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Gminny Biuletyn Informacyjny

Rada Gminy Kłomnice 2014-2018

Od lewej: Jurczyk Sławomir, Rachwalik Grzegorz, Szymczak Marek, Worwąg Adam, Jędras Wiesława,
Szymczyk Wojciech, Koza Anna, Juszczyk Piotr(Wójt) Nalewajka Małgorzata, Śpiewak Andrzej, Wilk Andrzej,
Matuszczak Stanisław, Milczarek Wojciech, Wilkoszewski Kazimierz, Łapeta Jarosław, Politański Sylwester.

Piękna wieś województwa śląskiego 2014

Spis treści

				Szanowni Państwo!
Dziś do Waszych rąk trafia pierwsze wydanie Gazety Kłomnickiej po tegorocznych
wyborach samorządowych, w których zdecydowanym głosem zażądaliście zmian
i nadania naszej gminie nowej jakości. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim,
którzy poparli moją kandydaturę na urząd Wójta Gminy Kłomnice. Jestem
wdzięczny za wsparcie i pomoc w trakcie kampanii, a także za wszystkie życzenia
i dobre słowa.
Podczas tych wszystkich spotkań z Państwem miałem okazję poznać potrzeby,
bolączki oraz oczekiwania mieszkańców gminy Kłomnice. Chciałbym zapewnić,
że dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Waszych oczekiwań.
Od dnia zaprzysiężenia na Wójta Gminy rozpocząłem proces modernizacji
sposobu zarządzania naszą gminą. Jestem przekonany, że wspólnie z Radą Gminy
oraz kadrą kierowniczą Urzędu, będę w stanie obniżyć koszty realizacji podstawowych zadań gminnych i wydatkować dodatkowe środki z przeznaczeniem na
rozwój naszej gminy. Chcę by moim działaniom przyświecała myśl, że samorząd
jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla samorządu.
W najbliższych dniach będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia, a niedługo po nich witać nowy 2015 rok. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom
zdrowych, pogodnych Świąt, spędzonych w ciepłej i radosnej atmosferze wśród
najbliższych, a w nowym 2015 roku spełnienia wszelkich marzeń i planów, tak
zawodowych i osobistych.
Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk
Boże Narodzenie to niezwykły czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem.
Niech zatem te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień. Niech będą przeżyte w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół oraz wszystkich bliskich osób. Życzymy nadziei na lepsze jutro, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego co wokół, chwil roziskrzonych
kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Niechaj Nowy Rok 2015 będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku
Andrzej Śpiewak
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Sprawozdanie z Wyborów Samorządowych 2014

W dniach 16 (I tura) i 30 (II tura) listopada 2014 na ternie naszej gminy odbyły wybory samorządowe. Prezentujemy
wyciąg najważniejszych wyników. Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kandydatów do rady gminy znajdziecie Państwo
w pełnych protokołach Gminnej Komisji Wyborczej jakie znaleźć można na stronie www.klomnice.pl w dziale Wybory.
Wybory Rady Gminy Kłomnice oraz I tura wyborów na Wójta Gminy Kłomnice
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy)
w chwili zakończenia głosowania wyniosła 11 330. Frekwencja podczas pierwszej tury wyborów na terenie nasze gminy
wyniosła 53,17%. We wszystkich obwodach głosowanie odbyło się. Komisja nie odnotowała zarzutów, ani uwag do przeprowadzonych wyborów.
Sprawozdanie z wyborów do Rady Gminy Kłomnice
Dla wyboru Rady Gminy Kłomnice utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1
radnego. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 12 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby
głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów (kandydatów
z tych list) ustaliła następujące wyniki wyborów.
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

489

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
MATUSZCZAK Stanisław Mikołaj
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

*

1

6

8

34,36%

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

432

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
SZYMCZYK Wojciech Piotr
zgłoszony przez KWW Piotra Juszczyka, Lista nr 29

*

*

1

2

9

29,86%

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

480

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
WORWĄG Adam Michał
zgłoszona Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

*

1

4

2

29,58%

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

465

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
RACHWALIK Grzegorz Aleksander
zgłoszona Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6

*

*

1

1

7

25,16%

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

485

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:
NALEWAJKA Małgorzata Lidia
zgłoszony przez KWW Adama Zająca-gwarancją rozwoju gminy, Lista nr 30

*

*

2

4

0

49,48%

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

252

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
MILCZAREK Wojciech Paweł
zgłoszona KWW Adama Zająca-gwarancją rozwoju gminy, Lista nr 30

4

*

*

*

9

8

38,89%

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

267

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
ŁAPETA Jarosław Adam
zgłoszony przez KWW Adama Zająca-gwarancją rozwoju gminy, Lista nr 30

*

*

1

1

2

41,95%

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

454

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
SZYMCZAK Marek Andrzej
zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

*

1

1

5

25,33%

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

265

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:
KOZA Anna Barbara
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

*

*

9

6

36,23%

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

392

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
ŚPIEWAK Andrzej Maciej
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

*

1

6

6

42,35%

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

385

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
POLITAŃSKI Sylwester Robert
zgłoszona KWW Adama Zająca-gwarancją rozwoju gminy, Lista nr 30

*

*

1

1

8

30,65%

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

356

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:
JĘDRAS Wiesława Marianna
zgłoszona Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

*

1

6

0

44,94%

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

361

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
JURCZYK Sławomir Marian
zgłoszona KWW Sławomira Jurczyka, Lista nr 34

*

*

*

9

8

27,15%

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

387

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
WILK Andrzej Jan
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

*

3

0

6

79,07%

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano

392

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:
WILKOSZEWSKI Kazimierz Stanisław
zgłoszony przez KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie, Lista nr 28

*

*

1

2

4
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Sprawozdanie z I tury wyborów Wójta Gminy Kłomnice
Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali
dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów: Zając Adam Michał i Juszczyk Piotr Jacek.
Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lp.

Nazwisko i imię imiona

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy

Liczba głosów ważnych

%

1

Zając Adam Michał

KWW Adama Zająca-gwarancją
rozwoju gminy

*

*

*

1

5

7

3

26,45%

2

Juszczyk Piotr Jacek

KWW Piotra Juszczyka

*

*

*

1

5

3

8

25,86%

3

Kępa Robert Józef

Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość

*

*

*

1

2

3

7

20,80%

4

Mizera Barbara Maria

*

*

*

1

0

7

8

18,12%

5

Wiśniewski Leszek
Eugeniusz

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe

*

*

*

*

5

2

2

8,78%

Razem

*

*

*

5

9

4

8

100%

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD
Lewica Razem

Sprawozdanie z II tury wyborów Wójta Gminy Kłomnice
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy)
w chwili zakończenia głosowania wyniosła 11 347. Frekwencja podczas drugiej tury wyborów na terenie nasze gminy wyniosła 44,77%. We wszystkich obwodach głosowanie odbyło się. Komisja nie odnotowała zarzutów, ani uwag do przeprowadzonych wyborów.

Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lp.

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy

Liczba głosów ważnych

%

1

Juszczyk Piotr Jacek

KWW Piotra Juszczyka

3

6

1

9

71.24

2

Zając Adam Michał

KWW Adama Zająca-gwarancją rozwoju gminy

1

4

6

1

28.76

Razem

5

0

8

0

100%

Na wójta wybrany został Juszczyk Piotr Jacek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Juszczyka.

Nowe dowody osobiste już w 2015r
Referat Dowodów Osobistych

O

d 1 stycznia 2015r miała
wejść w życie ustawa pozwalająca na wydanie nowych
dowodów osobistych, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o przesunięciu o dwa miesiące tego terminu.
Do wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego obowiązkiem będzie
dołączyć kolorową fotografię przedstawiającą wizerunek twarzy na wprost,
która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód będzie mógł
6

odebrać pełnomocnik.
Format i wymiary nowego dowodu
osobistego pozostaną takie same jak
dotychczas. Dowód osobisty będzie
ważny przez 10 lat od daty wydania,
z wyjątkiem dowodu osobistego wydanego osobom poniżej 5 roku życia,
który będzie ważny przez 5 lat.
Nowy dowód osobisty nie będzie
zawierał informacji o adresie zameldowania (od 1 stycznia 2016r ma zniknąć
obowiązek meldunkowy), kolorze oczu
i wzroście, nie będzie też zeskanowanego podpisu.

Dotychczasowe dowody osobiste
zachowają ważność – nie będzie więc
konieczności wymiany dokumentów,
dopiero po upływie terminu ważności.
Przypominamy o sprawdzeniu terminu ważności dowodu osobistego,
który znajduje się w prawym dolnym
rogu dokumentu. O wymianę dowodu
osobistego z powodu upływu terminu
ważności należy wystąpić nie później
niż 30 dni przed upływem tego terminu.
Przeterminowany dowód osobisty
to poważny problem. Bez aktualnego dowodu osobistego nie weźmiemy
kredytu, nie dostaniemy paszportu,
nie załatwimy sprawy w urzędzie czy
w innej instytucji. «

Nowy zastępca Wójta

S

zanowni Państwo - drodzy czytelnicy Gazety Kłomnickiej. Jest
mi niezmiernie miło potwierdzić
informację, która już pewnie do Państwa dotarła, mianowicie, że nowo wybrany Wójt Gminy Kłomnice mgr Piotr
Juszczyk powołał mnie na stanowisko
swojego zastępcy.
Pozwólcie Państwo, że napiszę kilka słów o sobie. Mam 35 lat, mieszkam
w Kłomnicach z żoną Ewą i dwójką
dzieci: Zosią i Gabrysiem. Ukończyłem
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza
Słowackiego w Częstochowie. Dalszą

edukację kontynuowałem na Akademii
Rolniczej we Wrocławiu, gdzie zdobyłem tytuł magistra inżyniera z zakresu
rolnictwa i leśnictwa.
Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Początkowo
jako stażysta obserwowałem i pytałem
przełożonych między innymi o możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.
Wiedza, którą wówczas nabyłem pozwoliła mi na rywalizację w konkursie na stanowisko inspektora rolnictwa i leśnictwa
w Urzędzie Gminy Kłomnice. Dzięki

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
Adam Śliwakowski

P

owiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie w związku
z wejściem w życie w czerwcu
br. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Wsi z dnia 2 maja 2014 roku
w sprawie wysokości kar pieniężnych
za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt dotyczące postępowania
z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami po-

chodnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 629)
informuje, przypomina oraz prosi
o rozpropagowanie wśród rolników
informacji o karach administracyjnych obowiązujących za niedopełnienie obowiązków w zakresie gospodarki uppz-ami w tym m.in. przez
właścicieli gospodarstw rolnych,
utrzymujących zwierzęta hodowlane.
Dotyczy to nieprawidłowego usuwania
takich ubocznych produktów zwierzęcych, jak padłe zwierzęta gospodarskie,

wygranej w tym konkursie przez kilka lat
sumiennie wypełniałem swoje obowiązki
na tymże stanowisku, cały czas starając
się sprostać wszystkim Państwa problemom i wymaganiom.
Dziś staję przed zupełnie nowym dla
mnie zadaniem, reprezentując najwyższe władze Naszej Gminy Kłomnice.
Jednak proszę pamiętać, że nadal jestem
tym samym człowiekiem, dla którego na
pierwszym miejscu jest mieszkaniec gminy i jego codzienne problemy. Dlatego ze
swojej strony pragnę Państwa zapewnić,
że dołożę wszelkich starań żeby Was nie
zawieść i zmienić naszą Gminę na jeszcze lepszą niż jest dotychczas.
Adam Śliwakowski
obornik.
Ponadto w zakresie zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, powstałego podczas uboju gospodarczego
cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz,
na użytek własny produkty uboczne
powinny zostać przekazane do uprawnionych zakładów sektora utylizacyjnego kategorii 1 lub 2, a dowodem ich
przekazania powinno być posiadanie
stosownego dokumentu handlowego,
który należy przechowywać co najmniej dwa lata.
Nadmienia się, że dokumenty handlowe podlegają kontroli przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. «

tegorocznej edycji Piękna
wieś województwa śląskiego organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego nasza strona internetowa

sołectwa Garnek www.naszgarnek.
pl zdobyła pierwszą nagrodę . Z rąk
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego nagrodę odebrała sołtys Wiesława Jędras. Wręczony został puchar,

dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł, która zostanie przeznaczona na potrzeby sołectwa. Brawo
dla pani sołtys za zaangażowanie w
promowanie naszej wsi, bo to dzięki
jej wysiłkowi i uporowi ta miejscowość
stała się znana w całym województwie.
Red.

Azbest 2014

renu gminy Kłomnice”. Firma Eko
– Team Konsulting z Bielska Białej
przeprowadziła terenową aktualizację
inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Kłomnice, zaktualizowała wpisy w Bazie azbestowej
oraz wykonała warstwy obrysów obiektów, na których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest. Przeprowadzona
inwentaryzacja miała na celu uzyskanie
informacji dotyczących lokalizacji wyrobów zawierających azbest, rodzaju powierzchni oraz stanu wyrobu azbestowego i planowanego terminu usunęcia

wyrobu zawierającego azbest, a także
ocenę stopnia przydatności do użytkowania. Powyższe dane posłużyły do
zaktualizowania „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Kłomnice do roku 2032”.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12 300 zł, z czego 9 700 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Gospodarki, a pozostałe 2 600 zł środki własne
gminy.
Ponadto, na podstawie wniosków
złożonych przez właścicieli nieruchomości, Urząd Gminy Kłomnice wystąpił

Piękna wieś województwa śląskiego 2014

W

Anna Rogalska

W

roku 2014 Gmina Kłomnice wzięła udział w konkursie – Azbest 2014, którego
celem była realizacja zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”. Dzięki
temu uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Gospodarki na zrealizowanie
zadania: „Aktualizacja inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest z te-
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do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu. Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest,
a przez to wyeliminowanie szkodliwego
wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia
skutków działania azbestu. Po uzyskaniu zgody na dofinansowanie zadania,
w drodze przetargu została wybrana
firma „Groneko” z Mikorzyna, która

dokonała usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest od
mieszkańców gminy. Zakres rzeczowy
zadania obejmował demontaż, transport
i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z powierzchni 7.008m2
budynków na terenie gminy Kłomnice
oraz zebranie, transport i unieszkodliwienie 151,784 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł 126 735,30 zł, z czego
50% stanowiła dotacja z Narodowego

Inwestycje gminne
Marlena Bąk

D

obiega końca kolejny rok działalności samorządu gminnego.
Najbardziej namacalnym jego
przejawem są inwestycje, dlatego też czas
na podsumowanie oddanych do użytkowania przedsięwzięć w IV kwartale 2014
roku przez Gminę Kłomnice. Wszystkie
wcześniejsze inwestycje w roku 2014r. zostały omówione w poprzednich numerach
Gazety Kłomnickiej.
Pierwszą z nich jest „Rozbudowa
ul. Księżej i Gwiezdnej w Kłomnicach”
wraz z budową punktów oświetleniowych
wzdłuż ulicy Gwiezdnej oraz kanalizacją deszczową. Należy dodać, że projekt
został zrealizowany w ramach programu „Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Całkowity
koszt zrealizowanej inwestycji to kwota
2.144.946,65 zł., z czego dotacja z budżetu
państwa stanowi wartość: 1.072.473,32 zł.
Następne zadania wykonane z zakresu
drogownictwa i oświetlenia ulicznego to:
• „Przebudowa dróg gminnych” w następujących miejscowościach:
- Śliwaków,
- Przybyłów,
- przy ul. Zielonej i Zastawie w Zdrowej,
- przy ul. Sobieskiego w Nieznanicach,
- przy ul. Polnej i Ogrodowej w Zawadzie.
Łączny koszt tych robót to kwota 720
tys. zł.,
• „Odnowa stanu istniejącego na drogach gminnych przy ulicy Krótkiej
w Kłomnicach i Karczewicach” za kwotę 80 tys. zł,
• „Utwardzenie terenu (Gminnej drogi wewnętrznej) przy ul. Ogrodowej
w Kłomnicach” za kwotę 23 tys. zł,
8

• „Przebudowa skrzyżowania ulic:
Skrzydlowskiej, Szkolnej i Ogrodowej
w m. Rzerzęczyce” o łącznej kwocie 97
tys. zł
• „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Lisiej
w Garnku” o wartości 28 tys. zł.
Celem w/w inwestycji było polepszenie warunków jazdy na drogach gminnych,
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pojazdów oraz przede wszystkim
dla pieszych.
Czyste środowisko jest bardzo ważne
dla zdrowia i życia każdego człowieka.
Najważniejsze inwestycje zrealizowane
w tym zakresie, to budowa „Przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Janaszowskiej
w Kłomnicach” o wartości 100 tys. zł oraz
Budowa oświetlenia miejsc publicznych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada za łączną kwotę 247 tys. zł.
Kolejnymi zakończonymi zadaniami
są: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach” za kwotę 780
tys. zł. oraz „Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy
Zespole Szkół w Kłomnicach” o wartości
129 tys. zł. Przedsięwzięcia zrealizowane
są w celu usprawnienia funkcjonowania
istniejących szkół i ułatwienia warunków
pracy dla nauczycieli oraz nauki uczniów.
Ostatnią inwestycją oddaną do użytkowania jest „Budowa targowiska w miejscowości Kłomnice” o wartości 2 mln 750 tys.
zł. Projekt został współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego
PROW na lata 2007-2013. Dofinansowa-

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a drugie 50% pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Na podsumowanie działań związanych z usuwaniem azbestu z terenu
Gminy Kłomnice, w grudniu 2014r.
uchwalony zostanie zaktualizowany
„Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Kłomnice do roku 2032”. «
nie stanowi kwotę w wysokości 1 mln zł.
Nowo rozpoczęty rok zapowiada się
równie pracowicie, jak miniony. Trwają
procedury wyłonienia wykonawcy robót
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rzerzęczyce przy ulicy
Mstowskiej, Wolności, Ogrodowej i Zachodniej. W planach do realizacji przewidziane są także: „Strzelnica Sportowa
w m. Kłomnice”, „Przebudowa ul. Łąkowej w Kłomnicach” oraz dokończenie
renowacji boiska sportowego w Kłomnicach (obręb Nieznanice).
Na strzelnicę został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach
działań „Odnowa i rozwój wsi”. Także został złożony wniosek na dofinansowanie
Przebudowy ul. Łąkowej w m. Kłomnice
w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Aktualnie czekamy na pozytywne
rozstrzygnięcie ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przyznanie pomocy. Ostatnim w/w przedsięwzięciem jest
dokończenie renowacji boiska sportowego
w m. Kłomnice (obręb Nieznanice), na
które Gmina Kłomnice pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Prace zostały rozpoczęte pod koniec roku 2014. Realizacja
wszystkich tych przedsięwzięć planowana
jest na 2015 rok.
Każda zrealizowana inwestycja w naszej gminie, jest ważna dla całej społeczności. Przeznaczyliśmy wiele środków
finansowych na wiele przedsięwzięć
o charakterze remontowo – renowacyjnym, które zostały w miarę możliwości
sukcesywnie zaspokojone.
Wyrażamy ogromną nadzieję, że owoce naszej pracy będą z roku na rok jeszcze
bardziej widoczne. «

Uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego
Artykuł pochodzi ze strony www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl
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grudnia w Kłomnicach odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego w miejscu, gdzie powstaje nowy komisariat
policji. W uroczystości wziął udział
Zastępca Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji mł.insp Piotr
Kucia, Komendant Miejski Policji
w Częstochowie insp. Artur Bednarek, Starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kwapisz, wójtowie gmin
Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Rędziny i Mstów. Uroczystość uświetniło
także wręczenie kluczyków do nowych
radiowozów.
Na terenie budowy nowego komisariatu policji w Kłomnicach odbyła się
uroczystość wmurowania kamienia wę-

gielnego w fundamenty nowej siedziby.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele pięciu gmin,
których swoim działaniem obejmuje
kłomnicki komisariat policji. Doniosłe
spotkanie uświetnił występ policyjnej
orkiestry.
Dla udokumentowania faktu budowy oraz pozostawienia świadectwa
dla potomnych, celem upamiętnienia
chwili, w miejscu budowy został podpisany akt erekcyjny.
Po umieszczeniu go w specjalnej
kapsule, akt ten został wmurowany
w nowobudowany budynek. Dzięki
temu, w przyszłości, po odnalezieniu
go podczas modernizacji, generalnej
przebudowy obiektu czy jego rozbiórki, znalazcy będą mogli zapoznać się
z historycznymi informacjami z okresu
rozpoczęcia budowy. Nowy budynek
komisariatu policji w Kłomnicach powstaje w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów, zgodnie
z księgą standardów współtworzoną
przez obywateli w badaniach ankietowych. Zakończenie prac budowlanych
przewidziano na koniec przyszłego
roku. Po wielu latach, dzięki nowej siedzibie komisariatu, poprawią się warunki pracy policjantów i pracowników

cywilnych.
Trzykondygnacyjny budynek zostanie wybudowany od podstaw zgodnie
z nowymi standardami Policji, których
założeniem jest między innymi usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu
barier w dostępie obywateli do komend
i komisariatów.
Także dzisiaj, z rąk Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji mł.insp Piotra Kuci, policjanci z Kłomnic otrzymali kluczyki do
dwóch nowych radiowozów. Zakup
samochodów był możliwy dzięki środkom przekazanym przez Komendę
Główną Policji oraz dzięki finansowemu wsparciu gmin, które obejmuje
swoim działaniem ten komisariat policji.
Na zakończenie uroczystości Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Piotr Kucia
podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowego komisariatu za wsparcie działań. Odrębne
słowa podziękowania skierował także
do ustępującego wójta gminy Kłomnice
Adama Zająca, za jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz budowy siedziby
kłomnickich policjantów. «

Apel Komendanta Policji
Komendant
Komisariatu
Policji
w Kłomnicach zwraca się z uprzejmą
prośbą do mieszkańców oraz byłych
funkcjonariuszy Policji gmin: Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Mstów,
Rędziny oraz Gidle, którzy posiadają w swoich prywatnych domowych
zbiorach jakiekolwiek zdjęcia, pamiątki
oraz materiały informacyjne dotyczące
nie istniejących już Komisariatów, Posterunków MO, Rewirów w w/w miejscowościach. Powyższe informacje są
niezbędne w celu stworzenia pamiątkowej kroniki do nowo budowanego
Komisariatu Policji w Kłomnicach.
Wszystkie udostępnione zdjęcia oraz
pamiątki po zeskanowaniu zostaną niezwłocznie zwrócone właścicielom.
Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy.
Komendant Komisariatu Policji
w Kłomnicach
Jacek Pluta
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Scalenia gruntów w gminie Kłomnice
Jan Miarzyński - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

P

owiat Częstochowski w 2012 r.
pozyskał środki z Unii Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa
na scalenia gruntów sołectwa Witkowice, Chorzenice i Michałów Rudnicki.
Postepowanie scaleniowe gruntów w/w.
obrębu ewidencyjnego o powierzchni
824 ha wszczęte zostało 30.01.2013 r.
na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych i posiadających jednocześnie ponad 50 % gruntów w tym obszarze.
Projekt scalenia obrębu Witkowice opracował zespół geodetów z Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
a projekt obrębu Chorzenice i Michałowa Rudnickiego opracował zespół geodetów z Beskidzkiego Biura Geodezji
z Żywca. Uczestnikom scalenia wyznaczono grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane.
Za równą wartość szacunkową uważa się
wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%.
W przypadku gdy nie było możliwości
wydzielenia gruntów o równej wartości
zastosowano dopłaty pieniężne, które regulują tą różnice.
W czerwcu i lipcu br. zaplanowany
projekt scalenia wyłożono i okazano na
gruncie. Z ogólnej liczby 1202 uczestników scalenia gruntów obrębu sołectwa Witkowice, Chorzenice i Michałów
Rudnicki projekt przyjęło i podpisało 841
uczestników, co stanowi 70% wszystkich
właścicieli. Pozostali nie zgłosili się we
wcześniej wskazanym terminie. Osta-

tecznie na dzień zatwierdzenia zastrzeżenia do projektu złożyły trzy osoby,
które to komisja postanowiła zostawić
bez uwzględnienia. 10 grudnia br. decyzją
Starosty Częstochowskiego zatwierdzono geodezyjny projekt scalenia gruntów
obiektu Witkowice, Chorzenice i Michałów Rudnicki. Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14
dni od ogłoszenia.
W rzeczywistości 15 września br.
właściciele objęli w posiadanie nowy stan
gruntów, na którym to przeprowadzono
prace rolne i zasiewy w nowych granicach
działek.
Jednocześnie odbywa się drugi etap
scalenia – zagospodarowanie poscaleniowe. W tej sprawie w maju tego roku
zatwierdzono projekt scalenia dotyczący
dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Na tym obiekcie zaplanowano 19 km.
dróg z czego ponad 60% powstało nowych z gruntów Agencji Nieruchomości
Rolnych. W ramach tego zagospodarowania do połowy 2015 roku Powiat Częstochowski wybuduje te drogi w trzech
standardach:
• w standardzie I – 6 km dróg o szerokości 4m, utwardzone kruszywem (23
cm) z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni asfaltem i poboczami 2×0.5m.
• w standardzie II – 7.6 km dróg o sze-

LGD „Razem na Wyżyny”

Radio „Ankra” już nadaje!

M

inęło kilka tygodni od oficjalnego uruchomienia radia internetowego Ankra,
które nastąpiło 13 października 2014
roku. Siedziba radia znajduje się w Mykanowie. Warto zaznaczyć, że radio
Ankra jest pierwszym radiem lokalnym
tworzonym przez pasjonatów, sfinansowanym w całości ze środków unijnych.
Jest to jedyne radio jakie zostało zrealizowane w ramach PROW 2007-2013,
wśród milionów innych projektów zrealizowanych z tego Programu.
10

Radio Ankra powstało w ramach
projektu pt. Powołanie radia internetowego – nowoczesnego kanału komunikacji na terenie LGD „Razem na wyżyny”.
Organem założycielskim jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„Ankra”, a radio jest jej projektem wiodącym. Oto główna myśl twórców radia: „Dziś realizujemy projekt zakładający funkcjonowanie rozgłośni na terenie
LGD „Razem na wyżyny”. Jak widzimy
jutro? Ambitnie. Chcemy zostać tubą me-

rokości 4m, utwardzone kruszywem
(23 cm).
• w standardzie III – 5.4 km dróg o szerokości jezdni 3.5 m, utwardzone kruszywem
W przyszłym roku po zakończeniu
robót drogowych i rozliczeniu tej inwestycji Powiat Częstochowski przekaże
bezpłatnie wykonane drogi dojazdowe
do gruntów rolnych we władanie Gminie
Kłomnice.
Sołectwa Witkowice, Chorzenice
i Michałów Rudnicki będą kolejnymi
obiektami w gminie Kłomnice, w których
przeprowadzi się prace scaleniowe wraz
z zagospodarowaniem dróg i konserwacją
rowów. Wcześniej w latach 2006-2008
zrealizowano scalenie w Skrzydlowie,
gdzie wybudowano 8 km dróg transportu rolnego i poddano konserwacji rowy
o długości 42 km. W kolejce do scaleń
czekają inne sołectwa, w tym także z naszej gminy Zawada, Zberezka i Śliwaków.
Liczę na to, że ten obiekt uda sią zgłosić
i znajdzie on uznanie w konkursie unijnym z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
W każdym sołectwie scalanie gruntów jest punktem wyjścia do ich dalszego
rozwoju rolnego, gospodarczego i budownictwa mieszkaniowego. Życzę tego dla
sołectw Skrzydlów, Witkowice, Chorzenice i Michałów Rudnicki a w przyszłości
dla Zawady, Zberezki i Śliwakowa. «
dialną wszystkich Lokalnych Grup Działania w Polsce. Mamy swoje wizje, mamy
wsparcie w ogólnopolskich instytucjach angażujących się w rozwój terenów wiejskich.
Chcemy, by jak najwięcej osób korzystało
z możliwości, jakie daje nasze radio. Wierzymy, że wspólnie mamy szansą osiągnąć
sukces. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy
byli potrzebni i użyteczni. Ta idea przyświeca nam najmocniej”.
Zachęcamy do odbioru audycji na stronie: www.radioankra.pl
na podstawie informacji na stronach
internetowych LGD „Razem na Wyżyny”
i Radio „Ankra”.
Jan F.Milc

Z życia Związku Emerytów

W

dniu 09.11.2014 roku odbyły się pierwsze Zawody
strzeleckie seniorów i seniorek, celem uczczenia Święta Niepodległości. Zawody zostały zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem
Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice.
Honorowym patronem zawodów był
Wójt Gminy Kłomnice. Zawody strzeleckie to nowość w naszej działalności.
O ich zainteresowaniu świadczyła duża
frekwencja, ku zadowoleniu organizatorów.
Konkurencja została podzielona
na dwie kategorie: dla kobiet oraz dla
mężczyzn. Do zawodów zgłosiło się 40
zawodniczek i zawodników. Najlepsze
wyniki zostały uhoronowane pucharami ufundowanymi przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Kłomnice i Zarząd Związku Emerytów. W kategorii seniorek zwyciężyły
i otrzymały puchary:
• Henryka Pastuszka – I miejsce
• Jolanta Puszek – II miejsce
• Zuzanna Jaśkrewicz – II miejsce.
Dyplomami zostały wyróżnione:
Ewa Krysiak, Marianna Makles, Irena
Bardzel, Bożena Kosmala, Teresa Zatoń, Krystyna Całus
W kategorii seniorów zwyciężyli
i otrzymali puchary:

• Bogumił Bardzel – I miejsce
• Jan Gonera – II miejsce
• Andrzej Politański – III miejsce
Dyplomami zostali wyróżnieni:
Stefan Kosmala, Jan Strycharski, Zygmunt Jaksender, Andrzej Zatoń, Eugeniusz Jamrozik, Ryszard Całus.
Wręczenia pucharów i dyplomów
dokonali: były Wójt Gminy Kłomnice
Adam Zając, Prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
p. Barbara Kanoniak, Przewodniczący
Zarządu O.R. Związku Emerytów p.
Ryszard Całus, główni organizatorzy
Zawodów ze Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy Kłomnice panowie
Zdzisław Matusiak i Stanisław Matuszczak.
Duże uznanie i podziękowania
za zaangażowanie, poświęcenie czasu i profesjonalizm przy organizacji
zawodów składamy p. Zdzisławowi
Matusiakowi, p. Stanisławowi Matuszczakowi, p. Annie Dylczyk, sędziom
zawodów oraz młodzieży z sekcji strzeleckiej obsługującej zawody.
W dniu 29.11.2014 r. zostało zorganizowane po raz pierwszy w naszym
Oddziale Rejonowym „Spotkanie Andrzejkowe”. Jak zawsze na naszych
imprezach integracyjno – rozrywkowych licznie dopisali nasi członkowie.

Bawiliśmy się przy melodiach biesiadnych. W przerwach były organizowane
zabawy przygotowywane przez członków zarządu. wywoływały one salwy
śmiechu, a zwycięzcy byli nagradzani
słodyczami. Pyszne paczki i ciasta zasponsorowane przez właścicieli „Piekarni Krysiak” p. Katarzynę Wasilenko
i Janusza Krysiaka zostały ze smakiem
konsumowane.
W imieniu wszystkich uczestników
imprezy składamy serdeczne podziękowania właścicielom za dobre serce.
W dniu 11.12.2014r odbyła się wycieczka do Cieszyna, która zamknęła
nasze tegoroczne imprezy.
Obecnie Zarząd O.R. przygotowuje
spotkanie opłatkowo – noworoczne dla
naszych członków, które odbędzie się
w dniu 06.01.2015r w sali OSP Kłomnice.
Organizatorzy
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku składamy najlepsze życzenia członkom Związku Emerytów oraz
wszystkim naszym sympatykom oraz życzymy dużo zdrowia, szczęścia i obfitości
łask Bożych na Święta i cały Nowy Rok.
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Razem na Wyżyny

Adrian Franc i Płomyczki laureatami
marki „Lider Razem na Wyżyny”
Jan F. Milc

2

grudnia 2014 r w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
odbyło się posiedzenie Komisji
Konkursowej „Lider Razem na Wyżyny”. Zgodnie z Regulaminem konkursu skład Komisji tworzyli laureaci z ubiegłorocznej edycji konkursu
i przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia.
Celem Konkursu jest nadanie marki
„Lider Razem Na Wyżyny” produktom,
usługom, wydarzeniom, podmiotom lub
osobom w dziedzinie gospodarki, kultury, działalności społecznej, sportu i turystyki, które ze względu na swoją jakość,
unikatowe walory i związki z terenem

gmin Dabrowa Zielona, Kłomnice,
Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny tworzących LGD „Razem na Wyżyny”, reprezentują nieprzeciętny poziom,
budując pozytywny wizerunek regionu.
Znakiem graficznym Konkursu jest statuetka „Lider Razem Na Wyżyny”.
Spośród zgłoszonych do konkursu
osób, zespołów artystycznych, organizacji gospodarczych i społecznych komisja
postanowiła nadać ten prestiżowy tytuł
i statuetkę następującym osobom i organizacjom:
• w kategorii gospodarka - CEMEX
Polska sp. z o.o.,
• w kategorii kultura - Ludowy Zespół,

IX Regionalna Prezentacja Stołów
Wigilijno-Bożonarodzeniowych
Róża Wiewióra

W

dniu 13 grudnia 2014r.
hala sportowa koziegłowskiego Zespołu Szkól
gościła panie z Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczące w dziewiątej
edycji między powiatowego przeglądu stołów wigilijno-bożonarodze12

niowych. W przeglądzie uczestniczyły
przedstawicielki powiatu: myszkowskiego, częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Można było podziwiać szesnaście suto zastawionych
stołów, które uginały się od pysznych
potraw. Naszą gminę reprezentowa-

Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”,
• w kategorii sport i turystyka - Adrian
Franc z Rzerzęczyc,
• w kategorii działalność społeczna Witold Błaszczyk z Dąbrowy Zielonej.
Uroczystość wręczenia statuetek
i dyplomów nastąpiła podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”
w dniu 12 grudnia 2014 r, w którym
obok członków Stowarzyszenia uczestniczyli także: Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego - Stanisław Gmitruk, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego - Stanisław Dzwonnik, Radni Powiatu Częstochowskiego,
Radni Rad Gmin oraz Wójtowie: Maria Włodarczyk - Wójt Gminy Dabrowa Zielona, Jadwiga Zawadzka - Wójt
Gminy Kruszyna, Dariusz Pomada
- Wójt Gminy Mykanów, Paweł Militowski - Wójt Gminy Rędziny i Piotr
Derejczyk - Wójt Gminy Miedźno. «
ły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Skrzydlowie. Panie przygotowały
świąteczne i wigilijne potrawy przyrządzone głównie na podstawie regionalnych, oryginalnych przepisów.
Często są to przepisy przekazywane
przez mamy czy babcie. Wszystko co
było na stołach można było bezpłatnie
degustować. A potraw była oszałamiająca ilość i różnorodność, od słodkich
wypieków, poprzez dania rybne, sałatki, kapustę na wiele sposobów, pierogi,
paszteciki, po mięsa, wędliny a nawet

VI Noc Świętojańska w Zawadzie
fot. Katarzyna Gabryjelska

20 - lecie Zespołu Obrzędowego „Grusza”

Jubileusz 50 - lecia pracy artystycznej
Mieczysława Tkacza

IX Regionalna Prezentacja Stołów Wigilijno-Bożonarodzeniowych

Marzenia się spełniają!

Wycieczka z bandziorkiem

Konkurs Recytatorski już 25 edycja w GOK

Kłomnickie spotkania artystyczne i kulinarne

Orkiestra z Kłomnic nagrała teledysk
z gwiazdami „Kocham te święta”

Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice wzięła udział w festiwalu Balkan Folk Fest 2014

Piknik szkolno – parafialny w Witkowicach
Najpiękniejszy Konkurs przed Świętami!

Na rajdowym i festynowym szlaku

nalewki.
Jak zwykle przegląd stołów wigilijnych przyciągnął tłumy. Dziękujemy
naszym Paniom ze Skrzydlowa, że
dbają, aby tradycja przetrwała, gotują
tradycyjne potrawy i dekorują świąteczne stoły, że przywiozły ze sobą
smaki swoich rodzin i swoje trady-

cje rodzinne. Nie tylko smak a także
sposób prezentacji tych smakołyków budził ogromne zainteresowanie
wszystkich uczestników i gości np: sanie z ciasta wypełnione wędliną, karp
w glazurze, pasztecki w postaci prosiaczków i kwiatów róż i wiele innych
mistrzowskich potraw.

Całej imprezie towarzyszył świąteczny nastrój, na scenie swoje umiejętności prezentowała orkiestra dęta,
chór z miejscowego Zespołu Szkół
oraz zespoły ludowe. W pasażu Zespołu Szkół można było nabyć wyroby
rękodzieła artystycznego, stroiki oraz
ozdoby świąteczne. «

Orkiestra z Kłomnic nagrała teledysk
z gwiazdami „Kocham te święta”
Krzysztof Jabłoński

18

listopada br. Orkiestra
Dęta Gminy Kłomnice
wzięła udział w nagraniu
teledysku do piosenki pt. „Kocham
Te Święta” oraz nagrała materiał
studyjny w LWW Studio w Warszawie. Nasza orkiestra wystąpiła u boku
największych gwiazd polskiej sceny
muzycznej, m.in. Dawida i Michała
Kwiatkowskich, Aleksandry Szwed,
Georginy Tarasiuk, Mariny Łuczenko oraz Natalii Lesz. Teledysk był
kręcony w Domu Braci Jabłkowskich,
w tzw. ”Trafic”.
Przedsięwzięcie to było dla naszych młodych muzyków dużym wyzwaniem. Pierwszy raz realizowaliśmy
tak duży projekt przy współpracy tak
wielu znanych osób. Zgodnie z założeniem twórców, projekt miał dać
motywację do twórczej pracy, nie tylko 200 dzieciom, które wzięły udział
w evencie, ale również ich rówieśnikom, którzy zwrócą uwagę na związane z nim działania na Facebooku
i Youtube – tak o projekcie mówi or-

ganizator – Piotr Turek 21 AllStars
Wraz z orkiestrą do Warszawy
pojechały uczennice Zespołu Szkół
w Kłomnicach, które razem z opiekunem, Panią psycholog Katarzyną Bielą, rozdały podopiecznym z Fundacji
Dzieci Niczyje słodkie upominki oraz
materiały promocyjne o naszej gminie.
Dodatkowo uczennice wraz z p. psycholog animowały czas wolny dzieci
organizując różnorodne gry i zabawy.
Po ukończeniu prac nad klipem,
orkiestranci dograli muzykę do piosenki „Kocham te święta”, która wraz
z teledyskiem tworzy jedną magiczną
całość. Projekt ten został zrealizowany
w profesjonalnym studiu „LWW Studio”. Było to dla nas miłe i pionierskie doświadczenie. Po raz pierwszy
znaleźliśmy się w prawdziwym studiu. Dodatkowo po dograniu ścieżki
dźwiękowej do piosenki, nagraliśmy
z kłomnicką orkiestrą własną płytę z muzyką marszową i koncertową.
Premiera teledysku odbyła się 6 grudnia w ogólnopolskich mediach, m.in.

I Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni
Patriotycznej - „Patriotycznie”
Sylvia Baszyńska

W

Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie dn.12.11.2014r. odbył
się I Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej - „Patriotycznie”.
Konkurs swoim patronatem, jako radna
miasta Częstochowy, objęła dyrektor
szkoły pani Lidia Burzyńska.

W konkursie wzięło udział 23
uczestników ze szkół naszej gminy.
Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom, a szanowna komisja
w skład której wchodziła p. Małgorzata Gojević oraz p. Krzysztof Jabłoński,
miała nie lada wyzwanie.
W trzech kategoriach wiekowych

Viva Polska, 4fun TV, ESKA oraz rozgłośniach radiowych.
Wszystkie koszty w postaci profesjonalnego studia nagrań oraz całodziennego wyżywienia pokrył organizator projektu „21 AllStars”.
Natomiast dzięki życzliwości oraz
wsparciu Urzędu Gminy Kłomnice,
Zespołu Szkół w Garnku i Zespołu
Szkół Kłomnicach orkiestra miała zapewniony transport do Warszawy. Za
okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!
Warto dodać, iż taka promocja bardzo się opłaciła, bo już 30 listopada
nasza orkiestra otrzymała zaproszenie od Agory („Gazeta Wyborcza”) na
„Europejskie Targi Muzyczne Co Jest
Grane?”. Targi odbyły się w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie. W czasie targów spotkaliśmy się z ogromną
sympatią i wyrazami uznania dla młodych muzyków. Dodatkowo rozstawiliśmy banery reklamowe orkiestry
i gminy oraz rozdaliśmy nasze płyty
z ubiegłorocznego koncertu. «
zwyciężyli:
klasy 1-3
• I miejsce - Laura Grabarczyk z ZS
w Zawadzie
• II miejsce - Bartosz Bąk i Karolina
Rachwalik z ZS w Kłomnicach
• III miejsce - Patrycja Ociepa z ZS
w Kłomnicach
• wyróżnienie – Dorota Stanisz i Paweł Kowalik z ZS w Kłomnicach
klasy 4-6
• I miejsce - Wiktoria Nierobot z ZS
w Kłomnicach
• II miejsce - Jakub Szymczak z ZS
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w Skrzydlowie
• III miejsce - Paulina Dąbrowska
z ZS w Kłomnicach
• wyróżnienie - Monika Owczarek
z ZS w Rzerzęczycach
klasy I-III gim.
• I miejsce - Katarzyna Chrząstek z ZS
w Zawadzie
• II miejsce - Piotr Woldan z ZS

w Zawadzie
• III miejsce - Anna Maj z ZS w Rzerzeczycach
• oraz Karolina Bajor z ZS w Skrzydlowie
• wyróżnienia - Emilia Kugiel i Maria Utratna z ZS w Kłomnicach oraz
Gracjan Kowalczyk z ZS w Zawadzie
Patriotyzm i tradycja to bardzo waż-

Z parasolem na rajd!
Małgorzata Gonera

J

uż po raz osiemnasty Szkolne Koło
Krajoznawczo - Turystyczne z Witkowic oraz Oddział Regionalny
PTTK w Częstochowie są organizatorami Rajdu Parasolowego - jednej
z wielu cyklicznych imprez turystycznych. Działania te wspierają: Urząd
Miasta w Częstochowie - Wydział Kultury, Promocji i Sportu oraz Starostwo
Powiatowe w Częstochowie.
Młodzi turyści z opiekunami licznie
stawili się 22 listopada 2014r. na dwóch
trasach przygotowanych na XVIII Rajd
Parasolowy: 1. Zawada – Zberezka – Ludwików - (grupę prowadzili p. Aldona

Siemińska i p. Jarosław Poroszewski - ZS
Witkowice) i 2. Huby – Adamów – Niwki – Witkowice (p. Patrycja Burzyńska i p.
Zofia Magiera - ZS Skrzydlów). W tym
miejscu warto wspomnieć o współpracy kół turystycznych z Witkowic i ze
Skrzydlowa, w ramach której w styczniu
jest zaplanowana gra terenowa.
Wróćmy do rajdu - jednym z celów
jest pokazanie uczniom ciekawych miejsc
w naszej gminie i jej zabytków. Były już
m.in. pałac w Nieznanicach, dworek
w Rzekach Wielkich czy Garnek i historia rodu Reszków. W tym roku postawiliśmy na przyrodę i wybraliśmy spokojne

ne słowa, które definiują wartości ponadczasowe. Musimy o te wartości dbać
i pielęgnować je w sercu, dlatego też
wszystkim uczestnikom i nauczycielom
przygotowującym młodych artystów
serdecznie dziękujemy. Gratulujemy
sukcesów i liczymy na ponowne spotkanie w większym gronie już za rok! «
trasy spacerowe.
Metę rajdu, czyli gościnne progi Zespołu Szkół w Witkowicach w doskonałych humorach uczestnicy przekroczyli
około godziny dwunastej. Najpierw był
poczęstunek, tradycyjnie -pieczona kiełbaska i gorąca herbata, a potem konkursy - wiedzy, plastyczne, sprawnościowe
(oczywiście z parasolem w tle). Na zwycięzców czekały nagrody. Był też czas, aby
się wpisać do kroniki turystycznej, która
towarzyszy nam od I Rajdu Parasolowego, więc jest co wspominać. Są szkoły,
które co roku meldują swoje przybycie.
Gratulujemy wytrwałości i dziękujemy
za zaufanie, a wszystkich zapraszamy
ponownie za rok!
Na koniec serdeczne podziękowania
tym, którzy pomogli nam w organizacji
XVIII Rajdu Parasolowego. «

Wspomnienie o Pani Annie Mościckiej
Nauczyciele Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

Gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją.
(Antoin de Saint-Exupery Mały Książę)

W

grudniową niedzielę, 14
grudnia, towarzyszyliśmy
w ostatniej drodze naszej
koleżance, Annie Mościckiej, której
kres ziemskiego życia Bóg wyznaczył
na 48 lat.
Śmierć po ciężkiej chorobie
przerwała
jej
plany,
realizację
marzeń. Odszedł człowiek oddany
szkole, edukacji, a przede wszystkim
potrzebom dzieci. Wszystkie swe siły
oddała Pani Anna Mościcka pracy na
rzecz środowiska, ukochanym uczniom,
traktowanym jak własne dzieci.
Pani Anna Mościcka związana była
ze Skrzydlowem i naszą szkołą od 26
lat. Przyjechała tutaj, aby od 1 września
1988 roku rozpocząć pracę w szkole
podstawowej jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od początku była
18

bardzo zaangażowana zarówno w swoją pracę jak i życie szkoły. Systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu oligofrenopedagogiki oraz
niezliczoną ilość kursów oraz warsztatów pedagogicznych. Była członkiem
fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać
Świat”, w której działaniach od samego
początku prężnie uczestniczyła.
Ucząc i wychowując kolejne pokolenia przedszkolaków, a później
uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej,
starała się zaszczepić im najważniejsze
wartości życiowe. Pracowała z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które były jej oczkiem w głowie.
Robiła wszystko, aby w szkole czuły się
dobrze i bezpiecznie.
Wszyscy pamiętamy organizowane

w szkole „Dni Przedszkolaka i Pierwszaka”. Ten ostatni odbył się niestety
już bez Jej udziału. To właśnie pani
Mościcka była wulkanem pomysłów na
kostiumy dla uczniów, oprawę scenograficzną, występy artystyczne. Dzięki niej wszyscy przeżywaliśmy chwile
wzruszeń podczas tych uroczystości.
Żadna szkolna uroczystość nie
odbyła się bez jej wkładu pracy. Była
opiekunem szkolnego koła LOP,
prowadziła jego kronikę. Była też
współtwórcą publikacji o historii naszej
szkoły.
Wspierała swoją radą i doświadczeniem koleżanki z zespołu kształcenia
zintegrowanego oraz wszystkich, któ-

rzy zwrócili się do niej o pomoc.
Mówi się, że nie ma ludzi nie do
zastąpienia. W wypadku pani Anny
Mościckiej nie jest to prawda. Nikt nie
zastąpi Jej zaangażowania, oddania się,
poświęcenia szkole. Ona żyła dla in-

nych, zawsze wyciągała swoją pomocną
dłoń, zawsze można było liczyć na Jej
wsparcie i bezinteresowność. Była człowiekiem upartym i wytrwałym, dlatego
nie poddawała się nigdy, nie zakładała
niepowodzenia i nie mówiła, że nie po-

Aktywność kłomnickiej 40 Gromady
Zuchowej „Czerwone Promyczki”
Henryka Bartnik

40

Gromada Zuchów „Czerwone Promyczki” wznowiły
swoją działalność „Zuchowym Startem” 4 września 2014 roku.
Do zuchów, które złożyły Obietnicę
Zuchową dołączyły nowe zuchy z oddziału przedszkolnego. Zuchy wspaniale integrują się choć są w różnych
grupach wiekowych, od 5 do 9 lat. Bardzo chętnie uczestniczą w wycieczkach,
rajdach i zwiadach zuchowych.
Ogromnym przeżyciem dla zuchów był Zuchowo- Harcerski Start
ph. „Świeć Przykładem”, który odbył
się w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Pająk” Hufca
ZHP Częstochowa w Konopiskach.
Podczas tego zlotu zuchy uczestniczyły w quizie ph. „Śladami króla Jana
III Sobieskiego w Konopiskach”. Quiz
dotyczył odpoczynku króla Jana III
Sobieskiego w Konopiskach w drodze
na odsiecz wiedeńska w roku 1683.
Na trasie szlaku zuchy szukały skarbu
zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Karcie Wyprawy. Dzieci wędrowały śladami króla Jana III Sobieskiego, odnajdując pomniki przyrody,
podziwiając roślinność – przepiękne

lipy, obserwowały zabytki, wysłuchały
legendę o studni, przy której zatrzymał
się Król. Nagrodą za prawidłowe rozwiązanie quizu był słodki poczęstunek
- sernik wiedeński w lokalnej kawiarni
oraz dyplomy i nagrody.
Inną niezapomnianą przygodą był
27 Jesienny Złaz zuchowy ph. „Mali
Ekolodzy ratują Słoneczny Las”. Złaz
odbył się 18 października 2014 roku
na trasie z Janowa do Złotego Potoku.
Zuchy podczas rajdu poznawały piękno
przyrody i krajobrazu Jury Krakowsko
–Częstochowskiej. Poszerzały wiedzę
o zagrożeniach przyrody i lasu oraz poznawały roślinność oraz wygląd krajobrazu skalnego Jury. Zachęcane były do
czynnego wypoczynku w środowisku
naturalnym. Na zbiórkach poprzedzających złaz każdy zuch wykonał pracę
plastyczną dowolną techniką malarską.
Był to plakat nt. „Smok czy smog, co
zatruwa nasze środowisko”. Zuchy
przygotowane przez siebie plakaty oddawały na Starcie rajdu. Podczas rajdu
zuchy wspaniale się bawiły i poszerzały
wiedze o środowisku przyrodniczym
realizując zadania wynikające z Programu Złazu, a jednocześnie realizując

Mażoretki oklaskiwane przez rodziców
Anna Kościuch

9

grudnia 2014r.w Szole Podstawowej w Kłomnicach odbyła
się otwarta lekcja pokazowa
Grupy Tanecznej Mażoretek. Od
września bieżącego roku czterdzieści
dziewczynek uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych szkoląc swoje umiejętności rytmiczno – taneczne. Po
trzech miesiącach systematycznej pracy
rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście

mogli obejrzeć rezultaty. Grupa młodsza prezentowała ćwiczenia i zabawy
rytmiczno ruchowe, oraz elementy tańca z „pomponami”. Tymczasowe pompony z bibuły, wykonane przez mamy,
energicznie fruwały i podskakiwały razem z dziećmi w rytm muzyki. Dziewczynki z grupy starszej, oprócz ćwiczeń
z techniki tańca zaprezentowały układ
choreograficzny z pałeczkami. Efektu

doła. Nawet wtedy, gdy była już poważnie chora wierzyła, że niedługo wróci
do pracy, bo bez szkoły nie wyobrażała
sobie dalszego życia.
Niestety, już do nas nie wróci.«

zadania sprawności „Przyrodnika”. Na
mecie dzieci czekała niespodzianka biesiada ogniskowa. Potem był apel
z udziałem wszystkich uczestniczących
gromad i podsumowanie złazu przez
Komendanta i Namiestnik ZHP. Zuchy za aktywny udział w rajdzie i wyróżniająca się postawę otrzymały dyplomy i nagrody.
Natomiast w listopadzie zuchy
przygotowywały się do turnieju sportowego, który odbył się 27 listopada 2014
roku Turniej Zuchów o Puchar Antka
Cwaniaka w Szkole Podstawowej nr 52
w Częstochowie. Turniej odbył się pod
hasłem „Teraz Afryka od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości”. Na
listopadowych zbiórkach zuchy wspólnie wykonały plakat przedstawiający
krajobraz Afryki z roślinności, mieszkańcami i zwierzętami tam żyjącymi
oraz otaczającymi kontynent oceanami
i pływającymi po nich statkami. Turniej składał się z kilku konkurencji. Na
początku zuchy oddawały plakat, potem odbył się konkurs wiedzy o Afryce, a następnym etapem były zmagania
sportowe. 40 GZ „Czerwone promyczki” rywalizowała z innymi zuchami
z gromad należących do Hufca ZHP
Częstochowa. Jednakże nadrzędnym
celem turnieju była integracja i dobra
zabawa. Wysiłek zuchów został nagrodzony dyplomami i nagrodami rzeczowymi. «
artystycznego dopełniły stroje sfinansowane przez rodziców za co serdecznie
dziękujemy. Dodatkowo pokazy dzieci
uświetnił swoją grą Pan Janusz Frączek
– muzyk, akompaniator z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Dziewczynki poczuły się jak prawdziwe tancerki na sali
baletowej. Rodzice nagrodzili młode
artystki gromkimi brawami, a Wicedyrektor Szkoły Pani Katarzyna Jurkowska będąc pod ogromnym wrażeniem,
poprosiła o występ podczas Kiermaszu
Świątecznego 13 grudnia 2014r. Życzymy Mażoretkom sukcesów artystycznych, a widzom miłych wrażeń. «
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Najpiękniejszy Konkurs przed Świętami!
Renata Krawiec

W

tym roku zgłoszono na IX
Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy
Anioły
z masy solnej i Pierniki 523 sztuki aniołów z następujących miejscowości gmin
powiatu częstochowskiego:
• Gmina Kłomnice wszystkie miejscowości,
• Gmina Mykanów: Wierzchowisko,
Rybna, Czarny Las, Borowno, Cykarzew
• Gmina Lelów: Ślęzany
• Gmina Janów: Janów i Piasek
• Gmina Kamienica Polska: Kamienica
i Osiny oraz Rudnik Wielki
• Gmina Rędziny: Rędziny i Rudniki
oraz Konin i Latosówka
• Gmina Mstów: Zawada, Brzyszów
i Jaskrów
• Gmina Olsztyn: Olsztyn, Turów, Ku-

sięta
• Gmina Dąbrowa Zielona
• Gmina Poczesna: Poczesna, Kolonia
Poczesna, Słowik
• Gmina Kruszyna: Kruszyna i Widzów
• Częstochowa
Pierniki w ilości -128 opakowań
(miejsca według ilości: Kolonia Poczesna,
Kamienica Polska, Mykanów: Czarny
Las, Dąbrowa Zielona, Rędziny, Janów
i pozostałe). Konkurs organizowany jest
przy współpracy GOPS w Kłomnicach,
dofinansowano z środków Samorządu
Powiatu.
Uroczystość rozdania nagród i dyplomów zwycięzcom Powiatowego Konkursu nastąpiła w dniu 14 grudnia. Z dwunastu gmin przyjechali rodzice, babcie,
dziadziusiowie z dziećmi i młodzieżą,
którzy podekscytowani nagrodami, uho-

„Ocalić od zapomnienia”

Jubileusz 50 - lecia pracy
artystycznej Mieczysława Tkacza
Renata Krawiec

P

iękna uroczystość, bogaty program, świetni goście zaszczycili
obecnością na Jubileuszu z okazji
50-lecia pracy artystycznej, w dziedzinie
muzyki i poezji. Pod gościnnym dachem
MDK w Radomsku przyszło mi powitać gości z daleka i bliska, przyjaciół,
rodzinę i sympatyków zespołu. Radość
i satysfakcja z podsumowania dorobku
artystycznego przebytej drogi twórczej na
przestrzeni kilkudziesięciu lat. Skłoniło to
naszego bohatera i wszystkich zebranych
w tym uroczystym dniu do refleksji, i zadumy nad dokonaniami Jubilata. W tym
z całą pewnością pomogli: Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepsiko”, Chór
Seniora „Złota Nutka” z MDK Radomsko, Recytatorzy, koleżanka i kolega z Liceum Pedagogicznego w Radomsku: P.
Alicja Król-Kamińska i P. Lechosław Stępień oraz P.Zbigniew Ślęzak (Szwagier
Mieczysława), uczeń z Radomska- Bartek Borowik. Akompaniament: P. Beata
Garbarz-Hebda (skrzypce i pianino) oraz
Leszek Łęgowik (akordeon).
20

Pokrótce, by ocalić od zapomnienia
jego dorobek twórczy i jego osobowość
o nim samym poniżej. Ale rozpocznę od
narodzin. Przyszedł na świat w małej
miejscowości Zalesie w dawnym województwie kieleckim, powiecie włoszczowskim, w rodzinie Stanisława i Marianny Tkacz. W latach pięćdziesiątych
zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej
parę kilometrów drogą polną do Bożej
Woli. Rodzice Mieczysława byli rolnikami. Zdawali sobie sprawę, że tylko wykształcenie dzieci zapewni im przyszłość.
Trafił w szkole na dobrą nauczycielkę,
która była dla niego wzorem – P. Janina
Pierzyna była motorem wszelkich działań
społeczno-kulturalnych w szkole. Uczyła dobrych manier, zachowania się przy
stole, uwielbiała poezję A. Mickiewicza.
I stąd zainteresowania, które rozwinęły się
w dziecku. Nauczycielka nauczyła ładnie
mówić recytować, śpiewać. Pod jej kierunkiem dzieci zdobywały pierwsze szlify, do
nich należał pilny uczeń Mieczysław.
Z Zalesia i Bożej Woli pojechał do

norowani przez wywiady z NTL Radomsko - dali nam jeszcze więcej satysfakcji
z tak pięknej imprezy kulturalnej. Pośród gości, którzy stawili się w tym dniu
i uroczyście wręczali nagrody byli: Wójt
Gminy Kłomnice – P. Piotr Juszczyk,
Przewodniczący Rady Gminy w Kłomnicach- P. Andrzej Śpiewak, P. Kazimierz
Wilkoszewski - Zarząd Gminy Kłomnice, P. Jan Miarzyński - członek Zarządu
Powiatu i Radny Powiatowy, P. Barbara
Mizera - Radna Powiatu, P.Zbigniew
Wawrzyniak - Z-ca kierownika GOPS
w Kłomnicach, P. Stanisław Matuszczak
- radny i sołtys z Kłomnic. W tym dniu
podjęli pracę Wolontariusze z Akcji Charytatywnej „Dzieci-Dzieciom” sprzedając
anioły. Rozpoczął się kolejny ważny etap
Konkursu - sprzedaż aniołów z masy solnej na rzecz zakupienia paczek żywnościowych dla dzieci z biednych rodzin, ale
o tym, tuż przed kolejnymi Świętami! «

Radomska do internatu, został uczniem
Liceum Pedagogicznego, gdzie była kuźnia kadr nauczycielskich. Starał się o najlepsze wyniki, udział w zajęciach pozalekcyjnych. Formy pracy interesujące, zajęcia
recytatorskie, które uwielbiał w dodatku
spotkał kolejną wspaniałą osobowość P.
Grażynę Sobczyk- pełną energii młodą
panią, która stałą się kolejnym wzorem do
naśladowania. Więcej spotkał wspaniałego pedagoga, muzyka P.prof. Henryka
Fajta - to były piękne lata, wiedzy, radości
płynącej z poznawania historii muzyki,
utworów, całego piękna, artyzmu
Po maturze podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kłomnicach
we wrześniu 1963 roku. Młody energiczny nauczyciel podjął wyzwanie jeśli chodzi o naukę przedmiotów artystycznych,
w tym zwłaszcza muzykę, która była traktowana w wiejskim środowisku jako mniej
ważny przedmiot. Rozpoczęła się tzw.
orka na ugorze, po kilku latach przyszły
sukcesy i muzyczne i recytatorskie. Sukcesy po latach pracy można ująć je w liczby taka, krótka statystyka. Mieczysław
Tkacz – nauczyciel posiada pięć listów
pochwalanych: kuratora oświaty, nagrodę
specjalną za wybitne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej i społecznej
oraz wiele innych nagród. Wychowankowie i uczniowie zaś indywidualnie i zbiorowo byli nagradzani w czasie różnych
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konkursów – 486 razy. Trudno będzie
w kraju znaleźć drugiego takiego laureata.
Wystarczy podzielić 486 nagród na 30 lat
działalności, otrzymamy wynik szesnaścioro laureatów w ciągu każdego roku,
a więc półtora laureata w ciągu miesiąca
życia nauczyciela i wychowawcy – Mieczysława Tkacza.
Dorobek artystyczny zespołu Klepisko, który prowadzi Mieczysław Tkacz
od 1980 roku.
Opiera się na nieprzemijających wartościach tradycji ludowej, zawdzięczamy
Jubilatowi. Jest autorem scenariusza ”Wesele kłomnickie” na podstawie pierwszych
drukowanych relacji z terenu radomszczańskiego z 1874 roku. Ponadto „Sobótki” i „Babski comber”. Wiele niezliczonych sukcesów, nagród prestiżowych, tak
cennych, jak poszukiwania, które przez
lata działalności czynił, by odkryć perły
polskiej pieśni ludowej, w większości autorstwa Mieczysława Tkacza, jeśli nie słowa to muzyka, lub rzeczywiście piosenki,
pieśni autorskie, które brzmią najpiękniej.
Doczekał się Mieczysław Tkacz Nagrody imienia Karola Miarki przyznano
za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury Regionu i kraju -Katowice

październik 1995 roku. Nagrodę odebrał
na zamku w Pszczynie.
Dobiera repertuar, uczy kultury żywego słowa, śpiewu, emisji głosu, wybiera
rekwizyty do scen wystawianych obrzędów. W swoim repertuarze zespół posiada
świetnie dobrane pieśni, melodie z różnych Regionów kraju w opracowaniu artystycznym. Repertuar dla zespołu dobierany jest również o tematyce społecznej
i patriotycznej na podstawie twórczości
Jubilata.
A tak pisał Maciej Konrad Ziembiński, Gazeta Rolnicza z 18 października
1995 roku:
„Nie można sobie dzisiaj wyobrazić
Kłomnic bez najlepszego w województwie zespołu folklorystycznego „Klepisko”i bez jego artystycznego kierownika
Mieczysława Tkacza.
Kierownik zespołu wyznacza działanie, dyscyplinę i twórcze inspiracje wyzwala. Dzięki jego zaangażowaniu mogli
występować w wielu prestiżowych festiwalach, przeglądach, konkursach. Wielką
przyjemność zespołowi pod kierunkiem
Mieczysława Tkacza sprawia udział
w licznych imprezach okolicznościowych,
czy charytatywnych, niekoniecznie w śro-

dowisku lokalnym.”
Uznaniem dla kunsztu wokalno-muzycznego i osobowości Jubilata to przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorowej Złotej
Odznaki „Zasłużony dla Kultury polskiej”
w 2012 roku oraz w bieżącym roku Specjalna Nagroda.
Okażmy podziw dla twórczego i dynamicznego ożywienia artystycznego,
przez 50 lat godnie reprezentował naszą
ziemię na przeglądach, festiwalach, konkursach. Podczas których tysiące osób
miało przyjemność słuchać (mogą dalej to
czynić!) pięknie niosących się pieśni, poezji, muzyki Mieczysława Tkacza. Dorobek artystyczny, który opiera się tak trwale
na nieprzemijających wartościach tradycji
ludowej, zawdzięczamy Mieczysławowi Tkaczowi, więcej dorobek muzyczny
i poetycki daje Jubilatowi ogromną radość
i przede wszystkim siły do kolejnych poszukiwań w dziedzinie muzyki i poezji.
A my wszyscy dzisiaj podpisujemy się
obiema rękami pod pięknym mottem
-„Piękno należy wesprzeć, bo tworzą go
nieliczni, a potrzebuje wielu”. «

20 - lecie Zespołu Obrzędowego „Grusza”
P. Makles i D. Chybalski

22

listopada 2014 roku zespół
obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc obchodził piękną
rocznicę. Minęło dwadzieścia lat, odkąd grupa chętnych pań, panów, dzieci
i młodzieży sprawia, że dawne zwyczaje
i obrzędy nie odchodzą w zapomnienie,
ale wciąż żyją w pamięci.
Uroczystość zgromadziła wielu wspaniałych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością poseł na Sejm RP, pan Szymon
Giżyński, Wójt Gminy Kłomnice pan
Adam Zając z przedstawicielami gminy,
przewodnicząca Rady Krajowej KGW,
pani B. Niemczyk, pani M. Majer, pani
L. Kamińska-Koj, a także przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji,
szkoły i przedszkoli. Wszyscy przybyli skierowali do jubilatów ciepłe słowa
uznania i szacunku, życzenia dalszych
sukcesów i wielu nagród, wręczyli kwiaty,
pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne.
Część oficjalną uroczystości poprowadzili młodzi członkowie zespołu: Paulina

Makles i Dawid Chybalski. Z uśmiechem
i dumą zaprezentowali dorobek i historię zespołu, wspominając jego twórców:
panią Genowefę Mysłek i panią Janinę
Gołdy. Dwadzieścia lat temu powstała
grupa wokalna, wykonująca pieśni religijne, patriotyczne i okolicznościowe. Z biegiem lat chórek przekształcił się w zespół
przedstawiający obrzędy i zwyczaje sprzed
lat. Autorką wszystkich scenariuszy jest
pani J. Gołdy. Zaprezentowane zostały
fragmenty niektórych przedstawień: „Jak
to ze lnem było”, „Tajemnice różańcowe”,
„Imieniny u lgnąca”, „W chałupie u szewca Marcina”, „Dożynki dworskie”. Warto
wspomnieć, że scenariusze oparte są na
prawdziwych wydarzeniach, a bohaterowie to członkowie rodziny pani J. Gołdy
i dawni mieszkańcy Rzerzęczyc. Miłą
niespodzianką prowadzących było wręczenie „Złotych Gruszek”- nagród przyznanych członkom zespołu w różnych
kategoriach, a więc: „Rodzina w zespole”,
„Sprawne ręce”, „Muzyka”, „Słowo”, „Naj-

lepsza rola”, „Nowy nabytek”, „Aktorom
emerytom”, „Grand Prix”. Zaskoczeni
nominowani chętnie pozowali fotografom i rozdawali uśmiechy jak na prawdziwej scenie.
Później było ucztowanie przy pięknie
przystrojonych i smacznie zastawionych
stołach. Wszak członkowie „Gruszy” to
nie tylko świetni aktorzy, ale i wyśmienici mistrzowie kuchni. O muzyczną stronę uroczystości zadbali panowie Zając,
przygrywając i zachęcając do tańca. A że
nogi same się rwały, więc zabawie nie było
końca.
Wszystkim członkom zespołu „Grusza” życzymy wielu kolejnych sukcesów
i sił do dalszej pracy. Wyrażamy także
ogromny szacunek dla was za to, że nie
oszczędzając siebie i swojego czasu, chcecie pokazywać to, co tworzy naszą historię
i kulturę i z czego wszyscy powinniśmy
być dumni. «
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Konkurs Recytatorski już 25 edycja w GOK
Renata Krawiec

K

omisja w składzie: Czesława
Monczka - Aktorka i Renata
Krawiec- Instruktor teatralny po przesłuchaniu wszystkich recytatorów w trzech kategoriach wiekowych i burzliwych naradach Jury
postanowiło przyznać następujące
miejsca i wyróżnienia:
Kategoria od I do III klasy
I miejsce –Jakub Adamowski (SP Konary)
II miejsce-Iga Małek (SP Witkowice)

III miejsce –Antoni Sosnowski (SP Rzerzęczyce)
Wyróżnienie-Damian Kuc (SP Rzerzęczyce), Bartosz Bąk (Kłomnice), Klaudia
Chrząstek (SP Konary), Kornelia Michoń
(Konary), Anna Góral (Kłomnice)
Kategoria od klasy IV do VI
I miejsce – Paulina Kołodziejczyk (Kłomnice)
II miejsce-Marceli Janusiak (Rzerzęczyce)
III miejsce-Oliwia Karczewska (Witko-

Sukces gimnazjalistek z Kłomnic
Opracowała zwycięska drużyna

D

nia 21.11.2014 r. w hali sportowej w Kłomnicach odbyły
się eliminacje do Powiatowych
Zawodów w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
Brały w nich udział drużyny z Witkowic,
Kruszyny, Widzowa i Kłomnic. Grałyśmy systemem „każdy z każdym”. Nasza
drużyna rozegrała trzy mecze:
• Widzów – Kłomnice 3:4;
• Witkowice – Kłomnice 1:4;
• Kruszyna – Kłomnice 1:4.
Pozostałe mecze zakończyły się wynikami:
• Kruszyna – Witkowice 5:4

• Widzów – Witkowice 6:0
• Widzów – Kruszyna 6:0
Dzięki temu eliminacje skończyłyśmy
na pierwszym miejscu i razem z Widzowem awansowałyśmy do drugiego etapu.
Dnia 25.11.2014 r. w hali sportowej
w Lelowie walczyłyśmy w finale. Pierwszy mecz rozegrał Widzów z gospodarzami, którego wynikiem była przegrana
naszych towarzyszek 19:2 z faworytkami. Następnie pokonałyśmy Przyrów ze
wspaniałym wynikiem 8:2. Wszystko stało się jasne. Rozgrywki o trzecie miejsce

wice)
Wyróżnienie-Natalia Pałuszka(Rzerzęczyce), Jakub Złotorowicz (Rzerzęczyce)
KATEGORIA GIMNAZJALNA:
I miejsce – Julia Kisiel (Kłomnice)
II miejsce – Iga Kugiel (Witkowice)
III miejsce –Ex aequo Patrycja Plewińska
(Rzerzęczyce) i Julia Matuszczyk (Kłomnice)
Wyróżnienie- Natalia Szyda (Garnek)
Sześć osób, po dwie z kategorii wezmą
udział w przesłuchaniach eliminacji rejonowych w ROK w Częstochowie. Powiadomimy odrębnym pismem, po otrzymaniu
informacji z ROK w Częstochowie w roku
2015, prawdopodobnie luty –marzec. «
skończyły się pomyślenie dla Widzowa
5:2, który w doliczonym czasie rzucił trzy
decydujące bramki naszym poprzednim
rywalkom. Nadszedł czas na decydujący
mecz. Pierwsze miejsce zajął Lelów pokonując naszą drużynę 12:3.
Spowodowało to, że nasze dzielne
zawodniczki z trenerką, Panią Agnieszką
Fertacz-Bekus, zdobyły II miejsce w powiecie częstochowskim.
Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Jeż, Olga Maciąg, Olga Włodarczyk,
Natalia Pałuszka, Anna Jurczyk, Milena Kaczorowska, Dominika Dąbrowska, Katarzyna Maciąg, Izabela Kowalik,
Aleksandra Drab, Aleksandra Świerczewska, Julia Kisiel, Katarzyna Kupczak, Weronika Kowalik. «

Turniej strzelecki z okazji święta Niepodległości
Roman Cisowski

D

nia 9 listopada 2014 r. na
Hali Sportowej przy Zespole
Szkół w Kłomnicach odbyła
się kolejna edycja Turnieju strzeleckiego o Puchar Zrzeszenia Powiatalnego LZS z okazji święta Niepodległości. Organizatorami zawodów było
LZS i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice. Puchary dla
zwycięzców ufundowali Prezes LZS
i Wójt Gminy Kłomnice. W tegorocznych zawodach wzięło udział ponad 50
osób co dla organizatorów było niewątpliwie sukcesem. W turnieju wzięli udział zawodnicy z 7 gmin powiatu
Częstochowskiego oraz Radomsko
i Dąbrowa Górnicza. Zawody przebiegły w zaciętej rywalizacji fair-play.
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Wielu zawodników nawiązało nowe
znajomości i kontakty, nabrało kolejnych doświadczeń z tym jakże fascynującym sportem. Dużą niespodzianką
okazali się juniorzy. Ci młodzi strzelcy
wykazują się wielkim zaangażowaniem,
wkładają w strzelanie mnóstwo czasu
i serca, przez co ich wyniki są coraz lepsze. Jednakże zawody nie odbyłyby się
bez ciężkiej pracy zawodników i zaangażowania takich osób jak p. Zdzisława
Matusiaka, p. Janusza Sambora, p. Stanisława Matuszczaka oraz p. Jarosława
Poroszewskiego. Podsumowując -kolejna edycja zawodów minęła pomyślnie-miejmy nadzieje, że z roku na rok
frekwencja na zawodach będzie coraz
wyższa a wyniki coraz lepsze. Zawod-

nicy rywalizowali w 5 konkurencjach:
karabinek pneumatyczny Open (powyżej 18-stego roku życia), pistolet pneumatyczny Open (powyżej 18-stego
roku życia), karabinek pneumatyczny
Juniorzy (poniżej 18-stego roku życia),
pistolet pneumatyczny Juniorzy (poniżej 18-stego roku życia), drużynowo
Open. Zawodnicy oddali 25 strzałów
z czego 20 strzałów ocenianych po 2
strzały do tarczy, tarcze znajdowały
się w odległości 10m od stanowiska
zawodników. Zawody rozpoczęły się
o godzinie 10:00 i trwały do późnych
godzin popołudniowych. Oto wyniki
w poszczególnych kategoriach:
Karabinek pneumatyczny (Kpn) Open:
I Gruszczyńska Ada - 173 pkt, II Ku-

rek Sebastian – 170 pkt, III Poroszewski Jarosław - 153 pkt
Pistolet pneumatyczny (Ppn) Open:
I Kosmala Edward - 164 pkt, II Bobrowski Kacper - 163 pkt, III Matusiak
Zdzisław - 149 pkt
Karabinek pneumatyczny (Kpn) Juniorzy:
I Cisowski Roman - 151 pkt, II Ślęzak Rafał - 126 pkt, III Bitner Łukasz
- 122 pkt
Pistolet pneumatyczny (Ppn) Juniorzy:
I Przybyłowicz Patrycja - 165 pkt II
Szwed Mateusz - 152 pkt III Karasek

Wiktoria - 144 pkt.
Na rezultat klasyfikacji drużynowej składają się dwa najlepsze wyniki z konkurencji karabinka pneumatycznego i najlepszy wynik z pistoletu
pneumatycznego z danej miejscowości.
Drużynowo Open:
I Kłomnice [Poroszewski Jarosław
(Kpn) 153 pkt, Janik Marcin (Kpn) 126
pkt, Matusiak Zdzisław (Ppn) 149 pkt]
428 pkt, II Mykanów [Worwąg Robert
(KPN) 122 pkt, Wierus Włodzimierz
(Kpn) 78 pkt, Worwąg Piotr (Pnp) 115
pkt] 315, III Dąbrowa Zielona [Wojta-

la Bogdan (Kpn) 96 pkt, Wojtala Mateusz (Kpn) 80 pkt, Wojtala Mateusz
(Pnp)130 pkt] 306 pkt, IV Kruszyna
296 pkt, V Częstochowa 86 pkt, VI
Olsztyn k/Cz-wy 56 pkt, VII Poczesna
10 pkt
Jeśli ktoś z Państwa chciałby spróbować swoich sił w strzelaniu, strzelnica jest otwarta we wtorki i piątki od
godziny 18:00 na najwyższym piętrze
Zespołu Szkół w Kłomnicach, ulica
Szkolna 1.
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam Roman Cisowski. «

„Wodowanie” kajaków i rowerów wodnych w Zawadzie
Marian Szyszka - Prezes stowarzyszenia „Jedność w działaniu”

S

towarzyszenie „Jedność w działaniu” z Zawady realizując projekt pt. „Kajakiem, rowerem
wodnym lub z wędką spędzamy weekendy w dorzeczu Warty” zakupiło m.
in.: 6 dwuosobowych kajaków, 2 jed-

Babskim okiem na „halówkę”

noosobowe kajaki, 14 szt. wioseł,18 szt.
kapoków oraz 2 trzyosobowe rowery
wodne. Sprzęt ten będzie służył m. in.
do organizacji spływów kajakowych
rzeką Wartą. Całkowita wartość projektu wyniosła 30 236,00 zł. Po dostar-

czeniu przez producentów w/w sprzętu nadeszła „próba wody”. Wypadła
pomyślnie, więc już teraz zapraszamy
amatorów aktywnego wypoczynku
do udziału w spływach kajakowych
w przyszłym sezonie letnim. . «

Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej Sołectw
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
Katarzyna Gabryjelska - Stowarzyszenie „Jedność w działaniu”

„..sytuacja, gdy piłkarz drużyny atakującej, w momencie kierowania do
niego podania, znajduje się na stronie
boiska należącego do drużyny przeciwnej i jest bliżej linii bramkowej
drużyny przeciwnej niż piłka oraz
bliżej niż ostatni zawodnik drużyny
przeciwnej, nie licząc bramkarza…” –
tak Marian Szyszka – prezes Stowarzyszenia „Jedność w działaniu” - tłumaczył
mi odwieczne kobiece pytanie: czym jest
„spalony”. To właśnie stowarzyszenie
z Zawady było organizatorem cyklicznej
już imprezy Mikołajkowego Turnieju
Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice. Tegoroczne rozgrywki zgromadziły 12 drużyn z całej gminy.
Losowanie drużyn do pierwszego
etapu rozgrywek rozgrywało się w iście
profesjonalnych warunkach. Brakowało
jedynie telewizyjnej transmisji na żywo.
Dowiedziałam się, że nie było ani „grupy śmierci”, ani „grupy marzeń” – cokolwiek by to miało znaczyć.

Głównym sędzią spotkania był nie
kto inny, tylko kobieta, mianowicie
26-letnia pani Katarzyna Łykowska. To
właśnie tej okoliczności przypisuje się
porażkę niektórych drużyn, którym zawodnikom pod czujnym okiem pani sędziny, od czasu do czasu plątały się nogi.
Niestety, nie doczekałam się ani
jednej z moich ulubionych meczowych
sytuacji, dla których skłonna jestem
obejrzeć nawet reprezentację Polski,
mianowicie nikt się z nikim nie szarpał,
nie dochodził, nie było nawet najmniejszej przepychanki, o bójce nie wspomnę.
Pełna zgoda, harmonia, po prostu sielanka. No cóż, nie można mieć wszystkiego…
Mimo, iż patronem imprezy jest Św.
Mikołaj, niestety był bardzo zajęty i nie
znalazł czasu, aby osobiście odwiedzić
nasz turniej, delegował jednak dwóch
swoich pomocników, którzy wspaniale
zastapili nieobecnego Świętego, przechadzając się pośród zgromadzonej pu-

bliki i częstując słodkościami.
Ograniczone rozmiary sali sprawiają, iż wszystko dzieje się niewiarygodnie
szybko. Żaden mecz nie może być nudny. Gole padają jeden za drugim. Sytuacja podbramkowa goni kolejną sytuację
podbramkową. Karne, auty, faule, kartki,
rzuty rożne - cały asortyment piłkarski
wykorzystywany jest w ciągu 10 minut
– bo tyle właśnie trwa jedna połowa meczu. Dlatego mecz piłki halowej może
być ciekawy również dla płci pięknej,
znudzonej przydługim czasem oczekiwania, aż piłka, a za nią gromada zziajanych facetów przetoczy się od jednej, do
drugiej bramki na naturalnych rozmiarów boisku. Natomiast dla pań, których
nie przekonują powyższe argumenty dodam, że występujący zawodnicy reprezentowali dość wysoki poziom wizualny
– jednym słowem – było na czym „oko
zawiesić”. Tak więc wszystkim paniom,
które skazane są na co środową walkę
o telewizor (co kogo obchodzi Bayern
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Monachium i Manchester City??) polecam, w ramach dzielenia pasji naszego
partnera udajmy się na turniej halowy –
na pewno nie będziecie się nudzić - a to
już za rok.
W tegorocznej edycji imprezy po raz
kolejny udział wzięło Stowarzyszenie
Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM”. Młodzi
ratownicy nie spodziewali się, że będą
aż tak potrzebni. Natychmiastowej pomocy domagali się jednak nie tylko zawodnicy grających drużyn, ale sporo pań
z widowni. Sądząc po rozmarzonym
wyrazie twarzy, niewątpliwie miały na
myśli metodę „usta usta”.
Po kilku godzinach rywalizacji w VII
Turnieju Mikołajkowym triumfowała
drużyna z Rzerzęczyc, która w finale
pokonała Witkowice-Chorzenice 3:1.
W spotkaniu o 3 miejsce Adamów wy-

grał z drużyną „Wiecznego Rakowa”
2:1. Wszystkie drużyny uczestniczące
w VII Turnieju Mikołajkowym przedstawiły zbliżony poziom gry, przez co
większość spotkań trwała zaciekła walka
do ostatnich sekund. Jak co roku w turnieju przyznane zostały nagrody indywidualne:
- Najlepszy gracz turnieju: Adam Milczarek
- Najlepszy strzelec turnieju: Marcel
Mielczarek
- Najlepszy bramkarz turnieju: Dominik Mokrzycki
W trakcie trwania turnieju mieliśmy okazję podziwiać walkę naszych
najmłodszych sportowców. Trampkarze
drużyny „Warta” Zawada pokonali kolegów z „Orkana” Rzerzęczyce aż 6:2. Serdecznie gratulujemy młodym zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Marzenia się spełniają!
Jan F. Milc

K

iedy wiosną 2007 roku z grupą członków LGD „Razem
na Wyżyny” przebywaliśmy
z wizytą studyjną we Frankonii (RFN)
i zwiedzaliśmy zrealizowane przez naszych gospodarzy (LAG „Południowy
Steigerwald”) projekty, ogarniało nas
momentami zdumienie, jak to „zrobili”
sobie „oazę zmysłów”? Nasze ówczesne
działania skupione były na bardziej prozaicznych zadaniach, jak choćby wybudowanie placu zabaw dla najmłodszych
czy wyremontowanie wiejskiej świetlicy.
No, cóż. Niemcy w tym okresie realizowali już swoje marzenia.
Nasza wyobraźnia zaczęła mocno
„pracować”. Niemniej jednak nie przypuszczałem, że po kilku latach działalności także w naszej LGD doczekamy się
realizacji marzeń. Obok bardzo ważnych
inwestycji poprawiających warunki życia
mieszkańców (wodociągi, kanalizacja sanitarna, drogi, rozbudowa infrastruktury
oświatowej) zaczęliśmy realizować także
pomysły będące do niedawna w sferze
marzeń. Przykładem tego jest utworzenie
i uruchomienie „Stajni polskich jednośladów” w Borownie. Uruchomienie tej
placówki jest znakomitym przykładem
współpracy władz Gminy Mykanów,
LGD „Razem na Wyżyny”, GOK Mykanów, koła ZMW i społeczeństwa wsi z Ja24

Turniej od losowania drużyn po rozdanie nagród przebiegł bez najmniejszych komplikacji. FIFA i UEFA razem
wzięte mogą być dumne.
Na koniec należy wymienić najważniejszych dobrodziejów naszych
sportowych rozgrywek. Na pierwszym
miejscu pragniemy podziękować lokalnemu samorządowi, a także wszystkim
najważniejszym sponsorom. Tegoroczny Mikołajkowy Turniej miał wyjątkowy charakter, mianowicie uczestniczące
drużyny przekazały środki finansowe,
które przeznaczone zostały dla chorej na
białaczkę dwuletniej Lenki oraz niepełnosprawnego Tomka. Wszystkim pięknie dziękujemy, przypominając słowa
Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie
przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. «

piony przez gminę obiekt magazynowy
po byłej Gminnej Spółdzielni „SCh”.
Podczas uroczystości udostępniono bezpłatnie książkę Jana Ferenca „Czar dwóch
kółek”. Jest to z wielką pasją i znawstwem
nem Ferencem kolekcjonerem polskich spisana historia powstawania polskich
motocykli i pasjonatem polskiej motory- jednośladów w drugiej połowie XX w.
zacji. W niedzielę 9 listopada 2014 roku
Koszt całości przedsięwzięcia (adaptaoficjalnego otwarcia skansenu-muzeum cja obiektu, opracowanie i edycja książki
dokonali Wójt gminy Mykanów Krzysz- oraz przygotowanie ekspozycji) wynosi
tof Smela, Radny Województwa Śląskie- 225 tys.zł. przy dofinansowaniu w rago Stanisław Dzwonnik, Dyrektor Śl. mach PROW za pośrednictwem LGD
Oddziału ARiMR Stanisław Gmitruk, „Razem na Wyżyny” w wysokości 135
Starosta Częstochowski Andrzej Kwa- tys.zł. Pozostałą część kosztów pokryła
pisz, Radni Powiatu Częstochowskiego Gmina Mykanów i GOK Mykanów.
Adam Wochal, Przewodniczący Rady
Relacja ta nie byłaby kompletna bez
Gminy Mykanów Krzysztof Nabiałczyk przybliżenia, choćby bardzo ogólnikowo
oraz Prezes LGD „Razem na Wyżyny” początków niezwykłej działalności - Jana
Jolanta Brzozowska-Ciura w asyście pro- Ferenca. Pozwolę sobie zatem na małą reboszcza miejscowej parafii ks. kan. Piotra fleksję. Kiedy w 1999 roku po raz pierwKrzemińskiego, który pobłogosławił całe szy miałem przyjemność spotkać Jana
przedsięwzięcie. Były oficjalne mowy Ferenca, urzekła mnie w nim otwartość
i życzenia dalszych sukcesów, jednak chy- i pasja z jaką zaczął mi opowiadać o swoba najsympatyczniejsze wystąpienie mia- im hobby, o motocyklach. Ja w tym czała Elżbieta Wojczyk (państwo Elżbieta sie, z grupą przyjaciół organizowałem dla
i Zdzisław Wojczykowie udostępnili swo- dzieci i młodzieży zawody rowerowe, któje pomieszczenia dla części eksponatów), re gromadziły na starcie ponad setkę chętktóra działalność Jana Ferenca określiła nych do sprawdzenia swoich umiejętnogodną dokonań historycznych. Przy bar- ści. Co oczywiste, wszystkim dzieciakom
dzo dużym zainteresowaniu społeczeń- towarzyszyli rodzice, a często też i dalsza
stwa uroczyście oddano do użytku „dla rodzina. Bywało, że w Michałowie Kłompotomnych” fantastyczną kolekcję moto- nickim, bo tam rozgrywane były zawody,
cykli i motorowerów, będącymi świadec- w czasie imprezy pojawiało się ponad 500
twem rozwoju polskiej myśli technicznej osób. Wtedy to powstał pomysł, aby podi techniki motoryzacyjnej w powojennej czas kolejnej edycji zawodów zorganizoPolsce. Dla potrzeb ekspozycji (jest to wać prezentację zbioru.
ekspozycja stała) zaadoptowano wykuW następnym roku (2000) Jan Ferenc

wybrał ze swojej kolekcji kilka pojazdów
i postanowił je pokazać szerokiej publiczności. Mieliśmy kłopoty z transportem
owych eksponatów (nie było funduszy
na wynajęcie odpowiedniego samochodu,
którym można byłoby przewieźć maszyny bezpiecznie i bez otarć) toteż właściciel
kolekcji postanowił, że eksponaty pojadą
o „własnych siłach”! Coś niesamowitego,
wręcz nie do uwierzenia, te kilkudziesięcioletnie motocykle były w pełni sprawne!
Szybko zorganizowaliśmy grupę motocyklistów, którzy mieli przeprowadzić owe
pojazdy z Borowna do Michałowa Kłomnickiego. Chętnych było naprawdę wielu,
każdy chciał pojechać historycznym po-

jazdem. Najwięcej emocji i zainteresowania wzbudzało SHL-ka z 1949 roku, była
niemal moją rówieśniczką i miała się całkiem dobrze, coś niesamowitego!
Drugą wystawę motocykli Jana Ferenca przygotowaliśmy wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół w Kłomnicach podczas
Święta Szkoły w dniu 6 czerwca 2004
roku. Tu eksponaty także samodzielnie
przyjechały i podobnie jak podczas poprzedniej wystawy była możliwość odbycia krótkiej przejażdżki jednym z prezentowanych motocykli. Obie prezentacje
odbiły się szerokim echem i dały początek
popularyzacji zbioru.
W późniejszych latach motocykle

Jana Ferenca coraz częściej były pokazywane z racji rozmaitych świąt, festynów i innych uroczystości lokalnych. Ta
włóczęga nie wychodziła na zdrowie ani
motocyklom, ani ich właścicielowi. Toteż
z pomocą dyrektora GOK w Mykanowie
Krzysztofa Poleskiego, przy życzliwości
władz samorządowych gminy Mykanów,
podjęto starania o utworzenie stałej ekspozycji i udostępnienie jej społeczeństwu.
Po kilku latach marzenie się spełniło.
Dla zainteresowanych podaję adres muzeum
i nr telefonu: Borowno, ul. Ogrodowa 11, tel.
889 820 776.
Wizytę w muzeum należy wcześniej umówić z p. Janem Ferencem. «

Cmentarz epidemiczny w Zawadzie
Musiał Kazimierz

N

iewiele cmentarzy morowych
dotrwało do dziś, a tak naprawdę każda miejscowość,
miała takie miejsce, gdzie grzebano
ciała osób zmarłych na epidemie.
Ze względu na to, aby nie przemieszczać się, władze wydawały nakazy
grzebania zmarłych w czasie epidemii
w obrębie danej wsi, czy miejscowości.
W Zawadzie miejsce wybrano dość
dziwne, bo na terenie podmokłym
i w dość niewielkiej odległości od budynków mieszkalnych. Był to zapewne
nieużytek w dość dogodnym położeniu
przy drodze. Na starej mapie topograficznej z1848 roku, miejsce to oznaczone
jest krzyżem. Pierwsza epidemia cholery w Polsce miała miejsce w1831 roku,
lecz księgi parafialne Parafii Kłomnice,
nie zawierają adnotacji o przypadkach
zarazy.
Epidemia cholery jest natomiast
odnotowana w roku 1852, kiedy to, najwięcej przypadków cholery było w Zawadzie i Konarach. Dobrze udokumentowana jest epidemia tejże choroby z
1866 roku i jest wielce prawdopodobne, ze to właśnie z tego roku pochodzi ta nasza nekropolia. Według ksiąg
parafialnych, w całej parafii Kłomnice
w ciągu miesiąca trwania tej choroby
zmarło ponad 80 osób, a w Zawadzie
zmarło wtedy 19 osób. Choroba ta, od
pierwszych objawów, trwała od kilku
godzin do dwóch, trzech dni, a ludzie
umierali w potwornych męczarniach.
Ciała zmarłych grzebano we wspólnych

mogiłach, często bez trumien i przesypywano wapnem, Cmentarze te wyglądem przypominają dawne kurhany,
a w tym miejscu stawiano tylko krzyż
lub kapliczkę. Dość poważną epidemię odnotowano w roku 1873, kiedy
to umierały tylko dzieci. Nad rejestrem
zmarłych jest adnotacja: Zmarli na krosty epidemiczne. Była to zapewne epidemia czarnej ospy, a w Zawadzie i Śliwakowie zmarło wtedy 31 dzieci. Swoje
żniwo, zebrały również, dwie epidemie;
tyfusu i grypy hiszpanki z lat 19161919. Jedyny imienny zmarły to Ignacy
Borowik, zmarły na tyfus w 1916 roku.
Na tymże cmentarzu pochowany jest,
także prawdopodobnie, niemiecki żołnierz z czasów I Wojny Światowej. Data

1896 na kapliczce jest być może data
jej wystawienia, gdyż nie ma żadnych
informacji o epidemii w tymże roku.
W parafii Zawada istnieje jeszcze jeden
taki cmentarz w Śliwakowie. Położony
jest przy drodze z Zawady do Gidel,
vis-a vis boiska sportowego, gdzie stoi
krzyż. Stare cmentarze w naszej parafii pozostaną nadal tajemnicą. Kryją
prochy naszych przodków, bezimienne
ofiary strasznych epidemii, które tak jak
szybko się pojawiały, tak szybko znikały,
dziesiątkując ludność, niekiedy całe rodziny, siejąc strach i trwogę. Jedyne ślady
tych tragedii, to wspólne mogiły, krzyże,
bądź kapliczki, a w ludziach poprzez te
ślady, pamięć o przodkach, póki ślady te
będą istnieć. «
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Urok starych fotografii (18)

Murowany budynek sądu
Krzysztof Wójcik

W

tym numerze wrócić chcę
jeszcze raz do Kłomnic
w okolice budynku wszystkim chyba znanego. Chodzi o budynek
Przedszkola na ul. Sądowej. Oczywiście
przedszkole nie zawsze się tam mieściło.
Budynek powstał w 1917 r. i od początku miał tutaj siedzibę Sąd. Przy tej okazji
wyjaśnia się również sprawa nazwy ulicy
Sądowej.Zdjęcie tutaj prezentowane nie
jest może najlepsze, ale jest najstarsze z mi
znanych obejmujących całą bryłę budowli
i pochodzi z Kroniki Szkoły Podstawowej
w Kłomnicach.
Teren na którym postawiono ten budynek należał już do majątku, oddzielony
od reszty wsi stawami. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że tam gdzie teraz jest plac
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Pasternik był duży staw i został on zasypany w XIX wieku, ale to już inna historia.
W 1917 r. majątek ten należał do spadkobierców słynnej Józefiny Kronenbergowej
(z domu Reszke). Prawdopodobnie więc
wyrazili zgodę na wybudowanie budynku
sądu na swoim terenie. W starych zapiskach (Słownik Geograficzny z 1881 r)
wspominane jest, że w Kłomnicach był
Sąd gminny okr. III podlegający odpowiedniemu sądowi w Noworadomsku
(dzisiejsze Radomsko). Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę w 1918, dalej
funkcjonował tu sąd, aż do momentu, kiedy w 1928 r. przeniesiono go do Pławna.
Z tym Sądem prawdopodobnie związany
był znany kłomnicki społecznik sędzia
Antoni Jamroziński. O zwolniony budy-

nek wystarało się społeczeństwo kłomnickie z przeznaczeniem na rozrastającą
się szkołę powszechną. Najpierw wynajęli
w 1933 r. jedną salę na klasę i równocześnie negocjowali z właścicielką, Józefiną
Kowalewską (córką Józefiny i Leopolda
Kronenbergów) kupno budynku i nabyli
go za 870 zł. Dzięki temu warunki lokalowe szkoły zdecydowanie się poprawiły.
Do celów szkolnych budynek służył, aż
do 1957 r., kiedy to wybudowano okazały gmach obecnej szkoły, w którym pomieściły się wszystkie klasy, a nawet dom
nauczyciela. Budynek nie stał pusty bo
wkrótce przeniosło się do niego przedszkole, które funkcjonuje tu do dzisiaj.
Budynek, od czasu budowy, praktycznie
nie zmieniał swego wyglądu. Dopiero
w latach 90-tych, w ramach modernizacji przedszkola, dobudowano kotłownię
od strony podwórka i zmieniono dach
z dwuspadowego na jednospadowy. Kilka
lat później w 2006 r., w ramach termoizolacji, pokryto ściany steropianem i otynkowano, dzięki czemu przybrał dzisiejszy
wygląd. Zmiany wyglądu są tak istotne,
że nawet Urząd Ochrony Zabytków mający go początkowo w swojej ewidencji,
stwierdził, iż zatracił cechy zabytkowe.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami
oraz zachęcam do kontaktu na adres
krzysztofwojcik15@gmail.com.
Poszukuję od dawna zdjęć niektórych
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np.
starego dworu w Kłomnicach, starej
poczty, dworu w Lipiczu, itp. Z góry
dziękuję i jednocześnie zachęcam do
poszukiwań! «
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