużym zainteresowa-
niem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 
Podobnie było i w tym roku, nie zawie-
dliśmy się, frekwencja była duża. W kon-
kursie uczestniczyło 28 uczestników 
z 7 szkół. Po raz pierwszy udział wzięli 
uczniowie z  Zespołu Szkół w  Kruszy-
nie i  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Borownie. Ponadto towarzyszący nam 
od 3 lat i chętnie biorący udział ucznio-
wie i  nauczyciele z  Zespołów Szkół 
w  Skrzydlowie, Rzerzęczycach, Kona-
rach i  Kłomnicach oraz nasi uczniowie 
z  Zespołu szkół im. B. Prusa w  Garn-
ku. Nauczyciele przygotowujący to: pan 
Michał Nowakowski (Kruszyna), panie: 
Justyna Radecka (Borowno), Monika 
Chmielarz (Skrzydlów), Aldona Mro-
ziakiewicz i Monika Wrzalik-Bruś (Rze-
rzęczyca), Ewa Kuchcińska (Konary), 

Agnieszka Kloczkowska i Aneta Prokop 
(Kłomnice) oraz Renata Chrostowska 
i Małgorzata Zięba (Garnek).

Naszym celem jest promowanie ta-
lentów wokalnych już od najwcześniej-
szych lat w  połączeniu z  umiejętnością 
śpiewania w języku angielskim. Język ten 
odgrywa niezaprzeczalnie wiodącą rolę 
w  porozumiewaniu się ludzi niemalże 
na całym świecie, dlatego ważnym jest, 
aby zachęcać uczniów już na pierwszym 
szczeblu nauki szkolnej do poznania tego 
języka i zainteresowania ich jego melodią.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. 
Uczniowie bardzo profesjonalnie przy-
gotowali się do występów. Uczestnicy 
przygotowali piosenki, których uczą się 
podczas zajęć lekcyjnych, jak również ta-
kie, które słyszymy w radiostacjach. Jury 
musiało dokonać trudnego wyboru. Jury 
reprezentowali: Ewa Nieszporek nauczy-
ciel języka angielskiego oraz konsultant 
metodyczny RODN „WOM” w  Czę-
stochowie, Sylwia Gojevic, muzyk i na-
uczyciel Zespołu Szkół w Witkowicach, 
Elżbieta Twardoch nauczyciel w Zespole 
Szkół w Kłomnicach i muzyk z zamiło-
wania, Urszula Piwowarczyk - nauczyciel 
Przedszkola Oddziału Zamiejscowego 
w Rzekach Wielkich i muzyk z zamiło-

wania. Po długich obradach jury wyłoni-
ło następujących zwycięzców w  dwóch 
kategoriach: Kl. I-II, Kl. III-IV. Nagro-
dę Grand Prix kategorii klas I-II Szkoły 
Podstawowej zdobył Antoni Sosnkow-
ski, uczeń Zespołu Szkół w Rzerzęczy-
cach, przygotowany przez panią Aldonę 
Mroziakiewicz. I miejsce zajęła uczenni-
ca Zespołu Szkół w Konarach Zuzanna 
Solus przygotowana przez panią Ewę 
Kuchcińską. II miejsce należy do Klaudii 
Chrząstek z  tej samej szkoły, III miej-
sce również powędrowało do uczennicy 
Kornelii Michoń z Zespołu Szkół w Ko-
narach. Wyróżnienia należą do: Mar-
tyny Berskiej uczennicy Zespołu Szkół 
w  Konarach oraz Mai Radziejewskiej 
z Zespołu Szkół w Garnku. Dziękujemy 
opiekunom wyróżnionych, za przygoto-
wanie i  motywowanie swoich uczniów 
do nauki języków obcych. 

W kategorii klas III-IV Szkoły Pod-
stawowej zdobywcą nagrody Grand Prix 
został Amadeusz Ciesielski z  Zespołu 
Szkół w  Rzerzęczycach, którego opie-
kunem jest pani Aldona Mroziakiewicz. 
I miejsce przyznano Julii Drożdzyńskiej, 
uczennicy Zespołu Szkół w  Garnku, 
przygotowanej przez Małgorzatę Ziębę. 
II miejsce zdobyła Anna Łągiewka rów-
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Nie porzucaj nadzieje... 
Anna Błaszczyk, Małgorzata Gonera

W  Zespole Szkół im. Jana 
Kochanowskiego w  Wit-
kowicach w minionym roku 

szkolnym odbyło się wiele konkursów 
i  uroczystości, podjęto też różnorodne 
działania skupiające się na pracy z Pa-
tronem. Uroczysta akademia z okazji ob-
chodów DNIA PATRONA miała miej-
sce w styczniu 2014r. Po wprowadzeniu 
sztandaru szkoły odśpiewano hymn pań-
stwowy, a następnie hymn szkoły, który 
zaczyna się słowami z Pieśni IX Kocha-
nowskiego: Nie porzucaj nadzieje/ Jakoć 
się kolwiek dzieje/ Bo już nie ostatnie 
słońce zachodzi,/ A po złej chwili piękny 
dzień przychodzi... Warto przypomnieć, 
że po raz pierwszy hymn szkoły za-
brzmiał 15 października 2013r. To pieśń 
o nadziei, płynącej z wiary i ufności oraz 
o nieprzemijającej wartości nauki.

Atrakcją tego dnia był występ Or-
kiestry Dętej Gminy Kłomnice pod kie-
runkiem pana Krzysztofa Jabłońskiego. 
Młodzi muzycy zaprezentowali kilka 
znanych utworów Na koniec zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. Część ar-
tystyczna w  wykonaniu uczniów naszej 
szkoły rozpoczęła się od przypomnienia 
życiorysu Jana z  Czarnolasu. Następnie 
uczniowie ze szkoły podstawowej recy-
towali utwory poety. Tło stanowiła pre-
zentacja multimedialna przypominająca 
nasze przygotowania do nadania imienia. 

Ważnym punktem uroczystości było 
przedstawienie „Odprawy posłów grec-
kich” w wykonaniu uczniów gimnazjum 

i  szkoły podstawowej. Sztuka została 
wystawiona pierwszy raz w  Ujazdowie 
pod Warszawą 12 stycznia 1573 roku, 
dedykowana królewskiej parze oraz Ja-
nowi Zamoyskiemu. Pełny tytuł jedyne-
go dramatu autorstwa Jana Kochanow-
skiego brzmi: Odprawa posłów greckich 
podana na teatrum przed Królem Jego 
Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie 
nad Warszawą dnia dwunastego stycznia 
Roku Pańskiego MDLXXVIII na fe-
ście u Jego Mości Pana Podkanclerzego 
Koronnego. Jest bezpośrednio związany 
z tematyką dzieła, zaczerpniętą z mitów 
trojańskich. Kochanowski, zafascyno-
wany historią wojny Greków i  Trojan, 
postanowił przeszczepić starożytną opo-
wieść na polski grunt. W sztuce wystę-
pują: Aleksander, którego Parysem zowią, 
Helena, Pani Stara, Poseł Parysa, Ulisses, 
Menelaus - posłowie greccy, Priamus - 
król trojański, Kasandra - siostra Parysa 
oraz chór. Utwór Jana Kochanowskiego 
przesiąknięty jest treściami politycznymi. 

Chociaż akcja „Odprawy…” rozgrywa 
się w starożytnej Grecji, to tak naprawdę 
utwór ten dotyczy Polski. Mitologiczne 
postacie i miejsca to jedynie kostium hi-
storyczny, który zastosował Kochanow-
ski. Widać to najlepiej we fragmentach, 
w  których autor nazywa Troję „rzeczą 
pospolitą”, chociaż ta nigdy nie była re-
publiką ani monarchią absolutną. Utwór 
niósł bardzo ważne przesłanie i przestro-
gę dla ówczesnej autorowi Rzeczypospo-
litej.

Mimo wielu wieków dzielących nas 
od czasów renesansu, utwór nadal jest 
aktualny. Przemówienie Ulissesa zapada 
wszystkim w pamięci: „O nierządne kró-
lestwo i zginienia bliskie/ Gdzie ani pra-
wa ważą, ani sprawiedliwość/ Ma miej-
sca, ale wszystko złotem kupić trzeba!”.

Następnym punktem uroczystości 
było podsumowanie konkursów zwią-
zanych z  patronem: GMINNEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„ILUSTARCJE DO FRASZEK JANA 
KOCHANOWSKIEGO” dla klas I-VI 
szkoły podstawowej oraz GMINNE-
GO KONKURSU MULTIMEDIAL-
NEGO „JAN KOCHANOWSKI NA 
TLE EPOKI RENESANSU” dla gim-
nazjalistów. 

Kolejne działania przybliżające postać 
patrona naszej szkoły to m.in. cyklicz-
na impreza turystyczna - GMINNE 
MARSZE NA ORIENTACJĘ „ NA 
ZDROWIE”, które odbyły się w czerw-
cu oraz POWIATOWY KONKURS 
FOTOGAFICZNY POD HASŁEM 
„WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA” 
w  dwóch kategoriach wiekowych: klasy 
IV – VI szkoły podstawowej: Plakat na 
temat: Piękno wsi polskiej w wiosennej 
scenerii oraz klasy I  – III gimnazjum, 
temat: Album fotograficzny polskiej wsi 
opatrzony cytatami z utworów Jana Ko-
chanowskiego. Podsumowanie nastąpiło 
również w czerwcu. Laureaci wszystkich 
konkursów otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe. Wyniki zostały zamieszczo-
ne na stronie internetowej naszej szkoły. 
Serdecznie dziękujemy uczestnikom oraz 
opiekunom, zwycięzcom gratulujemy 
i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa 
za rok. «

nież uczennica Zespołu Szkół w Garn-
ku - przygotowana przez panią Renatę 
Chrostowską. III miejsce trafiło do Julii 
Koseli z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Borownie, którą przygotowała pani 
Justyna Radecka. 

Do wyróżnionych przez jury należą: 
Jakub Szymczak, uczeń Zespołu Szkół 
w  Skrzydlowie, Wiktoria Nierobot, 
uczennica Zespołu Szkół w Kłomnicach, 
oraz Daria Wójcik, uczennica Zespołu 
Szkół w Rzerzeczycach, 

Laureaci konkursu i  wyróżnieni 
otrzymali nagrody oraz dyplomy. Po-
zostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
i drobne upominki. 

Pragniemy serdecznie podziękować 

sponsorom konkursu. Panu Stanisła-
wowi Gmitrukowi dyrektorowi Regio-
nalnego Oddziału Agencji Restruk-
turyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
w  Częstochowie. Pan dyrektor bardzo 
aktywnie wspiera działania na terenach 
wiejskich oraz chętnie dofinansowu-
je wszelkie inicjatywy podejmowane 
w szkołach. Pani dyrektor Zespołu Szkół 
Anidzie Chybalskiej, która jest wielką 
zwolenniczką konkursów dla najmłod-
szych ufundowała nagrody książkowe. 
Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” Ze-
społu Szkół im. B. Prusa w Garnku, która 
ufundowała napoje dla uczestników kon-
kursu, panu Tomaszowi Drabowi, który 
wsparł nasz konkurs fundując nagrody 

w postaci drobnych upominków, piekarni 
„Krysiak” w  Kłomnicach, która sponso-
rowała poczęstunek dla uczestników oraz 
wydawnictwu Oxford University Press 
i Macmillan, które wsparło nasz projekt 
różnymi pozycjami książkowymi. Po-
nadto sponsorami konkursu byli panowie 
Radni Gminy Kłomnice: Piotr Juszczyk, 
Janusz Ciastek i Grzegorz Gala, którzy 
wsparli nasz konkurs finansowo. 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom 
i ich opiekunom. Dziękujemy za przyby-
cie i udział w konkursie. Życzymy wielu 
sukcesów na przyszłość i zapraszamy do 
nas za rok. « 
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Wakacje na rowerze
Jan F. Milc

Wakacje - czas laby i  odpo-
czynku nie tylko dla mło-
dzieży szkolnej, ale dla niej 

przede wszystkim. Są różne sposoby na 
ciekawe spędzenie tego okresu. Można 
oczywiście wyjechać na wczasy lub inny 
profesjonalnie przygotowany wypoczy-
nek, ale niestety nie każdego jest stać 
na kilkunastodniowy pobyt w  ośrodku 
wczasowym czy pensjonacie. Według 
ostatnich prognoz z pobytu na wczasach 
lub koloniach letnich skorzysta mniej 
niż połowa dzieci wiejskich. Spora gru-
pa korzysta z  wakacyjnych ofert przy-
gotowanych przez szkoły, ośrodki kul-
tury i organizacje społeczne. Jednak i ta 
oferta jest ograniczona czasowo. Stąd, jak 
dotychczas niezawodnym sposobem na 
atrakcyjne spędzenie wakacji jest własny 
pomysł. Młodzi ludzie mają ich nieogra-
niczoną ilość. Większość jest związana 
z kulturą fizyczną pod wieloma postacia-
mi. Najpopularniejszą dyscypliną upra-
wianą przez młodzież jest niewątpliwie 
piłka nożna. W  następnej kolejności są 
rozmaite gry zespołowe i  wycieczki ro-
werowe.

Ostatnio w naszej najbliższej okolicy 
pojawiła się kilkunastoosobowa grupa 

chłopców w wieku 10 - 16 lat uprawiają-
ca akrobatykę rowerową tzw. stunt rowe-
rowy. Co to jest za dyscyplina i dlaczego 
przyciąga sporą grupę młodzieży? Otóż 
mówiąc w  skrócie jest to wykonywanie 
rozmaitych trick’ów podczas jazdy ro-
werem. I  nie chodzi tu o  prędkość jaz-
dy (to nie wyścig), ale zaprezentowanie 
w określonym miejscu skomplikowanych 
układów akrobatycznych. Ocenie podle-
ga trudność, czystość i precyzja wykona-
nia. Każdy kto przechodził lub przejeż-
dżał obok Zespołu Szkół w Kłomnicach 
z  pewnością zaobserwował kilkunasto-
letnich chłopców powtarzających do 
znudzenia poszczególne elementy tric-
k’ów. Nie jest to wcale takie łatwe na jakie 
wygląda podczas prezentacji. Jeśli ktoś 
uważa, że jest inaczej to niechaj spróbuje 
wykonać za pierwszym podejściem jeden 
z łatwiejszych układów tzw. „switchback”, 
siadając na kierownicy tyłem do kierun-
ku jazdy i pojechać już nie kilkanaście, ale 
kilka metrów! Chłopcy wykonują to na 
zawołanie, podobnie jak jazdę na jednym 
(tylnym lub przednim) kole, czy stając 
na kierownicy w pozycji wyprostowanej. 
Repertuar tricków poszerza się coraz 
bardziej. Już nie wystarcza „wheelie” czy 

„cyrkiel” teraz na tapecie jest „scorpion”, 
„stoppie” i  inne coraz bardziej skompli-
kowane ewolucje. 

Kilka dni temu „stunt’owcy” zwołali 
się za pomocą internetu i urządzili sobie 
swego rodzaju piknik. W „zgrupowaniu” 
wzięło udział 11 osób. Warto przedstawić 
w kilku słowach poszczególnych uczest-
ników: Łukasz Baran - uprawia stunt od 
roku systematycznie podnosząc swoje 
umiejętności; Mateusz Łągiewka - tre-
ningi podjął kilka miesięcy temu i ćwiczy 
tylko w wolnym czasie; Mateusz Pietura 
- uprawia stunt od dwóch lat i traktuje to 
jako pewną formę rozrywki; Damian Be-
kus - ze stunt’em zaprzyjaźnił się przed 
kilkoma tygodniami; Kuba Rychlewski, 
póki co obserwator, ale potrafi całkiem 
poprawnie jeździć na jednym kole; Janek 
Milc - od ponad dwóch lat stunt rowe-
rowy jest dla niego pasją i  zajmuje mu 
wszystkie wolne chwile, w swoim reper-
tuarze ma kilka tricków o wysokim stop-
niu trudności, np: „scorpio” czy „churro”; 
Piotr Łapcik - prezentuje podstawo-
we umiejętności akrobatyczne; Konrad 
Stępień - od ponad dwóch lat ćwiczy 
akrobacje rowerowe, opanował kilka tric-
ków o wysokim stopniu trudności, m.in. 
„churro” i  „christ”; Patryk Wilk - stunt 
traktuje jako formę rozrywki, swoimi 
umiejętnościami wzbudza uznanie nie 
tylko wśród kolegów; Mateusz Rosół - 
akrobacje ćwiczy od kilku tygodni; Kry-
stian Kołodziejczyk - dołączył do grupy 

Pracownia plastyczna GOKART już działa!
Katarzyna Sosnowska

Jest piątek po południu, godzi-
na 16:00. Do Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach zaczynają się scho-

dzić młodzi artyści - pasjonaci działań 
artystycznych. Teraz mają możliwość, 
ponieważ od pół roku trwają zajęcia pla-
styczne w  dwóch grupach wiekowych 
5-10 lat oraz 10 +. Pomimo tego, że 
mamy do dyspozycji jedynie niewielkie 
pomieszczenie (stara kawiarenka), za-
pału do nauki nie brakuje. Przyjeżdżają 
do nas młodzi twórcy ze Skrzydlowa, 
Witkowic, Konar, Kłomnic, Adamowa, 
Rzerzęczyc, Zdrowej. Z uwagi na to, że 
Gminny Ośrodek Kultury jeszcze do 
niedawna nie dysponował profesjonal-
nymi materiałami do nauki malarstwa 

oraz rysunku postanowiliśmy poszukać 
funduszy, które umożliwią nam natu-
ralny rozwój w tej dziedzinie. Udało się. 
Powstał projekt pn. „Kłomnickie spo-
tkania artystyczne i  kulinarne”, dzięki 
któremu mogliśmy zakupić pełny ze-
staw malarski (sztaluga studyjna, kom-
plet farb akrylowych, 2 panele malarskie, 
zestaw pędzli), i  rysunkowy (deska do 
rysunku, klipsy, kartony, węgle, ołów-
ki, wiszer, fiksatywa, gumka chlebowa). 
Wszystko po to, aby obudzić drzemiące 
w  młodych ludziach talenty, po to aby 
razem tworzyć coś ciekawego, cennego, 
po prostu artystycznego.

Do tej pory powstało wiele świet-
nych prac malarskich, rysunkowych 

oraz rękodzielniczych, które pokażemy 
na łamach niniejszej Gazety Kłomnic-
kiej. Chętnych do udziału w  zajęciach 
nie brakuje, jednak zachęcam wszyst-
kich tych, którzy jeszcze nie odważyli 
się do nas dołączyć aby przychodzili do 
Gok-u w piątki o godzinie 16:00. Gwa-
rantujemy dużą dawkę sztuki i milo spę-
dzonego czasu. 

Chciałabym szczerze podziękować 
Panu Adamowi Zającowi – Wójto-
wi naszej Gminy oraz Pani Agnieszce 
Owczarek z  Rzerzęczyc za ofiarowa-
nie nam materiałów plastycznych oraz 
wsparcie artystyczne na naszych zaję-
ciach. Dziękujemy!!! «

www.klomnice.pl
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Otwarty Turniej Strzelecki im. Wojciecha 
Ruszkowskiego

Zdzisław Matusiak, Jarosław Poroszewski

W dniu 11 maja 2014 r. w hali 
sportowej przy Zespole 
Szkół w  Kłomnicach roze-

grano zawody strzeleckie poświęcone 
pamięci Wojciecha Ruszkowskiego. 
Patronat nad turniejem sprawował Wójt 
Gminy Kłomnice. Organizatorem było 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmi-
ny Kłomnice.

W  poprzednich numerach Gazety 
Kłomnickiej przedstawiono czytelni-
kom osobę p. Wojciecha i jego dokona-
nia w  dziedzinie strzelectwa sportowe-
go. Wybitne osiągnięcia związane były 
z regionem częstochowskim, a w szcze-
gólności z  Politechniką Częstochowską. 
Na turniej przybyli dawni zawodnicy p. 
Wojciecha, których był trenerem, kolegą 
i  organizatorem wielu imprez wysokie-
go szczebla. Miło było powitać na tym 
szczególnym wydarzeniu sportowym 
także byłych działaczy AZS Często-
chowa z  p. Adamem Zającem, wójtem 

Gminy Kłomnice na czele. Honorowymi 
gośćmi turnieju były bardzo bliskie osoby 
p. Wojciecha, a w szczególności żona - p. 
Urszula Ruszkowska wraz z córką.

Organizatorzy mają nadzieję, że ro-
zegrany po raz pierwszy turniej strzelec-
ki z broni pneumatycznej zapisze się na 
trwale w kalendarzu imprez sportowych 
rozgrywanych w naszej gminie.

Otwarcia turnieju dokonał wójt p. 
Adam Zając, witając serdecznie przyby-
łych i przybliżając w skrócie postać i za-
sługi p. Wojciecha. Obecni na otwarciu 
minutą ciszy uczcili jego pamięć. Następ-
nie swoimi refleksjami mającymi związek 
z osobą, na cześć której rozgrywano tur-
niej, podzielili się zaproszeni goście.

Po części oficjalnej przystąpiono do 
rywalizacji sportowej. Zawody prze-
prowadzono w  dwóch konkurencjach 
- karabinek pneumatyczny i  pistolet 
pneumatyczny. Zawodnicy startowa-
li w  kategoriach: młodzież do lat 17 

i OPEN. Sędzią głównym zawodów był 
p. Damian Matysiak, sędzia klasy pań-
stwowej. Na turniej przybyli zawodnicy, 
reprezentujący różne kluby i sekcje strze-
leckie z  terenów województw śląskiego 
i  łódzkiego. Na szczególne uznanie za-
sługują młodzi strzelcy z  Okręgowego 
Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka”. 
Gminę Kłomnice reprezentowała mło-
dzież gimnazjalna z Kłomnic, Skrzydlo-
wa i Witkowic.

Końcowe wyniki rywalizacji przedsta-
wiają się następująco: Konkurencja kara-
binek pneumatyczny, kategoria młodzież 
do 17 lat: I miejsce – Cisowski Roman, 
II miejsce – Terka Kamil, III miejsce – 
Grzesik Michał, IV miejsce – Jurczyk 
Daniel, V miejsce – Grabczak Bartosz, 
VI miejsce – Róg Piotr.

Konkurencja karabinek pneumatycz-
ny, kategoria OPEN: I miejsce – Grusz-
czyńska Ada, II miejsce – Kurek Seba-
stian, III miejsce – Dąbrowska Karolina, 

z początkiem tegorocznych wakacji. 
Głównym celem spotkania było po-

równanie nabytych umiejętności i  co 
naturalne także obserwacja sposobu wy-
konywania takich samych figur przez 
poszczególnych uczestników. Oprócz 
prezentacji indywidualnych podejmowa-
no (z dobrym skutkiem) próby pokazów 
zespołowych tworząc interesujące, wi-
dowiskowe i bardzo dynamiczne scenki. 
Umiejętności poszczególnych uczestni-
ków spotkania są na różnym poziomie. 
W  grupie znajdują się bowiem osoby, 
które ćwiczą ten sport od trzech lat i le-
dwo początkujący. Mimo to z dużą przy-
jemnością i podziwem należy się odnieść 
do ich aktualnego wyćwiczenia. Chłopcy 
jak dotąd ćwiczą w oparciu o filmiki po-
glądowe zamieszczane na popularnym 
wśród młodzieży facebook’u. Z  nich 
czerpią wiedzę i pomysły na nowe ewo-
lucje. Jednak najlepszą wiedzę i umiejęt-
ności zdobywają ucząc sie na własnych, 
nierzadko bolesnych błędach. 

Do pomysłu chłopców z dużą życz-
liwością odniosła się dyrekcja Zespołu 
Szkół w  Kłomnicach i  umożliwiła im 

swobodny dostęp do terenu przyszkolne-
go. Mogą tam bezpiecznie ćwiczyć stare 
i  nowe ewolucje spędzając jednocześnie 

wakacyjny czas wg własnego, całkiem 
fajnego pomysłu. «

Grupa stunt’owców. Od lewej: Łukasz Baran, Patryk Wilk, Krystian Kołodziejczyk, 
Mateusz Pietura, Janek Milc, Mateusz Rosół, Mateusz Łągiewka, Damian Bekus, 
Kuba Rychlewski, Konrad Stępień.
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Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze
Adam Równiak

W dniu 31 maja 2014 r. w Ja-
strzębiu Zdroju na obiek-
tach sportowych Miej-

skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
odbyły się Wojewódzkie Zawody 
Sportowo Pożarnicze Drużyn OSP, 
które są organizowane co 4 lata oraz 
Wojewódzkie Zawody Sportowo Po-
żarnicze Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych, organizowane co 2 lata. 
Organizatorem zawodów była Ko-
menda Wojewódzka Państwowej Stra-
ży Pożarnej w  Katowicach, Komenda 
Miejska PSP w Jastrzębiu Zdroju oraz 
Oddział Wojewódzki Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP. W tym 
roku dwie drużyny z  terenu Gminy 
Kłomnice reprezentowały powiat czę-
stochowski na tych zawodach, a  były 
to drużyny: Żeńska Drużyna Pożarni-
cza OSP Kłomnice oraz Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Kłomnice. 

Sport pożarniczy, który jest sportem 
bardzo widowiskowym jest uprawiany 
wyłącznie w jednostkach pożarniczych 
zarówno PSP jak i  OSP. W  Polsce 
odbywają się zawody na szczeblach: 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim 
oraz krajowym. W tym roku do rywa-
lizacji przystąpiło 26 Męskich Drużyn 
Pożarniczych, 22 Żeńskie Drużyny Po-
żarnicze oraz 30 Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych.

Wojewódzkie Zawody Sportowo-
-Pożarnicze drużyn OSP, jak i  Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
OSP rozgrane zostały w  dwóch kon-
kurencjach: 

Ćwiczenia bojowe oraz bieg sztafe-
towy na dystansie 7x50m (dla zawod-
ników młodzieżowych drużyn było to 
400m ). Ćwiczenia bojowe dla drużyn 
MDP wyglądał następująco: Drużyna 
w  hełmach i  pasach strażackich usta-

wia się w kolejności pełnionych funkcji 
przed linią startu. Dowódca drużyny 
melduje sędziemu o gotowości do roz-
poczęcia ćwiczenia. Po sygnale sędzie-
go gwizdkiem, jako pierwszy pokonuje 
przeszkody pierwszego odcinka a  na-
stępnie staje pomiędzy tarczami nale-
wowymi obserwując pracę zawodników 
obsługujących hydronetki wodne. Po-
zostali zawodnicy pokonują tor prze-
szkód w  postaci rowu z  wodą, płotka, 
tunelu oraz kładki. Następnie za pomo-
cą dwóch hydronetek napełniają dwa 
nalewaki wodą. Napełnienie nalewa-
ków kończy ćwiczenie. Następnie prze-
prowadzony został bieg sztafetowy 400 
m z przeszkodami, który wygląda na-
stępująco: Zawodnicy zajmują miejsca 
na torze biegu. Dziewięciu wyznaczo-
nych do konkurencji strażaków ma do 
pokonania przeszkody w postaci ściany 
drabiniastej oraz płotka, przeniesienia 
gaśnicy i rozwinięcia dwóch odcinków 

węża W-52. Pałeczką sztafetową w tej 
konkurencji jest prądownica strażac-
ka, którą zawodnicy przekazują sobie 
w strefie zmian. Uczestnikami biegu są 
ci sami zawodnicy, którzy uczestniczyli 
w ćwiczeniu bojowym.

Męskie i  Żeńskie Drużyny Po-
żarnicze konkurowały w  ćwiczeniach 
bojowych oraz w sztafecie pożarniczej 
7x50m, które wyglądały następująco: 

ćwiczenia bojowe:
Drużyna w  uzbrojeniu osobistym 

ustawia się w  kolejności pełnionych 
funkcji przed linią startu. Dowódca 
drużyny melduje sędziemu o gotowości 
do rozpoczęcia ćwiczenia. Po otrzy-
maniu zgody słowem „rozpoczynać” 
dowódca wydaje rozkaz: „stanowisko 
wodne przy zbiorniku, rozdzielacz na 
wysokości dwóch odcinków W-75, li-
nie gaśnicze z dwóch odcinków W-52, 
rota I obrócenie /złamanie tarczy, rota 
II przewrócenie pachołków, na linie 
startu w  tył rozejść się”. Zawodnicy 
w dowolny sposób zajmują miejsca na 

IV miejsce –Fornal Urszula, V miejsce – 
Poroszewski Jarosław, VI miejsce – Śpie-
wak Andrzej.

Konkurencja pistolet pneumatyczny, 
kategoria młodzież do 17 lat: I  miejsce 
– Szwed Mateusz, II miejsce – Przybyło-
wicz Patrycja, III miejsce – Ślęzak Pauli-
na, IV miejsce – Szwed Sylwia, V miejsce 
– Dziegieć Natalia, VI miejsce – Ślęzak 

Rafał.
Konkurencja pistolet pneumatyczny, 

kategoria OPEN: I miejsce – Brzozowski 
Ryszard, II miejsce –Dąbrowska Marta, 
III miejsce –Ciaszkiewicz Zbigniew, IV 
miejsce –Bobrowski Kacper, V miejsce – 
Dziegieć Sławomir, VI miejsce – Stępień 
Dariusz.

Dzięki zaangażowaniu się władz 

Gminy Kłomnice z p. wójtem na czele, 
udało się zorganizować turniej strze-
lecki na tak wysokim poziomie tak 
pod względem sportowym jak i  tech-
nicznym. Na zakończenie pragniemy 
podziękować wszystkim osobom, bez 
których organizacja tych zawodów nie 
byłaby możliwa. «

›

www.klomnice.pl
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Manewry strażackie
Komendant Gminny Związku ZOSP RP w Kłomnicach dh Przemysław Zieliński

Dnia 28.06.2014r odbyły się 
manewry jednostek OSP 
gminy Kłomnice.

Ćwiczenia rozpoczęły się o  go-
dzinie 9.00 od zbiórki na placu jed-
nostki OSP Rzerzęczyce, gdzie na-
stąpiło sprawdzenie dokumentów 
pojazdów i kierowców. Następnie do 
godziny 11:00 odbywało się szkolenie 
z tematyki prowadzenia działań pod-
czas pożarów lasów, które prowadził 
Komendant Gminny dh Przemysław 
Zieliński a także przedstawiciel Nad-
leśnictwa Gidle inżynier nadzoru Pan 
Dariusz Perliński przedstawił cha-
rakterystykę Nadleśnictwa Gidle.

O godzinie 11.00 jednostki udały 
się do miejscowości Skrzydlów gdzie 
odbyła się część praktyczna. Głów-
nym założeniem działań było ugasze-
nie pożaru lasu na powierzchni ok 2 
ha. Po dojechaniu pierwszych zastę-
pów na miejsce na drodze prowadzą-
cej do miejsca pożaru zastano pojazd 
osobowy przygnieciony przez drze-
wo oraz powalone drzewa na dro-
dze dojazdowej. W  środku pojazdu 
znajdowała się osoba poszkodowana. 
Natychmiast przystąpiono do dzia-
łań ratowniczych i udrażniania drogi. 
Osobę poszkodowaną ewakuowano 
z rozbitego pojazdu przy pomocy na-
rzędzi hydraulicznych oraz udzielono 
pomocy przedmedycznej i przetrans-
portowano ją do Zespołu Ratow-

nictwa Medycznego. Po dotarciu na 
miejsce ćwiczeń kolejnych zastępów 
zbudowano punkt czerpania wody 
z  rzeki Warty, następnie zbudowana 
została z węży pożarniczych linia za-
silająca od rzeki do miejsca pożaru na 
odległości około 500m celem ciągłe-
go dostarczania wody i przystąpiono 
do gaszenia założonego pożaru lasu. 
W pewnym momencie na skutek sil-
nego zadymienia na pobliskiej drodze 
powiatowej i  słabej widoczności kie-
rujący pojazdem osobowym zjechał 
do rowu i  dachował. Niezwłocznie 
przekierowano tam dwa zastępy. Nie 
miejscu zastano leżący w rowie pojazd 
osobowy. Jak się okazało w pojeździe 
znajdowała się jedna osoba i  poza 
pojazdem kolejna. Natychmiast za-
bezpieczono miejsce wypadku oraz 
poszkodowanego ewakuowano z  po-
jazdu i  udzielono pomocy przedme-
dycznej, poszkodowany znajdujący się 
w rowie również został zabezpieczo-
ny przedmedycznie. Ponadto prze-
jeżdżający innym pojazdem kierowca 
obok miejsca zdarzenia zatrzymał się 
przy wypadku i  wysiadł z  pojazdu. 
Na skutek silnych emocji przewrócił 
się na jezdni i  stracił przytomność. 
Strażacy widząc sytuację zareagowali 
i również udzielili pomocy przedme-
dycznej. 

Jak widać scenariusz ćwiczeń 
zawierał oprócz elementów takty-

ki gaszenia pożarów lasu elementy 
z  ratownictwa technicznego i  udzie-
lania pomocy przedmedycznej, stra-
żacy mieli możliwość sprawdzić swo-
je umiejętności i  możliwości sprzętu 
znajdującego się w pojazdach pożar-
niczych.

Ćwiczenia zakończono około go-
dziny 13.30 a cel ćwiczeń został osią-
gnięty.

Ćwiczenia obserwował przed-
stawiciel KM PSP w  Częstochowie, 
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej, bryg. inż. Zbigniew 
Strugacz. 

Siły i  środki uczestniczące pod-
czas manewrów: 
357[S]60 OSP Nieznanice
357[S]61 OSP Chorzenice
357[S]62 OSP Karczewice - Garnek
357[S]63 OSP Nieznanice
357[S]64 OSP w Pacierzowie
357[S]65 OSP Skrzydlów
357[S]66 OSP Zawada
357[S]67 OSP Zdrowa
357[S]69 OSP Konary
359[S]36 OSP Kłomnice
359[S]37 OSP Rzerzęczyce
359[S]38 OSP Rzerzęczyce

Serdeczne podziękowania dla Ro-
berta Pilisa z Rzerzęczyc za udostęp-
nienie samochodów do pozoracji oraz 
Kamilowi Dąbrowskiemu z  portalu 
„112czestochowa” za udostępnienie 
zdjęć. « 

jednej lub dwóch liniach startowych 
i  oczekują na sygnał sędziego starto-
wego. Po sygnale sędziego przystępują 
do ćwiczenia zgodnie z wydanym roz-
kazem. Wynik końcowy drużyny okre-
ślany jest w punktach, które obliczane 
są na podstawie uzyskanego czasu i do-
danych punktów karnych za błędy pod-
czas wykonywanego ćwiczenia.

Bieg sztafetowy 7 X 50m wygląda 
następująco:

Zawodnicy zajmują miejsca na to-
rze biegu. Po sygnale rozpoczynającym 
konkurencje, zawodnik pierwszej zmia-
ny dobiega do ustawionego na torze 
węża W-75, chwyta jeden z łączników 
z zadaniem połączenia z nasadą wloto-
wą rozdzielacza. Następnie dobiega do 

strefy zmian i  przekazuje prądownice 
(pałeczkę sztafetowa) następnemu za-
wodnikowi. Zawodnik na drugim od-
cinku przeskakuje nad płotkiem lekko-
atletycznym. Zadaniem zawodnika na 
trzecim odcinku toru jest przeskocze-
nie wyznaczonego ”rowu”, nie dotyka-
jąc linii wyznaczających tę przeszkodę. 
Na czwartym odcinku zawodnik po-
konuje slalomem ustawione w  rzędzie 
tyczki. Zawodnik na piątym odcinku 
przebiega po równoważni, zeskakując 
z niej poza linie końcową zeskoku. Za-
daniem zawodnika na szóstym odcin-
ku toru jest pokonanie ściany (ponad 
jej górna krawędzią) bez korzystania 
z podpór bocznych (zadaniem zawod-
niczki w  biegu sztafetowym kobiet 

jest przeskoczenie nad płotkiem lek-
koatletycznym). Zawodnik ostatniego, 
siódmego odcinka po dobiegnięciu do 
ustawionego węża W-52 i rozdzielacza, 
łączy je ze sobą w dowolnej kolejności 
i dobiega do mety. 

Drużyny z terenu Gminy Kłomnice 
uczestniczące w zawodach zajęły nastę-
pujące miejsca w swoich kategoriach:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
OSP Kłomnice zajęła w  klasyfikacji 
końcowej 7 miejsce, natomiast kobie-
ty z  drużyny OSP Kłomnice zajęły 
ostatecznie 10 miejsce. W tym miejscu 
serdecznie zapraszamy na Gminne Za-
wody Sportowo Pożarnicze OSP, któ-
re odbędą się 24 sierpnia na obiektach 
sportowych w Rzerzęczycach. «
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Podsumowanie sezonu piłkarskiego 
w „Pogoń” GLKS Gmina Kłomnice

Zarząd Klubu GLKS Gmina Kłomnice

Sezon 2013/14 już za nami. Był 
to sezon pełen dużych emocji 
i  niespodzianek. Zawodniczki 

i zawodnicy klubu dostarczyli swoim 
kibicom i sympatykom wiele radośći 
i poczucia dumy z osiągniętych rezul-
tatów. W  jednostkach turniejowych 
i  meczowych nasi zawodnicy uczest-
niczyli w  wielu kategoriach: oldboje, 
seniorzy klasa „A”, juniorzy młodsi, 
trampkarze, orlik, drużyny dziewcząt, 
grupa selekcyjno- naborowa. 

Nasze podsumowanie zaczynamy 
od drużyny Seniorów która, sprawiła 
miłą niespodziankę. Drużna biorąca 
udział w rozgrywkach klasy „A” miała 
bardzo udany sezon. Ten dobry start 
to 20 wygranych meczów, 2 remisy i 3 
porażki. Drużyna zdobyła 92 bramki. 
Osiągnięte wyniki pozwoliły drużynie 
zająć pierwsze miejsce w  tabeli i wy-
walczyć historyczny awans do Ligii 
Okręgowej. Sukces sportowy naszego 
klubu to zasługa wszystkich zawodni-
ków biorących udział w  rozgrywkach 
i  trenera. Skład zespołu to prawie 
wszyscy nasi wychowankowie, chło-
paki z Nieznanic, Witkowic, Chorze-
nic, Rzek, Garnka, Kłomnic, Zawady, 
Zdrowej, Lipicza. ”Sami swoi” z  ha-
słem „Jeden za wszystkich wszyscy 
za jednego” pod dowództwem Jana 
Spychalskiego była najlepszą drużyną 
w klasie „A”.

Drużynę reprezentowali: Aleksan-
drowicz Łukasz, Fajer Dominik, Fi-
dler Daniel, Gonera Kordian, Jarczok 
Przemysław, Jędrzejczyk Dominik, 
Kloczkowski Krzysztof, Kowalczyk 
Tomasz, Kubacki Norbert, Łągiewka 
Artur, Milczarek Adam, Motyl Mi-
chał, Ogończyk Michał, Pruban Hu-

bert, Sik Dariusz, Staniec Norbert, 
Szymczyk Maciej, Szymczyk Dawid, 
Szymczyk Bartek(król strzelców kla-
sy „A”), Urbańczyk Norbert, Wypych 
Tomasz, Wypych Krzysztof, Wroński 
Wojciech, Bednarek Łukasz i  Maciej 
Zając. Awans drużyny seniorów klub 
dedykuje zmarłemu byłemu wielo-
letniemu Prezesowi Stanisławowi 
Chmielarzowi.

Oldboje to byli zawodnicy klubu 
i amatorzy, którzy swój wolny czas spę-
dzają na boisku, spotykają się dwa razy 
w tygodniu, biorą udział w turniejach 
i  Lidze Amatorskiej. W  tym sezonie 
zajęli pierwsze miejsce w  powiecie. 
Podopieczni trenera Pawła Urbaniaka, 
juniorzy młodsi w  rozgrywkach I  li-
gii OZPN Częstochowa zajęli trzecie 
bardzo dobre miejsce. Tym samym 
osiągnięciem może pochwalić się rów-
nież drużyna trampkarzy prowadzona 
przez Artura Raźniaka, trochę gorzej 
wypadła drużyna orlików, która zaję-
ła trzecie miejsce w II Lidze, drużynę 
prowadził Piotr Pindych. W tej druży-
nie razem z chłopakami grały dziew-
czyny. Mogliśmy oglądać je w  TVP 
Katowice na Turnieju „ESTIMO 
CUP 2014”. Dobry sezon miały rów-
nież drużyny dziewcząt: III miejsce 
województwa śląskiego o Puchar Or-
lika i III miejsce województwa śląskie-
go o  Puchar Tymbarku. Dwie nasze 
zawodniczki Agnieszka Kosmala i Ni-
cola Wojciechowska zostały powołane 
na obóz sportowy kadry województwa 
śląskiego rocznika 2002.

Nasza najmłodsza grupa selek-
cyjno - naborowa, to dziewczynki 
i  chłopcy wieku 4-6 lat. W  czerwcu 
ta grupa wiekowa brała udział w tur-

nieju przedszkolaków na obiektach 
SMS-u Łódz. Zostaliśmy bardzo ser-
decznie przyjęci przez pana Romana 
Stępnia byłego mieszkańca i  zawod-
nika Kłomnic, który jest dyrektorem 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Łodzi. Klub sportowy organizował 
turnieje gier i  zabaw dla swoich za-
wodników np. z  okazji Dnia Kobiet, 
Dnia Dziecka i  zakończenia roku 
szkolnego. GLKS stworzył prawi-
dłowy system szkolenia i  promocji 
uzdolnionych dzieci. W  klubie pra-
cują nauczyciele - trenerzy z  profe-
sjonalnym przygotowaniem do pracy 
z  dziećmi i  młodzieżą. Cały zarząd 
klubu pracuje społecznie na zasa-
dzie wolontariatu. Nasz klub to klub 
otwarty, który kojarzy się z  przyjaź-
nią, ceni wartości potrzebne nie tylko 
w  sporcie. Organizacja pracy klubu 
i  rodzinna atmosfera sprzyjają dal-
szym celom na rzecz rozwoju sportu 
Gminy Kłomnice.

Te wszystkie osiągniecia były by 
możliwe gdyby nie opieka i pomoc lu-
dzi lubiących młodzież i sport. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do 
Wójta Gminy Kłomnice pana Adama 
Zająca, pana Tomasza Śledzikowskie-
go i jego firmy Komobex Inel, bardzo 
dużo serca i wkładu finansowego z jego 
strony, osoby nie związanej z Kłomni-
cami (może jego przykład zawstydzi 
i  obudzi lokalnych „biznesmenów” że 
warto pomagać), Piekarni Krysiak, p. 
Tomaszowi Drabowi, p. Wiesławowi 
Frymusowi, firmie VIV w Garnku, BS 
w Kłomnicach, PH Wafelek i osobom, 
które dokładają cegiełkę do naszego 
klubu. « 
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Urok starych fotografii 

Wieża wodna na stacji kolejowej Kłomnice
Krzysztof Wójcik 

Chciałbym w  tym numerze 
przedstawić fotografię unikal-
ną, którą udostępnił mi pan Je-

rzy Molski, zbieracz zdjęć i  okruchów 
historii, odwiedzający czasem rodzinne 
Kłomnice. Znalazł ją podczas jednej 
z  internetowych aukcji i  zauważył od-
ręczną notatkę w  języku niemieckim, 
z  której jednoznacznie wynikało, ze 
dotyczy Kłomnic w  Polsce (bahnhoff 
Klomnice in Polen).

 Co znajduje się na owej fotografii? 
Na pierwszy rzut oka nic szczególne-
go – ruiny budynków i  grupa żołnierzy 
w mundurach. Żołnierze wyglądają raczej 
na starszych i chyba to była jakaś formacja 
pomocnicza. 

Data w  notatce wyraźnie  mówi 
o roku 1915, a więc czas I wojny świato-
wej. Z podpisu wynika, iż jest to dworzec 
kolejowy, a  raczej jego ruiny. Sięgam do 
historii tej wojny. Rzeczywiście Niemcy 
i Austria podjęły w tym czasie ofensywę 
i przesunęły front daleko na wschód. Przy 
okazji zbombardowali kilka miejscowo-
ści (doszczętnie Kuchary) i  także dwo-
rzec Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej 
w Kłomnicach. Ruiny na pierwszym pla-
nie to budynek Spedycji Krajowej, dzisiaj 
odbudowany i  pełniący rolę handlową. 
W głębi widać ruiny budynku dworcowe-
go i właśnie owej wieży wodnej (zaopa-
trywała w wodę parowozy). Pocisk, który 
zniszczył wieżę, wybuchając wyrwał także 
wielki zbiornik z miedzianej blachy. 

Na zdjęciu widać ów pogięty zbiornik 
leżący na zwaliskach gruzu. Nie mam, 
niestety, fotografii owej wieży i  dworca 
w całości, a szkoda, bo to też część więk-
szej historii. Jak widać na zdjęciu, znajdo-
wał się on tuż za wieżą wodną. Powstała 
ona około 1870 r. w  celu zaopatrzenia 
w wodę parowozów oraz budynków sta-
cyjnych (lokalny wodociąg). Według opi-
su nad piętrem wieży znajdował się zbior-
nik wodny odeskowany dookoła, tworząc 
lekko nadwieszone zwieńczenie budynku.

Co dzisiaj znajduje się w  tym miej-
scu? Historyczną wieżę wodną odbudo-
wano i stoi do dzisiaj, tyle, że nie ma tam 
na piętrze zbiornika z wodą, a od okresu 
międzywojennego, pomieszczenia miesz-
kalne i służbowe. Przez jakiś czas funkcjo-
nowała  tam również nastawnia stacyjna. 

Widoczny na współczesnym zdjęciu 
piętrowy budynek jest  więc dawną wieżą 
wodną i wpisany jest do ewidencji zabyt-
ków jako przykład XIX – wiecznej infra-
struktury technicznej.

Na koniec dziękuję wszystkim  czy-
telnikom za słowa uznania, za informacje 
i dzielenie się swoimi zbiorami oraz za-
chęcam do kontaktu na adres: krzyszto-
fwojcik15@gmail.com. 

Poszukuję od dawna zdjęć niektórych 
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. sta-
rej poczty z ul. Pocztowej w Kłomnicach. 
Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam 
do poszukiwań!

Manewry strażackie
fot. Kamil Dąbrowski

„Podróż za jeden uśmiech po  Europie”f
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Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, 
pochwalcie się Czytelnikom  naszej lokalnej gazety. 

Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać na pocztę 
 e-mail: gazeta@klomnice.pl 

Wojciech Burzyński
Urodził się 10.03.2014 r.
Ważył 4310 g, mierzył 60 cm.
Wojtuś mieszka z rodzicami Justyną 
i Arturem w Rzerzęczycach.

Nasze Słoneczka!!!

Nagrody dla Garnkowianek

Pracownia plastyczna GOKART

Uroczystość z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II - Konary


