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Drodzy Czytelnicy
Nadchodząca Wigilia i okres Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko czas radości,
ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. W najnowszym
wydaniu Gazety Kłomnickiej chcemy podsumować 2 lata kadencji samorządu oraz
wspólnie z Państwem zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami na przyszłość.
Dla kłomnickiego samorządu to Państwa głos będzie najważniejszy.
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą pełne ciepła, miłości i nadziei.
Niech miłość opromienia wasze życie, wskazując drogę, którą warto się kierować.
Przyjmijcie proszę życzenia zdrowia i radości. Przeżyjcie ten wyjątkowy czas wspólnie z najbliższymi. Życzę, aby nadchodzący Nowy 2017 Rok przyniósł Państwu wiele
pomyślności oraz samych dobrych dni.

Szanowni Państwo
Niechaj zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu przede wszystkim
w zdrowiu i spokoju. Niech będzie to czas odpoczynku i rodzinnych spotkań przy suto
zastawionym stole. Oby Nowy 2017 Rok przyniósł Państwu jedynie pozytywne zmiany
oraz realizację upragnionych planów. Tego wszystkiego życzą Państwu:
Adam Worwąg, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
wraz z Radnymi:
Wiesławą Jędras, Anną Kozą, Małgorzatą Nalewajką, Sławomirem
Jurczykiem, Jarosławem Łapetą, Stanisławem Matuszczakiem, Wojciechem
Milczarkiem, Sylwestrem Politańskim, Grzegorzem Rachwalikiem,
Markiem Szymczakiem, Wojciechem Szymczykiem, Andrzejem
Śpiewakiem, Andrzejem Wilkiem oraz Kazimierzem Wilkoszewskim.
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Gotowość do Akcji Zima
W tym roku Gmina Kłomnice po raz pierwszy samodzielnie będzie odpowiadać za
utrzymanie stanu dróg podczas zimy i nie zleciła tych zadań firmie zewnętrznej.
Ostatnia 3-letnia umowa z firmą GRAMET na samo posypywanie dróg kosztowała
gminę blisko 88,3 tys. zł.

G

mina pozyskała samochód skrzyniowy marki JELCZ wycofany z zasobów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, który został przekazany do
Ochotniczej Straży Pożarnej Kłomnice, gdzie

został poddany czynnościom naprawczym.
Naprawiono ubytki karoserii, położono nowy
lakier na kabinie i burtach, zabezpieczono
antykorozyjnie podwozie pojazdu. Następnie
zamontowano i uruchomiono piaskarkę,

zakupioną przez Urząd Gminy, przystosowując tym samym pojazd do zwalczania gołoledzi
na drogach. Prace te wykonali druhowie z OSP
Kłomnice: Piotr Błachowicz, Jakub Gonera,
Patryk Kołodziejczyk, Dariusz Kozakiewicz,
Piotr Kuchciński, Janek Milc, Marcin Milc,
Łukasz Pindych.
Za odśnieżanie dróg wzorem lat ubiegłych,
będą odpowiadać druhowie z jednostek OSP
z Karczewic, Kłomnic, Konar, Rzerzęczyc,
Zawady i Zdrowej.
Red.

POWSTAJE SPECJALNY NUMER GAZETY KŁOMNICKIEJ
zawierający wykaz podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Kłomnice. Wykaz będzie zawierał nazwę firmy, adres oraz dodatkowe
informacje wskazane przez Państwa w specjalnej ankiecie. Zachęcamy firmy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej
www.klomnice.pl w zakładce KATALOG FIRM. Do tej pory ankietę złożyły 72 podmioty gospodarcze, za co serdecznie dziękujemy. Ankiety
będą przyjmowane do 31 stycznia 2017 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
• Wójt Gminy w każdy wtorek od 13:00 do 17:00
• Kierownicy Referatów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
• Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie
przez Panią Dorotę Kowalczyk ref. d/s obsługi sekretariatu

poniedziałek 7:30 do 15:30
wtorek 7:30 do 17:00
środa 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30
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Półmetek kadencji i… co dalej!
Krzysztof Wójcik
Od ostatnich wyborów samorządowych minęło już 2 lata 4-letniej kadencji, warto
więc podsumować, co do tej pory udało się dokonać! Obecnie życie polityczne kraju
jest bardzo bogate, żeby nie powiedzieć dramatyczne i w gąszczu wiadomości giną
czasem te, które dotyczą nas bezpośrednio na poziomie lokalnym. Informacji
zasięgam przede wszystkim u władz samorządowych, tzn. od wójta Piotra Juszczyka
i przewodniczącego Rady Gminy Adama Worwąga.
Na początek warto przypomnieć najważniejsze elementy programów, z jakimi szli
do wyborów nasi obecni przedstawiciele.
Zrealizowano likwidację Straży Gminnej, ale
mówiono też o naprawie mostów na Warcie,
o ulicy Częstochowskiej w Kłomnicach, jak
też wielu innych przedsięwzięciach społecznych. Wójt Piotr Juszczyk przedstawia najważniejsze dokonania swojej ekipy:
Zakończyliśmy drugi etap kanalizacji
w Rzerzęczycach. Był on co prawda przygotowany przez poprzednią jeszcze ekipę, ale
przy realizacji, jak zwykle, pojawiło się wiele
problemów, których nie uwzględniał projekt.
Podobnie było z realizacją budowy ulicy
Łąkowej w Kłomnicach. Inwestycja zakończona, ale jeszcze do tej pory zgłaszane są
uwagi od mieszkańców. Dzięki fachowemu
inspektorowi nadzoru, dobrej firmie „Larix”

i jej sprawnemu kierownictwu uniknęliśmy
wiele kłopotów i niedoróbek.
Całkowicie „naszą” inwestycją była naprawa, a właściwie budowa mostu na Warcie koło
fabryki w Rzekach Wielkich. Pozyskaliśmy
do tego środki finansowe, co wcale nie było
łatwe. Udało się to, gdy uwzględniliśmy straty
powodziowe i z tych pieniędzy otrzymaliśmy
wsparcie.
Osiągnięciem, już nie inwestycyjnym, było
powołanie Centrum Integracji Społecznej na
terenie Gminy Kłomnice, będącego częścią
ogólnopolskiego programu. Pisano już o nim
na łamach „Gazety Kłomnickiej”. CIS ma już
swoje osiągnięcia i pozytywnie wpływa na sytuację społeczną na naszym terenie. Ludzie
uczestniczący w programie nie idą już do
GOPS-u, ale do pracy. Pracują między innymi w naszym Schronisku dla Zwierząt „AS”.

Podobnie udało się uporządkować różne nieprawidłowości w szkołach, zracjonalizować wydatki i utrzymać pewien status.
Sytuacja ze szkołami w gminie wymaga dalszego namysłu, choćby ze względu na zbliżającą się ponowną reformę edukacji.
Dla pełnego obrazu przedstawiamy niżej
tabelkę ze wszystkimi działaniami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi tego okresu.
Podobne pytanie zadaję przewodniczącemu
Rady Gminy Adamowi Worwągowi. Według
niego ważnym osiągnięciem było obniżenie podatku od środków transportowych,
gdyż firmy transportowe omijały naszą gminę i szukały lokalizacji na terenie bardziej
im sprzyjających samorządów. Oto jego
wypowiedź:
Zaryzykowaliśmy, ale opłaciło się. W końcu trzeciego i na początku czwartego kwartału br. pojawiły się pierwsze rejestracje nowych
środków transportowych. Sam z olbrzymim
zainteresowaniem oczekuję wyniku na koniec
2016 roku. Były głosy niezadowolenia, czasem wręcz krytyczne odnośnie tych obniżek.
Ale do tego typu tematów należy podchodzić
jak do inwestycji w firmie. A jak wiemy żadna inwestycja nie zwraca się od ręki. Na to
potrzeba czasu. Migracja firmy leasingowej,
która mogłaby rejestrować środki transportowe na terenie naszej gminy, to czasem nawet
dwa, trzy lata. Tyle trwają procedury. Tego nie

Inwestycja

kwota

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej
w miejscowości Kłomnice - Rok 2014/2015

110 231,42 zł brutto w tym
67 975,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007-2013)

Renowacja i modernizacja boiska piłkarskiego w Kłomnicach
(obręb Nieznanice) przy ul. Częstochowska 3 - Rok 2014/2015

920 395,31 zł brutto w tym
436 406,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul.
Łąkowej w miejscowości Kłomnice - Rok 2014/2015

2 314 208,18 zł brutto w tym
1 042 440,00 zł – Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce etap II - Rok 2014/2015

2 681 613,31 zł brutto w tym
1 923 708,47 zł – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007-2013)

Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej
598114S w km 0+211,77 – 0+227,32” w msc Rzeki Wielkie - Rok 2015

575 564,13 zł brutto w tym:
400 000,00 zł – dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa

Przebudowa drogi gminnej ulicy Łąkowej
w miejscowości Zawada - Rok 2016

177 166,59 zł brutto w tym:
82 774,76 zł – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych FOGR

Przebudowa drogi gminnej ulicy Księżycowej
w miejscowości Kłomnice -Rok 2013/2016

602 279,09 zł brutto – budżet gminy

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlów ul. Wschodnia - Rok 20142016

87 055,68 zł brutto – budżet gminy

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zawada ul. Strażacka -Rok 2012/2016

124 511,15 zł brutto – budżet gminy

Remonty dróg gminnych w miejscowościach: Zberezka,
ul. Sobieskiego, Nieznanice, ul. Leśna, ul. Równoległa,
ul. Polna, Rzerzęczyce, ul. Bagnista oraz Janaszów droga gminna nr 598015S (nr ewid.dz 1181) - Rok 2016

284 796,51 zł brutto – budżet gminy
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przeskoczymy. Ale poczyniony został pierwszy krok, mamy na terenie naszej gminy dużego gracza rynku finansowego firmę Raifeisen
Leasing. A inni bacznie się przyglądają, co
zrobimy dalej. Bardzo ważną sprawą było podtrzymanie tych niskich stawek na rok 2017.
Dzięki temu staliśmy się poważnym i stabilnym, a przez to bezpiecznym partnerem.
W biznesie to najważniejsze. Dochody gminy
to głównie podatki. Zazwyczaj gminy podnoszą podatki, żeby zwiększyć dochody. My
zwiększyliśmy dochody zmniejszając podatki. Ekonomia zna takie przypadki, nie są one
wyjątkiem i my liczymy na wzrost dochodów.
W końcu mamy jedne z najniższych podatków
od środków transportowych w Polsce.
Z innych spraw, tych pozytywnych, to
relacje pomiędzy radnymi. Po tych dwóch
latach można powiedzieć, że „dotarliśmy się”
jako zespół ludzi. Oczywiście są dyskusje,
często burzliwe, ale istnieje pewna granica. Nawet jak się nie zgadzamy, nawet, jak
jest gorąco, to rozmawiamy w sposób merytoryczny i ze wzajemnym szacunkiem. To
cieszy.
Samorząd to nie tylko sukcesy, ale też
problemy i trudności w realizacji zamierzonych działań. Z tym ponownie zwracam się
do wójta Piotra Juszczyka:
Największym wyzwaniem od kilku lat
jest ul. Częstochowska w Kłomnicach, czyli DK 91. Gdy w 2014 r. RDDK i A z Katowic
podjęła prace modernizacyjne drogi w obrębie Kłomnic, mieliśmy nadzieję również na

chodniki. Niestety, nie było już środków, gdyż
wykorzystywano wtedy reszty środków z innych programów. Sugerowano porozumienia z samorządem na przyszłość, jednakże
w międzyczasie znów zmieniły się priorytety. Przed wakacjami odbyło się spotkanie
z Dyrekcją w Katowicach i jest szansa, że
w 2017 r. chodniki powstaną. Chodzi zresztą
nie tylko o chodniki, ale całą infrastrukturę,
jak zatoczki autobusowe i ewentualne barierki. Jest to pilne, bo umowy na autostradę A1
już są podpisywane i mogą zacząć się większe
utrudnienia. W tym kontekście część prac już
robimy, jak na przykład parking naprzeciw
kościoła, a wcześniej asfaltowy wjazd na ulicę
Ogrodową.
Innym problemem są wodociągi. Wiele
osób zgłasza potrzebę podłączenia do sieci,
jednakże z tym są pewne trudności, gdyż są
to z reguły gospodarstwa oddalone od najbliższych nitek wodociągowych, w najlepszym
razie o kilkaset metrów. Trzeba więc budować dodatkowe elementy sieci, a to kosztuje.
Większym wyzwaniem są poszukiwania nowych źródeł wody w pobliżu ujęcia Witkowice.
Pierwsze odwierty w tej okolicy nie przyniosły
rezultatu, ale prace trwają nadal.
Podobnie na te sprawy patrzy również
przewodniczący Rady Gminy. Trzeba tutaj
powiedzieć, że zarówno radni, jak wójt i pracownicy Urzędu Gminy traktują te trudności
jako normalny element swojej pracy i kolejno
je rozwiązują i będą rozwiązywać, jak to zapowiada na koniec pan wójt Piotr Juszczyk.

Wyróżnienie dla
Elżbiety Lubert
18 listopada w Katowicach miała miejsce
uroczystość nadania dyplomu przez
Marszałka Województwa Śląskiego Pani
Elżbiecie Lubert za zasługi dla rozwoju
turystyki w roku 2016.

E

lżbieta Lubert (nma zdjęciu wraz z córką
Beatą Fornalik) od 1997 jest właścicielką
i prowadzi Pałac Nieznanice. Zabytek wymagał gruntownego remontu i przystosowania do
nowej hotelowo-restauracyjnej funkcji. Prace
adaptacyjne przeprowadzono perfekcyjnie,
tworząc w zabytkowych wnętrzach wyśmienity obiekt turystyczny, przyciągający swoim
klimatem i wspaniałą kuchnią licznych turystów. Serdecznie gratulujemy Pani Elżbiecie
tak prestiżowego wyróżnienia.
Red.

Powstaje parking
przy kościele
w Kłomnicach
Marlena Bąk

Inwestycje Nadleśnictwa
w naszej gminie
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle zakończyło realizację
inwestycji dotyczącej budowy drogi leśnej pożarowej nr 15 w Leśnictwie Kłomnice.

P

rzebudowany odcinek zaczyna się od
zjazdu z drogi gminnej w Michałowie
Kłomnickim, a kończy na drodze dojazdowej
do lasu i pól w Adamowie. Całkowita długość
przebudowanego odcinka drogi to 4,581 km.
Wykonawcą robót była firma BITUM Sp. z o.o.
z Lipia Śląskiego.
Jak informuje Dariusz Perliński, inżynier
nadzoru w Nadleśnictwie Gidle w ramach

inwestycji wyremontowano przepusty i rowy,
wykonano zjazdy na dojazdy leśne, grunt
pod drogą został wzmocniony poprzez ułożenie geosiatki, a nawierzchnię wykonano
z kruszywa.
Inwestycja została zrealizowana ze środków Nadleśnictwa w ramach planowych
działań.
RK

Z końcem roku podjęte zostały działania
związane z u twardzeniem terenu
działek gminnych w Kłomnicach przy
ulicy Ogrodowej. Powstaje parking
o nawierzchnia z kostki brukowej
o powierzchni około 650 m2.

W

ykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych „WILK” z Kłobucka,
z którym została podpisana umowa na łączną
kwotę blisko 80 tys. zł.
W bieżącym miesiącu rozpoczęto również
prace związane z budową oświetlenia ulicznego w Hubach, oraz w Zdrowej przy ulicy
Łąkowej. Prace zostaną zakończone na początku przyszłego roku. Wykonawcą robót jest
Zakład Instalatorski z Nieznanic, z którym to
zostały podpisane umowy na łączna kwotę
79 tys. zł.
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Harmonogram odbioru odpadów
od stycznia do września 2017 r.

Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców gminy, iż od stycznia do września
2017 r. usługę odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych
wykonywać będzie konsorcjum: „ZOM STRACH” Sp. z o.o. z Częstochowy oraz
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, z Konopisk.

P

rzypominamy mieszkańcom gminy, iż termin płatności opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za:
• I kwartał 2017r. mija 15 marca 2017r.

• II kwartał 2017r. mija 15 maja 2017r.
• III kwartał 2017r. mija 15 września 2017r.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać u sołtysa, w kasie

Urzędu Gminy Kłomnice, w lub przelewem
na konto bankowe Gminy Kłomnice nr
49 8264 0002 2000 0000 0039 0148
W tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości oraz okres jakiego wpłata dotyczy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH, SEGREGOWANYCH, BIODEGRADOWALNYCH STYCZEŃ - WRZESIEŃ
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Kanalizacja to nie kosz na śmieci!
Marlena Bąk
Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie to urządzenia, które
przyjmują ścieki z naszych domów - nieczystości sanitarne: z kąpieli, mycia, prania i
papier toaletowy z WC.

J

ednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, które wrzucają mieszkańcy. Powodują
one zatykanie przewodów kanalizacyjnych
i spiętrzenie ścieków w kanałach, nawijają się
na wirniki pomp i powodują ich awarię. Koszt
usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest
bardzo wysoki.
Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) wymienionych przykładowo niżej odpadów (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym):
- waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek,
rajstop, tekstyliów, włókien oraz innych części
garderoby - materiały te łączą się w sploty,
przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają
swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp

i powodują ich uszkodzenia;
- ręczników papierowych, szmat, gazet i innych
nierozpuszczających się w wodzie materiałów,
zbijających się w rurach w zwartą masę oraz
nawijają się na wirniki pomp w pompowniach
powodując ich awarię lub uszkodzenia;
- niedopałków papierosów, patyczków, lekarstw,
farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte
w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla
pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni;
- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników
sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np.
wirusem HIV czy żółtaczką;
- materiałów budowlanych, mieszanin

cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku,
popiołu, szkła, skór , obierek, wytłoczyn które
opadają na dno przewodów kanalizacyjnych
tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;
- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach
zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci
kanalizacyjnej;
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków
z kiszonek . Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej
części oczyszczalni;
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również
odprowadzać wód opadowych. Każdego roku
usuwamy dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej,
awarii pompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów,
które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele
z tych doprowadza do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska
powodują duże straty materialne, są uciążliwe dla
mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska
naturalnego.
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Gmina Kłomnice
pozyskała
samochody
Gmina Kłomnice pozyskała
nieodpłatnie samochody z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
Radomiu i Opolu. Samochody zostały
wycofane z eksploatacji w Policji ze
względu na zły stan techniczny.
Część samochodów po przeprowadzeniu
niezbędnych napraw będzie wykorzystywana do realizacji zadań jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z terenu Gminy Kłomnice.
Pojazdy, które są w bardzo złym stanie technicznym zostaną użyte przez jednostki OSP do
ćwiczeń między innymi w uwalnianiu zakleszczonych ludzi w zgniecionym samochodzie.
Po przeprowadzonych remontach w chwili
obecnej użytkowane są trzy samochody. Ford
Transit został użyczony Centrum Integracji
Społecznej i służy do transportu posiłków do
szkół i przedszkoli. Volkswagen Transporter
użyczony OSP Karczewice-Garnek jest wykorzystywany jako samochód ratownictwa
drogowego. Kolejny samochód - Jelcz 325
przystosowany został do posypywania dróg
gminnych i został użyczony OSP Kłomnice.
Red.
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Nagrodzeni uczniowie
Podczas XXVII sesji Rady Gminy Kłomnice 24 listopada odbyła się uroczystość wręczenia
listów gratulacyjnych dla uzdolnionej młodzieży z terenu naszej gminy. Wyróżnienia
otrzymali Bartosz Bąk, Roman Cisowski, Julia Drożdżyńska i Karolina Bajor.

G

ratulacje otrzymał Roman Cisowski,
absolwent Zespołu Szkół w Kłomnicach
zdobywca III miejsca w Ogólnopolskim
Turnieju Strzeleckim „Memoriał Wojciecha
Ruszkowskiego”. Pozostała trójka - Karolina
Bajor z Zespołu Szkół w Skrzydlowie, Julia
Drożdżyńska z Zespołu Szkół w Garnku oraz
Bartosz Bąk z Zespołu Szkół w Kłomnicach otrzymała listy gratulacyjne za sukcesy wokalne na konkursach i festiwalach regionalnych
i ogólnopolskich.

Składając gratulacje wójt Piotr Juszczyk
podkreślił, że sukcesy młodych mieszkańców
naszej gminy na imprezach regionalnych
i ogólnopolskich, a coraz częściej również
poza granicami naszego kraju, to najlepsza
forma promocji Gminy Kłomnice.
Przed zebranymi wystąpiła Julia
Drożdżyńska, zdobywczyni dwóch drugich
miejsc w VI Międzynarodowym Festiwalu
Młodych Talentów w Pradze. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
RK
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obchody Święta Niepodległości
Uroczysta Msza Św., przemarsz ulicami Kłomnic oraz uroczystości przy grobach
patriotów towarzyszyły kłomnickim obchodom Święta Niepodległości. Kłomnickim
obchodom Święta Niepodległości towarzyszyła uroczystość odsłonięcia tablicy
pamiątkowej związanej z jubileuszem 1050 lecia Chrztu Polski przy kościele
parafialnym w Rzerzęczycach.

W

uroczystościach wzięła udział
pani Poseł Lidia Burzyńska, wójt

Piotr Juszczyk, komisarz Przemysław
Mazurkiewicz, członek zarządu powiatu Jan

Listopadowa Sesja Rady Gminy
Adam Worwąg - Przewodniczący Rady Gminy
24 listopada 2016r o godz. 9.00 miała miejsce XXVII Sesja Rady Gminy.

R

adni zajęli się następującymi tematami:
1. Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok
– przesunięcia między działami budżetu niemające wpływu na równowagę finansową –
wpływy i wydatki nie uległy zmianie, zmieniło
się jedynie ich przeznaczenie. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
2. Określenie wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2017 rok – jest to
kontynuacja działań zainicjowanych w roku
poprzednim, mających na celu zachęcenie
operatorów leasingowych do rejestrowania
środków transportowych na terenie gminy Kłomnice. Stawki te zostały ustalone na
jednym z najniższych poziomów w kraju.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok – stawki podatku zostały
pozostawione na niezmienionym poziomie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy
Gminy Kłomnice z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2017. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5. Organizacja wspólnej obsługi przez Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice – są to zmiany wymuszone ustawowo. Należało dostosować strukturę i zasady
działania komórki do obowiązującego prawa.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6. Nadanie statutu Zespołowi EkonomicznoAdministracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice
– jest to uzupełnienie działań pojętych
w punkcie 5. Komórka musi funkcjonować
według danego statutu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłomnicach – w wyniku

Miarzyński, przewodniczący Rady Gminy
Adam Worwąg, dh Jędrzej Moderski, prezes
kłomnickiego koła Kombatantów RP, radni,
sołtysi, harcerze, przedstawiciele partii politycznych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kłomnice, kierownicy jednostek
organizacyjnych.
Wieczorem w Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Klepisko”. RK

licznych zmian legislacyjnych statut GOPS
w Kłomnicach był w wielu miejscach nieaktualny i wymagał naniesienia koniecznych
zmian. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
8. Dotacja przedmiotowa na rok 2016 dla
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
– samorządowego zakładu budżetowego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
9. Dotacja przedmiotowa na rok 2017 dla
Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach
– samorządowego zakładu budżetowego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
10. Nadanie nazw ulic we wsi Michałów
Rudnicki. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
11. Nadanie nazw ulic we wsi Chorzenice.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Komentarzem do sesji miało być zestawienie wysokości podatków obowiązujących
w sąsiednich gminach w odniesieniu do gminy
Kłomnice. Niestety prace w innych gminach
jeszcze trwają i nie wszystkie gminy mają już
zatwierdzone wysokości podatków, przez co
obraz takiego zestawienia byłby niepełny. Do
podatków wrócimy zatem w następnym numerze Gazety Kłomnickiej.
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Co w tym roku zrobił Powiat
w Gminie Kłomnice?
Jan Miarzyński - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego
W 2016 roku Powiat Częstochowski przeprowadził kilka ważnych dla Gminy
Kłomnice inwestycji. Największe dotyczyły zadań drogowych. Od dawna mieszkańcy
gminy oczekiwali przebudowy mostu w Skrzydlowie na rzece Warcie w ciągu drogi
na Krasice, którą zakończono w ostatnich dniach listopada. Stary most nie spełniał
bowiem podstawowych warunków bezpieczeństwa. Zniszczone były żelbetowe
przyczółki, w niektórych miejscach przerdzewiały dźwigary stalowe, a pomost
drewniany podziurawiony był jak sito. W zeszłym roku zamknięto most dla ruchu
pojazdów samochodowych.

O

becnie wybudowano most o długości 27
m i szerokości 10,5 m z nowymi przyczółkami żelbetowymi, na których ustawiono
żelbetowe przęsła, a na nich żelbetową płytę
pomostową. Na płycie ułożono trzy warstwy
asfaltu o łącznej grubości 20 cm. Jezdnia na
moście ma 7 m szerokości z jednostronnym
2 m chodnikiem pieszo – rowerowym i obustronnych 0,5 m bezpiecznikach. W pobliżu
mostu umocniono brzegi koryta rzeki z koszy siatkowo – kamiennych. Koszt budowy
mostu to 1,9 mln zł., z czego połowę środków
finansowych Powiat Częstochowski pozyskał
z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa.
Kolejnym, równie ważnym zadaniem
jest rozpoczęta w listopadzie odbudowa 2,3
km zniszczonej drogi powiatowej 1034 S
z Witkowic do Rzerzęczyc. Dotychczasowa
wąska droga o szerokości do 5 m nie posiadała odwodnienia i właściwej konstrukcji,
a jej nawierzchnia była uszkodzona i spękana. Ostatni remont drogi wykonano w 2004
r. przy okazji objazdu drogi krajowej DK – 91
w trakcie przebudowy wiaduktu kolejowego
w Kłomnicach. Konstrukcja nowej drogi o szerokości 6 m wykonana jest ze stabilizacji podłoża spoiwem cementowym grubości 25 cm, na
której ułożono 20 cm podbudowę z kruszywa
10

łamanego oraz trzech warstw asfaltu o grubości 17 cm. Z jednej strony drogi budowany
jest 2 m chodnik, z drugiej natomiast utwardzone kruszywem i destruktem asfaltowym
pobocze o szerokości 1 m. Do posesji sąsiadujących z drogą wykonane zostaną zjazdy
z kostki betonowej. Nie zapomniano również
o odwodnieniu drogi przy wykorzystaniu jednostronnego rowu a na 700 m odcinku drogi
w Witkowicach przy użyciu kanału deszczowego i chłonnych studzienek kanalizacyjnych. Koszt przebudowy drogi to 3,2 mln zł,
w tym 400 tys. zł z budżetu Gminy Kłomnice
na budowę chodnika i zjazdów do posesji.
Większość środków pochodzi z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, które
Powiat Częstochowski otrzymał w tym roku
przy wsparciu pani Poseł na Sejm RP Lidii
Burzyńskiej w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych po powodzi w maju 2010
r. Powyższe dofinansowanie otrzymać może
podmiot, któremu komisja wojewódzka zweryfikowała straty dotknięte skutkami powodzi.
Komisję powołał Wojewoda Śląski, w skład
której wchodzili przedstawiciele Wojewody
i Powiatu Częstochowskiego (w tym moja
skromna osoba). Szkody spisane w protokole weryfikacji są dla Rządu zobowiązaniem pokrycia kosztów usunięcia skutków

żywiołu. Tak też było w poprzednich latach
kiedy otrzymywaliśmy promesę na odbudowę 12 km dróg powiatowych, w tym: Garnek
- Kuźnica, w Karczewicach, Garnek - Święta
Anna, Rzerzęczyce – Kuchary, Bartkowice Pacierzów czy Kłomnice - Rzerzęczyce.
Również w listopadzie rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Kłobukowice Skrzydlów, w tym 1,2 km poszerzenia i wymiany nawierzchni pomiędzy Kłobukowicami
a Skrzydlowem oraz 2 km rowu w Skrzydlowie
wraz z 250 zjazdami z destruktu do posesji. Na
to zadanie, podobnie jak na drogę Witkowice
– Rzerzęczyce Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych po powodzi w maju 2010 r.
We wrześniu br. wyremontowaliśmy 1 km
drogi powiatowej w Rzekach. Zakres robót
obejmował sfrezowanie asfaltu na jezdni,
poszerzenie jezdni i ułożenie dwóch warstw
asfaltu grubości 9 cm. Ponadto wykonano
z kruszywa i frezu obustronne pobocze oraz
zjazdy do posesji.
Wczesną wiosną Powiat Częstochowski
zakończył czyszczenie i konserwację rowu
w Pacierzowie z rozebraniem tam bobrowych oraz usunięciem w pobliżu rowu drzew
i krzaków. Efektem robót było pozbycie się
wielohektarowego rozlewiska, które wcześniej
dewastowało i niszczyło korpus drogi powiatowej z Bartkowic do Pacierzowa.
Po ubiegłorocznych zmianach otoczenia
Domu Dziecka w Chorzenicach (wyrównanie
i wyczyszczenie terenu w pobliżu zbiornika,
nowe ogrodzenie), także w tym roku kontynuowano zagospodarowanie terenu z ułożeniem
dróg komunikacyjnych i parkingów z kostki
brukowej.
Na ukończeniu jest regulacja stanów prawnych nieruchomości pod drogą powiatową
Kłomnice – Zdrowa oraz drogą Rzerzęczyce
– Skrzydlów.
W pierwszej połowie roku Powiat
Częstochowski przygotował wniosek do konkursu na scalanie gruntów w ramach PROW
2014 – 2020 dla obiektu Zawada, Zberezka
i Śliwaków. Wniosek o przyznanie pomocy
finansowej w kwocie powyżej 12 mln zł dotyczy obiektu o łącznej powierzchni powyżej
1349 ha. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
na przełomie bieżącego i przyszłego roku.
Konkurencja w województwie śląskim jest
bardzo duża, dlatego też na wszystkie obiekty
nie wystarczy pieniędzy. Gdyby się powiodło
to po zakończonym scaleniu w Rzerzęczycach,
Skrzydlowie, Witkowicach, Chorzenicach
i Michałowie Rudnickim, byłoby to kolejne zadanie tak bardzo oczekiwane w naszej gminie.
2016 rok był sprzyjający dla Gminy
Kłomnice szczególnie pod względem inwestycji drogowych. Dzięki zaangażowaniu Władz
Powiatu Częstochowskiego udało się zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć, z których
przez długie lata korzystać będą mieszkańcy
naszej gminy.
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senatorska infolinia senioralna
Z senatorem Ryszardem Majerem (PiS), wiceprzewodniczącym Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz przewodniczącym Senackiego Zespołu
ds. Ochrony Konsumentów, inicjatorem kampanii społecznej Polska Przyjazna
Osobom Starszym rozmawiał Robert Kępa.
W trakcie roku Pańskiej pracy w Senacie
zajmował się Pan bezdomnymi Polakami
poza granicami kraju, prawami osób
starszych, ochroną konsumentów. Nie
są to pierwszoplanowe zagadnienia polityczne, zaryzykowałabym nawet tezę, że
te tematy, rzadko trafiające na pierwsze
strony gazet, mogą być postrzegane jako
margines pracy parlamentarnej.
Jeśli problemy dnia codziennego
Polaków potraktujemy jako margines, to
dobrze, mogę być senatorem od marginesu. Niezależnie od tego, w jakim stopniu
zdajemy sobie z tego sprawę, wszyscy jesteśmy zanurzeni w polityce społecznej
i od niej de facto uzależnieni. To że nie codziennie mówi się o wpędzaniu osób starszych w podstępne kredyty, czy też o tym,
że Polak mieszkający pod mostem w Paryżu
jest ciężko chory, nie oznacza, że problemy
te nie istnieją. Dla samych zainteresowanych są to dylematy na miarę życia i śmierci. Tymczasem to właśnie Senat jest tą izbą
parlamentu, w której, doskonaląc prawo,
możemy podejmować refleksję na jakością
życia naszych obywateli, tak by uzupełniając
system prawny również wpływać na zmiany
w myśleniu o potrzebujących.
Powinniśmy więc inaczej, w innych
kategoriach, myśleć o bezdomnych,
o seniorach?
Wychodząc z okresu PRL-u, państwa
totalnej opieki nad każdą dziedziną życia,
po przełomie lat 90, czyli naszej transformacji systemowej, zaczęliśmy budować rzeczywistość liberalną, wolnościową. Myślnie
typu: każdy jest odpowiedzialny za to, co
robi i czym jest, zbudowało mit fałszywej
rzeczywistości. Zabrakło elementarnego solidaryzmu społecznego, a polityka społeczna
przybrała w wielu obszarach formułę dość
marginalną, tak w obszarze wydatków, i jak
działania. Takie myślenie było obecne wśród
wielu decydentów, nie tylko szczebla centralnego ale też na poziomie samorządów.
Niejeden wójt i burmistrz oburzał się w rozmowie ze mną, kiedy stawiałem diagnozę,
że ma liberalne podejście do rzeczywistości.
Wydatki na inwestycje i rozwój infrastruktury są bardzo ważne, ale nie możemy nigdy
zapominać, że mamy w gminach seniorów,
osoby, którym żyje się gorzej, które wymagają wsparcia, właściwych usług opiekuńczych, a czasami umieszczenia w placówce

całodobowej – i musimy na to znaleźć odpowiednie środki finansowe.
Z myślenia o seniorach pojawił się pomysł kampanii społecznej „Polska
Przyjazna Osobom Starszym”?
To najszersza wielopłaszczyznowa inicjatywa, którą podjął Senacki Zespół ds.
Ochrony Konsumentów. Wraz z grupą senatorów oceniliśmy, że jest wiele do zrobienia w zakresie ochrony konsumenckiej
i skupiliśmy się na dwóch grupach, które
wydają się najsłabsze na rynku. Pierwsza
grupa to młodzież, tu szczególnie ważny
jest kontekst dopalaczy, których dostępność
w trybie pilnym trzeba ograniczyć, a druga
to seniorzy. Osoby starsze nader często bywają ofiarami manipulacji przy zakupach,
w związku z czym ważne jest nie tylko stanowienie odpowiedniego prawa, ale także
informacja o nim. Często bywają one zagubione w gąszczu przepisów, albo nie zdają
sobie po prostu sprawy z przysługującym
im praw.
W ramach kampanii uruchomiono
Senatorską Infolinię Senioralną. Czy już
działa? Czy seniorzy telefonują?
Zawsze w poniedziałek od 8 do 16 działa
nasz telefon. W gminach wiejskich mamy
problem z przepływem informacji między
instytucjami publicznymi a osobami starszymi. Część telefonów dotyczy spraw związanych z pomocą społeczną. Seniorzy pytają, gdzie i z jakiej pomocy mogą skorzystać,

jakie są procedury dostania się do domu
pomocy społecznej, jaki jest wykaz darmowych leków dla osób powyżej 75. roku
życia, jakie należy spełnić kryteria i gdzie
należy się udać, aby się starać o uzyskanie
stopnia niepełnosprawności. Pojawiają się
kwestie związane z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych np. sugestie niewłaściwie
wyliczonej renty bądź emerytury, czy też
brak wszystkich potrzebnych dokumentów.
W sprawach sądowych niewiele możemy
pomóc, ale podpowiadamy pomoc prawną.
Część telefonów dotyczy spraw różnych,
m.in. zakłócania miru domowego, uciążliwych sąsiadów, spraw spadkowych, zawarcia
niekorzystnych umów przez telefon. Jakość
obsługi seniora jako konsumenta pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Mamy
rzeczników, ale informacja o ich działalności też, jak się okazuje, nie jest powszechna.
Czy planuje Pan rozwijać infolinię?
Oczywiście, jesteśmy po to, by służyć.
Telefony pokazują, w jakich obszarach
osoby starsze są pozostawione same sobie
i w czym władze publiczne powinny im pomóc. W naszej kampanii nie przypadkowo
zwracamy uwagę na upowszechnianie informacji, co jest równie ważne jak opieka,
aktywizacja i partycypacja. Z partycypacją
również wiążemy spore nadzieje, bo same
osoby starsze winny się upominać o swoje
prawa na przykład w ramach gminnych rad
seniorów, są one co prawda wciąż nieliczne,
ale zachęcam samorządowców, by je tworzyli. W najbliższym czasie w ramach kampanii
wydamy broszurę instruktażową wspierającą powstawanie rad seniorów.
Dziękuję za rozmowę.
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KŁOMNICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Jadwiga Kaczorowska, Elżbieta Owczarek
W dniu 4 grudnia 2016 r. w Hali Sportowej ZS w Kłomnicach odbył się Kłomnicki
Jarmark Bożonarodzeniowy. Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Kłomnice,
a współorganizatorami: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice,
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Kłomnicach, Polski Związek Wędkarski
– Okręg Częstochowa, Koła Pszczelarskie z Kłomnic i Garnka oraz Koła Łowieckie
„Jenot”, „Lis”, „Łoś”, „Łowiec” i „Cyranka”.

Z

organizowanie tak dużej imprezy nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie sponsorów,
za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy.
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Są nimi: Bank Spółdzielczy w Kłomnicach,
Robert Wójcik – Firma Urządzenia
Rekreacyjno-Rozrywkowe ViV, Zbigniew Strach

– Zakład Oczyszczania Miasta, Gospodarstwo
Agroturystyczne „Niezapominajka” - Mirosław
Ślęzak, Sklep „Mrówka” z Garnka, Grzegorz
Rachwalik – radny Gminy Kłomnice, Koła
Łowieckie: „Łowiec” z Radomska, „Jenot”
i „Łoś” z Częstochowy, „Cyranka” z Sosnowca
i „Lis” z Dąbrowy Zielonej, Państwo Dariusz
i Aneta Kozakiewiczowie z Kłomnic, Sklep
Evita - Pan Tomasz Drab.
Dla licznie przybyłych mieszkańców, nie
tylko z terenu naszej gminy, przygotowano wiele atrakcji. Na początku obejrzeliśmy występy
chóru młodszego „Wesoła Pięciolinia”, solistów
oraz zespołu wokalnego „Wesoła Pięciolinia”
pod kierunkiem pani Elżbiety Twardoch.
Następnie Zespół Obrzędowy „Grusza”
z Rzerzęczyc zaprezentował obrzęd „Jak to ze
lnem było”, a po nim wystąpiła Orkiestra Dęta
OSP Karczewice – Garnek oraz soliści z terenu
Gminy Kłomnice. Ponadto w czasie jarmarku
rozstrzygnięto konkurs na najlepszą zupę grzybową, który wygrały panie ze Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice. Po konkursie odbył się pokaz psów myśliwskich, a po
pokazie zagrała Orkiestra Dęta OSP Kłomnice
oraz zatańczyły mażoretki przygotowane przez
panią Annę Kościuch. Z kolei obejrzeliśmy
występ utytułowanego Zespołu Śpiewaczego
„Klepisko”. Duże wrażenie na widowni zrobił
Zespół Taneczny „Senioritki”, który wykonał
taniec cygański. Był to wyjątkowo udany debiut
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zespołu przed większą publicznością. Następnie
rozstrzygnięto coroczny Powiatowy Konkurs
„Anioły i Pierniki” pod honorowym patronatem poseł na Sejm Lidii Burzyńskiej. Nagrody
wręczała osobiście pani poseł, Wicewójt Gminy
Kłomnice – Adam Śliwakowski, radny Powiatu
Częstochowskiego Jan Miarzyński oraz radni
Gminy Kłomnice.
Dodatkową atrakcją była prezentacja warzenia gulaszu z dziczyzny w wykonaniu specjalisty
kuchni myśliwskiej - Zbigniewa Chłopeckiego
z programu „Ostoja”, połączona z degustacją.
Mistrzowi pomagały panie kucharki ze szkoły
w Kłomnicach. O godz. 18.30 odbyło się długo
i niecierpliwie wyczekiwane losowanie nagród
głównych loterii fantowej, które poprowadziły
organizatorki loterii – Jadwiga Kaczorowska
i Beata Wyrwał. Jak zawsze najwięcej emocji
wzbudziło losowanie najcenniejszych nagród –
roweru ufundowanego przez Bank Spółdzielczy
w Kłomnicach oraz kuchenki mikrofalowej
i robota kuchennego zakupionych przez Radę
Rodziców ZS w Kłomnicach. W tym miejscu
warto wspomnieć o pozostałych sponsorach
loterii, a byli nimi: Spółdzielnia Uczniowska
i Samorząd Szkolny ZS w Kłomnicach oraz
właściciele okolicznych sklepów. Wszystkim
dziękujemy! Na zakończenie jarmarku wysłuchaliśmy koncertu Częstochowskiej Kapeli
Biesiadnej „Grupa Romana”.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy mogli skosztować specjałów regionalnej
kuchni przygotowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich z Rzerzęczyc, Garnka i Skrzydlowa
oraz panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice. Uroczystego poświęcenia świątecznych przysmaków dokonał ks.
Stanisław Krupiński. Czynna była także kawiarenka, a prowadziły ją, jak co roku, Panie z Koła
Rękodzielniczego. Wolontariusze z naszej
szkoły, pod opieką p. Marzanny Borkowskiej
i p. Małgorzaty Zięby, sprzedawali upieczone
własnoręcznie ciasteczka i pierniki oraz ozdoby choinkowe. Środki uzyskane ze sprzedaży
zostaną przeznaczone na pomoc najbardziej
potrzebującym dzieciom. Także uczniowie
uczęszczający na zajęcia koła plastycznego
w ramach świetlicy sprzedawali pięknie wykonane ozdoby choinkowe i filcowe pluszaki.
Opiekunem koła plastycznego jest p. Marta
Ojrzyńska, pod kierunkiem której pięknie udekorowano również halę na tegoroczny jarmark.
W czasie trwania imprezy liczni wystawcy
oferowali różnorodne ozdoby bożonarodzeniowe, wyroby rękodzielnicze, świąteczne wypieki, wyroby regionalne. Był także kącik myśliwski i stoisko dla miłośników wędkarstwa.
W dniu jarmarku nie mogło zabraknąć Świętego
Mikołaja, który rozdawał dzieciom słodycze.
Najmłodsi zajadali się również popcornem,
watą cukrową, skakali na dmuchanym zamku
oraz mieli możliwość malowania aerografem.
Mamy nadzieję, że Kłomnicki Jarmark
Bożonarodzeniowy stanie się tradycją naszej
gminy i spotkamy się na nim ponownie za rok.

Pomagamy Polakom na Wileńszczyźnie
Robert Kępa
Bardzo serdecznie dziękujemy za ogromne serce i życzliwość, jakie Państwo okazali
włączając się w akcję pomocy Polakom na Wileńszczyźnie. Biorąc pod uwagę ilość
zebranych artykułów spożywczych, słodyczy, maskotek i zabawek możemy śmiało
powiedzieć, że nie było na terenie Gminy Kłomnice rodziny,
która nie włączyłaby się w tą patriotyczną akcję.

G

mina Kłomnice już po raz drugi
uczestniczyła w organizowanej przez
Stowarzyszenie Patriotyczne „KRESY”
w Częstochowie akcji charytatywnej dla
Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie.
Akcja polega na zbiórce artykułów żywnościowych i słodyczy, które trafią do polskich rodzin i szkół na Kresach w okresie Świąt Bożego
Narodzenia.
W tym roku z artykułami żywnościowymi
dotarliśmy do Polaków mieszkających w gminach Jaszuny i Mickuny oraz parafian w kościele w Nowej Wilejce – mówi ks. Ryszard
Umański, koordynator akcji. – Słodycze
i maskotki Święty Mikołaj przekazał dzieciom
w polskim przedszkolu w Mickunach i w polskiej szkole w Jałówce i w Pakienie.
Wspólnie z organizatorami akcji, Polaków
na Wileńszczyźnie odwiedzili partnerzy akcji w tym przedstawiciele samorządu miasta
Częstochowy oraz gmin Konopiska, Mstów,
Olsztyn, Poczesna, Poraj, Rędziny i Kłomnice.
Naszą gminę reprezentowała Barbara Mizera –
sekretarz Gminy Kłomnice oraz Robert Kępa
– odpowiadający w Urzędzie Gminy za współpracę z zagranicą.
Podczas wyjazdu przedstawiciele naszej
gminy spotkali się z Marianem Rynkiewiczem
szefem Koła Pszczelarzy Rejonu Wileńskiego
i przewodniczącym społeczności Niemenczyna
oraz rozmowy o nawiązaniu współpracy
miasta Niemenczyn z naszą gminą. To 5 tysięczne miasteczko jest nieformalną stolicą
Rejonu Wileńskiego oraz bardzo ważnym na
Wileńszczyźnie ośrodkiem polskości.

W sposób szczególny dziękujemy przedszkolakom z Rzerzęczyc, Witkowic i Rzek
oraz dyrekcji Przedszkola w Rzerzeczycach
za włączenie się do akcji – mówi wójt Piotr
Juszczyk. – Dziękujemy również Zespołom
Szkół w Garnku, Konarach, Kłomnicach,
Rzerzęczycach, Skrzydlowie, Witkowicach
i Zawadzie za zbiórkę artykułów spożywczych
i słodyczy oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Kłomnicach za wspaniały koncert, podczas
którego zebraliśmy bardzo wiele maskotek
i zabawek dla polskich dzieci z Wileńszczyzny.
Podziękowania należą się również przedsiębiorcom, którzy odpowiedzieli na apel wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka i włączyli się do naszej akcji - państwu Barbarze
i Dariuszowi Kępkom, Halinie i Andrzejowi
Perlińskim, Sabinie Ślęzak, Dorocie Kubik,
Tomaszowi Drabowi, Włodzimierzowi
Łęgowikowi i Adamowi Królikowi. Dziękujemy
również Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” i Centrum Integracji Społecznej
w Kłomnicach za pomoc w transporcie zebranych darów.
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Koncert charytatywny – ZA MISIA
Katarzyna Sosnowska
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.
W sobotni wieczór 19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbył
się charytatywny koncert dla polskich dzieci z Wileńszczyzny.

B

iletem wstępu na wydarzenie był pluszowy
miś. Rezultat przeszedł nasze oczekiwania.
Rekordowa frekwencja, uginające się stoły od
zebranych pluszaków, maskotek oraz zabawek.
Po oficjalnym otwarciu przez Wójta
Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka, głos zabrał Ksiądz Ryszard Umański - pomysłodawca akcji pomocy Polakom na Wileńszczyźnie.
W programie można było zobaczyć zespół
instrumentalny Big Band Kłomnice i Okolice
pod batutą Marcina Gały, grupę początkującą
oraz starszą Zespołu „Kłomnickie Płomyczki”,
Koło Gospodyń Wiejskich z Garnka, Zespół
Śpiewaczy ze Skrzydlowa, Folklorystyczny
Zespół Śpiewaczy „Klepisko”, Zespół Obrzędowy
„Grusza” z Rzerzęczyc oraz w dwóch odsłonach
Klub Tańca Towarzyskiego „Styl”. Dwukrotnie
zaprezentowała się Pracownia Teatralna
„Dratwa” w muzycznym repertuarze. Ponadto
mieliśmy okazję oglądać debiutujący zespół taneczny – Senioritki, który zachwycił niezwykle
barwnym tańcem cygańskim. Po raz pierwszy

na deskach sceny wystąpił również iluzjonista
Gianluca Viscio z Witkowic. Całość wydarzenia
zwieńczyła zabawa taneczna przy muzyce DJ
Helou z Kłomnic. Wszystkim zaprezentowanym
grupom artystycznym dziękujemy za przygotowanie artystyczne oraz świetne występy.
Podziękowania kierujemy również do wszystkich wolontariuszy, Dyrekcji oraz Rad Rodziców
Zespołu Szkół z Garnka, Konar, Witkowic,
Skrzydlowa, Rzerzęczyc, Kłomnic oraz Pawła
Leśniaka za prowadzenie całej imprezy.
Pierwszego grudnia delegacja z gminy
Kłomnice wraz przedstawicielami sąsiednich
gmin wyruszyła na Litwę, aby dostarczyć naszym

Kalendarz wydarzeń kulturalnych
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10
12
13

grudnia 2016 – Warsztaty fotograficzne w ramach Mobilnego
Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Sali
Sesyjnej Urzędu Gminy
stycznia 2017 – Bal Choinkowy
Przedszkolaków w GOK Kłomnice

stycznia 2017 – warsztaty fotograficzne w ramach Mobilnego
Uniwersytetu Kultury i Sztuki

stycznia 2017 – XXVII Gminny
Festiwal Kolęd i Pastorałek w GOK
Kłomnice

14

Rodakom zgromadzone zabawki oraz pozostałe
zebrane produkty. Obdarowane zostały gminy
Jaszuny i Mickuny, parafia w Nowej Wilejce,
szkoła w Jałówce oraz Pakienie. Dziękujemy
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, za
przyłączenie się do akcji pomocy Polakom na
Wileńszczyźnie. Pamiętajmy, że dobro zawsze
powraca.

15
16
22
12

stycznia 2017 – 25 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w OSP Rzerzęczyce
styczeń 2017 – Początek Akcji Ferie
w GOK
stycznia 2017 – Gala Kolęd
i Pastorałek w GOK Kłomnice

luty 2017 – Wernisaż wystawy
pod tytułem „Struktura żywiołu”
autorstwa Marty Ojrzyńskiej oraz
wystawa witraży Doroty Kowalczyk

LISTOPAD/gRUDZIEŃ 2016

Premiera spektaklu Mały Książę
Katarzyna Sosnowska
„A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze się widzi tylko sercem. Najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu...” W sobotni wieczór 10 grudnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłomnicach odbyła się premiera spektaklu „Mały Książę” w wykonaniu
Pracowni Teatralnej „Dratwa”.

T

o już drugi utwór teatralny prezentowany
przez tę grupę artystyczną. Pełna widownia, nastrojowe światła, skupienie na twarzy
dorosłych i dzieci były widoczne przed rozpoczęciem przedstawienia. Po krótkim otwarciu
oraz przywitaniu gości, zgasły światła, a wtedy
pośród murów sali widowiskowej rozbrzmiały utwory wokalne w wykonaniu Dawida
Chybalskiego, Marty Gonery oraz Piotra
Woldana. Mały Książę i Róża w barwnych kostiumach w przekonywujący sposób opowiadali
o miłości i trosce o siebie nawzajem. Doskonałe
efekty specjalne oraz wyreżyserowane w punkt
kolorowe, rozedrgane światła dodawały kolorytu kolejnym scenom niezwykłej historii
małego chłopca. O rzetelną oprawę świateł

zatroszczyła się Karolina Gonera. Reżyser –
Dawid Chybalski zadbał o dynamikę przedstawienia scen, budującą napięcie muzykę
oraz różnorodność postaci. Natomiast pełną
symboli, nietuzinkową scenografię wykonała
Marta Gonera. Pośród aktorów należy wyróżnić również Julię Matuszczyk, która wcieliła
się w postać lisa opowiadającego o budowaniu
więzów. Ogromne podziękowania dla „Dratwy”
za wybór utworu.
„Mały Książę” to niezwykła opowieść i tylko pozornie jest to nowela przeznaczona dla
dzieci. Pod warstwą baśniowej fabuły pełnej
wieloznaczności, znajduje się też wątek realistyczny i psychologiczny. Przez to spektakl ten
jest naprawdę wyjątkowy.

Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki
Renata Krawiec

o teatrze. Dużo radości sprawiły młodzieży
zajęcia praktyczne z aktorką. Twórcze spotkania odbywają się cyklicznie, w terminach
ustalanych przez organizatorów.

Dwie klasy Gimnazjum z Kłomnic wzięły udział w atrakcyjnych zajęciach, w ramach
współpracy z Mobilnym Uniwersytetem Kultury i Sztuki prowadzonym przez
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

P

rowadząca - aktorka Katarzyna Skolik
– Miedziak. O niej samej można powiedzieć - pasja teatralna i taneczna. Od 2013 roku
w MDK w Częstochowie prowadzi z sukcesami

- Teatr ruchu na poddaszu. Sympatycznie
i z obopólną radością odbyły się warsztaty
teatralne w naszym Ośrodku w dniu 24 listopada, trochę podstaw z zakresu wiedzy
15
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XI Powiatowy Konkurs Anioły i Pierniki
Renata Krawiec
Każdy z twórców przez jedenaście lat pokazuje różne oblicza anioła, są wśród nich
pracowite, radosne, dostojne, śpiewające, grające, tańczące, pyzate, śpiące, ale także
anioł na huśtawce, na nartach, czy anioł w glanach.

P

ierniki jako ciasteczka, przecudne, misternie lukrowane, ale też architektura: kościoły, szopki, zamki i pałace. Jedne
i drugie formy prac w wykonaniu czterech
kategorii wiekowych: przedszkolnej, szkoły
podstawowej, gimnazjalnej i dorosłych. Do
GOK w Kłomnicach w roku bieżącym trafiło 468 szt. aniołów z masy solnej oraz 158
opakowań pierników z następujących gmin
powiatu częstochowskiego, zawierciańskiego
i myszkowskiego: Niegowa, Lelów, Mykanów,
Rędziny, Olsztyn, Ogrodzieniec, Kamienica
Polska, Koniecpol, Olsztyn, Kruszyna i liczne
miejscowości z tych gmin. W tej statystyce
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znajdują się wszystkie miejscowości naszej
gminy.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło
w dniu 4 grudnia na Kłomnickim Jarmarku
Bożonarodzeniowym w Hali Sportowej.
Konkurs był pod Patronatem Poseł na
Sejm RP – Lidii Burzyńskiej. Organizator
GOK w Kłomnicach przy współpracy GOPS
w Kłomnicach i dofinansowaniu Samorządu
powiatu częstochowskiego. Licznie przybyli
zwycięzcy z całymi rodzinami cieszyli się że są
pośród uhonorowanych nagrodami. Nagrodę
z rąk Poseł na Sejm RP – Lidii Burzyńskiej odebrała w imieniu uczniów Szkoły Podstawowej

im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
gm. Mykanów – nauczycielka p. Anna
Oberska – Wilk za wieloletnią aktywność,
zaangażowanie i dyscyplinę przestrzegania
terminu dostarczania prac. Cel konkursu
realizowany w kilku etapach. Pierniki rozwiezione i rozdane podopiecznym z GOPS
w Kłomnicach. Teraz czeka nas wszystkich
wyjątkowa praca, zwłaszcza Wolontariuszy
Akcji Charytatywnej „Dzieci – Dzieciom”. Po
sprzedaniu aniołów i uzyskaniu pieniędzy,
zakupimy paczki żywnościowe w Wafelku.
Ostatni etap będzie wtedy, kiedy rozwiozę
je do gmin uczestniczących w konkursie, tuż
przed kolejnymi świętami. Do zobaczenia!
Dziękujmy naszemu wieloletniemu
darczyńcy Tomaszowi Drab – Sklep „Evita”
w Kłomnicach.
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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Sztab Ziemi Kłomnickiej
15 stycznia 2017r. odbędzie się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku zagra ona „Dla Ratowania Zdrowia i Życia Dzieci i Seniorów”. W Gminie
Kłomnice już po raz drugi zagramy razem z Wielką Orkiestrą. Finał zorganizowany
będzie przez Sztab Ziemi Kłomnickiej nr 3659.

C

ały czas pracujemy, to duże przedsięwzięcie logistyczne obejmujące teren całej
gminy oraz miejscowość Borowno. Obecnie
zakończyła się rekrutacja wolontariuszy, jest
ich 37. Podczas finału zobaczymy młodych
dobroczyńców kwestujących z puszkami
i serduszkami.
25 finał WOŚP odbędzie w Sali OSP
w Rzerzęczycach. Rozpocznie go o godz.
14.00 występ Orkiestry Dętej OSP Kłomnice.
Ponadto popołudnie i wieczór umilą nam: grupa R-Style w składzie: Adrian Franc i Kalina
Matysiak - uczestnicy programu „Mam
Talent”, grupa Street Workout Częstochowa
- pokaz akrobatyki siłowej, pokazy iluzji w wykonaniu Gianluca Visco z Nieznanic oraz iluzjonisty z Częstochowy Kamila Dawczyka,

pokaz tańca cygańskiego w wykonaniu
grupy tanecznej Senioritki, występ zespołu
Centurion z Kłomnic, punkrockowy zespół
Leśne Ludki z Panek, zespól disco polo Ona
i Oni z Częstochowy, występ Niespodzianka
w wykonaniu Adama Śliwakowskiego ze swoją
grupą muzyczną, na koniec do tańca zagra
zespół Ambaras Band.
Poza tym podczas finału zaprezentują się
szkoły ze swoimi programami artystycznymi.
Druhny z miejscowych OSP wykonają pokaz
Pierwszej Pomocy. Podczas finału będzie można skorzystać z usług fryzjerskich firmy Matrix
i Viola z Kłomnic oraz firm kosmetycznych
ORIFLAME i AVON. Nie zabraknie malowania twarzy, kuchni polowej z gorącym strażackim żurem, kawiarenki ze słodkościami

i napojami, posiłków przygotowanych przez
Panie z Kół Gospodyń, a także występów
Zumby. Tradycyjnie o godz. 20:00 na niebie
zabłyśnie Światełko do Nieba.Niebawem
ukaże się program, szczegółowe informacje na temat finału znajdziecie Państwo na
Facebooku pod adresem www.facebook.com/
WospZiemiKlomnickiej.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie
do sali OSP w Rzerzęczycach w dniu 15 stycznia 2017r. od godziny 14.00. W ubiegłym roku
sztab zebrał dzięki Państwa pomocy kwotę
12.973 zł 96 gr. Jaka będzie kwota podczas tego
finału? Dowiemy się w styczniu. Serdecznie
zapraszamy!

Gminny
Konkurs

Recytatorski
Renata Krawiec

Zainteresowania, energia i emocje
wszystkich recytatorów towarzyszyły
15 listopada XXVII Gminnemu
Konkursowi Recytatorskiemu. Tych
mniejszych, większych i największych
- gimnazjalistów. Dobrze dobrany
repertuar dla wszystkich kategorii
wiekowych dzieci i młodzieży.

W

kategorii najstarszej dużym zainteresowaniem cieszyła się powieść „Yellow
Bahama w prążki” – Ewy Nowak. Komisję
sędziowską tworzyli aktorzy z Teatru im. A.
Mickiewicza: Teresa Dzielska i Adam Hutyra.
Wybrano najlepszych spośród recytatorów,

którzy reprezentować będą recytatorów
Gminy Kłomnice na przesłuchaniach powiatowych w Regionalnym Ośrodku Kultury
w Częstochowie na wiosnę 2017 r. Do nich
należą: Maja Góra (Garnek), Iga Małek
(Witkowice), Damian Kuc (Rzerzęczyce),

Natalia Plewińska (Rzerzęczyce), Gabriela
Dobrzańska (Konary) i Zuzanna Bąk
(Konary).
Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych eliminacjach.
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Mikołajki w GOK
Jarosław Policiński
Siłą rozwoju każdej społeczności jest młodzież. Ta kłomnicka po raz kolejny to udowodniła.
Grupa młodych i utalentowanych ludzi z terenu Gminy Kłomnice tworząca w GOK
Pracownię Teatralną postanowiła zorganizować dla przedszkolaków wyjątkowe Mikołajki.

W

dniu 6 grudnia budynek Gminnego
Ośrodka Kultury zapełnił się dziećmi,
na które czekała moc atrakcji i niespodzianek. Na deskach sceny zaprezentowany został
spektakl, specjalnie na tę okazję przygotowany. Teatralna grupa pod wdzięczną nazwą
„Dratwa” wcieliła się w postacie z książki
Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę” jednej

z najważniejszych utworów literackich XX wieku. Radość zgromadzonych przedszkolaków
była nie do opisania. Żywa aranżacja dzieła
i ekspresyjna gra młodych aktorów powodowały salwy śmiechu wśród zgromadzonej publiczności. Przedstawienie zostało wyreżyserowane
przez Dawida Chybalskiego, a kolorową i niezwykle urzekającą scenografię przygotowała

Bliskość sztuki
Katarzyna Sosnowska
W dniu 4 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbył się wernisaż
wystawy prac malarskich Stefana Gadziny pod nazwą „Krajobrazy w malarstwie”.

A

utor urodził się w 1946 r. w Miedźnie,
z wykształcenia jest inżynierem
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włókiennictwa. Obecnie mieszka i tworzy
w Częstochowie. Zainteresowanie plastyką

Marta Gonera (która jednocześnie wcieliła się
w jedną z głównych ról). Postać Księcia niezwykle barwnie odegrał Piotr Woldan mieszkający
w Zawadzie uczeń częstochowskiego liceum
im. Kopernika Swoją rolę równie pięknie odegrała Julia Matuszczyk uczennica Gimnazjum
w Kłomnicach.
Samo przedstawienie to nie wszystko na co
mogła liczyć zgromadzona publiczność. Kiedy
gromkie brawa ucichły na sale wszedł wyjątkowy gość Święty Mikołaj w postać którego perfekcyjnie wcielił się radny Gminy Kłomnice,
a zarazem sołtys, p. Stanisław Matuszczak.
Święty Mikołaj rozdał prezenty każdemu
przedszkolakowi, a na pożegnanie słodycze.
Wszystkim, którzy pomogli zorganizować to
wyjątkowe wydarzenie bardzo dziękujemy.
i szeroko pojętą sztuką przejawiał już od dzieciństwa. Jednak malarstwu oddał się dopiero
w „trzecim okresie życia”. Przez wiele lat należał do Związku Artystów Nieprofesjonalnych
w Częstochowie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w całej
Polsce. Szczególną uwagę poświęca technice
olejnej, pastelowej oraz sepii.
Tym razem na zaprezentowanych pracach
pokazał pejzaże, martwą naturę oraz architekturę. Po oficjalnym otwarciu wystawy artysta
opowiedział o swojej twórczości, dorobku artystycznym oraz planach na przyszłość. Nie
zabrakło również nastrojowej muzyki, przy
której można było kontemplować okazałą
twórczość Pana Stefana. Całość wydarzenia
zwieńczył występ uzdolnionego solisty z naszej gminy – Piotra Woldana.
Kilka dni po wernisażu artysta spotkał się
z przedszkolakami z Kłomnic, opowiedział
im o stosowanych technikach malarskich oraz
miejscach przedstawionych na obrazach.
Zaprezentowaną ekspozycję można było
oglądać do 14 listopada.
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Mikołaj odwiedził OCHRONkę w Garnku
Anna Kępa
W przededniu swoich imienin Świetlicę „Ochronka” w Garnku odwiedził sam
Święty Mikołaj. Mikołaj obdarował upominkami ponad pięćdziesiąt dzieci, które
uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w ciągu tego roku przez Świetlicę.

D

zieciaki prezentowały Mikołajowi swoje
talenty muzyczne, recytatorskie, sportowe i plastyczne. Święty opuścił Ochronkę

z workiem pełnym kartek z życzeniami i upominkami wykonanymi własnoręcznie przez
podopiecznych świetlicy.

Przygotowanie paczek było możliwe dzięki środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Garnek i Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Niespodzianka dla dzieci
z Karczewic
Anna Kępa
To już zaczyna być tradycją, że Fundacja Karczewice i strażacy pomagają Świętemu
Mikołajowi dotrzeć do wszystkich dzieci z Karczewic. Tak też to było w tym roku,

F

undacja na Rzecz Promocji i Rozwoju
Sołectwa Karczewice we współpracy
z Ochotniczą Strażą Pożarną KarczewiceGarnek i przy szczodrym sercu naszych
sponsorów Gabrieli i Józefa Kozów, odwiedzili

wszystkie dzieci w Karczewicach. W tym roku
zawitaliśmy do prawie 50 domów i rozdaliśmy
słodycze i zabawki 70 dzieciom.
Wieczór był bardzo męczący ale szczere
uśmiechy dzieciaków były tego warte. Mamy

nadzieję, że za rok uda nam się powtórzyć to
przedsięwzięcie.
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Wieczornica
z okazji
11 listopada
11 listopada w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłomnicach odbyła się
uroczysta wieczornica upamiętniająca
jedno z najważniejszych wydarzeń
w historii naszego kraju.

Ś

więto Odzyskania Niepodległości to dla
każdego Polaka ważna data, to symbol
zwycięstwa. Jest to niewątpliwie okazja do refleksji i zadumy nad wartością jaką dla każdego z nas jest Ojczyzna. Święto Odzyskania
Niepodległości to symbol patriotyzmu, to
dzień w którym miłość do Polski ma okazję
być wyjątkowo eksponowana. Tak też miało
miejsce w tym roku w Kłomnicach.
Część artystyczną poświęconą obchodom otworzył Wójt Gminy Kłomnice Piotr
Juszczyk. Zgromadzona publiczność w podniosłej atmosferze miała okazję zapoznać się
z krótkim referatem historycznym przygotowanym na tę okazję przez pracownika GOK
w Kłomnicach p. Jarosława Policińskiego.
W ciekawy sposób przybliżył on proces powstawania legendy narosłej wokół osoby
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie
Śpiewaczy
Zespół
Folklorystyczny Klepisko prowadzony przez
p. Mieczysława Tkacza wykonał krótki recital
przygotowany specjalnie na tę okazję składający się z pieśni patriotycznych i żołnierskich.
Emocje towarzyszyły również przy wręczaniu nagród z okazji Turnieju Strzeleckiego
o puchar Wójta Gminy Kłomnice w kategorii
Senior i Seniorka.
Uroczystości odbywające się w budynku
Kłomnickiego Ośrodka Kultury były częścią
oficjalnych obchodów Święta Niepodległości
organizowanych przez Urząd Gminy
w Kłomnicach. 			
Red.

Sukces Orkiestry Dętej z Kłomnic
Marcin Gała
W dniu 3 lipca 2016 roku Orkiestra Dęta OSP Kłomnice wzięła udział w ostatnim
z siedmiu festiwali organizowanych w ramach XXIV Regionalnych Przeglądów
Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, który odbył się w Częstochowie.
Orkiestra awansowała do etapu regionalnego po kwalifikacji na poziomie
wojewódzkim w Olbrachcicach (gmina Dąbrowa Zielona) w 2015 roku.

O

rganizatorami przeglądu byli m.in.
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydent Miasta Częstochowy, Regionalny
Ośrodek Kultury w Częstochowie, Wójt
Gminy Mykanów oraz Gminne Centrum
Muzyki i Tańca w Mykanowie.
W Częstochowskim przeglądzie zorganizowanym na Placu Biegańskiego wzięło
udział 13 orkiestr z różnych województw
tj. śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego,
mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.
Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: obowiązkowej marszowo-koncertowej oraz nieobowiązkowej parady marszowej
z udziałem mażoretek lub cheerleaderek.
Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym
przemarszem orkiestr III Aleją NMP na
teren prezentacji konkursowych gdzie po
uroczystym przywitaniu, zespoły wspólnie

wykonały kilka utworów. Indywidualna prezentacja orkiestr obejmowała trzy dowolne
utwory w tym jeden utwór polskiego kompozytora. Po zakończonych przesłuchaniach
nastąpiła prezentacja musztry paradnej.
Orkiestra Dęta OSP Kłomnice zaprezentowała się również w tej kategorii wraz z grupą
mażoretek, których występ wywołał duży
aplauz wśród zebranej publiczności.
Dla Orkiestry wraz z grupą mażoretek
przegląd ten okazał się ogromnym sukcesem i zaowocował kwalifikacją do etapu
ogólnopolskiego. Z ponad 800 orkiestr OSP
działających na terenie Polski do festiwalu
ogólnopolskiego po konkursach wojewódzkich i regionalnych zostało zakwalifikowanych 20 orkiestr w tym Orkiestra Dęta OSP
Kłomnice. Festiwal ogólnopolski odbędzie się w czerwcu 2017 roku w Wiśle lub
Częstochowie.

Gratulacje dla prezesa Bońka
Anna Koza z Klubu Sportowego Metal Rzeki Wielkie i Andrzej Śpiewak, prezes LKS
Orkan Rzerzęczyce, jako reprezentanci Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej uczestniczyli w spotkaniu w Jankowicach koło Pszczyny ze Zbigniewem Bońkiem
podsumowującym wybory nowych władz PZPN.

Z

bigniew Boniek spotkał się z działaczami
Śląskiego Związku Piłki Nożnej i podziękował za poparcie w wyborach na prezesa
PZPN. Zbiginew Boniek został wybrany na
kolejną kadencję szefa PZPN.
Nasi przedstawiciele mieli okazję rozmowy z Zbigniewem Bońkiem, który przekazał
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czytelnikom Gazety Kłomnickiej serdeczne
pozdrowienia oraz złożył autograf na piłce,
która będzie wystawiona na aukcję podczas styczniowego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w naszej gminie.
				    Red.
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Odznaczenie sztandaru szkoły
Beata Wyrwał, Elżbieta Owczarek, Jadwiga Kaczorowska
15 listopada 2016 r. odbyła się w naszej szkole ważna uroczystość, na której
Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych przyznał Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza
w Kłomnicach odznakę „Za Zasługi dla ZKRP i BWP” za wytrwałość i skuteczność
w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia
jego pięknych tradycji. Pomysłodawcą uroczystości był Jan Trzciński prezes
Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Częstochowie

Z

tej okazji przybyli do Zespołu Szkół
w Kłomnicach: Jan Miarzyński - członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego,
Wicewójt Gminy Kłomnice - Adam
Śliwakowski, Bogusław Woldan - pierwszy
Wójt Gminy Kłomnice, który był gościem
honorowym, podpułkownik Jan Trzciński
- prezes Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych, major Jan Cichoń,
Zbigniew Bonarski - przedstawiciel Komisji
Historycznej NSZZ „Solidarność”, hm. Maria
Kotkiewicz - przewodnicząca Rady Chorągwi
Śląskiej, hm. Jędrzej Moderski, hm. Bogusław
Stanisz - członek komisji Hufca Częstochowa,
emerytowani dyrektorzy oraz emerytowani
nauczyciele szkoły w Kłomnicach oraz obecni
dyrektorzy szkół z terenu Gminy, a także zuchy, harcerze i instruktorzy zaprzyjaźnionych
drużyn i gromad z Rudnik oraz Mstowa. Gości
powitała pani Barbara Kanoniak - Dyrektor

Zespołu Szkół w Kłomnicach. Część oficjalną
poprowadziła druhna drużynowa Agnieszka
Borowiecka.
Uczestnicy wysłuchali monografii
na temat historii szkoły w Kłomnicach

przygotowanej przez pana Roberta Owczarka
oraz wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Wystawa starych fotografii przywołała wiele
wzruszających wspomnień. Dużą atrakcją była
wystawa modeli samolotów zaprezentowana
przez pana Zbigniewa Kowalczyka.
Ta niezwykła uroczystość, w której wzięła udział cała społeczność szkolna, była dla
wszystkich wspaniałą lekcją historii, dała również możliwość bliższego spotkania młodego
i starszego pokolenia. Mamy nadzieję, że młodzież doceni ogromną rolę tych, którzy z poświęceniem bronili naszej Ojczyzny, a także
będzie pamiętać o osobach zaangażowanych
od ponad dwóch wieków w organizację szkolnictwa na terenie Ziemi Kłomnickiej.

Wyjazd
OCHRONKI
do Krakowa
Anna Kępa
W sobotę 29 października podopieczni
Świetlicy Ochronka w Garnku
odwiedzili Kraków.  Wycieczka była
częścią projektu „Strefa Aktywności
Kulturalnej” realizowanego w świetlicy
przez Fundację na Rzecz Promocji i
Rozwoju Sołectwa Karczewice.

P

ierwszym punktem wycieczki był pobyt
w Parku Wodnym w Krakowie gdzie zabawy w ciepłej wodzie, zakręcone zjeżdżalnie
i wiele innych wodnych atrakcji sprawiły ogromną radość uczestnikom wyjazdu. Następnie po
posiłku wyruszono na spacer po Królewskim
Mieście. Na zakończenie pobytu w Krakowie
uczestnicy zagościli również w teatrze Groteska,
gdzie z przyjemnością obejrzeli spektakl „Ładne
Kwiatki”. Wszyscy bawili się znakomicie

oglądając aktorów w kolorowych kostiumach
i słuchając pięknej muzyki do spektaklu.
Historia o przyjaźni, miłości i odwadze, wspaniałe kreacje kwiatów – Róży, Chryzantemy,
Kaktusa, Bratka oraz mrożąca krew w żyłach
postać Perza, okazały się być tematem jeszcze

wielu dyskusji uczestników wycieczki do teatru
Groteska.
W wycieczce wzięło udział 50 osób.
Wyjazd zorganizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Gminy Kłomnice.
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11 listopada w bibliotece w Skrzydlowie
Anna Tyras
11 listopada mija 98 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Do uczczenia
odzyskania przez Polskę niepodległości przyłączyła się również Biblioteka
Publiczna w Skrzydlowie. Z okazji Święta Niepodległości wspólnie z najmłodszymi
czytelnikami wykonaliśmy dekoracje okolicznościowe, przypomnieliśmy sobie
pieśni patriotyczne oraz zorganizowaliśmy kolejny cykl głośnego czytania pt.:
„Kocham Polskę”

W

e współpracy z Zespołem Szkół
w Skrzydlowie został zorganizowany konkurs plastyczny p.t.:„11 listopada –
Narodowe Święto Niepodległości”. Konkurs
kierowany był do dzieci i młodzieży z Zespołu
Szkół w Skrzydlowie. Jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, pobudzanie i rozwijanie
ich wyobraźni plastycznej, a także zwrócenie
uwagi na współpracę bibliotek ze szkołami.
Wyniki konkursu ogłoszone zostały podczas uroczystości szkolnej związanej z obchodami Święta Niepodległości. Osoby nagrodzone: kl.: „0” Maja Róg, Jan Szymczak; kl.: I Marta
Lenart, Karol Nowakowski, Igor Patyk; kl.: II
Bartek Demski, Jakub Koniecki, Jakub Nićka,
Daria Piasecka, Emilia Postawa, Eliza Rak,
Piotr Skibiński, Mateusz Załóg; kl.: III Amelia
Skibińska; kl.: IV Natalia Pryc; kl.: I gimnazjum
Jagoda Tkaczyk, Dominika Żurek.
Uczniowie wykazali duże zaangażowanie
i wykonali wiele prac konkursowych. Wszystkie
prace były bardzo pomysłowe i atrakcyjne.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom, zakładkę i słodki podarunek. Nagrodzone prace
można zobaczyć na wystawie w bibliotece.
Uczestnikom gratuluję i dziękuję za udział
w konkursie.

Pasowanie na Przedszkolaka w Rzerzęczycach
Sylwia Janusiak
„Pasowanie na Przedszkolaka” to pierwsza i najważniejsza dla małych dzieci
uroczystość, jaka spotyka ich w życiu przedszkolnym. Nie inaczej było
w Przedszkolu w Rzerzęczycach.

D

zień ten jest szczególnie ważny dlatego,
że dzieci mają okazję pokazać swoim najbliższym oraz zaproszonym gościom, jak wiele
już się nauczyły w tak krótkim czasie. To okazja do zaprezentowania nowych umiejętności,
takich jak współpraca w grupie, śpiew, taniec,
recytacja. Dzieci, które właśnie rozpoczęły
swoją edukację przedszkolną, mogą pochwalić
się zakończeniem okresu adaptacyjnego i wykazać się niemałą odwagą podczas występów
przed tak liczną i szczególną publicznością.
Przedszkole w Rzerzęczycach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Witkowicach i Rzekach
Wielkich swoja obecnością uświetnili Wójt
Gminy Kłomnice pan Piotr Juszczyk oraz inni
zaproszeni goście.
W tym dniu w Przedszkolu
w Rzerzęczycach, dzieci, rodziców oraz
zaproszonych gości powitała pani dyrektor Jadwiga Ligocka. Na uroczystość przybyli: Zastępca Wójta Gminy Kłomnice
pan Adam Śliwakowski, radny Powiatu
Częstochowskiego pan Leszek Wiśniewski,
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Skarbnik Gminy Kłomnice pani Ewa
Dąbrowska, Dyrektor ZS w Rzerzęczycach
pani Agnieszka Rataj oraz proboszcz Parafii
św. Floriana w Rzerzęczycach ks. Rafał Pyzik.
Wszystkie Przedszkolaki, ubrane odświętnie,
wyglądały wspaniale. Na początku przedstawienia wystąpiły dzieci z grupy starszej przygotowane przez panią Edytę Deszcz i panią
Ingridę Gajdę. „Krasnoludki”, które są już
w Przedszkolu kolejny rok, bez tremy i z wielką swobodą wyrecytowały swoje wierszyki,
wyśpiewały przepiękne przedszkolne piosenki, a także zatańczyły trzy tańce – każdy o innym układzie choreograficznym. Następnie
na scenę wkroczyły dzieci z grupy „Misiów”.
Ich występ był oklaskiwany wyjątkowo przez
licznie zgromadzonych i wzruszonych rodziców oraz członków rodzin. Najmłodsi aktorzy
równie wspaniale jak ich starsi koledzy i koleżanki zaprezentowali się w przygotowanym
przez nauczycielkę panią Sylwię Janusiak
programie artystycznym. Grupa młodszych
dzieci zatańczyła, zaśpiewała piosenki, bawiła

się przy muzyce. Wszyscy wyrecytowali przepięknie swoje wierszyki. Powtarzając za panią
dyrektor słowa przysięgi obiecali być „dzielnymi przedszkolakami”.
Na zakończenie Pani dyrektor pasowała
„zaczarowanym ołówkiem” każde nowo przyjęte dziecko „na Przedszkolaka Przedszkola
w Rzerzęczycach”. Dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz rożki pełne słodkich
niespodzianek. Głos zabrali również przybyli
goście składając dzieciom życzenia oraz wręczając drobne upominki. Ten dzień okazał
się dla wszystkich wielkim sukcesem i kolejnym krokiem dzieci na drodze edukacji
przedszkolnej.
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Nocne biwakowanie
Małgorzata Gonera
Jedną z ciekawych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Witkowicach okazały się biwaki nocne, w których uczestniczyły
klasy IV - VI. To imprezy turystyczne organizowane w ramach działalności SKKT.
W tym roku szkolnym z 7 na 8 października odbył się biwak „Powitanie szkoły”.

B

rali w nim udział uczniowie z naszej
szkoły z klasy V i VI. Zaproszenie przyjęła
Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie, skąd przybyła grupa pod opieką p. Patrycji Burzyńskiej,
p. Elżbiety Łągiewki i p. Zofii Magiery. W tym
miejscu należy dodać, że na początku kwietnia tego roku uczestniczyliśmy w takim biwaku, zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną
szkołę w Skrzydlowie. Czas zatem na rewizytę.
Ponieważ uczniowie zadawali nam wtedy pytanie o następny biwak, postanowiliśmy wyjść
naprzeciw ich oczekiwaniom.
Tegoroczne nocne biwakowanie rozpoczęło się o 18.30 w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach. Każdy uczestnik przybył z odpowiednim ekwipunkiem, m.in. śpiworem,
jaśkiem i materacem. Na początku nastąpiło
serdeczne powitanie gości, czyli wspomnianej
już grupy ze Skrzydlowa, uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Kłomnicach z p. Małgorzatą
Raźniak oraz naszych biwakowiczów z opiekunami: p. Aldoną Siemińską, p. Małgorzatą
Gonerą, p. Joanną Tomaszewską-Kubik, p.
Jarosławem Poroszewskim oraz p. Adamem
Burzyńskim. Ponieważ takie spotkania służą
integracji, dlatego przystąpiono do losowania
grup.

Gdy zespoły przygotowywały się do wyjścia na wieczorne marsze na orientację, nagle
w oknach rozbłysły migające światła. I to była
pierwsza niespodzianka. Dzięki uprzejmości i pomocy pana Janusza Bławata, sołtysa
Chorzenic dotarła do nas straż pożarna. Na
szczęście nie było to wezwanie do zdarzenia.
Druhowie strażacy z OSP z Chorzenic, Konar
i Rzerzęczyc zgodzili się uatrakcyjnić nasze biwakowanie i rozświetlić szkolny plac w czasie
trwania marszów. Trzeba przyznać, że widok
był imponujący. Po marszach uczniowie mogli
dokładnie obejrzeć auta strażackie, wejść do
środka, usiąść za kierownicą, poznać wyposażenie takiego samochodu. Następnie goście
zostali zaproszeni na skromny poczęstunek,
a grupy w tym czasie jadły kolację. Na koniec
wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
Uczniowie gromkimi brawami i głośnym „hip,
hip, hurra!” pożegnali druhów strażaków.
Gdy emocje opadły, uczestnicy przystąpili
do intelektualnych zmagań. Były to zadania
związane m. in. z patronem naszej szkoły,
Janem Kochanowskim. Potem, dla zmiany
nastroju, karaoke. Każdy zespół śpiewał losowo wybraną piosenkę. Niektórzy odkryli
wokalny talent i byli filarem swojej drużyny.
Oczywiście, liczyła się przede wszystkim

dobra zabawa. Kolejna konkurencja nie była
wpisana w program biwaku, ale gdy drzemiące
w uczniach pokłady energii dawały znać o sobie poprzez rzucanie poduszkami i maskotkami, należało to umiejętnie wykorzystać i w ten
sposób uczestnicy trenowali rzuty do kosza,
zdobywając cenne punkty dla swojej drużyny.
Kolejną niespodziankę zaplanowano na godzinę 22.00. Była to zumba prowadzona pod
okiem instruktorki. Taniec okazał się dobrym
sposobem na nadmiar energii.
Przyszedł wreszcie czas na przygotowanie do snu, czyli rozkładanie materacy, śpiworów, mycie, przebranie w dresy i gotowe!
Dla wytrwałych przewidziano seans filmowy
- „Noc w muzeum 3” i „Epokę lodowcową 5”.
„Wytrwałymi” okazali się prawie wszyscy.
W końcu zgasły światła i przy dźwiękach kołysanki, płynącej z głośników, powoli zasypiali
zmęczeni biwakowicze. No, może nie wszyscy.
Niektórzy prowadzili jeszcze nocne rozmowy,
które z minuty na minutę cichły.
Rano wielkie poruszenie, pakowanie,
sprzątanie i powrót do domu. Zanim to nastąpiło, uczniowie, po porannej toalecie, zjedli smaczne śniadanie, przygotowane przez
opiekunów i panie z obsługi. Potem wszyscy
zebrali się w sali gimnastycznej w celu podsumowania rywalizacji, ogłoszenia punktacji
i wręczenia dyplomów oraz drobnych upominków zwycięskim grupom.
W oczekiwaniu na rodziców uczniowie
mogli obejrzeć zdjęcia z biwaku. Było też
trochę czasu na wspólną zabawę. Nieco zmęczeni, ale zadowoleni, około godziny 10.00
wszyscy wrócili do swoich domów. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam
w organizacji biwaku.
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tresowanie robotów
Monika Rączkowska
Na początku listopada prawie trzydziestu uczniów z Zespołu Szkół w Konarach
wzięło udział w warsztatach z kodowania. Przygotowała je dla nich Gminna
Biblioteka Publiczna w Kłomnicach, która – jako jedna ze stu instytucji w Polsce –
zakwalifikowała się do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”.
Zajęcia odbyły się w Bibliotece w Pacierzowie.

Z

adaniem młodych ludzi było stworzenie
programu do sterowania Finchem – robotem, przypominającym niewielką płaszczkę na
kółkach. Można go było zaprogramować tak, by
poruszał się we wszystkich kierunkach, świecił
i reagował na światło. Na zakończenie spotkania
wszystkie roboty wzięły udział w wyścigu w labiryncie ułożonym z książek i pudełek – musiały

ominąć wszystkie przeszkody i jak najszybciej
dotrzeć do celu.
Warsztaty prowadziła młoda profesjonalistka Agnieszka Naplocha – programistka oraz współzałożycielka organizacji
The Awwwesomes, w ramach której współprowadzi darmowe kursy HTML&CSS dla
początkujących.

Sukces wokalny Julii Drożdżyńskiej
Joanna Wójcik
Julia Drożdżyńska - uczennica klasy VI Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku od
najmłodszych lat przejawia uzdolnienia wokalne. Uczestniczy i zajmuje wysokie
lokaty w konkursach piosenki angielskiej, piosenki dziecięcej, pieśni religijnej oraz
kolęd i pastorałek na szczeblach gminnych i powiatowych.

N

ajwiększy sukces osiągnęła, reprezentując
Gminę Kłomnice i powiat częstochowski podczas Międzynarodowego Festiwalu
Młodych Talentów - Złote Talenty w Złotej
Pradze 2016 (Czechy), który odbył się w dniach
3 - 7 listopada 2016r. Julia zaprezentowała swoje umiejętności wokalne w dwóch kategoriach:
pop i folk, zajmując w każdej z nich II miejsce.
Sukces przyniosły jej trzy utwory: „Jeszcze się
tam żagiel bieli” z repertuaru Alicji Majewskiej
(pop), „List” z repertuaru Edyty Górniak (pop)
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oraz „Za wielkim morzem” z repertuaru zespołu Brathanki (folk). Julia została laureatką
Festiwalu Młodych Talentów, pokonując bardzo dużą konkurencję, którą stanowiło ok.
200 najlepszych głosów z Europy.
Muzyka jest wielką pasją Julii.
Dziewczynka poświęca jej swój wolny czas.
Rozwija się i doskonali wokalnie, uczestnicząc w licznych zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych.

Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać.
Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Młodzi ludzie podczas warsztatów
zdobyli więc kompetencje, które zaprocentują
w przyszłości, a może także przyczynią się do
wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami. A to niezwykle ważne,
ponieważ szacuje się, że do 2020 roku w Unii
Europejskiej będzie brakowało nawet 825 tysięcy informatyków, zwłaszcza programistów.
A w Polsce, jak wynika z danych GUS, zaledwie
4,6% młodych ludzi decyduje się na studia informatyczne. Być może programowanie stanie
się kiedyś ich pasją jak w przypadku Marka
Zuckerberga i podobnie jak on trafią do Doliny
Krzemowej albo tak jak Bill Gates założą firmę
znaną na całym świecie?
Przygoda z kodowaniem w Gminie
Kłomnice jednak się nie kończy. Gminna
Biblioteka Publiczna w Kłomnicach planuje
kontynuację zajęć w ramach Lokalnego Klubu
Kodowania, którego koordynatorem jest Monika
Rączkowska. Do udziału w nich zaprasza dziewczynki i chłopców w wieku 10-15 lat, szczególnie
tych, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z programowaniem i robotami, a chcieliby o nich
dowiedzieć się więcej. Roboty Finch odwiedzą
Bibliotekę na początku przyszłego roku.
Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi
w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj
swoją karierę”. Celem tego przedsięwzięcia jest
zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji,
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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To już 20 lat na parasolowym szlaku!
Małgorzata Gonera
A my wciąż idziemy tam, gdzie wiatr nas gna... Takie motto przyświeca nam od
ponad 20 lat, czyli od czasu powstania Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego
działającego w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach. (Wówczas
była to ośmioklasowa szkoła podstawowa). Uczniowie, pod opieką p.Małgorzaty
Gonery i p.Barbary Kanoniak, wyruszyli 1 października 1995r. na pierwszy rajd „Złota
Jesień na Jurze”, pokonując wyjątkowo długą trasę: Masłońskie Natalin - Przybynów
- Zaborze - Suliszowice - Złoty Potok.

O

tym, gdzie byliśmy i co zwiedziliśmy,
mówią karty kroniki turystycznej. A jest
tego sporo: rajdy, marsze na orientację, gry
terenowe, wycieczki autokarowe, wyjazdy w góry, biwaki. Obecnie koło działa pod
opieką p. Małgorzaty Gonery i p. Aldony
Siemińskiej.
W tym roku szkolnym obchodziliśmy
piękny jubileusz. Dnia 19 listopada zorganizowaliśmy XX Rajd Parasolowy. Ta cykliczna
impreza turystyczna odbywa się przy ścisłej współpracy z Oddziałem Regionalnym
PTTK w Częstochowie i finansowym wsparciu Urzędu Miasta w Częstochowie - Wydział
Kultury, Promocji i Sportu oraz Starostwa
Powiatowego w Częstochowie. Udział w rajdzie corocznie zgłaszają szkoły z Częstochowy
i okolic oraz z terenu naszej gminy. Piesze
wędrówki po wyznaczonych przez organizatorów trasach sprzyjają nie tylko poznaniu
ciekawych zakątków naszej gminy, ale również
integrują młodych turystów z różnych szkół.

Ciepły sobotni poranek powitał na starcie
licznie zgromadzonych uczniów z opiekunami - około 260 uczestników. Cieszymy się,
że aktywne formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu mają nadal wielu
zwolenników.
Mimo zachmurzonego nieba powiało
optymizmem, ale niestety, na krótko, bowiem już po kilkunastu minutach od ruszenia na rajdowe trasy rozpadało się na dobre.
No cóż, w końcu to rajd parasolowy, a parasol
jest atrybutem każdego uczestnika.
Pierwszą grupę młodych turystów prowadziły p. Aldona Siemińska i p. Joanna
Tomaszewska - Kubik. Była to trasa:
Ludwików - Zberezka - Zawada, skąd autokarem uczestnicy zostali dowiezieni na
metę do Witkowic. Trasa nr 2 przebiegała
przez Adamów - Huby - Rzerzęczyce - Niwki
- Witkowice. Przewodnikami na tej trasie byli
p. Jarosław Poroszewski, p. Anna Kowalik i p.
Anna Równiak. Prawie jednocześnie, około

godziny dwunastej, obie grupy dotarły do gościnnej szkoły w Witkowicach, gdzie czekały
na nich różne atrakcje. Na początek tradycyjny poczęstunek, czyli apetyczna, pieczona
kiełbaska z chlebem i gorącą herbatą, przygotowany przez nasze panie z obsługi.
Stałym punktem rajdów są różnorodne
konkursy oraz turystyczna loteria fantowa,
która od lat cieszy się niezwykłą popularnością. W tym roku uczniowie wzięli udział
w konkursach: „wiedzy wszelakiej”, na rajdową piosenkę z „dwudziestką” w tle, plastycznym na najładniejszy parasol, w konkursie
na jubileuszowy parasol. Nie zabrakło też
konkursów sprawnościowych, które przeprowadziła p. Monika Kobiałka, nauczycielka
wychowania fizycznego. Duży wkład pracy na
mecie rajdu wnieśli uczniowie naszej szkoły.
Miłym akcentem XX Jubileuszowego
Rajdu Parasolowego było wręczenie opiekunom wszystkich grup pamiątkowych medali
w formie mozaiki, przygotowanych przez p.
Magdę Kos-Jafrę z uczniami.
Serdecznie dziękujemy panu Lechowi
Tocie, prezesowi Oddziału Regionalnego
PTTK w Częstochowie za miłą i owocną
współpracę oraz wszystkim, którzy pomogli
nam w organizacji rajdu.
Zapraszamy za rok!
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Dłutem
i pędzlem
Małgorzata Szafraniec
W dniach 11-12 listopada w Klubie
Mieszkańca w Zawadzie została
zorganizowana wystawa pt. „Dłutem
i Pędzlem”. Pomysłodawcą wystawy
był Pan Kazimierz Musiał, który
wypożyczył eksponaty od obecnych
właścicieli, przygotował wystawę
i napisał krótką biografię Pana Tomasza
Majchrzaka – niezwykłego artysty.
Współorganizatorem imprezy był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach. Pomoc w organizowaniu
wydarzenia artystycznego zaoferował
także nieodzowny Pan Marian Szyszka Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie.

W

Klubie Mieszkańca zostały zaprezentowane rzeźby Pana Tomasza Majchrzaka.
Artysta żył w latach 1913-1992 r. Jego zdolności plastyczne w okresie szkolnym odkryli
nauczyciele, którzy niejednokrotnie pozwalali uzdolnionemu chłopcu rzeźbić podczas
zajęć lekcyjnych. Realizując swoje marzenia
osiemnastoletni Tomasz Majchrzak zgłosił się
na ochotnika do wojska i został przyjęty do 13
Pułku Ułanów Wileńskich. Po sześciu latach
służby zawodowej Pan Tomasz Majchrzak
jako rezerwista podjął zatrudnienie na PKP.
Podczas II Wojny Światowej Pan Tomasz wraz
z innymi rezerwistami znalazł się w jenieckim
obozie przejściowym a następnie został przydzielony do pracy w rolnictwie. Po półrocznym
pobycie w niewoli, skrajnie wyczerpany, podjął
ucieczkę i dostał się do majątku barona Stefana
Thielmanna, gdzie pracował do końca wojny.
Po powrocie z niewoli w 1946r. Pan Tomasz
ponownie podjął pracę na PKP, którą wykonywał aż do emerytury. Dodatkowo z żoną Anielą
prowadził gospodarstwo rolne i wychowywał
dwie córki.
Niezwykle utalentowany autor wystawionych dzieł rzeźbił w lipowym drewnie. Pan
Tomasz Majchrzak dbał o każdy szczegół tworzonej przez siebie rzeźby. Narzędziem, jakim
posługiwał się rzeźbiarz i z którym nigdy się nie
rozstawał był scyzoryk. Pan Tomasz Majchrzak
inspirację czerpał z otaczającej przyrody, choć
wśród prac mistrza nie zabrakło drewnianego
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krzyża, postaci historycznych i autoportretu
rzeźbiarza. Patrząc na drewniane zwierzęta
jego autorstwa ma się wrażenie, że za chwilę
się poruszą. Rzeźby Pana Tomasza Majchrzak
– artysty – samouka trafiały na wystawy i konkursy w kraju, głównie do Torunia.
Pan Tomasz Majchrzak był człowiekiem
bardzo skromnym. Swojej pasji artystycznej
nie łączył z profitami finansowymi. Często
rzeźby swojego autorstwa ofiarowywał z potrzeby serca. Rok po śmierci rzeźbiarza do jego
rodziny przyszedł list z kancelarii ówczesnego Premiera RP Waldemara Pawlaka, prośbą
o wykonanie jakiejkolwiek rzeźby. Fakt ten
niezbicie potwierdza, jak niezwykłym twórcą
był Pan Tomasz Majchrzak.
Oprócz dzieł Pana Tomasza Majchrzaka
na wystawie znalazły się także prace malarskie Pana Marka Figlera, mieszkańca Zawady.
Niezwykle sugestywne obrazy wykonane
przez artystę spotkały się z dużym uznaniem
zwiedzających. Dodatkową atrakcją artystycznej imprezy były miniaturowe gliniane budowle stworzone przez mieszkańców Zawady
w 2013r., które do złudzenia przypominały
oryginały tworzące architekturę miejscowości.
Podczas dwudniowej wystawy zwiedzający mogli nie tylko cieszyć oczy dziełami
lokalnych artystów, ale także obejrzeć filmy
dokumentalne i fabularne o treści patriotycznej nawiązujące do historii żołnierzy
wyklętych na przykładzie Roja, do życiorysu

Witolda Pileckiego i Jana Karskiego. Dla gości zwiedzających wystawę przygotowany
został słodki poczęstunek i ciepłe napoje.
Impreza 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 1 lipca br. jest realizowany w Zawadzie. Wystawa została bardzo
przychylnie przyjęta przez okolicznych
mieszkańców.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w tworzeniu wystawy i okazaną pomoc: Panu
Kazimierzowi Musiał, Panu Marianowi
Szyszka – Dyrektorowi ZS w Zawadzie, Pani
Annie Kubalskiej – Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach,
Panu Markowi Figler, Pani Annie Plucie,
Panu Arturowi Plucie, Pani Monice Wilk,
Panu Leszkowi Urbańczyk, Pani Beacie
Stojanowskiej, Panu Kazimierzowi Kulesza,
Pani Teresie Majchrzak, Panu Andrzejowi
Wilk, Pani Agnieszce Robakowskiej oraz
Pani Sabinie Wróbel. Informacje na temat
rzeźbiarza zaczerpnięte zostały z pisemnego
przekazu Pana Kazimierza Musiał.
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Urząd Gminy Konary z siedzibą w Zawadzie
Krzysztof Wójcik
W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić zdjęcie, z okresu
kiedy na naszym terenie funkcjonował zupełnie inny podział administracyjny. Jak
już widać w tytule, funkcjonowała wtedy Gmina Konary, która jednakże, z braku
odpowiedniego budynku w tej miejscowości, miała siedzibę w Zawadzie. Fotografia,
otrzymana od p. Makowskich z zawady, przedstawia istniejący do dzisiaj budynek,
w którym mieściły się władze gminne przez niemal cały okres funkcjonowania.

G

mina Konary pojawiła się oczywiście
jeszcze w okresie zaborów, jednakże jako
część administracji państwa polskiego od 1919 r.
Obejmowała wtedy dziesięć następujących miejscowości (gromad): Konary, Zawada, Pacierzów
i Bartkowice z obecnej Gminy Kłomnice,
Gowarzów i Ludwików z obecnej Gminy Gidle,
oraz Teklinów, Widzów, Widzówek i Lgota Mała
z obecnej Gminy Kruszyna. Gmina w tym kształcie funkcjonowała do 1953 r. z tym, że od lipca do
września tego roku pod nazwą Gmina Zawada.
Potem zreformowano administrację i w ogóle
nie było gmin, a tylko gromady.
Na załączonym zdjęciu, pochodzącym już
z okresu powojennego, widać wejście do budynku z szyldem „Urząd Gminy Konary w Zawadzie”.
Po likwidacji gmin, budynek dalej pełnił funkcje publiczne. W części budynku funkcjonował
Urząd Pocztowy (Poczta Polska) do lat 90 –tych,
kiedy to zlikwidowano wiele małych placówek
pocztowych. W części strychowej przez długi
czas była biblioteka, filia Biblioteki Gminnej
w Kłomnicach. Z pomieszczeń korzystała też

szkoła umieszczając tam oddział przedszkolny (tzw. „zerówkę”). Korzystały też organizacje
młodzieżowe: ZMW, LZS. Obecnie budynek
pełni rolę lokalnego ośrodka kultury, a konkretnie Klub Mieszkańca – projekt realizowany
przez GOPS w Kłomnicach. W budynku mają
siedzibę organizacje, głównie młodzieżowe:

koło Związku Młodzieży Wiejskiej, Ludowy
Klub Sportowy „Warta” i Koło Wędkarskie.
Wyremontowany gruntownie i pomalowany na oryginalny „zawadzki” kolor rzuca się
w oczy każdemu, kto tędy przejeżdża. 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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