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Niech te święta będą wyjątkowe,
Niech odbudują w Was nadzieję na lepsze jutro,

wiarę w drugiego człowieka oraz miłość do stworzeń dużych i małych...
Niech towarzyszy Wam poczucie  spełnienia,  a każdy dzień przynosi radość 

i zadowolenie.

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia życzy 
Redakcja Gazety Kłomnickiej

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Kłomnice!

Święta Bożego Narodzenia, które niedługo będziemy obchodzić to wyjątkowa chwi-
la do wspólnych spotkań, rozmów, refleksji. W tym czasie warto zapomnieć o sporach, 
waśniach i nieporozumieniach. Ten szczególny okres należy wykorzystać jako czas po-
jednania, przebaczenia i wzajemnego zrozumienia. Dlatego chciałbym Państwu ży-
czyć wielu miłych chwil spędzonych w gronie rodziny, znajomych oraz przyjaciół. 

Czas tych wspaniałych Świąt zwiastuje również nadejście nowego 2014 roku, któ-
ry niesie ze sobą nowe wyzwania, chwile radości, ale czasem smutek i niepowodzenie. 
Korzystając z okazji chciałbym, aby  mieszkańcom Gminy Kłomnice w nadchodzącym 
roku nie zabrakło właśnie tych dobrych doznań i okazji do uśmiechu. Życzę wszyst-
kim zdrowia i samych sukcesów. Szczęście i radość są wyznacznikiem dobrej atmosfery 
w naszej „Małej Ojczyźnie”, więc obyśmy mieli tego pod dostatkiem. Oby ten nowy rok 
był dla nas łaskawy, szczęśliwy i wspaniały.

Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Drodzy czytelnicy Gazety Kłomnickiej!

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, czyli czas spotkań wigilijnych, a potem no-
worocznych, na których symbolicznie dzielimy się opłatkiem, składając sobie nawzajem, 
bardziej lub mniej szczere życzenia, wszelkiej pomyślności. Piszę te słowa bez ogródek, 
bo życie takie jest. W codziennej walce o byt, często zapominamy o innym człowieku, 
nawet jak to jest ktoś z rodziny albo najemny pracownik, czasem także pracodawca. 
Dlatego przesłanie tych Świąt, mówiące o wzajemnej miłości, powinno być zwłaszcza 
w tych dniach przestrzegane. Nie wiem jak jest dzisiaj na Podhalu, ale w latach 70-
tych kiedy ze studentami, jeździłem na obozy narciarskie do Bukowiny, Jurgowa, czy 
też Czarnej Góry to pamiętam, że każdy góral zanim poszedł do spowiedzi, to naj-
pierw szedł do swojego adwersarza i prosił go o wybaczenie, za zło jakie mu wyrządził. 
Może warto przez chwilę pomyśleć, o tym uświęconym przez tradycję obyczaju i spoj-
rzeć na drugiego człowieka, właśnie jak na człowieka, z jego oczekiwaniami, proble-
mami i wadami, i być może z jego niezaradnością i w tym właśnie dniu, wybaczyć mu, 
jeśli był przyczyna naszych problemów. I również poprosić o wybaczenie tych, którym 
my przysporzyliśmy kłopotów. 

Z okazji Świat Bożego Narodzenia, w imieniu własnym, oraz pracowników urzę-
du gminy, składam wszystkim mieszkańcom gminy, oraz gościom, którzy przybyli do 
nas na święta, życzenia spokojnych i rodzinnych świąt, a z okazji Nowego 2014 roku, 
życzenia aby spełniło się dla Was wszystko co najlepsze.

Autorami prac na okładce są:
A. Kowalik kl. I SP Rzerzęczyce i Wiktor Ryś kl. IV SP Rzerzęczyce 
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Wiadomości rolnicze

Płatności obszarowe już trafiają na konta rolników
Adam Śliwakowski

Jak podają źródła ARiMR, w Polsce 
blisko 14 mln hektarów gruntów 
rolnych objętych jest w płatnościa-

mi bezpośrednimi. Zgodnie z  unij-
nymi przepisami od dnia 2 grudnia 
Agencja rozpoczęła wypłatę dopłat 
bezpośrednich za 2013 rok. Pierwszego 
dnia na konta bankowe 35 tys. rolników 
ARiMR przekazała 73,29 mln zł. Reali-
zacja dopłat bezpośrednich za 2013 rok 
zaplanowana jest do 30 czerwca 2014 r. 

Wysokość stawek płatności bez-
pośrednich za 2013 rok została opu-
blikowana w  rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Stanisława 
Kalemby. Na tej podstawie ARiMR 
mogła rozpocząć naliczanie rolnikom 

przysługujących im płatności. Przyzna-
wana za 2013 rok tzw. Jednolita Płat-
ność Obszarowa ( JPO) do hektara, 
będzie wyższa o blisko 100 zł, od obo-
wiązującej w zeszłym roku. Płatność ta 
przysługuje każdemu rolnikowi, który 
gospodaruje na co najmniej 1 hektarze 
gruntów, zgodnie z  zasadami  dobrej 
kultury rolnej. W Polsce jednolitą płat-
nością obszarową jest objętych ponad 14 
milionów hektarów ziemi.

Nadmienić należy, że w Polsce wyso-
kość stawek płatności za dany rok uza-
leżniona jest od kursu euro do złotówki, 
który obowiązuje w Europejskim Ban-
ku Centralnym na dzień 30 września. 
W  tym roku kurs ten wynosił 4,2288 

złotych za euro. Kursy przeliczeniowe 
obowiązują we wszystkich państwach 
członkowskich, w których oficjalną wa-
lutą nie jest euro. W tym roku przyjęty 
kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 
zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 
4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniej-
szy dla rolników. Polska na dopłaty bez-
pośrednie za 2013 r. dysponuje kwotą 
ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złotych. 

Poszczególne stawki płatności bez-
pośrednich za 2013 rok wynikające 
z  rozporządzeń Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi kształtują się następu-
jąco:

Rodzaj Płatności Stawka płatności

Jednolita Płatność Obszarowa ( JPO) 830,30 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) 139,39 /ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

238,93 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność 
uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

1 263,50 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń Virginia 5,75 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń pozostały 4,02 zł/kg

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowa-
tych drobnonasiennych

719,43 zł/ha

Wsparcie specjalne - płatność do krów 602,60 zł/szt.

Wsparcie specjalne - płatność do owiec 126,86 zł/szt.

Oddzielna płatność z tytułu cukru 54,10 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 167,44 zł/tonę

Inwestycja w osprzęt do gminnej koparko-ładowarki

W  związku z  dużym zakre-
sem prac gminnej kopar-
ko-ładowarki i  zbliżającą 

się zimą Gmina Kłomnice zakupiła 
dodatkowy osprzęt, który zamonto-
wany został na koparce. Nowy osprzęt 
usprawni szybki montaż łyżki przed-
niej i  tylnej. Dodatkowo zakupiona 
została nowa hydrauliczna łyżka skar-

powa 150 cm z  dwoma siłownikami, 
która pozwoli uzyskać dużą precyzję 
podczas pracy tylnym ramieniem ko-
parki. W  zbliżającym się sezonie zi-
mowym koparka gminna zostanie 
również wykorzystana do odśnieżania 
dróg gminnych. Do tego celu zaku-
piono pług strzałkowy o długości 250 
cm, który ma możliwość pracy w pię-

ciu pozycjach roboczych. Przystosowa-
nie koparki do odśnieżania usprawni 
mieszkańcom komunikację na wąskich 
odcinkach dróg gminnych, których ze 
względów technicznych nie mogą od-
śnieżyć duże wozy strażackie. «

www.klomnice.pl
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Zberezka ma nowego sołtysa

W  dniu 04.11.2013 odby-
ły się wybory sołtysa wsi 
Zberezka. Swoją zgodę 

na kandydaturę wyraził Pan Michał 
Loch, który wybrany został jednogło-
śnie sołtysem. Pan Michał ma 35 lat, 
prowadzi gospodarstwo rolne i czynnie 

angażuje się w sprawy swojej miejsco-
wości. Nowo wybranemu sołtysowi 
życzymy wielu sukcesów i  satysfakcji 
z objętej funkcji. Pragniemy także po-
dziękować byłemu sołtysowi Panu Mi-
rosławowi Janusowi za dotychczasową 
pracę na rzecz sołectwa Zberezka. «

Sołtys Zberezki - Michał Loch

Usuwanie zanieczyszczeń z kominów
Adam Równiak

Okres zimowy to czas ogrze-
wania domów i  wówczas 
zdarzają się pożary sadzy 

w  przewodach kominowych. Pożary 
te wynikają z  niewłaściwej eksplo-
atacji oraz z  faktu, iż z  przewodów 
kominowych nie są usuwane zanie-
czyszczenia, które powstały w wyni-
ku spalania i osadziły się na ścianach 
komina. Poniżej przedstawiamy akty 
prawne, które nakładają obowiązek 
systematycznego czyszczenia ko-
minów na właścicieli obiektów bu-
dowlanych, a  także mówią kto może 
dokonywać przeglądów przewodów 
kominowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane, 

Art. 62 
Obiekty budowlane powinny być 

w czasie ich użytkowania poddawane 
przez właściciela lub zarządcę kontro-
li: 
1)   okresowej kontroli, co najmniej raz 
w  roku, polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznego: 
a. elementów budynku, budowli i in-

stalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i  niszczące 
działania czynników występują-
cych podczas użytkowania obiektu, 

b. instalacji i  urządzeń służących 

ochronie środowiska, 
c. instalacji gazowych oraz przewo-

dów kominowych (dymowych, spa-
linowych i wentylacyjnych); 

6. Kontrolę stanu technicznego prze-
wodów kominowych, o  której mowa 
w ust. 1 pkt. 1 lit. c, powinny przepro-
wadzać: 
1. osoby posiadające kwalifikacje mi-

strza w  rzemiośle kominiarskim 
- w odniesieniu do przewodów dy-
mowych oraz grawitacyjnych prze-
wodów spalinowych i  wentylacyj-
nych; 

2.  osoby posiadające uprawnienia bu-
dowlane odpowiedniej specjalności 
- w odniesieniu do przewodów ko-
minowych, o których mowa w pkt. 
1, oraz do kominów przemysło-
wych, kominów wolno stojących 
oraz kominów lub przewodów ko-
minowych, w których ciąg komino-
wy jest wymuszony pracą urządzeń 
mechanicznych. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, rozdz. 7 § 30
W  obiektach, w  których odbywa 

się proces spalania paliwa stałego, cie-
kłego lub gazowego, usuwa się zanie-
czyszczenia z  przewodów dymowych 
i spalinowych:
1. od palenisk zakładów zbiorowego 
żywienia i  usług gastronomicznych 
- co najmniej raz w  miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią ina-
czej;
2) od palenisk opalanych paliwem sta-

łym niewymienionych w pkt. 1 - co 
najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym niewymienio-
nych w  pkt. 1 - co najmniej dwa 
razy w roku;

2. W  obiektach, o  których mowa 
w  ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia 
z  przewodów wentylacyjnych co naj-
mniej raz w  roku, jeżeli większa czę-
stotliwość nie wynika z  warunków 
użytkowych. «

MASZ PROBLEM. CHCESZ POZBYĆ SIE NAŁOGU 
 PRZYJDŹ NA SPOTKANIE GRUPY AA „OMEGA”

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ
W BUDYNKU GOPS GMINY KŁOMNICE

ZDROWA UL. ŁĄKOWA NR 1
W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZINIE 18.00
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Stawki podatków lokalnych na rok 2014 
Podatek rolny

Stawka podatku rolnego wynosi:
- 150,00 zł z  1 ha przeliczeniowego 
dla gruntów gospodarstw rolnych
- 300,00 zł dla gruntów pozostałych 
wynikających z  ewidencji gruntów 
i budynków (do 1ha pow.).
Zgodnie z  Komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 18 października 2013r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2014 cena ta wyniosła 
69,28 zł za 1 dt. Rada Gminy Kłom-
nice w dniu 14.11.2013 roku podjęła 
uchwałę nr 221/XXVII/2013 w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na rok 
2014 do kwoty 60,00 zł za 1 dt. 
Podatek rolny stanowi równowartość 
pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw 
rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadają-
cych grunty do 1 ha. 

Podatek leśny
Stawka podatku leśnego na rok 2014 
wynosi 37,6310 zł z 1 ha powierzchni.
Stanowi ona równowartość pieniężną 
0,220 m³ drewna, obliczoną wg śred-
niej ceny sprzedaży drewna za pierw-
sze trzy kwartały 2013 r. ogłoszonej 
w  Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, która wynio-
sła 171,05 zł.

Podatek od nieruchomości

1. OD GRUNTÓW
a) związanych z  prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w  ewiden-
cji gruntów i  budynków od 1m² po-
wierzchni 0,84 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni 4,56 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego od 1m² 
powierzchni 0,20 zł
2. OD BUDYNKÓW LUB ICH 
CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni 
użytkowej  0,70 zł
b) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1m² pow. użytkowej  19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1m² 
pow. użytkowej  10,75 zł
d) zajętych na prowadzenie działal-
ności w  zakresie udzielenia świadczeń 
zdrowotnych od 1m² pow. użytkowej  
4,68 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego od 1m² 
pow. użytkowej  4,16 zł
Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 
222/XXVII/2013 z dn. 14.11.2013r.

Podatek od środków transpor-
towych
Ze względu na objętość materiału za-
interesowanych informacjami dotyczą-
cymi wysokości podatku od środków 
transportowych odsyłamy do strony 
internetowej: www.bip.klomnice.pl, 
gdzie w  zakładce uchwały znajduje 
się jej kompletna treść: Uchwała Rady 
Gminy Kłomnice 232/XXVIII/2013 
z dnia 4.12.2013r.

Przypomina się iż, obowiązkiem każ-
dego podatnika będącego osobą fi-
zyczną jest płacenie podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości w ustawo-
wych terminach płatności tj. I rata do 
15 marca, II rata do 15 maja, III rata 
do 15 września oraz IV rata do 15 li-
stopada. Wpłat można dokonywać 
u  sołtysów, w  kasie Urzędu Gminy 
oraz na konto w  Banku Spółdziel-
czym w Kłomnicach nr 49 8264 0002 
2001 0000 0039 0001 (bez dodatko-
wych opłat). Nie wpłacenie podatku 
w/w  terminach spowoduje wystawie-
nie upomnienia, a  następnie tytułu 
wykonawczego do Wydziału Egzeku-
cji Urzędu Skarbowego.  «

www.klomnice.pl



7GAZETA KŁOMNICKA - LISTOPAD / GRUDZIEŃ 7

Harmonogram odbioru odpadów w miesiącach 
styczeń, luty, marzec 2014 roku
•	 ZMIESZANE (kubeł)
•	 SEGREGOWANE (worek niebieski- papier, metal, plastik, opakowania wielomateriałowe)
•	 BIOODPADY  (worek brązowy)
•	 SZKŁO (worek zielony) – odbiór  STYCZEŃ i MARZEC 

Obręb I II III
Michałów Rudnicki, Witkowice 02 03 03
Chorzenice, Nieznanice 03 04 04
Adamów i Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki 07 05 05
Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce – ul. Bagnista, Mstowska, Ogrodowa, Witkowska, Wolności 08 06 06
Rzerzęczyce (pozostałe ulice) 09 07 07
Skrzydlów 10 10 10
Garnek,  Kuźnica 13 11 11
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie 14 12 12
Karczewice, Pacierzów 15 13 13
Konary, Lipicze 16 14 14
Śliwaków,  Zawada,  Zberezka 17 17 17
Zdrowa, Janaszów, Jamrozowizna, 
Kłomnice: ul. Janaszowska, Krótka, Zielona 20 18 18

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księża, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Po-
przeczna, Szkolna, Zdrowska, Pustkowie Kłomnickie 21 19 19

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Strażac-
ka, Wesoła, Zachodnia 22 20 20

Kłomnice (pozostałe ulice) 23 21 21

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW PRZED POSESJĘ W DNIU ODBIORU ODPADÓW 
 NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 7:00

Właściciele nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, obo-
wiązani są uiszczać opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
za I kwartał 2014r.  w terminie do 15 
marca 2014r. (nr rachunku bankowego:  
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001)

Wysokość opłat i  częstotliwość 
odbioru w  tym okresie pozostaje bez 
zmian.

W połowie roku 2014r., w związku 
z  koniecznością przeprowadzenia ko-
lejnego przetargu na odbiór odpadów, 
planuje się ponowne przeanalizowanie 
i  zmianę stawek opłat oraz zapisów 
Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Kłomnice.

Przypominamy, iż Punkt Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), który znajduje się przy 
oczyszczalni ścieków w  Kłomnicach, 
otwarty jest w czwartki od. godz. 8.00 
do godz. 15.00, a w pierwszy czwartek 
miesiąca do godz. 17.00. 

Do PSZOK-a  można zawieź ta-
kie odpady jak: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumula-
tory, zużyty sprzęt elektryczny i  elek-
troniczny, zużyte opony, inne odpady 
niebezpieczne, odpady remontowe, od-
pady wielkogabarytowe oraz nadmiar 
odpadów zbieranych selektywnie.

Informujemy mieszkańców, iż wor-
ki na odpady zbierane selektywnie do-
starczane są w dniu odbioru odpadów 

na tzw. wymianę, czyli ilość worków 
oddanych równa się ilości worków 
otrzymanych.

W przypadku gdy:
•	 pojemniki na odpady komunalne nie 

zostały dostarczone
•	 z nieruchomości nie zostały odebra-

ne odpady komunalne w wyznaczo-
nym terminie

•	 wystąpią inne okoliczności związane 
z  funkcjonowaniem gospodarki od-
padami na terenie gminy Kłomnice
prosimy o  zgłaszanie się do Urzę-

du Gminy Kłomnice (pokój 208) lub 
o  kontakt telefoniczny: 34  328 11 22 
w. 119. «
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Złote gody
Anna Śliwakowska

„Kochać kogoś to coraz bardziej współmyśleć i współpragnąć,
Chcieć tego samego, patrzeć w tym samym kierunku...”

Papież Benedykt VI

Dnia 23 listopada br w sali OSP 
Kłomnice miała miejsce uro-
czystość „Złotych Godów” – 

50 lecia pożycia małżeńskiego.
Odznaczenie medalem za Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie Prezydent 
RP nadaje tym parom małżeńskim, 
które przeżyły w  jednym i  trwałym 
związku małżeńskim co najmniej 50 lat.

Z  dostojnymi Jubilatami spotkali 
się przedstawiciele władz Gminy: Wójt 
Gminy Kłomnice Pan Adam Zając, 
Przewodniczący Rady Gminy Kłomni-
ce Pan Jarosław Łapeta  oraz Zastępca 
Wójta Gminy Kłomnice Pani Wanda 
Kusztal.

 Po powitaniu i  krótkich przemó-
wieniach nastąpił akt dekoracji, którego 
dokonał Wójt Gminy przy udziale Prze-
wodniczącego Gminy i Zastępcy Wójta.

 Jubilaci zostali odznaczeni medalami 
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz otrzymali listy gra-
tulacyjne i kwiaty. Gratulacje i serdeczne 
życzenia wzajemnej miłości i  trwałej 
przyjaźni oraz zdrowia na dalsze wspól-
nie spędzone długie lata złożyli Wójt 
Gminy i Przewodniczący Rady Gminy.

Po oficjalnej części wzniesiony został 
toast za zdrowie i pomyślność Jubilatów 
oraz zaproszono gości na poczęstunek. 

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry 
Dętej z Kłomnic.

Spotkanie odbyło się w  miłej i  ser-
decznej atmosferze.

Dostojnym Jubilatom składamy gra-
tulacje i  serdeczne życzenia za chlubne 
przeżycie tak pięknej i długiej drogi ży-
cia, za ofiarną miłość i przykład dla mło-
dego pokolenia. Na następne długie lata 
życzymy zdrowia i spełnienia wszystkich 
zamierzeń i planów.

Lista Jubilatów, którzy wzięli udział 
w uroczystości:

Julianna i  Henryk Bilińscy, Zofia 
i  Marian Bożek, Czesława i  Zdzisław 
Burzyńscy, Janina i  Wacław Chrząstek, 
Honorata i  Zbigniew Daszkiewicz, Ja-
dwiga i Józef Dolniak, Janina i Wiesław 
Dróżdż, Barbara i Mieczysław Jamrozik, 
Anna i  Henryk Janik, Wiesława i  An-
toni Kamińscy, Genowefa i  Władysław 
Kidawa, Zenona i  Józef Kołodziejczyk, 
Aleksandra i  Czesław Koza, Krystyna 
i Edward Koza, Jadwiga i Edward Ku-
lińscy, Bogumiła i  Stanisław Łapeta, 
Adelajda i Marian Łągiewka, Marianna 
i Kazimierz Makles, Teresa i Henryk Mi-
choń, Jadwiga i Tadeusz Nabiałek, Alicja 
i  Mieczysław Stolczyk, Irena i  Włady-
sław Sukiennik, Dorota i  Marian Wy-
pych. «

Związek Młodzieży Wiejskiej wczoraj i dziś

Jubileusz 85-lecia powstania ZMW 
Hubert Maciąg - Prezes Koła ZMW w Zawadzie

Związek Młodzieży Wiejskiej 
u  swoich podstaw ideolo-
gicznych przedkłada ponad 

wszystko wychowanie, kształcenie 
młodzieży wiejskiej i  tej z  małych 
miasteczek. Ponadto spełnia rolę in-
stytucji pielęgnującej dziedzictwo 
kulturowe, historyczne i  patriotycz-
ne. Stara się przeciwdziałać nierówno-
ści społecznej mieszkańców wsi i miast. 
Integruje społeczność wiejską do reali-
zacji wspólnych celów i działań. Przez 

te 85 lat istnienia, nawet wtedy kiedy 
formalnie naszej organizacji nie było 
zarejestrowanej, te idee żyły głęboko 
w  sercach wszystkich wiciarzy. Kie-
dy tylko było to możliwe te idee były 
wcielane w życie. Przez te lata niewiele 
się zmieniło. 

ZMW zmieniało się tak samo jak 
zmieniała się otaczająca wiciarzy rze-
czywistość. Tak również było w naszym 
regionie częstochowskim w  ostatnich 
dziesięciu latach. Już na początku XXI 

wieku wiedzieliśmy, że Polska stanie 
się częścią Unii Europejskiej. Nasze 
działania ukierunkowały się wtedy 
na promocję wspólnej Europy, poka-
zanie jej zalet i  korzyści. Zaczęliśmy 
również korzystać z  możliwości jakie 
dawały nam środki wspólnotowe. Hi-
storia działalności Związku Młodzieży 
Wiejskiej w Zawadzie sięga lat 60-tych 
XX wieku. Z  tego względu uznaje się 
właśnie nasze koło za najstarsze w woj. 
śląskim. Od początku istnienia ZMW 

ZŁOTE GODY

Popatrz Kochana, już ZŁOTE GODY  
Dobrze pamiętam, gdy byłem młody 

 Miłość do Ciebie się nie zmieniła 
 Jest taka sama, jak wtedy była.

A nawet ona jest jeszcze większa  
Ty dla mnie żono coraz piękniejsza 
 Chociaż zdarzały się różne chwile  

Jakie to szczęście lat razem tyle.

Popatrz Kochany, szczęście mi rośnie 
Kiedy tak słucham co do mnie mówisz 

 Choć nie wątpiłam przez wszystkie lata 
 W to że mnie kochasz, być ze mną lubisz.

Wiesz przecież, jak się bardzo starałam 
By róża kwitła, choć kolce ma 

 Dzięki miłości to zrozumiałam  
Trzeba ją trzymać tam gdzie się da.

Razem pięćdziesiąt lat przeżyliśmy 
Niech trwa to dalej, niech trwa wciąż 

Wdzięczni za wszystko Bogu i ludziom 
Bardzo dziękują ŻONA i MĄŻ.

Janina Chrząstek

www.klomnice.pl
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nasi poprzednicy potrafili zorganizo-
wać wspólne spędzanie wolnych chwil 
przy oglądaniu TV lub czytaniu ksią-
żek. Z biegiem lat koło rozwijało swo-
ją działalność poprzez organizowanie 
zabaw tanecznych i kultywowanie tra-
dycji folklorystycznych. Koło ZMW 
zajmowało się także prowadzeniem 
imprez sportowych, takich jak spływy 
kajakowe i mecze piłki nożnej. Z cza-
sem koło poszerzało swoją działalność, 
angażowało się w  sprawy gminy oraz 
brało czynny udział w debatach na te-
mat problemów w rolnictwie i poprawy 
wizerunku wsi w regionie. W ten spo-
sób ZMW działało do połowy lat 90-
tych.

Działalność Koła ZMW w  Za-
wadzie w  ostatnich latach to szereg 
imprez organizowanych nie tylko dla 
mieszkańców miejscowości, ale często 
o  zasięgu regionalnym i  ponadregio-
nalnym, która pozwoliła naszej mło-
dzieży podszkolić języki obce oraz 
nauczyć się wielu przydatnych umie-
jętności w  ramach przeprowadzonych 
szkoleń z przedsiębiorczości czy języka 
angielskiego. Młodzież skupiona w tu-
tejszym Kole ZMW aktywnie bierze 
udział w  życiu mieszkańców swojej 
miejscowości. Przykładem może być 
współorganizowanie choinki dla dzieci 
z ZS w Zawadzie, a następnie zabawy 
tanecznej dla osób starszych. Młodzież 
z Zawady pomagała również w organi-
zacji „Nocy Świętojańskich”, które cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem. 
Od kilku lat organizujemy turnieje 
sportowe: piłki siatkowej, bilarda, oraz 
Zloty Związku Młodzieży Wiejskiej 
połączone z  dyskotekami. Często od-
bywały się mini gry w świetlicy ZMW 
w Zawadzie, ogniska i grille, oglądanie 
meczy lub filmów oraz wiele innych 
tego typu działań. Nasze Koło organi-
zowało także Bale Sylwestrowe a wiele 
lat temu często odbywały się tutaj co-
tygodniowe dyskoteki w budynku OSP 
w  Zawadzie. Wspólnym mianowni-
kiem opisanych powyżej działań jest: 
pracowitość, pomysłowość i  otwartość 
młodych wiciarzy. Biorąc pod uwagę, 
że czasy dotacji budżetowej dla na-
szej organizacji skończyły się już 25 
lat temu, to nasza organizacja profe-
sjonalnie przystosowała się do nowej 
sytuacji, w  której o  środki na działa-
nia trzeba startować w konkursach lub 
pozyskiwać je od prywatnych sponso-

rów. Nasze koło dysponuje kroniką, 
w  której opisane są wszelkie inicjaty-
wy podejmowane przez Koło w latach 
1985-2003. Nasi działacze są również 
przykładem jak można zorganizować 
duże przedsięwzięcia nie angażując 
wielkich pieniędzy, kładąc w  ich or-
ganizację swoją pracowitość, kreatyw-
ność, operatywność i umiejętność pracy 
w grupie i  społeczeństwie jak również 
zarażając swoją ideą innych ludzi. 
Mam tutaj na myśli turnieje gier kom-
puterowych, które były organizowane 
przez liczną grupę młodzieży z Zawa-
dy we współpracy z Kołem w Borow-
nie. Związek Młodzieży Wiejskiej to 
wielka siła. My jako obecni wiciarze 
możemy być dumni, że należymy do 
tak wielkiej i  wspaniałej organizacji. 
To kilka pokoleń działaczy wiciarzy. 
W  naszej miejscowości - w  Zawadzie 
jest to kilkadziesiąt osób. Mogliśmy się 
wspólnie spotkać podczas Jubileuszu 
85-lecia ZMW w  powiecie często-
chowskim, którego zaszczytna funkcja 
organizacji, przypadła naszemu Kołu.

Ceremonia obchodów 85-lecia 
ZMW w  powiecie częstochowskim 
odbyła się 23 listopada w Zespole Szkół 
w Zawadzie i uczestniczyło w niej oko-
ło 200 osób, zarówno tych obecnych 
członków w  wieku organizacyjnym, 
którego barierą jest 35 lat jak również 
tych byłych wiciowców. Obchody były 
podzielone na 2 części. W pierwszej - tej 
oficjalnej, powitano zaproszonych gości 
oraz wręczono honorowe odznaczenia 
ZMW, osobom, które zasłużyły się dla 
Organizacji. Otrzymało je także kilko-
ro działaczy z Zawady, i byli to: Rogal-
ski Józef, Musiał Władysław, Szumlas 
Krystyna, Kulka Barbara, Turek Ry-
szard, Kędra Ryszard, Rachwalik Jerzy, 
Musiał Zbigniew, Woldan Jan, Woldan 
Szczepan, Wilk Andrzej, Wrzalik Ra-

dosław, Juraszek Grzegorz, Ziętara-
-Musiał Anita, Majchrzak Marek, Za-
toń Sławomir, Śliwakowski Wojciech. 
Ponadto podziękowania za wspieranie 
Organizacji otrzymali obecni podczas 
spotkania: Adam Zając - Wójt Gminy 
Kłomnice, Marian Szyszka - Dyrektor 
Zespołu Szkół w Zawadzie i Krzysztof 
Koza - Prezes Koła ZMW w Zawadzie 
w  latach 2003-2006. Spotkanie pro-
wadził Prezes Zarządu Powiatowego 
ZMW w Częstochowie - kol. Marcin 
Adamczyk. Ponadto, został wyświetlo-
ny film obrazujący historię i  wartości 
przyświecające Związkowi Młodzieży 
Wiejskiej. Po licznych przemówie-
niach i  wspomnieniach, które zwykle 
mają miejsce przy okazji takich wyda-
rzeń nastąpiła druga część, czyli zaba-
wa taneczna przy muzyce granej przez 
zespół muzyczny. Zgromadzone osoby 
dobrze bawiły się niemalże do białego 
rana a  impreza przebiegła w  bardzo 
miłej atmosferze. Wydarzenie było 
doskonałą okazją do spotkania się po 
latach, poznania naszych starszych 
kolegów oraz wymiany poglądów na 
tematy dotyczące naszej Organizacji. 
Za wsparcie w przygotowaniu imprezy, 
kierujemy serdeczne podziękowania do 
wszystkich osób, które zaangażowa-
ły się w  realizację Obchodów. Była to 
młodzież z z Koła ZMW w Zawadzie, 
Wójt Gminy Kłomnice - Adam Zając, 
Dyrektor Szkoły - Marian Szyszka, na-
uczyciel WF w ZS w Zawadzie - Artur 
Raźniak, Sołtys i Radny wsi Zawada - 
Andrzej Wilk, OSP w Zawadzie oraz 
wiele innych osób, których nie sposób 
tutaj wymienić.

Mamy nadzieję, iż w  naszej miej-
scowości w najbliższej przyszłości będą 
się odbywać podobne spotkania poko-
leń, których zaszczyt organizacji przy-
padnie Kołu ZMW w Zawadzie.  «
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Informacja z rocznej działalności PZERiI Oddz. 
Rejonowego w Kłomnicach

Danuta Wilk

Nadchodzące dni to okres róż-
nych podsumowań i  bilansów 
osobistych oraz działalności 

organizacji, instytucji i  stowarzyszeń. 
To również czas na podsumowanie 
działalności PZERiI oddz. Rejonowe-
go w  Kłomnicach, bo mimo, że upły-
wa szybko życie i  pędzi nieubłagalnie 
czas, Związek zdążył zrealizować plan 
rocznej działalności obejmujący różne 
imprezy, wycieczki, wyjazdy wypoczyn-
kowe i inne atrakcje jak kino czy teatr. 
Wszystkie te imprezy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i  były bardzo pozy-
tywnie oceniane przez seniorów.

Do najciekawszych należą: spotkanie 
opłatkowe i z okazji Dnia Kobiet, „ma-
jówka” oraz Dzień Seniora, dobrze zor-
ganizowane wycieczki do Uniejowa, Kał-
kowa - Godowa – Św. Krzyża, Warszawy 
Cieszyna oraz Kleszczowa i Bełchatowa, 
Ostrów (nad zalew), a także dwudniowy 
przepiękny wyjazd w Bieszczady. 

Seniorzy znani są z tego, że nie lubią 
siedzieć bezczynnie wielu z nich lubi jaz-
dę rowerem toteż wielu z  nich chętnie 
uczestniczyło w  3 wycieczkach rowe-
rowych (Przeprośna Górka, Broniszew, 
Cykarzew ).

Dużym powodzeniem cieszyły się 
turnusy wypoczynkowe w  Świnoujściu 
i  Zakopanem oraz nowość – turnus 
w  Dźwirzynie. Z  pobytu w  tym ostat-
nim uczestnicy byli bardzo zadowoleni. 
Ośrodek zajmuje kilkuhektarowy obszar, 
a jego poziom nie odbiega standardem od 
tych już sprawdzonych. Zarząd Związku 
rozpatruje też możliwość zorganizowa-
nia pobytu w innej miejscowości górskiej 
(Beskid Śląski) nie rezygnując z Zakopa-
nego, które ma bardzo wielu miłośników. 
Byliśmy też w  teatrze na spektaklach: 
„Miłość i polityka”, „Mieszczanin szlach-
cicem” oraz w kinie na filmach „Syberia-
da” i Wałęsa – człowiek w nadziej”.

Realizując swoją działalność statuto-
wą Zarząd odbył dwa posiedzenia w dn. 
7.02.2013r i  15.07.2013r. Ich tematyka 
to m.in. realizacja budżetu i  gospodarki 
finansowej Oddziału Rejonowego, pre-
liminarz budżetowy, sprawozdanie fi-
nansowe za I półrocze, realizacja składek, 
informacja o  realizacji planu wycieczek 
i  stanie ich przygotowania. Natomiast 
Prezydium Zarządu odbyło planowe 4 
posiedzenia.

Stan liczebny Związku na koniec 
2013 roku to 621 członków, w  tym 45 

osób nowoprzyjętych, co świadczy o tym, 
że działalność Związku jest akceptowana 
oraz spełnia oczekiwania seniorów.

Realizacja wielu zamierzeń i planów 
byłaby o  wiele trudniejsza bez pomocy 
i  zaangażowania wielu instytucji i  osób 
prywatnych.

Wielki udział w poczynaniach i dzia-
łalności Związku mieli: 
- Wójt Gminy Kłomnice mgr Adam 
Zając
- w-ce Wójt mgr Wanda Kusztal
- Sekretarz –p. Róża Wiewióra
- Skarbnik –p. Halina Paruzel – Tkacz
- p. Barbara Dominiak prezes BS 
w Kłomnicach oraz jego Rada Nadzorcza
- p. Stanisław Piech – prezes OSP
- p. Ewa Gonera - właścicielka wytwórni 
opłatków, 
- właściciele piekarni „Krysiak”, 
- rodzina państwa Nierobot,
- p. Edward Kowalik.

Za pomoc i  wsparcie składamy tym 
osobom wyrazy naszej wdzięczności 
i uszanowania. 

Słowa podziękowań kierujemy tak-
że do tych osób, które bezinteresownie 
organizowały nam przez cały rok różne 
atrakcje w stylu „dla każdego coś miłego”. 

www.klomnice.pl
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Historia rodu Misiów z Zawady
Kazimierz Musiał

Każda miejscowość ma swoja 
historię, bądź legendę, prze-
kazywaną w  ustnej tradycji 

z pokolenia na pokolenie. Każda taka 
historia w  większym, lub w  mniej-
szym stopniu ma potwierdzenie 
w faktach zaistniałych w przeszłości. 
Zawada, będąca kiedyś wsią królew-
ską ma również swoja legendę, nawet 
w kilku wersjach. 

Kiedy Jan III Sobieski wraz z woj-
skiem udawał się pod Wiedeń (odwie-
dził wtedy Klasztor Gidelski, po czym 
udał się do ówczesnego Wojewody 
Sieradzkiego Denhoffa do Kruszyny 
na nocleg), w czasie przeprawy przez 
Wartę jego powóz zaczął tonąć. Na 
ratunek królowi pośpieszyli witający 
go mieszkańcy Zawady, a jeden z nich 
przezwiskiem „Miś” wyratował króla 
z topieli. Jak głosi legenda król Jan ob-
darował tegoż Misia wolnością i nada-
niem ziemi. Tyle legenda, a  jak było 
naprawdę?

Prawdziwa historia Misiów wy-
darzyła się około stu lat wcześniej. 
W  roku 1575 na tron Polski zostaje 
wybrany Stefan Batory. Jedną z reform 
jakie wprowadza w  Polsce, ten zna-
komity władca, jest reforma wojska, 
opartego dotąd głównie na pospoli-
tym ruszeniu i niewielkich oddziałach 
kwarcianych, broniących głównie po-
łudniowych granic kraju. Z  wielkim 
oporem szlachty wydanym dekretem 
10 lipca 1578 roku, organizuje Pie-
chotę Wybraniecką. Do tejże pie-
choty powoływani są Kmiecie z dóbr 
królewskich, dzierżawionych wtedy 
przez szlachtę. Zawada w owym cza-
sie dzierżawiona była przez rodzinę 
Przerębskich z  Przeręba i  posiadała 
młyn na prawie wieczysto-czynszo-

wym, karczmę, 4 1/2 łanów ziemi, na 
których gospodarzyło 11 kmieci Klucz 
Konarski w  skład którego wchodziły 
Konary, Zawada, Śliwaków i Rudniki 
posiadał wtedy ponad 20 łanów zie-
mi. Wybrańcem z tych królewszczyzn 
zostaje Jan Miś z Zawady. Wybraniec 
w  czasie pokoju co kwartał, odbywał 
musztrę u  swojego rotmistrza. Zobo-
wiązany był własnym sumptem zaku-
pić mundur, koloru błękitnego, rusz-
nicę lub muszkiet, szablę i  toporek. 
W czasie wyprawy wojennej, kmiecie 
z pozostałych 19 łanów, byli zobligo-
wani do obrabiania jego roli. 

W roku 1578 rozpoczęła się wojna 
z  Moskwą o  Inflanty. Wojna ta była 
chrztem bojowym nowo sformowanej 
Piechoty Wybranieckiej, gdzie w cza-
sie wyprawy Wielkołuckiej w  1580 r. 
i Pskowskiej w 1581 r., wykazała swoją 
przydatność i  poświęcenie w  zdoby-
waniu zamków inflandzkich. W  cza-
sie tej wojny kilku wybrańców zostało 
przez króla nobilitowanych (otrzymali 
tytuły szlacheckie) za okazaną odwagę 
i męstwo w walce. 

Po skończonej pomyślnie dla Pol-
ski wojnie z  Moskwą, Stefan Batory 
wydał dekret, obdarzając wszystkich 
wybrańców biorących w  niej udział, 
przywilejem wolności dla 
siebie i  swoich potomków 
po wsze czasy, w zamian za 
gotowość do uczestnicze-
nia we wszystkich wypra-
wach wojennych, na które 
będą powoływać. W przy-
wileju tym mieli również 
zagwarantowany dodatko-
wy 1 łan ziemi, możliwość 
wyrębu drzewa w  lasach, 
łowienia ryb, palenia go-

rzałki, warzenia piwa i  wolność od 
pańszczyzny. Przywilej ten otrzymuje 
Jan Miś dopiero w marcu 1613r. z rąk 
króla Zygmunta III Wazy. Informacje 
te zaczerpnięte są z  oryginalnej „Lu-
stracji sołectw wybranieckich Mało-
polski” z  1711r. opracowanej przez 
prof. Annę Sucheni Grabowską (córkę 
ostatniego właściciela maszyn rolni-
czych w Gidlach). W dokumencie tym, 
zawarte są przywileje dla wszystkich 
potomków Jana Misia do 1711 roku. 
W  1635r. król Władysław IV Waza 
w Warszawie potwierdza przywilej dla 
Krzysztofa syna Jana; w 1657r. na Ja-
snej Górze w Częstochowie dla Jana, 
po śmierci brata Krzysztofa (Krzysz-
tof mógł zginąć przy obronie Olszty-
na lub Jasnej Góry); w  1669 wydany 
przez króla Michała Korybuta Wi-
śniowieckiego dla Adama Misia syna 
Jana; w 1696r. za Jana III Sobieskiego 
Janowi Misiowi i  jego synom Miko-
łajowi i Adamowi; w 1700 August II 
Mocny wydaje przywilej dla Mikoła-
ja i Adama i ich synów Adama i Jana. 
Według lustracji Zawady z 1789r. jest 
również potwierdzenie przywilejów 
podpisane przez Augusta III dla An-
toniego i Jędrzeja Misiów. 

Jeszcze jedna informacja o Misiach 

Szczególnie serdecznie dziękujemy całe-
mu Zarządowi z p. przewod. Ryszardem 
Całusem na czele.

Kochani! W  imieniu wszystkich 
członków Związku życzę aby magiczna 
moc Wigilijnego Wieczoru przyniosła 
Wam spokój i radość, każda chwila Świąt 
Bożego Narodzenia żyła własnym pięk-
nem. A Nowy Rok 2014 niechaj obdaru-
je Was Pomyślnością i Szczęściem. Życzę 

Wam Najpiękniejszych Świąt Bożego 
Narodzenia i  niech spełnią się Wasze 
marzenia. «

W imieniu Zarządu Oddz. Rej. PZE-
RiI w Kłomnicach dla wszystkich wymie-
nionych wcześniej darczyńców, członków 
Związku i  jego sympatyków, członkom 
rejonowej Komisji Rewizyjnej oraz p. 
Kronikarz Związku Danucie Wilk za ca-

łoroczną owocną współpracę i  pomoc życzę 
wielu radosnych i ciepłych chwil, serdecznych 
spotkań spędzonych w  gronie najbliższych. 
Niech w nadchodzącym Nowym Roku 2014 
szczęście i pomyślność nigdy Was nie opusz-
czają, a wiara codziennie dodaje sił do two-
rzenia i realizacji nowych pomysłów.

Przewodniczący Związku
Ryszard Całus 

›››
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z  Zawady znajduje się w  „Słowniku 
geograficzno - historycznym Kró-
lestwa Polskiego – praca zbiorowa” 
z  1880r.: „W  roku 1836 Bartłomiej 
Miś posiada kolonię 120 mórg ziemi 
i przywilej nadany przez króla Stefana 
Batorego dla jego przodka za zasługi 
wojenne…”.

Nazwisko Miś przekształciło 
się z  czasem w  nazwisko Misiewicz 

i  obie formy były używane w  XVIII 
i  XIX wieku. W  tym roku mija wła-
śnie 400-letnia rocznica nadania praw 
i przywilejów dla rodu Misiów z Za-
wady.  

Poniższe zdjęcie przedstawia dom 
z przełomu XIX i XX w. To tutaj i na 
trzech sąsiednich posesjach istniał kie-
dyś folwark sołtysi Misiów. Ostatnim 
właścicielem domu był Władysław 

Misiewicz. W  okresie międzywojen-
nym i po wojnie był tu sklep i gospo-
da. Władysław Misiewicz, bodajże 
w  1938 r wykazał się wielką odwagą 
i  poświęceniem, ratując zimą dwóch 
chłopców, pod którymi załamał się lód 
na rzece. Za ten czyn, z rąk marszałka 
Rydza-Śmigłego otrzymał Medal za 
Ratowanie Ginących. «

Ciekawe formy turystyki
Małgorzata Gonera

Uczniowie kl. IV - VI Szkoły 
Podstawowej w  Witkowi-
cach skorzystali z  zaprosze-

nia, które ukazało się w  ostatnim 
numerze Gazety Kłomnickiej, a  do-
tyczyło questu „W  gnieździe Resz-
ków”. W  pierwszych wersach tego 
questu czytamy: Przygodę swą roz-
pocznij w  Niezapominajce, Agrotu-
rystycznym Gospodarstwie tuż przed 
samym Garnkiem. I tam też, zgodnie 
ze wskazówkami, 20 listopada 2013r. 
uczestnicy questu udali się pod opieką 
wychowawców klas oraz p. Krzysztofa 
Wójcika. Niestety, pogoda w tym dniu 
nie sprzyjała wędrowaniu, ale też nie 
przeszkodziła uczniom w  zabawie. 
Kierując się informacjami zawarty-
mi w  wierszowanych wskazówkach, 
wszyscy poradzili sobie z  zadaniami, 
odnaleźli kolejne miejsca na trasie 
i  poprawnie odpowiedzieli na zagad-
ki umieszczone w  queście. A  co naj-
ważniejsze - w ciekawy sposób zdobyli 
wiedzę o  sławnych przedwojennych 
śpiewakach operowych - Józefinie, 
Janie i  Edwardzie Reszkach. Każdy 
z  uczestników uzupełnił kartę wła-
ściwym hasłem, które było niezbęd-
ne do potwierdzenia questu specjalną 
pieczęcią, bowiem zgodnie z zasadami 
questingu na końcu szlaku umieszcza 
się skrzyneczkę, a  w  niej najczęściej 
pieczątkę, której odbicie w  wyzna-
czonym miejscu na karcie potwierdza 
przebycie całej trasy. Zakończenie qu-
estu nastąpiło w  gościnnych progach 
„Niezapominajki”. Tam też czekały 
na turystów pyszne kiełbaski i gorąca 
herbata. Pan Mirosław Ślęzak, właści-
ciel gospodarstwa agroturystycznego, 

zapoznał wszystkich z ofertą «Nieza-
pominajki» i zachęcił do odwiedzania 
tego miejsca. Atrakcję dla uczniów 
stanowiła bezpośrednia obserwacja 
zwierząt hodowanych w  gospodar-
stwie i  ich karmienie. Były tam przy-
jaźnie nastawione do zwiedzających 
kury zielononóżki, kozy, owce, osiołki. 
Natomiast daniele obserwowały gości 
z bezpiecznej odległości. 

Na wiosnę planujemy przejście 
kolejnych questów - w  Borownie 
«Śladami sławnych i  świętych» oraz 
w Rudnikach „Na wapiennym szlaku”. 
Gorąco zachęcamy do uprawiania ta-
kiej formy turystyki. 

Natomiast 23 listopada 2013r. 
w szkole w Witkowicach było tłoczno 
i wesoło za sprawą cyklicznej imprezy 
turystycznej - XVII Rajdu Parasolo-
wego zorganizowanego przez Szkol-
ne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 
w  Witkowicach i  Oddział Regional-
ny PTTK w  Częstochowie. Udział 
w  rajdzie corocznie zgłaszają szkoły 
z  Częstochowy i  okolic oraz z  tere-
nu naszej gminy. Piesze wędrówki po 
wyznaczonych przez organizatorów 
trasach sprzyjają nie tylko poznaniu 
ciekawych miejsc, ale również integru-
ją młodych turystów z różnych szkół. 
Zamglony poranek powitał na star-
cie licznie zgromadzonych uczniów 
z  opiekunami. Pierwszą grupę pro-
wadziła p. Aldona Siemińska. Była 
to trasa: Mstów – Wancerzów– Ce-
gielnia – Przybyłów – Niwki – Wit-
kowice. Trasa nr 2 przebiegała przez 
Skrzydlów - Trząskę - Huby - Rzeki 
Wielkie, skąd autokarem uczestnicy 
zostali dowiezieni na metę do Wit-

kowic. Przewodnikiem był p. Jarosław 
Poroszewski. Część turystów wybra-
ła trasy dowolne. W  czasie marszu 
uczniowie mogli fotografować koloro-
we parasole, aby na mecie wziąć udział 
w  konkursie i  zaprezentować jedno 
najciekawsze zdjęcie. Nieco zmęczeni, 
ale w  wyśmienitych humorach wszy-
scy ukończyli rajd, przybywając do go-
ścinnej szkoły w  Witkowicach, gdzie 
przygotowane były różne atrakcje. Po 
zjedzeniu smacznych kiełbasek z chle-
bem i  gorącą herbatką turyści brali 
udział w  loterii, zabawach i  różnych 
konkursach, m. in. sprawnościowych, 
plastycznym, „wiedzy wszelakiej. .. nie 
zawsze poważnej”, konkursie na je-
sienny parasol. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam w  organizacji 
XVII Rajdu Parasolowego i cieszymy 
się, że aktywne formy spędzania czasu 
wolnego na świeżym powietrzu mają 
nadal wielu zwolenników. 

Do zobaczenia na turystycznych 
szlakach! «

›

www.klomnice.pl
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Widoczny - bezpieczny z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa!

Monika Wrzalik- Bruś

Dnia 8 listopada w  Zespole 
Szkół w  Rzerzęczycach go-
ściliśmy Dyrektora Śląskiego 

Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Częstochowie - Pana Stanisława 
Gmitruka. Swą obecnością zaszczycił 
nas także Wójt Gminy Kłomnice- Pan 
Adam Zając. Na spotkaniu obecni byli 
również policjanci Komendy w  Kłom-
nicach. Pan Stanisław Gmitruk prze-

kazał wszystkim uczniom naszej szkoły 
kamizelki odblaskowe, wyrażając przy 
tym nadzieję, że będą one dobrze służy-
ły i zwiększą bezpieczeństwo na drodze. 
W  okresie jesienno - zimowym szcze-
gólnie ważne jest to, by każde dziecko 
było widoczne na drodze. Pan Wójt 
również zaapelował o  rozwagę i odpo-
wiedzialne zachowanie na drodze. Do 
tych apeli dołączyli się także policjanci. 
Po przemówieniach zaproszonych gości 

odbyło się wręczenie przez p. Stanisława 
Gmitruka, p. Adama Zająca, policjan-
tów i  Dyrektora ZS w  Rzerzęczycach 
p. Ryszarda Kroka każdemu uczniowi 
kamizelki odblaskowej. Po krótkiej sesji 
fotograficznej przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego w imieniu wszystkich 
obdarowanych wyrazili swe podzięko-
wania za otrzymane kamizelki, których 
noszenie przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży. To 
wydarzenie wplata się w szereg działań 
jakie podejmuje nasza szkoła w celu po-
prawy bezpieczeństwa uczniów.  «

Hymn nadziei
Karolina Stanisz 

Aby przybliżyć uczniom postać 
patrona szkoły – Jana Kocha-
nowskiego, nauczyciele Ze-

społu Szkół w  Witkowicach postano-
wili przygotować różnorodne działania  
propagujące postać wielkiego poety re-
nesansu. Są to: audycje muzyczne o for-
mach muzyki renesansowej, oglądanie 
filmów prezentujących miejsca związane 
z poetą, tworzenie prezentacji multime-
dialnych „Ciekawostki z życia i twórczo-
ści Jana Kochanowskiego”, planowane są 
różnorodne konkursy szkolne, o zasięgu 
gminnym i powiatowym tj. szkolny kon-
kurs ortograficzny „Szkolny Mistrz Or-
tografii”, Gminne Marsze na Orientację 
połączone z konkursem wiedzy o patro-
nie, Gminny Konkurs na Album z  ilu-
stracjami do fraszek i  Powiatowy Kon-
kurs Fotograficzny „Wsi spokojna, wsi 
wesoła…”. Zwieńczeniem całorocznych 
obchodów będzie wycieczka szkolna 
„Szlakiem Jana Kochanowskiego – Sycy-
na, Zwoleń, Czarnolas”.

Natomiast podczas obchodów dnia 
nauczyciela, w  naszej szkole odbyło się 
prawykonanie hymnu szkoły – Hymnu 
o nadziei. Chór szkolny zaśpiewał pieśń 
o nadziei płynącej z wiary i ufności oraz 
o nieprzemijającej wartości nauki.

Tekst hymnu został oparty na naj-
większych dziełach naszego patrona Jana 
Kochanowskiego i  opracowany przez p. 
Karolinę Stanisz i  p. Annę Błaszczyk. 

Muzykę do hymnu napisali państwo 
Karolina i  Łukasz Stanisz, natomiast 
niezbędnego aranżu i  nagrania dokonał 
p. Dominik Chmielarz.  Odtąd, „Hymn 
o  nadziei” będzie stałym punktem pro-
gramu wszystkich uroczystości szkol-
nych, znanym całej społeczności szkolnej. 
Grudzień jest miesiącem poświęconym 
pogadankom i  rozmowom przeprowa-
dzanym na godzinach z wychowawcami 
oraz intensywnym czasem przygotowań 
uczniów i  nauczycieli do uroczystych 
obchodów Dnia Patrona. W  programie 
zaplanowana jest inscenizacja „Odprawy 
posłów greckich” oraz recytacja wybra-
nych utworów poety. Poniżej przedsta-
wiamy wyniku konkursu plastycznego pt. 
„Ilustracje do fraszek Jana Kochanow-
skiego”.

W kategorii klasy I-III szkoła podsta-
wowe nadesłano 53 prace.
I  miejsce – Magdalena Teske klasa II 
Szkoła Podstawowa w Witkowicach,
II Miejsce – Mateusz Pachulski klasa III 
Szkoła Podstawowa w Kłomnicach,
III miejsce – Martyna Tylec klasa III 
Szkoła Podstawowa w Kłomnicach,
III miejsce – Nikola Kasprzyk klasa III 
Szkoła Podstawowa w Kłomnicach,
Wyróżnienie – Igor Kotasiński Szkoła 
Podstawowa w Rzerzęczycach,
Wyróżnienie – Paulina Dróżdż klasa II 
Szkoła Podstawowa w Konarach.
W kategorii klasy IV-VI nadesłano 19 prac.

I miejsce – Filip Woldan klasa IV Szkoła 
Podstawowa w Kłomnicach,
II miejsce – Oskar Szymczyk klasa V 
szkoła Podstawowa w Witkowicach,
III miejsce – Oliwia Świszcz klasa V 
Szkoła Podstawowa w Kłomnicach,
Wyróżnienie – Weronika Nocuń klasa V 
Szkoła Podstawowa w Garnku,
Wyróżnienie – Michał Kryczka klasa IV 
Szkoła Podstawowa w Witkowicach.

Organizatorzy gratulują nagrodzo-
nym uczniom i  dziękują wszystkim 
uczestnikom którzy nadesłali swoje pra-
ce. Wyniki konkursu multimedialnego pt. 
„Jan Kochanowski poeta doby renesansu” 
zostaną opublikowane na internetowej 
stronie szkoły www oraz przekazane do 
szkół. «

Hymn o nadziei 

Nie porzucaj nadzieje
Jakoć się kolwiek dzieje:

Bo już nie ostatnie słońce zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

Ref: Nic wiecznego na świecie
Radość się z troską plecie.

Siła Boga wszystko zmieni w godzinę,
Kto ufa nigdy nie zginie.
A na szczęście wszelakie
Serce ma być jednakie,

Bo z nas ciągle w żywe oczy los szydzi,
To da, to weźmie, jako mu się widzi.

Ref: Nic wiecznego…..
Nauka skarbem jest drogim

Nie przeminie na wieki,
A bogactwa często giną na zawsze.
Zapamiętaj nauki swego patrona.

Ref: Nic wiecznego….
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VI Turniej Mikołajkowy Sołectw 
 w halowej piłce nożnej

Paweł Wilk

W  dniu 08.12.2013 r. w  sali 
Z.S. w  Kłomnicach odbył 
już VI Turniej Mikołaj-

kowy Sołectw w halowej piłce nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. Jak 
co roku organizatorem turnieju było 
Stowarzyszenie „Jedność w  Działa-
niu” z Zawady. 

Impreza już na stałe zagościła do 
kalendarza sportowego naszej gminy, 
a jej popularność z roku na rok rośnie, 
co widać po liczbie kibiców zasiadają-
cych na trybunach, a  także ilości dru-
żyn i zawodników.

W tym roku do turnieju zgłosiło się 
15 sołectw (Skrzydlów nie dojechał) 
plus drużyna Huty Szkła „Stolzle” 
z  Częstochowy (gościnnie). Piłkarskie 
emocje trwały niemal przez cały dzień, 
a z meczu na mecz poziom bardzo za-
ciętej i  wyrównanej rywalizacji rósł. 
Mimo że turniej ma charakter towa-
rzyski, wielu zawodnikom udzielały 
się duże emocje, które szybko tonowali 
sędziowie. Zwycięzcą turnieju okazała 
się drużyna sołectwa z  Zawady, która 
po bardzo ciężkim boju pokonała eki-
pę Huty „Stolzle” 2-1. W meczu o 2-3 
miejsce (Huta Stolzle nie była klasyfi-
kowana) ekipa Lipicza pokonała w rzu-
tach karnych drużynę Adamowa 2-1. 
Na pewno za niespodziankę można 
uznać brak w czołowej „czwórce” dru-
żyny z  Rzerzęczyc, jednak ten turniej 
był tak bardzo wyrównany, że do końca 
nie było wiadomo, kto może wygrać.

Po meczu finałowym odbyła się de-
koracja zwycięzców. Puchary, dyplomy 
i nagrody indywidualne wręczali: Wójt 
Gminy Kłomnice mgr Adam Zając, 
członek Zarządu Powiatowego w Czę-
stochowie Jan Miarzyński, radny Gmi-
ny Kłomnice Andrzej Wilk, prezes 
stowarzyszenia „Jedność w  Działaniu” 
mgr Marian Szyszka oraz prezes sto-
warzyszenia „Wieczny Raków” Marcin 
Grzejszczak.

Wszystkie drużyny mogły posilić się 
darmowym żurkiem z kiełbasą. Stoisko 
z  cateringiem zaopatrywała pizzeria 

„Miodowy Dwór”, która też ufundo-
wała dla zwycięskiej drużyny poczę-
stunek. W  czasie trwania turnieju (co 
już jest tradycją) mogliśmy spotkać Św. 
Mikołaja rozdającego cukierki.  

VI Turniej Mikołajkowy przeszedł 
już do historii i  okazał się na pewno 
sukcesem organizacyjnym i  sporto-
wym, ale nie odbyłby się on bez naszych 
sponsorów i  darczyńców oraz ludzi, 
którzy pomogli w przygotowaniach.

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją w  szczególności Wójtowi Gminy 
Kłomnice Panu Adamowi Zającowi 
za wsparcie finansowe oraz bezpłat-
ne udostępnienie sali, a  także innym 
ludziom i  instytucjom, których listę 
mamy poniżej:

Wsparcie finansowe turnieju:

•	 Gmina Kłomnice
•	 Powiat Częstochowski
•	 Jerzy Burzyński – firma „Bajpax” 

Nieznanice
•	 Jerzy Wąsikowski – firma „Dommar” 

Kłomnice
•	 Jarosław Łapeta – przewodniczący 

Rady Gminy Kłomnice
•	 Robert Kępa,
•	 Wojciech Śliwakowski – skład węgla 

Konary

Wsparcie rzeczowe:

•	 Gmina Kłomnice
•	 Stowarzyszenie „Wieczny Raków”
•	 Wojciech Śliwakowski – skład węgla 

Konary
•	 Pizzeria „Miodowy Dwór” – Kłom-

nice
•	 Supermarket „Wafelek” – Kłomnice
•	 Piekarnia Państwa Krysiaków - 

Kłomnice

Statystyki meczowe:

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Zawada
 Stolzle (gość - nieklasyfikowany)
2. Lipicze
3. Adamów
4-8 Rzerzęczyce, Kłomnice, Chorzeni-
ce, Garnek
9-12 Zdrowa, Konary I, Zawada II, Pa-
cierzów
13-16 Konary II, Karczewice, Witko-
wice, Skrzydlów (nieobecny)
 
Najlepszy gracz turnieju: Łukasz Śli-
wakowski (Zawada)
Najlepszy strzelec turnieju: Mateusz 
Małolepszy (reprezentował sołectwo 
Garnek)
Najlepszy bramkarz turnieju: Dominik 
Mokrzycki (reprezentował sołectwo 
Lipicze) 

Liczby turnieju (bez walkowerów): 
- 112 zawodników reprezentujących 15 
drużyn, 
- 101 bramek strzelonych w 29 spotka-
niach. «

www.klomnice.pl
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Wiadomości kultruralne
Renata Krawiec

Z obrzędem w Katowicach Szopienicach i Koziegłowach

W  dniu 18 października Zespół 
Obrzędowy „Grusza” z  Rze-

rzęczyc wystąpił po raz kolejny osiem-
nasty, (tyle edycji i we wszystkich ze-
spół wziął udział) w  Konkursowym 
Przegladzie Zespołów Regionalnych 
„Kalendarz Obrzędowy” w Miejskim 
Domu Kultury, w  Katowicach-Szo-
pienicach.

Obrzęd pt. „Przygotowania do po-
chówku” autorstwo i reżyseria p. Janina 
Gołdy. Bardzo plastyczny obrzęd przez 
pięknie wykonywane wieńce, kwiat-
ki z bibuły. Odpowiednie do tematyki 

obrzędu stroje żałobne, czarne fartuchy. 
Dobrze prowadzony dialog, oszczędny. 
Przy smutnej tematyce śmierci, wystę-
pują momenty, tak charakterystyczne 
dla scenariuszy obrzędów i zwyczajów 
J. Gołdy - mimo wszystko, elementy 
humorystyczne. Dobrze wkompono-
wane w tło żywych i barwnych, auten-
tycznych wiejskich przygotowań do 
pochówku.

Nie przesadzono w sakralności, wy-
ważone słowo, plastycznie i  refleksyj-
nie, dwie nieznane, autentyczne pieśni 
pogrzebowe. Nic dodać, nic ująć przed 

zadumą zbliżających się Wszystkich 
Świętych.

P.S. W niedzielę z tym samym ob-
rzędem wystąpiły w  Koziegłowach 
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Koziegłowach na XI Jurajskim 
Przeglądzie Zespołów Ludowych. Ży-
czyliśmy sukcesów!

I  tak oto szczerze życzyliśmy suk-
cesów, i  są: bezkonkurencyjni w  Ka-
towicach - Szopienicach zajęły Panie 
I  miejsce, w  Koziegłowach… przypa-
dło im III miejsce. Dwie nagrody pie-
niężne. Cieszymy się i gratulujemy!

Uczcili śpiewająco i konkursowo

Folklorystyczny Zespół Śpiewa-
czy „Klepisko” zdobył w  dniu 10 

listopada w  Przedborzu II Nagrodę 
na XXII Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie. 
W  przeddzień Święta Niepodległo-

ści Kłomniczanie uczcili, najlepiej 
jak potrafią - śpiewając o  Ojczyźnie 
i zdobywając laury, byli jednymi z naj-
lepszych. W kategorii soliści posypały 
się wyróżnienia. Gratulujemy wszyst-
kim jednakowo i szczerze, a w sposób 

szczególny Paniom: P. Irenie Janus, P. 
Halinie Zając i debiutującej w zespole- 
P. Marii Borowik. Nadmienić pragnie-
my, że jednym z Jurorów, oceniających 
zespoły w konkursie był znany pianista 
i kompozytor P. Janusz Tylman.

Najlepsi recytatorzy w roku 2013

Mówić każdy umie trochę lepiej, 
lub gorzej. Ciszej i  głośniej. 

Wszystko trzeba trenować, by było le-
piej, zwłaszcza przydatny okazuje się 
narząd mowy wprawiony przez głośne 
czytanie. Zatem czytajcie i  szukajcie 
dobrego repertuaru i  ćwiczcie kultu-

rę żywego słowa. O  tej samej porze 
w  przyszłym roku, oczywiście Kon-
kurs Recytatorski. Na początku roku 
2014 w miesiącu styczeń/luty po dwie 
osoby z  trzech kategorii wiekowych 
Konkursu Recytatorskiego pojadą do 
ROK w  Częstochowie na eliminacje 

rejonowe. Cieszymy się bardzo życząc 
powodzenia! Jeśli chcecie, drodzy czy-
telnicy poznać z  imienia i  nazwiska 
najlepszych gminnych recytatorów, to 
koniecznie zajrzyjcie na naszą zawodo-
wą stronę www.gokklomnice.pl

Jeszcze w roku 2013!

W dniu 14 grudnia Panie z KGW 
z  Rzerzęczycz, z  Przewodni-

czącą -P. Marianną Makles, wezmą 
udział w VIII Regionalnej Prezenta-
cji Stołów Wigilijno Bożonarodze-

niowych w Pocześnie.
Panie z KGW Skrzydlów pod prze-

wodnictwem P. Stanisławy Sioły we-
zmą udział w dniu15 grudnia w Impre-
zie Bożonarodzeniowej „Zachowajmy 

Nasze Tradycje” w  Rędzinach. Życzy-
my najlepszych potraw wigilijnych i sa-
mych pochwał!

O Festiwalu Kolęd i Pastorałek!

Uczestnikami konkursu mogą być 
uczniowie Szkół Podstawowych, 

Gimnazjów oraz Przedszkoli. W  tę 
edycję dopuszczamy(i  bardzo zapra-
szamy!) kategorię dorosłych.

Uczestnicy Festiwalu wykony-
wać będą jedną kolędę, lub pastorałkę. 

Utwory mogą być wykonywane: a cap-
pella, z akompaniamentem instrumen-
tów lub półplaybackiem.

Jury oceniać będzie: dobór reper-
tuaru, poziom warsztatu wykonawcze-
go(intonację, dykcję,  emisję, aranżację 
i  opracowanie utworów, prezencję, ja-

kość techniczną podkładu muzyczne-
go- płyta nagrana w  formacie Audio 
lub MP3),

Gala Kolęd i  Pastorałek odbędzie 
się w niedzielę 19 stycznia, o godzinie 
17.00 Wszyscy Laureaci proszeni są 
o przybycie 30 minut przed Galą. «
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III miejsce dziewcząt młodszych 
w Województwie Śląskim

Artur Raźniak

Zakończyła się IV edycja 
Turnieju Orlika o  Puchar 
Premiera Donalda Tuska. 

W Województwie Śląskim do rozgry-
wek w  czterech kategoriach (chłop-
cy i  dziewczęta młodsze, chłopcy 
i  dziewczęta starsze) przystąpiło 210 
drużyn. Pierwszym etapem eliminacji 
były rozgrywki na szczeblu gminnym. 
Drużyny z pierwszych miejsc awanso-
wały do II etapu eliminacji rejonowych. 
Do II etapu z drużyn Akademii Sportu 
Gminy Kłomnice awansował trzy dru-
żyny: drużyna dziewcząt młodszych, 
drużyna chłopców młodszych i  star-
szych. Po rozegraniu turniejów rejono-
wych do finału wojewódzkiego przeszły 
dwie nasze drużyny: dziewczęta młod-
sze i chłopcy starsi. Wielki finał został 

rozegrany w  Pszczynie na obiektach 
miejscowego MOSiRu. W  Pszczynie 
udział wzięły cztery najlepsze druży-
ny z Śląska wśród kategorii dziewcząt 
i osiem najlepszych w kategorii chłop-
ców. Drużyna dziewczyn pierwszy 
mecz przegrała 2:0 z Jaworznem, 
w drugim spotkaniu zremisowała 1:1 
z UKS Sól prowadząc 1:0 prawie przez 
cały mecz tracąc bramkę w ostatnich 5 
minutach. Ostatni mecz nasze piłkarki 
wygrały 5:0 z UKS Pawłów. W końco-
wej klasyfikacji zdobyte 4 punkty i sto-
sunek bramek 6:3 dał dziewczynom III 
miejsce, powtarzając wynik z  tamtego 
roku. Zawodniczki otrzymały puchar, 
brązowe medale i dyplomy. W druży-
nie brązowych medalistek grały: Ni-
kola Wojciechowska, Asia Wasilenko, 

Agnieszka Kosmala, Emilka Fidler, 
Zuzia Kumorek, Klaudia Bednarczyk 
i  Rozalka Ligocka. Gorszy przebieg 
rozgrywek finałowych był jednak dla 
chłopców starszych. Zajęli oni miej-
sce od V-VIII. Pocieszeniem może być 
dla chłopaków, ze z powodzeniem ry-
walizowali z drużyna z Katowic, która 
zajęła II miejsce w Polsce. W drużynie 
chłopców grali: Jakub Michoń, Mate-
usz Waldon, Wiktor Bednarek, Miko-
łaj Kołaczkowski, Jakub Łysakowski, 
Michał Krysiak, Michał Wilk, Mate-
usz Pluciński, Piotr Woldan i  Jakub 
Klimas.

Oprócz nagród indywidualnych 
drużyny otrzymały dwa komplety stro-
jów piłkarskich. Opiekunami drużyn 
byli Artur Raźniak i Paweł Urbaniak. «

Strzelecka rywalizacja Sołectw!
Sołtys Kłomnic Stanisław Matuszczak

Podobnie jak w latach ubiegłych 
tak i  w  tym roku 2013 odbył 
się drużynowy turniej Sołectw 

z okazji Święta Niepodległości o pu-
char Wójta Gminy Kłomnice. Or-
ganizatorem zawodów było Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice, a  miejscem współzawod-
nictwa strzelnica pneumatyczna przy 

Zespole Szkół w  Kłomnicach. Te-
goroczna rywalizacja była wyjątkowa 
pod względem liczby drużyn, które 
stanęły do rywalizacji o  jak najlepsze 
lokaty, jak również uzyskane wyniki. 
Wszystkim sołtysom jak i osobom nie 
będącym w  samorządach wiejskich, 
którzy zmobilizowali tak dużą liczbę 
drużyn, należą się słowa podziękowa-

nia i  uznania. Wiele Sołectw rywali-
zowało o  zwycięstwo wykazując dużą 
wolę walki z  drużynami bardziej do-
świadczonymi. Duża liczba młodych 
jak i  starszych zawodników po raz 
pierwszy w tego typu zawodach gmin-
nych napawała dużym optymizmem na 
przyszłość. W tej prestiżowej gminnej 
rywalizacji strzeleckiej wzięło udział 
10 drużyn: Chorzenice, Karczewice, 
Kłomnice, Lipicze, Niwki, Pacierzów, 

Pająki - ozdoby ludowe
Małgorzata Smolarczyk 

Pająki były związane z obrzędo-
wością ludową wraz z  innymi 
bożonarodzeniowymi trady-

cyjnymi dekoracjami: snopami zbóż, 
słomą sianem, jabłkami, orzechami, 
szyszkami, gwiazdkami z  papieru, 
podłaźniczkami i łańcuchami.

W Polsce pająki zdobiły domy wiej-
skie. zanim zawitała do nich choinka. 
Wieszano je pod powałą jesienią.

Pająki stanowiły symbol płodności, 

urodzaju oraz szczęścia w nowym roku. 
Pełniły funkcje obrzędowo-magiczną. 
Wykonywane były ze słomy i  bibuły 
w  różnych kształtach: od bardzo pro-
stych graniastosłupów, po skompli-
kowane konstrukcje, w  kształcie kuli, 
w  kształcie cztero-, sześcio-, ośmio-
bocznych tarcz.

Udało się ustalić, że dawniej Gar-
nek słynął z  pięknych pająków. Pająki 
wykonane przez naszego mieszkańca 

Jana Larę wykorzystane były w  filmie 
„Chłopi”. Były również długo ekspo-
nowane przez Muzeum Regionalne 
w Radomsku.

Wracając do tradycji na spotkaniach 
w  bibliotece powstał pomysł, aby wy-
konać takie pająki. Inspiratorkami po-
mysłu były panie: Leokadia Cisowska 
z  Garnka oraz Marianna Łągiewka 
z Kuźnicy.

Efekty naszych prac można podzi-
wiać w siedzibie Filii Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Garnku.

W załączeniu zdjęcia naszych pięk-
nych pająków. «

www.klomnice.pl
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Święto Niepodległości na strzelnicy
Robert Owczarek, Janusz Sambor

III Turniej Strzelecki o  Pu-
char Zrzeszenia Powia-
towego LZS w  Często-

chowie odbył się 9 listopada 2013 
r. w  Zespole Szkół w  Kłomnicach. 
Uczestnicy zawodów w  ten sposób 
uczcili 95 rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Współorga-
nizatorami turnieju byli: Wójt Gmi-
ny Kłomnice oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice.

Zawodnicy rywalizowali w  dwóch 
konkurencjach: karabinka pneuma-
tycznego i  pistoletu pneumatycznego. 
Na starcie stanęło 41 zawodników re-
prezentujących 6 gmin naszego powia-
tu. W  zawodach uczestniczyła także 
drużyna z  Dąbrowy Górniczej, dzięki 
czemu ranga turnieju przekroczyła gra-
nice powiatu częstochowskiego. W obu 
konkurencjach oddawano po 3 strzały 
próbne oraz 10 ocenianych. Tarcze były 
usytuowane w odległości 10 m od sta-
nowisk strzeleckich. 

Zawody rozpoczęły się o godz 14.00 
i  trwały do godzin wieczornych. Oto 
wyniki w poszczególnych kategoriach.

Kategoria – Młodzik (do lat 16) 
– karabinek pneumatyczny z  podpórki. 
Startowało 11 zawodników.
1. Kamil Terka – 66 pkt (Kłomnice)
2. Bartosz Grabczak – 66 pkt (Ada-

mów)
3. Piotr Róg – 61 pkt (Skrzydlów)
4. Wojciech Owczarek – 50 pkt 

(Kłomnice)
5. Patryk Gebel – 49 pkt (Skrzydlów)
6. Patryk Woch – 47 pkt (Lipicze)

Kategoria – Junior (od 16 do 21 lat) 
– karabinek pneumatyczny. Startowało 9 
zawodników, wszyscy z gminy Kłomnice.
1. Łukasz Bitner – 64 pkt

2. Marcin Janik – 58 pkt
3. Roman Cisowski – 53 pkt
4. Jan Borkowski – 52 pkt
5. Joanna Zawada – 51 pkt
6. Mateusz Zawada – 39 pkt

Kategoria – Junior (od 16 do 21 
lat) –pistolet pneumatyczny. Startowało 
7 zawodniczek i  zawodników, wszyscy 
z gminy Kłomnice, jedynie Wojciech Jur-
czyk reprezentował Dąbrowę Zieloną.
1. Mateusz Zawada  - 77 pkt
2. Patrycja Przybyłowicz – 72 pkt
3. Joanna Zawada – 71 pkt
4. Roman Cisowski – 46 pkt
5. Łukasz Bitner – 29 pkt
6. Wojciech Jurczyk - 27 pkt

Kategoria – Open – pistolet pneuma-
tyczny. Startowało 25 zawodniczek i za-
wodników.
1. Mateusz Zawada  - 77 pkt (gm. 

Kłomnice)
2. Patrycja Przybyłowicz – 72 pkt (gm. 

Kłomnice)
3. Kacper Bobrowski – 71 pkt (gm. 

Dąbrowa Górnicza)
4. Joanna Zawada  - 71 pkt (gm. Kłom-

nice)
5. Sebastian Kurek – 69 pkt (gm. Dą-

browa Górnicza)
6. Tomasz Śliwakowski – 64 pkt (gm. 

Kłomnice)
Kategoria – Open – karabinek pneu-

matyczny. Startowało 40 zawodniczek 
i zawodników.
1. Jarosław Poroszewski – 68 pkt (gm. 

Kłomnice)
2. Tomasz Śliwakowski – 65 pkt (gm. 

Kłomnice)
3. Łukasz Bitner – 64 pkt (gm. Kłom-

nice)
4. Kacper Bobrowski – 60 pkt (gm. 

Dąbrowa Górnicza)

5. Tomasz Zyzik – 59 pkt (gm. Kłom-
nice)

6. Sebastian Kurek – 59 pkt (gm. Dą-
browa Górnicza)
Na rezultat klasyfikacji drużyno-

wej złożyły się dwa najlepsze wyniki 
w  konkurencji karabinka pneuma-
tycznego oraz jeden najlepszy wynik 
w  konkurencji pistoletu pneumatycz-
nego. 
1. Kłomnice – 210 pkt
2. Dabrowa Górnicza - 173 pkt
3. Kruszyna – 118 pkt
4. Mykanów – 117 pkt
5. Dąbrowa Zielona – 116 pkt
6. Rędziny - 90 pkt
7. Częstochowa 47 pkt

W kategoriach Open oraz w klasyfi-
kacji drużynowej fundatorem nagród było 
Zrzeszenie Powiatowe LZS w  Czesto-
chowie. Natomiast w  kategoriach Mło-
dzik i  Junior nagrody ufundował Wójt 
Gminy Kłomnice.

Nagrody zawodnikom wręczali: wi-
cewójt Gminy Kłomnice – p. Wanda 
Kusztal, prezes Zarządu Stowarzysze-
nia na rzecz Rozwoju Gminy Klomni-
ce – p. Barbara Kanoniak i członek Za-
rządu Zrzeszenia Powiatowego LZS 
w Częstochowie – p. Wiesław Matyga.

Podobnie jak w  ubiegłym roku na 
starcie stanęło ponad 40 zawodników, 
z  czego połowa to młodzież z  gim-
nazjum oraz ze szkół ponadgimna-
zjalnych. Świadczy to o  dużym zain-
teresowaniu młodzieży naszej gminy 
sportem strzeleckim. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku frekwencja będzie 
jeszcze wyższa, a zawody dadzą uczest-
nikom równie dużo satysfakcji. «

Rzeki, Rzerzęczyce, Zdrowa i Gimna-
zjum Kłomnickie, które przygotował 
do zawodów Pan Robert Owczarek. Po 
zaciętej rywalizacji zwyciężyła druży-
na z Chorzenic w składzie: Borkowski 
Jan, Poroszewski Jarosław, Stala Prze-
mysław, Zyzik Tomasz (najlepszy wy-
nik zawodów). Drugie miejsce zajęły 
Kłomnice w  składzie: Cisowski Ro-
man, Janik Marcin, Matuszczak Sta-

nisław, Sambor Janusz. Trzecie miejsce 
zajęły Rzerzęczyce w składzie: Puszek 
Jolanta, Sośniak Sebastian, Śpiewak 
Andrzej i  Wołek Stanisław. W  na-
stępnej kolejności Karczewice, Rzeki, 
Zdrowa, Juniorzy Gimnazjum, Lipicze, 
Niwki, Pacierzów. Puchary i  dyplomy 
zwycięskim drużynom wręczyli: Wójt 
Gminy Kłomnice Pan Adam Zając, 
Prezes Stowarzyszenia, a  jednocześnie 

Dyrektor Zespołu Szkół Pani Barbara 
Kanoniak oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Jarosław Łapeta. Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania powyższych zawodów bardzo 
dziękuję. Do zobaczenia za rok. Mam 
nadzieję, że spotkamy się w  liczniej-
szym gronie Sołectw. «
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UROK starych fotografii

Kościół parafialny p.w. N.M.P. w Garnku
Krzysztof Wójcik

W  tym numerze „Gazety 
Kłomnickiej zapraszam 
czytelników do Garnka, 

przed znany niemal wszystkim, ko-
ściół parafialny. Jego wyniosła wieża 
widoczna jest z bardzo daleka i może 
służyć jako znak orientacyjny dla 
podróżujących po okolicy. Tyle, że 
wieża nie jest stara, jest młodsza od 
samego kościoła, który został pobu-
dowany w  latach 1947-50 ubiegłego 
już stulecia, gdy proboszczem tutejszej 
parafii był ks. Fabian Zbieszczyk. Za-
chowały się nawet stare zdjęcia z bu-
dowy świątyni, którą zaprojektował 
inż. arch. Majweld. Pierwsze nabożeń-
stwa odprawiono w 1950 r., ale kościół 
poświęcono 1 września 1951 r., a kon-
sekrował go ks. biskup Zdzisław Go-
liński 13 września 1951 r. Wieżę do-
budowano dopiero w latach 60-tych.

Patrząc dzisiaj na piękny garnkow-

ski kościół, warto i  należy pamiętać 
o  wydarzeniach czasu wojny, o  tra-
gedii spalonego poprzedniego drew-
nianego kościoła i  zamordowanego 
przez hitlerowców proboszcza Jozefa 
Barteckiego. Hitlerowcy 13 maja 1944 
r., mszcząc się na mieszkańcach za ich 
poparcie udzielane partyzantom, pod-
palili kościół. Ks Bartecki wbiegł do 
płonącego kościoła, aby wynieść naj-
świętszy sakrament, jednakże zbrod-
niarze w  niemieckich mundurach 
zastrzelili go na stopniach kościoła. 
Jego nadpalone ciało parafianie po-
chowali na garnkowskim cmentarzu. 
Poprzedni kościół był stary, pobudo-
wany jeszcze w  XVIII w. staraniem 
ówczesnego właściciela majątku hra-
biego Bystrzanowskiego. Na starym 
zdjęciu widać, że nie cały był drewnia-
ny, bo z lewej strony widać murowaną 
kaplicę. Z wnętrza kościoła zachowały 

się jeszcze dwa zdjęcia, które dają wy-
obrażenie o  tym, jak kiedyś wyglądał 
ołtarz i wyposażenie, ale niestety, niska 
jakość nie pozwala dostrzec szczegó-
łów.

Wszystkie informacje o  garnkow-
skim kościele zaczerpnąłem z  mono-
grafii parafialnej pt.”Dzieje miejsco-
wości i  parafii Garnek” opracowanej 
przez p. Sławomirę Mikulską-Jaśkie-
wicz. Warto sięgnąć po tę pozycję. 
Widząc zaś w oddali wieżę garnkow-
skiego kościoła wspomnijcie o  boha-
terskim księdzu i  mieszkańcach tej 
miejscowości, którzy w  trudnych la-
tach powojennych podjęli wielki trud 
budowy nowego kościoła.

Jak zwykle dziękuję za dotychcza-
sowe kontakty i czekam na wiadomo-
ści od państwa pod adresem: krzyszto-
fwojcik15@gmail.com. «

www.klomnice.plwww.klomnice.pl



Z obrzędem w Katowicach Szopienicach i Koziegłowach

Najlepsi recytatorzy w roku 2013

Pająki - ozdoby ludowe

Ciekawe formy turystyki - XVII Rajd Parasolowy



Święto Niepodległości na strzelnicy

III miejsce dziewcząt młodszych 
w Województwie Śląskim

VI Turniej Mikołajkowy Sołectw  w halowej piłce nożnej

Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, 
pochwalcie się Czytelnikom  naszej lokalnej gazety. 

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

Jakub Piotr Janicki 
Urodził się 23.05.2013r.  
Ważył 3450g, mierzył 56 cm. 
Mieszka wraz z rodzicami 
Weroniką i Piotrem 
 w Kłomnicach.

Mikołaj Witkowski
Urodził się 19.05.2013 r.  
Ważył 2950 gram i mierzył 50 cm. 
Mieszka wraz z rodzicami 
Ewą i Jackiem  w Chorzenicach.

Nasze Słoneczka!!!


