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Gminny Biuletyn Informacyjny

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Zespole
Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku

UROCZYSTE WRĘCZENIE ,,Medali Komisji Edukacji Narodowej”.
Od prawej :Wanda Kusztal-v-ce wójt gminy Kłomnice, Stanisław Faber –Śląski
Kurator, Piotr Litwa –Wojewoda Śląski, Jacek Staniewski –v-ce wójt gminy
Mykanów, Krystyna Szumilas-poseł, była Minister Edukacji Narodowej.

Szanowni czytelnicy

C

ztery lata temu wybieraliśmy radnych do Rady Gminy Kłomnice oraz wójta gminy. Teraz przed nami kolejne wybory. Pora więc na podsumowanie, co wójt i radni
w minionej kadencji zrobili dla zrównoważonego rozwoju
naszej gminy. Celowo używam słów „zrównoważony rozwój”, bo pod takim hasłem ja i mój komitet wyborczy, startowaliśmy do kolejnych wyborów. Po wyborach w 2010
roku, do Rady Gminy Kłomnice, oprócz radnych z mojego
komitetu wyborczego, weszli również radni z innych komitetów wyborczych, także
z tych, które zgłaszały swojego kandydata na wójta gminy. Taka sytuacja ma miejsce od 2002 roku, kiedy to w wyborach bezpośrednich, po raz pierwszy zostałem
wybrany wójtem gminy. Co prawda od 1994 roku byłem v-ce wójtem gminy i specyfika pracy w samorządzie nie była mi obca, ale wówczas istniał Zarząd Gminy,
którego przewodniczącym był ówczesny wójt, a wszyscy członkowie zarządu byli
radnymi, to znaczy że na sesjach rady gminy mogliśmy głosować za swoimi postulatami. Od 2002 roku, na skutek zmiany ustawy o samorządzie gminnym, wójt już nie
jest radnym i na sesjach rady gminy nie może głosować za projektami uchwał, które
ma obowiązek przygotować. Jednocześnie wójt, jako jednoosobowy zarząd gminy,
odpowiada dosłownie. za każdą wydaną w gminie złotówkę. Tak więc uchwalanie
budżetu dla gminy, musi być odzwierciedleniem wzajemnych relacji między radnymi a wójtem i ustaleniem priorytetów, na co w danym roku powinny być wydawane
gminne pieniądze i na co należy zaciągać kredyty. Nikt kto ma choć trochę pojęcia,
o prowadzeniu inwestycji o milionowych nakładach, nie będzie kwestionował konieczności zaciągania kredytów na ten cel. Przecież nawet, te słynne w mediach,
leżące na ziemi, pieniądze unijne na inwestycje, wymagają od tzw „beneficjentów”,
żeby najpierw wybudowali np kanalizację, za własne środki – czytaj kredyty, a dopiero potem występowali o zwrot części poniesionych nakładów. To są zbyt skomplikowane procedury, aby je w tym felietonie szczegółowo wyjaśniać ale wspominam
o nich, bo wyborcze materiały niektórych kandydatów na wójta, deprecjonują to co
udało się nam w ostatnich latach osiągnąć. Na przykład oddany ostatnio do użytku
największy i najładniejszy w regionie, plac zabaw i rekreacji ruchowej, przez kandydatkę na wójta, został nazwany kiełbasą wyborczą. Wszystkie gminne inwestycje,
są realizowane zgodnie z przyjętym od 2002 roku programem ich finansowania.
Najpierw realizujemy te, do których dostajemy dofinansowanie ze strony środków
unijnych lub innych źródeł zewnętrznych, bo w ten sposób obniżamy własne wydatki. chociaż jak pisałem wcześniej, najpierw trzeba wybudować, a dopiero czekać
na zwrot dofinansowania. Akurat w tej kadencji, większość poważnych inwestycji,
została zrealizowana w Rzerzęczycach, bo właśnie tam udało się pozyskać dofinansowanie unijne na budowę pierwszego etapu kanalizacji, co otwiera dalsze możliwości, na rozbudowę tej jakże potrzebnej infrastruktury. Kolejne inwestycje na terenie
gminy jak nowe targowisko. rewitalizacja terenu przy ul Parkowej w Kłomnicach, ul
Księża i Gwiezdna, Leśna w Lipiczach, oczyszczalnia ścieków w Nieznanicach oraz
cały szereg innych zadań, zostało wykonanych w oparciu o środki unijne. Szerzej na
ten temat możecie państwo przeczytać w dodatku do Gazety Kłomnickiej. Wszystkie podane tam dane pochodzą z dokumentów pod wspólnym tytułem „Uchwała o wykonaniu budżetu Gminy Kłomnice za rok..... /2010/, 2011/, 2012/, 2013/
i pierwsze półrocze 2014.”, które są dostępne na stronach Urzędu Gminy Kłomnice.
Tak więc ja piszę o tym, co faktycznie zostało wykonane i co powinno być kontynuowane, a nie obiecuję, przysłowiowych gruszek na wierzbie.
Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich do urn wyborczych w dniu 16 listopada.
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Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
do Rady Gminy Kłomnice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))
Gminna Komisja Wyborcza w Kłomnicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych:
Okręg Nr 1

1. MATUSZCZAK Stanisław Mikołaj, lat 63, zam. Kłomnice, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. GONERA Kamil Marcin, lat 23, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. JUSZCZYK Robert Wojciech, lat 41, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. PRZECH Henryk Roman, lat 72, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW FORUM OBYWATELSKIE I SAMORZĄDOWE - lista nr 27

5. LIGOCKI Marek Marian, lat 56, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

6. KROK Paweł Tomasz, lat 28, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

Okręg Nr 2

1. ŚLĘZAK Sabina Wiesława, lat 42, zam. Kłomnice, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. ŁĄGIEWKA Elżbieta Małgorzata, lat 50, zam. Kłomnice

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. MANIURA Borys Brunon, lat 27, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. WILK Dariusz Michał, lat 33, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW FORUM OBYWATELSKIE I SAMORZĄDOWE - lista nr 27

5. ŁĘGOWIK Andrzej Wojciech, lat 50, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

6. SZYMCZYK Wojciech Piotr, lat 44, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

7. SAMBOR Janusz Szczepan, lat 60, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 3

1. WORWĄG Adam Michał, lat 33, zam. Kłomnice, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KRZEMIŃSKI Piotr Maciej, lat 46, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. MUSIAŁ Barbara Ewa, lat 41, zam. Michałów

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. OWCZAREK Robert, lat 45, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW FORUM OBYWATELSKIE I SAMORZĄDOWE - lista nr 27

5. ŚLIWAKOWSKA Małgorzata Cecylia, lat 50, zam. Kłomnice

zgłoszona przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

6. ŁĄGIEWKA Michał Paweł, lat 27, zam. Kłomnice

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29
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7. MICHOŃ Mariusz Stanisław, lat 39, zam. Michałów

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 4

1. ZGRZEBNA Barbara Ewa, lat 53, zam. Pacierzów, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. RACHWALIK Grzegorz Aleksander, lat 24, zam. Pacierzów
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. ŚLIWAKOWSKA Joanna Zofia, lat 45, zam. Kłomnice

zgłoszona przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

4. ŚLIWAKOWSKI Tomasz Henryk, lat 47, zam. Michałów

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

5. MODLASIŃSKI Zbigniew Andrzej, lat 57, zam. Michałów

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

6. WOŁEK Marcin Rafał, lat 35, zam. Pacierzów

zgłoszony przez KWW MARCINA WOŁKA - lista nr 33

Okręg Nr 5

1. KIPIGROCH Sławomir Jacek, lat 41, zam. Witkowice, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KOPACKI Sławomir Piotr, lat 52, zam. Witkowice

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. RAJ Dawid Henryk, lat 26, zam. Witkowice

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. BORYŚ Norbert Maciej, lat 27, zam. Witkowice

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

5. NALEWAJKA Małgorzata Lidia, lat 53, zam. Witkowice

zgłoszona przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 6

1. GORZELAK Andrzej Szczepan, lat 62, zam. Zdrowa, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. MICHOŃ Mariusz Krzysztof, lat 38, zam. Nieznanice

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. WALASIK Rafał Sławomir, lat 35, zam. Nieznanice

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. BARTKIEWICZ Anna Irena, lat 59, zam. Nieznanice

zgłoszona przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

5. MILCZAREK Wojciech Paweł, lat 44, zam. Nieznanice

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 7

1. KUBIK Maria Małgorzata, lat 49, zam. Zdrowa, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KUNA Kazimierz, lat 52, zam. Zdrowa

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. DOLNIAK Piotr Tadeusz, lat 40, zam. Zdrowa

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

4. ŁAPETA Jarosław Adam, lat 41, zam. Zdrowa

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30
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Okręg Nr 8

1. KRÓL Sławomir Aleksander, lat 47, zam. Skrzydlów, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. SZYMCZAK Marek Andrzej, lat 38, zam. Adamów

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. WOŁEK Zdzisława Bogumiła, lat 61, zam. Adamów

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. SIWY Marcin Adam, lat 30, zam. Skrzydlów

zgłoszony przez KWW FORUM OBYWATELSKIE I SAMORZĄDOWE - lista nr 27

5. BORAL Dorota Katarzyna, lat 37, zam. Skrzydlów

zgłoszona przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

6. SIOŁA Stanisława, lat 72, zam. Skrzydlów

zgłoszona przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

7. OCIEPA Małgorzata Agata, lat 48, zam. Adamów

zgłoszona przez KWW MAŁGORZATY OCIEPA - lista nr 32

Okręg Nr 9

1. KOZA Anna Barbara, lat 40, zam. Rzeki Małe

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

2. SKÓRKA Daniel Adam, lat 37, zam. Rzeki Wielkie

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. CIUPA Włodzimierz Jacenty, lat 59, zam. Rzeki Małe

zgłoszony przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

4. DUMIN Tadeusz Krzysztof, lat 59, zam. Rzeki Wielkie

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 10

1. CIEŚLAK Zbigniew Robert, lat 45, zam. Kłomnice, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. ŚPIEWAK Andrzej Maciej, lat 51, zam. Rzerzęczyce

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. CHORYŁEK Wojciech Ryszard, lat 47, zam. Rzerzęczyce

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. LEWICKA Natasza Małgorzata, lat 33, zam. Rzerzęczyce

zgłoszona przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

5. ŻUREK Bartłomiej Paweł, lat 35, zam. Rzerzęczyce

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

6. PILIS Robert Zbigniew, lat 29, zam. Rzerzęczyce

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 11

1. TARANOWICZ Piotr Jan, lat 55, zam. Rzerzęczyce, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. MAZUR Henryka Łucja, lat 54, zam. Rzerzęczyce

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. MIELCZAREK Marcel Sławomir, lat 29, zam. Rzerzęczyce
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. MAZUR Aniela Maria, lat 46, zam. Rzerzęczyce

zgłoszona przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

5. POLITAŃSKI Sylwester Robert, lat 50, zam. Rzerzęczyce

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30
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Okręg Nr 12

1. JĘDRAS Wiesława Marianna, lat 54, zam. Garnek, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. HAMERLA Olga Kinga, lat 25, zam. Garnek

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. SZYMCZYK Maciej Marek, lat 21, zam. Garnek

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. ŚLĘZAK Mirosław Stanisław, lat 52, zam. Garnek

zgłoszony przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

5. OCIEPA Mariusz Michał, lat 23, zam. Garnek

zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

6. CIASTEK Janusz Mieczysław, lat 45, zam. Garnek

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 13

1. CHARAZIAK Marek Józef, lat 50, zam. Chmielarze, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KĘPA Anna Maria, lat 31, zam. Karczewice

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. BEDNARCZYK Mariusz Henryk, lat 45, zam. Karczewice

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

4. RACHWALIK Jarosław Tomasz, lat 47, zam. Karczewice

zgłoszony przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

5. MICHOŃ Magdalena Izabela, lat 39, zam. Karczewice

zgłoszona przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA - lista nr 29

6. GALA Grzegorz Marian, lat 50, zam. Karczewice

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

7. JURCZYK Sławomir Marian, lat 50, zam. Kuźnica

zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA JURCZYKA - lista nr 34

Okręg Nr 14

1. WILK Andrzej Jan, lat 48, zam. Zawada, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. MAJCHRZAK Eugeniusz, lat 74, zam. Śliwaków

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

Okręg Nr 15

1. PIECH Jan Marian, lat 53, zam. Konary, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KROK Aneta Ilona, lat 37, zam. Konary

zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. WILKOSZEWSKI Kazimierz Stanisław, lat 53, zam. Konary

zgłoszony przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE - lista nr 28

4. BRUŚ Witold Antoni, lat 61, zam. Konary

zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY - lista nr 30

5. WOCH Zofia Józefa, lat 58, zam. Lipicze

zgłoszona przez KWW ZOFII WOCH - lista nr 31

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach
Janusz Bławat
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Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach
na Wójta Gminy Kłomnice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja
Wyborcza w Kłomnicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kłomnice:
1. JUSZCZYK Piotr Jacek, lat 42, wykształcenie wyższe, zam. Kłomnice,członek partii: Platforma Obywatelska RP
zgłoszony przez KWW PIOTRA JUSZCZYKA
2. KĘPA Robert Józef, lat 35, wykształcenie wyższe, zam. Karczewice,członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3. MIZERA Barbara Maria, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Nieznanice,członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej,
popierany przez: Sojusz Lewicy Demokratycznej
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM
4. WIŚNIEWSKI Leszek Eugeniusz, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Rzerzęczyce,członek partii: Polskie Stronnictwo
Ludowe, popierany przez: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
5. ZAJĄC Adam Michał, lat 67, wykształcenie wyższe, zam. Kłomnice,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA-GWARANCJĄ ROZWOJU GMINY
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach
Janusz Bławat

Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Zmiany w płatnościach bezpośrednich w roku 2015-komunikat ARiMR

W

2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zreformowany system
wsparcia bezpośredniego.
Na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnicy są na
bieżąco informowani o toczących się
konsultacjach, ich wynikach oraz ustaleniach co do ostatecznego kształtu płatności bezpośrednich w Polsce.
Informacje istotne z punktu widzenia przyszłej współpracy rolników
z ARiMR na gruncie obsługi wniosków o przyznanie wsparcia bezpośredniego w 2015 r.
• Co do zasady, dotychczasowe zasady współpracy rolnika z ARiMR
nie ulegną zmianie. Rolnicy, którzy
w tym roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, na początku 2015
r., tak jak dotychczas, otrzymają od
ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym.
Wniosek ten będzie zawierał nowe
8

elementy (w tym ewentualnie dodatkowe załączniki itd.), tym niemniej
staraniem ARiMR jest wypracowanie takiego formularza, by jego wypełnienie nie generowało zbytnich
obciążeń dla rolnika. Tak jak w latach ubiegłych, wniosek będzie również dostępny na stronach ARiMR.
• Wraz z wnioskiem, rolnik otrzyma
instrukcję jego wypełnienia, do której planowane jest dołączenie dodatkowych materiałów informacyjnych,
tak by dodatkowo powiększyć zakres
informacji rolnika o nowym systemie wsparcia.
• Podobnie do obecnego trybu współpracy, rolnik ubiegający się o wsparcie będzie musiał złożyć wniosek we
właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę Biurze
Powiatowym ARiMR.
• Rolnik, który nie składał wniosku
o przyznanie płatności w 2014 r., będzie mógł pobrać czysty formularz
w biurze powiatowym i oddziałach

regionalnych ARiMR lub ze strony
internetowej www.arimr.gov.pl. Korzystając z platformy aplikacyjnej
umieszczonej na tej stronie, rolnik
będzie mógł również złożyć wniosek
bezpośrednio przez Internet.
• Podstawowe terminy obsługi wniosków nie ulegną zmianie, tj. podobnie jak w latach poprzednich rolnik
będzie zobowiązany do złożenia
wniosku w okresie od 15 marca do
15 maja. Dotychczas obowiązujące
terminy realizacji płatności również
nie ulegną zmianie.
Najistotniejsze zmiany w systemie
płatności bezpośrednich od 2015 r. dotyczą:
• rodzajów płatności (schematów),
o które rolnik będzie mógł się ubiegać;
• wymogów, których spełnienie będzie
warunkowało przyznanie rolnikowi
poszczególnych płatności.

Zmiany w dopłatach obszarowych- Szkolenie dla rolników

U

rząd Gminy w Kłomnicach serdecznie zaprasza rolników z terenu gminy Kłomnice na szkolenie
organizowane przez Agencję Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie. Tematem szkolenia będą zmiany w systemie

płatności obszarowych w 2015 r. Szkolenie odbędzie się w dniu 06.11.2014 r.
w sali sesyjnej urzędu gminy Kłomnice
o godzinie 1000 . «

Wywozy odpadów w Gminie Kłomnice w Grudniu 2014 roku
Odpady selektywnie zbierane (worek niebieski i brązowy)
Dzień miesiąca

miejscowość, ulica

1

Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice

8

Nieznanice, Zdrowa

17

Rzerzęczyce (oprócz ul. Mstowskiej, Kolejowej i Wolności),Adamów (tylko ul. Rycerska 19,21,23)

18

Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce (ul. Mstowska, Wolności, Kolejowa), Kłomnice (ul. Dworcowa, Łąkowa,
Wrzosowa, Południowa, Nieznanicka, Zielona, Krótka, Janaszowska), Janaszów

22

Skrzydlów, Adamów (oprócz ul. Rycerskiej nr 19,21,23), Huby

23

Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice (tylko ul. Częstochowska, Gwiezdna, Księża, Księżycowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska)

24

Garnek, Kuźnica, Chmielarze, Michałów Kłomnicki

29

Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna

30

Kłomnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa,Dworska, Kolejowa, Leśna, Parkowa, Pocztowa, Projektowana,
Sądowa, Strażacka, Targowa, Wesoła, Zachodnia),

31

Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice

31

Bartkowice, Pacierzów, Konary
Odpady komunalne zmieszane (kosze)

Dzień miesiąca

miejscowość, ulica

1

Chorzenice, Nieznanice

2

Michałów Rudnicki, Witkowice, Niwki, Przybyłów,

3

Zdrowa, Kłomnice (ul. Nieznanicka, Krótka, Zdrowska),

4

Rzerzęczyce (ulice: Mstowska, Ogrodowa, Wolności, Zachodnia, Bagnista, Witkowska, Brzozowa, Polna,Bugaj), Adamów (tylko ul. Rycerska 19, 21 ,23)

5

Rzerzęczyce (tylko ulice: Kolejowa), Kłomnice (tylko ulice: Brzozowa, Wrzosowa, Leśna, Łąkowa, Południowa, Dworcowa, Pocztowa, Projektowana, Strażacka)

8

Rzerzęczyce (tylko ulice: Lesna, Skrzydłowska, Spacerowa, Słoneczna, Stawowa, Szkolna), Adamów (oprócz
ul. Rycerskiej nr 19,21,23)

10

Bartkowice, Konary

15

Skrzydlów, Huby

16

Garnek, Kuźnica, Chmielarze

22

Karczewice, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

23

Śliwaków, Zawada, Zberezka

24

Kłomnice (tylko ulice Bartkowicka, Dworska, Targowa, Sądowa), Pacierzów

29

Kłomnice (tylko ulice: Kolejowa, Częstochowska, Parkowa, , Wesoła, Zachodnia), Jamrozowizna, Lipicze

30

Kłomnice (tylko ulice: Gwiezdna, Janaszowska, Księża, Księżycowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna,
Zielona), Pustkowie Kłomnickie, Janaszów, Michałów Kłomnicki,
GAZETA KŁOMNICKA -Październik 2014
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Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców, iż termin płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014
(październik, listopad, grudzień) mija
15 listopada 2014r. (nr rachunku.: 49
8264 0002 2001 0000 0039 0001)
NOWA STAWKA OPŁATY
Wójt Gminy Kłomnice informuje,
iż od stycznia 2015r. zmieni się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do osób
samotnie zamieszkujących. A więc, jeśli odpady są segregowane miesięczna
stawka opłaty będzie wynosiła:
• gospodarstwo domowe liczące 1
osobę – 10,00 zł

Pozostałe stawki pozostają bez zmian,
czyli:
• gospodarstwo domowe liczące od 2
do 3 osób – 17,00 zł
• gospodarstwo domowe liczące od 4
do 6 osób – 27,00 zł
• gospodarstwo domowe liczące powyżej 6 osób – 37,00 zł
Jeśli odpady nie są segregowane
stawka opłaty jest dwukrotnie wyższa.
W związku z powyższym od stycznia 2015 roku obowiązywać będzie
nowy wzór deklaracji dla osób, które mieszkają same. Zobowiązane one
będą złożyć po 1 stycznia 2015r. deklarację zmieniającą stawkę opłaty.
Uwaga: Nową deklarację składają tylko mieszkańcy, dla których zmieni się

Już otwarta „Tęczowa Kraina”
Renata Krawiec

F

antastycznie i bajecznie w „Tęczowej Krainie” w Kłomnicach.
Jeszcze niedawno przy ulicy
Parkowej w Kłomnicach, było dzikie
wysypisko śmieci. Pomysłodawcą i inicjatorem rewitalizacji terenu po wysypisku śmieci wraz z adaptacją na cele
rekreacyjno-kulturalne jest Wójt Gminy
Kłomnice- P. Adam Zając. Koszty inwestycji to 1.852.824,03 zł dofinansowano
z środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013. Dofinansowanie stanowi 85%
kosztów kwalifikacyjnych inwestycji
tj. 1.574.900,42 zł, pozostałe to środki
z budżetu gminy. Projektantem terenu
rekreacyjno-kulturalnego jest P. Aneta Chrząstek-Szyc. Wykonawcą robót
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Wilk” z Kłobucka P. Ryszarda Wilka. W dniu 18 października
z inicjatywy Wójta Gminy Kłomnice
przy współpracy Pracowników Urzędu
Gminy i Dyrektora GO K w Kłomnicach wraz z Pracownikami, nastąpiło
uroczyste otwarcie Terenu Rekreacyjno-Kulturalnego „Tęczowa Kraina”. Aura
przepiękna z dużą ilością słońca i wspaniałych humorów zgromadzonej publiczności z naszego środowiska lokalnego, ale
też daleko poza nim. Poświęcenia „Tęczowej Krainy” dokonał Ksiądz Kanonik
Mirosław Turoń Proboszcz Parafii pw.
Św. Marcina w Kłomnicach. Przecięcia
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stawka opłat, a więc osoby samotnie
zamieszkujące.
POPIÓŁ Z PALENISK
DOMOWYCH

Urząd Gminy Kłomnice przypomina mieszkańcom, iż od stycznia 2015
roku popiół należy gromadzić oddzielnie. Jeśli na nieruchomości zamieszkałej jest wytwarzany popiół i istnieje
konieczność jego odbioru, właściciel
nieruchomości powinien złożyć zapotrzebowanie na pojemnik do gromadzenia popiołu w Urzędzie Gminy lub
u sołtysa. Za odbiór popiołu jako oddzielnej frakcji odpadów nie będą pobierane dodatkowe opłaty. «

na mistrzostwach świata Freestyle Football- Super Ball 2014. Impreza odbyła się
w czeskim Libercu w kategorii Routine.
Pochodzi z Rzerzęczyc, jest czynnym zawodnikiem i współzałożycielem jednej
wstęgi dokonał Wójt Gminy Kłomnice z najbardziej rozpoznawalnych grup frewraz z podekscytowanymi, ale bardzo za- estyle football w Polsce – R-Style. Wicedowolonymi dziećmi. Nastąpiło uroczy- mistrzostwo Adriana Franca było najlepste otwarcie ku zadowoleniu wszystkich szym osiągnięciem Polski w Czechach.
bez względu na wiek. Wójt zwrócił uwagę U nas zyskał zainteresowanie i podziw.
na wartość piękna, jakim jest plac zabaw, Teren rekreacyjno-kulturalny już sam
urządzenia rekreacyjno-sportowe dla w sobie jest uroczy, kolorowy przez archimniejszych i większych. Prosił o zadbanie tekturę urządzeń, chodników, promenad,
o nie. Jedno jest pewne taki teren, jak ten oświetlenia, fontann, ścieżek edukacyjrekreacyjno-kulturalny „Tęczowa Kraina” nych, amfiteatru. A do tego jeszcze szczenie ma sobie równych w dalekiej okoli- biot zadowolonych dzieci i rodziców jest
cy! W czasie trwania uroczystości były dowodem wyjątkowej, i kulturalnej celosame atrakcje. Przechadzające się z ko- wości sensownego wypoczynku w naszej
szami pełnymi słodyczy postacie z bajek, gminie. Doznaliśmy miłego wydarzerozśmieszający nas klauni na szczudłach, nia dotyczącego celowego i sensownego
wata cukrowa, skręcanie balonów, bańki wypoczynku, odtąd w „Tęczowej Kramydlane w rozmiarze XL przyprawiało inie” za sprawą Wójta Gminy Kłomnice.
każdego, już o naturalny uśmiech. Nauka Dziękujemy wszystkim darczyńcom za
Gry na bębnach djembe. Radosne dzie- wsparcie zwłaszcza w upominki, słodycze
cięce konkursy sprawnościowe, zgaduj- dla dzieci: Wójtowi Gminy Kłomnice,
-zgadule z nagrodami, malowanie buzi, Bankowi Spółdzielczemu w Kłomnidobra muzyka i wesołe dziecięce prze- cach, GS „S-Chł” w Kłomnicach, P. Jaboje -podkreślały to wyjątkowe, wręcz dwidze i Jackowi Pindychom –Sklep
wymarzone przez dzieci (i nie tylko!) Lewiatan w Kłomnicach, P.Ryszardowi
miejsce zabaw i uroczystości. Stunt ro- Wilkowi wykonawcy robót budowlanych
werowy, czyli inaczej wykonywanie tric- z Kłobucka. Wyrażamy wdzięczność P.
ków podczas jazdy na rowerze cieszył się Stanisławowi Matuszczakowi- sołtysoogromnym powodzeniem. Śmiałkowie wi i Radnemu z Kłomnic za poczynioto dwaj młodzi ludzie z Kłomnic: Janek ne prace techniczne na placu zabaw. To
Milc i Konrad Stępień. Trenują od ponad może się permanentnie powtarzać z taką
dwóch lat. Mają kilka chwytów o wyso- piękną atmosferą, taką, jaka było w dniu
kim stopniu trudności: scorpio i churro 18 października, tym razem - z okaoraz christ. Dzięki tej uroczystości po- zji Gminnego Dnia Dziecka Reportaż
znaliśmy wicemistrza świata – Adriana z uroczystości znajdziecie w Internecie
Franca. Wywalczył on drugie miejsce na stornie NTL Radomsko. «

GMINA KŁOMNICE W LATACH 2011-2014
Lata 2011 do 2014 to dalszy rozwój gminy Kłomnice. Należy jednak pamiętać, że o rozwoju gminy świadczy nie tylko
ilość wykonanych inwestycji. Z przyczyn zrozumiałych, największe zainteresowanie mieszkańców każdej gminy wiejskiej
budzą te inwestycje, które zmniejszają przepaść w budowie infrastruktury dzielącą nas od mieszkańców miast. Wodociągi,
kanalizacja sanitarna, oświetlenia uliczne, nowoczesne drogi, to najczęściej wysuwane przez mieszkańców wsi postulaty do
realizacji przez aktualne władze gminy. A jak to wygląda w naszej gminie?
Budowa infrastruktury drogowej wraz z towarzyszącymi jej mediami trwa latami i jest bardzo droga, bo po wybudowanej
kanalizacji trzeba odbudowywać drogę, a nie zawsze koszty odbudowy drogi można włączyć w koszty budowy kanalizacji.
W 2012 roku oddaliśmy do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Huby oraz 2 pompownie ścieków,
a także 3 km kolektorów kanalizacji sanitarnej i rurociąg tłoczny o dł. 733,5 m i 2.480 mb. przykanalików do pierwszej
studni. Koszt całkowity inwestycji to 14 058 898,86 zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 9 696 653,32 zł.
W latach 2011-2014 gmina pozyskała łącznie kwotę 23 839 884 zł dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację
zadań gminnych.

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Huby - ta inwestycja pozwoli na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Rzerzęczycach, a w przyszłości w Skrzydlowie, Rzekach, Karczewicach oraz Witkowicach i Chorzenicach.

W listopadzie 2013 roku została oddana
do użytku nowa bezobsługowa oczyszczalnia
ścieków w miejscowości Nieznanice, która
docelowo będzie przyjmowała ścieki z całych
Nieznanic i z części Witkowic, w tym ze szkoły.
Koszt budowy tej oczyszczalni to 1 220 661,05
zł, w tym dofinansowanie w kwocie 892 453 zł.

www.klomnice.pl
Prawie cała gmina jest zwodociągowana, ale przybywa nowych miejsc pod zabudowę w terenach pozbawionych wodociągu. Dlatego w ostatnich trzech latach wydaliśmy na rozbudowę sieci około 500 000 zł i zleciliśmy opracowanie kompleksowej gospodarki wodnej.

Budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych to stały wydatek w naszych corocznych budżetach. W latach 2011-2013
wybudowanych lub przebudowanych zostało około 14 kilometrów dróg za łączną kwotę 4 541 419 zł. Gmina w tym samym
czasie przeznaczyła na budowę dróg powiatowych 1 215 680 zł. W wyliczeniach tych brakuje trwającej budowy ulicy Księżej
i Gwiezdnej w Kłomnicach.

Wraz z rozbudową dróg i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców co rok wydajemy średnio około 150 000 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego, a ostatnio korzystając z dofinansowania unijnego wybudowaliśmy w miejscach publicznych
oświetlenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

GMINA KŁOMNICE W LATACH 2011-2014

Przez wiele lat gmina miała problemy z udrażnianiem rowów melioracyjnych i przydrożnych, co w czasie stanów
powodziowych utrudniało odpływ wody.
Usługi takie wykonywane przez wynajęte
firmy były na tyle drogie, że zdecydowano
w 2013 roku o zakupie koparko-ładowarki wraz z osprzętem. Po kilku miesiącach
pracy tego sprzętu, można spokojnie mówić, że był to bardzo dobry pomysł.

W bieżącym roku zrealizowano długo oczekiwaną inwestycję – Targowisko w miejscowości Kłomnice. Całkowity koszt
tej inwestycji to 2 814 553 zł. Inwestycja dofinansowana została kwotą w wysokości 1 000 000 zł w ramach programu
PROW. Nowe targowisko zapewni dobre, higieniczne i bezpieczne warunki dla handlowców i kupujących, a teren po
dotychczasowym placu targowym w najbliższej przyszłości zostanie zagospodarowany pod potrzeby rekreacyjno-kulturalne.

Na ukończeniu jest inwestycja polegająca
na termomodernizacji siedziby Zespołu Szkół
w Witkowicach. Prace obejmują docieplenie ścian
styropianem, stropodachu i stropów strychowych
granulatem wełny mineralnej, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, częściową wymianę orynnowania, wymianę instalacji odgromowej i modernizację instalacji c.o. Całkowity koszt robót wyniesie
752 530,19zł.
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Oświata w naszej gminie zawsze była na czołowym miejscu w wydatkach gminnych. Nasze placówki oświatowe są piękne
nie tylko na zewnątrz, ale i od środka. Uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki, a w naszych szkołach
rozwijają się ich wrodzone zdolności. Od 2006 roku najzdolniejsi z nich otrzymują stypendium wójta gminy, które przeznaczone jest na pomoc w kontynuowaniu ich pasji. Przez ostatnie 4 lata pomoc ta wyniosła 137 000 zł.

Nasza troska o dzieci i ich bezpieczeństwo powoduje, że co rok wydajemy około 350 000 zł na dowożenie dzieci do szkół.
Z myślą o dzieciach sprawnych inaczej wybudowaliśmy w dwóch obiektach szkolnych, tj. w Kłomnicach i Skrzydlowie,
windy dzięki którym dzieci te mogą dostać się na każde piętro szkoły.

GMINA KŁOMNICE W LATACH 2011-2014

W latach 2011-2014 Gmina Kłomnice wraz z jednostkami organizacyjnymi była Beneficjantem siedmiu projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sześciu konkursowych i jednego systemowego. Łącznie wartość projektów stanowiła kwotę 2 097 422,11 zł, a uzyskane dofinansowanie
wyniosło 1 915 930,52 zł.
Od wielu lat nasi uczniowie w czasie ferii letnich i zimowych mogą korzystać z oferty szkół, które rokrocznie są organizatorami zajęć stacjonarnych i wyjazdowych w czasie wolnym od nauki. Dodatkowo Gmina służy dofinansowaniem
organizacjom, które realizują wyjazdy naszych dzieci na obozy szkoleniowe czy treningowe. W latach 2011-2014 na te cele
wydatkowano środki w kwocie 41 517,68 zł.
Orkiestry dęte w naszej gminie mają długie tradycje zwłaszcza w Kłomnicach i w Garnku. Obie działają przy jednostkach
OSP. Przeżywały swoje wzloty i upadki, ale od kilku lat ich poziom ciągle wzrastał i co jest w tym wszystkim najlepsze, coraz
więcej młodych ludzi chce grać w orkiestrze. W 2012 roku udało
się namówić kapelmistrzów, aby stworzyć jedną dużą orkiestrę,
która będzie reprezentowała naszą gminę na festiwalach. Oczywiście zarówno jedna jak i druga orkiestra uświetniają różne
uroczystości kościelne i lokalne na swoim terenie, ale najlepiej
„brzmią” gdy występują razem.

Skoro mówimy o Ochotniczych Strażach Pożarnych to nie można nie wspomnieć o ich poświęceniu, gdy trzeba jechać
do akcji, żeby ratować ludzkie życie lub mienie. Aby ich służba mogła spełniać swoją rolę, władze gminy od lat przeznaczają
co rok w budżecie gminy znaczące kwoty na zakup sprzętu, na samochody, na szkolenia oraz na budowę i remonty strażnic. We wrześniu 2013 roku oddaliśmy do użytku nową remizę wraz z garażem dla OSP Pacierzów, a dwa lata wcześniej
dla OSP Karczewice. W Pacierzowie dodatkowo w tym samym budynku znalazła swoje miejsce filia Biblioteki Publicznej
z Kłomnic.
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Sport masowy w naszej gminie przybiera różne formy, a do jego uprawiania zachęcają nasze obiekty sportowe. Do wybudowanych w poprzednich latach sal sportowych i boisk, dołączyły dwa „Orliki”, jeden w Rzerzęczycach, a drugi w Nieznanicach, każdy wybudowany za około 1 400 000 zł, z czego gmina wyłożyła po 503 000 zł.

Do znanych już urządzeń sportowych dołączyły siłownie na świeżym powietrzu, które zaczynają mieć coraz więcej zwolenników.

W naszej gminie odbywa się szereg różnych imprez sportowych różnego szczebla, ale do największych organizacyjnie
i medialnie należy Ogólnopolski Wielkanocny Wyścig Kolarski, który w 2015 roku odbędzie się już po raz 15.W wyścigu
zawsze bierze udział kilkuset kolarzy z całej Polski, a opinia o jego organizacji jest w świecie kolarskim bardzo wysoka.

GMINA KŁOMNICE W LATACH 2011-2014

W październiku tego roku został oddany do użytku jeden z najładniejszych i największych w regionie plac zabaw i rekreacji ruchowej w Kłomnicach. Ten piękny obiekt o nazwie Tęczowa Kraina, powstał w ramach rewitalizacji terenu po
dawnym wysypisku śmieci i mam nadzieję, że będzie służył mieszkańcom gminy przez długie lata.

Pomoc społeczna w naszej gminie, podobnie jak w innych gminach polega na realizacji zadań własnych i zleconych. Żeby
te zadania mogły być realizowane w sposób godny, budynek po byłej szkole podstawowej w Zdrowej został zaadaptowany na
cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i został oddany do użytku w 2013 roku. Został również zakupiony samochód
osobowy typu VAN z windą i przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przez cały rok w gminie odbywają się imprezy kulturalne, na których występują nasi rodzimi artyści. Klepisko, Grusza,
Kłomnickie Płomyczki, orkiestry dęte, Centurion, uzdolnione wokalistki i wokaliści to potencjał, o jakim inni mogą tylko
pomarzyć. Nagrodami jakimi honorowano ich występy w kraju i za granicą można by obdarzyć niejedną wystawę. Ostatnie
wydarzenie jakie miało miejsce u nas, czyli Dożynki Powiatowe, pokazało naszą sprawność organizacyjną i bogate zaplecze
artystyczne, podobnie jak wcześniejszy festiwal orkiestr dętych.
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W naszej gminie działa jedno z najprężniejszych kół emerytów i rencistów w regionie. Panie i panowie doskonale wiedzą
jak zorganizować sobie czas wolny. Wycieczki, okazjonalne spotkania połączone z zabawami tanecznymi sprawiają, że chyba
czują się młodsi i sprawniejsi. Wychodząc na przeciw współczesnym wyzwaniom władze gminy Kłomnice w okresie od
kwietnia do czerwca 2014 roku, zorganizowały kurs komputerowy dla seniorów pod nazwą „Komputer – oknem na świat”.
Dzięki wolontariackiej pracy siedmiorga nauczycieli, którzy przygotowali dwuczęściowy skrypt o podstawowej obsłudze
komputera, pracy z edytorem tekstu oraz bezpiecznym korzystaniu z Internetu i przeprowadzili dwudziestogodzinne szkolenia dla 4 grup seniorów w salach komputerowych szkół w Kłomnicach, Rzerzęczycach i w Witkowicach. Dzięki temu 60
seniorów zdobyło nowe umiejętności.
W Kłomnicach mieści się komisariat policji, który obsługuje aż 5 gmin i przejściowo korzysta z pomieszczeń
w budynku urzędu gminy i z naszej pomocy przy rozwiązywaniu pewnych problemów logistycznych. Gmina Kłomnice już kilkakrotnie wraz z innymi gminami pomagała
finansowo policji w zakupie nowych pojazdów. Ostatnio
były to dwa samochody oznakowane, którymi policjanci
już jeżdżą po swoim terenie. Jest jeszcze druga dobra nowina. Po wielu latach starań rozpoczęto budowę nowego
komisariatu i wszystko na to wskazuje, że za rok zostanie
oddany do użytku. Mamy również swój udział w tej inwestycji, kilka lat temu kupiliśmy od banku działkę, którą
przekazaliśmy policji pod rozbudowę nowego komisariatu.

W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa siedziby Przedszkola w Kłomnicach wraz z poprawą infrastruktury technicznej, a także zagospodarowaniem terenów przedszkolnych. Nowy obiekt
o powierzchni użytkowej ponad 540m2 będzie
w pełni zaspokajał potrzeby naszych najmłodszych
mieszkańców. «

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W

październik br zakończono
roboty przy budowie „Rewitalizacji obszaru po dzikim
wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w
Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno – kulturalne”.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „WILK” Ryszard
Wilk z Kłobucka. Całkowity koszt projektu

to kwota: 1.940.614,10 zł. Dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 1.574.900,42 zł.
Wkład Gminy Kłomnice 365.713,68 zł.
Została wykonana kompleksowa rewitalizacja obszernego terenu na którym
było dzikie wysypisko śmieci. Teren ten zaadoptowano jako przestrzeń publiczną dla
celów rekreacyjnych i kulturalnych miesz-

Jesienny koncert życzeń
Joanna Wójcik, Dorota Kozłowska

„Najcenniejszym i najtrwalszym
podarunkiem, jaki można dać dziecku,
jest wykształcenie”- pod takim hasłem
odbył się w dniu 14.10.2014r. Gminny
Dzień Edukacji Narodowej w Zespole
Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku.
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kłomnice – p.
Adam Zając, Vicewójt Gminy Kłomnice – p. Wanda Kusztal, radni Powiatu
Częstochowskiego – p. Lidia Burzyńska,
p. Barbara Mizera, p. Jan Miarzyński,
skarbnik Gminy Kłomnice – p. Halina Paruzel – Tkacz, sekretarz Gminy
Kłomnice – p. Róża Wiewióra, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice - p.
Jarosław Łapeta wraz z radnymi, Prezes
Banku Spółdzielczego w Kłomnicach –
p. Barbara Dominiak, Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach – p.
Teresa Raźniak oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli
z całej gminy, emerytowani nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych,
proboszcz parafii – ks. Alojzy Zatoń,
uczniowie i rodzice.
Gości przywitała Orkiestra Dęta
Gminy Kłomnice w reprezentacyjnym
składzie młodzieży z terenu naszych
szkolnych miejscowości, a następnie Dyrektor naszej szkoły - Pani Anida Chybalska.
Uroczystość rozpoczęła się krótką częścią artystyczną w wykonaniu
uczniów z naszej szkoły - jesiennym koncertem życzeń, poprzez który uczniowie

podziękowali nauczycielom i wszystkim
osobom związanym z oświatą za ich
trud, serce oraz wkład w wychowanie
i nauczanie młodego pokolenia. Uczniowie złożyli dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom
szkół serdeczne życzenia – nigdy niekończących się sił fizycznych i duchowych oraz satysfakcji z każdego dnia
pracy w szkole. Podziękowali również
wszystkim osobom, związanym w naszej
gminie z oświatą – za wspieranie szkoły
w pracy służącej dobru dzieci i młodzieży. Podkreślili, że osoby angażujące się
w procesy dydaktyczno- wychowawcze
zasługują na miano prawdziwych przyjaciół uczniów. Dopełnieniem życzeń były
piosenki w wykonaniu uzdolnionej muzycznie młodzieży szkolnej.
Potem głos zabrał Wójt Gminy
Kłomnice oraz przewodniczący Rady
Gminy, którzy z okazji Dnia Edukacji
Narodowej zwrócili się do wszystkich
osób związanych z oświatą. Życzyli im,
aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie oraz szacunek uczniów, aby praca przyczyniała się
do budowania autorytetu szkoły wśród
uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Skierowali również życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości
w codziennych działaniach dydaktycznych.
Pan Wójt przekazał wyrazy uznania
Pani Vicewójt Wandzie Kusztal, która
została uhonorowana Medalem Komisji

kańców Gminy oraz regionu.
Teren został podzielony na cztery strefy: amfiteatr, plac zabaw dla dzieci, skate-park oraz siłownię dla młodzieży i dorosłych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
gminy i regionu do korzystania z nowego
obiektu, a dzieci i młodzież do zabaw na
świeżym powietrzu. «
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej.
Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie aktów mianowania nauczycielkom: Annie Zielińskiej, Dagmarze
Niteckiej oraz Joannie Jagusiak, które
uzyskały kolejny stopień awansu zawodowego.
Podczas uroczystości związanych
z Dniem Edukacji Narodowej najbardziej zaangażowani nauczyciele
w gminie, którzy wyróżnili się swymi
osiągnięciami i pracą na rzecz uczniów
oraz promocji szkoły i gminy, otrzymali
Statuetkę Wójta Gminy Kłomnice oraz
list gratulacyjny. Nauczyciele zostali wyróżnieni w następujących dziedzinach:
„literatura polska”: p. mgr Olga Gonera
- nauczycielka z Zespołu Szkół im. K.
Makuszyńskiego w Skrzydlowie, p. mgr
Beata Wyrwał - nauczycielka z Zespołu Szkół w Kłomnicach, p. mgr Elzbieta Owczarek - nauczycielka z Zespołu
Szkół w Kłomnicach, p. mgr Joanna Wójcik - nauczycielka z Zespołu Szkół im. B.
Prusa w Garnku, p. mgr Dorota Rokicka –Anklewicz - nauczycielka z Zespołu
Szkół w Rzerzęczycach, „sport”: p. mgr
Artur Raźniak - nauczyciel z Zespołu
Szkół w Zawadzie, p. mgr Agnieszka
Fertacz-Bekus - nauczycielka z Zespołu
Szkół w Kłomnicach, p. mgr Wojciech
Wroński - nauczyciel z Zespołu Szkół
im. J. Kochanowskiego w Witkowicach,
p. mgr Monika Kobiałka - nauczycielka
z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego
w Witkowicach, p. mgr Jarosław Ślęzak
- nauczyciel z Zespołu Szkół w Kłomnicach, „strzelectwo sportowe pneumatyczne”: p. mgr Jarosław Poroszewski
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- nauczyciel z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach, p. mgr
Robert Owczarek - nauczyciel z Zespołu
Szkół w Kłomnicach, „edukacja wczesnoszkolna”: p. mgr Stanisława Pruszek nauczycielka z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku, p. mgr Ewa Złotorowicz
- nauczycielka z Zespołu Szkół im. K.
Makuszyńskiego w Skrzydlowie, p. mgr
Izabela Juszczyk - nauczycielka z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach, „geografia”: p. mgr Barbara Knop - nauczycielka z Zespołu Szkół w Zawadzie, p. mgr
Ewa Wrońska - nauczycielka z Zespołu
Szkół im. B. Prusa w Garnku, „ekologia

i chemia”: p. mgr Monika Merda - nauczycielka z Zespołu Szkół w Konarach,
„edukacja regionalna”: p. mgr Małgorzata
Gonera - nauczycielka z Zespołu Szkół
im. J. Kochanowskiego w Witkowicach, „edukacja artystyczna, muzyka”: p.
mgr Małgorzata Gojević - nauczycielka
z Zespołu Szkół w Konarach i Zawadzie, „edukacja artystyczna, plastyka”: p.
mgr Aleksandra Knysak - nauczycielka
z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego
w Witkowicach, „działalność w Fundacji
przy szkole Otwórzmy serca dla dzieci”:
p. mgr Małgorzata Piechowicz - nauczycielka z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach

oraz w uznaniu zasług w kierowaniu i zarządzaniu placówką oświatową - p. mgr
Anida Chybalska - dyrektor Zespołu
Szkół w Garnku.
Po rozdaniu Statuetek głos zabrała
przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku p. Joanna
Pełczyk, która na ręce pani dyrektor Anidy Chybalskiej przekazała kwiaty oraz
życzenia dla wszystkich pracowników
oświaty.
Po części oficjalnej goście mieli możliwość spotkać się, porozmawiać, zwiedzić szkołę oraz wpisać się do Kroniki
Szkoły. «

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

że przyprowadzony przez Czerwonego Kapturka Gajowy przestraszył wilka
i uratował Babcię. Po takich emocjach
dzieci zjadły słodki poczęstunek i wymalowały swoje marzenia kolorową kredą na
przedszkolnych chodnikach. Chodniki
zamieniły się w barwną, tęczową wystawę
domość całego społeczeństwa jak waż- dziecięcej twórczości. A to nie wszystko:
ną rolę odgrywa edukacja przedszkolna jeszcze tego dnia dyrektor przedszkola
pani Danuta Topolska złożyła dzieciom
w życiu dziecka.
Ten szczególny dzień w naszym życzenia i wręczyła, ,bezpieczne prezenprzedszkolu był wyjątkowy. Od rana we ty” – kolorowe odblaski. Przedszkolaki
wszystkich salach panowała radosna at- spotkały się również z przedstawicielem
mosfera. Specjalnie przygotowana balo- organu prowadzącego, Zastępcą Wójta
nowa dekoracja zachęcała dzieci do za- Gminy Kłomnice panią Wandą Kusztal,
bawy i radości. Przedszkolaki z wielkim która wysłuchała piosenek w ich wykozaangażowaniem uczestniczyły w wielu naniu, złożyła im życzenia oraz obdarokonkursach, tańcach i zabawach. Duże wała wszystkie dzieci upominkami.
Ten dzień upłynął wszystkim w miemocje wzbudziło u dzieci obejrzane
przedstawienie pt., ,Czerwony Kapturek” łej i przyjemnej atmosferze. Z pewnością
w wykonaniu pań pracujących w przed- na długo pozostanie w pamięci przedszkolu. Dzieci chętnie pomagały Czer- szkolaków. Dziękujemy w imieniu dzieci
wonemu Kapturkowi, trochę się bały wszystkich osobom, które przyczyniły się
złego wilka, a najbardziej ucieszyły się, do uświetnienia tej uroczystości. «

w Przedszkolu w Rzerzęczycach
Ingrida Gajda

J

uż po raz drugi Przedszkole w Rzerzęczycach wraz z oddziałami
zamiejscowymi w Witkowicach
i w Rzekach Wielkich przyłączyło
się do świętowania Ogólnopolskiego
Dnia Przedszkolaka, obchodzonego
20 września. Termin obchodów Dnia
Przedszkolaka nie jest przypadkowy. Jak
zaznaczają pomysłodawcy tego święta, druga połowa września to czas, gdy
dzieci w przedszkolu mają już za sobą
okres adaptacyjny, a jeszcze nie są organizowane uroczystości przedszkolne.
Organizacja Dnia Przedszkolaka pozwala dzieciom miło i radośnie spędzić czas
w przedszkolu, rozwija poczucie bycia
przedszkolakiem, a także zwiększa świa-

Uczniowie z Gimnazjum w Witkowicach na
spotkaniu międzynarodowym w Krzyżowej
Anna Łęgowik

W

dniach 29 wrzesień – 3 październik 2014 w Krzyżowej,
niewielkiej wsi położonej
w województwie dolnośląskim, odbyło się spotkanie młodzieży ze szkół
z Witkowic, Friedrichshafen (Niemcy)
i Połocka (Białoruś). Dlaczego akurat
tam? Jest to miejsce szczególne dla integracji międzynarodowej jak i dla historii
20

naszego kraju. Właśnie w tym miejscu,
w 1989 r., miała miejsce Msza Pojednania, w której udział wzięli Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl. Był to początek
nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemieckich. Obecnie działa tam Fundacja „Krzyżowa”, której głównym celem
jest szerzenie tolerancji, pokoju i współpracy pomiędzy narodami Europy.

Przygotowania do wymiany młodzieży z naszej szkoły z rówieśnikami
z Niemiec i Białorusi rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Szczegóły zostały dopracowane na spotkaniu
przygotowawczym nauczycieli pod koniec czerwca. W pracach tych, ze strony
polskiej, uczestniczyły nauczycielki języka angielskiego, panie Anna Łęgowik
i Aleksandra Knysak. Dużą pomoc w realizacji całego wydarzenia zawdzięczamy

władzom powiatu bodeńskiego oraz organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży.
W wymianie wzięło udział 13
uczniów z Zespołu Szkół w Witkowicach, są to uczniowie klas drugiej i trzeciej gimnazjum, oraz trzynastu ich rówieśników z Friedrichshafen i osiemnastu ze
szkoły w Połocku. Opiekę nad uczniami
jak i nad przebiegiem wizyty sprawowały
panie Anna Łęgowik i Dorota Grzywna.
Już pierwszego wieczora, tuż po przyjeździe na miejsce przełamano lody i barierę językową za pomocą zabawnych gier
integracyjnych i animacji językowych
przygotowanych przez osoby prowadzące warsztaty. W następnych dniach
uczniowie, podzieleni na grupy, brali
udział w różnego rodzaju zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Były to
warsztaty pt. Co wiemy o naszych krajach –
wprowadzenie do komunikacji międzykul-

turowej, warsztaty budujące podstawowe
wartości jak tolerancja i walka ze stereotypami czy zajęcia plastyczne wymagające zdolności manualnych i kreatywności. W czasie
podchodów po Krzyżowej młodzi ludzie
wspólnymi siłami rozwiązując zagadki
odkrywali historię i znaczenie tego miejsca. Po intensywnym dniu przychodził
czas na nieco luźniejszy wieczór. Podczas
jednego z nich uczniowie prezentowali
w ciekawy sposób swoje kraje. Były więc
regionalne przysmaki z Niemiec, tradycyjne tańce z Bałorusi czy wspólne śpiewanie polskich przebojów. Nie zabrakło
też obowiązkowej dyskoteki, ogniska
czy uprawiania sportów. Należy w tym
miejscu wspomnieć o sukcesie ucznia
klasy II gimnazjum z Witkowic, Kacpra
Łysakowskiego, który zgłosił się do odbywających się w tym czasie w Krzyżowej zawodów „Bieg Pojednania”. Pobiegł
i w swojej kategorii wiekowej zajął drugie

Folklor łączy ludzi
Zuzanna Eliasz, Joanna Kaźmierczak

W

letnią noc 21 sierpnia 2014
r. Ludowy Zespół Pieśni
i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” zgromadził się pod gmachem
Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. Po co ? Otóż rozpoczynaliśmy
podróż do małego miasteczka w Serbii
–Perlez, położonego 40 km od stolicy.
Zanim dojechaliśmy na miejsce, zwiedziliśmy Budapeszt, po którym oprowadzał
nas i bardzo ciekawie opowiadał o kulturze i zabytkach przewodnik p. Józef
Protasiewicz. Na koniec, w ramach podziękowania, postanowiliśmy dać mały
koncert na parkingu. Wzbudziło to ciekawość mieszkańców i turystów oraz

wzruszenie u naszego przewodnika. Po
zwiedzeniu stolicy Węgier 22 sierpnia
zawitaliśmy do Serbii. Przyjął nas tam
lokalny zespół KUD „Arsenije Teodorowić”, na którego zaproszenie przyjechaliśmy. Była to już druga wizyta Płomyków
w tej miejscowości. Pierwszy raz w 2005
roku. Od samego początku zaprzyjaźniliśmy się z członkami zespołu, którzy ugościli nas w swoich domach. Było to dla
nas wielkie przeżycie i zaszczyt poznać
bezpośrednio kulturę i zwyczaje Serbów.
Tak zaczęła się przyjaźń polsko-serbska.
„Kłomnickie Płomyczki” zaprezentowały się na dwóch festiwalach w Serbii
– w miejscowości Coka i Perlez. Poka-

miejsce! Jedną z ostatnich atrakcji była
wspólna wycieczka do Świdnicy, niewielkiego choć urokliwego miasta. Mogliśmy
tam podziwiać panoramę okolicy z wieży
ratusza czy zwiedzić pięknie zdobiony,
zabytkowy Kościół Pokoju należący do
parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Jak to zwykle bywa, szybko naszedł
koniec naszej wizyty. Jej cele, czyli przybliżenie wiedzy o Białorusi i Niemczech,
posługiwanie się językiem obcym w praktyce i poznanie rówieśników ze szkół niemieckiej i białoruskiej zostały zrealizowane w stu procentach! Pozostaje jedynie
mieć nadzieję, że znajomości i przyjaźnie
zawarte w Krzyżowej przetrwają na dłużej, język angielski będzie używany przez
uczniów znacznie chętniej i że będziemy
jeszcze kiedyś mieli możliwość uczestniczyć w takim spotkaniu! «
zaliśmy żywiołowe tańce w kolorowych
strojach, co bardzo spodobało się mieszkańcom przybyłym na koncert. Ogromne zaskoczenie wzbudziła przygotowana
przez nasze śpiewaczki serbska pieśń „Oj,
Ružice Rumena”. Zespół z Coki jako
niespodziankę zaśpiewał nam „Poszła
Karolinka”. W naszej kapeli na akordeonie zagrała p. Elżbieta Łągiewka
z Kłomnic, a na skrzypcach Julia Łyczba, mieszkanka Częstochowy. W Serbii
wspaniale spędziliśmy czas – zwiedziliśmy Belgrad oraz Carską Barę. Serbowie
pokazali się nam z jak najlepszej strony,
jeżeli chodzi o gościnność, ale również
jako ludzie szczerzy i cieszący się z każdej spędzonej wspólnie chwili. Przyjaźń,
która zawiązała się między polską i serbską grupą, okazała się tak mocna, że gdy
nadszedł czas powrotu, z oczu każdego
członka zespołów płynęły łzy. Najwięk-
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sza niespodzianka przygotowana dla nas
przez Serbów to wymiana strojów ludowych i wspólny taniec.
Trudno było się pożegnać... Po dwóch
tygodniach zespoły z Coki i Perlez zawitały do Kłomnic na zaproszenie z okazji
20-lecie LZPiT „Kłomnickie Płomyczki”, które odbyło się 13 września w ramach wydarzenia „Płomyk Floks Festiwal”. Serbowie zaprezentowali swoją

kulturę także w szkołach i przedszkolach
Gminy Kłomnice. Dzieci i młodzież tak
polubili naszych gości, że zdjęć i wspólnych tańców nie było końca. Podczas
wizyty zabraliśmy naszych przyjaciół do
Krakowa oraz Częstochowy. Również
chcieliśmy pokazać naszą gościnność
i zwyczaje, więc niektórzy członkowie
„Kłomnickich Płomyczków” zespół
z Perlez gościli w domach. Zespół z Coki

Bal Seniora – Dzień Seniora
Halina Zielińska, Zenona Tomaszewska

W

niedzielę 12X, w piękne
jesienne popołudnie członkowie PZERiI w Kłomnicach licznie zgromadzili się w sali OSP,
żeby jak co roku obchodzić Dzień Seniora.
Otwarcia imprezy dokonał Prezes
Oddziału Rejonowego p. R. Całus, witając przybyłych gości oraz członków
naszego związku. Jak zwykle niezawodni przybyli: Wójt Gminy – p. A. Zając,
Wicewójt – p. W. Kusztal, Skarbnik
UG – p. H. Paruzel-Tkacz oraz Prezes
Banku Spółdzielczego – p. B. Dominiak.
Zaproszeni byli również przedstawiciele kół z Ciężkowic i Pławna na czele ze
swoimi przewodniczącymi.
Minuta ciszy uczciliśmy pamięć
zmarłej B. Pikos – byłej przewodniczącej
Oddziału Rejonowego w Kłomnicach.
Na początku z uwagą i przyjemnością obejrzeliśmy inscenizację „Ballady”
J. Słowackiego w wykonaniu uczniów
ze Szkoły Podstawowej i Gminazjum
w Konarach. Scenariusz napisała nauczycielka tejże szkoły p. Wioletta Ga-

ła-Zyzik, scenografię opracowała p.
Ewa Pośpiech, a nad całością czuwała
p. dyr. szkoły Anna Gała. Wszyscy byliśmy zachwyceni wspaniałymi strojami,
dekoracją i efektami dźwiękowymi. Po
występach członkowie Zarządu nagrodzili uczniów i ich opiekunów słodkimi
upominkami.
Następnie zabrał głos Wójt Gminy
– p. A. Zając i złożył serdeczne życzenia seniorom. Podziękował również Paniom: Irenie Bardzel, Zdzisławie Bugaj,
Krystynie Szydzie, Henryce Pastuszce za
udział w przygotowaniu dożynek powiatowych, które odbyły się w Kłomnicach.
Wójt Gminy p. A. Zając podziękował
Przewodniczącej Koła Obrzędowego
„Grusza” z Rzerzęczyc p. M. Makles za
20-letnią pracę, wiele osiągnięć w dziedzinie kultury i szerzenie tradycji regionu. Wspólnie z przewodniczącym wręczyli kwiaty p. M. Makles.
Przewodniczący Zarządu Oddziału
Rejonowego wręczył kwiaty p. Wójtowi
A. Zającowi z okazji kończącej się Jego
kadencji i podziękował za życzliwość

nocował w Garnku w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Niezapominajka”.
Czas spędzony wspólnie będziemy wspominać szczególnie miło. Zespoły z Polski
jak i z Perlez już planują kolejne wspólne wyjazdy i spotkania. Na pewno nigdy
o sobie nie zapomnimy, co udowadniamy
codziennym kontaktem i rozmowami za
pomocą internetu. «
i bardzo dobrą współpracę.
Przewodniczący R. Całus wręczył
kwiaty najstarszym członkom koła, życząc dobrego zdrowia i dalszej współpracy. 80 latkowie to: Włodarczyk Krystyna,
Pogoda Krystyna, Dąbrowska Zofia, Barański Jan.
Pani Prezes Banku Spółdzielczego
– Barbara Dominiak złożyła wszystkim
emerytom serdeczne życzenia i przekazała czek w wys. 2000zł na potrzeby
Związku.
Toastem wzniesionym lampka wina
rozpoczęliśmy część rozrywkową uroczystości. Panie z kuchni pod kierunkiem p. Janiny Michoń przygotowały
smaczny obiad. Znakomite było również ciasto z cukierni w Rudnikach. Przy
zorganizowaniu poczęstunku pracowało
sporo osób, a wśród nich: Irena Bardzel,
Zdzisława Bugaj, Krystyna Szyda, Zdzisława Sekuła, Alina Basiak, Teresa Zatoń, Krystyna Całus, Gonera Jan, Makles
Kazimierz, Reterski Wiktor, Topolski
Jerzy, Zatoń Andrzej, Kosmala Bożena
i Stefan. P. Ryszard Całus wszystkim
serdecznie podziękował.
A potem rozpoczęły się tańce. Przygrywał nam zespół muzyczny p. Zająców
i jak zwykle było miło i wesoło. «

Wojaże członków PZERiI O/R w Kłomnicach
w miesiącach lipiec-wrzesień 2014 roku
Danuta Wilk

S

eniorzy ZERiI w Kłomnicach
to niespotykanie aktywni ludzie.
Tak dużo podróżują i zwiedzają tak wiele miejsc, że trudno za nimi
nadążyć na bieżąco z informacją o ich
pobytach.
Postaram się jednak chociaż w wielkim skrócie przedstawić kolejne wyjazdy
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moich koleżanek i kolegów.
- I tak w dniach 28.07. – 7.08.2014r. duża
grupa seniorów odpoczywała w Krynicy
Górskiej w pensjonacie „Tęcza”, bardzo
chwaląc sobie pobyt w tym pięknym kurorcie. Zaliczyli wszystkie atrakcje tego
miejsca, jak: podróż Koleją Gondolową, wjazd na Górę Parkową, spacery po

słynnym krynickim Deptaku, podziwiali
Muzyczną Fontannę i inne ciekawostki.
Uczestnicy tego wyjazdu zaliczają go do
jednego z bardziej udanych.
- Drugi wyjazd to dłuższy pobyt wypoczynkowy w Dźwirzynie w dn. 25.08 –
3.09.2014r. w ośrodku „Omega”. Dźwirzyno to piękne miejsce nad Bałtykiem
z plażą jedną z najpiękniejszych i najczystszych nad naszym morzem. Leczyć

tu można schorzenia układu oddechowego i krążenia. O Dźwirzynie mówi
się, że jeżeli raz przyjedziesz – wrócisz na
pewno. W przypadku naszych seniorów
powiedzenie to sprawdziło się całkowicie, ponieważ byli tutaj w ubiegłym roku
i bardzo liczną grupą, bo prawie 100-osobową odpoczywali w roku bieżącym.
- Trzeci wyjazd jednodniowy w dniu
6.09.2014r. to zalew Ostrowy. Był to wyjazd integracyjny, typowo wypoczynkowy. Duży zalew z czystą wodą, po którym
można popływać łódkami, ładna plaża
kusząca opalaniem, stary las z pięknymi
drzewami. Idealne miejsce do wypoczynku. Uczestnicy wyjazdu byli jak zwykle
w znakomitych humorach, chętni do zabawy toteż czas szybko minął.
- Czwarty, kolejny wyjazd to Mazury.
Było to w dn. 9.10. – 11.10.2014r.. Przebywaliśmy w Wiosce Turystycznej Wilkolasy. Ośrodek zlokalizowany jest w stuletnim sosnowym lesie, obok wysokiej
skarpy na brzegu jeziora Niegocin. Jeżeli
dodać do tego piękne słońce, białe jachty na jeziorze, domki ukryte w lesie to
mamy scenerię iście bajkową. W pierwszym dniu pobytu zwiedzaliśmy Giżycko
i jego atrakcje jak: Wieża Ciśnień (z piękną kawiarenką na górze), przeprawa jachtów na obrotowym zabytkowym Moście
Łuczańskim, twierdza Boyen z bardzo
ciekawą historią, fortyfikacjami, militariami i wieloma tajemnicami. Bardzo
miły i kompetentny przewodnik oprowadził nas po mieście przekazując nam jego
ciekawą historię. Kolejny dzień to wyjazd
do Świętej Lipki jednego z najbardziej
znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz
z obejściem krużgankowym i klasztorem
jest jednym z najważniejszych zabytków
baroku w północnej Polsce, zwana „Częstochową Północy”. Jednak najbardziej
słynie z ruchomych organów z przepięknymi figurkami. Mieliśmy szczęście
wysłuchanie krótkiego koncertu organowego, a były to utwory Schuberta, Bacha
i przepiękny Polonez Pożegnanie Ojczyzny autorstwa Ogińskiego. Muzyka
zapierała dech w piersiach, u wielu pojawiły się łzy w oczach i wielkie wzruszenie
poruszające ludzkie serca. Odwiedziliśmy
nieodległy od Świętej Lipki – Reszel.
Jest to niedoceniona perełka, która ma
najlepiej zachowane pochodzące z czasów średniowiecza zabytki jak kościół
farny, ulica Podzamcze, Ratusz, Zamek

Biskupów Warmińskich, Most Gotycki
oraz staromiejską zabudowę. Odpoczęliśmy w kawiarence na Rynku popijając
aromatyczną kawę i zajadając smaczne
pączki. Odwiedziliśmy jeszcze inne miejsca, o zupełnie innym przeznaczeniu i atmosferze. Była to Gierłoż czyli Wilczy
Szaniec gdzie mieściła się słynna kwatera
główna Adolfa Hitlera. Twierdzę zaczęto budować w 1940r. O lokalizacji zadecydowały warunki naturalne i stary las
mieszany zapewniał całoroczną osłonę
obiektów a Wielkie Jeziora Mazurskie
tworzyły naturalna przeszkodę dla wojsk
lądowych. 24 stycznia 1945 roku wycofujące się wojska IV armii niemieckiej wysadziły wszystko w powietrze. Pozostały
olbrzymie bloki żelbetonowe, zniszczone
schrony, sufity kilkumetrowej grubości.
Sceneria tych miejsc jest niesamowita a ziemia kryje jeszcze wiele tajemnic.
W trzecim dniu pobytu przy pięknej słonecznej pogodzie odbyliśmy rejs statkiem
po jeziorze Niegocin. Podziwialiśmy
piękno mijanych brzegów, wysepek, ptactwo na brzegach i na wodzie. Wszędzie
cisza, spokój i samo piękno aż nierealne.
Był to ostatni taki piękny dzień pobytu
na Mazurach, po obiedzie wracaliśmy
pełni wrażeń do domów.
- Następny piąty wyjazd to Uniejów
w dniu 19.09.2014r. Uczestnicy tego
wyjazdu zaliczyli kąpiele lecznicze oraz
zapoznali się z zabytkami tego pięknego
miasteczka. Uniejów to pierwsze uzdrowisko termalne w Polsce. Jego atrakcje
to strefa saun, basenów różnego rodzaju
i łaźni solankowych. Zabytki architektury to imponujący Zamek Arcybiskupów
Gnieźnieńskich, Kasztel Rycerski oraz
zagroda młynarska. Warto odwiedzić
jeszcze to ciekawe miejsca dla zdrowia
i dla jego ciekawej historii.
I ostatni już w tym roku dłuższy
wyjazd wypoczynkowy do Świnoujścia
w dn. 26.09. – 7.10.2014r. Odpoczywaliśmy jak od wielu już lat w pensjonacie
„Posejdon”. Wypoczynek był wspaniały, a złożyło się na to: piękna słoneczna
pogoda, nie gorsza niż latem, przyjemne
pokoje, smaczne jedzenie, bardzo miła
obsługa i oczywiście morze, piękna plaża
i promenada. Nasze panie kierowniczki
Irenka Bardzel i Krysia Szyda troszczyły się o nas niezmiennie. Irenka to nawet osobiście ze stoperem w ręku dzień
wcześniej zmierzyła czas przejścia z pensjonatu na Nadbrzeże Władysława IV
żebyśmy wiedzieli ile czasu nam zajmie

przejście tej trasy. To jest dopiero poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie.
Oprócz codziennych spacerów brzegiem morza dużo zwiedzaliśmy. I tak:
-byliśmy w Międzyzdrojach zaliczając
Gabinet Figur Woskowych, molo oraz
Aleje Gwiazd -podziwialiśmy Jezioro
Turkusowe we wsi Wapnica na terenie
Wolińskiego Parku Narodowego -Zalesie, mała miejscowość, gdzie znajduje
się Bunkier – Muzeum Tajnej Broni V3
z okresu II wojny światowej (bardzo ciekawe militaria, które mogły zmienić tok
wojny) -Lubin, gdzie znajduje się najwyżej położony punkt widokowy „Zielonka”
z widokiem na rozlewiska Świny (była
mgła i niewiele widzieliśmy) -Muzeum
Rybołówstwa Morskiego w dawnym
świnoujskim ratuszu. Zbiory prezentują historię rybołówstwa, dzieje miasta
i region, okazy fauny morskiej -wystawa
„Świat żywej rafy koralowej” w tymże samym Muzeum -rejs statkiem po Świnie
– wybrzeże portowe z potężnymi dźwigami, budowlami, magazynami oraz druga strona to brzegi porośnięte zielonymi
łąkami oraz wysepki i szuwary gdzie są
siedliska ptaków (około 240 gatunków),
niektóre z nich już ginące. -Fort Anioła (smaczna kolacja z tańcami) -pokaz
ogni sztucznych z okazji rocznicy obalenia muru berlińskiego (najpierw ognie
w pobliskim Albecku, a potem na świnoujskiej plaży) -indywidualny wyjazd do
Szwecji (Malmo) i Danii (Kopenhaga).
Siedem osób z naszej grupy wybrało się
na tę wycieczkę, która była wyczerpująca, ale było warto. Była przeprawa słynną
cieśniną Oresund (tunel – most – wyspa)
zwiedzanie Malmo, a w Kopenhadze zabytkowe budowle, barokowy pałac królewski, Syrenka kopenhaska oraz niezapomniany rejs kanałami.
Jak widać z tego skrótowego przeglądu wyjazdów dostarczyły one seniorom
dużo wrażeń, odpoczynek w pięknych
zakątkach naszego kraju, oderwanie się
na krócej czy dłużej od trudów dnia codziennego. Serdeczne za to dzięki Zarządowi PZERiI O/R w Kłomnicach
oraz jego przew. Ryszardowi Całusowi
za trud, poświęcony czas, ogromne zaangażowanie i troskę i serdeczność dla
każdego z uczestników. Aż trudno uwierzyć, że potrafili w tak niedługim czasie
zorganizować aż tyle wyjazdów. Życzymy Im dużo zdrowia i sił aby mogli nadal
realizować swoje zamierzenia. Jeszcze raz
serdeczne dzięki! «
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Obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania

Warszawskiego i 75 rocznicy powstania Polskiego

Państwa Podziemnego w Zespole Szkół w Zawadzie
Mariola Stefaniak, Bogumiła Woldan, Bogusława Woldan, Walentyna Wilk

Najlepsza młodzież omywała swoją
krwią bruki tego miasta! Tak się miłuje!
Nie ma miłości bez ofiary! Przez taką miłość zyskuje się prawo do ojczyzny!

18

S. Wyszyński

czerwca 2014r. uczniowie
naszej szkoły obejrzeli film
Powstanie Warszawskie pierwszy na świecie dramat wojenny
zmontowany w całości z materiałów
dokumentalnych, znajdujących się
w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, opowiadający o tytułowym
wydarzeniu poprzez historię dwóch
braci – reporterów, świadków powstańczych walk.
23.09.2014r. reprezentacja uczniów naszego gimnazjum: kl. III – Roksana Flak,
Julia Loch, Kamil Majchrzak, Paulina
Musiał, Zuzanna Musiał, Patrycja Skorupa, Mateusz Urbańczyk; kl. II - Jakub
Biegas, Julia Gonera, Piotr Woldan; kl.
I – Anna Jureczko, Wiktoria Puźniak;
wraz z dyrektorem szkoły Marianem
24

Szyszką i nauczycielami – Mariolą Stefaniak, Walentyną Wilk, Bogumiłą
Woldan, Bogusławą Woldan uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji
Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w związku z 70. rocznicą
powstania warszawskiego.
Program spotkania:
• Msza Święta w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana;
• Oficjalne otwarcie konferencji w Kurii Polowej;
• Spotkanie z uczestnikiem Powstania
Warszawskiego – Prezesem Związku
Powstańców Warszawskich, żołnierzem AK Panem Edmundem Baranowskim;
• Multimedialne wspomnienie o Powstaniu Warszawskim – film „Miasto
ruin”;
• Wręczenie uczestnikom konferencji
pamiątkowych znaczków Polski Walczącej;
• Zwiedzanie Muzeum Powstania

Warszawskiego;
• Spotkanie przy Pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach; zapalenie zniczy przez naszych gimnazjalistów;oddanie hołdu
powstańcom w Godzinę „W”;
• Zwiedzanie kwater powstańczych
pod przewodnictwem wolontariuszy
ZHP.
26 września 2014r. z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowaliśmy w naszej
szkole wystawkę „My z niego wszyscy”,
na której zaprezentowaliśmy portrety przywódców państwa podziemnego.
Przedstawiliśmy także kartki z powstania, ukazujące 63 dni walk.
1 października 2014r. uczniowie naszego gimnazjum obejrzeli film „Miasto 44”
w reżyserii Jana Komasy; film o młodości, miłości, odwadze i poświęceniu, rozgrywający się w czasach powstania.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które podjęliśmy w ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania
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Warszawskiego i 75 rocznicy powstania
Polskiego Państwa Podziemnego, przyczyniły się do pogłębienia wiedzy o „czasach apokalipsy”. Skłoniły do refleksji
i zadumy nad tragiczną przeszłością na-

szej Ojczyzny. Zgadzamy się ze słowami
naszego patrona, który mówił o Powstaniu Warszawskim, że pozostanie ono
(…) najwspanialszym świadectwem woli
i prawa do życia narodu. Było potężnym

Piotr Machalica w Zawadzie
Katarzyna Gabryjelska
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października nasz Kościół
parafialny p.w. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła
odwiedził wyjątkowy gość, mianowicie
Pan Piotr Machalica – przyjaciel naszego księdza proboszcza Szczepana Wylazia. Artysta wywodzi się z aktorskiej
rodziny, jego ojcem był Henryk Machalica. W 1981 roku ukończył warszawską
PWST. Na ekranie zadebiutował w 1979
roku. Obecnie gra w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz w Teatrze im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie,

w którym pełni funkcje dyrektora artystycznego. Zagrał w 22 sztukach teatralnych oraz niezliczonej ilości filmów
fabularnych, ponadto jest cenionym wykonawcą piosenki aktorskiej.
Dyrektora Artystycznego Teatru
w Częstochowie wraz z księdzem proboszczem przywitali Radny Gminy
Kłomnice pan Andrzej Wilk oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie – Marian Szyszka. Pan Machalica w naszym
kościele parafialnym zamówił Mszę Św.
za zmarłych rodziców, rodzinę bliższą

zrywem, który (…) pragnie zaświadczyć
w obliczu świata, że Polska chce żyć, że
Polska ma prawo żyć, że Polska ma prawo do wolności. «

i dalszą, a także za aktorów, którym wiele
zawdzięczał.
Pod koniec Mszy Św. dla znakomitego gościa przygotowana została niespodzianka. Uczennica Szkoły Podstawowej w Zawadzie Laura Grabarczyk
zaśpiewała wzruszający utwór p.t. „List
do Boga”. Ogromnym zaskoczeniem dla
pana Machalicy było także wystąpienie
ucznia Gimnazjum w Zawadzie Piotra
Woldana, który zaprezentował fragment
sztuki Szekspira „As You Like It”. Aktor był pod wielkim wrażeniem recytacji
i gestów. Uczniowie wręczyli panu Machalicy pamiątkową ikonę. Nasz znamienity gość obiecał, że jeszcze odwiedzi
naszą miejscowość. Zatem trzymamy za
słowo! «

Lunch Globtroterów i Smakoszy w pałacu w Nieznanicach
Bohdan Juchniewicz

T

aka okazja zdarza się bardzo
rzadko. Otóż 15 listopada
w jednym miejscu w pod częstochowskich Nieznanicach w pałacowych
salach będzie można wysłuchać opowieści 6 podróżników o egzotycznych
krajach, a zarazem poznać potrawy rodem z kilku kontynentów, a nawet dania wędrujące razem z emigrantami.
Takim przykładem jest „nasi goreng”
– obecnie indonezyjskie danie narodowe
przywiezione przez chińskich imigrantów (trafiło także do Malezji). Często
jest podawane pod hasłem: „odkryj na
nowo potrawy z ryżu”. Wśród składników są warzywa, mięso, ostry sos sambal,
chrupki smażony makaron, cebula, lokalne przyprawy korzenne i w roli głównej
ryż. Czasem pojawia się marchewka, albo
krewetki, najczęściej kawałek kurczaka.
Ma wiele odmian, przeważnie pelni rolę
dania bankietowego. W pałacu w Nieznanicach wejdzie w skład tytułowego
lunchu, a o Indonezji i Bali opowie Danuta Stawiarska.
Z relacjami Grzegorza Micuły
wprost z Islandii nie będzie połączona
degustacja kontrowersyjnego surowego

rekina dojrzewającego w ziemi, pojawi się zaś dorsz w maśle cytrynowym.
W końcu, nie tylko szanowny pan Robert Makłowicz potrafi tak go przyprawić.
W całym Maghrebie żelazną pozycją
w menu dla gości jest couscus. Opowieścią Ewy Foley i Wojciecha Lewandowskiego o wyprawie na pustynię marokańską będzie właśnie towarzyszyła ta
znana kaszka, ale w oryginalny sposób
przyprawiona. Wzbogacona warzywami, rodzynkami, daktylami, oliwą, fasolą
i … polskim masłem, gdyż zjełczały marokański smyn nie jest tolerowany przez
Europejczyków. (uwaga: wybierający
się do opisywanego kraju: Marokanki
używają też „ras el hanout” – mieszankę
mającą ponoć nawet 100 składników).
Kuskus jest w Maroku podawany podczas rodzinnego obiadu w każdy piątek,
w Nieznanicach akurat w sobotę.
Krótki egzamin kulinarny; czy może
być ciasto cieńsze od ciasta francuskiego?
Może, to ciasto potrzebne do zrobienia
nadziewanych trójkącików czy mini naleśników marokańskich. Na opisywanym
lunchu wystąpią jako briki z kozim serem.

O nieznanej Rumunii opowie Elżbieta Lubert. Poda też ciekawe danie
naszego dawnego sąsiada. Rumuńska
kuchnia jest z racji przemian historycznych zlepkiem tradycji kulinarnych połowy Europy i Turcji. Reprezentantem tak
wymieszanej gastronomii będą wątróbki
winne z mamałygą (gdzie indziej zwaną
polentą).
Z rejonu Bałkanów aż pod Częstochowę zawędrowała tarta z cukinii i fety.
Czyli danie odzwierciedlające wpływy
tureckie i bliskowschodnie i zamiłowanie
do warzyw i przetworów mlecznych.
Patronat nad całą imprezą objęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników
„Globtroter”, mające na celu rozwój turystyki i pomoc wszystkim zwiedzającym
świat. Pomogą w zorganizowanej w tym
duchu poradni turystycznej dla pałacowych gości. Warto bowiem być przygotowanym na np. pułapki związane z tanim
lataniem, opłaca się poznać zagraniczne
zniżki dla seniorów, i wiedzieć, czym się
hotelowe gwiazdki różnią od podobnie
stosowanych słoneczek lub słoników.
Trzeba jednak wysłać pytania na adres:
palac@nieznanice.pl.
Świat stoi otworem, zwłaszcza dla
przygotowanych. «
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Urok starych fotografii (17)

Drewniany dwór w Rzerzęczycach
Krzysztof Wójcik

W

tym numerze przedstawić chcę fotografię starego dworu ziemiańskiego
w Rzerzęczycach znajdującego się
niegdyś na terenie parku dworskiego.
Niestety, podobnie jak drewniany dwór
w Skrzydlowie, już nie istnieje. Zniknął
z naszego krajobrazu na skutek pożaru
jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku. Ostatnim właścicielami dworu była
liczna rodzina Leźnickich mieszkali tu
od 1932 r. do końca II wojny światowej,
kiedy komuniści ich wyrzucili. Dzieje tej
rodziny, jak też poprzednich właścicieli
w Rzerzęczycach opisał w swoich obszernych artykułach Leszek Wiśniewski, więc tylko o nich wspomnę. Nie byli
jednak pierwszymi mieszkańcami tego
domu.
Cofając się w czasie, poprzednio
mieszkała tu rodzina Czermińskich (lata
1920 -1932), a wcześniej rodzina Ropelewskich (1908 -1920). Nie oni jednak byli budowniczymi dworu. Majątek
z dworem kupili od Juliana Łuczyckiego.
Czy to oni wybudowali dwór? Nie wiadomo. Gdy oglądałem istniejący jeszcze
budynek w początku lat 90-tych wyglądał na co najmniej 100-letni. Jak pisze w.
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w. L. Wiśniewski, o rodzinie Łuczyckich
wspominają artykuły prasowe z roku
1896 i 1898, a wcześniej majątek (właściwie folwark) opisany jest krótko w Słowniku Geograficznym (z datą 1889 r.). Jak
więc widzimy majątek często zmieniał
właścicieli. Być może majątek był zakupiony przez A. Michalskiego dla Reszków w latach 90-tych XIX w., jednakże,
nie znalazłszy uznania, został odsprzedany następnym chętnym. Ja chciałby
wspomnieć o jeszcze jednych mieszkańcach – rodzinie Grossmanów, którzy jako
ekonomiści, zarządzali majątkiem w połowie XIX w.. W Rzerzęczycach pracowali kolejno ojciec i syn, drugi syn był
urzędnikiem w Brzeźnicy, a córka wyszła
za mąż za pocztmistrza Strączyńskiego
z Kruszyny i była matką naszego kłomnickiego proboszcza Ignacego Strączyńskiego zmarłego w 1901 r..
Tyle dawnych dziejów i wróćmy do
dziejów dworku w PRL-u. Po wyrzuceniu ostatnich właścicieli z ich domu, komuniści uczynili go własnością społeczną.
Nie zawsze wiemy co się za tą nazwą kryje? Często oznacza to, że nie ma żadnego właściciela, który by o to dbał. Z czasem zamieszkali tam ludzie, a od 1954

r. zaczęła urzędować powstała właśnie
Gromadzka Rada Narodowa. W 1958
r. umieszczono w budynku przedszkole,
które funkcjonowało tu do lutego 1993
r., kiedy przeniesiono je do innej siedziby.
Budynek dworu opustoszał. Wtedy był
już w kiepskim stanie. Na fundamentach
i podmurówce osadzona była drewniana konstrukcja (w większości sumikowo
łątkowa). W niektórych miejscach belki
zaczęły się wyginać, a podwaliny zsuwać
ze wspomnianej podmurówki. Niejasna
sytuacja własnościowa też nie sprzyjała
zabytkowi. 12 lutego 1996 r. opuszczony
budynek spłonął. Dzisiaj na tym miejscu
tylko osoby pamiętające dwór mogą dostrzec zarastającą na dziko polanę w parku – pozostałość po zabudowaniach
i zarysy alei dojazdowej. Dobrze, że klub
sportowy i OSP zagospodarowały przynajmniej część terenu.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami oraz
zachęcam do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com.
Poszukuję
od dawna zdjęć niektórych obiektów
w Kłomnicach i okolicy, np. starego dworu w Kłomnicach, starej poczty, dworu
w Lipiczu, itp. Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam do poszukiwań! «

Wojaże członków PZERiI O/R w Kłomnicach

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Rzerzęczycach

Uczniowie z Gimnazjum w Witkowicach na
spotkaniu międzynarodowym w Krzyżowej

Już otwarta „Tęczowa Kraina”

