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Drodzy Czytelnicy
Zbliża się 11 listopada, kiedy to obchodzimy Święto Niepodległości upamiętniające dzień, w którym po wiekach zaborów państwo Polskie wróciło na mapę
Europy. Jest to też dzień przywracający pamięć o tych wszystkich ludziach, którzy na przestrzeni lat oddali życie w walce o niepodległość naszego kraju. Ich
marzenia się spełniły, ale czy my jesteśmy w stanie docenić ich poświęcenie,
chociażby poprzez zapalenie znicza na symbolicznych grobach znajdujących się
na naszych cmentarzach? Czy mamy świadomość tego, że za szacunek okazywany polskim barwom narodowym trafiało się do więzienia, skoro dzisiaj tak wielu
ludzi wstydzi się w dniach świąt państwowych wywieszać polską flagę na swoim
balkonie? Tymczasem w krajach, które nie mają tak tragicznej przeszłości jak
nasz szacunek dla własnej flagi jest godzien podziwu. Przestańmy się wstydzić,
że jesteśmy Polakami i okazujmy szacunek naszym przodkom i naszym symbolom narodowym. Co prawda małostkowość naszych polityków i żałosne spektakle typu „kto, kogo, ogra”, w chwili gdy w Europie toczy się walka o jej przyszłość a więc i naszą, chwały na arenie międzynarodowej nam nie przysparzają.
Miejmy jednak nadzieję, że ci pożal się Boże „mężowie stanu” odejdą do lamusa
historii zanim zdążą nam na stałe zaszkodzić. Jesteśmy Polakami, dlatego w dniu
tak dla nas ważnego święta zamanifestujmy swoją polskość poprzez wywieszenie
polskiej flagi na swoich domach.
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Płatności obszarowe za rok 2011
Adam Śliwakowski

J

ak podaje ARiMR Europejski Bank Centralny ogłosił 30
września oficjalny kurs euro,
wg. którego przeliczane będą dopłaty bezpośrednie za 2011 r.
Kurs ten wynosi 4,4050 zł za 1
euro. Należy nadmienić, że kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich
państwach członkowskich, w których
walutą oficjalną jest euro. Tegoroczny
kurs jest korzystniejszy w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wynosił
3,9847 zł za euro. Kwota przeznaczona na wypłatę dopłat bezpośrednich
w Polsce wynosi 3,3 miliardy euro, co
po przeliczeniu na pln daje 14,5 miliarda złotych. Większą część tej sumy, bo
aż 80% rolnicy otrzymają z budżetu
UE a pozostała jej część, tj. 20% wypłacona zostanie z budżetu krajowego.
Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki płatności:
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przygotował już projekty stosownych rozporządzeń w sprawie stawek poszczególnych dopłat, które
zakładają określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, tj.:
• jednolita
płatność
obszarowa
(JPO) - 710,57 zł/ha;
• uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin
i do powierzchni gruntów ornych,
na których nie jest prowadzona
uprawa roślin - 274,21 zł/ha;
• płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu
za 2006 r. (płatność niezwiązana
z produkcją) - 1 476, 08 zł/ha;
• płatność do powierzchni roślin
przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach
zielonych (płatności zwierzęce) 396,14 zł/ha;
• oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 173,33 zł/tonę;
• przejściowe płatności z tytułu
owoców miękkich - 1 762,00 zł/ha;
• płatność cukrowa - 55,60 zł/tonę;
• płatność do krów - 410, 03 zł/sztu4

kę;
• płatność do owiec - 102,69 zł/sztukę;
• specjalna płatność obszarowa
do powierzchni uprawy roślin
strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych - 219,19 zł/ha.
Trzeba podkreślić, że ostateczne wysokości stawek, według których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie naliczała rolnikom
płatności bezpośrednie za 2011 r.,
będą znane po opublikowaniu przez
MRiRW stosownych rozporządzeń.
ARiMR, zgodnie z przepisami, rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r
Zwrot podatku akcyzowego
Przypominamy
rolnikom,
którzy
ubiegali się w miesiącu wrześniu br.
o zwrot podatku akcyzowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, że
należne środki będą wypłacane w terminie 2 - 30 listopada 2011 r. gotówką
w kasie urzędu gminy, albo przelewem
na rachunek bankowy wskazany we
wniosku.
KRUS podaje wymiar składek
na ubezpieczenie społeczne rolników na IV kw. 2011 r.
Ustawowy termin uregulowania
należnych składek na IV kw. upływa
z dniem 31 października br. Uchwałą
Nr 21 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2011 r.
miesięczna składka na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2011 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą
osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3
pełnej składki, tj. 14,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w IV kwartale 2011 r. stanowić będzie
10 % obowiązującej w czerwcu br.
emerytury podstawowej (wynoszącej
728,18 zł), tj. 73,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

w IV kwartale 2011 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych
użytków rolnych stanowić będzie:
• 12 % emerytury podstawowej, tj.
87,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
• 24 % emerytury podstawowej, tj.
175,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
• 36 % emerytury podstawowej, tj.
262,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
• 48 % emerytury podstawowej, tj.
350,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i realizacje w 2011
Rok 2011 okazał się pod względem realizacji przez ŚZMiUW zadań
melioracji szczegółowych rokiem
pomyślnym dla Gminy Kłomnice. Pierwszą znaczącą inwestycją
było odmulenie i konserwacja kanału „Rudniczanka”, przebiegającego
przez teren Gminy Kłomnice na odcinku 5.200 m. Następnym zrealizowanym zadaniem było odmulenie
cieku w miejscowości Huby na odcinku 1900 m Z posiadanych przez
nas informacji wynika, że prawdopodobnie w roku bieżącym zostanie
rozpoczęta kolejna inwestycja, tj. odmulenie cieku „Widzówka”, na długości 8600 m. Pragniemy serdecznie
podziękować Śląskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych za
zrealizowane inwestycje, a co za tym
idzie poprawę stanu bezpieczeństwa
powodziowego na terenie Gminy
Kłomnice. «

Inwestycje w Gminie
Marlena Bąk

D

ruga połowa roku 2011 to
czas, w którym na terenie
gminy wykonywane są inwestycje, mające na celu poprawienie
warunków bytowych naszych mieszkańców, zapewnienie im bezpiecznego i łatwego dojazdu do miejsc pracy
i zamieszkania, inwestycje, które poprawią wizerunek i estetykę naszej
gminy.
W bieżącym roku budżetowym
duże nakłady finansowe Gmina przeznaczyła na przebudowę ponad 5 km
dróg. To przebudowywane drogi cieszą
się wśród mieszkańców największym
zadowoleniem i zainteresowaniem.
Nawierzchnie asfaltowe zostaną wykonane w miejscowościach:
• Kłomnice, na ulicy Zachodniej (nawierzchnia asfaltowa wraz z odwodnieniem);
• Witkowice, na ulicy Głównej;
• Huby, droga do oczyszczalni ścieków;
• Rzeki, ulica Miernicza i ulica Leśna;
• Garnek, ul. Nowa, Klonowa, Błonie
(na odcinku 400m).
Łączny koszt przebudowy w/w dróg to
kwota ponad 1.750 tys. zł.
W obecnym czasie trwają prace
przy zbiorniku wodnym w Kłomnicach. Środki finansowe na ten cel
pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Dofinansowanie stanowi
75% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zbiornik będzie
odmulony i pogłębiony, zostanie wykonane nowe ogrodzenie, zostaną za-

montowane ławeczki i kosze na śmieci. Teren wokół zbiornika zostanie
wyrównany, obsiany trawą, obsadzony
niską zielenią. Po środku zbiornika będzie sztuczna wysepka – jako miejsce
lęgowe i siedlisko ptactwa wodnego.
Prace przy zbiorniku wykonuje Zakład
Usługowy Melioracje, Drogi, Wysypiska Śmieci Andrzej Nowak z Konar,
który to został wyłoniony w drodze
przetargu. Koszt całkowity inwestycji
to kwota ponad 250 tys. zł.
Niebawem
zostanie
oddana
do użytku nowa kablowa linia oświetlenia ulicznego przy ulicy Mstowskiej w miejscowości Rzerzęczyce,
o łącznej długości 355m. Zostało zamontowanych 6 sztuk latarni oświetleniowych wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania.
Prace zostały wykonane przez Zakład
Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „ELEKTROMAT – BIS” Wiesław
Boral z Bartkowic, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt
oświetlenia to kwota ponad 32 tys. zł.
Dobiegają końca roboty przy
budowie garażu wraz z zapleczem
socjalnym dla OSP w miejscowości
Karczewice. Zostanie oddany do użytku budynek parterowy z garażem dwustanowiskowym dla samochodów
ciężarowych wraz z pomieszczeniami
socjalnymi o powierzchni użytkowej 236,31 m2. Prace przy budowie garażu
wykonywane są przez F.H.U. Kutynia
z Opatowa. Koszt inwestycji to kwota
ponad 600 tys. zł.
Trwają prace przy budynku
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szkolnym w Witkowicach. Wykonywana jest izolacja ścian wraz z odwodnieniem budynku szkolnego. Obecnie
wykonywany jest Etap I robot tj. przeciwdziałania w zalewaniu posadzek
i ścian suteren pomieszczeń, w których
znajdują się szatnie, kotłownia i komunikacja. Koszt inwestycji to kwota
około 145 tys. zł.
Na koniec należy również wspomnieć o największej inwestycji
w naszej gminie, to jest budowie
oczyszczalni ścieków w Hubach oraz
kanalizacji sanitarnej w Hubach,
Adamowie i Rzerzęczycach etap I,
która to jest współfinansowana przez
Unię Europejską   ¶z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prace budowlane
nadal trwają a ich zakończenie zostało przesunięte na I połowę 2012 roku.
Przesunięcie terminu realizacji zadania
nastąpiło ze względu na trudne warunki gruntowo wodne, niejednorodność   w strukturze gruntu, częste występowanie przewarstwień gliniastych,
a tym samym wolniejsze obniżanie
wód gruntowych powodujące konieczność odwadniania gruntu metodą igłofiltrów. «

Przypomnienie
Referat Finansowy

P

rzypomina się o terminowych
wpłatach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
oraz podatku od środków transportowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zapłacenie podatku w ustawowym terminie spowoduje konieczność
wysłania upomnienia, a w przypadku
braku wpłaty zaległego zobowiązania
po upływie 7 dni od daty otrzymania
wezwania do zapłaty, zostają sporządzone tytuły wykonawcze, kierowanego do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Konsekwencją czego może być
ściągnięcie należności poprzez zajęcie
pensji, renty czy emerytury, bądź wizyta komornika skarbowego, przez co
podatnik jest obciążony dodatkowymi
kosztami egzekucyjnymi. «
5
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Wybory parlamentarne 2011r
Róża Wiewióra

W

dniu 09 października
br. odbyły się wybory
do Sejmu RP i Senatu
RP.W naszej gminie zagłosowaliśmy
w 12 obwodach. Liczba uprawnionych
wyniosła 11 251 wyborców, wydano
kart do głosowania 4894, frekwencja
w całej gminie wyniosła 43,5%. Najlepiej było w Kłomnicach 48,67%,
nastepnie w Witkowicach 48,61%, najgorszy wynik osiągnięto w lokalu Rzekach Wlk- 34,72%.

Wyniki do Sejmu RP przedstawiały się następująco: Prawo i Sprawiedliwość 1524 głosów, Platforma
Obywatelska 1067 głosów, Sojusz
Lewicy Demokratycznej 799 głosów,
Polskie Stronnictwo Ludowe 528 głosów, Ruch Palikota 444 głosów, Nowa
Prawica J Korwin- Mikke 89 głosów,
Polska Jest Najważniejsza 77 głosów,
Polska Partia Pracy 52 głosy. Pierwszy
raz w historii gminy mieliśmy aż 5 kandydatów na posłów z naszego terenu,

a mianowicie Panią Lidię Burzyńską
kandydatkę PiS, Panią Barbarę Mizera
i Pana Mariusza Ogończyk kandydatów
z SLD, Pana Damiana Chmielarza kandydata PPP i Panią Aleksandrę Stępień
kandydatkę z Nowej Prawicy Janusza
Korwin-Mikke, gratulujemy otrzymania poparcia i zachęcamy w przyszłości
do dalszych startów w wyborach.
Wyniki do Senatu RP: Jarosław
Lasecki PO otrzymał 1488 głosów,
Czesław Ryszka PiS - 1290 głosów,
Stanisław Gmitruk PSL -945 głosów,
Konieczny Wojciech SLD – 744 głosów, Miklowicz Anton Nowa Prawica- 238 głosów. Więcej szczegółów
na stronie: www.pkw.gov.pl «

Rada Gminy Kłomnice wybrała ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2012 – 2015
Jolanta Bieda

Z

godnie z pismem Prezesa
Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16 maja 2011r
liczba ławników do wyboru przez
Radę Gminy na kadencję 2012-2015
wynosiła:
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie - 1
- do Sądu Rejonowego w Częstochowie - 2
w tym do Sądu Pracy - 1
Do dnia 30 czerwca 2011r uprawnione podmioty mogły zgłaszać Radzie
Gminy kandydatów na ławników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spra-

wiedliwości z dnia 15 marca 2006r.
Ogółem zgłoszono 5 kandydatek
na ławników t.j.:
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 2 osoby,
- do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 3 osoby.
Nie zgłoszono żadnego kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego –
Sądu Pracy w Częstochowie.
Na sesji w dniu 11 października
2011r Rada Gminy Kłomnice w głosowaniu tajnym dokonała wyboru dwóch
ławników do sądów powszechnych
na kadencje 2012-2015 podejmując

stosowną w tej sprawie uchwałę.
Ławnikami zostały wybrane Panie:
- p. Świderska Krystyna, zam. Skrzydlów – została wybrana ławnikiem
do Sądu Okręgowego w Częstochowie,
- p. Burzyńska Anna, zam. Nieznanice
- została wybrana ławnikiem do Sądu
Rejonowego w Częstochowie.
Rada Gminy nie wybrała ławnika
do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy
w Częstochowie, ponieważ nie zgłoszono żadnego kandydata.
Wybranym Ławnikom gratulujemy
i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji. «

Straż gminna

gminnych sąsiadujące ze sobą gminy
w obrębie jednego województwa mogą
utworzyć jedną wspólną Straż Gminną.
Nowa Straż powstała na bazie istniejącej już Straży Gminnej w Mykanowie.
Poniżej przedstawiamy zakres obowiązków Straży Gminnej.
Do zadań straży należy w szczególności:
• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• czuwanie nad porządkiem i kontrola
ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia

i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed
dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów,
do momentu przybycia właściwych
służb, a także ustalenie, w miarę
możliwości, świadków zdarzenia,
• ochrona obiektów komunalnych
i urządzeń użyteczności publicznej,
• współdziałanie z organizatorami
i innymi służbami w ochronie po-

Adam Równiak

W

celu polepszenia bezpieczeństwa
mieszkańców,
przestrzegania porządku
w miejscach publicznych, a także aby
ograniczyć demolowania placów zabaw oraz parków przez osoby, które
wieczorami tam przesiadują powstała na terenie Gminy Kłomnice Straż
Gminna. Nowopowstała Straż Gminna jest efektem porozumienia dwóch
sąsiednich Gmin Mykanowa i Kłomnic, a zgodnie z ustawą o strażach
6

rządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
• doprowadzanie osób nietrzeźwych
do izby wytrzeźwień lub miejsca
ich zamieszkania, jeżeli osoby te
zachowaniem swoim dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu
albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
a także inicjowanie i uczestnictwo
w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami
społecznymi,
• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb Gminy.
Straż Gminna może także obserwować i rejestrować przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, gdy czynności te są
niezbędne do wykonywania zadań oraz
w celu:
• utrwalania dowodów popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia,
• przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• ochrony obiektów komunalnych

i urządzeń użyteczności publicznej.
Strażnik wykonując zadania, ma
prawo do:
• udzielania pouczeń, zwracania
uwagi, ostrzegania lub stosowania
innych środków oddziaływania wychowawczego,
• legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia
ich tożsamości,
• ujęcia osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego,
a także dla mienia i niezwłocznego
doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
• dokonywania kontroli osobistej,
przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
• nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia
określone w trybie przewidzianym
przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
• dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem
i wnoszenia środków odwoławczych
- w trybie i zakresie określonych
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
• usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół
w przypadkach, zakresie i trybie
określonych w przepisach o ruchu
drogowym,

„Szansa na świadczenia…”
Członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński

P

ółroczna batalia Zarządu
Powiatu w Częstochowie
o świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w filii Pogotowia Ratunkowego
w Kłomnicach wreszcie przyniosła
rezultaty.
26 września br. Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach (płatnik świadczeń) wyraził
wstępną zgodę na ich realizację od
2012 roku. Ostateczna akceptacja Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi
po złożeniu przez SP ZOZ Pogotowie
Ratunkowe w Częstochowie stosownego wniosku spełniającego warunki

lokalowe, sprzętowe i kadrowe. Wydaje się być to już formalnością przy
pozytywnym jego poparciu przez Dyrektora i Rady Społecznej Pogotowia
Ratunkowego w Częstochowie.
Nie było to jednak takie proste.
Zaczęło się od kwietniowego zebrania wiejskiego w Kłomnicach,
na którym mieszkańcy zgłosili potrzebę przywrócenia po wieloletniej
przerwie nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej. Rada Sołecka
w Kłomnicach wykonując uchwałę
zawnioskowała w tej sprawie do Dyrektora Pogotowia Ratunkowego i Narodowego Funduszu Zdrowia w Kato-
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• wydawania poleceń,
• żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
• zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność
w zakresie użyteczności publicznej
oraz organizacji społecznych, jak
również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy.
Strażnik podczas wykonywania
czynności służbowych jest obowiązany nosić:
• umundurowanie,
• legitymację służbową,
• znak identyfikacyjny
• oraz emblemat gminny.
Strażnik przy wykonywaniu czynności, jest obowiązany przedstawić
się imieniem i nazwiskiem, a ponadto
na żądanie osoby, której czynności te
dotyczą, okazać legitymację służbową
w sposób umożliwiający odczytanie
i zanotowanie nazwiska strażnika oraz
organu, który wydał legitymację.
W przypadku konieczności powiadomienia Straży Gminnej o jakimś
zdarzeniu, które zagraża porządkowi
lub bezpieczeństwu publicznemu można tego dokonać dzwoniąc pod numer
telefonu 34 328 80 70 lub 34 328 82
42. «

wicach. Odpowiedź jednak wtedy była
negatywna, a jako przyczynę odmowy
podano obowiązującą umowę zgodnie
z rozstrzygniętym w konkursie kontraktem NFZ. Wobec takiego stanowiska do sprawy włączył się Zarząd
Powiatu w Częstochowie, który uznał
tę inicjatywę jako zasadną i będącą
w interesie mieszkańców północnej
części powiatu Częstochowskiego.
Potrzebę świadczeń nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej w filii Pogotowia Ratunkowego w Kłomnicach
Zarząd Powiatu przedłożył do Rady
Społecznej i Dyrektora Pogotowia
Ratunkowego w Częstochowie oraz
do Dyrektora NFZ w Katowicach,
w uzasadnieniu podając centralne położenie tej filii w obszarze zabezpieczenia gmin Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Mstów, Mykanów
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i Rędziny.
Tym razem inicjatywa mieszkańców Kłomnic poparta działaniami Starostwa Powiatowego w Częstochowie
przyniosła ku zadowoleniu wniosku-

jących oczekiwane rezultaty.
Dziękując Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
i Dyrektorowi NFZ w Katowicach liczymy na rychłe uruchomienie w/w.

świadczeń ambulatoryjnych w kłomnickiej filii Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie. «

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Marian Szyszka, dyr. Z. S. w Zawadzie

W

dniu 14 października b.r.
w Zespole Szkół w Zawadzie odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O godz. 14-ej Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie powitał zaproszonych gości: p. Adama Zająca - Wójta
Gminy Kłomnice, p. Wandę Kusztal
- Zastępcę Wójta Gminy Kłomnice, p.
Krystynę Maciochę - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach,
p. Różę Wiewiórę - Sekretarza Urzędu
Gminy Kłomnice, p. Halinę ParuzelTkacz – Skarbnika Gminy Kłomnice,
dyrektorów, pracowników i emerytowanych pracowników szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy.
Następnie głos zabrał p. Adam Zając-Wójt Gminy Kłomnice. W swym
wystąpieniu podkreślił m. in. dotychczasową rolę samorządu gminnego
w zapewnieniu właściwych warunków
nauki i pracy w placówkach oświatowych w naszej gminie. Przedstawił
zebranym wysokość środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania gminnej oświaty.
P. Wanda Kusztal – Zastępca Wójta, poprosiła o wystąpienie na środek
sali sześcioro nauczycieli, którzy zdobyli stopień nauczyciela mianowanego.
Byli to: Ewa Bąk (Zespół Szkół w Konarach), Anna Kołoch (Zespół Szkół
w Kłomnicach), Patrycja Burzyńska
(Zespół Szkół w Skrzydlowie), Magdalena Szymczyk (Zespół Szkół w Skrzydlowie), Monika Jurczyk (Zespół Szkół
w Garnku) i Anna Kowalik (Zespół
Szkół w Rzerzęczycach). Otrzymali oni
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz złożyli uroczyste ślubowanie.
Następnie wójtowie wręczyli listy
gratulacyjne i statuetki wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli z terenu
gminy Kłomnice. Listy gratulacyjne
i statuetki za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie oświaty otrzymali również
8

nauczyciele: mgr Małgorzata Sądecka
(Zespół Szkół w Kłomnicach), mgr Ewa
Minecka (Zespół Szkół w Kłomnicach),
mgr Anna Łągiewka (Zespół Szkół
w Kłomnicach), mgr Elżbieta Pindych
(Zespół Szkół w Kłomnicach), mgr
Joanna Suliga (Zespół Szkół w Kłomnicach), mgr Marzanna Borkowska
(Zespół Szkół w Kłomnicach i Zespół
Szkół w Rzerzęczycach), mgr Dorota Rokicka-Anklewicz (Zespół Szkół
w Rzerzęczycach), mgr Paweł Urbaniak (Zespół Szkół w Konarach), mgr
Joanna Wójcik (Zespół Szkół w Garnku), mgr Ewa Wrońska (Zespół Szkół
w Garnku), mgr Dorota Kozłowska
(Zespół Szkół w Garnku), mgr Patrycja Burzyńska (Zespół Szkół w Skrzydlowie), mgr Anna Błaszczyk (Zespół
Szkół w Witkowicach), mgr Małgorzata
Gonera (Zespół Szkół w Witkowicach),
mgr Małgorzata Gojević (Zespół Szkół
w Zawadzie, Zespół Szkół w Rzerzęczycach i Zespół Szkół w Konarach).
W imieniu Kuratorium Oświaty
w Katowicach głos zabrała p. Krystyna
Maciocha – starszy wizytator. Złożyła okolicznościowe życzenia wszystkim zebranym, a na ręce Wójta Gminy
Kłomnice przekazała list gratulacyjny
od dyrekcji częstochowskiej delegatury

Kuratorium Oświaty.
Okolicznościowe życzenia od rodziców uczniów złożyła p. Ilona Musiał
–Przewodnicząca Rady Rodziców przy
Zespole Szkół w Zawadzie.
Następnym punktem programu była
część artystyczna przedstawiona przez
uczniów Zespołu Szkół w Zawadzie.
Motywem przewodnim przedstawienia
była „jesień w Zawadzie”. Właściwy
nastrój wprowadzał również „jesienny”
wystrój sali gimnastycznej, zaprojektowany przez p. Artura Raźniaka. Po występie uczniów przyszła pora na koncert
orkiestry dętej OSP Kłomnice. Następnym wykonawcą był zespół „Helou!”,
po którym wystąpili najmłodsi: przedszkolaki z Rzerzęczyc i Kłomnic, którzy zaprezentowali formację taneczną.
Ostatnim punktem części „artystycznej”
imprezy był pokaz tańca towarzyskiego
w wykonaniu zespołu „Styl” pod kierunkiem p. Krystiana Chmielarza.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, w czasie którego były liczne okazje do rozmów, spotkań i wspomnień.
To było już 16-te gminne obchody Dnia
Edukacji Narodowej i wszystko wskazuje na kontynuowanie tej pięknej tradycji.
«

Mityng grupy AA w OSP Chorzenice
Róża Wiewióra
Nie ma drogi na skróty do miejsca,
do którego dojść warto...
W dniu 16 października 2011r.
miałam przyjemność uczestniczenia
w mityngu grupy AA w OSP Chorzenice w związku z II rocznicą powstania grupy AA „Omega”, VIII rocznicą
zdrowienia Krzysztofa i IV rocznicą
zdrowienia Józefa.
Anonimowi Alkoholicy są dobrowolnymi, samopomocowymi grupami
osób uzależnionych od alkoholu, tworzonymi w celu utrzymania trzeźwości
własnej i wspomagającymi innych alkoholików w jej osiąganiu.
Mityngi służą po to, żeby alkoholicy mogli w swoim gronie omówić krępujące, osobiste, drażliwe sprawy czy
tematy-głównie z okresu picia.
Osoby przybyłe na spotkanie z terenu całego kraju, zabierały głos w sposób naturalny- bez wstydu głośno mó-

wiły o sobie, o swoich problemach,
o tym, że są alkoholikami. Słuchając
uczestników spotkania można było się
zorientować, że w grupie AA nie ma
żadnych podziałów, wszyscy są równi. Odniosłam wrażenie, że są to osoby
szczęśliwe, wyzwolone z ogromnego
cierpienia-czynnego uzależnienia od
alkoholu, aktualnie żyjące w abstynencji i pomagające innym tę trzeźwość
osiągnąć. Choroba alkoholowa, której
tragiczne skutki znamy, często po ludzku wydaje się być nie do pokonania,
a jednak tym osobom się udało. Rozumiem zatem, że obok wytrwałej pracy
terapeutycznej, obok spotkań i rozmów
z ludźmi dobrze rozumiejących problem uzależnień, obok osobistego trudu walki z nałogiem, człowiek potrzebuje nieustannie pomocy osób jemu
najbliższych jak żony, męża, dzieci czy
rodziców.
To ważne, że w naszej gminie dzia-

Ekologiczne paliwo
Ryszard Krok

O

d 2010r. obiekt Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach ogrzewany
jest w wyniku spalania biomasy- ecopelletu.
W wyniku rozbudowy obiektu szkolnego w Rzerzęczycach zakończonego
trzecim etapem przez dobudowę części
dydaktycznej i sportowej, powierzchnia
szkoły podwoiła się.
Przypomnę, że wcześniejsze etapy
to: budowa wygodnej a jednocześnie
bezpiecznej klatki schodowej zalecanej
przez służby strażackie i sanepid, oraz
zabudowa tarasu. Drugi etap-termoizolacja dawnego budynku szkoły i sali
gimnastycznej z zapleczem.
W minionych latach piec centralnego
ogrzewania opalany był jak większość
pieców węglem kamiennym. Obsługa
kotłowni polegała na dowożeniu z magazynów opału do pieca i wywożeniu
sporej ilości żużla. Przy okazji nie można było uniknąć sporego zadymienia
środowiska, ponieważ w sezonie trzeba
było spalić kilkadziesiąt ton, aby warun-

ki do nauki i uprawiania sportu w szkole
były właściwe.
Tak było. Ale w czasie trwania szkolnej inwestycji w Rzerzęczycach na jednym z posiedzeń budowlańców z Wójtem Gminy Kłomnice doszło do debaty
na temat nowoczesnego ogrzewania.
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ła grupa, której celem jest wytrwanie
w odzyskanej trzeźwości oraz pomoc
tym, którzy są na drodze do przezwyciężenia nałogu. Bardzo ważne jest
wspieranie w walce, której w samotności wygrać nie można.
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie
a Krzysztofowi i Józefowi życzę dużo
siły, zdrowia i wytrwałości aby otaczali Was ludzie życzliwi i ci którzy Was
rozumieją.
Wiem, że funkcjonowanie grupy
nie jest łatwe, wiem jak wiele trudności jest z tym związanych i dlatego nie
zaniechajcie tej pracy i starajcie się podejmować nowe kroki mające na celu
walkę o powrót do trzeźwości i jej
utrzymanie.
Grupa AA „Omega” działa w każdą środę o godz: 18,00 w świetlicy
środowiskowej „Nasza Przystań”
w Witkowicach ul. Główna 2b. «
Takiego, które ma zapewnić ochronę
środowiska naturalnego. Zaproszeni eksperci szczegółowo przedstawili
zasady pracy nowoczesnych kotłów
grzewczych opalanych paliwem ekologicznym. Przedstawili również doświadczenia zdobyte przy obsłudze
takich urządzeń w Polsce i w krajach zachodnich. Kierujący rozmowami Wójt
Gminy p.Adam Zając dążył, aby eksperci poinformowali zebranych o szczegółowych danych dotyczących pracy
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takich nowoczesnych urządzeń. Wiele
pytań dotyczyło kosztów eksploatacji
i źródeł pozyskiwania paliwa.
Zapadła decyzja. W szkole w Rzerzęczycach będzie nowoczesne ogrzewanie współpracujące z solarami do uzyskiwania dodatkowych oszczędności.
Zainstalowano piec „Bawaria” opalany
paliwem ekologicznym-ecopelletem.
Jest to sprasowana masa drzewna charakteryzująca się bardzo wysokimi parametrami (19771 kj/kg) wpławającymi
na ekonomię procesu spalania, oraz wygodę stosowania (0,3% popiołu). Piec
samoczynnie „pobiera” paliwo z magazynu znajdującego się za ścianą kotłowni. Jest sterowany komputerowo.
Kotłownia w niczym nie przypomina pomieszczenia, z którym zazwyczaj
nam się kojarzy. Nie ma kurzu, zadymienia i nie trzeba taczkami dowozić

opału.
Sam opał do magazynu jest przywożony autocysternami (takimi, które
przewożą cement i inne sypkie materiały). Przeładunek polega na podłączeniu
„węży” z cysterny do magazynu.
Ciekawostką jest, że w minionym
sezonie grzewczym (pamiętamy długą
i ciężką zimę) i spaleniu trzech autocystern pelletu zebrało się odpadów aż
dwie taczki. A odpady te można wykorzystać przy nawożeniu ogrodu.
Ogrzewanie jest w pełni przyjazne
środowisku, nie daje zanieczyszczeń
powietrza, ponieważ zadymienie jest
bliskie zeru.
Wszyscy widzimy przechodząc
w okresie zimy ulicą, jak olbrzymie
zadymienie powodują tradycyjne kotły
grzewcze, skutecznie zanieczyszczające
powietrze. Ale jak widać mamy alterna-

O historii OSP Kłomnice
Stanisław Piech

W

dzisiejszym
materiale chcemy Szanownym
Czytelnikom przybliżyć
fragment przygotowywanej monografii Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kłomnicach. Okazja po temu jest
znakomita, otóż już za dwa lata jednostka obchodzić będzie Jubileusz
100-lecia jej powstania! Jest to jedna
z najstarszych jednostek strażackich
w naszym rejonie.
Opracowywanie monografii jest
już znacznie zaawansowane. Jednak
pojawiły się dość poważne trudności z udokumentowaniem działalności w okresie okupacji hitlerowskiej,
a także, co trochę dziwi, w latach 1945
– 1970, a nawet późniejsze.
Stąd zwracamy się do Szanownych Państwa z apelem: jeśli w Waszych domowych archiwach znajdują
się dokumenty (protokoły, wzmianki
prasowe, zdjęcia, legitymacje strażackie) choćby w najmniejszym stopniu
dotyczące działalności OSP Kłomnice
prosimy o ich udostępnienie. Prosimy
także osoby, które pamiętają tamte
lata o przekazanie nam swoich wspomnień, chętnie je zanotujemy i wykorzystamy w publikacji. Wszystkie
te materiały w bardzo istotny sposób
pozwolą nam jak najdokładniej udo10

kumentować stuletnią działalność naszej OSP.
Informacje prosimy kierować
do Jana Milca, tel. 34 3281 348;
608 531 988 lub e-mail: j.milc@wp.pl
Będziemy bardzo wdzięczni za
podjęcie współpracy w tym zakresie.
Oto fragment opracowania, którego autorem jest Jan F. Milc:
IV. Z dziejów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłomnicach
Pomysł założenia „Straży Ogniowej Ochotniczej” w Kłomnicach krążył w środowisku dość długo. Jednak dopiero 19 grudnia w 1913 roku
zmaterializowała się inicjatywa wielu
obywateli Kłomnic i okolicy. Pierwszy protokół z zebrania kłomnickiej
straży pochodzi z 1 lutego 1914 roku
i jest napisany kaligraficznie w języku polskim i rosyjskim (Kłomnice
znajdowały się w zaborze rosyjskim),
i znajduje się w książce protokołów
pochodzącej z lat 1914 – 1926. Oto
jego fragment:
„Nr 1, (roku) 1914 lutego 1-go dnia
w obecności Wójta Gminy Kruszyna
odbyło się posiedzenie organizacyjne
zebranie Kłomnickiej Straży Ogniowej Ochotniczej zatwierdzonej przez

tywę i należy podkreślić, że coraz więcej mieszkańców naszej Gminy stosuje
paliwo EKO.
Dla pełniejszego wykorzystywania energii przyjaznej środowisku, no
i oczywiście człowiekowi, w czasie tej
ekologicznej zmiany zainstalowano
na dachu sali gimnastycznej pięć solarów, które w pełni gwarantują ciepłą
wodę dla kuchni szkolnej i uczniów.
Jest to ważne z uwagi na fakt, że zużycie wody w kuchni przygotowującej codziennie około 280 obiadów jest duże.
To kolejny test, który się sprawdził. Praca ogrzewania ekologicznego i „baterii
słonecznych” daje nam jako nauczycielom doskonałe argumenty dla uczniów
i mieszkańców (chyba nie tylko Rzerzęczyc), że warto i można żyć w zgodzie
z naturą.  «
Pana Gubernatora 19 grudnia 1913
roku. Obecnych było 38 członków
czynnych, 4 rzeczywistych. Zebranie
jednogłośnie powołało na przewodniczącego Józefa Ropelewskiego z Rzerzęczyc, który powołał do Rady Panów: ks. A. (Arnolda) Przeradzkiego,
Stanisława Tymińskiego, Bolesława
Korkosińskiego i Stefana Klawe, przeczytał ustawę i wyjaśnił ją. (pisownia
jak w oryginale) .
Księgi protokołów z lat 1914 –
1928 są bezcenną wartością archiwalną naszej OSP. Są one przechowywane
niezwykle starannie jako świadectwo
działań społecznych obywateli Kłomnic i okolicy.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach to nie tylko
dokumenty, ale także ludzie, sprzęt
i baza materialna. Jak wynika z dokumentów, członkami naszej OSP byli
obywatele wyróżniający się pozycją
społeczną, zawodową i materialną.
Członkami wspierającymi byli księża, nauczyciele, kupcy i niektórzy
rolnicy. Byli także przedstawiciele
różnych nacji jak Żydzi (Josek Różański, Icek Naparty, Josek Grendelman, bracia Rozenbaum) i spolszczeni Niemcy (Stefan Klawe, Aureliusz
Wünsche), którzy pełnili rozmaite
funkcje na przestrzeni wielu lat. Niejednokrotnie ludzie ci z narażeniem
życia, szczególnie w okresie okupacji, dokonywali heroicznych czynów
ratując życie i dobytek współobywa-

teli. Wielka rzesza ludzi, którzy przeszli przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Kłomnicach świadczy o randze tej
organizacji w środowisku.
Za zasługi w pracy na rzecz społeczeństwa Zarząd Główny ZOSP RP
nadał jednostce Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. Uroczystość
wręczenia tego zaszczytnego odznaczenia odbyła się w sierpniu 2000
roku, w trochę spóźniony Jubileusz
85-lecia jej utworzenia. …
V. Finanse, majątek, wyposażenie.
Istotnym
elementem
działań
wszystkich Zarządów straży było zabieganie o pomnożenie dóbr materialnych i wyposażenia. Tak też było
z grupą członków założycieli Straży
Ogniowej Ochotniczej w Kłomnicach,
która z dużym optymizmem rozpoczynała swoją działalność. Spodziewano
się szybkiego zakupu podstawowego
wyposażenia i sprzętu umożliwiającego jak najrychlejsze przystąpienie
do szkolenia strażaków. Jednak już
w fazie przygotowawczej okazało się,
że wcale tak łatwo nie będzie. Na sytuację tę miały wpływ dwa podstawowe
czynniki. Pierwszym, najważniejszym
był czynnik polityczny. Trzeba pamiętać, że straż w Kłomnicach powstawała jeszcze w okresie rozbiorów Polski.
A zaborca, mimo, że wydawał przepisy pożarowe, wcale nie miał ochoty
na doposażenie nowoutworzonej jed-

nostki. Drugim, niemniej ważnym było
ubóstwo społeczeństwa, które także nie
było w stanie sfinansować strażackich
potrzeb. Ta sytuacja spowodowała, że
członkowie założyciele na pierwszym
posiedzeniu opodatkowali się na rzecz
straży. W przytaczanym wcześniej protokole nr 1 z 19 lutego 1914 roku czytamy: „Toż zebranie zdecydowało by
członkowie honorowi płacili nie mniej
sto (100) rubli składki, rzeczywiści trzy
(3) ruble.. .” W ten sposób właśnie pozyskano pierwsze fundusze na działalność straży. Oczywiście były to składki
roczne i podobnie jak to jest w czasach
obecnych nikomu zbytnio nie spieszyło się z ich opłaceniem, a wyposażenie
i sprzęt zostały zamówione, i tak w Fabryce „Strażak” w Warszawie zamówiono „…przyrządy i rekwizyta…”,
a w Pracowni Krawieckiej W. Małczyńskiego w Częstochowie „40 bluz
- letnich mundurów” i należało za nie
zapłacić. W pierwszych dwóch miesiącach działalności poniesiono także inne
wydatki na łączną kwotę 294 ruble 61
kopiejek, wpływy ze składek w tym
okresie wyniosły 365 rubli 50 kopiejek.
Natomiast na dzień 26 kwietnia 1914
roku suma zobowiązań kłomnickiej
straży wynosiła 1.097 rubli. Na ten też
dzień zwołano zebranie Zarządu straży,
na którym podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 1.000 rubli
w Towarzystwie OszczędnościowoPożyczkowym w Kłomnicach. Środki

te w całości przeznaczono na pokrycie
zobowiązań. Członkowie Zarządu zdawali sobie sprawę z niełatwej sytuacji
ekonomicznej jednostki. Postanowili więc wystąpić do bardziej zamożnych mieszkańców Kłomnic i okolicy,
do właścicieli przedsiębiorstw i posiadaczy ziemskich o wspomożenie finansowe straży. Pierwsze prośby skierowano do: „Jana Reszke, Edwarda
Reszke, księcia Stefana Lubomirskiego, Adama Michalskiego, Karola hr.
Skarbka, Leopolda br. Kronenberga,
Bronisława Szwajcera, Stanisława
Ziółkowskiego, Romana Jaskulskiego, Stefana Klawe, braci Rozenbaum,
do właścicieli papierni w Rzekach i p.
Jana Zbijewskiego, pełnomocnika dóbr
Skrzydlów”.
Niezależnie od próśb skierowanych do osób indywidualnych postanowiono także zwrócić się o zapomogę do towarzystw ubezpieczeniowych.
Na kolejnym posiedzeniu Zarządu
w dniu 6 czerwca 1914 roku listę potencjalnych darczyńców uzupełniono
o Stanisława Cwalkę z Widzowa, p.
Blaufeltda z Karczewic, Kazimierza
Policzkiewicza z Konar i Bronisława
Jastrzębskiego z Kuźnicy. Pieniędzy
potrzeba było na wszystko. Jako przykład niech posłuży fakt zapłaty (1,5
rubla) za furmankę wynajętą na wyjazd do pożaru. … «

Dzień 11 listopada – czas pamięci
o grobach rozrzuconych po naszej ziemi
Krzysztof Wójcik

P

rzechadzając się alejkami naszych cmentarzy i modląc się
nad grobami w czasie poprzedzającym dzień wszystkich Świetych, w czasie świątecznym jak też
później, zwykle nie ograniczamy się
do swoich najbliższych w rodzinie,
ale zatrzymujemy się przy grobach
ludzi dla nas szczególnie ważnych,
przyjaciół czy też tych, których obdarzamy szczególnym szacunkiem.
Dzień 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości, jest czasem,

kiedy zwracamy uwagę na groby
szczególne, groby ludzi, którzy swoje
życie poświęcili sprawie naszej Ojczyzny. Nie wszyscy zginęli w walce,
ale wszyscy działali dla jej dobra nie
bacząc na cenę, jaką trzeba było zapłacić. Leżą tam cicho i pewnie patrzą
na nasz czas i jego osiągnięcia. Gdzie
ich znajdziemy?!
Na kłomnickim cmentarzu parafialnym są pochowani trzej żołnierze polscy z września 1939 r. i mają swój pomnik z orłem, są powstańcy styczniowi

GAZETA
KŁOMNICKA - październik / listopad 2011


z sierpnia 1863 r. pochowani w grobowcu z kolumną, są harcerze z Szarych Szeregów zmarli już po wojnie, są
ofiary prześladowań ludności polskiej
przez hitlerowców i wielu, wielu innych, którzy swoją pracą i działalnością przyczyniali się do przetrwania
i rozwoju naszej ojczyzny. Jest jednak
kilka grobów na cmentarzu, w których
nie ma naszych bohaterów. Zamordowani gdzieś w hitlerowskich miejscach
kaźni, pochowani są w nieustalonym
miejscu, jak Edward Nowowiejski -

›››
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harcmistrz, instruktor Szarych Szeregów.
Na cmentarzu parafialnym w Garnku zwraca uwagę znajdujący się tuż
przy wejściu, duży grób partyzancki
odrestaurowany staraniem koła kombatantów. Na cmentarzu parafialnym
w Zawadzie tez znajduje się grób bezimiennych ofiar hitlerowskiego terroru
(rozstrzelani w pobliżu Zawady). Warto też zajrzeć na cmentarz parafialny
w Borownie, gdzie oprócz wielu zasłużonych dla kraju obywateli, pochowani zostali lotnicy zestrzeleni przez
Niemców nad Chorzenicami. Oprócz
nich znajdują się miejsca pamięci w terenie: grób żołnierza polskiego na Antoniowie za Garnkiem, miejsce kaźni
Polaków w pałacu w Chorzenicach
upamiętnione tablicą (wojenna siedzi-

ba żandarmerii hitlerowskiej i znanego
z okrucieństwa ich komendanta).
Te wszystkie miejsca powinny
tkwić w naszej pamięci jako swego
rodzaju memento: nasza Ojczyzna
Polska jest Darem, który można stracić jeśli go zaniedbamy. Zapraszam
wszystkich do organizowania obchodów Święta Odzyskania Niepodległości wszędzie tam, gdzie takie miejsca
istnieją. W Kłomnicach również będzie
tradycyjny pochód na nasz parafialny
cmentarz po mszy (10.15) w kościele
organizowany przez Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Niech to spotkanie będzie deklaracją
naszego patriotyzmu. «

Miejsca pamięci narodowej
w Gminie Kłomnice
Monika Łęgowik, Wioletta Ołdakowska, Dorota Rychlewska

O

d roku szkolnego 2010/2011
w gimnazjach prowadzone są uczniowskie projekty,
których tematy są wybierane przez
uczniów spośród propozycji podanych przez nauczycieli. Pragniemy
przedstawić krótkie podsumowanie
projektu zrealizowanego przez nas
pod opieką pana Roberta Owczarka
– nauczyciela historii w Gimnazjum
w Kłomnicach.
Postanowiłyśmy napisać przewodnik po miejscach pamięci narodowej
w naszej gminie. Tematyka projektu była nam dobrze znana, ponieważ
w naszym gimnazjum jest tradycja
corocznych wycieczek śladami wydarzeń II wojny światowej. By pozyskać
informacje o lokalnej historii, rozmawialiśmy z p. Władysławem Bugałą,
wykorzystaliśmy także informacje od
innych świadków historii: p. Jędrzeja Moderskiego oraz p. Stanisława
Chmielarza. Istotnym uzupełnieniem
była literatura dotycząca omawianej tematyki. Zrobiłyśmy fotoreportaż z tych
miejsc i umieściłyśmy go w naszym
projekcie.
Celem głównym tego projektu jest
przybliżenie jak najszerszej społecz12

ności naszej lokalnej historii, tak ciekawej i jednocześnie tragicznej. Sądzimy, że należy ocalić od zapomnienia
te miejsca, wydarzenia i odważnych
lokalnych bohaterów.
Wyznaczyliśmy trasę, która dociera
do następujących miejsc:
Kłomnice – cmentarz na którym
znajdują się groby poległych w czasie
kampanii wrześniowej oraz w późniejszych latach II wojny światowej
Lipicze – tablica upamiętniająca
akcję rozbrojenia majątku ziemskiego,
który był administrowany przez Niemców
Karczewice – tablica ufundowana przez Związek Kombatantów
w Kłomnicach. Dotyczy ona akcji partyzanckiej z dnia 8 września 1944 r.
i podobnie jak wydarzenia, które miały
miejsce w Lipiczu, jej tłem była akcja
Burza. Tablica upamiętnia akcję rozbicia i rozbrojenia patrolu żandarmerii,
która miała swoją siedzibę w Chorzenicach. Był to także odwet za spalenie
kościoła w Garnku.
Lipie – leśny grób żołnierza polskiego- Jana Ortela, który zginął we
wrześniu 1939r
Garnek – na cmentarzu w Garnku

znajduje się zbiorowy grób partyzantów poległych w trakcie walk z Niemcami.
Kajetanowice - grób, który upamiętnia szczególnie tragiczne wydarzenie 6 września armia niemiecka dokonała
brutalnej zbrodni na mieszkańcach tej
miejscowości. Niemcy podpalili zabudowania i zamordowali 76 mieszkańców Kajetanowic i 17 z Piasków. Co
prawda Kajetanowice leżą poza naszą
gminą, ale sądzimy że to miejsce jest
na tyle ważne dla naszej lokalnej historii, że nie mogliśmy go pominąć
Kłomnice – na ul. Sądowej znajduje
się tablica poświęcona zamordowanym
przez okupantów niemieckich niewinnym mieszkańcom Dąbrowy Zielonej.
Zastrzeleni byli pracownikami w niemieckich fabrykach
Oprócz wyżej wymienionych miejsc
pamięci narodowej należy wspomnieć
także posterunek gestapo w Chorzenicach, w którym zamordowano wielu
patriotów polskich. Są w naszej gminie
także bezimienne groby, o których historia zapomniała. Wszystkim należy
oddać hołd i sądzimy, że trzeba zrobić
wszystko, by nasze młode pokolenie
o nich pamiętało.
Pamiętajmy o nich wszystkich podczas corocznych uroczystości z okazji
odzyskania przez Polskę niepodległości.
To nasza mała ojczyzna, za którą
będziemy w przyszłości odpowiedzialni. «

Ks. kanonik Ignacy Strączyński
niezapomniany proboszcz
kłomnickiej parafii
Krzysztof Wójcik

N

a kłomnickim cmentarzu parafialnym nie ma zbyt wielu
grobów kapłanów związanych z naszą parafią św. Marcina –
raptem dwa: jeden ks. Kan. Józefa Gabriela Brzezińskiego, a drugi ks. Kan.
Ignacego Strączyńskiego. Ten drugi ma
okazały pomnik wystawiony w 1909 r.
przez, jak to jest napisane na grobowcu,
robotników z plantu kolejowego. Większość z nas na pewno zna to miejsce,
bo na nim symbolicznie umieszczono
portret nieodżałowanej pamięci ks.
Zdzisława Bednarza w pierwsze Święto Zmarłych po jego śmierci. Czym zasłużył sobie ksiądz Strączyński na taką
wdzięczność parafian, jakim niewątpliwie jest ów grobowiec i pomnik ?!
Już sam pogrzeb ks. Strączyńskiego
23 marca 1901 r., proboszcza parafii
Kłomnice, był manifestacją religijną.
Jak podaje „Dzwonek Częstochowski”
(z września 1901 r.) przyszło Go pożegnać kilka tysięcy ludzi. Wieńce złożyli
oczywiście parafianie, ale w wymienionej relacji szczególnie wspomniano
urzędników i robotników ze stacji kolejowej, rodzinę Jarmińskich (zarządcy
majątku kłomnickiego), a nawet gminę żydowską, co samo za siebie mówi
o szacunku dla tego człowieka. Pożegnali Go również swoimi mowami kapłani:
ks. Dąbrowski (proboszcz z Kruszyny),
ks. Jędrychowski (proboszcz z Gidel)
i wikariusz naszej parafii ks. Strzelecki. Patrząc na grobowiec ks. Ignacego
Strączyńskiego na kłomnickim cmentarzu parafialnym, warto przypomnieć,
kim był ów żarliwy kapłan, tak serdecznie żegnany i wspominany przez jego
współczesnych.
Urodził się w pobliskiej Kruszynie
20 stycznia 1826 r. jako syn Augustyna i Karoliny (z Grossmanów) Strączyńskich. Po ukończeniu siedmioletniego gimnazjum piotrkowskiego
wstąpił do seminarium duchownego
diecezjalnego we Włocławku (nasza pa-

rafia należała wtedy do diecezji kujawsko- kaliskiej, zwanej też włocławską).
Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu
25 lutego 1849 r. i trafił jako wikariusz
najpierw do parafii w Liskowie, a potem w Malanowie. 29 listopada 1853 r.
zostaje proboszczem parafii w Bęczkowicach i pełni tam swoją służbę Bogu
i ludziom przez 32 lata do 7 maja 1885 r.
odchodząc do parafii Kłomnice. W trakcie tego okresu, 29 maja 1865 r. zostaje
mianowany przez biskupa Jana Michała
Marszewskiego poddziekanem dekanatu piotrkowskiego co świadczy o dużym
uznaniu, jakim cieszył się u zwierzchników. Przy parafii Bęczkowice warto
chwilę się zatrzymać, gdyż na jej terenie
znajduje się Pocieszna Górka, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, do której i przez którą od wielu lat podążają
pielgrzymki na Jasną Górę. Tamtejszy
kościół parafialny był wtedy pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła (później, po wybudowaniu nowego kościoła
w pocz. XX w. jest on pod wezwaniem
Zesłania Ducha Świętego) i tam w uroczystość Zesłania Ducha Św. (Zielone
Świątki) odbywały się główne uroczystości w sanktuarium. Tam tez pewnie
ks. Strączyński wypracował swoją postawę serdecznej służby wobec pielgrzymów, którą z takim powodzeniem
kontynuował w Kłomnicach.
W kłomnickiej parafii św. Marcina
pozostawił ten skromny kapłan w czasie swej 16 -letniej służby spory dorobek. Przebywający w 1896 r. w naszej
parafii korespondent „Przeglądu Katolickiego” St. Wieniawa wspomina
(w nr 23 z 4 czerwca 1896 r.) o ołtarzu
głównym z obrazami św. Marcina i św.
Trójcy, zbudowanym przez ks. I. Strączyńskiego na miejscu starego. W tym
czasie przybył do parafii jako wikariusz
ks. Franciszek K. Cywiński i proboszcz,
wspomagany przez niego, podjął trud
odnowy kościoła, korzystając z nagromadzonych wcześniej funduszy. Mie-
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dzy innymi podjęto odnowę bocznych
ołtarzy i wtedy też pewnie sprowadzono
nowe organy. Z relacji St. Wieniawy
wyłania się postać niezwykle sympatyczna i ujmująca. Siedemdziesiecioletni, srebrnowłosy kapłan był bardzo
gorliwy w posłudze duszpasterskiej, łagodny i skromny, nie dbajacy specjalnie
o swoje wygody, a nawet potrzeby. Najlepiej oddają to wrażenie nieco egzaltowane zdania wspomnianego autora: „…
Któż jednak nie widział w jego obliczu,
zmarszczkami sędziwego wieku i trudem
zoranego, tego wdzięku ujmującego, tej
łagodności, tej wysokiej pokory, jaka
chyba anachoretów z XII wieku cechowała?
... Bezinteresowność granicząca z zupełnem zapomnieniem o sobie i swoich
potrzebach i współczucie dla drugich,
opromieniają tego kapłana szacunkiem
powszechnym.”
8 maja 1896 r. z rąk ks. Biskupa Bereśniewicza otrzymał ks. Ignacy Strączyński godność kanonika honorowego
kolegiaty kaliskiej, a od parafian przy
tej okazji kanonicki pierścień z uroczystym adresem. Jeszcze większą uroczystością był jubileusz 50-lecia pracy kapłańskiej przypadający 25 lutego 1899
r. Jednak uroczystość odbyła się dopiero 25 czerwca, ale zgromadziła wszystkich parafian i przyjaciół ks. Ignacego
Strączyńskiego, niektórych z daleka.
Niestety, w dwa lata po tej pięknej uroczystości, ks. kanonik umiera 21 marca
1901 r.
Po jego śmierci długo nie pojawiał
się nowy duszpasterz, a parafią opiekowali się wikariusze ks. Strzelecki
i ks. Nowicki. Dopiero ponad pół roku
później, w dzień św. Marcina, przybył
do Kłomnic nowy proboszcz, ks. Franciszek Kapałczyński. «
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Wieża kościelna w Witkowicach
Jędrzej Moderski

J

est czerwcowy wieczór. Znalazłem się w Witkowicach oczekując na autobus do Częstochowy.
Miałem dwie godziny czasu, próbowałem zatrzymać jakąś okazję ale nic
z tego.
Zauważyłem wystającą wieżę
kościelną, wśród starych drzew. Za
chwilę szła grupa kobiet odświętnie
ubranych. Po krótkiej przeprowadzonej rozmowie z tymi kobietami dowiedziałem się, że wracają z wieczornej
mszy św. z budującego się nowego kościoła w Witkowicach. Mając jeszcze
dużo czasu do odjazdu mojego autobusu, postanowiłem udać się na miejsce
budowy. Bywałem w Witkowicach
i Nieznanicach jako młody chłopak,
a czasami z moimi harcerzami z Kłomnic odwiedzaliśmy piękne na ten czas
kapliczki w których odbywały się śpiewy majowe kobiet tych miejscowości.
Byłem zawsze zauroczony tym pięknym zwyczajem, litanii do Matki Bożej
śpiewanych przez nasze kobiety które
znajdowały czas na spotkania przed
kapliczką. Pamiętam bardzo dobrze
dawniejszą szkołę w Witkowicach,
jej kierownictwo, p. Król, Królowa, p.
Budnikową i innych nauczycieli.
Dziś już po starej szkole nie ma śladu, wyrosła piękna okazała szkoła pod

nazwą Zespół Szkół w Witkowicach
pod patronatem Jana Kochanowskiego.
Jestem więc na budowie nowego kościoła w Witkowicach i widzę
mężczyznę zamykającego Kościół.
Szedłem na spotkanie z Nim. Zapytałem czy mam przyjemność rozmawiać
z kościelnym?!
„Nie! A co pan sobie życzy?” Widzę wyrosłą więżę nowego kościoła
i chciałem obejrzeć tą piękną i okazałą budowę nowego kościoła.
„A kto pan jest?” Ja jestem
byłym mieszkańcem Kłomnic,
ale tutaj w Witkowicach z kolegami zakładałem w 1945-6
roku drużynę harcerską.
Chciałbym wykonać na pamiątkę kilka zdjęć gdyż przypadek zrządził że mam aparat
fotograficzny i czas na samochód do Częstochowy.
Proszę, może pan zrobić
zdjęcie. Ja jestem tutaj księdzem, a imię moje ks. Tomek.
Mogę panu otworzyć kościół,
zobaczy pan wnętrze. Bardzo
proszę jeżeli nie będę przeszkadzał księdzu.
Weszliśmy razem, uklęknęliśmy i po krótkiej modlitwie
już mogłem zrobić zdjęcie.

Dzień Seniora
Danuta Wilk
„Znowu nadeszła jesień, która nieodparcie kojarzy się z jesienią życia.
Jesień życia tego żaden kalendarz nie
zmieni.
Trzeba się cieszyć dniem każdym,
niech pogodnie mija”.

o godz. 18.00 w sali GOK-u.
Potem było powitanie gości, którzy
zaszczycili swoją obecnością nasze
spotkanie, a byli to:
- p. Róża Wiewióra - sekretarz Gminy
- p. Bronisława Pikos - honorowa PrzeI tak też pogodnie spędziliśmy po- wodnicząca Oddziału Rejonowego
południe z okazji Dnia Seniora w dn. PZERiI
22.10. 2011r. Spotkanie rozpoczęło się - p. Zenobia Mieleńczuk - w-ce przeo godz. 15.00 w sali OSP Kłomnice.
wodnicząca Zarządu Oddz. OkręgowePrzewodniczący Związku p. Hen- go PZERiI w Częstochowie
ryk Przech serdecznie powitał licznie - p. Teresa Dziubek – seniorka, współzgromadzonych seniorów zachęcając założycielka naszego Związku
ich do udziału w Gminnych Obcho- - p. Ola Ojrzyńska – skarbnik Koła
dach Dnia Seniora w dniu 23.10.2011r.   w Pławnie
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Kilka zdań o budowie i wspaniałej
parafii, która nie szczędzi swej pracy
i oszczędności finansowych jest wspólnym budowniczym tegoż kościoła.
Wykonałem jeszcze kilka zdjęć wieży
kościelnej i po krótkiej rozmowie udałem się na przystanek PKS do Częstochowy.
Wspaniała postawa ks. Tomka i organizatora budowy tego pięknego kościoła wzruszyła mnie do głębi. Pomyślałem, jak ten czas szybko ucieka jak
życie zmienia się z dnia na dzień.
Tak powstała moja znajomość z ks.
Tomkiem.
Szczęść Boże Księże Tomku! «

Tradycją uroczystości w okazji
Dnia Seniora stały się odznaczenia dla
zasłużonych członków Związku. Tym
razem panie Teresa Dziubek i Barbara Wiewióra otrzymały Złotą Odznakę
honorową PZERiI najwyższe odznaczenie związkowe (p. B. Wiewióra
z powodu złego stanu zdrowia była
nieobecna, oznakę otrzymała w późniejszym terminie), p. Janina MichońZłotą Odznakę honorową, p. Marianna
Małolepsza – Dyplom Uznania.
Wszystkie odznaki wraz z kwiatami
wręczali: p. Zenobia Mieleńczuk i p.
H. Przech.
W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła p. Teresa Dziubek
wyrażając osobistą satysfakcję z pracy
Związku z jego rozwoju i bezinteresownej pomocy ludziom, podkreślając
wielkie zaangażowanie we wszystkich

tych poczynaniach p. przewodniczącego H. Przecha. Sekretarz Urzędu Gminy p. Róża Wiewióra w pięknych własnych słowach oraz równie pięknym
wierszem życzyła wszystkim seniorem
tego co najlepsze, co daje ludziom radość i uśmiech i umila niełatwe przecież życie.
Pani Todzia Szumlas – członkini
Związku przypomniała o ważnej dla
wszystkich 33 rocznicy pontyfikatu
papieża Jana Pawła II wyrażając uczucia własne i zgromadzonych pięknym
okolicznościowy wierszem.
Podziękowania od pana przewodniczącego za przygotowanie dzisiejszej
uroczystości otrzymali wszyscy zaangażowani w prace przygotowawcze
a p. Grażyna Jurczyńska za koordynację prac oraz p. Halina Sobczykowa
przygotowane i upieczone ciasta oraz
dodatkowo własne ciasto. Pan przewodniczący H. Przech poinformował
też zebranych o rezygnacji z funkcji
przewodniczącego. Jego obowiązki

przejmuje dotychczasowy w-ce przewodniczący p. Kazimierz Makles. Dla
większości zebranych decyzja p. Przecha była ogromnym zaskoczeniem, ale
trzeba ja uszanować. P. Todzia Szumlas przyjęła ta wiadomość z wielkim
żalem i uczuciem zawodu co wyraziła
w podziękowaniu dla p. Przewodniczącego za wspaniałą pracę, zaangażowanie i za to, że pod jego kierownictwem
Związek cieszył się dużym prestiżem.
Do życzeń tych dołączyła się p. Bronisława Pikos – Honorowa Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Kłomnicach wyrażając swoje
uznanie dla pracy i postawy życiowej
p. Henryka życząc mu dużo zdrowia,
życzliwości ludzkiej i wszelkich łask
Bożych. Zebrani seniorzy gromko odśpiewali „Sto lat” w uznaniu za wkład
w pracę związkową, a p. przewodniczący skromnie podziękował za wszystkie
życzenia.
Przy dźwiękach melodii w wykonaniu niezawodnych panów Zająców

Związkowcy w Świnoujściu
Henryk Przech

K

olejny raz 50 osobowa grupa
wyjechała autokarem do Świnoujścia. Planowany turnus
w dniach od 24 września do 4 października br. był starannie przygotowany. Sprawą bardzo ważną dla tego
wypoczynku i jednocześnie turystyki
oraz poprawy stanu zdrowia w mikroklimacie i warunkach uzdrowiskowych
jakie panują w Świnoujściu była słoneczna pogoda i wysoka temperatura
przez wszystkie 10 dni. Było to prawdziwe lato, ponieważ wiele osób opalało
się na plaży, która jest oddalona od DW
„Posejdon”, w którym mieszkaliśmy,
około 200 m. Przystępna – dobra cena
za zakwaterowanie w pokojach z łazienkami trzy posiłki (śniadanie, obiad,
kolacja) oraz niedrogi dojazd, powrót
wraz z wycieczkami autokarem z PKS
Radomsko Sp. z o.o. i bardzo dobrym
kierowcą p. Tomkiem może zachęcać
do dalszych takich rozwiązań. Składam
podziękowania Zarządowi PKS w Radomsku Sp. z o.o. a w szczególności
Państwu – pracownikom Działu Przewozu na czele z kierownikiem P. Karolem i kierowcą p. Tomkiem.

Dyrektor DW „Posejdon” wraz
z opiekunami grup zorganizowali dla
uczestników nieodpłatnie wieczór połączony z kolacją i zabawą taneczną w Forcie Anioł. Warto go zwiedzić. Wieczór
taneczny zorganizowany w świetlicy
DW „Posejdon” mimo absencji niektórych uczestników, był również udanym
dla osób, które lubią tańczyć i śpiewać- słowem dobrze się bawić. Dobrze
będziemy wspominać trzy wycieczki
autokarowe: zwiedzanie Świnoujścia,
zwiedzanie Szczecina wraz z przyległymi okolicami oraz zwiedzanie Kamienia
Pomorskiego, w szczególności Katedry
i wirydarza z koncertem organizowanym i zwiedzaniem przyległych okolic
oraz ważniejszych miejsc   i obiektów
turystycznych. Zwiedzanie Świnoujścia
nie mogło by się odbyć bez zapoznania się   z historią, przygodą i zabawą
w Forcie Gerharda. Fortowe muzeum
to ponad 1000 eksponatów – najstarszy
z XVII wieku, jedno z niewielu w Europie Żywych muzeów. Turyści mogą
przemieszczać się w czasie i na własnej
skórze poczuć smak wojskowej służby. Fort Gerharda- nadmorska twierdza
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rozpoczęła się część towarzyska. Były
tańce w takt melodii z lat naszej młodości, śpiewy popularnych piosenek
biesiadowych, miłe rozmowy i żarty.
Nikt też nie był głodny ponieważ p.
Janina Michoń oraz jej dzielne pomocnice przygotowały smaczny posiłek,
a na stołach były ciasta, owoce, słodycze i różne napoje. Dla każdego coś
dobrego.
I tak w miłej atmosferze, przy dobrym jedzeniu, tańcach i śpiewie Dzień
Seniora 2011 r. przeszedł do historii
Związku.
Pozwolicie Państwo, że swój artykuł zakończę osobistą refleksją.
Ile jesieni jeszcze los nam podaruje?
Ile lat? Ile miesięcy?
Ile dni przeżyję?
Nikt nie przewidzi i dnia najbliższego.
Niech jesień życia będzie godna. Sobie
i innym życzę tego. «

na wyspie Wolin- wybudowany był
w połowie XIX-go wieku. Warto było
poznać historię Szczecina  i zwiedzać to
piękne miasto. Ciekawa jest historia Kamienia Pomorskiego i Katedry. W każdym wieku można poznawać i uczyć się
historii polskości.
Sądzę, że wszyscy uczestnicy turnusu są zadowoleni i wypowiadają się, że
było warto brać udział w tym zorganizowanym wypoczynku.
Nadmieniam, że uczestnicy korzystali- również z usług biur turystycznych
działających   w Świnoujściu. Wymienić można np. rejs statkiem „Chateaubriand” w krainę 44 wysp i rezerwat
ptactwa. Była to wycieczka z przewodnikiem na statku, muzyką na żywo a dla
uczestników był śpiewający zespół muzyczny wraz z solistą i możliwość zakupu napojów, ciast i innych produktów
w barku.
7 osobowa grupa wyjechała (wypłynęła) na wycieczkę do Kopenhagi i innych miast. Zapewne dobrze przeżyli
przeprawę dookoła cieśniny DRESUND
i wielkiego mostu Dresund. Kopenhaga
to miasto, gdzie bajkowość przeplata
się z nowoczesnym wzornictwem, będącym częścią narodowej tożsamości
i codziennego życia Duńczyków.
Szczęśliwe podróże i powrót
do domu możemy zawdzięczać bardzo

›››
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dobremu kierowcy p. Tomkowi i zapewne Opatrzności Bożej.
W imieniu organizatorów i opiekunów tj. Prezydium Zarządu ORPZRiJ

w Kłomnicach i osób z tego Prezydium
– Teresie Zatoń i Henrykowi Przechdziękujemy za wspólnie spędzony mile
czas.

„Wesołe trzynastki” i nie tylko
w Gimnazjum w Kłomnicach
Emilia Gała, Agata Górska, Magdalena Łukasik

T

radycyjnie wraz z nadejściem
nowego roku szkolnego w Gimnazjum w Kłomnicach mają
miejsce wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego. Każdy nowy
przewodniczący i nowi członkowie
wprowadzają mniej lub bardziej znaczące zmiany, dlatego też tegoroczna
przewodnicząca (Emilia Gała) oraz
jej zastępcy (Krzysztof Kloczkowski
i Aleksandra Wasilenko) trzynasty
dzień miesiąca postanowili nazwać
Wesołą 13. Zabawa polega na tym,
iż każdego pechowego dnia miesiąca uczniowie mają za zadanie założyć
ustalony element stroju. Aby zachęcić
kolegów do zabawy klasa, w której
najwięcej uczniów dostosuje się do zaleceń, otrzyma słodki upominek. Dla
przykładu 13 października obchodzili-

śmy Dzień Krawata. Najsumienniejszą
z klas okazała się klasa IIb, w której
90% uczniów przyłączyło się do zabawy.
28 października nasze gimnazjum
obchodziło, w formie zabawy, Halloween. Na tę okazję zorganizowano wybory Miss Czarownic i Mistera Czarodziejów. Każda klasa miała za zadanie
zgłosić po dwoje uczestników, którzy
w odpowiednim i przerażającym stroju
wykonywali powierzone im zadania, takie jak: wyłowienie jabłek z miski pełnej
wody, czy wykazanie się wiedzą na temat Halloween. Oprócz tego wszyscy
uczniowie gimnazjum musieli ubrać się
na czarno i pomarańczowo, dziewczęta
dostały zgodę na makijaż. Również nasze sale lekcyjne zostały przyozdobione
dyniami, duchami czy nietoperzami. Te-

P.S. Uczestnikami byli członkowie
Związku przynależni do Oddziału Rejonowego w Kłomnicach i Kół Związkowych w Pławnie i Ciężkowicach. «
goroczną Miss Czarownic została Natalia Prześlak, a Misterem Czarodziejów
Radosław Dominiak. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody: jabłka oblane
słodkim toffi oraz duszki wypełnione słodyczami. Podczas spotkania nie
mogło również zabraknąć nawiązania
do nadchodzącego, ważnego dla nas
Polaków i katolików, dnia Wszystkich
Świętych. Przypomniane zostały tradycje i obrzędy kościelne związane z tym
świętem, a Pani Dyrektor zwróciła
wszystkim uwagę na to jak niebezpieczne mogą się okazać zabawy z petardami, czy kapiszonami.
W planach samorządu są także akcje
takie, jak: Reggae Day, Wieś Day, czy
najbliższy, zaplanowany na 13 grudnia
Dzień Kapci. W nowym roku kalendarzowym planujemy zorganizować
konkurs Mam Talent, podczas którego
uczniowie będą mogli zaprezentować
swoje uzdolnienia. Mamy wielką nadzieję, że nasi koledzy i koleżanki włączą się do zabawy równie chętnie, jak
do innych organizowanych przez nas
imprez. «

Następny zagraniczny sukces naszej gimnazjalistki
Robert Gonera

J

ustyna Borowik, uzdolniona wokalnie uczennica I klasy Gimnazjum w Zawadzie, laureatka wielu
konkursów i festiwali, stypendystka
Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów

szczególnie uzdolnionych, odniosła następny zagraniczny sukces. Tym razem
została laureatką II Międzynarodowego
Festiwalu w Estonii, który odbywał się
w dniach 28 września - 2 października

Wiadomości kulturalne
Renata Krawiec
Opera na wynos w GOK
W dniu 16 września w sali widowiskowej GOK w Kłomnicach odbył
się kolejny projekt kulturalny zaproponowany miłośnikom muzyki przez
Fundację im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Garnku i Regionalny
Ośrodek Kulturalny w Częstochowie.
Kinowa wersja „Traviaty” Giuseppe
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Verdiego w wykonaniu Metropolitan
Opera z Nowego Yorku. Opera w 3 aktach. Libretto – Francesco Maria Piave, według Damy Kameliowej Aleksandra Dumasa syna. Verdi zetknął
się ze sztuką Dumasa podczas swojej
wizyty w Paryżu w 1852 r i postanowił
stworzyć operę w oparciu o tragiczna
historię kurtyzany. Ostatecznie libre-

2011 roku w mieście Parnu. Przypomnijmy, że wcześniej osiągała sukcesy na festiwalach na Ukrainie i w Rumunii.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
następne osiągnięcia! «
cista Verdiego nadał dziełu nowy tytuł
(wł. Traviata- zabłąkana) pod którym
wystawiono ją w Wenecji. W muzyce Verdiego zapisane są bardzo silne
uczucia: namiętność, radość, zazdrość,
lęk przed śmiercią. T o arcydzieło –
zespolenie, w dodatku idealne słowa
i muzyki, tworzące żywą i piękną opowieść, w której możemy się przejrzeć,
jak w lustrze. Zastanowić i wzruszyć.
Pomyśleć o swoim życiu. I o swojej
śmierci. Traviata zyskała wielką aprobatę pośród naszych widzów. Było
dość dużo widzów, była w przerwie
kawa i herbata, ciasteczka. Prowadzą-

cy spotkanie Pan Miron Pietras – miłośnik i pasjonat tego gatunku. Był konkurs z nagrodami. Liczni zaproszeni
goście, którzy dopełnili wyjątkowemu
klimatu opery, choć w wersji kinowej,
ale sympatycznie, z doznaniami. Warto według takiego projektu zrealizować
kolejną operę na wynos.  
Gminny Dzień Seniora z Joanną
Bartel
23 października w GOK odbył się
Gminny Dzień Seniora. Z ciepłymi
słowami życzeń przybyli goście, wręczając kwiaty: Zastępca Wójta Gminy Kłomnice Pani Wanda Kusztal,
Przewodniczący Zarządu Rejonowego
PZERiI w Kłomnicach – Pan Henryk
Przech. Następnie śpiewająco powitała
i podzieliła się talentem Justyna Borowik – uczennica Zespołu Szkół w Zawadzie, prowadzona pod kierunkiem
Małgorzaty Gojevic. Piosenkę, którą
zaśpiewała to „Zakochani” z repertuaru Natalii Kukulskiej. W tę niedzielę
wyjątkowo, bo i wydarzenie wielkie,
że w naszych skromnych progach gościć mogliśmy Joannę Bartel. Niezaprzeczalnie najbardziej znana i lubiana Ślązaczka w Polsce, a może nawet
w Europie. Znana nam najbardziej
z roli Andzi Dworniok z komediowego serialu ”Święta wojna”. To artystka

kabaretowa, mająca ogromne poczucie
humoru, niepowtarzalny styl, tryska
energią, jak wulkan. Wystąpiła w programie autorskim „Tok Szok” Na mieście nie słyszałam złych słów o programie, tylko zachwyt. Tych, których nie
było nie warto przekonywać o różnorodności form upowszechniania działalności kulturalnej w naszej instytucji,
nawet z ruchu profesjonalnego?
„Grusza” wciąż na topie
Z „Imieninami u Ignaca” wzięli
udział w XVI Regionalnym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych –Kalendarz Obrzędowy w Katowicach Szopienicach zajmując III miejsce. Została
uhonorowana autorka scenariusza i re-

żyser – P. Janina Gołdy. Biesiadować
będą na Gali w dniu 28 października.
Gratulujemy i życzymy powodzenia
również na kolejnej imprezie – Jubileuszowy Jurajski Przegląd Zespołów
Ludowych „Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje” w Koziegłowach w dniach 19
- 20 listopada.
Z imprez w najbliższym czasie:
- XXII Edycja Konkursu Sztuki Recytatorskiej w dniu 2 grudnia
- Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Anioły z masy solnej i Pierniki” 18 grudnia (rozstrzygnięcie Konkursu i otwarcie wystawy) Wszelkie
informacje na stronie internetowej
GOK www.gokklomnice.pl  «

Mikołajki w GOK w Kłomnicach
Dawid Chybalski

G

minny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach, serdecznie
zaprasza na Spektakl o tematyce świątecznej w wykonaniu: dzieci i młodzieży z Zespołu Teatralnego.
W tym roku prezentujemy Państwu
całkiem nowy i baśniowy spektakl pt.
„Mikołajki 2”.
Trwająca ponad 1.5 godz. opowieść,
którą przygotowaliśmy dla wszystkich
bez względu na wiek, wprowadzi nas
w świąteczny nastrój, poprzedzający
Święta Bożego Narodzenia.
Akcja rozgrywa się w dniu 6 grudnia,
znanego jako dzień Św. Mikołaja, w rodzinie, w której trójka dzieci, nie może
się doczekać na przybycie zimowego
gościa. Zniecierpliwione, grzecznie
wysłuchują babci i dziadka, zasypia-

ją podczas historii o Prawdziwym Św.
Mikołaju.
Niespodziewany zwrot akcji, oraz komiczne nałożenie się sytuacji, doprowadza do pięknego finału. Ale jak to
było naprawdę, jest już tajemnicą,
aby dowiedzieć się wszystkiego, trzeba
przyjść na spektakl i poznać historię
o prawdziwym Św. Mikołaju.
Pełen humoru, baśniowości, prostych dialogów i chwytliwych piosenek z rytmiczną choreografią, spektakl
dla dużych i małych. „Mikołajki 2”
na zimowe wieczory w GOK w Kłomnicach.  Premiera w mikołajkowy wieczór 4.12.2011., godz. 17.00 w GOK
w Kłomnicach!
Spektakl realizowany jest przez
Zespół Teatralny Dzieci i Młodzieży
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w GOK w Kłomnicach, prowadzony
przez ucznia Autorskiego Liceum Artystycznego w Częstochowie - Dawida Chybalskiego, pod opieką teatralną
pani Renaty Krawiec. Charytatywny
spektakl ma na celu popularyzowanie
zajęć teatralnych w GOK w Kłomnicach dla uczniów ze szkół i przedszkoli
w Gminie Kłomnice. Spektakl ten powstał na potrzeby akcji charytatywnej
dla dzieci potrzebujących, jest jedną
z kwest organizowanych przez GOK
na zakup paczek żywnościowych dla
tych dzieci, rozdanych w okresie Świąt
Wielkanocnych w 2012r. Bajki z Mikołajem oraz inne informacje dostępne
są na stronie internetowej: www.gokklomnice.pl. «
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Obóz wypoczynkowy Młodzieżowych drużyn
Pożarniczych w Jarosławcu
Joanna Zawada, Nicol Konieczna OSP Zdrowa

W

okresie od 10.07 do
23.07.2011 roku odbył
się obóz Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu. Grupa 96 młodych strażaków z
woj. Śląskiego i Czech (w tym 8 osób
z Gminy Kłomnice) spędziła aktywnie
dwa tygodnie nad polskim morzem.
Dostali odpowiedniego koloru czapki i
koszulki i zostali podzielenie na 3 plutony wiekowe.
Musieli spać w namiotach, uczyć się
musztry i poznawać wszystkie tajniki
związane ze strażą. Wykonywali podstawowe zadania bojowe i gasili „pożary”. Oczywiście był też czas wolny:
odpoczynek na plaży, wypady na miasto, zwiedzanie pobliskich, ciekawych
miejsc, basen, dyskoteki i ogniska.
W wolnym czasie została również zorganizowana olimpiada sportowa. Jak

na każdym obozie tak i na tym odbył
się chrzest. Nowi obozowicze, musieli
przejść przez przygotowany wcześniej
tor przeszkód. Nie było łatwo, jednak
wszyscy ukończyli go bez większych
obrażeń. Wybrana grupa strażaków
pojechała również na zawody w piłkę nożną w których odnieśli znaczący
wynik- II miejsce. Pod koniec przyszedł czas na egzamin, każdy zdawał go
według swoich możliwości. Egzamin na członka,
dowódcę lub instruktora
Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej.
Wszyscy
obozowicze ukończyli go
z pozytywnym wynikiem.
Następnego dnia nadszedł
czas na pożegnanie, nikt
nie chciał się rozstawać,

Powiatowe strzelanie!
Zdzisław Matusiak, Jarosław Poroszewski

W

dniu 25 września 2011
r. w Hali Sportowej
w Kłomnicach odbył się
turniej strzelecki o puchar Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Organizatorami byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS
i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice.
Po oficjalnym otwarciu zawodów
przez Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca i przewodniczącego powiatowej organizacji LZS p. Krzysztofa
Smelę, przystąpiono do rywalizacji
w dwóch kategoriach strzeleckich:
karabinek pneumatyczny i pistolet
pneumatyczny. Każdy z uczestników
mógł startować w obu wymienionych
kategoriach. W sumie udział w zawodach wzięło 49 zawodników reprezentujących gminy Mykanów i Kłomnice.
Mimo dużego wysiłku organizacyjnego i promocyjnego wiele gmin nie
skorzystało z możliwości zaprezento18

wania się w tak prestiżowych zawodach.
Sędzią głównym był p. Damian
Matysiak z Dąbrowy Górniczej posiadający uprawnienia sędziowskie klasy
krajowej. Turniej prowadził p. Wiesław Matyga reprezentujący głównego organizatora turnieju - Zrzeszenie
LZS. Puchary, statuetki i dyplomy
dla zwycięzców oraz poczęstunek
dla uczestników zawodów zapewniło
Zrzeszenie LZS. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna Kłomnic w składzie: Ryszard Brzozowski,
Zdzisław Matusiak – pistolet pneumatyczny, Tomasz Śliwakowski, Tomasz
Zyzik – karabinek pneumatyczny.
Drużynę Mykanowa reprezentowali:
Adam Lampa, Tomasz Organa – pistolet pneumatyczny, Dariusz Rowicki, Piotr Kosela – karabinek pneumatyczny.
Klasyfikacja czołowych zawodników w poszczególnych kategoriach:

ale nie było innego wyjścia. W przyszłe wakacje szykujemy się na kolejny
wyjazd. Na koniec pragniemy podziękować władzom Gminy oraz Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej za dofinansowanie tej fajnej formy wypoczynku. «

I. Karabinek pneumatyczny: 1. Tomasz Śliwakowski – 88 pkt., 2. Tomasz Zyzik, 3. Jacek Chrząstek, 4.
Jan Borkowski, Zdzisław Matusiak,
5. Andrzej Jurczyk, 6. Rafał Karczewski, 7. Adrian Charaziak (wszyscy reprezentowali Kłomnice), 8. Dariusz
Rowicki, 9. Piotr Kosela, 10. Artur
Rybaniec (reprezentanci Mykanowa).
II. Pistolet pneumatyczny: 1. Ryszard
Brzozowski – 97 pkt., 2. Zdzisław Matusiak, 3. Janusz Sambor, 4. Andrzej
Franc, 5. Jacek Chrząstek, 6. Tomasz
Zyzik, Adrian Charaziak, 7. Jarosław
Poroszewski (wszyscy reprezentowali
Kłomnice), 8. Adrian Lampa (Mykanów), 9. Konrad Kempa (Kłomnice),
10. Tomasz Organa (Mykanów).
Puchar dla najlepszej zawodniczki
w kategorii karabinek pneumatyczny, ufundowany przez Wójta Gminy
Kłomnice, zdobyła startująca poza
konkursem Agnieszka Franc.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji turnieju, jak i do jego
zabezpieczenia serdecznie dziękujemy. «

Dzięń Edukacji Narodowej w Zawadzie

„Wesołe trzynastki” w kłomnickim gimnazjum

Obóz wypoczynkowy Młodzieżowych drużyn Pożarniczych w Jarosławcu
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