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Drodzy Czytelnicy!
więta Bożego Narodzenia, to czas miłości, radości, przebaczania,
Ś
ale także jest to czas refleksji i spotkań rodzinnych. Przeżyjmy
ten czas w sposób wyjątkowy.

Pamiętajmy, aby w te świąteczne dni wspomnieć tych, którzy
odeszli od nas na zawsze i o tych, którzy z jakiegoś powodu nie
mogą być razem z nami. Pamiętajmy również o osobach starszych
i samotnych, którzy nie mają już z kim spędzić Świąt Bożego
Narodzenia. Niech puste miejsce przy wigilijnym stole przypomina
nam o tych, których z nami już nie ma i niech jest świadectwem,
że nasze serca otwarte są dla zbłąkanego, niezapowiedzianego,
samotnego przybysza, który w ten wyjątkowy wieczór nie powinien
być sam.
Pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, pełnych
ciepła oraz życzliwości.
Życzę, aby nadchodzący Nowy 2016 Rok był dla Was jeszcze lepszy
od mijającego. Życzę wszelkiej pomyślności, samych dobrych dni oraz
realizacji pragnień i marzeń.

fot. Robert Kępa
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Szanowni Państwo!!!

M

ija pierwszy rok kadencji obecnej Rady Gminy. Końcówka
roku 2015 przyniosła istotne zmiany. Skończyły się podziały na koalicję i opozycję. Powstała jedna koalicja dla Gminy
Kłomnice. Dla radnych, niezależnie od opcji politycznej, wspólnym celem stała się współpraca na rzecz wspólnego dobra,
jakim jest nasza gmina oraz służba jej mieszkańcom. A skład
Rady obecnej kadencji jest interesujący: mamy do czynienia
z mieszanką doświadczenia radnych zasiadających w radzie
kolejną kadencję (6 osób), ze świeżym spojrzeniem radnych,
którzy wybrani zostali po raz pierwszy (9 osób). W tym miejscu
chciałbym wszystkim radnym życzyć na Nowy Rok przemyślanych decyzji, dobrych pomysłów, a przede wszystkim otwarcia
na problemy naszej społeczności.
Panu Wójtowi oraz jego zastępcy życzę odwagi i zdecydowania przy podejmowaniu trudnych decyzji, a zapewniam
Państwa, że trudnych tematów będzie wiele. Panie Piotrze,
Panie Adamie, życzę Wam również sił i wytrwałości w kierowaniu Urzędem Gminy.
A Wam, Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłomnice, życzę
spokojnych Świąt. W czasach, kiedy pęd za karierą i pieniądzem kształtować chce naszą rzeczywistość, życzę Państwu
spokoju i odpoczynku. Niech te kilka dni będzie okresem rodzinnych spotkań i przyjacielskich rozmów. Na nowy, 2016
rok życzę Państwu zdrowia, spełnienia wszelkich planów oraz
radości, tak tych małych, jak i tych wielkich.
Do siego roku, Drodzy Mieszkańcy Gminy Kłomnice.
Pozdrawiam
Adam Worwąg
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Dotacja dla GminneJ Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach
przystąpiła do Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, który
realizowany jest w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

K

wota dotacji na 2015 r. wyniosła 25 000 000 zł. Została
ona podzielona na 16 województw. Biblioteki wojewódzkie przedstawiły propozycje podziału środków
Zespołowi Sterującemu, którego skład zatwierdził
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Dyrektora Biblioteki Narodowej. Przy podziale dotacji na poszczególne biblioteki przyjęto następujące
kryteria: kryterium czytelnicze (wg liczby czytelników)
i kryterium demograficzne (wg liczby ludności). Po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kłomnicach przyznano 12 260,00
zł. Uzyskany fundusz przeznaczono na zakup nowości
wydawniczych i wzbogacenie księgozbioru, co spowodowało zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników
biblioteki.
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości a jednocześnie zmotywowania ich
do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe.
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Trwają prace nad strategią rozwoju gminy
Rober Kępa
Przełom listopada i grudnia stał pod znakiem intensywnych prac nad
opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice
na lata 2016-2022.

W

pracach zespołów problemowych ds. organizacji pozarządowych i rozwiązywania problemów społecznych, rozwoju sołectw, oświaty, przedsiębiorczości i kultury uczestniczyło ponad 130 osób. Spotkania były znakomitym
polem dyskusji nad głównymi kierunkami rozwoju gminy.
W wyniku badań ankietowych i spotkań wskazano blisko sto różnego rodzaju pomysłów na działania zmierzające do rozwoju gminy Kłomnice. W badaniu
ankietowym mieszkańcy wskazali, że głównym problemem jest brak miejsc
pracy i migracja młodych ludzi do dużych ośrodków miejskich. Uczestniczący
w spotkaniach mieszkańcy wskazywali, aby planowane w Strategii działania
skupiały się przede wszystkim na rozwoju gospodarczym gminy, którego efektem byłyby nowe miejsca pracy dla młodych mieszkańców. Wśród pomysłów
wyróżniło się stworzenie małej strefy gospodarczej, rozwój turystyki - oparty
o duży zbiornik wodny, atrakcyjny system podatkowy oraz promocja rodzimych
firm. Uczestnicy podkreślali również konieczność zakończenia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz stworzenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Zapraszamy do śledzenia prac nad Strategią na www.klomnice.pl. Planowany
termin zakończenia prac nad dokumentem to styczeń 2016 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel.: 34 328 11 22, fax: 34
328 11 21, mail: ug@klomnice.pl
poniedziałek 7:30 do 15:30
wtorek 7:30 do 17:00
środa 7:30 do 15:30

czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
• Wójt Gminy w każdy wtorek od 13:00 do 17:00
• Kierownicy Referatów od poniedziałku do piątku od 7:30 do
15:30

•

Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103
w sekretariacie przez Panią Dorotę Kowalczyk
ref. d/s obsługi sekretariatu
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Pracujemy
z
dużymi
nadziejami
rozmowa z wójtem Gminy Kłomnice Piotrem Juszczykiem
Przebudowa ulicy Częstochowskiej i ulicy Łąkowej w Kłomnicach oraz zmiany
w Gminny Ośrodku Kultury, to główne tematy rozmowy red. Krzysztofa Wójcika
z Wójtem Gminy Kłomnice Piotrem Juszczykiem.
Po kilkunastu latach oczekiwania
mieszkańcy gminy Kłomnice doczekali się przebudowy ul. Częstochowskiej
w Kłomnicach. Do pełni radości brakuje
jeszcze chodników. W jaki sposób nasza
Gmina włączy się w tę inwestycję?
Ostatnie prace jakie wykonywała Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Katowicach na terenie Kłomnic polegały
na zamontowaniu barierek w centrum od ul.
Zdrowskiej i Sądowej oraz naprzeciw kościoła.
Były to prace wykonane na żądanie poprzednich władz Gminy Kłomnice. Jeszcze w tamtym
roku plany przebudowy DK 91, o jakich dotychczas mówiono, przesuwały się na odległy termin. Po objęciu stanowiska Wójta rozpocząłem
intensywne rozmowy w Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
a następnie w śląskim oddziale Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szybko
okazało się, że nienajlepsze jak dotąd kontakty, można naprawić i rozwinąć. Moje działania wsparli mieszkańcy Kłomnic oraz sołtys
i Rada Sołecka Kłomnic wystosowując do
GDDKiA szereg pism z prośbą o remont ul.
Częstochowskiej. W wyniku prowadzonych
rozmów wynegocjowałem gruntowny remont
ul. Częstochowskiej w Kłomnicach, bo tutaj
rzeczywiście droga stwarzała zagrożenie dla
kierowców i pieszych. Właśnie te prace widzieliśmy w ostatnich miesiącach. Sprawa chodników jest wciąż otwarta. Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad realizując tegoroczną inwestycję nie dysponowała środkami
na budowę chodników. Mamy zapewnienia, że
w przyszłym roku nastąpi II etap przebudowy
ul. Częstochowskiej polegający na budowie
chodników. W budżecie Gminy zapisujemy
pewną kwotę na ten cel, tak abyśmy, przy
przystąpieniu GDDKiA do dalszych prac, mogli dołożyć swoją pulę. Dzięki temu będziemy
mieli możliwość wpływu na to, aby chodniki,
miejsca parkingowe i przystanki autobusowe
były wykonane według naszych oczekiwań.
Nie są to jedyne prace drogowe
w Kłomnicach. Kiedy będzie finał budowy
ulicy Łąkowej?
Myślę, że w momencie dotarcia naszej Gazety do
Czytelników prace będą już zakończone. Budowa
ul. Łąkowej to bardzo ważna inwestycja, którą
mogliśmy rozpocząć dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Wybudowano 1,6 km drogi, wykonano jej odwodnienie, a w terenie zabudowanym powstał chodnik. Ramy czasowe projektu spowodowały, że prace drogowe były prowadzone bardzo
intensywnie, równocześnie na kilku odcinkach
drogi, co na pewno oznaczało duże utrudnienia
dla osób zamieszkujących ul. Łąkową i przyległe do niej ulice. Za te utrudnienia bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że nowa ulica będzie
dobrze służyć mieszkańcom Kłomnic i innym
mieszkańcom gminy.

Z uwagą przyglądamy się sytuacji
Gminnego Ośrodka Kultury. Nie tak
dawno temu Urząd Gminy przeprowadził
konkurs na dyrektora GOK. Nowa Pani
dyrektor po kilku miesiącach zrezygnowała z pracy. Jakie są zamiary Pana wójta
względem Gminnego Ośrodka Kultury?
Jaki docelowy kształt ma mieć zarządzanie kulturą w gminie?
Chciałbym, aby Gminny Ośrodek Kultury stał
się centrum aktywności kulturalnej nie tylko w miejscu swojej siedziby, ale również na
terenie całej gminy – w szkołach, remizach,
kościołach. Chciałbym podkreślić, że Gminny
Ośrodek Kultury to miejsce, które tworzą nie
tylko jego pracownicy, ale przede wszystkim
grupy folklorystyczne i środowiska artystyczne działające przy tej placówce. Aby dobrze
kierować Gminnym Ośrodkiem Kultury należy
tą zasadę rozumieć i w pełni ją wykorzystywać
w prowadzonej działalności kulturalnej. Po
rezygnacji z funkcji dyrektora pani Adrianny
Plaszczyk, funkcję pełniącego obowiązki
dyrektora powierzyłem panu Jarosławowi
Policińskiemu, wieloletniemu pracownikowi
GOK, osobie młodej i zaangażowanej w sprawy
kultury. Dziś Ośrodek jest aktywny, aplikuje
o środki finansowe na rozwój swojej działalności, przeprowadził remont i mimo trudności
kadrowych potrafi inicjować nowe działania,
pozyskiwać wolontariuszy. W nowym roku,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogłoszę nowy konkurs na stanowisko dyrektora
GOK. Nie ukrywam, że zrobię to z dużymi
nadziejami.
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Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów
Sebastian Woch
W dniu 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody,
które wprowadziły istotne zmiany w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień,
w tym dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Z

miany te wprowadzone zostały ustawą z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.
Jedną z najważniejszych zmian jest odejście od
obowiązującego dotychczas kryterium wieku
drzew (powyżej 10 lat), obligującego do uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. Obecnie, zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
obowiązek uzyskania zezwolenia nie obejmuje
m.in. usuwania:
• krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
• krzewów na terenach pokrytych roślinnością
pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów
w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz na terenach zieleni;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 5
cm nie przekracza:
1. 35cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz

•

•

•

•

platanu klonolistnego,
2. 25cm- w przypadku pozostałych gatunków
drzew;
drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach;
drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
drzew lub krzewów usuwanych w związku
z prowadzeniem akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne
właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
drzew lub krzewów stanowiących złomy lub
wywroty usuwanych przez:
1. jednostki ochrony przeciwpożarowej,
jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, właścicieli urządzeń, o których
mowa w art. 49 K.C., zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne
lub powiatowe jednostki oczyszczania lub

Inwestycje Gminne w II połowie 2015
Marlena Bąk
Ulica Łąkowa w Kłomnicach

D

obiegła końca budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej
w miejscowości Kłomnice. Przebudowana została droga na odcinku 1,6 km, wykonano odwodnienie, chodnik w terenie zabudowanym oraz
przebudowano istniejące słupy oświetleniowe.
Powstało nowe połączenie dwóch miejscowości Kłomnice – Michałów Kłomnicki, gdyż ul.
Łąkowa ma teraz połączenie z ulicą Kwiatową
w Michałowie.
Całkowity koszt robót budowlanych to kwota 2 186 824,00zł. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych w wysokości 1 042 440,00 zł.
Dziękujemy mieszkańcom i wszystkim
użytkownikom ulicy Łąkowej i ulic przyległych
za wyrozumienie jakim wykazali się podczas wykonywanych prac. Dojazd do posesji był bardzo
utrudniony i ciężko było się nieraz przedostać
do swoich posesji. Niemniej jednak cieszymy się,
że wspólnymi siłami udało się zrealizować tak
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ważną inwestycję drogową jaka jest ul. Łąkowa
w Kłomnicach. Czekaliśmy parę lat, aż w końcu
rok 2015 okazał się bardzo szczęśliwy.
Mamy nadzieję, iż droga będzie w sposób
dogodny służyła jej mieszkańcom.
Dziękujemy Wykonawcy robót tj. firmie
„Larix” z Lublińca za wykonanie na naszym terenie tak ważnej dla nas inwestycji, jak również
wszystkim zaangażowanym, którzy chociażby
w najmniejszy sposób przyczynili się do zrealizowania i zakończenia przebudowy ul. Łąkowej
w Kłomnicach.
Droga krajowa DK-91

K

ońcówka roku okazała się dla nas bardzo korzystna z uwagi na fakt, iż w listopadzie bieżącego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad przystąpiła do generalnego remontu drogi krajowej DK-91 ulicy Częstochowskiej
w miejscowości Kłomnice, jak również remontu
drogi w Witkowicach i Lipiczu.
Wykonano remont nawierzchni asfaltowej
wraz z krawężnikami i zjazdami na drogi gminne.

inne podmioty działające w tym zakresie
na zlecenie gminy lub powiatu;
2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
lub krzewu, potwierdzających, że drzewa
lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
Tak jak dotychczas, usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości poza ww. przypadkami, kiedy zezwolenie nie jest wymagane, może
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy
Kłomnice na wniosek posiadacza nieruchomości
- za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda
nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym). Dla ułatwienia procedury związanej
z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew
zweryfikowano zakres wymogów formalnych
wniosku o wydanie zezwolenia. Mianowicie zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu
prawnego do władania nieruchomością na rzecz
oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dostępny jest na stronie www.klomnice.pl oraz w Urzędzie Gminy
Kłomnice - pok. nr 208.

Dla nas mieszkańców jest to droga priorytetowa i serdecznie dziękujemy Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za duże
zaangażowanie finansowe dla naszej gminy.
Mamy nadzieje, że rok 2016 również przyniesie coś wyjątkowego i będziemy się mogli
wspólnie cieszyć z osiągniętych efektów.
Remont mostu w Rzekach Wielkich

W

e wrześniu br oddano do użytkowania
wyremontowany most na rzece Warcie
w miejscowości Rzeki Wielkie, który uległ zniszczeniu w listopadzie 2014r.
Należy przypomnieć, iż na ten cel Gmina
Kłomnice pozyskała środki finansowe z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości
400.000,00 zł. Całkowity koszt zadania to kwota
ponad 580 tys. zł. Wykonawcą robót była firma
MAGPOL z Chorzowa.
Wszystkich użytkowników drogi przepraszamy za wszelkie utrudnienia spowodowane
nieczynnym mostem i brakiem przejazdu.
Szczególne podziękowania kierujemy dla właściciela Elektrowni Wodnej w Rzekach Małych
Pani Henryki Mysłek za przychylność i dobrą
współpracę.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE KŁOMNICE - I KWARTAŁ 2016
•
•
•

Odpady zmieszane
Papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (worek niebieski)
Odpady biodegradowalne (worek brązowy)
Obręb:

Styczeń

Luty

Marzec

Michałów Rudnicki, Witkowice

12.01.

10.02.

09.03.

Chorzenice, Nieznanice

13.01.

11.02.

10.03.

14.01.

12.02.

11.03.

15.01.

15.02.

15.03.

Rzerzęczyce (pozostałe ulice)

18.01.

16.02.

16.03.

Skrzydlów, Trząska

19.01.

17.02.

17.03.

Garnek, Kuźnica

20.01.

18.02.

18.03.

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

21.01

19.02.

22.03.

Karczewice, Pacierzów

22.01.

22.02.

23.03.

Konary, Lipicze

25.01.

23.02.

24.03.

Śliwaków, Zawada, Zberezka

26.01.

24.02.

25.03.

Zdrowa, Janaszów, Jamrozowizna, Kłomnice: ul. Księża Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa

27.01.

25.02.

29.03.

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna,
Zdrowska, Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie

28.01.

26.02.

30.03.

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa

29.01.

29.02.

31.03.

Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23), Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki,
Kłomnice ul. Dworska, ul. Bartkowicka
Adamów: ul. Rycerska nr 19,21,23, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa,
Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - SZKŁO
Obręb:
Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice,
Adamów (ul. Rycerska nr 19,21,23), Rzerzęczyce, Niwki, Przybyłów
Skrzydlów, Trząska, Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Huby, Adamów (oprócz ul. Rycerska nr
19,21,23)
Garnek, Kuźnica, Karczewice, Pacierzów
Konary, Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Zdrowa, Janaszów, Jamrozowizna, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice:
ul. Bartkowicka, Dworska, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa, Księża
Kłomnice (pozostałe ulice)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - POPIÓŁ
Obręb:
Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice

Adamów (ul. Rycerska nr 19,21,23) Rzerzęczyce, Niwki, Przybyłów
Skrzydlów, Trząska, Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Huby,
Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23)
Garnek, Kuźnica, Karczewice, Pacierzów

Konary, Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka

Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Zdrowa, Janaszów,
Jamrozowizna, Pustkowie Kłomnickie Kłomnice: ul. Bartkowicka, Dworska,
Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa, Księża

Kłomnice (pozostałe ulice)

STYCZEŃ
20.01.
25.01.
26.01.

27.01.
28.01.

28.01.

29.01.

LUTY
22.03.
23.03.

24.03.

25.03.
29.03.

30.03.

31.03.

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

20.01.

25.02.

22.03.

25.01.

26.01.

27.01.

28.01.

28.01.

29.01.

25.02.

25.02.

26.02.

26.02.

26.02.

29.02.

23.03.

24.03.

25.03.

29.03.

30.03.

31.03.
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KŁOMNICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Jadwiga Kaczorowska, Beata Wyrwał
W dniu 6 grudnia 2015 r. w Hali Sportowej ZS w Kłomnicach odbył się Kłomnicki
Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Kłomnice,
a współorganizatorami: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice,
Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół w Kłomnicach.

O

godz. 10.00 imprezę uroczyście otworzył
Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk,
a poszczególnych gości, wykonawców i zespoły zapowiadała pani Renata Krawiec
z Gminnego Ośrodka Kultury.
W programie imprezy było wiele atrakcji. Na początku wystąpił chór młodszy
„Wesoła Pięciolinia”, duety i soliści oraz
zespół wokalny „Wesoła Pięciolinia” pod
kierunkiem pani Elżbiety Twardoch. Z kolei obrzęd „Darcie pierza” zaprezentował
Zespół Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc.
Następnie w różnorodnym repertuarze wystąpili soliści z terenu Gminy Kłomnice. Po
poświęceniu stołów wigilijnych przez ks.
Marka Skrzypczyka rozstrzygnięto Konkurs
na Najlepszą Kapustę Wigilijną, który wygrała restauracja Nova Stodoła z Kłomnic.
Miłośnicy czworonogów z zainteresowaniem
obejrzeli pokaz psów myśliwskich oraz wysłuchali kilku sygnałów łowieckich. Orkiestra
Dęta Gminy Kłomnice, pod batutą pana
Marcina Gały, jak zawsze brawurowo wykonała wiązankę przebojów, a towarzyszyły jej
ubrane w przepiękne stroje Mażoretki przygotowane przez panią Annę Kościuch, które zaprezentowały z wdziękiem i lekkością
różne układy taneczne. Wystąpili także najlepsi recytatorzy – laureaci XXVI Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. Dwukrotnie na
scenie mogliśmy podziwiać wielokrotnie nagradzany Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy
„Klepisko”, zatańczyła również grupa początkująca znanego wszystkim Zespołu Pieśni
i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. Następnie
pan Dyrektor GOK-u Jarosław Policiński
6

i pani Renata Krawiec przedstawili laureatów Jubileuszowego Powiatowego Konkursu
„Anioły i Pierniki” organizowanego corocznie
przez Gminny Ośrodek Kultury. Nagrody laureatom wręczali zaproszeni goście, a wśród
nich m. in. pani poseł Lidia Burzyńska, pan
senator Ryszard Majer oraz Radni Gminy
Kłomnice. Po wręczeniu nagród można było
nabyć nagrodzone prace.
Z wielkim zainteresowaniem licznie zebrani mieszkańcy z naszej gminy oczekiwali
na warsztaty kulinarne, które poprowadził autor programu telewizyjnego „Smaki Polskie”,
propagator i autorytet kuchni myśliwskiej
i staropolskiej, a przy tym wyśmienity gawędziarz- Grzegorz Russak. Po warsztatach
odbyła się degustacja pierogów z makiem
polanych sosem śmietanowo – waniliowym
oraz piernika przekładanego masą czekoladową przygotowanych przez panie kucharki
z Zespołu Szkół w Kłomnicach według przepisu mistrza. Można było również kupić książki
kucharskie Grzegorza Russaka z autografem
kucharza.
Po pokazie kulinarnym odbyło się losowanie nagród głównych loterii fantowej.
Poprowadziły je organizatorki loterii – Jadwiga
Kaczorowska i Beata Wyrwał. Najwięcej emocji wzbudziło losowanie najważniejszej z nagród – pięknego roweru ufundowanego przez
Bank Spółdzielczy w Kłomnicach.
Na zakończenie Jarmarku, o godz. 19.00,
wszyscy udali się przed budynek hali, gdzie
przygotowane były ogniska, przy których
serwowano pyszny bigos myśliwski i kiełbasy z dziczyzny ufundowane przez myśliwych

z kół łowieckich „Jenot”, „Lis”, „Łoś”, „Łowiec”
i „Żóbr”.
W czasie trwania imprezy liczni wystawcy
oferowali różnorodne ozdoby bożonarodzeniowe, wyroby rękodzielnicze, świąteczne
wypieki, wyroby regionalne (wędliny, chleb,
miód), prezentowali piękne obrazy i rzeźby.
Czynna była także kawiarenka, a prowadziły
ją, jak co roku, Panie z Koła Rękodzielniczego.
Nie mogło zabraknąć prezentacji stołów
wigilijnych oferujących świąteczne przysmaki, wspaniale przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich z Kłomnic, Rzerzęczyc,
Garnka i Skrzydlowa. Swoje umiejętności pokazali także uczniowie z naszej szkoły, którzy
w Pracowni Rękodzielniczej, założonej przez
Panie Katarzynę Jurkowską i Martę Ojrzyńską,
uczą się pięknej sztuki tkackiej, choć nieco
zapomnianej, ale doskonale znanej starszym
pokoleniom. Przygotowano też kącik myśliwski i stoiska dla miłośników wędkarstwa.
W ogromnych akwariach podziwialiśmy karpie, liny i karasie, można było również zakupić
akcesoria wędkarskie.
W dniu 6 grudnia oczywista była obecność Świętego Mikołaja, który rozdawał dzieciom słodycze. Najmłodsi z radością bawili
się na zamkach dmuchanych, robili bańki
mydlane oraz z ciekawością przyglądali się,
jak z balonów do modelowania w kilkanaście
sekund można wyczarować różne zwierzęta.
Imprezę zakończyła Pani Dyrektor ZS
w Kłomnicach Barbara Kanoniak, która serdecznie podziękowała organizatorom imprezy, sponsorom, wystawcom, uczestnikom
konkursów, zaproszonym gościom, solistom,
zespołom wokalnym i tanecznym, orkiestrze
oraz pracownikom obsługi. Mamy nadzieję, że
warto było tę grudniową niedzielę spędzić na
Kłomnickim Jarmarku Bożonarodzeniowym,
bo wśród wielu atrakcji każdy na pewno znalazł coś dla siebie.
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Jubileuszowy Konkurs
na Kłomnickim Jarmarku Bożonarodzeniowym!

Renata Krawiec
Święta Bożego Narodzenia ze swoją scenerią, atmosferą i obyczajowością zrosły
się silnie z tradycją polską i są najbardziej lubianymi, i najbardziej oczekiwanymi
świętami w roku. W dodatku przepięknie ozdobione oraz suto zastawione stoły
są oznaką nieodpartej chęci, by być razem ze sobą w gronie organizatorów,
uczestników, artystów, odwiedzających nas. I tak się stało w dniu 6 grudnia 2015 r.

U

roczystego otwarcia Kłomnickiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego dokonał organizator
Kłomnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego
wójt Gminy Kłomnice.
Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy zyskał przychylność nie tylko uczestników, ale i lokalnych przedsiębiorców, którzy wsparli nasze
działania. Do nich należą: Bank Spółdzielczy
w Kłomnicach, Czarbud – Przewozy krajowe i zagraniczne Cezary Zatoń Kłomnice, Amadeusz
Wójcik – Firma Urządzenia Rekreacyjno
- Rozrywkowe ViV - Garnek, Tomasz Drab
Sklep „Evita” w Kłomnicach oraz koła łowieckie. Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs
Anioły i Pierniki dofinansowany był przez
Samorząd Powiatu częstochowskiego. W tym
roku Powiatowy Konkurs miał miejsce w Hali
Sportowej na evencie Bożonarodzeniowym.
Droga Konkursu Aniołów i Pierników, to specjalna droga, która ma swoją ciągłość od dziesięciu

lat. Docieramy do serc wszystkich ludzi, bez
względu na wiek. Twórcy to: dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież i dorośli kilkunastu gmin
powiatu częstochowskiego. Prosto z serca napiszę te słowa o naszych uczestnikach konkursu
- są ligą mistrzów, niejednokrotnie z pierwiastkami ludycznymi, tradycjami i niesamowitą
wyobraźnią plastyczną. Ten sam temat, a tyle
pomysłów. Zwycięzcy pochodzili z następujących gmin powiatu częstochowskiego i ich licznych miejscowości: Niegowa, Lelów, Mykanów,
Rędziny, Olsztyn, Kamienica Polska, Koniecpol,
Mstów, Kruszyna, Janów i Kłomnice.
Uroczystego wręczania nagród i dyplomów dokonali nasi szacowni goście: Senator
RP - Ryszard Majer, Poseł na Sejm RP - Lidia
Burzyńska, członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński, Radni Gminy Kłomnice:
Wiesława Jędras, Kazimierz Wilkoszewski,
Stanisław Matuszczak. Ponadto Zbigniew

Wawrzyniak - zastępca kierownika GOPS
w Kłomnicach, Jarosław Policiński p.o. Dyrektor
GOK w Kłomnicach wraz z Wolontariuszami.
Uhonorowani byli również wszyscy Ci, którzy
współpracowali od początku istnienia konkursu i dla jego pięknej idei. Oto oni: Dyrektor
ZS w Rzerzęczycach wraz z Nauczycielkami
– Małgorzatą Gojevic, Dorotą Rokicką –
Anklewicz, Przedszkole w Rzerzęczycach –
Ingrida Gajda, Patrycja Palacz – Gimnazjum
nr.1 im. Armii Krajowej w Rędzinach, ZS
w Kusiętach, gm. Olsztyn, SP w Brzyszowie,
gm. Mstów, Przedszkole w Wierzchowisku,
gm. Mykanów- Magdalena Bałdys, ZS
w Garnku – Magdalena Kos – Jafra, Czarny Las,
gm. Mykanów – Anna Oberska Wilk i Renata
Paludkiewicz, ZS w Witkowicach – Mariola
Królik. NTL Radomsko – Redaktor Ireneusz
Staszczyk. Warto mieć takich przyjaciół, sympatyków, twórców, dzięki, którym po sprzedaży
aniołów, możemy po raz kolejny spotkać się,
odwzajemniając pracę twórczą, przekazać paczki żywnościowe dla dzieci z biednych rodzin,
tuż przed Niedzielą Palmową. Do zobaczenia
w gminach powiatu częstochowskiego.

Wigilia z Polakami na Wileńszczyźnie
Robert Kępa
Gmina Kłomnice wspólnie ze szkołami oraz lokalnymi przedsiębiorcami włączyła
się w akcję pomocy Polakom na Wileńszczyźnie organizowaną przez Towarzystwo
Patriotyczne „KRESY”. Akcja polegała na zbiórce artykułów żywnościowych
i artykułów szkolnych, które trafiły do polskich szkół i rodzin na Kresach w okresie
Świąt Bożego Narodzenia.

A

pel wójta Gminy Kłomnice o włączenie się
mieszkańców naszej gminy w akcję pomocy
Polakom na Wileńszczyźnie, spotkał się z pozytywnym odzewem mieszkańców. Do akcji
włączyły się wszystkie szkoły w naszej gminie.
Artykuły spożywcze i szkolne przynosiły dzieci,
ich rodzice i dziadkowie oraz mieszkańcy. Do akcji dołączyła się również parafia w Skrzydlowie.
Na apel odpowiedzieli przedsiębiorcy z terenu
gminy Kłomnice. Dziękujemy za wsparcie radnym, właścicielom sklepów i firm: Tomaszowi
Drabowi, Dariuszowi Gołbiowskiemu,
Wiesławie Jędras, Ryszardowi Kaczorowskiemu,
Dariuszowi i Barbarze Kępkom, Józefowi
Kozie, Dariuszowi Krakowiakowi, Dorocie
Kubik, Włodzimierzowi Łęgowikowi, Halinie
i Andrzejowi Perlińskim, Jackowi Pindychowi.
Ofiarowane przez Państwa dary trafiły do mieszkańców gminy Jaszuny, w tym do polskiego
przedszkola i szkoły podstawowej w Pakienie

tam łatwo, mimo wszystko z podniesioną głową
uczą się Ojczystego języka.
Wyjazd z darami na Wileńszczyznę zakończył się też ważnym postanowieniem. Gmina
Kłomnice zadeklarowała pomoc w organizacji
wizyty w Polsce dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Cz. Miłosza w Pakienie podczas przyszłorocznych wakacji. Do tej inicjatywy dołączyły się uczestniczące razem z nami samorządy
Mstowa i Poraja. Mamy nadzieję, że pobyt dzieci
z Wileńszczyzny w naszych stronach będzie dla
nich radosnym i patriotycznym przeżyciem.

oraz do mieszkańców gminy Mickuny i szkoły
w Ławaryszkach na Wileńszczyźnie.
3 grudnia samochód z darami wraz z delegacją współorganizatorów akcji udał się na
Litwę. Gminę Kłomnice reprezentował zastępca
wójta Adam Śliwakowski oraz
specjalista ds. promocji gminy
i współpracy międzynarodowej Robert Kępa. Nasz pobyt
w polskich szkołach w Pakienie
i Ławryszkach był piękny i wzruszający – opowiada Adam
Śliwakowski. – Szczęśliwe miny
maluchów na zawsze pozostaną
w mojej pamięci. Plecaki z przyborami szkolnymi, książkami
i słodyczami to dla tych dzieci
coś naprawdę wielkiego. Coś,
czego nie mają na co dzień.
Polacy i Polskie dzieci nie mają Dyr. szkoły w Ławaryszkach Anna Ancewicz z wicewójtem A. Śliwakowskim
7
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Robert Kępa
Kłomnickie obchody Święta
Niepodległości długo
pozostaną w naszej pamięci.
Uroczystości rozpoczęła
Msza Święta w intencji
Ojczyzny, po której poczty
sztandarowe, delegacje
i mieszkańcy przeszli
przy dźwiękach Orkiestry
Dętej OSP Kłomnice na
parafialny cmentarz. Tam,
przy grobach kłomnickich
patriotów odbyły się dalsze
uroczystości.

P

odczas Mszy Świętej homilie wygłosił ks. bp Antoni
Długosz przypominając w ten
ważny dla Polaków dzień słowa Ojca Świętego Jana Pawła II
wzywające nas do pracy i odpowiedzialności za sprawy Polski.
W uroczystościach uczestniczyła nowo wybrana Poseł na
Sejm RP Lidia Burzyńska, wójt
Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk,
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Worwąg wraz z radnymi Gminy Kłomnice, Jan
Miarzyński, członek Zarządu
Powiatu Częstochowskiego,
wicewójt Gminy Kłomnice Adam
8

Kłomnickie
obchody Święta
Niepodległości
Śliwakowski, dyrektorzy szkół,
nauczyciele i uczniowie, harcerze i zuchy z 35. Kłomnickiej
Drużyny Harcerskiej Płomień
Drużyny
oraz
Drużyny
Harcerskiej „Sienkiewiczacy”
z Rzerzęczyc, przedstawiciele
partii politycznych – Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Prawa
i Sprawiedliwości oraz Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, organizacji społecznych oraz sołtysi. Swoje poczty sztandarowe
wystawili: Polskie Stronnictwo
Ludowe, Zespoły Szkół w Garnku,
Kłomnicach,
Ko n a ra c h ,
Rzerzęczycach, Skrzydlowie,
Witkowicach i Zawadzie.
Po zakończeniu uroczystej
Mszy Świętej orkiestra Dęta OSP
Kłomnice poprowadziła przy
dźwiękach marszy patriotyczny
pochód na cmentarz parafialny.
Spotkanie na cmentarzu rozpoczęło się Hymnem Państwowym
oraz uroczystością złożenia kwiatów przez przybyłe delegacje

na grobie żołnierzy września
1939 roku. Wartę przy grobach
wystawili harcerze z Kłomnic
i Rzerzęczyc. Głos zabrał wójt
Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk,
który przywitał przybyłych gości
i delegacje. Ks. Marek Skrzypczyk
w krótkiej modlitwie przypomniał polskich patriotów, którzy
w obronie Ojczyzny złożyli ofiarę
swojego życia.
Druga część uroczystości miała miejsce przy grobie
Powstańców Styczniowych.
W tym miejscu Pan Krzysztof
Wójcik przypomniał historię
zmagań mieszkańców Ziemi
Kłomnickiej o wolną Polskę.
W sposób szczególny przywołał pamięć kłomnickich wydarzeń związanych z Powstaniem
Styczniowym oraz z losami
polskiego podziemia zbrojnego
w czasach II Wojny Światowej.
Wspomniał również o grobach
przypominających ludzi, dla
których Ojczyzna była wartością

największą. Tego dnia nie zapomniano również o tych mogiłach, składając na nich kwiaty
i zapalając znicze. Głównym
punktem uroczystości był Apel
Poległych poprowadzony przez
phm Agnieszkę Borowiecką
oraz złożenie kwiatów na grobie Powstańców Styczniowych.
Podczas spotkania głos zabrała
Pani Teodozja Szumlas, która
w poetyckiej formule przypomniała o zadaniach jakie stają
dziś przed młodym pokoleniem
Polaków.
Na zakończenie uroczystości
słowa podziękowania za wspólne
uczczenie tego niezwykłego dnia
dla wszystkich uczestników złożyli współorganizatorzy uroczystości dh Jędrzej Moderski, prezes kłomnickiego koła Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych, Jan Miarzyński,
prezes Gminnego Stowarzyszenia
Obywatelskiego oraz wójt Gminy
Kłomnice.
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Wystawa modeli wojskowych Wojciecha Ślaskiego
Robert Kępa
W gościnnych murach Zespołu Szkół w Kłomnicach 5 listopada otwarto wystawę
modeli wojskowych. Na wystawie można oglądać kilkadziesiąt modeli autorstwa
Wojciecha Ślaskiego. Przygotowana przez Urząd Gminy Kłomnice wystawa była częścią
kłomnickich obchodów Święta Niepodległości.

W

ystawę otworzył wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk gratulując autorowi modeli wspaniałej pasji. Uczestniczące
w spotkaniu dzieci zarzuciły Pana Wojtka
pytaniami dotyczącymi wojennych losów

prezentowanych modeli, sposobu wykonywania modeli.
Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt modeli okrętów, samolotów i wozów bojowych z czasów II Wojny Światowej

służących w polskiej armii we wrześniu 1939
r., w siłach alianckich, niemieckich i japońskich. Autorem modeli jest Wojciech Ślaski,
mieszkaniec Kłomnic, w swojej prywatnej
modelarni tworzy modele przedstawiające
sprzęt wojskowy z czasów II Wojny Światowej
oraz będące w wyposażeniu współczesnych sił
zbrojnych, w jego kolekcji znajduje się kilkaset
modeli wojskowych.

Wieczór patriotyczny w Domu Dziecka w Chorzenicach
Andrzej Borkowski
Spotkanie odbyło się wieczorem 10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości.
Nasze spotkanie zaszczycił swoją obecnością wnuk pułkownika Adama
Nieniewskiego - Adam Donimirski, który z Krakowa przybył
do nas wraz z małżonką.

P

ułkownik Adam Nieniewski, właściciel
majątku Chorzenice był człowiekiem
związanym z wojskiem od najmłodszych lat,
zaczynając od szkoły kadetów do pułkownika

4 Brygady Kawalerii, która toczyła walki
z najeźdźcą bolszewickim w 1920r. Brygada
wchodziła w skład grupy uderzeniowej będącej w dyspozycji Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego. Odpychając wroga Pułkownik
Adam Nieniewski reprezentował często
oficjalną władzę i pomagał się instalować
nowym polskim samorządom w wyzwalanych miastach w północno - wschodniej Polsce.
O harcerstwie na naszym terenie opowiadał uczestnikom spotkania Krzysztof Wójcik, autor
wielu książek i pasjonat wiedzy
historycznej, szczególnie tej
dotyczącej naszego lokalnego
środowiska. W czasie spotkania nie zabrakło śpiewu pieśni
patriotycznych, animowanego
przez zespół na gitarę i akordeon

wspomagany głosami pań ze Skrzydlowa pod
opieką Elżbiety Łągiewki. Czas szybko płynął
przy śpiewie i na „słodko”, a wszyscy uczestnicy wyróżniali się biało-czerwonymi opaskami
przygotowanymi przez młodzież i dzieci ze
świetlicy „Nasza Przystań” w Witkowicach.
Serdeczne podziękowania należą się
wszystkim uczestnikom spotkania, którzy aktywnie włączali się w uroczystość. Szczególnie
dziękujemy dyrektorowi Wojciechowi
Główczyńskiemu i wychowawcom za udostępnienie i piękne przygotowanie miejsca
spotkania. Dziękujemy Starostwu, które reprezentował Jan Miarzyński, członek zarządu
powiatu Częstochowskiego. Podsumowaniem
niech będą słowa jednej z uczestniczek wieczoru: ...jestem dumna z tego, ze jestem Polką.
Tak, po tym spotkaniu bardziej jesteśmy
dumni z tego, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy, że
z tą ziemią przed laty związał się bohater walk
o niepodległość Polski - pułkownik Adam
Nieniewski. Była to wyjątkowo dobra okazja,
aby przygotować się do Święta 11 listopada...
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Dzień po dniu
sukcesy
Gruszy
Renata Krawiec
Zespół Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc
w dniu 17 października, brał udział
w prestiżowym Konkursowym
Przeglądzie Obrzędów „Kalendarz
Obrzędowy” w Katowicach - Szopienicach.
Debiut obrzędu (ma ich na swoim koncie
kilkanaście) autorstwa Janiny Gołdy p.t.
„Darcie pierza” to autentyczny przekaz
pozostający w pamięci wielu osób
wychowanych na wsi.

R

eżyserii podjęła się Julia Liszewska.
Świetnie prowadzony dialog, piękne
piosenki, dobry taniec, radość i szczęśliwe zakończenie perypetii córki gospodyni
przyjmującej Panie do darcia pierza, zachęca
zapewne wszystkich do obejrzenia tego spektaklu obrzędowego.
Podzielę się dobrą wiadomością - jest III
miejsce dla Zespołu „Grusza” i nagroda pieniężna. Gratulacje i jest motywacja do nowych działań artystycznych w ramach teatru
obrzędowego!
Same wojaże i same sukcesy „Gruszy”,
którym nad wyraz dziękujemy i gratulujemy! W dniu 18 października wzięli udział
w XII Jurajskim Przeglądzie Zespołów
Ludowych „Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje”
w Koziegłowach - Miejsko - Gminny Ośrodek
Promocji i Kultury. Zespół został bardzo dobrze oceniony i otrzymał II miejsce z nagrodą pieniężną i okolicznościową statuetką.
Ponadto, oczekując na werdykt potrafił świetnie integrować się z innymi artystami bawiąc
się i okazując naturalna ludyczną wrażliwość.

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród
Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Walentyna Wilk, Sylvia Baszyńska

Dzień Niepodległości to dla każdego
Polaka ważna data, to symbol miłości
Ojczyzny, symbol wiary i zwycięstwa.
Patriotyczne święto skłania nas do
refleksji nad wartością niepodległości,
która stanowi istotny składnik
tożsamości narodowej.

15

listopada w Kościele Parafialnym św. Ap.
Piotra i Pawła w Zawadzie odbyły się obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Tego dnia swą obecnością zaszczycili nas: S. Markowski – osobisty fotograf papieża Jana Pawła II (objął patronat nad
konkursem fotograficznym), A. Śliwakowski
– zastępca Wójta Gminy Kłomnice, B. Mizera
– sekretarz Gminy Kłomnice, P. Bąbolewski dyrektor zakładu CEMEX Rudniki, oraz licznie przybyli mieszkańcy Zawady, Śliwakowa
i Zberezki.
Gospodarz Parafii, ksiądz Szczepan Wylaź,
serdecznie powitał wszystkich zebranych. Po
uroczystej Mszy Św., celebrowanej przez ks.
profesora Jarosława Grabowskiego oraz proboszcza parafii, nastąpiła część artystyczna,

podczas której uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt.
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Program
ten przybliżył lokalnej społeczności rys historyczny i znaczenie tego święta.
Na koniec uroczystości swoje wyjątkowe
umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Zawadzie, laureaci wielu konkursów piosenki: Laura Grabarczyk –
uczennica kl. IV, Gracjan Kowalczyk -uczeń
kl. II gimnazjum oraz Piotr Woldan – uczeń
kl. III gimnazjum. Po występach nasi uczniowie udzielili wywiadu dla telewizji NTL.
Uroczystość została przygotowana przez p.
Sylvię Baszyńską i p. M. Gojević (chór i soliści)
oraz p. W. Wilk, pod czujnym okiem dyrektora
ZS w Zawadzie, p. M. Szyszki.
Na zakończenie uroczystości odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
i wręczenie nagród zwycięzcom. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom
za wkład pracy w organizację tak pięknej
uroczystości.

Niech droga naszego życia będzie kontynuacją historycznych
dróg i niech zawsze wiedzie ku doskonalszej wolności.
Niech nadrzędnym celem dla każdego z nas będzie Ojczyzna
i Wolność. Niech zawsze towarzyszy nam hasło

BÓG - HONOR - OJCZYZNA...
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Kłomnicki
Dzień
Seniora
Danuta Wilk

„Z upływem lat życie nie staje się łatwiejsze, ale może stać się pełniejsze i piękniejsze” – tak
mogliby powiedzieć członkowie Oddziłu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kłomnicach, którzy świętowali w dniu 17 października na spotkaniu integracyjnym,
które odbyło się w budynku OSP Kłomnice.

S

ala zapełniła się uśmiechniętymi od ucha
do ucha „młodymi seniorami”, w liczbie
ok. 160 osób.
Wszystkich zebranych przywitał przewodniczący Związku p. Ryszard Całus składając seniorom najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, zdrowia i aby każdy
kolejny dzień przynosił wiele radości, uśmiechu i pogody. Niemniej serdecznie pan przewodniczący powitał znamienitych gości, którzy przybyli na to spotkanie, a mianowicie:
• wójta Gminy Kłomnice – p. Piotra
Juszczyka,
• przewodniczącego rady Gminy –
p. Andrzeja Śpiewaka,
• sekretarza Urzędu Gminy Kłomnice –
p. Barbarę Mizera,
• zastępcę przewodniczącego Oddziału
Okręgowego PZERiI w Częstochowie –
p. Barbarę Pasieka z mężem
• koleżanki i kolegów z Kół Pławno
i Ciężkowice oraz p. Teresę Dziubek
– założycielkę Związku Emerytów
w Kłomnicach.
Następnie kol. Ryszard Całus przedstawił
porządek spotkania:
• występ Mażoretek – dziecięcego zespołu z terenu gminy pod kierownictwem p.
Anny Kościuk (występ przepiękny, wielkie
brawa dla dzieciaków i słowa uznania dla
prowadzącej)
• wręczenie nagród jubilatom z okazji 80-tej
rocznicy urodzin
• wręczenie dyplomów za pracę z okazji koncertu Reszków w Garnku
• toast za pomyślność Związku
• uroczysty obiad
• tańce przy melodiach w wykonaniu panów
Kazimierza i Marka Zająców

Nagrodzeni jubilaci to: Panie – Helena
Łapeta, Helena Matuszczak, Zofia Misiewicz
oraz Panowie – Jerzy Topolski i Edward
Piasecki. Dyplomy otrzymały Panie: Janina
Michoń, Zdzisława Bugaj, Henryka Pastuszka
i Krystyna Całus.
Bardzo miłym akcentem spotkania były
serdeczne życzenia od wójta Gminy Piotra
Juszczyka, który podziękował za zaproszenie
na tak piękną uroczystość oraz wyraził słowa
uznania za ciepło i pozytywną energię, którą,
zdaniem wójta, emeryci mogliby obdarować
bardzo wielu młodych ludzi. Podkreślił też, że
seniorom należy się szacunek i uznanie za ich
bezinteresowną miłość oraz mądrość, którymi
obdarowują młode pokolenia.
Następne życzenia były od p. Barbary
Pasieki, wiceprzewodniczącej Oddziału
Okręgowego PZERiI w Częstochowie, która
była zbudowana integracją pokoleń: dzieci –
rodzice – dziadkowie i babcie biorący wspólnie udział w święcie seniorów. Była też mile zaskoczona obecnością trojga najważniejszych
przedstawicieli Urzędu Gminy (p. wójt, p.
przewodniczący rady Gminy, p. sekretarz), co
świadczy o szacunku w stosunku do seniorów.
Pani Barbara Mizera i pan Andrzej
Śpiewak również podziękowali za zaproszenie, podkreślając znaczenie dla otoczenia
Związku i jego członków, którzy są dla młodego pokolenia przykładem w kultywowaniu
obrzędów i zwyczajów.
Pan przewodniczący Ryszard podziękował przedmówcom za życzenia i serdeczne
słowa. Podziękowania złożył również: pani
prezes Banku Kłomnice Barbarze Dominiak za
czek na kwotę 2 tys. złotych na rzecz Związku,
właścicielom piekarni „Krysiak” za pomoc
w przygotowaniu posiłku, panu Andrzejowi

Śpiewakowi za szampana, którym wzniesiono toast, pani Jasi Michoń i jej koleżankom
i kolegom za czynny udział w przygotowaniu
całej uroczystości.
Koleżanki - seniorki Krysia Całus, Irenka
Bardzel oraz Alina Kowalczyk zaśpiewały
piękną piosenkę o ciekawym i wesołym życiu
emerytów.
Koleżanka Krystyna Szyda w imieniu
wszystkich zebranych seniorów wzniosła
toast i w pięknych słowach podziękowała p.
Ryszardowi Całusowi za dotychczasową działalność, wspaniałą współpracę, koleżeńskość,
kulturę i pracowitość, życząc mu dużo zdrowia, wytrwałości i życzliwości ludzkiej. Toast
został przyjęty z wielkim aplauzem przez zebranych i odśpiewaniem „sto lat”.
– Tak trzymać, panie przewodniczący!
W bardzo miłej atmosferze spożyto podany, bardzo smaczny obiad. Na stołach pojawiło
się również ciasto, owoce, słodycze oraz gorące
i zimne napoje.
I tak, przy dźwiękach niezawodnej orkiestry panów Kazimierza i Marka Zająców,
przy tańcach na parkiecie, miłych rozmowach
przyjemnie upływał czas.
Spotkanie było okazją do odnowienia
wcześniejszych kontaktów, zawarcia nowych
znajomości, a przybyło bardzo wiele nowych
twarzy ponieważ liczba członków Związku
ciągle wzrasta.
W naszym Związku nie ma czasu na nudę
i bezczynność ponieważ ciągle dzieje się coś
nowego – ciekawego i dobrego.
Seniorzy wyznają zasadę, że „Życie jest po
to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie
ciekawość świata. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu
odwracać się do życia plecami”.
11

Gazeta Kłomnicka

Dotacja dla bibliotek szkolnych
Robert Gonera
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół informuje, że Gmina Kłomnice
otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek
niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych
w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

W

czerwcu br. 5 szkół podstawowych
złożyło wnioski aplikacyjne do organu prowadzącego, a ZEAS na polecenie
Wójta Gminy przygotował zbiorczy wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie
wsparcia finansowego na zakup książek do

bibliotek szkolnych. Program ma na celu
wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych
o atrakcyjne dla uczniów książki, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, urozmaicanie realizacji programów nauczania
oraz rozwijanie samorządności uczniowskiej

poprzez umożliwienie uczniom wpływania
na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Celem programu jest również
rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych
z bibliotekami publicznymi. Łączny koszt
zakupu książek wyniesie 7 375 zł przy udziale
własnych środków w kwocie 1 475 zł. Szkoły
podstawowe, które wzięły udział w programie, otrzymają dofinansowanie w łącznej
kwocie 5 900 zł.
Nowe pozycje książkowe winny pojawić
się w bibliotekach szkół w Witkowicach,
Rzerzęczycach, Zawadzie, Skrzydlowie
i Konarach do końca 2015 roku.

Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu
Marlena Bąk
Uczniowie z naszego terenu reprezentowali naszą Gminę w Przeglądzie Dziecięcych
i młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego, który odbył się 18
listopada br. w Częstochowie. Organizatorem przeglądu było Starostwo Powiatowe
w Częstochowie. Udział w przeglądzie wzięło 14 gmin powiatu w tym 62 wokalistów.

G

minę Kłomnice dzielnie reprezentowali
uczniowie z naszych szkół odnosząc sukcesy w następujących kategoriach:
1. Przedszkola: Patrycja Pałuszka
z Przedszkola w Rzerzęczycach
– WYRÓŻNIENIE
2. Szkoły Podstawowe (kl. I – III): duet:

Karolina Rachwalik i Bartosz Bąk z ZS
w Kłomnicach – II MIEJSCE
3. Szkoły Podstawowe (kl. IV – VI):
Natalia Maj ze SP w Rzerzęczycach
– WYRÓŻNIENIE
4. Gimnazja: Piotr Woldan z ZS w Zawadzie
– I MIEJSCE; Karolina Bajor z ZS
w Skrzydlowie – WYRÓŻNIENIE

Finaliści Konkursów wokalnych
Sylvia Baszyńska
Miesiąc listopad obfitował w różnego rodzaju konkursy wokalne. Były to konkursy
zarówno patriotyczne, jak i te promujące wartości piosenki polskiej.

N

asza gmina może się pochwalić bardzo
zdolną i pracowitą młodzieżą, która pielęgnuje i swoją postawą rozpowszechnia wartości patriotycznych.
Laureatami z ZS w Skrzydlowie,
Rzerzęczycach i Zawadzie zostali:
• kategoria gimnazjum, Piotr Woldan
Miejsce I - uczeń Gimnazjum w Zawadzie
• kategoria 4-6, Laura Grabarczyk
Miejsce III – uczennica SP w Zawadzie
• kategoria 4-6, Antoni Sosnowski
Wyróżnienie – uczeń SP w Rzerzęczycach
XX Wojewódzki Festiwal Pieśni
Patriotycznej w Myszkowie
• kategoria gimnazjum, Piotr Woldan
Miejsce I - uczeń Gimnazjum w Zawadzie
• kategoria gimnazjum, Karolina Bajor
Miejsce II – uczennica Gimnazjum
w Skrzydlowie
• kategoria 4-6, Laura Grabarczyk
Miejsce I - uczennica SP w Zawadzie
12

II Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni
Patriotycznej w Lubojnie
• kategoria gimnazjum, Piotr Woldan
Miejsce I - uczeń Gimnazjum w Zawadzie

5. Szkoły Ponadgimnazjalne: Ewa
Woszczyńska z GOK Kłomnice
– WYRÓŻNIENIE.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu zarówno tym, którzy odnieśli
sukces, jak również tym, którym nie udało się „stanąć na podium” za godne reprezentowanie naszej gminy. Dziękujemy
również opiekunom, którzy przygotowywali uczniów do przeglądu i życzymy
wszystkim dalszych owocnych sukcesów.

• kategoria gimnazjum, Karolina Bajor
Miejsce II – uczennica Gimnazjum
w Skrzydlowie
• kategoria 4-6, Laura Grabarczyk
Miejsce III - uczennica SP w Zawadzie
• kategoria 4-6, Maja Gajewicz
Miejsce III - uczennica SP Rzerzęczycach
• kategoria 4-6, Natalia Maj
Wyróżnienie - uczennica SP w Rzerzęczycach
VII Gminny Festiwal Piosenki
Żołnierskiej i Patriotycznej w Gidlach
• kategoria gimnazjum, Piotr Woldan
Miejsce I - uczeń Gimnazjum w Zawadzie
Uczniowie wyżej wymienieni, zdobywcy najwyższych miejsc, występowali
w Koncertach Finałowych prezentując raz
jeszcze doskonałe umiejętności wokalne,
a niezastąpiona publiczność oraz przedstawiciele władz, nagradzali ich gromkimi oklaskami oraz pięknymi nagrodami za włożoną prace w niezapomniane
sceniczne kreacje. Dziękujemy za trud,
który sobie zadali, doskonaląc jednocześnie swój warsztat muzyczny jak również
szerząc w ten sposób wartości patriotyczne.
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Gminny Dzień Profilaktyki w Zawadzie
Marian Szyszka
8 grudnia b. r. w Zespole Szkół w Zawadzie odbył się Gminny Dzień Profilaktyki.
Gościem specjalnym była Pani sędzia Anna Maria Wesołowska, dobrze znana dzięki
telewizji, w której od lat prowadzi swój program.

P

omysłodawcą i inicjatorem tego wydarzenia
była Pani Katarzyna Gabryjelska – pedagog
szkolny Z. S. w Zawadzie. Jeszcze przed wakacjami nawiązała kontakt z Panią Sędzią i zaproponowała jej udział w gminnym dniu profilaktyki.
Pierwotnie termin spotkania zaplanowany był
na wrzesień, jednak ze względu na nagrywanie
nowej serii programów dla telewizji musieliśmy
ostatecznie przełożyć to spotkanie na 8 grudnia.
Przygotowaniem do tego wydarzenia był
konkurs plastyczny dla szkół z naszej gminy w 3
kategoriach wiekowych: I kategoria: klasy I-III „Od
przemocy smutne oczy”, II kategoria klasy IV-VI
„W idealnym świecie papierosa nie znajdziecie”, III
kategoria klasy I-III gimnazjum: Plakat z hasłem

dotyczący profilaktyki uzależnień dopalaczy. Na
konkurs plastyczny przyszło ponad 190 prac!
W czasie 3 spotkań Pani Sędzia poruszyła
tematykę związaną z przemocą rówieśniczą,
uzależnieniami, cyberprzemocą, dopalaczami.
Uczniowie dowiedzieli się, gdzie istnieją granice
miedzy głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani sędzia mówiła o wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i o tym jak szybko w tej zmieniającej się rzeczywistości można stać
się ofiarą tych zjawisk a także o konsekwencjach
łamania prawa przez dzieci i młodzież. Pani sędzia
mówiła również o wadze negatywnych skutków
zaniedbań wychowawczych, jakie wywierają one
piętno na naszych dzieciach, poruszona została

Zaproszenie na Koncert

Sadzenie krzewów na placu zabaw

25.12.2015 r. w Kościele p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła odbędzie się koncert
kolędowo - operowy.

Małgorzata Nalewajka
Październik – piękna, słoneczna sobota. Przechodnie
z zaciekawieniem przyglądali się dużej grupie osób krzątającej
się na placu zabaw.

T

ak na hasło sadzenia krzewów rzucone przez Sołtys Witkowic Małgorzatę
Nalewajka odpowiedziały dzieci i dorośli.
Jako pierwsza stawiła się Kasia Całus z mamą
i dziadkiem oraz Nikola Cierniak z wujkiem.
Panowie przygotowywali rabatę przeznaczoną
do nasadzenia i kopali dołki. Szybko zaczęły
nadchodzić kolejne dzieci wraz z opiekunami
– Szymon i Wojtek Kaczmarek, Klaudia i Zuzia
Łapeta, Igor Żyła, Kacper Chrapoński, Wiktor
i Lena Rajca, Zuzia i Hania Kwarciak, Kaja i Ala
Motyl, Iga Małek, Natalia Kurzelewska, Ania
i Kuba Korgul, Malwina Robakowska.
Niestety dla gimnazjalistek - Doroty
Puszczyńskiej i Josi Viscio zabrakło krzewów,
służyły więc radą i pomocą młodszym kolegom i koleżankom.

także tematyka: przemocy, stalkingu, cyberprzemocy, child groomingu czy wczesnej inicjacji
seksualnej. Nasz gość zachęcał nauczycieli do zakładania w szkołach „kącików prawnych”, które
mają za zadanie pomagać młodzieży w trudnych
sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska
poruszyła również tematykę istotności współpracy rodziców ze szkołą, interesowania się tym, co
dzieci robią po szkole oraz tego co robią w „sieci”.
W spotkaniach uczestniczyło ponad 180
uczniów ze szkół naszej gminy oraz około 80
osób dorosłych.
Panią Sędzię witały władze naszej gminy: wójt
Piotr Juszczyk, zastępca wójta Adam Śliwakowski,
sekretarz gminy Barbara Mizera oraz skarbnik
Daunta Sosnowska. Obecny był również Andrzej
Wilk - radny gminny.

B

ędziemy gościć światowej sławy śpiewaka, Juliana
Ursyna Niemcewicza – okrzykniętego w Europie
Pavarottim, współorganizatora Krynickich Festiwali im. Jana
Dzieci przy poKiepury, przyjaciela Bogusława Kaczyńskiego. Występował jako
mocy swoich małych
solista na europejskich scenach operowych – w Austrii, Francji,
narzędzi ogrodHiszpanii, Belgii, Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych.
niczych szybko
Wykonywał utwory m.in. przed królową angielską Elżbietą. Od
uporały się z sadzeroku Julian Ursyn Niemcewicz organizuje koncerty „Muzyka
niem. Zobowiązały
Narodów” w Bytomiu, aby lipcowe i sierpniowe niedziele wypełniała muzyka wybitnych kompozytorów z różnych części świata.
się otoczyć opieką
nowo posadzone
Serdecznie zapraszamy na koncerty, które odbędą się po
rośliny.
Mszach Świętych o godz. 8.30 i 11.00. Wstępem do koncertów
W nagrodę za
„polskiego Pavarottiego” będą kolędy w wykonaniu uczniów
rzetelnie wykonaną
Zespołu Szkół w Zawadzie, laureatów konkursów wokalnych.
pracę dzieci otrzyZapraszamy na niezwykłe koncerty, które wprowadzą nas
mały drobne upominki
w tajemnicę Bożego Narodzenia.
ufundowane przez Radę
Organizatorem koncertów jest Wspólnota
Sołecką. Mali „ogrodnicy”
Parafialna p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
dumni ze swojego dzieła rozw Zawadzie oraz Zespół Szkół w Zawadzie.
biegli się po placu zabaw.
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Schüleraustausch – wymiana uczniów,

Witkowice-Friedrichshafen 2015
Renata Chrostowska
Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach od 2011 roku współpracuje
z niemiecką szkołą Graf - Soden - Realschule z Friedrichshafen organizując wspólne
spotkania młodzieży w Polsce: w Złotym Potoku i Krzyżowej oraz w Niemczech: nad
Jeziorem Bodeńskim i w Schwarzwaldzie. Friedrichshafen to niemieckie miasto
położone nad Jeziorem Bodeńskim w południowym landzie Baden - Württemberg
(Badenia - Wirtembergia).

D

o tej pory ze szkołą niemiecką zostały
zrealizowane dwa projekty edukacyjne: Socrates i Comenius. Tegoroczna wizyta
została zorganizowana przez Zespół Szkół
w Witkowicach w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację „Polsko - Niemiecka
Współpraca Młodzieży”.
Spotkanie młodzieży niemieckiej z młodzieżą z Zespołu Szkół w Witkowicach miało
miejsce w dniach od 26 września do 2 października 2015r. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki: Renata Chrostowska,
Sylwia Hadaś i Aleksandra Knysak.
W niedzielę 27 września goście z Niemiec
przebywali w polskich rodzinach. Poznali
przysmaki naszej kuchni, polskie tradycje
i zwyczaje. Przełamane zostały także pierwsze bariery językowe. W poniedziałek grupa
niemiecka wspólnie z grupą polską odwiedziła Urząd Gminy Kłomnice. Uczniowie spotkali się z Adamem Śliwakowskim, zastępcą
Wójta Gminy Kłomnice, który opowiedział
o historii gminy i jej walorach turystycznych. Każdy z uczestników spotkania otrzymał upominki związane z Gminą Kłomnice.
Następnie uczniowie poznawali naszą szkołę.
Młodzież wspólnie wykonywała prace plastyczne na temat „Przyjaźń - Freundschaft”,
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brała udział w rozgrywkach
sportowych oraz uczestniczyła w wybranych przez
siebie zajęciach edukacyjnych. Dalszy program
wizyty realizowany był
w Złotym Potoku, gdzie
na uczniów czekało dużo
atrakcji. Uczestnicy wymiany wzięli udział w wycieczce do Częstochowy,
zwiedzili Jasną Górę, zakupili
pamiątki w centrum handlowym
„Galeria Jurajska”. Podczas kolejnych dni pobytu zwiedzili
zamki na Jurze Krakowsko
–
Częstochowskiej:
w Bobolicach, Mirowie
i w Olsztynie. Wspólnie
poznawali okolicę podczas spacerów. Zwiedzili
Muzeum Zygmunta
Krasińskiego oraz Pałac
Raczyńskich w Złotym
Potoku.
Poznawali się bardziej
oraz wzbogacali słownictwo podczas licznych zabaw integracyjnych,

wieczoru międzynarodowego, dyskoteki oraz
rozgrywek sportowych i gier terenowych.
Jedną z atrakcji było wspólne ognisko oraz
nauka jazdy konnej w stadninie koni „Biały
Borek” w Biskupicach.
Ostatnim punktem realizowanego wspólnie programu była wycieczka do
Krakowa i Wieliczki.
Gościom z Niemiec
spodobały się nasze
okolice. Szczególne
wrażenie wywarła na
nich wizyta w Kopalni
Soli w Wieliczce.
Dzięki wymianie
uczniowie poznali się lepiej, wzbogacili swój zasób
słownictwa. Nauczyli się tolerancji wobec innych kultur. Zauważyli,
że tak na prawdę nie różnią się od siebie. Nabrali
większej motywacji do
nauki języków obcych.
Przełamali swoje bariery językowe, uprzedzenia oraz nawiązali
pierwsze przyjaźnie.
Po rzewnym pożegnaniu w Krakowie, z niecierpliwością oczekują na
rewizytę w Niemczech, która
ma odbyć się w czerwcu 2016r.
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Edukacja szkolna
przeciwko wykluczeniu
prawnemu

Od owieczki do zapaski i obrazka
Barbara Kanoniak
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice otrzymało od Fundacji
Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie projektu
„Od owieczki do zapaski i obrazka”.

Barbara Kanoniak
Zespół Szkół w Kłomnicach zakwalifikował
się do projektu „Edukacja szkolna
przeciwko wykluczeniu prawnemu”.
Projekt realizowany jest przez Wydział ds.
Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji
Mediacji Departamentu Współpracy
Międzynarodowej i Praw Człowieka
Ministerstwa Sprawiedliwości.

W

arsztaty w naszej szkole przeprowadzone
zostały w klasach trzecich gimnazjum 26
listopada 2015r. Celem warsztatów było wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu
organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków świadków/ofiar.
Zakres tematyczny wykracza poza obowiązujące
podstawy programowe. Zostały użyte nowatorskie
i aktywizujące metody szkoleniowe np. prezentacja, dyskusja. Każdy uczestnik otrzymał pakiet
materiałów edukacyjnych w wersji papierowej
z dodatkiem elektronicznym. Wartością dodaną
projektu jest pokazanie nauczycielom nowych,
ciekawszych metod nauczania nt. organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
możliwość powielania przez szkoły w latach późniejszych programu edukacyjnego i materiałów,
a także wykształcenie u odbiorców - uczniów właściwych i obywatelskich postaw wobec prawa oraz
instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Powyższe działania powinny przełożyć się na
spadek przestępczości w tej grupie społecznej.

D

ofinansowanie otrzymało 50 projektów
edukacyjnych w konkursie „Na dobry początek!” W 8. edycji konkursu „Na dobry początek!” wpłynęła rekordowa liczba 742 wniosków.
O dofinansowanie ubiegały się: biblioteki (137
wniosków), fundacje (83), instytucje kultury
(211) i stowarzyszenia (311). Projekt napisany
przez p. Katarzynę Jurkowską i Marty Ojrzyńską
był oceniany pod względem: nowatorskość,
przydatność dla odbiorców, wykorzystania zasobów lokalnych i współpracy z innymi organizacjami, zaangażowania rodziców, spójności
zaplanowanych działań. Okazał się jednym
z najlepszych.
Projekt „Od owieczki do zapaski i obrazka”
adresowany jest dla 20 osobowej grupy z klas I - II
Szkoły Podstawowej. Adresatami będą również
rodzice, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w zajęciach. Zadaniem rodziców będzie pomoc
swoim dzieciom w trakcie wykonywania kolejnych zadań. Celem realizacji projektu jest zdobywanie nowych umiejętności związanych z tkactwem na ramkach i krosnach. Uczniowie będą
obserwować proces pozyskiwania runa owczego
i jego przetwarzanie aż do uzyskania włóczki
wykorzystywanej do tkania obrazów, gobelinów
i zapasek, rozbudzi to ciekawość świata i chęć
poznania i samorozwoju. Samodzielna praca na
mini krosnach i ramkach będzie dobrym sposobem na ćwiczenie koncentracji i wyciszenia.

Welcome to Argentina

Język angielski w oddziale przedszkolnym
Monika Wrzalik-Bruś

Izabela Canghelaris
W dniu 9 listopada w Zespole Szkół
w Garnku mieliśmy okazję spotkać się
z dwojgiem podróżników z Argentyny.

U

czniowie gimnazjum mieli okazje posłuchać wykładu na temat najważniejszych
rzeczy związanych z Argentyną oraz Ameryką
Południową. Nasi goście: Mara Castro i Nahuel
Atanasoff opowiadali o swoim kraju, jak również
o swojej zeszłorocznej podróży do Peru i Boliwii.
Uczniowie mieli okazje zobaczyć fotorelację z tej
wycieczki trwającej 3 miesiące. Nasi goście opowiadali również o swojej podróży po Europie
i po Polsce. Ponadto uczniowie mieli okazję
wziąć udział w lekcji języka hiszpańskiego,
gdzie mogli poznać podstawowe zwroty w tym
języku. Uczniowie mieli okazję również zadawać
pytania naszym gościom. Spotkane odbyło się
dzięki Paulinie Kordas, której bardzo serdecznie
dziękujemy za te możliwość. Liczymy na więcej
takich spotkań.

Projekt rozpocznie się spotkaniem z hodowcą owiec, w czasie którego uczniowie poznają
warunki bytowe, żywienie i pielęgnację zwierząt. Dzieci dowiedzą się jak odbywa się strzyżenie i pozyskiwanie runa. Następnie odbędą się
warsztaty twórcze wspólne dla dzieci i rodziców
z zakresu arteterapii i chromoterapii. Trzecim
i ostatnim etapem będą warsztaty tkania na krosnach z wykorzystaniem włóczki i pasków materiałów. Na zakończenie pierwszej edycji projektu
odbędzie się wycieczka dla uczestników obu edycji do Łodzi do Muzeum Włókiennictwa. Projekt
zakłada współpracę z Gminnym Ośrodkiem
Kultury oraz paniami z Koła Rękodzielniczego
działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju Gminy Kłomnice.
Po zakończeniu projektu liczymy na kontynuację warsztatów z wykorzystaniem tradycyjnych warsztatów tkackich oraz odtworzenie wzorów zapasek powszechnie tkanych
w naszym regionie w miejscowościach Zawada,
Konary i Pacierzów, podobnie jak tradycyjnych
chodników wykonanych na krosnach z pasków
materiałów.
Chodniki takie były wyposażeniem każdego
wiejskiego domu. Mamy nadzieję, że zaproponowane warsztaty przyniosą wymierne korzyści
dla naszych uczniów, rodziców oraz całej społeczności lokalnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 roku wprowadziło
zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

G

łównym celem zmian jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego
nowożytnego dla wszystkich dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego. W stosunku do
dzieci 5-letnich obowiązek w tym zakresie jest od
1 września 2015 r., a od 1 września 2017 r. w stosunku
do wszystkich dzieci korzystających z wychowania
przedszkolnego. Aktualnie wszystkie dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Zespole
Szkół w Rzerzęczycach uczą się języka angielskiego.
Decyzją Pana Dyrektora naszej szkoły - Ryszarda
Kroka zajęcia odbywają się codziennie w wymiarze
30 minut. Każdego tygodnia na język angielski poświęcamy aż 2,5 godziny.
Dzięki rozpoczęciu nauki języka obcego tak
wcześnie nauka w późniejszym wieku będzie przychodziła dziecku lepiej. Nauka języka obcego na
tym etapie jest zabawą, ponieważ to zabawa jest
podstawową aktywnością dziecka. Dzieci mają
okazję do ruchu podczas nauki języka angielskiego,

pozwalającego na wykorzystanie ich naturalnej
energii. Mali uczniowie poznają język spontanicznie, w trakcie zabaw, gier. Stosowane i lubiane przez
dzieci gry w języku angielskim to: „głuchy telefon”,
„spider and flies” – „pająk i muszki”, bingo obrazkowe, zgadywanki, pirat, kalambury, kolory, twister.
Uczą się języka podczas codziennych czynności
np. mycia rąk, nakrywania do stołu. Dzieci w wieku
przedszkolnym najchętniej uczą się o nich samych
i o świecie wokół nich. Tematy zajęć językowych
są dostosowane do zainteresowań zgodnych z ich
wiekiem np. dom, rodzina, szkoła, zabawki, czas
wolny, zwierzęta, cyfry, kolory. Na zajęciach stosowane są różnorodne formy aktywności, w trakcie
których dziecko może dotknąć, narysować, czy tez
użyć w trakcie zabawy przedmiotu, którego nazwę
poznał. Dzieci bardzo chętnie recytują wierszyki,
piosenki, odgrywają krótkie scenki. Słuchają i oglądają programy edukacyjne, bajki animowane w języku angielskim.
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Forum sołtysów województwa śląskiego
Jolanta Bieda
Jak co roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 14-15 października
zorganizował „Forum sołtysów województwa śląskiego” połączone
z podsumowaniem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”. Pierwsza część
tego Forum odbywa się na sali Sejmu Śląskiego, druga wyjazdowa część w Szczyrku.

W

Forum gminę Kłomnice reprezentowała Jolanta Bieda, pracownik Urzędu
Gminy współpracujący z sołtysami i prowadzącego wszystkie sprawy dotyczące funduszu sołeckiego oraz Wiesława Jędras - sołtys
Garnka i Agata Dąbrowska - sołtys Zdrowej.
Forum otworzył Wicemarszałek
Województwa Śląskiego p. Stanisław
Dąbrowa, witając zaproszonych wójtów,
burmistrzów, sołtysów gmin, zaproszonych
gości, a poprowadził dalej to spotkanie dyr.
Wydziału Terenów Wiejskich Jerzy Motłoch.
Po wystąpieniach różnych przedstawicieli
władz Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu
Wojewódzkiego przystąpiono do podsumowania konkursu „Piękna wieś woj. śląskiego”,

do którego przystąpiło 13 gmin. Podkreślono,
że celem konkursu jest wspieranie rozwoju
wsi poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego
oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
Ponadto konkurs ten promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz
wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej wsi.
I tak: I miejsce zajęła wieś Kocikowa gm. Pilica,
II miejsce Zajączki Pierwsze gm. Krzepice, III
miejsce Leboszowice gm. Pilchowice. Były też
wyróżnienia i inne nagrody w różnych kategoriach. Prezentacja nagrodzonych wsi, laureatów konkursu „Piękna wieś województwa
śląskiego” w roku 2015 miała miejsce drugiego
dnia podczas konferencji w Szczyrku.

Podczas tej dwudniowej konferencji mówiono o znaczeniu wsi oraz możliwości rozwojowych jakie dają pieniądze unijne m.in.
na lata 2014-2020 Unia Europejska na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w woj. śląskim przeznaczy ok. 70 mln. euro.
Dodatkowe 40 mln euro będzie pochodziło ze
środków publicznych. Podczas Forum możliwa była wymiana poglądów i doświadczeń
pomiędzy tymi wszystkimi, którym problemy polskiej wsi są bliskie. Stworzona została
szansa na zaznajomienie się z działaniami
innowacyjnymi podejmowanymi na gruncie
obszarów wiejskich, które w znaczący sposób
mogą ułatwić życie i ciężką pracę rolników
i nie tylko czyniąc z tych społeczności zintegrowana wspólnotę.
Dlatego na zakończenie wszyscy jednogłośnie powiedzieli sobie „Do zobaczenia za rok”
dziękując władzom Urzędu Marszałkowskiego
za zorganizowanie tego Forum.

Święty Mikołaj w Karczewicach
Anna Kępa
W piątek 5 grudnia wieczorem wszystkie dzieci mieszkające
w Karczewicach odwiedził Św. Mikołaj. Akcję mikołajkową
zorganizowała Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa
Karczewice przy udziale firmy ZłomStal. Do akcji przyłączyli się
również strażacy z OSP Karczewice - Garnek, którzy pomogli
Mikołajowi dotrzeć do dzieci udostępniając swój samochód bojowy.

T

ym to sposobem Św. Miłołaj mógł odwiedzić ponad 60 dzieci mieszkających w Karczewicach, aby wręczyć im prezenty. Zarówno dzieci,
jak i dorośli z zaskoczeniem i radością witali Mikołaja. W imieniu Zarządu
Fundacji dziękuję sponsorom mikołajkowej akcji państwu Gabrieli i Józefowi
Kozom właścicielom firmy ZłomStal, Zarządowi OSP Karczewice – Garnek
za użyczenie wozu strażackiego, a także niezawodnemu druhowi Konradowi
Lampie za zaangażowanie w naszą akcję. Dzięki nim udało się po raz pierwszy
przeprowadzić takie przedsięwzięcie. Organizatorzy mają nadzieję, że uda
im się powtórzyć tą akcję w kolejnych latach.

MikołajKi w Zdrowej
Agata Dąbrowska
W dniu 6 grudnia w świetlicy środowiskowej
w miejscowości Zdrowa odbyły się Mikołajki.

Z

abawa dla dzieci rozpoczęła się o godz. 16.00 poczęstunkiem
dla uczestników. Licznie przybyłe dzieci wraz z rodzicami
czekały na Św. Mikołaja, po czym zostały wręczone paczki dla
każdego malucha, mieszkańca Zdrowej. Dzieci bardzo ładnie
śpiewały piosenki i mówiły wierszyki, po czym rozpoczęła się
zabawa z udziałem Mikołaja. Paczki zostały sfinansowane ze
środków pozyskanych podczas Spartakiady Sołeckiej.
16
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finał obchodów

roku Jana Pawła II
Nina Parzęczewska
W dniach od 16 do 18 października bieżącego roku odbył się finał obchodów
roku Jana Pawła II, który miał miejsce na terenie parafii św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Witkowicach.

P

odczas tych trzech dni można było znaleźć coś dla ciała i ducha. W piątek 16
października o godzinie 20 w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu
rozpoczęła obchody. Tłem adoracji były myśli i rozważania Jana Pawła II które przypomniał ks. Tomasz Dyjan. Zakończyła się
ona odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego,
modlitwą tak bliską nam, jak i naszemu
rodakowi Janowi Pawłowi II. W sobotę 17
października odbyły się warsztaty taneczne „Radość tańca”, które prowadzili animatorzy z Tarnowskich Gór, Bożena i Janusz
Majewscy. Warsztaty odbywały się na Sali
OSP Chorzenice - Witkowice. Były doskonałą zabawą integracyjną dla wszystkich
uczestników, miejscem uwielbienia Boga,
ale i pokazem tańca dworskiego. Uczestnicy,
czy to starsi czy młodsi, mogli odnaleźć coś
dla siebie. Ostatni dzień obchodów odbył się
w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach.
Wśród zaproszonych gości byli:
Jan Miarzyński, Barbara Mizera, Lidia
Burzyńska, Leszek Wiśniewski oraz Marian
Dziewoński. Program finałowego dnia był
dość napięty. Po przywitaniu przybyłych
gości przez gospodarza tego miejsca panią
Dyrektor Dorotę Kowalik oraz Andrzeja

Borkowskiego, prezesa Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich, rozpoczął się występ
uczniów Zespołu Szkół w Witkowicach,
którzy prezentowali nie tylko swoje talenty
aktorskie, ale także muzyczne. Kolejnym
punktem było rozstrzygnięcie konkursu
„Opowiedz mi o Janie Pawle II”, była to
druga jego edycja i jak zauważyli organizatorzy, poziom prac, które spłynęły był
bardzo wysoki, także z niecierpliwością
czekamy na kolejną odsłonę konkursu. Po
uhonorowaniu zwycięzców przyszedł czas
na występ Janusza Nowańskiego, śpiewaka
operowego, który wykonywał utwory poświęcone Janowi Pawłowi II oraz fragmenty
Tryptyku Rzymskiego.
Niemniej ważnym elementem obchodów było wystąpienie wieloletniej przyjaciółki naszego Świętego Papieża, dr
Wandy Płutawskiej. Była ona świadkiem
życia i świętości tego wielkiego człowieka.
Niestety stan zdrowia nie pozwolił jej na
przyjazd, ale specjalnie na tą okazję, nagrała wystąpienie w formie audio. Wszystkie
jej słowa, które chciała kierować, jak sama
wspomniała, szczególnie do młodych ludzi,
oscylowały wokół tematu patriotyzmu, odpowiedzialnego życia oraz wokół tej ważnej cnoty, jaką jest honor. Jej wspomnienia

o Janie Pawle II, Jego nauczanie, na pewno
na długo zapadną w głowach słuchaczy.
Po tym wystąpieniu był specjalny czas
na wspomnienia przybyłych gości o spotkaniu z osobą Jana Pawła II. Przed ostatnim
już punktem był koncert zespołu „Wyrwani
z niewoli”, połączonego ze świadectwami
jej członków. Przy dźwiękach muzyki wszyscy poderwali się do wspólnego śpiewania,
utworów animowanych przez muzyków. Po
zakończeniu części artystycznej był słodki
poczęstunek.
Organizatorami tego przedsięwzięcia
byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Częstochowskiej w Witko
wicach, parafia św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Witkowicach, Zespół Szkół
im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
i Rada Rodziców, OSP ChorzeniceWitkowice, Ruch Światło-Życie Archidiecezji
Częstochowskiej. Fundatorami byli: Gmina
Kłomnice, Nadleśnictwo Gidle oraz Bank
Spółdzielczy Kłomnice. Patronat honorowy
objął Starosta Powiatu Częstochowskiego
oraz wójt Gminy Kłomnice. Patronat medialny: Gazeta Kłomnicka, Tygodnik Niedziela,
Radio Fiat i Radio Jasna Góra.
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Nowa fundacja
współpracy
polsko-Ukraińskiej
Robert Kępa
16 października w Kancelarii Notarialnej
Marii Białas w Częstochowie powołano
do życia Fundację Współpracy PolskoUkraińskiej „Spiritum Unitatis”
z siedzibą w Kłomnicach. Fundacja
powstała z inicjatywy wójta Gminy
Kłomnice Piotra Juszczyka oraz prezesa
Ukraińsko-Polskiej Fundacji im. Marty
Wieckiej w Śniatyniu na Ukrainie
Wieczysława Semeliuka.

Z

arząd nowej fundacji tworzy Robert
Kępa, prezes i Michał Łągiewka, członek
zarządu.
Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i utrzymywanie współpracy między samorządami Polski i Ukrainy, popularyzacja
kultury polskiej i ukraińskiej, współpraca
młodzieży z naszych krajów oraz wspierania
Polaków mieszkających na dawnych Kresach
Wschodnich. Chcemy, aby w tych działaniach
Gmina Kłomnice odgrywała aktywną rolę –
mówi Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice.
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej
„Spiritum Unitatis” chce również działać
w obszarze współpracy gospodarczej, wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego
oraz działań charytatywnych między Polską
i Ukrainą.
Nowopowstała Fundacja jest efektem
współpracy samorządu Gminy Kłomnice
z ukraińskim partnerem – Ukraińsko-Polską
Fundacją im. Marty Wieckiej w Śniatyniu.
Fundacja została założona w 2008 roku, a jej
patronem jest błogosławiona siostra Marta
Wiecka, polska szarytka posługująca w szpitalu w Śniatyniu na przełomie XIX i XX wieku.
Dla siostry Marty każdy cierpiący człowiek
był jednakowo ważny, bez względu na to, czy
był to Polak, Ukrainiec czy Żyd, grekokatolik,
prawosławny czy katolik – mówi Wieczysław
Semeliuk, prezes Ukraińsko-Polskiej Fundacji
im. Marty Wieckiej. – Celem naszej fundacji
jest tworzenie dobrosąsiedzkich partnerskich
stosunków między mieszkańcami rejonu
Sniatynskiego obwodu Iwano-Frankowskiego
a mieszkańcami Rzeczpospolitej Polskiej,
wsparcie transformacji systemu samorządu
terytorialnego oraz rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w naszym kraju. W tych działaniach chcemy brać przykład od naszych partnerów z Polski, w tym w sposób szczególny
z Gminy Kłomnice – dodaje.
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Na zdjęciu od lewej: Michał Łągiewka, Wieczysław Semeliuk, notariusz Maria Białas,
wójt Piotr Juszczyk, Robert Kępa.
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Światowy sukces

Adriana Franca!
Jan F. Milc

W ostatni weekend sierpnia 2015 roku rozegrano kolejne Mistrzostwa Świata
w Football Freestyle - Super
Ball. Przypomnijmy, że Football
Freestyle to konkurencja polegająca na wykonywaniu
sztuczek i trików piłką nożną.
Czym ćwiczenie jest bardziej
skomplikowane i o wyższym
stopniu trudności, a także
wyższym odczuciu estetycznym, tym pokaz jest lepiej
punktowany.

P

odobnie jak w latach minionych zawody
odbyły się w Libercu w Republice Czeskiej.
Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci
grupy R-Style, która jest wiodącą grupą w Polsce
i jedną z czołowych w elicie światowej! Adrian
Franc z Rzerzęczyc współzałożyciel grupy
R-Style, zdobywając brązowy medal ponownie
udowodnił, że należy do ścisłej czołówki światowej w kategorii Routine (pokaz – show). Po
eliminacjach zajmował, podobnie jak w roku
ubiegłym pierwsze miejsce, co dawało mu możliwość zamknięcia swoim występem finałowej
części zawodów, w której prezentuje się dziesięciu najlepszych zawodników z eliminacji.
Była to bardzo korzystna sytuacja, gdyż nasz
mistrz znał już wyniki swoich najgroźniejszych
rywali. Ocena występu naszego zawodnika dała
mu bardzo dobrą trzecią lokatę. Jest to drugie,
najważniejsze osiągnięcie w karierze p. Adriana.
Zawody wygrał ponownie Francuz - Gautier
Fayolle. Jak stwierdził nasz brązowy medalista
Francuz był poza jakąkolwiek konkurencją, jego
występ był świetny.
Znakomity wynik, także trzecie miejsce i brązowy medal, w konkurencji kobiet zdobyła częstochowianka Kalina Matysiak - również reprezentantka grupy R-Style.
W drodze po trzecie miejsce Mistrzostw Świata
p. Adrian wygrał zawody Pucharu Polski „Freestival

Football” w kat. Routine (pokaz – show) oraz wystąpił w formacji freestyle’owej w telewizyjnym
programie „Mam Talent”. Jednak największe wrażenie z występów pokazowych pozostawił występ
zrealizowany na stadionie piłkarskim w Tel Awiwie.
Tam, przed 13-tysięczną, dziecięcą publicznością
uczestnicy pokazu, w tym Adrian Franc wcielili
się w postacie z kreskówki prezentowanej na wielkim telebimie. Wrażenia były wspaniałe. Bardzo
wymagająca publiczność długo nie pozwoliła zawodnikom opuścić murawy stadionu domagając się
powtórek wielu fragmentów pokazu. Była to prezentacja nie mająca precedensu w skali światowej.
Na pytanie o zamierzenia na przyszłość, mistrz
odpowiada: Najważniejsze jest utrzymanie wysokiego
poziomu umiejętności i temu zadaniu podporządkowuję
mój czas. Chcę ponownie stanąć na pudle Mistrzostw
Świata! Równie ważne są oczywiście nauka i kolejne
projekty z moją grupą. Mam też kilka pomysłów, które chciałbym zrealizować w najbliższej przyszłości.
Wspólnie z moimi kolegami z R-Style będziemy doskonalić grę w piłkę nożną w kat. „street soccer”. Jest
to bardzo ciekawa dyscyplina, którą można uprawiać
właściwie wszędzie. Nawet na niewielkich placykach
czy skwerkach. Gra się na małe brameczki „ jeden na
jeden”, „dwa na dwa”, 3 na 3 czy nawet 5 na 5. To bardzo fajna zabawa, znakomicie rozwijająca sprawność,
zwinność i pomysłowość. Street soccer jest mniej kontaktową grą niż tradycyjna piłka nożna, chodzi tutaj
o technikę i piękno gry. Myślę też o przeprowadzeniu
warsztatów „freestyle’owych” dla dzieci i młodzieży.
Ale to za jakiś czas...
Gratulujemy sukcesów i życzymy spełnienia
zamierzeń.
Z Adrianem Francem, laureatem statuetki
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” i jego kolegami z grupy R-Style można się skontaktować
za pośrednictwem fanpage www.facebook.com/
RStyleTeam. Na tej stronce oraz na www.youtube.
com/RStyleCrew można zobaczyć występ finałowy
z Mistrzostw Świata oraz inne interesujące filmiki
z ich udziałem!
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Wizyta Naszej Pani Poseł
Artur Raźniak
W sobotę 31 października na zaproszenie zarządu GLKS Gmina Kłomnice
nasz klub sportowy odwiedziła poseł Lidia Burzyńska.

ani Lidia przyjechała w czasie meczu
ligi okręgowej GLKS Kłomnice-Liswarta
Lisów witana przez kibiców gratulacjami i miłymi słowami. Oglądając mecz rozmawiała
z nami o sytuacji klubu, sukcesach, ilości drużyn, o młodzieży i dzieciach w nich grających.
Była bardzo zainteresowana sytuacją finansową i socjalną GLKS-u. Po zakończeniu zwycięskiego meczu (4:0 dla Kłomnic i powrót na fotel lidera) przedstawiciele klubu w obecności
wójta Piotra Juszczyka wręczyli pani poseł List
Gratulacyjny, życząc zdrowia i wytrwałości
w pracy parlamentarnej. Zabierając głos pani
poseł i pan wójt w swoich słowach docenili sytuację i rolę naszego klubu obiecując pomoc.

Urok starych fotografii (23)

Magazyn broni Armii Krajowej w Zawadzie
Krzysztof Wójcik
W tym wydaniu „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić zdjęcie nie tak stare
jak w poprzednich numerach, bo już powojenne. Przedstawia niepozorny budynek
w miejscowości Zawada, która właśnie w ostatnich miesiącach został rozebrany.

D

laczego przedstawiam Państwu ten właśnie
budynek!? Jak widać na zdjęciu jest to budynek mieszkalny jakich było wiele w naszych
wioskach. Właściciele wybudowali obok nowy,
nowoczesny i stąd rozbiórka. Dla nas jednak
ważniejsza jest jeszcze bardziej niepozorna
przybudówka, szopka niemal przyklejona do
szczytowej ściany domu. Według relacji obecnych właścicieli, szczególnie pana Stanisława
Skiby, w tej szopce w czasie hitlerowskiej okupacji miejscowa placówka Armii Krajowej urządziła sobie magazyn broni.
Moje informacje na ten temat uzupełniają wspomnienia Januarego Bartkiewicza,
absolwenta „podchorążówki AK” na terenie
podobwodu Kłomnice, który podczas akcji kilka
razy korzystał z owego magazynu. Mieszkał tam
wtedy pan Jacek Dróżdż ps. „Przybylski”, przedwojenny podoficer Wojska Polskiego. Widoczny
na zdjęciu dom wybudował w pewnym
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oddaleniu od ówczesnej zwartej zabudowy
Zawady, sąsiadując już z pierwszymi zabudowaniami Zberezki i drogą w kierunku Widzowa.
Takie położenie dawało wiele korzyści w czasie
wojny. Patrole żandarmerii raczej tu nie docierały. W widocznej z lewej strony budynku szopce
właściciel zmontował podwójny dach uzyskując
zamaskowaną przestrzeń do składowania broni. Wybór Jacka Drożdża na szefa uzbrojenia
i dysponenta broni był bardzo trafny, gdyż jako
podoficer znał się na konserwacji broni, a nawet
na jej naprawie.
We wspomnianej relacji, autor opisuje jak
to „Przybylski” poukładał na derce rozłożonej
na podwórku różne rodzaje broni i uczył ich
składania i konserwacji oraz przechowywania.
Tam też pobierali broń na akcję i tam ją też zdawali. Autor wspomina o dramatycznym nocnym transporcie granatów do odległych o kilka
kilometrów Bartkowic, kiedy to wywrócił się

z nimi na rowerze. Na szczęście nie wybuchły.
Punkt był tak zakonspirowany, że przez całą
wojnę nie było wpadki, a nawet po wojnie bezpieka nic o tym, nie wiedziała. Muszę w tym
miejscu dodać, że w Zawadzie było również
silne środowisko konspiracyjne i tam mieszkał komendant podobwodu AK Kłomnice por
Wincenty Kępiński ps. „Emir” – prawnik, uciekinier z Poznania. Z tego też powodu oddalenie
o ponad kilometr o wsi dawało pewne korzyści,
gdyż w razie wpadki nie sprowadzało na mieszkańców Zawady represji. Nie przedstawiam tym
razem współczesnej fotografii tego miejsca, gdyż
nic by nie wnosiło – ot puste miejsce po starym
domu.
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, dworu w Lipiczu, itp.
Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam do
poszukiwań!

Muzyczny sukces
Piotra Woldana

Otwarcie wystawy modeli
Wojciecha Ślaskiego
fot. Robert Kępa

Anna Maria Wesołowska podczas
Gminnego Dnia Profilaktyki
Welcome to Argentina

Język angielski w przedszkolu

Kłomnickie obchody
Święta Niepodległości

Wigilia z Polakami na Wileńszczyźnie

