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Szanowni Czytelnicy

W

ten piękny czas Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom Gazety
Kłomnickiej, mieszkańcom naszej gminy oraz naszym Przyjaciołom, składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości.
Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa czasem spędzonym w gronie
najbliższych – czasem miłości i nadziei, a Nowy 2018 Rok przyniesie pomyślność
oraz same dobre dni.

Szanowni Mieszkańcy
Naszej Gminy

Z

okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Państwu spokoju, czasu spędzonego na
odpoczynku wraz z rodziną i bliskimi. Niech
będzie to czas spędzony w szacunku dla tradycji i drugiego człowieka. Natomiast nowy, 2018
rok, niech przyniesie wiele sukcesów, a przede
wszystkim odsunie od nas wszelkie troski.
Tego wszystkiego życzą Państwu:
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Worwąg,
wraz z radnymi
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Rozbudowa

GokU trwa
Katarzyna Sosnowska

Trwają prace przy rozbudowie
i przebudowie Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłomnicach. Na ten cel Gmina
Kłomnice otrzymała dofinansowanie ze
środków Ministra Kultury Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu
Infrastruktura Domów Kultury
w kwocie 600 000 zł. Wykonawcą robót
jest firma P. H.U. Szymbud Szymon
Bartnik z Widzowa. Całość inwestycji
zaplanowana jest na dwa lata tj 20172018, zatem już za rok Dom Kultury
będzie funkcjonował w nowej, okazałej
siedzibie.

P

omimo deszczowej pogody prace idą zgodnie z planem. Od strony ul. Częstochowskiej
dobudowane zostały dodatkowe pomieszczenia
z przeznaczeniem na pracownię muzyczną, komunikację, toalety męskie, damskie oraz klatkę
schodową prowadzącą do sali widowiskowej.
W miejscu starego budynku na parterze niebawem ujrzymy pomieszczenie administracyjne, aneks kuchenny, foyer, wiatrołap, szatnie
oraz magazyn. Od strony południowej stoją już

mury przyszłej pracowni multimedialnej oraz
plastycznej z pomieszczeniem na piec ceramiczny. Możemy już ujrzeć zarys klatki schodowej
z miejscem na windę.
Wejście główne znajdować się będzie od
ul. Sądowej. Celem tej zmiany jest połączenie
„Pasternika” z GOK-iem i utworzenie integralnej
strefy kulturalnej Gminy Kłomnice.
Już niebawem naszym oczom ukarze się
kolejna kondygnacja budynku – piętro, gdzie
mieścić się będzie sala widowiskowa ze sceną,
garderobą i magazynem, toalety damskie, męskie, bufet z pomieszczeniem socjalnym, klatka
schodowa oraz winda. Sala widowiskowa będzie wielofunkcyjna z moż-liwością podziału na
dwie części, w jej końcu od strony południowej

zbudowana zostanie antresola z przeznaczeniem na reżyserkę.
Dla przypomnienia zastępcza siedziba
Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się w budynku Urzędu Gminy, ul. Strażacka 18, poziom -1.

Nowe godziny pracy

Budowa kanalizacji
sanitarnej Rzerzęczyce, Adamów – etap III

Realizacja projektu przebiega w oparciu o Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.1. Gospodarka
wodno - ściekowa dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

W

dniu 28.09.2017r Gmina Kłomnice
podpisała umowę o dofinansowanie
w/w projektu z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Śląskiego. Umowa została zawarta na podstawie kosztorysów inwestorskich na łączną
kwotę 17 353 381,01 zł brutto. Dofinansowanie
stanowi 60,68% kosztów kwalifikowanych
inwestycji tj. 8 561 635,00 zł. W projekcie
objętym dofinasowaniem znajduje się także
dokumentacja, nadzór inwestorski i promocja
projektu. Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego tworzącego warunki do
zdrowego życia.

Wykonawcą robót jest firma Hydromex
Plus Sp.zo.o, Sp.K. z Częstochowy, z którym
została zawarta umowa na realizację prac na
łączną kwotę w wysokości 11 656 912,63 zł brutto. W ramach projektu wybudujemy sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9 293,40mb kanałów oraz kanałów tłocznych (w miejscowości
Rzerzęczyce: ul. Kolejowa, Leśna, ul. Szkolna,
ul. Zachodnia, ul. Słoneczna, ul. Cicha, w miejscowości Adamów: ul. Dojazdowa, ul. Bociania,
ul. Żabia); przepompownie ścieków – 4 szt;
sieć wodociągową do hydrantów PE – 734,70mb
(w miejscowości Rzerzęczyce ul. Zachodnia, ul.
Cicha, ul. Leśna); hydranty p.poż – 7 szt.
A.S.

Urzędu Gminy

Od 1 grudnia 2017 roku weszły w życie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłomnice dotyczące
godzin pracy Urzędu.

U

rząd jest czynny w dniach roboczych
w godzinach:

a) poniedziałki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30,
b) wtorki od 7.30 do 16.00,
c) piątki od 7.30 do 15.00.
Kasa Urzędu obsługuje interesantów
w podziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00,
wtorki od 8.00 do 15.30 oraz w piątki od 8.00
do 14.30, za wyjątkiem ostatniego dnia każdego kwartału, tj. od 8.00 do 13.00 oraz ostatniego dnia roku od 8.00 do 9.00.
W sprawach skarg i wniosków, przyjmują:
Wójt i Zastępca Wójta – w każdy wtorek od
godz. 13.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. 		
Red.
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Prestiżowa nagroda

dla Elżbiety Lubert

Pani Elżbieta Lubert, właścicielka
Pałacu w Nieznanicach otrzymała z
rąk Prezydenta Miasta Częstochowy
prestiżową nagrodę – statuetkę „Za
zasługi dla Rozwoju Turystyki Regionu
Częstochowskiego” przyznawaną co
roku przez Częstochowską Organizację
Turystyczną. Uroczystość odbyła się
6 października w Ratuszu Miejskim
w Częstochowie w ramach obchodów
Światowego Dnia Turystyki.

W

tym roku mija 20 lat działalności pani
Elżbiety Lubert w obszarze turystyki,
której efektem jest znakomicie funkcjonujący
i wciąż rozwijający się obiekt hotelowo-gastronomiczny zlokalizowany w zabytkowym pałacu
w Nieznanicach.
Pałac Nieznanice ma ponad 100 letnią historię. W 1997 r. właścicielami Pałacu Nieznanice
zostają Elżbieta Lubert i Gerard Weydmann.
Polsko-francuskie małżeństwo przystępuje do
gruntownego remontu budynku, uporządkowania parku i zaadaptowania całości na działalność turystyczną i gastronomiczną. W czerwcu
1998 r. rozpoczyna działanie restauracja, a pokoje gościnne oddawane są stopniowo do użytku
do końca 2000 r. Dalszym etapem podjętych
prac była renowacja elewacji pałacu, a także całkowite uporządkowanie otaczającej przestrzeni.
Obecnie Pałac Nieznanice funkcjonuje w pełni,
przyjmując klientów indywidualnych każdego
dnia oraz firmowe grupy szkoleniowe. Pałac
Nieznanice otwarty jest też na indywidualnych
turystów, którzy często odwiedzają to miejsce.
Do tradycji Pałacu wpisało się organizowanie wielu imprez oraz warsztatów cyklicznych,
takich jak w Weekend Globtroterów i Smakoszy,
Vedic art, Soul Body Fusion, Detox z Ewą Foley.
Pałac Nieznanice otwarty jest na różnego rodzaju partnerskie przedsięwzięcia kulturalne
i turystyczne takie, jak coroczne Spotkania
Noworoczne, koncerty fortepianowe, wystawy
rzeźby i malarstwa, liczne szkolenia i konferencje dotyczące rozwoju turystyki wiejskiej na
terenie Gminy Kłomnice i regionu oraz wizyty
studyjne gości z Polski i zagranicy.
Red.
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Gmina Kłomnice

na Forum Sołtysów

Podczas 15. Forum Sołtysów Województwa Śląskiego w sali Sejmu Śląskiego
w Katowicach wręczono nagrody Marszałka Województwa Śląskiego przyznane
w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”. Wśród laureatów konkursu nie
mogło zabraknąć przedstawicieli Gminy Kłomnice.

W

kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego III miejsce zajął
Wojciech Taranowicz z Witkowic, a w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje główną
nagrodę otrzymał Zespół Obrzędowy Grusza
z Rzerzęczyc za obrzęd „Darcie Pierza”.
Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest kształtowanie świadomości

obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych,
zachowanie wartości środowiska kulturowego
i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb
przyszłych pokoleń, a także kształtowanie
i utrzymanie ładu przestrzennego.
R.K.

Gminne Mikołajki

Corocznie realizowany ze środków Gmiinnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych „Mikołaj”, tym razem odbył się nieco w innej scenerii.

D

o 50–ciu dzieciaków z naszej gminy
Hula Kula w Rędzinach otworzyła swe
podwoje. Przygotowano naszym milusińskim

wiele atrakcji, zabaw i animacji.
Dzięki wsparciu gminnej Komisji nie zabrakło paczek i poczęstunku.
B.M.
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NABóR DEKLARACJI UDZIAŁU
W PROGRAMIE OGRANICZANIA
NISKIEJ EMISJI - II ETAP

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH,

SEGREGOWANYCH, BIO W MIESIĄCACH STYCZEŃ-MARZEC 2018 r.

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór wniosków na
dofinansowanie kosztów poniesionych na modernizację
źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy
Kłomnice- Etap II” w ramach wdrożenia „Programu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kłomnice”.

W

oparciu o „Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania...”, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice mieszkańcy Gminy zainteresowani
wymianą źródła ciepła w roku 2018 proszeni są o złożenie stosowanego
wniosku w terminie od 22.01.2018 do 09.02.2018.
Uprzejmie informujemy, że w pierwszej kolejności rozpatrzone
zostaną wnioski osób znajdujących się na liście rezerwowej z naboru
z roku 2017, które nie zrealizowały zadania.
W oparciu o złożone wnioski mieszkańców Gmina przygotuje
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.
Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym
rozpatrzeniu złożonego wniosku do WFOŚiGW i otrzymaniu zapewnienia dofinansowania. Nie mogą być objęte dofinansowaniem prace
wykonane przed datą podpisania umowy.
W II etapie przewiduje się modernizację źródeł ciepła wyłącznie
w budynkach indywidualnych o łącznej wartości dofinansowania nie
przekraczającej wysokości środków finansowych zabezpieczonych
w budżecie gminy.
Wnioski osób, które znajdą się na liście rezerwowej zostaną rozpatrzone
w pierwszej kolejności w kolejnych latach realizacji Programu. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie (pok.201), lub ze strony internetowej Urzędu
www.klomnice.pl.					
M.Ł.
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Pomoc mieszkańców

dla Gminy
Kęsowo

Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk
wraz z Poseł na Sejm RP Lidią Burzyńską
w dniu 3 października odwiedzili Gminę
Kęsowo by przekazać zgromadzone dary
z terenu Gminy Kłomnice. Do Kęsowa
dotarły artykuły spożywcze, chemiczne,
materiały budowlane, plandeki i agregaty
prądotwórcze.

G

mina Kęsowo położona jest w północnej
części województwa kujawsko-pomorskiego, dotknięta katastrofalnymi skutkami nawałnicy burzowej, jaka nawiedziła tą gminę w dniu
11 sierpnia br. W Gminie Kęsowo żywioł poczynił
niewyobrażalne szkody. Na terenie gminy nie ma
praktycznie żadnego sołectwa, które nie odczułoby negatywnych skutków nawałnicy. Z informacji przekazanych przez władze Gminy Kęsowo
wiemy, że uszkodzonych zostało 180 domów i 350
budynków gospodarczych, zniszczona została
blisko połowa powierzchni lasów, uszkodzone
zostały dachy na budynkach szkolnych, amfiteatr w Kęsowie, place zabaw, świetlice wiejskie
oraz gminne parki.
Podczas spotkania z władzami Gminy Kęsowo
wójt Piotr Juszczyk podkreślił, że w pamięci mieszkańców naszej gminy żywe są bolesne doświadczenia trąby powietrznej, jaka dotknęła w 2007 roku
miejscowości Skrzydlów, Adamów i Huby w Gminie
Kłomnice. „Pamiętamy, że w tych ciężkich chwilach
otrzymaliśmy wielką pomoc od ludzi dobrej woli,
organów rządowych, instytucji samorządowych
i organizacji społecznych z całego kraju. Dziękuję
za okazaną pomoc dla mieszkańców Gminy Kęsowo
wszystkim mieszkańcom Gminy Kłomnice, szkołom i firmom, którzy zaangażowali się w akcję” –
mówi wójt Piotr Juszczyk.		
R.K.
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Nagroda w konkursie

„Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”
W

dniu 1 grudnia 2017r. w Sali Sejmu
Śląskiego odbyła się konferencja pn.
„Rodzina jest najważniejsza” połączona z wręczaniem nagród w konkursach: „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, „Przyjaciel rodziny 2017” i odbywający się po raz pierwszy konkurs „Przyjaciel
ekonomii społecznej 2017”. Konferencja skierowana była m. in. do przedstawicieli gmin,
powiatów, kadr pomocy społecznej i integracji
społecznej, systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin i podmiotów

ekonomii społecznej. Moja osoba została
zgłoszona do konkursu „Przyjaciel ekonomii
społecznej 2017”, za działania w obszarze ekonomii społecznej w Częstochowie i w gminie
Kłomnice w którym to zajęłam zaszczytne III
miejsce. Nagrodę przyznaną przez Marszałka
Województwa Śląskiego miałam zaszczyt
odbierać w towarzystwie kierownika GOPS
Pani Anny Kubalskiej i kierownika CIS Pana
Zbigniewa Wawrzyniaka. Było dostojnie, miło
i sympatycznie.
Pozdrawiam Barbara Mizera

Lokalny Program

Rewitalizacji przyjęty
Robert Kępa
Rada Gminy Kłomnice przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice
do 2022 roku. Przyjęty program obejmuje kilka kluczowych inwestycji
rewitalizacyjnych na terenie Gminy Kłomnice, na których realizację Gmina będzie
mogła pozyskać 95% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

D

okument został opracowany w oparciu
o Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
i zatwierdzony przez Komisję ds. Rewitalizacji
działającą przy Marszałku Województwa
Śląskiego.
Program powstał w oparciu o przeprowadzoną diagnozę ilościową oraz w oparciu
o dostępne wskaźniki. W ten sposób wyznaczono obszar zdegradowany na terenie
Gminy Kłomnice. Ze względu na specyfikę
miejscowości oraz rodzaj zidentyfikowanych
zagrożeń obszar został podzielony na dwa
podobszary: Podobszar A - „Kłomnice” oraz
Podobszar B – „Nadwarciański” skupiający 3
sołectwa połączone ze sobą wspólnymi granicami, o bardzo podobnych problemach, tj.
Chmielarze, Karczewice oraz Rzeki. W prace nad opracowaniem Lokalnego Programu

Rewitalizacji zostali włączeni mieszkańcy –
na etapie diagnozy i określenia problemów
oraz zdefiniowania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, jak również na etapie
identyfikacji celów, kierunków działań oraz
propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Jednocześnie założono, że aktywny udział
społeczności lokalnej nastąpi przy wdrażaniu
i utrzymaniu przyjętych założeń.
Lokalny Program Rewitalizacji w sposób
szczegółowy opisuje dwa kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, na realizację których
Gmina Kłomnice planuje pozyskać środki
unijne, w tym zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum
Kłomnic – tzw. „Pasternik” oraz remont
i przebudowa zdegradowanego budynku na
potrzeby Centrum Usług Społecznościowych
w miejscowości Rzeki Wielkie.
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Kłomnickie Obchody

Święta
Niepodległości
Jak co roku uroczysta Msza Święta,
patriotyczny marsz ulicami Kłomnic
i uroczystości na parafialnym cmentarzu
towarzyszyły 11 listopada Kłomnickim
obchodom Narodowego Święta
Niepodległości.

U

Mali Patrioci z Gminy Kłomnice
Przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przedszkolaki z terenu naszej gminy
wzięły udział w przygotowanej przez Urząd Gminy Kłomnice akcji „Mali Patrioci
z Gminy Kłomnice”. Celem akcji było otworzenie dziecięcych serc na wartości
patriotyczne. W ramach akcji 9-10 listopada 2017 r. w Przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w naszej gminie grupy przedszkolaków prezentowały wykonane
rysunki, piosenki, wiersze o tematyce patriotycznej.

W

spotkaniach z przedszkolakami
uczestniczącymi w akcji wzięli udział
wójt Piotr Juszczyk oraz wice wójt Adam
Śliwakowski oraz sekretarz Barbara Mizera.
Podczas spotkań nie zabrakło również rozmowy o naszych symbolach narodowych
i o tym, co dla najmłodszych oznacza miłość
do Ojczyzny. Uczestniczące w akcji dzieci
otrzymały z rąk gości upominki w postaci
„Kolorowanki Patriotycznej”.

Narodowe Święto Niepodległości ma bardzo
ważne miejsce w edukacji patriotycznej młodego pokolenia naszej gminy – podkreśla Piotr
Juszczyk, wójt gminy Kłomnice. – Co roku 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania przez
Państwo Polskie niepodległości obchodzimy to
ważne święto, organizując patriotyczne akademie, składając kwiaty na grobach patriotów,
dekorując nasze domy, szkoły, przedszkola
i urzędy flagami państwowymi.
R.K.

Inwestycje drogowe
Marlena Bąk

Zakończono prace przy przebudowie ul. Dworcowej w Kłomnicach, na którą
pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa śląskiego, na łączną kwotę
186 tys. zł. Całkowity koszt zadania to kwota 800 tys. zł. Wykonano nawierzchnię
asfaltową na szerokości od 4,5 – 5,5 m i długości 920m. Wykonano też parking
z kostki brukowej przy tej ulicy, który będzie służył przyjezdnym na targowisko
gminne. Mamy nadzieje, że droga będzie stanowiła dogodne połączenie
komunikacyjne pomiędzy drogą krajową DK91 a drogą powiatową ul. Zdrowską.

T

rwają prace przy przebudowie pobocza i systemu odwodnienia wzdłuż ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice.
Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy
Kłomnice związane z poprawą bezpieczeństwa osób korzystających z gminnego targowiska. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Zarządem Powiatu w Częstochowie.
Zostanie wykonane zakrycie rowów wzdłuż
ulicy, poprzez ułożenie kostki betonowej oraz

wykonanie chodnika od ulicy Zielonej do targowiska gminnego. Wartość robót wyniesie
254 tys. zł. przy udziale powiatu i gminy w wysokości 50% wartości zadania.
Przebudowa pobocza wzdłuż ulicy
Zielonej oraz przebudowa ul. Dworcowej wraz
z parkingiem rozwiąże utrudniony do tej pory
ruch komunikacji w tym rejonie szczególnie
w dni targowe zarówno dla pieszych jak i dla
samochodów osobowych.

roczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym
w Kłomnicach, podczas której kazanie wygłosił
ks. Mirosław Turoń, proboszcz kłomnickiej parafii. Po uroczystej Mszy Świętej poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy przeszli na cmentarz parafialny. Marsz prowadziła Orkiestra Dęta
OSP Kłomnice pod batutą Marcina Gały.
Na cmentarzu parafialnym przy grobie żołnierzy września 1939 roku odbyła się uroczystość
złożenie wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy.
Przy grobie wartę wystawiła 35. Kłomnicka
Drużyna Harcerska Płomień z Kłomnic oraz 50.
Kłomnicka Drużyna Harcerska Sienkiewiczacy
z Rzerzęczyc. Uroczystości rozpoczął Hymn
Państwowy odegrany przez orkiestrę, a następnie wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk przywitał mieszkańców gminy oraz zaproszonych
gości.
Kolejnym punktem spotkania była modlitwa
za poległych w obronie Ojczyzny prowadzona
przez ks. Piotra Molendę oraz Apel Poległych
przygotowany przez hm Agnieszkę Borowiecką.
Przy grobie kwiaty złożyły przybyłe delegacje na czele z panią Poseł Lidią Burzyńską
i wójtem Gminy Kłomnice Piotrem Juszczykiem.
Kwiaty złożył przewodniczący Rady Gminy
Adam Worwąg wraz z delegacją Rady Gminy,
członkowie Zarządu Powiatu Jan Miarzyński
i Leonard Smolarski, Zarząd Gminnego
Koła Związku Kombatantów RP, Zarząd
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,
kłomnickie koło Prawa i Sprawiedliwości,
Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, Zarząd Gminnego
Stowarzyszenia Obywatelskiego, Gminny
Ośrodek Kultury oraz szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.
Uroczystości zakończyły okolicznościowe
przemówienia zaproszonych gości.
R.K.
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Gazeta Kłomnicka

Jarmark Bożonarodzeniowy!
Renata Krawiec

W atmosferze wspólnego przeżywania radości z oczekiwania na te najpiękniejsze
ze wszystkich świąt – Świąt Bożego Narodzenia, przy kultywowaniu tradycji
i zwyczajów regionalnych –odbył się Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy.
Hala Sportowa w Komnicach w dniu 3 grudnia pękała w szwach!

U

roczystego otwarcia Kłomnickiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego - dokonał
Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk w towarzystwie Prezesa Koła Łowieckiego „Łowiec”
z Radomska – Ireneusza Krzemińskiego. Obecni
byli Przewodniczący Rady Gminy w Kłomnicach
– Adam Worwąg, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kłomnicach - Barbara Kanoniak oraz Dyrektor
GOK w Kłomnicach – Katarzyna Sosnowska.
Organizatorzyami Jarmarku byli GOK i SP
w Kłomnicach, współorganizatorami Koła łowieckie „Łowiec” Radomsko, „Łoś’ Częstochowa,
„Żubr” Częstochowa,„Jenot” Częstochowa,
„Cyranka” Sosnowiec, „Lis” Dąbrowa Zielona,
Nadleśnictwo Gidle. Patronami medialnymi:
Gazeta Kłomnicka, Gazeta Częstochowska, NTL
Radomsko.
Jarmarkowi towarzyszyy: malowanie buzi,
dmuchańce, sprzedaż choinek, wystawcy, loteria fantowa, przejażdżki konne ze Stadniny Koni
w Witkowicach.
Razem z Paniami z Kół Gospodyń
Wiejskich: Rzerzęczyce, Skrzydlów, Garnek,
nowo powstałe Koło ze Zdrowej „Zdrowianki”
oraz Stowarzyszenie na rzecz Gminy Kłomnice,
na imprezie zjawiło się blisko pięćdziesięcioro
wystawców, rękodzielników oraz stowarzyszeń, które zaprezentowały ozdoby świąteczne
oraz to wszystko, co w przygotowaniu Bożego
Narodzenia może się przydać w każdym domu.
W dodatku przepięknie ozdobione stoły i suto zastawione z potrawami wigilijnymi,
były oznaką nieodpartej chęci by być tu razem
ze sobą w gronie organizatorów, uczestników,
artystów, odwiedzających nas.
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Występowały prawie wszystkie zespoły
artystyczne, działające w Gminie Kłomnice.
Niektóre, jak ZPiT „Kłomnickie Płomyczki”
przeżywały tremę z powodu pasowania na tancerzy, grupa młodsza. Od kilku miesięcy zespół
prowadzi Maria Szczyrkowska. Chór „Wesoła
Pięciolinia” grupa starsza i młodsza oraz soliści
pod kierunkiem Elżbiety Twardoch. Orkiestra
Dęta OSP w Kłomnicach pod batutą Marcina
Gały wraz z Mażoretkami pod kierunkiem Anny
Kościuch, dali wyjątkowy show.
Wystąpia Grupa śpiewacza z Garnka,
Skrzydlów – „Kumosie” z formą kabaretową
„Przy piernikach o starych piernikach”, Zespół
”Grusza” z Rzerzęczyc. Wystąpił Folklorystyczny
Zespół Śpiewaczy „Klepisko”. Grupa Taneczna
„Senioritki” z wdziękiem prezentowała się
z nowym tańcem hiszpańskim. Klub Tańca
Towarzyskiego „Styl” w kilku grupach tanecznych z solistką Sabiną Strzebiecką, dali radość
widzom.
Ważnym punktem było wręczenie wyróżnień w dziedzinie promocji gminy przez Wójta
Gminy Kłomnice – Piotra Juszczyka oraz prezentacja nagrodzonych. Wokalnie uzdolnieni:
Piotr Woldan, Karolina Bajor, Bartosz Bąk, Julia
Drożdżyńska oraz matematyk Mateusz Dróżdż.
Rozstrzygnięto uroczyście Konkurs Kulinarny
„Najlepsze Pierogi Wigilijne”. Komisja sędziowska w doborowym składzie mistrzów kulinarnych, autorytetów i propagatorów kuchni myśliwskiej oraz staropolskiej: p. Grzegorz Russak
i P. Zbigniew Chłopecki wydali werdykt.
I miejsce zajęło KGW Rzerzęczyce, ex aequo II
miejsca zajęły: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice – Rękodzielnictwo i p. Dorota

Knysak (Witkowice). Wyróżnienia przypadły:
KGW Skrzydlowianki, KGW Garnkowianki,
KGW „Zdrowianki” oraz Restauracja i Hotel
„Nova Stodoła” w Kłomnicach.
Wręczono również medale za zasługi dla
rozwoju działalności łowieckiej.
Nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu
Strzeleckiego, który odbył się w dniu 10 listopada
2017 r. Zawody Strzeleckie z okazji Narodowego
Święta Niepodległości o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice w kategorii seniorki i seniorzy. Wójt
Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk, Prezes ZO
PZEiR w Kłomnicach – Ryszard Całus wraz
z Dyrektor SP w Kłomnicach – Barbarą Kanoniak
wręczyli zwycięzcom nagrody od wyróżnień do
czołowych miejsc.
Zwycięzcy to Krystyna Nierobot, Irena
Bardzel, Krystyna Sikora, Bożena Kosmala,
Zuzanna Jaśkiewicz, Halina Lewicka, Barbara
Garlicka, Janina Michoń, Wiesława Rogula
oraz panowie: Bogumił Marczak, Mieczysław
Sikora, Jan Gonera, Stefan Kosmala, Wiesław
Nierobot, Bogumił Bardzel, Jan Urbańczyk
i Leszek Kucharski.
Ze wzruszeniem słuchaliśmy wywiadu z wolontariuszami i patrzyliśmy na psy ze Schroniska
„As” z Kłomnic. Podziwialiśmy zachowanie
i opiekę Wolontariuszy, którzy proponowali
adopcję psów.
Spotkania z autorytetami kulinarnymi,
znawcami tradycji wydawały się nam najbardziej
inspirujące. Tyle pomysłów, wielka wiedza i sympatyczny kontakt z p. Grzegorzem Russakiem
oraz p. Zbigniewem Chłopeckim na długo pozostaną w naszej pamięci.
Urocze spotkanie nastąpiło po godzinie
czternastej z niekwestionowanymi artystami, niejednokrotnie z 12.letnim stażem z XII
Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego
Anioły z masy solnej i Pierniki.
Rok 2017 pobił w ilości prac konkursu,
wszystkie inne lata. Dostarczono nam 646 szt.
aniołów z masy solnej oraz 184 opakowania
pierników. W konkursie wzięły udział gminy
powiatu częstochowskiego, zawierciańskiego,
myszkowskiego. Konkurs został dofinansowany przez Samorząd powiatu częstochowskiego.
Wsparła nas kierownik GOPS w Kłomnicach
– Anna Kubalska, merytorycznie w ocenie prac
– Dyrektor ROK w Częstochowie – Małgorzata
Majer.
Każdy z twórców pokazuje różne oblicza
anioła, są wśród nich pracowite, radosne, dostojne, śpiewające, grające, tańczące, pyzate, śpiące,
ale także anioł na huśtawce czy anioł w glanach,
a nawet na motorze.
Anioły pojawiają się we wszystkich dziedzinach nauki i kultury. Wszystkie powstały
ze światła. Być może są podobne do płomienia,
promieni słońca lub poświaty księżyca. Być
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Lista Sponsorów i Darczyńców
Szkoły Podstawowej w Kłomnicach

może astronomowie oglądają je, nic o tym nie
wiedząc. Jest nawet nauka zajmująca się aniołami – angelologia.
Podobno każdy człowiek ma swojego anioła, a dzieci widują anioły częściej niż dorośli.
Ciekawe czy dlatego, że mają fantazję czy większą wrażliwość?
Wszyscy jednakowo bez względu na wiek są
fantastyczni i profesjonalni. Nagród przyznano
245 wraz z okolicznościowymi dyplomami.
Obdarowani zostali przez naszych gości:
Poseł na Sejm RP – Szymon Giżyński, członek
Zarządu powiatu – Jan Miarzyński, Dyrektor
ROK w Częstochowie – Małgorzata Majer (wraz
z dwoma pracownikami, jurorami oceniającymi konkurs), kierownik GOPS w Zdrowej –
Anna Kubalska.
Wielką atrakcją Jarmarku był koncert
Kapeli Bonanza. Polska muzyka w podmiejskim stylu. Kapela odtwarza repertuar z lat
60, 70 i 80.Od tradycyjnych oberków i polek,
poprzez nowsze fokstroty, tanga, slowfoxy
i walce, aż do radiowych przebojów i przedwojennych melodii. Bonanza to młoda, mocna
forma, z typową dla starych orkiestr szaloną
energią.
Po występie grupy odbył si finał nagród
głównych, losowanie, które przeprowadziły:
p. Jadwiga Kaczorowska i p. Beata Wyrwał
nauczycielki ze SP w Kłomnicach.

Na koniec cała zgromadzona widownia mogła skosztować pysznego forszmaku z dziczyzny,
przygotowanego przez mistrzów kulinarnych.
Organizacyjnie doskonale przeprowadzony
poczęstunek na dworze, zaangażowanie pracowników SP w Kłomnicach wspaniałe. Palące
się ogniska dodały do klimatu kłomnickiego
jarmarku. Dziękujemy! Pysznie i miło, wszyscy
tak orzekli! Malkontenci mogą coś wziąć dla
siebie z maksymy (przed świętami, jak znalazł):
„W święta zamień się w słuch i zrób więcej miejsca na miłość”.
Dyrekcja GOK wraz z Pracownikami składa
podziękowania Dyrektor Szkoły Podstawowej
i Pracownikom za udostępnienie sal do przeprowadzenia XII Powiatowego Konkursu Anioły
z masy solnej i Pierniki oraz wszelką pomoc organizacyjną przed i po Konkursie. Serdecznie
dziękujemy za bezinteresowność i wszelką
pomoc!
Ponadto podziękowania kierujemy do:
Druhów Strażaków OSP w Kłomnicach i OSP
w Konarach, P. Tomasz Matyjaszczyk Firma
Handlowo-Usługowa „Tomex” Kłomnice,
Sołtys Kłomnic - Stanisław Matuszczak, FTU
„Transym” Sylwester Strojec Kłomnice.
W załączniku lista sponsorów, darczyńców loterii fantowej przygotowanej przez SP
w Kłomnicach, którym za wdzięczność przekazujemy podziękowania!

• Rada rodziców przy Szkole Podstawowej
w Kłomnicach
• Spółdzielnia uczniowska przy Szkole
Podstawowej w Kłomnicach
• Samorząd uczniowski Zespołu Szkół
w Kłomnicach
• Sklep ogólnospożywczy - P. Małgorzata
Musiał
• Sklep wielobranżowy - Marek i Błażej Ligoccy
• Hair Styl Fashion „MATRIX” – Michał
Mędrzyk
• Firma wielobranżowa “SOFTMAR” - Mariusz
Szafraniec
• Firma handlowo - usługowa „TWÓJ STYL” Sabina Juszczyk
• Sklep „ŻABKA” - Małgorzata Łuczak
• Centrum ogrodnicze „ALTANA” - P.
Katarzyna Charaziak- Borkowska
• Firma „DOMBAX”- Barbara Pianka, Piotr
i Władysław Bartyczak
• Firma „GRAMET”- P. Tadeusz Modlasiński
• Sklep „EMKA”, „NELA” - Teresa Krakowiak
• Kiosk „RUCHU”- P.Ewa Eliasz
• Sklep elektryczno - meblowy „UNIWERSALBIS”- P. Sylwester Nierobot
• Salon meblowy „AGA” - Iwona Rysiak
• Firma handlowa „ADAMOS”- Benita
Krakowiak
• Pracownia artystyczna, wyroby gipsowe Magdalena i Tomasz Kowalczykowie
• Sklep „ MINI MARKET” - P. Włodzimierz
Łęgowik
• Sklep wielobranżowy „LEWIATAN” Państwo Jadwiga i Jacek Pindychowie
• Sklep odzieżowy „OLIFI” - P.Agnieszka
Świszcz
• Kwiaciarnia „ORCHIDEA” - P.Bożena
Bednarczyk
• Firma handlowa „HERMES” - Ireneusz
Worwąg
• Firma „ RAFMOT” - P. Rafał Rachwalik
• Firma handlowa „EWA” - Ewa Brewczyńska
• Zakład handlowy - Jarosław Rachwalik
• Firma handlowo-usługowa „TOMEX”
-Tomasz Matyjaszczyk
• Sklep „CYBERTRONIK” - Artur Kaniowski
• Kwiaciarnia „SIELSKO ANIELSKO” - Anna
Muras
• PPHU AMKEZ Zbigniew Kowalczyk restauracja „NOVA STODOŁA”
• Przedsiębiorstwo handlowo usługowe
„ALDCARS” - P. Aldona Jurczyk-Koza
• Studio Zabawy i Nauki „MAGIK” - P. Ewelina
Kardas
• Firma handlowo- usługowa - P.Urszula Krok
• Sklep „EVITA” - P. Tomasz Drab
• Sklep meblowy „MEBLEX”- P. Mariusz
Powroźnik
• Drogeria „KOLIBER”
• Małopolska Hodowla Roślin – Sp. z o.o.
Zakład Hodowlano Produkcyjny Nieznanice
9
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Dzień
Babci
i Dzień
Dziadka

w Zawadzie Na nowo aktywna
pracownia malarska!
Ks. Szczepan Wylaź

Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawadzie
wraz z Radą Parafii i Biblioteką
Publiczną serdecznie zapraszają na
koncert z okazji „Dnia Babci i Dnia
Dziadka”, który odbędzie się 20 stycznia
o godz.16.00 w kościele parafialnym.

K

ochani pamiętajmy o ludziach starszych.
Nie pozwólmy, aby w tak ważnym dniu
poczuli się samotni i niepotrzebni. W podziękowaniu za ich trud, wychowanie, nieprzespane noce i troskę przywieźcie ich na koncert, na
którym gośćmi specjalnymi będą: Kazimierz
Kowalski oraz Ks. Biskup Antonii Długosz.
Organizatorzy Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła
w Zawadzie oraz Rada Parafii w Zawadzie.

Katarzyna Sosnowska
Dzięki Lokalnemu Ośrodkowi Wiedzy i Edukacji pracownia malarska działająca
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach ruszyła pełną parą.

W

każdy poniedziałek pasjonaci kultury
spotykają się aby obcować ze sztuką.
W programie zajęć znajduje się nauka malarstwa, rysunku oraz poznanie ich różnorodnych technik. Jest teoria i praktyka, a zdolnych
uczestników nie brakuje. Mamy w naszej grupie malarzy początkujących, a także zaawansowanych uczestników. Z powodu ograniczeń

lokalowych możemy pozwolić sobie na grupę
tylko dziesięcioosobową, jednak za rok będziemy spotykać się w większym gronie w pracowni
plastycznej nowego GOK-u. W planach mamy
cotygodniowe spotkania, wydruk pocztówek
z powstałymi pracami, cykliczna prezentacja stworzonych prac, a w kwietniu wyjazd
w Bieszczady na trzydniowy plener malarski.

Teatr
objazdowy
Dratwa
Dratwa
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
DRATWA z Kłomnic pozyskała kolejne
środki na działalność artystyczną.

W

styczniu 2018 roku rozpoczynamy
nowy projekt, na który otrzymaliśmy
dofinansowanie ponad 20 000 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Nasz projekt pn. „TEATR OBJAZDOWY
– DRATWA” zawita do Gmin terenu LGD ze
spektaklem „PAN BAJ”. Już teraz przedstawiamy tytuł spektaklu, którego scenariusz napisał
Dawid Chybalski. Scenografią do spektaklu
zajmie się grupa scenograficzna pod okiem
Marty Gonery.
10
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Przygotowania
do 26. Finału WOŚP
Paweł Leśnika
Do 26. Finału WOŚP pozostało coraz mniej czasu, 14 stycznia 2018 roku znów
zagramy z całą Polską. To już trzeci gminny finał, który odbędzie się ponownie
w Sali OSP w Rzerzęczycach. Przygotowania trwają pełną para, mamy już
zarejestrowany sztab. Stworzyliśmy go razem z Fundacją Filary, której prezesem jest
Barbara Kuśmierska, szefem sztabu jest Paweł Leśniak.

W

łaśnie dobiegła końcu rekrutacja
wolontariuszy, a mamy ich w tym
roku 40 i to oni w dniu orkiestry będą
biegać z puszkami i naklejać Państwu serduszka, Przyjmijmy ich ciepło - to nasza
prośba. Celem 26. Finału jest pozyskanie
środków „dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków”.
Co czeka Wszystkich Państwa podczas
tego finału? A dodam tylko, że nadal rozmowy
trwają co do atrakcji by umilić czas i podziękować wszystkim darczyńcom w tym dniu.
Zaczniemy od swojego podwórka.
Na pewno nie zabraknie występów naszych

najmłodszych, przedszkolaków, uczniów
naszych szkół, wystąpi chór dziecięcy
Promyk Nadziei, całość jak co roku otworzy Orkiestra Dęta OSP z Kłomnic, zatańczą
dla nas Senioritki, wystąpią Kumosie, będzie Zumba, Pierwsza Pomoc pokaz tresury
psów. Nie zabraknie również gości, zagra
dla Państwa Kapela Góralska z Bukowiny
Tatrzańskiej, zespoły Ambaras, The Bells,
Leśne Ludki. Oczywiście czeka nas i Występ
Niespodzianka (jak to nazywamy ich od
początku), czyli występ naszego wice wójta
i jego formacji. A co zagrają? To właśnie jest
niespodzianka. Chcemy ten dzień również

uatrakcyjnić elementami muzyki poważnej
i opery. Właśnie trwają rozmowy z wykonawcami. Całość finału poprowadzi gość
z Częstochowy Piotr Łyczka czyli DJ Gatsby
Czekaja nas również atrakcje towarzyszące i to już w sobotę 13 stycznia chcemy
zorganizować rajd samochodów terenowych 4x4,własnie trwają ustalenia z Ekipą
Jurajską, a już od rana w niedziele zapraszamy na bieg pod hasłem „policz się z cukrzycą”, czeka nas mecz siatkówki na sali gimnastycznej w szkole w Rzerzęczycach i to
w bardzo ciekawej obsadzie, byli zawodnicy
AZS Częstochowa (Piotr Gruszka, Marcin
Prus i inni) kontra żeński klub siatkarski
z Borowna.
Nie zabraknie atrakcji na sali, pokazy
kosmetyczne, fryzjerskie, malowanie twarzy, wata cukrowa. Panie z Kół Gospodyń
obiecały pyszny posiłek, pewnie będzie i coś
na słodko czyli Kawiarenka. Czekają nas licytacje, a co zlicytujemy to na razie niech
pozostanie tajemnicą. Program 26 Finału
WOŚP w Rzerzęczycach powinien ukazać
się już przed świętami. Mamy nadzieje że
każdy znajdzie cos dla siebie a My jako sztab
Ziemi Kłomnickiej Zapraszamy! Wszystkie
informacje na naszej stronie - www.facebook.com/WospZiemiKlomnickiej.
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Październik w Klubie Mieszkańca
Małgorzata Szafraniec
W październiku 2017r. rozpoczęliśmy pracę nad filmem dokumentalnym dotyczącym
okresu okupacji na terenie Zawady. Pomysł realizacji powyższego projektu został
zaakceptowany przez mieszkańców Zawady podczas zebrania sołeckiego
we wrześniu 2017r.

P

raca nad zdjęciami do filmu została powierzona Panu Robertowi Juszczyk. Film
oparty został na wspomnieniach najstarszych
mieszkańców Zawady. Na podstawie zapamiętanych przez nich wydarzeń z tego okresu
powstały scenki rekonstrukcyjne. Jedna z przygotowanych scen rekonstrukcyjnych dotyczy
wstrząsających wydarzeń z 1946 r., kiedy Pan
Józef Piech, żołnierz AK został zatrzymany
przez funkcjonariuszy UB we własnym domu
w obecności żony i czwórki dzieci. Pani Monika
Derda, prawnuczka Józefa Piecha, włożyła
wiele serca i wysiłku, by wiarygodnie oddać
klimat i tragedię tamtych wydarzeń. W scence brali udział wspaniali artyści – amatorzy:
Kinga Mirowska, Mirosław Nowak, Magdalena
Kulesza, Daria Skorupa, Liwia Powroźnik i Jaś
Ociepa. Dodatkowo w rolę funkcjonariuszy
UB wcielili się Panowie z Grupy Historycznej
Wołyńskiej Brygady z Mokrej: Andrzej Jambor
i Lesław Kopica. Zdjęcia do tej sceny były realizowane w stuletnim domu użyczonym
na tę okoliczność przez Państwa Andrzeja
i Walentynę Wilk. O zasób rekwizytów wypełniających wnętrze izby zadbały: Pani
Walentyna Wilk, Pan Paweł Wilk, Pan Michał
Maciąg, Pani Kinga Mirowska, Pani Beata
Ciupa, Pan Karol Śliwakowski, Pani Sabina
Wróbel, Pani Alina Bednarczyk, Pan Kazimierz
Musiał, Pani Monika Derda, Pani Anna i Jerzy
Jędrzejczyk, Pani Helena Budziałowska i Pani
Agnieszka Robakowska.
Kolejne sceny filmowe nagrywane były na
działce Pana Michała Maciąga usytuowanej
na terenie Zawady. Piękne pejzaże współgrały z ekipą aktorów i statystów, którzy odegrali rolę partyzantów. W postać łącznika:
Wacława Szewczyka wcielił się Piotr Woldan.
12

Pierwszoplanowe role przypadły także Panom
z Grupy Historycznej Wołyńskiej Brygady:
Wojciechowi Borgulat, Jackowi Machudera
oraz Krzysztofowi Gancarek. Ponadto w scenach partyzanckich zagrali Pan Piotr Bartyczak,
Pan Mirosław Nowak, Łukasz Góra, Konrad
Wysmołek, Mikołaj Małolepszy oraz sanitariuszka – Laura Grabarczyk.
Piosenki, które będą tworzyć oprawę muzyczną do filmu zaśpiewał Chórek Parafialny:
„Promyk Nadziei” pod batutą Pani Ewy Baran
w składzie: Kamila Rachwalik, Magdalena
Kulesza, Julia Perlińska, Daria Skorupa,
Laura Grabarczyk, Ola Śliwakowska, Natalia
Piasecka.
O okrucieństwie wojny i okresie okupacji w Zawadzie opowiedzieli w niezwykły
sposób: Pan Lucjan Grabowski, Pani Helena
Budziałowska, w imieniu Pani Bronisławy
Dyktyńskiej – Daria Skorupa oraz Pani Elżbieta
Makowska i Pani Monika Derda. Fragment
z książki Januarego Bartkiewicza „Las” z wielkim kunsztem artystycznym przeczytał Piotr
Woldan. Ponadto Pan Kazimierz Musiał i Pan
Krzysztof Wójcik przybliżyli podczas nagrania
postaci naszych lokalnych bohaterów, którzy
poświęcili życie i zdrowie walcząc o naszą
wolność.
Film poświęcony jest także sylwetce Pana
Tomasza Majchrzak rzeźbiarza – samouka,
którego dzieła wzbudzają podziw do dnia dzisiejszego. O tym wybitnym artyście opowiedziały i jego dzieła przedstawiły: Pani Anna
Pluta, Wiktoria Pluta oraz Zuzia Piwowarczyk.
Pragnę podziękować za pomoc w realizacji filmu Panu Wójtowi Gminy Kłomnice
– Piotrowi Juszczyk, Pani Kierownik GOPS
Kłomnice – Annie Kubalskiej, Panu Sołtysowi

wsi Zawada – Andrzejowi Wilk, Dyrektorowi
ZS w Zawadzie – Panu Marianowi Szyszka,
Księdzu Proboszczowi Szczepanowi Wylaź,
Pani Helenie Śliwakowskiej, Pani Małgorzacie
Kowalik, Pani Joannie Nocuń, Panu Pawłowi
Wilk, Pani Justynie Ociepa, Panu Konradowi
Powroźnik, Pani Halinie Woldan, Pani Helenie
Budziałowskiej, Pani Katarzynie Grabarczyk,
Panu Arturowi Pluta, Pani Monice Wilk, Pani
Justynie Ligmanowskiej, Panu Bogdanowi
Szyszka, Panu Janowi Siemińskiemu, Pani
Stanisławie Szewczyk, Pani Bożenie Gawin,
Panu Wiesławowi Synowicz, wszystkim powyżej wymienionym i zaangażowanym w realizację filmu oraz mieszkańcom Zawady za
wsparcie i zaufanie.
Realizacja filmu dokumentalnego na terenie Zawady to niezwykłe wydarzenie, które połączyło pokolenia, tragiczną przeszłość z czasem współczesnym i na pewno nauczyło wielu
z nas pokory i szacunku wobec tych, którzy
w czasach tak okrutnych zachowali się jak trzeba. Było to także dla nas wszystkich wspaniałe
doświadczenie, podczas którego mogliśmy
poznać kulisy realizacji filmu, porozmawiać
z profesjonalną grupą rekonstrukcyjną, wcielić się w postaci lokalnych bohaterów i poznać
dawno zapomnianą lokalną historię.
W grudniu 2017r. w Zespole Szkół
w Zawadzie odbędzie się premiera filmu wraz
z wystawą muzealną związaną z okresem
okupacji.
Realizacja dokumentu stanowiła integralną
część Programu Aktywności Lokalnej Projektu
Partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020,
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX Włączenie Społeczne,
który od 01.07.2016r. jest realizowany w Zawadzie.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NA SPORTOWO

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie postanowili uczcić Święto
Niepodległości w nietypowy sposób. Szkoła we współpracy z Fundacją „Pomóżmy
Dzieciom Poznać Świat” i przy wsparciu Gminy Kłomnice zorganizowała w dniu 12
listopada 2017 roku Międzygminny Bieg Niepodległości i Marsz Nordic Walking.

O

patronat nad imprezą zwróciliśmy się do
Pani Poseł Lidii Burzyńskiej, która również
wzięła udział w wydarzeniu oraz ufundowała
medale dla zwycięskich biegaczy i puchary dla
najmłodszego i najstarszego uczestnika marszu.
W organizację przedsięwzięcia włączyli się
również wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice
i młodzież naszej szkoły. Wspaniała rodzinna uroczystość okazała się wielkim sukcesem, promującą zarówno nowoczesny patriotyzm jak i aktywne
spędzanie czasu w gronie rodziny i bliskich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania tej imprezy:
Pani Poseł Lidii Burzyńskiej za wsparcie rzeczowe, Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać
świat” za zakup nagród i wsparcie rzeczowe, p.
Andrzejowi Perlińskiemu, za przekazanie kiełbasy na poczęstunek dla uczestników, p. Adamowi
Wiewiórze, p. Markowi Szymczakowi, za wsparcie finansowe, ks. Proboszczowi Zbigniewowi
Zalejskiemu, za wsparcie finansowe i wypożyczenie nagłośnienia, firmie DORJAN p. Andrzeja

Parasole na start!
Małgorzata Gonera, Aldona Siemińska, Joanna Tomaszewska-Kubik
W ubiegłym roku świętowaliśmy XX-lecie Rajdu Parasolowego, organizowanego
przez SKKT w Witkowicach i OR PTTK w Częstochowie, przy finansowym wsparciu
Urzędu Miasta Częstochowy - Wydział Kultury, Promocji i Sportu oraz Starostwa
Powiatowego w Częstochowie. Kolejny jubileusz za pięć lat.
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listopada 2017r., w czasie tegorocznego
marszu, młodych turystów rozpieszczała
piękna pogoda. Zapewne to rekompensata za
ubiegłoroczny rajd w strugach deszczu.
Jak co roku, przygotowaliśmy dwie ciekawe
trasy:Ludwików - Zberezka - Zawada (parking
koło szkoły), skąd uczestnicy zostali dowiezieni do Witkowic, Huby (zatoczka) - Adamów
- Niwki – Witkowice. Grupy prowadzili: p.
Aldona Siemińska i p. Joanna TomaszewskaKubik oraz p. Patrycja Burzyńska i p. Jarosław
Poroszewski.
Rajd cieszy się popularnością, o czym
świadczy wysoka frekwencja. W tym roku
powitaliśmy 300 uczestników. Corocznie
w gościnne progi Szkoły Podstawowej
w Witkowicach przybywają uczniowie częstochowskich szkół i powiatu częstochowskiego

oraz uczniowie ze szkół naszej gminy. Rajd
nie tylko integruje, ale ma również walory poznawcze. Młodzi turyści odwiedzają ciekawe
miejsca naszej gminy. Warto przypomnieć,
że trasy przebiegają przez różne miejscowości, m.in. Garnek, Rzeki, Nieznanice, Niwki,
Huby, Kłomnice, Adamów. Naszą wędrówkę
zaczynamy też w ościennych gminach, np.
z Wancerzowa do Witkowic. Cieszy nas, że
dla dużej grupy uczestników miejscowości te
nie są tylko punktem na mapie.
Miłe wspomnienia i podziękowania kryje
w sobie kronika rajdu, niezwykle cenna dla
organizatorów. Na koniec składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowanie i przeprowadzenie XXI
Rajdu Parasolowego. Do zobaczenia za rok!
Z turystycznym pozdrowieniem.

Konopskiego za wsparcie rzeczowe, Wójtowi
Gminy Kłomnice za wypożyczenie banera, p.
Annie Kępa - prezes Fundacji na rzecz rozwoju
sołectwa Karczewice, za wypożyczenie kijków,
druhom OSP w Skrzydlowie oraz policjantom
Komisariatu Policji w Kłomnicach i Wydziałowi
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie, którzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników, p. Iwonie Marko za zapewnienie opieki medycznej, Państwu Monice
i Maciejowi Szpakom za cyfrowe dokumentowanie imprezy oraz Tygodnikowi Regionalnemu
7DNI za patronat medialny i rozpowszechnienie
naszej inicjatywy wśród mieszkańców powiatu
częstochowskiego na łamach swojego czasopisma. Dziękujemy mieszkańcom Skrzydlowa
i Gminy Kłomnice oraz młodzieży i ich opiekunom ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej
za tak liczny udział w sportowych obchodach
Narodowego Święta Niepodległości.

Wyjazd na
basen do
Kleszczowa
Barbara Musiał

W sobotę 18 listopada 2017r.
Akademia Sportu, Walki i Sprawności
zorganizowała wyjazd na basen do
Kleszczowa. W wyjeździe wzięły
udział dzieci i młodzież z sekcji karate
z Garnka, Kłomnic i Rzerzęczyc.

Z

jeżdżalnia rurowa, gejzery, kaskady, bicze
wodne to atrakcje z których mieli okazję
skorzystać miłośnicy wodnych szaleństw.
Sympatycy ciepłych i relaksujących kąpieli korzystali z jacuzzi, natomiast najmłodsi
i nie tylko bawili się w ciepłej wodzie w brodzikach. Wszyscy po trzygodzinnych wodnych
zabawach i relaksie oznajmili, że pobyt był
mile i aktywnie spędzonym czasem. Podróż
autokarem umilały rozmowy uczestników.
Czas spędzony na basenie był świetną zabawą.
Serdeczne podziękowania dla Rodziców dzieci
i młodzieży, którzy pomogli w organizacji wyjazdu jak również w dniu pobytu na basenie.
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Szkoła Podstawowa

w Zawadzie dla Niepodlegej
Walentyna Wilk, Bogusława Woldan, Mariola Stefaniak
W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. MEN
obecny rok szkolny 2017/2018 ogłosiło „Rokiem dla Niepodległej”. W związku z tym
postanowiliśmy zorganizować 11 akcji patriotycznych „Dla Niepodległej”.

P

ierwsza z nich została już przeprowadzona podczas uroczystości 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
w Kłomnicach, w których corocznie uczestniczymy. Uczniowie naszej szkoły wręczyli
ulotki w związku z 220. rocznicą powstania
„Pieśni Legionów Polskich” we Włoszech
oraz 90. rocznicą uznania „Mazurka
Dąbrowskiego” za hymn Polski.
Tradycją stały się już obchody
Narodowego Święta Niepodległości
w Kościele Parafialnym w Zawadzie, których pomysłodawcami i inicjatorami byli
Ks. Proboszcz Szczepan Wylaź i Dyrektor
naszej szkoły Pan Marian Szyszka. 12 listopada o godz.11:00 została odprawiona
niecodzienna Msza św., bowiem jej kazaniem był montaż słowno-muzyczny z okazji
Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Obecność sztandardów szkół, licznie zgromadzonych parafian oraz znamienitych gości – Pani Lidii Burzyńskiej
– Posła na Sejm RP, Członków Zarządu
Powiatu Częstochowskiego – Pana
Jana Miarzyńskiego i Pana Leonarda
Smolarskiego, Pani Edyty Świerczewskiej
– Wizytatora Częstochowskiej Delegatury
14

KO w Katowicach, Pani Bożeny Cieślik –
Asystentki Dyrektora Cementowni Rudniki,
przedstawicieli Rady Gminy Kłomnice
z przewodniczącym Rady – Panem Adamem
Worwągiem i Sołtysem wsi Zawada – Panem
Andrzejem Wilkiem, Pana Artura Raźniaka
– Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Rzerzęczycach, przyjaciela naszej szkoły, sprawiły, że uroczystość
z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nabrała odświętnego,
dostojnego, patetycznego i wyjątkowego
charakteru.
Uczniowie przedstawili drogę naszej Ojczyzny do wolności, opowiedzieli o Polsce tonącej w zieleni traw, zieleni,
jaka tylko jest możliwa pod polskim niebem.
Opowiedzieli o Kościuszce Kosynierze, co
walczył w chłopskim stroju i o Piłsudskim,
co z Legionami wyruszył do boju. O tęsknocie poetów: Mickiewicza, Słowackiego,
Norwida… Występ uczniów, to lekcja patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny, oddania
hołdu wszystkim tym, którzy przelewali
krew za wolność naszego kraju.
Zgromadzeni w kościele mogli posłuchać pięknych i wzruszających piosenek
w wykonaniu chóru szkolnego oraz solistów

– Laury Grabarczyk, Adriana Grabnego,
Aleksandry Wierzbickiej.
Uroczystość uświetnił również występ
Piotra Woldana – absolwenta Gimnazjum
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Zawadzie, obecnie ucznia kl. II VII LO
im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.
Narodowe Święto Niepodległości zainspirowało Panią Helenę Budziałowską
– emerytowaną nauczycielkę miejscowej
szkoły do napisania utworu, w którym zawarła cała historię naszego kraju. Wiersza
– poematu można było posłuchać w wykonaniu samej autorki.
Podobna żywa lekcja patriotyzmu już
za rok. Organizatorzy - Ks. Proboszcz
Szczepan, Dyrektor szkoły Pan Marian
Szyszka, Walentyna Wilk, Bogusława
Woldan, Mariola Stefaniak, Sylvia
Baszyńska, Małgorzata Gojević oraz uczniowie serdecznie zapraszają.
Kolejną akcją naszej szkoły „Dla
Niepodległej” będzie wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce i Józefowi
Piłsudskiemu. Sejm RP ustanowił rok 2017
Rokiem T. Kościuszki w 200.rocznicę śmierci (zm. 15.10.1817r.) i Rokiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego w 150.rocznicę urodzin
(ur.5.12.1867r.). Obydwaj byli wielkimi patriotami, niezłomnymi bojownikami o wolność i niezawisłość naszego kraju. Mogą być
przykładem dla kolejnych pokoleń polskich
patriotów.
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Tajemniczy

ogród
Anna Kępa

Wieczornica

patriotyczna
Dorota Kozłowska

Co roku w listopadzie czcimy jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii
odzyskanie niepodległości. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa
w Garnku odbyła się wieczornica patriotyczna pod hasłem: „Aby człowiek wiedział,
dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd pochodzi”.

N

a wstępie głos zabrała Pani Dyrektor
Katarzyna Jurkowska i powitała zaproszonych gości. Miejsca w pierwszym rzędzie zajęli
przedstawiciele lokalnego samorządu – zastępca Wójta Gminy Kłomnice Adam Śliwakowski,
radni powiatowi i gminni. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością księża Alojzy Zatoń,
Dariusz Tuczapski, pedagodzy, przyjaciele
szkoły oraz mieszkańcy.
Impreza odbyła się w wypełnionej po
brzegi sali gimnastycznej. Najpierw wystąpili uczniowie klas starszych i poprowadzili
przybyłych gości wierszem i piosenką przez
smutne lata zaborów aż do dnia 11 listopada
1918 roku. W skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak
największy nacisk położyli na ukazanie ducha
narodu polskiego, który nigdy się nie poddał.
Przypomnieli daty trzech najważniejszych
powstań narodowych, podkreślając wkład
dzielnych rodaków. Interpretacje muzyczne
i recytatorskie utworów literackich pozwoliły

zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Nuty smutku przeplatały się z radosnymi brzmieniami. Całość programu dopełnił pokaz widowiskowego tańca krakowiaka
w wykonaniu uczniów klas II i III. Ich występ
wzbudził aplauz, szczególnie wśród rodziców.
Wiele radości wywołała również końcowa piosenka „Kocham cię, Polsko”, która spowodowała spontaniczną reakcję - taniec na scenie
najmłodszych widzów.
Występ był ciekawą lekcją historii, która dostarczyła zebranym wielu wzruszeń.
Recytatorzy, wokaliści, tancerze zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po uroczystości
wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na
skromny poczęstunek.
Nad przygotowaniem wieczornicy czuwali
następujący nauczyciele: montaż poetycki - p.
Joanna Wójcik, p. Dorota Kozłowska, oprawa
muzyczna- p. Paweł Szumlas, taniec krakowiak
– p. Jolanta Pruszek, p. Izabela Małek, dekoracje - p. Luiza Juszczyk, p. Magdalena Kos – Jafra.
Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie.

Informacja

Dzięki Państwa uprzejmości będziemy
mogli odbyć sentymentalną podróż do czasu, kiedy szkoła została powołana do życia.
Miło nam będzie, jeśli zechcecie podzielić się
z nami wspomnieniami, np. w formie krótkiego tekstu czy wiersza.
Materiały można dostarczyć osobiście do
sekretariatu szkoły lub dyrektora, albo przesłać na adres: adamburzynski@o2.pl (w temacie e-maila proszę wpisać Jubileusz-zdjęcia).
				
Red.

W związku z przypadającym w 2018 roku
stuleciem powstania Szkoły Podstawowej
w Witkowicach zwracamy się z uprzejmą
prośbą do Mieszkańców naszej gminy
o udostępnienie zdjęć i innych materiałów
pozwalających udokumentować pracę
szkoły na przełomie wieku.

W październiku Świetlica Ochronka
w Garnku zakończyła realizację
projektu pn. „Tajemniczy Ogród”
współfinansowanego z środków FIO
Śląskie Lokalnie i Gminy Kłomnice.

J

ednym z celi realizowanego projektu było
rozwijanie przyrodniczych zainteresowań
dzieci i młodzieży poprzez motywowanie do
poznawania środowiska przyrodniczego oraz
do stałych działań na jego rzecz.
W ramach zadania odbyły się warsztaty
edukacyjne, praktyczne i plastyczne. W sierpniu nasi podopieczni uczestniczyli w wycieczce
do ogrodu japońskiego i ogrodu botanicznego połączonej ze zwiedzaniem Wrocławia.
W czasie wycieczki dzieci mogły zobaczyć
roślinność z wielu stron świata. Przeszło stuletni ogród japoński jest dzisiaj prawdziwym,
żywym elementem kultury japońskiej w sercu
Wrocławia. Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Wrocławskiego, nazywany oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta, to „żywe muzeum”, a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku
wrocławian. Podczas całodniowego wyjazdu
zaplanowany był również posiłek dla uczestników wycieczki.
30 października podsumowaliśmy projekt rozstrzygając konkurs plastyczny pn.
Tajemniczy ogród. Podczas spotkania w świetlicy można było obejrzeć wystawione prace
plastyczne uczestników projektu. W spotkaniu brali udział również rodzice i nauczyciele
uczestników projektu.
Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Świetlicę
Ochronkę z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a także
wsparciu Gminy Kłomnice w ramach funduszu
przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom
społecznym.
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Makulatura na misje
Joanna Tomaszewska-Kubik, Małgorzata Gonera

Dobry bądź i szlachetny, Bądź do pomocy gotowy! /Goethe/ Co miesiąc, począwszy
od 2012 roku, w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie odbywa się
zbiórka makulatury, z której dochód jest przeznaczany na budowę studni w Afryce.

W

najbiedniejszych częściach tego kontynentu nie ma elementarnych warunków do życia. Mieszkańcy borykają się
z brakiem dostępu do czystej wody, co skutkuje szybkim rozprzestrzenianiem się chorób,
a w konsekwencji prowadzi do śmierci.

Szkoła Podstawowa w Witkowicach we
wrześniu aktywnie uczestniczyła w tej szlachetnej akcji pod hasłem „Makulatura na misje”, która ma charakter misyjny, edukacyjny
i ekologiczny.

Cieszymy się, że taka pomoc przyczyni
się do poprawy warunków bytowych mieszkańców dalekiego Sudanu. Uwrażliwiamy naszych uczniów na potrzeby innych. Chcemy
ich nauczyć, że pomaganie często nie wiąże
się z nakładami pieniężnymi, a sprawia, że
świat staje się lepszy.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do proboszcza parafii Witkowice, ks.
kanonika Tomasza Dyjana, który był koordynatorem zbiórki w naszej szkole oraz do
pana Sławomira Kipigrocha za przewiezienie
makulatury do Częstochowy.

DZIEŃ
PLUSZOWEGO

MISIA
Izabela Canghelaris

27 listopada 2017 r. obchodziliśmy
w Szkole Podstawowej w Garnku
niezwykłe święto – Dzień Pluszowego
Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło
do przedszkola ze swoim małym lub
dużym przyjacielem – Misiem. Przybyły
misie małe, średnie i bardzo duże, białe,
żółte i brązowe. A każdy był piękny
i wyjątkowy.

W

obchodach Dnia Pluszowego Misia
wzięli udział uczniowie z oddziału
przedszkolnego oraz klas I – III. Uroczystość
przygotowała Sławomira Mikulska – Jaśkiewicz
z pomocą Anny Pakuły, Luizy Juszczyk oraz
Stanisławy Pruszek, Izabeli Małek oraz Anny
Gosek – Szumlas. Zabawę poprowadziły starsze uczennice z IIg: Karolina Kosmala, Justyna
Kępka oraz Luiza Gągała. Uczniowie poznali
historię święta, wspólnie recytowali wiersze
o misiach oraz śpiewali piosenki. Bawili się
także przy melodiach: „Jadą, jadą misie”,
„Misio Ptyś”, „Dwa misie”. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji - zabawy dydaktyczne:
”Smutny i wesoły miś”, „Czego brakuje misiowi”, miś w filmach i bajkach, zagadki muzyczne oraz układane puzzli. Zabawy z misiami
poprowadziła Stanisława Pruszek.
Na zakończenie uroczystości pani dyrektor
Katarzyna Jurkowska rozdała każdej klasie dyplom uczestnictwa.
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Żonkilowe Pole Nadziei
w Szkole Podstawowej w Witkowicach
Małgorzata Gonera, Joanna Tomaszewska-Kubik
W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Witkowicach podjęła współpracę
z Hospicjum w Częstochowie i przystąpiła do ogólnopolskiego programu
Żonkilowe Pola Nadziei.

I

nauguracja tego przedsięwzięcia miała miejsce
12 października 2017r. w Ogrodach Hospicjum
przy ul. Krakowskiej 45a w Częstochowie.
Delegacja naszej szkoły również wzięła aktywny udział w tym niezwykle doniosłym wydarzeniu, którego najważniejszym punktem
było zasadzenie cebulek żonkili na przygotowanym przez organizatorów miejscu. Jak podkreślają twórcy kampanii: „Troska o powstałe
w ten sposób Pole Nadziei wyraża solidaryzm
z osobami objętymi opieką hospicyjną oraz
uwrażliwia dzieci i młodzież na pomoc drugiemu człowiekowi”. Uczniowie naszej szkoły
rozumieją ideę przyświecającą tej akcji, czego
dowodem jest wywiad uczennic kl. III gimnazjum - Oliwii Karczewskiej i Josephin Viscio
- udzielony dziennikarzom miejscowych mediów. Rozmówczynie podkreśliły wagę tych
działań i potrzebę otwarcia się na pomaganie
innym. Sadzenie cebulek żonkili ma dla nich
nie tylko wymiar symboliczny, lecz przede

wszystkim wypływa z potrzeby serca. Niech
słowa z „Małego Księcia”: Dobrze widzi się
tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne
dla oczu, przywołane przez Oliwię, staną się
mottem do dalszych działań.
Przed szkołą w Witkowicach także pojawiło
się Żonkilowe Pole Nadziei, na którym uczniowie i nauczyciele zasadzili cebulki wiosennych
kwiatów zakupionych podczas częstochowskiej
inauguracji. Nasz udział na tym się nie kończy.
Wiosną, kiedy zakwitną żonkile, rozpoczniemy
drugą część kampanii. Obecnie czynnie włączyliśmy się w akcję: „Zostań Świętym Mikołajem
dla Dzieci z Hospicjum”, która otworzyła serca
uczniów, rodziców i pracowników szkoły na
potrzeby drugiego człowieka.
Na zakończenie warto przypomnieć słowa
Wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II: Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
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Rodzice Dzieciom...
Piotr Krzemiński

1%
Choć tytuł kojarzy się z bardziej osobistymi więzami rodzinnymi zwłaszcza w okresie
przedświątecznym, to artykuł dotyczy akcji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Kłomnicach. Od lat wiemy, że Rady Rodziców pracują na rzecz środowiska
szkolnego w celu poprawy warunków w obiektach szkolnych, wspomagania uczniów
o trudnej sytuacji materialnej oraz zatwierdzają szereg dokumentów programowych,
bez których szkoła nie może realizować określonego planu.

S

łowo „zatwierdzają” jest tutaj kluczowe,
ponieważ rzadko zdarza się, żeby Rada
Rodziców do końca rozumiała co zatwierdza.
Powodem takiego stanu jest brak dostatecznej wiedzy na temat możliwości poruszania
się w tej płaszczyźnie, składania własnych propozycji i korekt w zakresie planów nauczania,
wykorzystania dodatkowych godzin i szeregu innych rzeczy z życia szkolnego, na które
Rada ma wpływ. W efekcie nowo wybrana Rada
(najczęściej w drugiej połowie września) bez
wiedzy, orientacji i przygotowania, pod naciskiem upływającego terminu „zatwierdza” to,
co zostaje jej przedstawione przez dyrektorów
szkół na pierwszym zebraniu. Podobnie jest
z finansami RR. Choć nie ma ustawowego
wymogu opłacania takiej składki, a wpłaty są
dobrowolne, to jednak RR, żeby mogła właściwie działać powinna określić wysokość składki
i oczekiwać jej opłacenia. Na takiej podstawie
Rada może stworzyć plan pracy i wydatków,
żeby działać do następnych wyborów również
przez wakacje. I tym finansom chcę poświęcić
dalszą część artykułu.
Rodzice niechętnie opłacają składkę, a do
tego czynią to często tuż przed upływem roku
szkolnego. W takiej sytuacji Radzie trudno jest
stworzyć plan pracy i sukcesywnie go realizować. Bez środków więc jest mało użyteczna. Za
to wpływy środków przed końcem roku dają jej
dwa warianty: 1.Wydać je szybko bez właściwych konsultacji, rozeznania i trafności ponieważ kadencja Rady dobiega końca; 2. Zostawić
środki nowej Radzie wybranej we wrześniu.
Pierwsza opcja jest mało zasadna bo pieniądze pochodzące od rodziców w tej sytuacji
nie będą dobrze zagospodarowane. Jednak RR
może pochwalić się jakąś realizacją. Druga jest
niewiele lepsza ponieważ nowa Rada Rodziców
bez wiedzy na temat oczekiwanych wpływów może już wydawać zgromadzone środki

(często po sugestiach dyrektorów) na zakup
np. wyposażenia szkolnego. Tutaj chciałbym
przypomnieć, że szkoły podlegają organowi
prowadzącemu jakim jest Urząd Gminy i to
stąd powinny pochodzić środki na potrzebne
wyposażenie i działalność szkoły.
Zarząd Rady Rodziców w Kłomnicach
podjął inicjatywę w celu poszukiwania dodatkowej wiedzy i środków (oprócz składek rodziców) na wymierną działalność dla uczennic
i uczniów naszej szkoły. W tym zakresie nawiązano współpracę i podpisano porozumienie
z Fundacją „Rodzice Szkole”. Fundacja ta ma
swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Szajnochy.
W ramach współpracy Rada Rodziców poprzez Fundację „Rodzice Szkole” będzie zbierać
środki z odpisu 1% podatku za rok 2017. W dniu
3 grudnia na Jarmarku Bożonarodzeniowym
w Kłomnicach rozpoczęliśmy akcję informacyjną wśród gości Jarmarku zachęcając podatników do przekazania swojego 1% odpisu na
Fundację „Rodzice Szkole” KRS 0000268115
z dopiskiem: RR Szkoły Podstawowej
w Kłomnicach. Na tej podstawie Państwa odpis przekazany do Fundacji po rozliczeniach
skarbowych trafi na nasze konto.
Dzięki przychylności i zrozumieniu władz
Gminy Kłomnice, a w szczególności Pana Wójta
Zarząd Rady Rodziców w Kłomnicach zorganizuje w styczniu 2018r. Konferencję Fundacji
„Rodzice Szkole” dla przedstawicieli RR ze
szkół naszej gminy, dyrektorów tych szkół
oraz radnych, którzy decydują o środkach na
oświatę. Celem Konferencji będzie rozszerzenie wiedzy dotyczącej wzajemnej współpracy oraz wskazanie możliwości poszukiwania
alternatywnych środków dla Rady Rodziców.
Już teraz serdecznie Państwa zapraszam, a korzystając z okazji chciałbym wszystkim złożyć
życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia.

Sukcesy wokalne

Piotra
Woldana

Piotr Woldan, uczeń VII LO im. Mikołaja
Kopernika w Częstochowie, zdobył
w listopadzie trzy ważne nagrody
wokalne.
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listopada odebrał dyplom za zajęcie I miejsca w XXII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
Patriotycznej Myszków 2017 (trzeci raz z rzędu). 12 listopada natomiast II nagrodę w 26.
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Mojej
Ojczyźnie w Przedborzu. W obu konkursach Piotr zaprezentował utwory „Nie pytaj
o Polskę” z repertuaru Obywatela G.C. oraz
„Miejcie nadzieję” Jacka Wójcickiego.
16 listopada Piotr i Karolina Bajor (również VII LO) zajęli w duecie II miejsce
w Regionalnym Konkursie Poezji Śpiewanej
„Żyje się tylko chwilę” w ROK w Częstochowie.
Spektakularnie wykonali utwór z repertuaru Stana Borysa „Jaskółka uwięziona” oraz
własną kompozycję do słów wiersza Haliny
Poświatowskiej „Tak wiele serc”.
Gratulujemy sukcesów i tradycyjnie życzymy dalszego rozwijania pasji!
Red.
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I Festiwal Modelarski

zasięg powiatowy w Kłomnicach
Renata Krawiec
Pod Patronatem firmy z Warszawy Mirage Hobby i o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
– Piotra Juszczyka odbył się dwudniowy I Festiwal Modelarski, zasięg powiatowy
Kłomnice 2017. Miejsce – pod gościnnym dachem sali remizy OSP w Kłomnicach.
Zbigniew Kowalczyk opiekun Pracowni modelarskiej „Mustang” z GOK w Kłomnicach,
z siedzibą w Bibliotece w Pacierzowie, zainspirowany pasją modelarstwa dopiął
swego, by właśnie wszystko to, wydarzyć się mogło. Spełnić się mogły marzenia wielu
dzieci i młodzieży z zakresu popularyzacji modelarstwa kartonowego, plastikowego.
Zapełnienie im w sposób sensowny i celowy wolnego czasu oraz poszerzenie wiedzy
z historii lotnictwa, motoryzacji i marynistyki. Integracja międzypokoleniowa
z twórcami modelarzami. To, te najważniejsze cele przyświecające festiwalowi.

I

mpreza o wysokim wymiarze społeczno-wychowawczym, zważywszy na spotkanie
z ciekawymi ludźmi, gośćmi. W pierwszym
dniu w czasie przyjmowania modeli, mogliśmy
spotkać się z Grupą Rekonstrukcyjną „Reduta”
z Częstochowy. Prezesem Stowarzyszenia
Historycznego „Reduta” im. ppłk. Zygmunta
Żywockiego i por. Arkadiusza Ordyńskiego
jest Adam Kurus, autor książki p.t. „Czołgi na
przedmieściu”. Z pełnym „rynsztunkiem” prezentowali się żołnierze VII Dywizji Piechoty
WP. Przywrócili nam pamięć o bohaterach
zapomnianej bitwy stoczonej w obronie regionu częstochowskiego we wrześniu 1939 r. Dla
Grupy Rekonstrukcyjnej główne cele działania
to: tradycja, pamięć i przygoda. Mieli ze sobą
autentyczny wózek z tamtego okresu wzór nr
33 pod ciężki karabin maszynowy.
Uroczyste otwarcie to również emocje.
Otwarcia dokonał Wójt Gminy Kłomnice – Piotr
Juszczyk w towarzystwie gości: Włodzimierza
Skalika prezesa Aeroklubu częstochowskiego
oraz Jędrzeja Moderskiego – harcerza Szarych
Szeregów, harcmistrza, prowadzącego modelarnię w latach 1962- 1965 przy ZHP w Kłomnicach.
W drugim dniu gościem specjalnym
był Janusz Darocha polski pilot samolotowy, cywilny i sportowy. Członek aeroklubu
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częstochowskiego. Uznany za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii sportu
samolotowego. Wyznał, że rozpoczynał swoje
zainteresowania jako modelarz.
Modelarze to wyjątkowo zorganizowani młodzi ludzie, którym czas poświęcają
bezgranicznie rodzice, zwykle modelarze.
Modelarstwo to działalność człowieka polegająca na odwzorowaniu rzeczywistych obiektów
w postaci pomniejszonych modeli. Wyjątkowe
hobby. Przedmiotem modeli są praktycznie
wszystkie obiekty. Nasza wystawa dowodzi
wyjątkowej wiedzy historycznej modelarzy,
usposobień plastyczno-przestrzennych i pozytywnych cech osobowych wszystkich modelarzy.
Organizator – Gminny Ośrodek Kultury cieszył się, że choć po raz pierwszy taka forma upowszechniania pracy kulturalnej, to mogliśmy
przyjąć 103 modele w kategorii młodzik i junior.
Drugi dzień uroczyste wręczanie nagród
i dyplomów zwycięzcom z Chełmży, Końskich,
Koszęcina i naszych kilkoro z gminy Kłomnice.
Skład sędziowski bez trudu na zasadzie „podoba się, nie podoba” wybrał pośród młodzików
wyróżniające się prace w ilości 21 wyróżnień
w klasie: Okręty – Żaglowce, Samoloty, Pojazdy
Kołowe, Dioramy, Pojazdy Gąsiennicowe,
Budowle.

Nagrodami i dyplomami obdarowani byli
modelarze z Pracowni modelarskiej „Combat”
z Chełmży, Kółko Modelarskie „Broń i Barwa”
z Koszęcina, Pracownia Modelarska z Końskich,
woj. świętokrzyskie oraz nasi modelarze ze
SP w Rzerzęczycach i Pracowni „Mustang”
z GOK w Kłomnicach/siedziba Biblioteka
w Pacierzowie.
Nagrody specjalne: najlepszy model w klasie O-Ż otrzymał Szymon Wolak z Chełmży.
Julia Szymocha ze SP w Konarach w klasie SŚm.
tytuł pracy Sen Jang F6 – za całokształt pracy
modelarskiej, otrzymała drugą nagrodę specjalną. Darczyńcą jej nagrody była Firma Zicher
Remonotwo -Budowalna z Konar.
W kategorii Junior w klasie: Budowle, Figurki,
Modele Kartonowe, Samoloty, Odrzutowe,
Pojazdy Gąsiennicowe, Pojazdy Kołowe, Okręty,
Samoloty Śmigłowe skala 1/72, 1/48 przyznano 35
nagród za I, II i III. Jedne z I, II i III miejsc nagrody
ufundowała Firma Mirage Hobby.
W kategorii Junior było jedno wyróżnienie w klasie Kolekcja, przypadło Wojciechowi
Kołodziejczykowi z Końskich.
Ponadto Nagrody Specjalne od Firmy
Mirage Hobby Warszawa otrzymali: Wojciech
Kołodziejczyk (Końskie), Joanna Wantowska
(Chełmża), Łukasz Stanisławski (Chełmża).
Nagrodę Specjalną od Pracowni Mustang
z GOK w Kłomnicach/siedziba Biblioteka
w Pacierzowie otrzymał Przemysław
Augustyniak (Chełmża).
Najważniejsze główne nagrody: Grand Prix
Gazety Kłomnickiej – Puchar wręczyli redaktorzy gazety: Robert Kępa i Katarzyna Sosnowska.
Otrzymała go Joanna Wantowska (Chełmża) za
model U-boot Seehund.
Puchar Wójta Gminy Kłomnice – Piotra
Juszczyka za oryginalny model II wojny światowej przypadł Wojciechowi Kołodziejczykowi
(Końskie).
Naszym przedsiębiorcom lokalnym pięknie
dziękujemy za pomoc finansową na rzecz organizacji Festiwalu Modelarskiego.
Wdzięczność okazujemy naszym sponsorom za wdzięczność właśnie:
• Mirage Hobby Warszawa
• Uniflora – p. Michał Stanek Karczewice
• Mega Fun Amazing Art – Kraków
• IBG Models Warszawa
• First to Fight Spółka z o.o. p. Tomasz Kowalczyk
Warszawa
• Figlo – Park S.C. Strefa Gry Bielsko Biała
• Pracownia modelarska „Broń i Barwa” Koszęcin
Za pomoc w ciągu dwóch dni organizacji
Festiwalu Modelarskiego wszystkim dziękujemy, a zwłaszcza p. Dorocie Majchrzak
– Biblioteka w Pacierzowie. Gościom za
przybycie: Jan Miarzyński (członek Zarządu
Powiatu), Małgorzata Majer (dyrektor ROK
w Częstochowie), Wanda Kusztal i Kazimierz
Wilkoszewski (Radni Gminy Kłomnice)
i Patronom medialnym NTL Radomsko.

Podsumowanie pracy

Zarządu Związku Emerytów

Dobiega końca kadencja Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Kłomnicach.
Pięcioletni okres działalności obfitował różnorodnością przedsięwzięć propozycji
spotkań, imprez, życia kulturalnego, sportowego i turystycznego, które
oferowaliśmy naszym członkom.

C

z Wójtem P. Piotrem Juszczykiem
4. Bankowi Spółdzielczemu w Kłomnicach na
czele z Panią Prezes – Barbarą Dominiak
5. Piekarni „Krysiak”, jej właścicielom
Januszowi Krysiak i Katarzynie Wasilenko
6. P. Sylwestrowi Nierobot
Dziękujemy wszystkim naszym członkom,
którzy w całym okresie naszej kadencji nas
wspierali, poświęcali swój czas na organizację imprez abyśmy mogli się spotkać i bawić
w atmosferze rodzinnej.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018
życzymy Redakcji Gazety Kłomnickiej,
osobom wymienionym w tym artykule,
członkom oraz naszym sympatykom
– zdrowia, pomyślności, dużo miłości
i obfitości łask Bożych.

Prezydium O.R w Kłomnicach PZERiI

elem naszej działalności było przede
wszystkim:
• pomagać seniorom odnaleźć radość życia
• przezwyciężać poczucie osamotnienia
• aktywnie i twórczo spędzać czas integracja w gronie seniorów naszego związku, jak również w całej naszej lokalnej
społeczności
• reprezentacja interesów seniorów wobec
władzy samorządowej
Przez cały okres naszej kadencji
współpracowaliśmy:
• z władzami Urzędu Gminy Kłomnice
na czele z panem Wójtem P. Piotrem
Juszczykiem oraz pracownikami Urzędu
Gminy
• z Panią Poseł RP Lidią Burzyńską – to dzięki jej wsparciu mamy w Obywatelskim
Parlamencie Seniorów w Warszawie naszą
koleżankę Teresę Zatoń
• z Dyrektorem GOK P. Katarzynę Sosnowską
• ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice
• z Dyrekcją Zespołu Szkół w Kłomnicach
oraz Konarach
• z Zespołem Obrzędowym „Grusza”
z Rzerzęczyc oraz Zespołem Śpiewaczym
„Klepisko” – to przekładała się na nasze sukcesy i dobra atmosferę w naszej
organizacji
• nie możemy pominąć księdza Proboszcza
Mirosława Turonia, który uczestniczy w Spotkaniach Opłatkowo –
Noworocznych, a jego słowa, pełne życzliwości wpływają mobilizująco na pracę
z Seniorami z naszego rejonu.
Stan liczebny naszych członków w całym
Oddziale Rejonowym na koniec miesiąca
września 2017 wynosił 693, w tym Kłomnice,
Rzerzęczyce i pobliskie wnioski to 348 osób.
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W styczniu 2017r powstało nowe koło
w Żytnie i obecnie liczy 121 członków.
Praca nasza polegała na realizacji opracowanych planach rocznych, które zostały
wykonane w 100%.
Roczne plany pracy udostępniane były
na spotkaniach, umieszczane były w Gazecie
Kłomnickiej i stronie internetowej Urzędu
Gminy (Zakładka Związek Emerytów).
Nasze wycieczki, turnusy wypoczynkowe (10 dniowe) i spotkania okolicznościowe
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
Seniorów oraz bardzo dobrą opinią ze strony
właścicieli miejsc wypoczynkowych i przewodników naszych wycieczek.
W okresie kadencji zorganizowaliśmy 148
imprez, w których uczestniczyło 7 030 osób.
Na rok 2018 podpisane są umowy na 5 turnusów wypoczynkowych t.j.:
1. Niechorze 07.V – 17.V. 2018r
2. Zakopane 17.VI – 27.VI.2018r
3. Krynica Zdrój 22.VII – 01.VIII.2018r
4. Darłówko 12.VIII – 22.VIII.2018r
5. Świnoujście 12.IX – 22.IX.2018r
Bliższe informacje podane zostaną na
Spotkaniu Opłatkowo – Noworocznym, które
odbędzie się w sali OSP w Kłomnicach o godz
14:00 w dniu 06.01.2018r.
25.01.2018r w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy
Kłomnice wybrani delegaci z kół Ciężkowice,
Pławno, Żytno, Rzerzęczyce i Kłomnice wybiorą Zarząd Oddziału Rejonowego.
Działalność nasza była rozumiana i wspierana finansowo przez wiele instytucji i osoby prywatne. Dzisiaj mamy okazję podziękować im na szpaltach Gazety Kłomnickiej.
Dziękujemy:
1. Pani Poseł R.P. Lidii Burzyńskiej
2. Zarządowi Oddziału Okręgowemu PZERiI
w Częstochowie
3. Urzędowi Gminy Kłomnice na czele

Kombatant RP
Sprawiedliwy

Wśród
Narodów
Świata
Edward Hajdas

Ja, Hajdas Edward zamieszkały
w Chorzenicach na zaproszenie
kierownictwa Urzędu do Spraw
Kombatantów RP na 10.10.2017 r
do Warszawy jako Kombatant RP
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata ur.
05.10. 1944 r.

U

roczystość tego spotkania było upamiętniające w sprawie ratowania Żydów
podczas wojny. 10.10.2017 r około godz. 14 zameldowałem się w Hotelu „Sangate Air Port”
przy ulicy 17 stycznia. Nocleg, wyżywienie,
autokary i opiekun było zapewnione od wtorku do piątku.
W środę odwiedziliśmy Pałac, później
byliśmy w kwaterze Wojska Polskiego na występach artystycznych. A w czwartek byliśmy
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na Mszy
Św. i poświęceniu tablic pamiątkowych, później na placu Defilad przy składaniu wieńczy
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i na
zakończeniu, byliśmy też w Kwaterze Wojska
Polskiego przy ulicy Żwirki i Wigury na pożegnalnym obiedzie.
W piątek odjazd do domów, a było na kilkadziesiąt osób z całego kraju.
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Historia Ludowego Klubu Sportowego

„Pogoń” w Kłomnicach cz. I
Krzysztof Wójcik
Powstanie i pierwsze lata kłomnickiej drużyny piłkarskiej – na fali powojennego
entuzjazmu. Tradycje sportowe Kłomnic, które, choć nie opisane, sięgają okresu
międzywojennego. Rzeczywiście środowisko młodzieżowe dwudziestolecia
międzywojennego było bardzo aktywne: 23 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego,
Straż Ogniowa ze swoją młodzieżową drużyną i Organizacja Młodzieży Wiejskiej
„Wici”, która działała do pierwszych lat powojennych. Wszystkie te organizacje
i środowiska włączały sport w swoje zajęcia, ale stałego klubu nie powołano. Jedynie
w Rzerzęczycach powstał w 1936 r. klub piłkarski, na którego tradycje powołuje
się obecny LKS „Orkan” Rzerzęczyce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż w piłkę grano
również w innych miejscowościach na obszarze naszej dzisiejszej gminy i okolicy.
Zaowocowało to później wybuchem aktywności sportowej już po wojnie.

J

ak już wspomniałem, również harcerze prowadzili drużynę sportową. Rzeczywiście na
zdjęciu ze zbiorów dh Jędrzeja Moderskiego widzimy zespół piłkarski z zawodnikami, których
również spotykamy w drużynie kłomnickiego
LZS. Chłopcy chcieli grać w piłkę i wykorzystywali do tego każdą okazję. Tak się składało,
że wielu starszych działaczy młodzieżowych,
również harcerskich, wiązało się ze Związkiem
Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Sprzyjała temu atmosfera polityczna i zaczynająca się nagonka
na środowiska niezależne. Organizacja związana z ruchem ludowym, tolerowanym przez
nowe władze, wydawała się bezpieczna, zwłaszcza, że w 1946 roku pojawiła się, wspomniane
we wstępie, inicjatywa powołania Ludowych
Zespołów Sportowych. Powstanie ZMW RP
„Wici” w Kłomnicach związane jest z postacią Tadeusza Gonery mieszkającego wówczas
w Kłomnicach. Po uzyskaniu matury w 1946 r.

udał się na studia prawnicze na Uniwersytet
Łódzki. Tam zerknął się ze wspomnianą wyżej
organizacją i dość szybko znalazł się w jej władzach. Odwiedzając często Kłomnice założył
wraz ze swoimi miejscowymi kolegami koło
ZMW RP „Wici”. Z ciekawostek: na uroczystym
poświęceniu sztandaru Koła w miejscowym kościele był obecny członek zarządu woj. w Łodzi
Kazimierz Barcikowski, późniejszy prominentny działacz PZPR. Dzięki p. Tadeuszowi
Gonerze Koło w Kłomnicach odwiedzało wielu
znanych później działaczy ludowych. On sam,
po skończonych studiach prawniczych w 1950 r.
przeniósł się do Warszawy. Nam jest znany jako
dziennikarz „Zielonego Sztandaru”, który wiele lat pracował w redakcji zagranicznej tego
ludowego czasopisma (1953-87). Przez cztery
lata (1982-86) był radcą na placówce dyplomatycznej w Berlinie odpowiedzialnym za kontakty między miejscowych partii politycznych

fot. Rok 1951 przed meczem z Żytnem – według Kroniki.
Na innym zdjęciu: Jest data: 2.XI.50 r. i podpis: „Skład dr. LZS Kłomnice przed meczem o Puchar
Polski przeciwko „Pocztowiec” Radomsko. Oraz dedykacja „Jurkowi na pamiątkę Klimek”
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z naszymi. Przez całe swoje zawodowe życie
związany był z ruchem ludowym.
Wracając jednak do Kłomnic, w marcu
1947 r., działacze ZMW RP „Wici” podjęli inicjatywę utworzenia w naszej miejscowości
klubu i drużyny piłkarskiej. Taka działalność
była zresztą wpisana w statut organizacji.
Zrazu nikt się nie zastanawiał nad nazwą ani
nad przynależnością do jakiejkolwiek szerszej struktury. Niektórzy zawodnicy z tamtych
lat wręcz wspominają, iż nazwę LZS usłyszeli
dopiero kilka lat później. Wszyscy uważali
za opiekuna i prezesa oczywiście Tadeusza
Gonerę, on sam jednak stwierdził w rozmowie
ze mną, iż raczej nie miał na to czasu i zapamiętał przede wszystkim Jerzego Majchrzaka
jako szefa zespołu i z nim się głównie kontaktował. Pamięta również braci Ryszarda
i Zdzisława Pindychów, z których ten drugi
był później gospodarzem klubu. Starszy już
dzisiaj pan (89 lat) wspomina też jak wielką
radość sprawił zawodnikom, gdy dzięki kontaktom Zarządu Wojewódzkiego ZMW RP
„Wici” w Łodzi, załatwił komplet butów piłkarskich i innego sprzętu dla drużyny i przywiózł je do Kłomnic. To była wielka gratka.
Pierwszy oficjalny mecz Drużyna z Kłomnic
rozegrała 14 kwietnia 1947 roku na boisku przy
ulicy Targowej. Mecz ten, rozegrany z zespołem „Vis” Gidle zakończył się wynikiem 6:1 dla
przyjezdnych. Wybór przeciwnika był chyba
ponad możliwości świeżo powstałej drużyny
ponieważ klub ten szczycił się tradycją jeszcze przedwojenną. Jeszcze kilka słów na temat
boiska. Teren wokół wylotu dzisiejszej ulicy
targowej był wtedy jeszcze niezabudowany,
a rozległy plac między tą ulicą a dzisiejszą ulicą Pocztową wykorzystywany był na wiejskie
targowisko. Stąd też i nazwa tej ulicy funkcjonująca do dzisiaj. Boisko znajdowało się na
placu po prawe stronie, gdzie do niedawna stały
szklarnie. Niegdyś cały ten teren należał do
dworu, ale jeszcze w okresie międzywojennym
lub wcześniej, ziemia została rozparcelowana
i sprzedana chętnym nabywcom. Po wojnie
status wspomnianych kawałków nie był jednoznaczny. W każdym razie do terenu boiska
roszczenia zgłaszał właściciel, który go kiedyś
kupił. Dochodziło więc do konfliktu interesów
i jasne było, że boisko trzeba będzie dość szybko przenieść w inne miejsce. Mimo to, na tym
boisku rozegrano jeszcze kilka meczów w 1947
roku, między innymi z radzieckimi żołnierzami
wracającymi do swego kraju z Niemiec, z którymi przegrali 0:8.
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W tym pierwszym roku swej działalności
LZS Kłomnice rozegrał jeszcze kilka oficjalnych meczów:
Warta Pławno - Kłomnice 2:1
LZS Mstów - Kłomnice 1:3
Unia Widzów - Kłomnice 0:4
Drużynę w 1947 r. tworzyli:
Ryszard Cierpis, Henryk Krzemiński,
Wawrzyniec Włodarczyk,
Zdzisław Pindych, Ryszard Pindych, Roman
Kluska, Jerzy Majchrzak - kapitan,
Jerzy Basiak, Kazimierz Politański, Jerzy
Kiliński, Edward Kluska,
Longin Giedwiło, Marian Zając, Marian Tatara,
Jan Majchrzak.
W roku 1948 nastąpiło dalsze umocnienie
klubu i drużyny: po formalnie przeprowadzonych wyborach prezesem został lekarz dentysta Tadeusz Łazowski, mieszkający wtedy
w Kłomnicach na ul. Częstochowskiej. Do
Zarządu weszli również Józef Balas, Eugeniusz
Mizera, i inni. Boisko z ulicy Targowej zostało
przeniesione. Dzięki sprzyjającemu im dyrektorowi Fabryki Cykorii Panu …Codelli… otrzymali od zakładu kawałek placu przy dzisiejszej
ulicy Zachodniej, w miejscu gdzie później ten
zakład postawił hale magazynowe, a dzisiaj
mieszczą się różne firmy. Boisko było daleko
od centrum Kłomnic, nie wywoływało żadnych
konfliktów, jednakże miało kształt nieregularnego trapezu i dlatego powszechnie używano
nazwy „na klinie”. Niestety nie miało właściwych rozmiarów i to dyskwalifikowało boisko
jako miejsce późniejszych oficjalnych rozgrywek. Na razie jednak piłkarze uszczęśliwieni
tym nabytkiem korzystali jak mogli z tego placu organizując mecze i nie przejmując się mankamentami. W jego urządzaniu wzięli udział
nie tylko zawodnicy ale też wielu sympatyków
mieszkańców Kłomnic.
Do już grających zawodników dołączyli nowi: Stanisław Świerczewski, Stanisław
Małek, …Stanisław Stępień, Julian Brzeszczak,
Adam Cytrynowski, Władysław Tamborowski,
Marian Idzikowski.
W kronice klubu zapisano: „W roku 1949,
gdy prezesem zespołu był Tadeusz Łazowski,
LZS z Kłomnic przyjął obowiązującą do 2011r.
nazwę POGOŃ”. Natomiast p. Jerzy Mizera, jeden najstarszych byłych zawodników (1952-60)
twierdzi, iż początkowo używano nazwy „Zryw”
i dopiero z jego inicjatywy przyjęto znaną
wszystkim nazwę, a więc musiało to być trochę
później. Wersję tę potwierdza kilku innych rozmówców. W „Życiu Częstochowy” z lat 1947 i 48
znalazłem notatki, iż przyznawały się do tego
klubu również inne organizacje (Organizacja
Młodzieżowa TUR, Ogólnopolski Związek
Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych). Tak
więc zmiany, które ówczesne komunistyczne
władze wprowadziły w życiu politycznym
i świecie organizacji młodzieżowych (powstał
jeden Związek Walki Młodych), zaowocowały
pewnym chaosem. W tym świetle wydaje się,

fot. 16 marzec 1952 r. (zazn. na odwr. zdj.).
Stoją od lewej: N.N, Janicki Tadeusz, Stencel Zenon, Brzeszczak Julian, Chmielarz Jan, Bubel
(Bieniewski) Witold, Stępień Hieronim później prezes GS u,. Przykucnięci od lewej: Mizera Jerzy,
Świerczewski Stanisław, Ligocki Leszek, Królik Mieczysław.
że unormowanie organizacyjne klubu nastąpiło
dopiero później ???
Warto w tym miejscu powiedzieć nieco
więcej o ówczesnym prezesie Klubu Tadeuszu
Łazowskim. Był on miejscowym lekarzem dentystą. W kronice odnotowano, iż był bardzo
szanowanym opiekunem zawodników, znającym ich problemy i starającym się, niczym
ojciec, zaradzić i wspierać w karierze sportowej.
Tak o nim mówił jego siostrzeniec Cezary Lis:
To był mój ulubiony wujek, brat mojej Mamy.
Ur. 15.09.1919 w Lipowczycach - zm.30.12.1974
w Małogoszczy, nagle w wieku 55 lat. Syn Józefa
i Apolonii z Jureńczyków. W czasie wojny uczył
sie zawodu u dentysty J. Sipy w Widzowie.
Po wojnie J. Sipa i T. Łazowski praktykowali
w Klomnicach. Tadek miał gabinet w domu
Szwejdów przy ul. Czestochowskiej. Przyjaźnił
się z dr Grajkowskim. Zawsze interesował się
sportem, ale o jego społecznikowskich pasjach
w Kłomnicach nie wiem zbyt wiele. Ożenił się
z poznaną w Kłomnicach Barbarą Kamińską
z Irządz. Ale wtedy (1952 -1956) praktykował
już w Przyrowie, gdzie mieszkałem z rodzicami.
Z powyższego wynika, iż prezesem
pan Tadeusz Łazowski był od roku 1948 do
1951, bo wtedy miał praktykę dentystyczną
w Kłomnicach. W zarządzie współpracowali
z nim następujący działacze: Eugeniusz Mizera,
Longin Gedwiłło, Józef Balas. Wypada też powtórzyć, że o konkretnych działaniach klubu
w tym czasie niewiele można powiedzieć.
Prawdopodobnie nasza drużyna przez
pierwsze lata nie brała udziału w zorganizowanych wtedy rozgrywkach ligowych, gdyż
nie przystąpiła do PZPN, zwłaszcza że czystki
polityczne dotknęły również tę organizację,
o czym wspomniałem wcześniej. Mecze, które
wtedy rozgrywała drużyna z Kłomnic miały
charakter towarzyski, a dla niektórych drużyn
również sparringowy. Potwierdzają to zgodnie

pan Jerzy Mizera, Wacław Sankowski, Leszek
Ligocki i Witold Bieniewski (d. Bubel) z którymi rozmawiałem. Wydaje się, że stan ten trwał
jeszcze w początku lat 50-tych. Ten ostatni
wspomina mecze z Rudnikami. Jak wspomina
kronika rozgrywali mecze z drużynami z Gidel,
Pławna, Żytna, Rudnik, Widzowa, Rzerzęczyc,
Mstowa i innych. Jedną z przyczyn takiego stanu były trudności z transportem. Nie wszędzie
zawodnicy byli w stanie dojechać swoimi rowerami, a dojazdy do, odległych o kilkadziesiąt
kilometrów, boisk w rozgrywkach ligowych
były konieczne.
Warto tu dodać, że mimo niedoskonałości
organizacyjnych, życie sportowe kwitło w samym klubie jak wokół niego. Bardzo istotną
rolę odgrywała siatkówka oraz później tenis
stołowy. Niektórzy zawodnicy w tych dyscyplinach się specjalizowali. Od niektórych działaczy usłyszałem, że np. siatkówka w pewnym
momencie dominowała. Siatkę przechowywał
u siebie Alojzy Bugaj i od niego amatorzy zabierali ją na mecze, głównie towarzyskie, np.
z Rzerzęczycami. Do amatorów siatkówki należeli: Longin Gedwiło, Klimek Zajder i inni.
Mieli podobno pewne osiągnięcia, ale nic
bliższego na ten temat nie wiadomo. Na zdjęciu, prawdopodobnie z 1952 r. widać naszych
zawodników podczas pochodu 1-majowego
niosących rozpiętą w poprzek ulicy siatkę, używaną podczas meczy. Prawdopodobnie jedyną
formą rozgrywek w jakich wziął udział klub był
Turniej Siódemkowy w 1950 r.
Prawdopodobnie sytuacja związana z nieuczestniczeniem w rozgrywkach ligowych, którą opisałem powyżej, była przyczyną swoistego
„buntu” części zawodników, którzy próbowali
założyć własny konkurencyjny klub. Z relacji
ówczesnych zawodników wynika, że „rebelianci”, do których należeli przede wszystkim
Stanisław Grobelny i Edward Mieszała spotykali
>>>
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Grób legionisty
fot. 1950 r. Zdjęcie z turnieju siódemkowego.
Stoją od lewe: Jerzy Majchrzak, Waldemar
Królik, Julian Brzeszczak, Ryszard Pindych.
Klęczą od lewej: Klimek Zajder, Stanisław
Świerczewski, Jerzy Kozakiewicz (przed zmianą nazwiska Koza).
się sekretnie w centrum Kłomnic. W rezultacie
powstał klub „Kolejarz”, a właściwie filia częstochowskiego klubu sportowego o tej właśnie
nazwie. Dołączyli do nich: Bogumił Czarnecki,
Kotfa Tadeusz, Stenzel Zenon, Liwoch Tadeusz,
Tamborowski Władysław, Stanisłąw Stępień,
Hieronim Stępień i inni. Zawodnicy tej grupy
otrzymali do dyspozycji część pomieszczeń
w budynku Spedycji Kolejowej gdzie ustawili otrzymane stoły do tenisa stołowego i tam
prowadzili rozgrywki, głównie wewnętrzne.
Nawiasem mówiąc, tenis stołowy przetrwał
późniejszy zanik „Kolejarza” w Kłomnicach
i był stale popularny wśród zawodników. Część
uczestników pewnie liczyła i brała udział
w rozgrywkach piłkarskich głównej drużyny
w Częstochowie, zwłaszcza, że wielu z nich
było zawodowo związanych z PKP. Inicjatywa
ta nie rozwinęła się jednak, choć trwała prawie
do roku 1955. Bardzo możliwe, że ostateczny
kres temu przedsięwzięciu położyło porządkowanie terytorialne jurysdykcji okręgów piłkarskich, tak aby swym zasięgiem nie przekraczali granic wojewódzkich – Częstochowa była
w województwie katowickim a Kłomnice już
w województwie łódzkim. Mimo to wspominane są swoiste derby rozgrywane na „klinie”,
które gromadziły tłumy mieszkańców Kłomnic.
Jak to się stało, że kłomnicki klub znalazł
się w końcu w strukturach Ludowych Zespołów
Sportowych ? Jak wspomina p. Leszek Ligocki,
władze Gminy Kłomnice (a może GS-u) w 1953
r ufundowały młodym chłopakom z klubu
udział w krajowych dożynkach w Lublinie. Jak
wspomina p. W. Bieniewski (Bubel), zagrali
tam nawet mecz Potem w następnych latach
byli w Poznaniu i Krakowie. Ta integracja sprawiła, że następni prezesi (Jasnos Władysław –
zegarmistrz z Kłomnic, Michał Chłodzyński)
zdecydowali o wejściu do LZS u. Wiązało się
to z taką korzyścią, iż zapewniło im to udział
w aktualnych rozgrywkach na poziomie klasy
C. Być może dopiero wtedy klub zaczął używać
nazwy LZS „Pogoń” Kłomnice.
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Bolesława
Tatara
Krzysztof Wójcik

99 lat temu Polska odzyskała niepodległość po ponad stu lat niewoli. To zdanie,
w różnych formach, powtarzamy już od kilkudziesięciu lat wolnej Rzeczpospolitej
przy okazji święta 11 listopada, zmieniając tylko liczbę lat upływających od tamtego
wydarzenia. Tak też dzieje się i w tym roku. Przy okazji kłomnickich, tradycyjnych
już, obchodów święta niepodległości zainicjowanych przez Gminne Stowarzyszenie
Obywatelskie w 1989 r., chciałby przypomnieć, że o Polskę trzeba walczyć stale i stale
pojawiają się nowe zagrożenia. 20 lat po odzyskaniu niepodległości wróg znowu
napadł na nasz kraj. Zaczął się 5-letni koszmar okupacyjny i niemal natychmiast
rozpoczęła się walka trwająca, w różnych formach, przez kilka dziesięcioleci.

D

o tej pory nie mieliśmy zidentyfikowanego na naszym cmentarzu parafialnym
żadnego grobu bohatera walk legionowych.
Teraz jednak otrzymałem informację od wnuka, Krzysztofa Szymańskiego o jego dziadku
legioniście – starszym żołnierzu Bolesławie
Tatara. Chciałbym zacytować tu jego wspomnieniowe opracowanie.
Bolesław Tatara urodził się 31 lipca 1894
r. w Dobryszycach koło Radomska. Decyzję
o wstąpieniu do Legionów podjął 31 lipca 1916
r. [w swoje 22 urodzin - prz. a.] zgłaszając się
do komisji poborowej, której decyzja został zakwalifikowany jako zdolny do służby wojskowej
[w wykazie pobor. nr. 1296 – Arch. Państwowe
w Piotrkowie Trybunalskim].
Ostatecznie, w Legionach Polskich znalazł
się 3 sierpnia1916 r. i służył w 1 komp. 3 p. p.
II Brygady, którą dowodził płk. Józef Haller
(późniejszy generał). W początkowej fazie II
Brygada brała udział w kampanii karpackiej
na Bukowinie. Jest to historyczna kraina między Karpatami a górnym biegiem Dniestru.
Po roku 1947 została podzielona między
Ukrainę a Rumunię. Najważniejsze miasta
to: Czerniowce, Kołomyja, Rokitno, Rarańcza,
Stanisławów, Stryj, z których część jest znana
z dziejów walk legionowych. W dniu 15 lutego 1918 r. Bolesław Tatara przeszedł z żołnierzami przez front austriacki z miejscowości
Mamojowice na Ukrainę i służył tam w II
Korpusie Wschodnim dowodzonym przez
gen Hallera [który także przeszedł front na
rosyjską stronę pod Rarańczą, Mamojowice
też znajdują się kilka km od Rarańczy]. Brał
czynny udział w bitwach z oddziałami niemieckimi pod Żmysenką (obecnie miasto
w obwodzie winnickim na Ukrainie),Masłówką

(aktualnie wieś w obwodzie kijowskim)
i Kaniowem(miasto w obwodzie czerkawskim
na Ukrainie).Zajmował się też werbowaniem
do polskiego wojska Polaków zamieszkałych
na tamtejszych terenach. Wyszczególnione
wyżej miejscowości w II rozbiorze Polski zostały zagarnięte przez Rosję i po 1922 r. pozostały
w jej granicach.
Dnia 11 maja 1918 r. II Korpus Wschodni
został zaatakowany przez przeważające siły
niemieckie i po stoczonym boju pod Kaniowem,
legioniści zostali rozbrojeni. Bolesław Tatara
dostał się do niewoli i został internowany do
twierdzy w Brześciu nad Bugiem, gdzie przebywał do 11 listopada 1918 r. Po uzyskaniu
przez Polskę niepodległości został stamtąd
zwolniony.
W Legionach służył jako starszy żołnierz
i za udział w dziele odzyskania niepodległości kraju został odznaczony Krzyżem
Niepodległości. Po powrocie do ojczyzny podjął pracę w Policji i zamieszkał w Klomnicach.
Powyższe dane zostały uzyskane
z Wojskowego Biura Historycznego – pismo
nr WBH/638, Warszawa 10 sierpnia 2016 r.
przez Krzysztofa Szymasńskiego.
Bolesław Tatara zmarł 1 grudnia 1935 r.
i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłomnicach. Na grobie umieszczona jest tablica informująca o pochowanych
tam członkach rodziny, ale też o jego udziale
w walkach legionowych. Jest to nasz pierwszy
zidentyfikowany na kłomnickim cmentarzu
grób legionisty. Liczę, że z czasem znajdziemy
więcej i w Święto Niepodległości 11 listopada będziemy mogli uczcić pamięć naszych
bohaterów.

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2017

Urok starych fotografii (34)

Patriotyczna akademia w Konarach
Krzysztof Wójcik
W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chcę przedstawić fotografię nietypową, bo
przedstawia prawdopodobnie pewne wydarzenie o charakterze patriotycznym.
Otrzymałem ją, a właściwie znalazłem wśród fotografii pokazanych mi niegdyś
w Szkole w Konarach. Nikt mi wtedy nie umiał coś powiedzieć co ona przedstawia.
Po zeskanowaniu i powiększeniu udało mi się ustalić jednak kilka szczegółów.

P

rzed okazałym starym budynkiem stoi
grupa młodych ludzi, wystrojona w ludowe stroje: dziewczęta w stroje krakowskie,
a chłopcy w chłopskie sukmany. Chłopcy
trzymają w ręku kosy osadzone na sztorc
i domyślam się, że są to atrapy, gdyż całość
robi wrażenie grupy szykującej się pokazania inscenizacji teatralnej. Potwierdza to
widoczny z lewej strony fotografii fragment
dekoracji w postaci zawieszonego płótna z namalowanymi elementami jakiegoś
tła. Z tyłu za nimi widoczny jest fragment
sztandaru z białym orłem i fragmentem napisu: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Charakter
przedstawienia zdradza jeszcze portret
Tadeusza Kościuszki umieszczony w pięknym wieńcu. Trzyma go jedna z dziewcząt

wysoko na drążku, a obok zwisają ozdobne
wstążki trzymane przez jej towarzyszki. Ta
grupka znajduje się z prawej strony fotografii. Tak więc mamy tutaj prawdopodobnie
patriotyczną uroczystość z okazji albo rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, albo
rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.
Ale kiedy to było?! Ten okazały budynek
kryty strzechą to może być stara konarska
szkoła lub jakieś zabudowania dworskie.
Nie jest to zwykła chata, gdyż jest wysoka.
Budynek stary, gdyż strzecha porośnięta jest
mchem. Jest jeszcze jeden ciekawy element:
widoczne jest „ogacenie„ budynku. Jest to
rodzaj ocieplenia- pod ścianami układano warstwę słomy lub siana aż po strzechę wzmocnioną pionowymi drągami. Na

zdjęciu to ogacenie sięga połowy wysokości
i siedzą na nim chłopcy, pewnie z konarskiej
szkoły. Dobrze widoczne są też owe pionowe
drągi. Reasumując: jeśli to budynek szkoły
to na pewno działo się to przed 1937 r..
Tyle udało mi się wyczytać z fotografii.
Może znajdzie się mieszkaniec Konar lub
jego potomek, który rozpozna osoby na
zdjęciu, coś wie na temat tego wydarzenia.
Proszę tedy o kontakt. Przypominam, że
w tamtym czasie istniała Gmina Konary, co
prawda z siedzibą w Zawadzie, ale jednak
znana pod tą nazwą.
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 Konarach, starej kaplicy w Zawadzie, itp.
Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam
do poszukiwań!
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