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Opłatek seniorów

Strażackie spotkanie noworoczne

Spis treści

W

Szanowni czytelnicy.

eszliśmy już w pełni w nowy 2014 rok. Przed nami nowe zadania do wykonania i kontynuacja tych już rozpoczętych. Katalog spraw, które są zadaniami własnymi gminy i służą zaspokajaniu potrzeb naszej wspólnoty samorządowej,
liczy kilkadziesiąt pozycji. Są wśród nich sprawy bardzo ważne i obligatoryjne, ale
są też sprawy o mniejszym ciężarze gatunkowym, które gmina realizuje, w zależności od swoich możliwości finansowych. Uchwalony pod koniec grudnia ubiegłego roku, przedstawiony na dalszych stronach gazety, budżet gminy na 2014
rok, obrazuje nasze zamierzenia zarówno w pozyskiwaniu dochodów jak i planowanych wydatkach. Jest rzeczą oczywistą, że gminie o takich dochodach jak nasze,
która otrzymuje z budżetu państwa subwencję wyrównawczą, trudno jest planować realizację wszystkich, chociażby najsłuszniejszych postulatów mieszkańców.
Rada gminy i wójt muszą kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz
realizować w pierwszym rzędzie te inwestycje, do których jest możliwe zewnętrzne dofinansowanie, oraz takie, których charakter wymaga realizacji w dłuższym
przedziale czasowym jak np. budowa kanalizacji czy też przebudowa dróg, a są
to z reguły inwestycje najdroższe. Trzeba również pamiętać, że do uzyskanych
pieniędzy unijnych, gmina musi dołożyć wkład własny. Dlatego powinniśmy
mieć możliwość zaciągnięcia nowych kredytów na ten cel. Budżet gminy w ciągu
całego roku, ulega pewnym zmianom, zwłaszcza w wydatkach inwestycyjnych,
właśnie ze względu na oczekiwanie, na rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowanie unijne w, których gmina bierze udział. W tej chwili już na przykład wiemy,
że dostaniemy dofinansowanie na budowę targowiska z prawdziwego zdarzenia
i właśnie szykujemy postępowanie przetargowe. Mam nadzieję, że również inne
zaplanowane inwestycje zostaną w tym roku zrealizowane.
Uwaga mieszkańcy gminy.
Firma odbierająca odpady z terenu gminy zwraca nam uwagę, że część mieszkańców wsypuje gorący popiół do pojemników i zalewa go wodą, co powoduje, że
przy minusowych temperaturach wszystko w pojemnikach zamarza i nie można
ich opróżniać. Takie pojemniki będą pozostawiane bez opróżniania. Popiół należy wystudzić przed wsypaniem do pojemnika.
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Zwrot podatku akcyzowego
Adam Śliwakowski

W

2014 r. producent rolny
może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej do
wysokości limitu zwrotu określonego
na 2014 r., w dwóch terminach, tj.
a. od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014
r. producent składa wniosek o zwrot
podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia
2014 r.,
b. od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września
2014 r. producent składa wniosek
o zwrot podatku akcyzowego wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami)
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca
2014 r.
Limit zwrotu podatku w 2014 roku
będzie wynosić: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku rolnym uwa-

ża się obszar gruntów sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych
o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1
ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi,
co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy
współmałżonków).
W przypadku, gdy producent rolny
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego we wniosku, o którym mowa
w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów
gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków
doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl), a także udostępniony w urzędach
gmin do kopiowania.
Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

Inkasent opłaty śmieciowej
Sylwia Kuban

I

nformujemy mieszkańców, iż
Rada Gminy Kłomnice, w drodze
uchwały zarządziła pobór opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi również w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów poszczególnych sołectw.
Wpłaty u sołtysów można dokonywać
kwartalnie w terminach płatności tj.:
4

a. za I kwartał do 15 marca 2014 roku
(za styczeń, luty, marzec)
b. za II kwartał do 15 maja 2014 roku
(za kwiecień, maj, czerwiec)
c. za III kwartał do 15 września 2014
roku (lipiec, sierpień, wrzesień)
d. za IV kwartał do 15 listopada 2014
roku (październik, listopad, grudzień)

U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.
zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju
napędowego zakupionego do produkcji
rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz
stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014
r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1408), z tym,
że kwota zwrotu podatku nie może być
wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn
stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni
użytków rolnych będących w posiadaniu
lub współposiadaniu producenta rolnego,
wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na
dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym.
Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość
zwrotu podatku akcyzowego w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a. 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym
terminie,
b. 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim
terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. «
Zatem od 2014 roku opłatę śmieciową będzie można uiszczać u sołtysa,
a także w kasie Urzędu Gminy Kłomnice, w banku lub przelewem na konto
bankowe Gminy.
Numer rachunku bankowego do
wniesienia opłaty za odbiór odpadów B.S. Kłomnice:
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001
Dopuszcza się możliwość wnoszenia
miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, ale tylko w kasie

Urzędu Gminy Kłomnice, w banku lub
przelewem na konto bankowe, przy
czym okresem rozliczeniowym są terminy określone powyżej. Sołtysi przyjmują
wpłaty tylko kwartalne.
Ponadto przypominamy mieszkańcom, którzy do tej pory nie wnieśli
opłaty za III i IV kwartał 2013 roku, iż
przepisy nakładają na wójta obowiązek
sprawdzania i weryfikowania wpłat na
poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że jeśli

opłata śmieciowa nie zostanie uregulowana w terminie, wójt jako wierzyciel
jest zobowiązany wysłać do dłużnika
upomnienie do uregulowania należności, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w wysokości 8,80 zł po stronie dłużnika. Jeżeli dłużnik, po upływie terminu
płatności określonego w upomnieniu,
nie zapłaci należności, sprawa zostanie
skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
Ta sytuacja dotyczy również miesz-

Kwalifikacja wojskowa
Adam Równiak

J

ak co roku na terenie całego kraju
odbędzie się kwalifikacja wojskowa. W tym roku kwalifikacja wojskowa została zaplanowana od 3 lutego do 30 kwietnia.
Celem kwalifikacji wojskowej jest
ustalenie zdolności do czynnej służby
wojskowej osób podlegających temu
obowiązkowi oraz osób zgłaszających
się w trybie ochotniczym do pełnienia
służby wojskowej, które ukończyły 18
rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 1995 r.;
• mężczyźni urodzeni w latach 1990—
1994, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1993-1994,
które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan

Z

zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres
tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan
zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres
tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wnioski o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
• kobiety urodzone w latach 1990—
1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,
oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim

kańców, którzy nie uregulowali należności za miesiąc lipiec 2013r, ponieważ
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi płaci każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej, od miesiąca lipca 2013r., czyli od dnia wejścia w życie nowego systemu. „Podatek
śmieciowy” właściciel nieruchomości
jest obowiązany zapłacić za każdy miesiąc, niezależnie od tego czy pojemniki
zostały wystawione do odbioru czy nie. «
2013/2014 kończą naukę w szkołach
medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych,
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca
2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
• osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej.
Osoby z terenu Gminy Kłomnice,
które podlegają obowiązkowi stawiennictwa, będą wzywane na kwalifikację
wojskową w dniach 14 – 18 luty.
Jeżeli osoba, która otrzyma wezwanie,
a nie będzie mogła się wstawić
w wyznaczonym terminie może się
zgłosić na kwalifikację wojskową w dowolnym terminie, lecz ostatecznym
dniem stawiennictwa na kwalifikację
jest dzień 14 marca. «

Informacja w sprawie świadczeń
w ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej

dniem 1 stycznia 2014 roku istnieje obowiązek rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez
personel w związku z udzielaniem świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W tym celu prosimy państwa o wybieranie numerów: (34) 378 51 20 lub (34) 378 51 21 do centrum
powiadamiania ratunkowego a dyspozytor po krótkiej rozmowie przełączy państwa do ambulatorium nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w Kłomnicach. «
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UWAGA OSZUŚCI!!!

Straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko
abonentów RTV, ale również przedsiębiorców
Anita Stępień

P

rzedsiębiorców – za rzekomy
brak opłaty przy rejestracji do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej /CEIDG/.
Z treści pisma wynika, iż rzekoma kancelaria komornicza tym razem
działająca jakoby przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie ponagla do
wpłaty kwoty 146.64 zł. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona opłaty w ciągu 7
dni od daty wysłania wezwania sprawa będzie przekazana do Krajowego
Rejestru Długów Przypominamy, że

wpis do CEIDG jest bezpłatny.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w specjalnym komunikacie
ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty abonamentu, które
dostają ludzie w całej Polsce.
Fałszerze posługują się nazwą:
Agencja Komornicza w Warszawie ul.
J.P. Woronicza 89, Oddział przy Sadzie
Okręgowym w Częstochowie. KRRiT
informuje, że nie upoważniał takiej
agencji do występowania w jej imie-

niu. Zwraca też uwagę, że nie istnieje
wymieniana w fałszywych wezwaniach nazwa „opłata abonamentowa
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”
jak również „usługa Radiofonii i Telewizji”.
Pisma są fałszywkami. Prokurator
apeluje, by zgłaszał się do Prokuratury każdy, kto otrzyma od rzekomej
kancelarii komorniczej wezwanie do
zapłaty - czy to za rejestr działalności
gospodarczej czy abonament RTV. «

BUDŻET GMINY KŁOMNICE NA 2014 ROK
Halina Paruzel-Tkacz

Rada Gminy Kłomnice na sesji w dniu 30.12.2013 roku uchwaliła Budżet Gminy Kłomnice na 2014 rok Uchwałą Nr 235/XXIX/2013.
I. DOCHODY										40 879 820,00
1) Majątkowe					
					
a) ze sprzedaży składników majątkowych			
b) środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji z programów unijnych		
c) środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych 		
2) Bieżące										
a) subwencja ogólna			
• wyrównawcza			
• oświatowa			
b) dotacje na zadania zlecone			
c) dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień			
d) dotacja na zadania własne			
e) dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego			
f ) dochody własne			

4 872 135,00
150 000,00
4 304 114,00
418 021,00
36 007 685,00
14 661 034,00
4 151 395,00
10 509 639,00
3 578 579,00
1 200,00
420 437,00
415 603,00
16 930 832,00

II.WYDATKI										

44 006 365,00

1) Majątkowe										
- zakupy inwestycyjne- 								
• Osprzęt do koparki			
• Zakup gruntów			
• Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego			
• Program – plan zagospodarowania przestrzennego			
• Zakup serwera dla ZEAS-u			
• Zakup placu zabaw - Przedszkole Kłomnice			
• Zakupy z Funduszu Sołeckiego			
w tym:
 zakup doposażenia na plac zabaw soł. Kuźnica				

8 580 362,00
188 700,00
20 000,00
50 000,00
47 000,00
10 000,00
20 000,00
15 000,00
26 700,00
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7 600,00

 zakup placu zabaw soł. Michałów Rudnicki				
 zakup kosiarki traktorowej soł. Rzeki					
 zakup siłowni na świeżym powietrzu soł. Zdrowa				
- dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień
i umów										
• Dotacja dla powiatu ( przebudowa skrzyżowania w Rzerzęczycach)		
• E- Region			
• Dotacja dla policji (dofinansowanie do zakupu samochodu) 			
• z Funduszu Sołeckiego			
w tym:
 dotacja dla OSP Kłomnice na wykonanie docieplenia strażnicy		
 dotacja na dokumentację dot. budowy garażu soł. Nieznanice		
- realizacja zadań inwestycyjnych							
• Rozbudowa wodociągów gminnych i kanalizacji			
• Modernizacja dróg gminnych			
• Modernizacja oświetlenia			
• Wyd. maj.AS (boksy,)			
• Modernizacja Hali sportowej w Kłomnicach			
• Ogrodzenie placu przedszkolnego w Rzekach			
• Przebudowa trybun przy boisku sportowym – Rzerzęczyce
		
• Centrum sportowo rekreacyjne (Karczewice)			
• Budowa oświetlenia miejsc publicznych			
• Remont i przebudowa Przedszkola w Kłomnicach 			
• Remont i przebudowa Przedszkola w Rzerzęczycach			
• Remont i renowacja boiska sportowego w Kłomnicach			
• Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku w Kłomnicach			
• Budowa targowiska w Kłomnicach			
• Budowa budynku garażowego na koparkę			
• Budowa windy w ZS w Skrzydlowie			
• z Funduszu Sołeckiego			
w tym:
 wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowej soł. Adamów 			
 wykonanie oświetlenia na ul. Świerczewskiego soł. Bartkowice 		
 dokończenie ogrodzenia placu zabaw soł. Bartkowice			
 ogrodzenie placu zabaw soł. Chmielarze 					
 dofinansowanie do projektu zagospodarowania
 centrum-parking przy bibliotece soł. Garnek				
 wybudowanie siłowni zewnętrznej soł. Garnek				
 dofinansowanie do wykonania projektu drogi ul. Krótka soł. Karczewice
 dofinansowanie do budowy zbiornika p.poż. soł. Konary			
 wykonanie odwodnienia ul. Janaszowska soł. Kłomnice 			
 ogrodzenie zbiornika p.poż soł. Lipicze					
 budowa pomieszczenia gospodarczego soł. Niwki				
 wykonanie dokum. dot. Budowy kortów tenisowych soł. Rzerzęczyce
 dofinansowanie do ogrodzenia placu przedszkolnego soł. Rzeki		
 dofinansowanie oświetlenia ul. Lisiej i Głównej soł. Garnek		
 zagospodarowanie placu gminnego soł. Zawada				
2) Bieżące										

8 600,00
4 000,00
6 500,00

III. PRZYCHODY									
• wolne środki			
• emisja obligacji			
• spłaty udzielonych pożyczek			

5 628 157,00
715 657,00
4 900 000,00
12 500,00

IV. ROZCHODY									
• spłaty kredytów i pożyczek			
• pożyczki udzielane			
• spłaty pożyczek udzielonych na wyprzedzające finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków UE			

501 612,00
1 569 517,00
40 000,00

406 280,00
100 000,00
275 280,00
20 000,00
11 000,00
10 000,00
1 000,00
7 985 382,00
129 980,00
200 000,00
122 206,00
30 000,00
30 000,00
20 000,00
34 401,00
171 240,00
230 535,00
30 000,00
30 000,00
720 000,00
2 588 000,00
3 373 520,00
50 000,00
103 021,00
122 479,00
14 000,00
8 500,00
3 500,00
7 000,00
5 000,00
7 979,00
3 000,00
16 000,00
5 000,00
10 000,00
6 000,00
12 500,00
8 000,00
1 000,00
15 000,00
35 426 003,00

892 095,00 «
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Informacja o przetargu na świadczenie
usług w zakresie utrzymania dróg i placów
Marlena Bąk

W

dniu 13.11.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług
przez okres 3 lat w zakresie kompleksowego utrzymania dróg będących własnością Gminy Kłomnice w
okresie zimowym (posypywanie dróg
mieszanką piasku z solą; wywożenie
śniegu z chodników, dróg, poboczy
i placów - bez załadunku), w okresie
wiosennym (zamiatanie ulic), w okresie wiosenno-jesiennym (wykaszanie
poboczy dróg i rowów przydrożnych)
oraz w zakresie robót jak: wykaszanie
placów i gruntów będących własnością Gminy Kłomnice”.
Do przetargu przystąpiło 7 firm:
1. F.H.U „KAMEX Kamil Gągała, ul.
Lazurowa 7, Jaskrów, 42-244 Mstów;
2. Zakład Oczyszczania Miasta Natalia Kosowska, ul. Radomska 54/24,
27-200 Starachowice;

3. Green Park Sp.zo.o, ul. Sanicka 26,
97-500 Radomsko;
4. Urządzanie i Utrzymanie Terenów
Zieleni Andrzej Kilańczyk, ul. Słoneczna 18, 98-113 Buczek;
5. „GRAMET” Tadeusz Modlasiński, ul. Częstochowska 7A, 42-270
Kłomnice;
6. Firma Handlowo-Usługowa „HERKULES” Marcin Łapeta, Nieznanice, ul. Sobieskiego 65, 42-270 Kłomnice;
7. Prywatny Zakład Usług Drogowych
Eugeniusz Minda, ul. Kościuszki 3,
42-282 Kruszyna.
Do realizacji zamówienia spośród
wszystkich 7 ofert Gmina Kłomnice
wybrała najkorzystniejszą, tj. najtańszą
ofertę firmy „GRAMET” z Kłomnic.
W grudniu 2013r Gmina Kłomnice
podpisała umowę z firmą „GRAMET”
Tadeusz Modlasiński z Kłomnic.

Z życia OSP

Strażackie spotkanie noworoczne
Jan Milc

J

ednym z najstarszych obyczajów
strażackich są spotkania noworoczne. Z rokiem na rok przygotowywane one są z coraz większą starannością
i dbałością o zachowanie ich niepowtarzalnego klimatu. Spotkania w ostatnich
kilkunastu latach organizuje się pod egidą Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Kłomnicach, a ich przygotowanie
powierzane jest kolejno poszczególnym
jednostkom strażackim. W roku bieżącym gospodarzami uroczystości zostali
druhowie z OSP Zawada, a jej termin
wyznaczono na 18 stycznia 2014 r.
W spotkaniu wzięli udział druhowie
ze wszystkich (10) jednostek z terenu
gminy Kłomnice. Zgromadzenie gościło
wiele zacnych osób, m.in. Wójta Gminy
Kłomnice, Prezesa Zarządu OG ZOSP
RP w Kłomnicach - dh Adama Zająca,
Komendanta Miejskiego PSP w Czę8

stochowie - st. bryg. Zbigniewa Hibnera, Przewodniczącego Rady Gminy
w Kłomnicach - dh Jarosława Łapetę,
Wiceprezesa Zarządu OP ZOSP RP
w Częstochowie, Komendanta Gminnego OSP w Kłomnicach - dh Przemysława Zielińskiego, komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach - podinsp.
Jacka Plutę, kapelana strażaków regionu
częstochowskiego ks.kan. Sławomira
Galasińskiego, inspektora obrony cywilnej w UG Kłomnice - Adama Równiaka oraz członków Zarządu OG ZOSP
w Kłomnicach.
Na zaproszenie Wójta Gminy - dh
Adama Zająca, krótką, kilkudziesięciominutową wizytę złożył strażakom J.E.
ks.bp Antoni Długosz. Jego Eminencja
składał życzenia noworoczne i błogosławił na przyszłość wszystkim druhom
i ich rodzinom. Z dużym zainteresowa-

Firma zaoferowała następujące
stawki netto za wykonanie usługi:
• posypywanie całych odcinków dróg i
placów Gminy Kłomnice mieszanką
piasku i soli – 50zł/km;
• wywożenie śniegu z chodników,
dróg, poboczy i placów (sam transport) – 80zł/godz;
• zamiatanie ulic – 160zł./km;
• wykaszanie poboczy dróg – 160zł./
km;
• wykaszanie rowów przydrożnych –
210zł/km;
• wykaszanie placów i gruntów będących własnością gminy – 2,2zł/ar.
Szczegółowe informacje o wszystkich ogłaszanych przetargach, składanych ofertach
oraz wybranych Wykonawcach można
znaleźć na stronie internetowej www.bip.
klomnice.pl w zakładce przetargi.
niem ksiądz biskup wysłuchał także kilku
utworów wykonanych przez Orkiestrę
Dętą Gminy Kłomnice pod dyrekcją
Krzysztofa Jabłońskiego.
W części roboczej spotkania, któremu
przewodniczył Wiceprezes Zarządu OG
ZOSP RP, dh Stanisław Piech, członkowie Zarządu składali sprawozdania i informacje z minionego roku. Znakomicie
spisały się drużyny reprezentujące naszą
gminę w Zawodach Sportowo-Pożarniczych o puchar Komendanta Miejskiego
PSP w Częstochowie. W zawodach tych
wystąpiły dwie drużyny z OSP Kłomnice (żeńska i młodzieżowa) oraz z OSP
Zdrowa (seniorzy). Chłopcy (MDP)
ponownie zasygnalizowali swoje wysokie umiejętności i wśród siedmiu zespołów zajęli bardzo dobre drugie miejsce
(pierwsze w powiecie częstochowskim
ziemskim!). Także znakomitą drugą lokatę (pierwszą wśród zespołów z terenu
powiatu częstochowskiego ziemskiego!)
zdobył zespół żeński, natomiast drużyna
seniorów z OSP Zdrowa znalazła się na
trzecim stopniu podium. Drużyna żeńska
i zespół chłopców będą reprezentować
powiat częstochowski ziemski w zawo-

dach szczebla wojewódzkiego. Pierwsze
miejsce MDP jest najlepszym w historii
dotychczasowych startów młodzieżówki
z terenu Gminy Kłomnice w zawodach
szczebla powiatowego.
Podsumowano także wyniki osiągnięte przez jednostki w rywalizacji sportowej. Największą ilość punktów i zwycięstwo w tym współzawodnictwie zdobyli
druhowie z OSP Rzerzęczyce. Puchar
przechodni z rąk Prezesa Zarządu OG
ZOSP RP w Kłomnicach dh Adama
Zająca odebrał Prezes OSP Rzerzęczyce
dh Stanisław Wołek.
Bardzo dobra informacja wynika ze
sprawozdania Komendanta Gminnego
z ilości interwencji. Otóż w roku 2013 na
terenie gminy odnotowano łącznie 150
różnego rodzaju zdarzeń, podczas kiedy
w 2012 roku było ich 380, a zatem nastąpił bardzo znaczący spadek. Do zdarzeń
tych najczęściej dysponowana była jed-

nostka OSP Kłomnice (104 razy) i Rzerzęczyce (51) oraz Nieznanice (47). OSP
Kłomnice i OSP Rzerzęczyce działają
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Mimo znacznego zmniejszenia ilości zdarzeń niektóre z nich kończyły
się bardzo tragicznie. W 12 wypadkach

Sztuka zbliża do Pana Jezusa
i do drugiego człowieka
Olga Widulińska

T

ytułowe motto niewątpliwie
towarzyszy nowemu proboszczowi Parafii p.w. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej w Zawadzie. W drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia ksiądz Szczepan Wylaź
wraz z Radą Parafialną w ramach prezentu dla swoich parafian zorganizował
koncert doskonałego tenora - Juliusza
Ursyna Niemcewicza. Śpiewak ten od
1995 roku związany jest z Operą Śląską.
Wielokrotnie występował na europejskich scenach operowych. Swym Cavaradosii w „Tosce ” pokonał 120 tenorów
z całego świata i tym samym śpiewał
w Operze Berlińskiej oraz Neubrandenburgu. Kolejnym castingiem wygrał
rolę Księcia w „Rigoletcie”. Premiera odbyła się Operze Pocztadmskiej
w 2002 roku. Obie te partie kreował
także na scenach w Hannoverze, Düsseldorfie, Londynie i Neapolu. Juliusz
Ursyn Niemcewicz od lat związany był
również z Polską Telewizją. Nagrywał
m.in. „Siwą Mgłę” Wojciecha Kilara
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną,
„Mszę Kreolską” Ramireza oraz pieśni
Fryderyka Chopina. Właśnie tymi pie-

śniami otwierał m.in. Rok Chopinowski w Londynie, wykonując je przed
królową angielską- Elżbietą. Występował również z koncertami muzyki operowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie- Nowy Jork, Toronto, Chicago,
Ontario.
Możliwość udziału w występie zorganizowanym w Zawadzie, pozwoliła
nam na obcowanie ze sztuką wysoką.
To doskonałe widowisko przeplatało
pieśni z popularnymi utworami operowymi oraz niezapomnianym dialogiem
śpiewaka z publicznością. Usłyszeliśmy
między innymi: „Ave Maria”, „Cichą
noc”, „O sole mio”, „Wielka sława to
żart”. Juliusz Ursyn Niemcewicz zadedykował jedną z pieśni - „Santa Lucia”,
swojemu przyjacielowi - proboszczowi
Szczepanowi. Koncert zawierał w sobie
jeszcze jedną atrakcję. Zgromadzeni
usłyszeli również występ Justyny Borowik z Zawady, która ma na swoim
koncie wiele nagród zarówno za występu w kraju, jak i poza jego granicami. Parafianie dzięki temu wydarzeniu
mieli szansę przekonać się, że świątynia
jest miejscem modlitwy, ale również

drogowych śmierć poniosła 1 osoba, a 10
zostało rannych. Rozbiciu uległo 15 pojazdów. W pożarach natomiast ranna została 1osoba, a wyniku zatrucia tlenkiem
węgla śmierć poniosły 2 osoby.
Mamy nadzieję, że w roku bieżącym
tak tragiczne sytuacje już nie wystąpią. «
miejscem w którym możemy radować
się, tańczyć i śpiewać ku chwale Pana.
Ważne bowiem jest, aby w czasach
w których uciekamy od monotonii,
schematyczności, również w kwestiach
religii wybierać nowe, niekonwencjonalne sposoby, umacniające naszą wiarę. W obliczu tego wydarzenia warto
wspomnień list Jana Pawła II z 1999
roku, skierowany do artystów. Papież
podkreślał w nim, iż sztuka jest nieodzownym elementem wiary chrześcijańskiej. Wyraził także swe pragnienie,
aby artyści całego świata nawiązywali
bardziej owocną współpracę między
światem sztuki a Kościołem: „niech
wasza sztuka przyczynia się do upowszechnienia prawdziwego piękna,
które będzie niejako echem obecności
Ducha Bożego i dzięki temu przekształci materię, otwierając umysły na
rzeczywistość wieczną”. Bez wątpienia
można stwierdzić, iż taka forma modlitwy, była odpowiedzią na prośbę Ojca
Świętego. Ksiądz proboszcz zapowiada
kolejne spotkania ze znanymi osobami, które łączą w sobie miłość do Boga
i sztuki. Swoje zaangażowanie w organizację wydarzeń kulturalnych komentuje cytatem Norwida: „Bo piękno na
to jest, by zachwycało do pracy – praca,
by się zmartwychwstało”.
Niewątpliwie proboszczowi Szczepanowi za kreatywność oraz dobre chęci, należą się duże podziękowania. «
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Święta oraz Nowy Rok przy dźwiękach
Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice
Katarzyna Ciastek

W

2012 roku, w okresie
świątecznym, odbyły się
pierwsze, poważne koncerty naszej orkiestry w kościele
w Garnku oraz w Kłomnicach. Tradycji stało się zadość, więc niedawno mieliśmy zaszczyt zagrać kolejne, jednak w bogatszym składzie,
z większym doświadczeniem i nowym, ambitniejszym repertuarem.
W te święta, mianowicie 26 grudnia 2013 roku miał miejsce nasz
pierwszy koncert w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
NMP w Garnku. Następny koncert, już noworoczny (5 stycznia
2014) odbył się w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Kłomnicach, z którego niebawem będzie
można zakupić pamiątkowe płyty!
Trzeci koncert zagraliśmy gościnnie
w parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawadzie,
odbył się 18 stycznia 2014. Byliśmy
10

miło zaskoczeni, kiedy kościoły były
wypełnione po brzegi, a naszej muzyki chętnie słuchało wiele osób.
Bardzo motywuje nas fakt, że tylu
ludzi jest zainteresowanych naszą
twórczością i nieustającą pracą.
Aktualnie czeka nas jeszcze koncert w kościele w Witkowicach
i mamy nadzieję również na ciepłe
przyjęcie ze strony tamtej parafii.
Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice
składa się z dwóch orkiestr działających na terenie naszej gminy:
OSP Kłomnice oraz OSP Karczewice- Garnek. Od samego początku orkiestra ćwiczy i występuję pod
batutą kapelmistrza Krzysztofa Jabłońskiego. Większość naszej orkiestry stanowi młodzież gimnazjalna
oraz uczniowie szkół podstawowych.
Całkiem niedawno obchodziliśmy
pierwszą rocznicę, mianowicie we
wrześniu minął rok, odkąd odbyła
się nasza pierwsza, wspólna próba.

Mimo tak, można powiedzieć, krótkiego stażu mamy na koncie swoje
pierwsze sukcesy. Rok 2013 był dla nas
bardzo owocny, ponieważ zajęliśmy
I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gidlach, II
miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kłomnicach,
I miejsce w wojewódzkim konkursie
w Knurowie oraz II miejsce w ogólnopolskim konkursie w Radomiu.
W te wakacje, oprócz intensywnego
sezonu festiwalowego, który czeka
nas w Polsce, pierwszy raz jedziemy za granice, reprezentować nasz
kraj oraz gminę na międzynarodowym festiwalu orkiestr w Bułgarii.
To będzie nasz pierwszy taki wyjazd
i mamy nadzieję, że nie ostatni. Liczymy też, że będą trzymali państwo
mocno kciuki za wszystkie festiwale,
które czekają nas w bieżącym roku. «

Noworoczne opłatkowe XI „Spotkanie
pałacowe 2014” w Nieznanicach
Renata Kopacka

S

potkania opłatkowe w gościnnych progach pałacu w Nieznanicach są okazją do wspólnego
przeżywania wyjątkowego nastroju
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Stały się one tradycją, dlatego rok 2014 również rozpoczęliśmy,
już XI spotkaniem opłatkowym. Pochmurne, niedzielne popołudnie 19
stycznia, serca gości rozgrzewały słowa
„Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty” /Kpł 19,2/, które stały się motywem
przewodnim wieczoru. Organizatorami wieczoru byli: p. Elżbieta Lubert
– właścicielka pałacu, Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich w Witkowicach,
parafia pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Witkowicach, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach.
Bogaty program artystyczny rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół
w Witkowicach pod opieką p. Małgorzaty Gonery recytacją wierszy ks.
Jana Twardowskiego. Po tak refleksyjnym wstępie widzowie zostali wprowadzeni w klimat bożonarodzeniowy
dzięki występowi młodych artystów

jętności gry na gitarze w mało popularnej technice „fingerstyle”. Ta, niezbyt
przygotowanych przez p. Krzysztofa jeszcze znana technika, pozwala na wyJabłońskiego. Polskie kolędy były pre- konanie utworów muzycznych jednej
ludium dla przedstawienia jasełkowego osobie, imitując grę całego zespołu.
wyreżyserowanego przez ks.Tomasza
Na zakończenie części artystycznej
Dyjana. Ważnym punktem wieczo- wystąpiła p. Maria Kopacka - Fornal
ru była prezentacja albumu „ Las jak z programem autorskim „Rozmowy
świątynia”. Inspiracją do powstania z Muzą”. Na pianinie akompaniował
tego albumu był Jan Paweł II i jego Mikołaj Borkowski. Pozwolę sobie zaumiłowanie polskiej przyrody. Następ- cytować fragment tych rozważań: „…
nie „Pastorałkę na cześć Jana Pawła II” On cały był miłością - mówił do młoprzedstawił pan Stanisław „Brzezina” dych i do starszych, o młodych i o starKalkus z Teatru Stodoła w Olsztynie. szych. Mówił do rodziców i do dzieci,
Wieczór urozmaicił również występ o rodzicach i o dzieciach. Mówił do
grupy muzycznej działającej przy świe- małżeństw i o małżeństwach, a każde
tlicy „Nasza Przystań” w Witkowicach jego słowo rozpalało miłość. Do miłoz programem „Chodzą kolędnicy”. ści wszystkich nawoływał……Jeśli ktoś
Piękną opowieść o Bożym Narodzeniu swoim życiem- swoją miłością, przebapt. „Nie jesteśmy aniołami” wykonała czeniem i mądrością świadczył o święJulia Kisiel. Na pianinie akompaniował tości, to nic więcej tu powiedzieć nie
można….”
jej Mikołaj Borkowski.
Po części artystycznej wszyscy zgroPan Robert Kępa – Prezes Fundacji Edwarda Jana i Józefiny Reszków madzeni składali sobie życzenia ciepłe
wręczył stypendium studentce I roku i radosne. Wszystkiemu towarzyszyły
Akademii Muzycznej we Wrocławiu- uśmiechy i serdeczne gesty. Panowała
Małgorzacie Szczepanowskiej, która niemal domowa atmosfera; w powiezagrała dla nas na altówce. Uwagę pu- trzu unosił się zapach domowego ciasta
bliczności przykuł też występ Piotra i kawy, a przyjacielskie rozmowy wySzumlasa prezentującego swoje umie- pełniły ten niezapomniany wieczór. «
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Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru

„Wesoła Pięciolinia” z Zespołu Szkół w Kłomnicach
Elżbieta Twardoch

1

9 stycznia 2014 r. w Kościele Parafialnym w Kłomnicach odbył
się siedemnasty już Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru
„Wesoła Pięciolinia” oraz solistów,
przygotowany oraz zorganizowany
jak co roku przez mgr Elżbietę Twardoch. Na koncert zostali zaproszeni:
Wójt Gminy Kłomnice- Pan Adam
Zając, Zastępca Wójta Gminy Kłomnice- Pani Wanda Kusztal, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice- Pan
Jarosław Łapeta, Radni Gminy oraz
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Kłomnicach.
Koncert miał jak zawsze bardzo
uroczysty charakter, a w jego programie
znalazło się czternaście kolęd i pastorałek w nowych aranżacjach i układach
głosowych, w tym pięć utworów solowych, m. in.: „Bóg się rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem”, Wśród nocnej ciszy”,
„Jest taki dzień”, „Bosy pastuszek”,
„Gdy pierwsza gwiazda”, „Hej w Dzień
Narodzenia”, „Zima w Betlejem”,
„Gore gwiazda Jezusowi”, „Kolęda dla
nieobecnych”, „Tobie Mały Panie”,

„Leć kolędo w świat”, „Chrystus się
narodził”. Gościnnie wystąpiły również
absolwentki szkoły: Ewa Woszczyńska,
Ewa Rozpędek i Joanna Bik.
W organizacji koncertu pomogli ks.
proboszcz Mirosław Turoń oraz pan
organista Mariusz Baranowski, którym
z tego miejsca serdecznie dziękujemy.
Pieczę nad nagłośnieniem i akustyką
podczas występu sprawował pan Konrad Chrząstek, a przy obsłudze technicznej pomagali; absolwent naszej
szkoły Radosław Kustal oraz uczeń
kl. V b- Jakub Rychlewski. Serdecznie

Stoły bożonarodzeniowe
Róża Wiewióra

W

dniu 15 grudnia 2013
w hali sportowej w Rędzinach odbyła się piękna, przedświąteczna uroczystość,
w trakcie której prezentowane były
stoły bożonarodzeniowe oraz pięknie
przyozdobione choinki z własnoręcznie przygotowanymi ozdobami. Naszą choinkę pięknie przybrały dzieci
z Zespołu Szkół w Skrzydlowie. Natomiast stół z przepysznymi świątecznymi potrawami przygotowały nasze
mistrzynie z KGW Skrzydlów. W sumie Panie przygotowały 52 potrawy,
nie sposób je tu wymienić ale były to
ryby na kilka sposobów, pasztety, domowy chlebek, galaretki, sałatki i różne
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mięsa a na deser pyszne ciasta.
Wszyscy z niecierpliwością czekali
na degustację, a kiedy się zaczęła zachwytom nie było końca więc wszystko
znikało w mgnieniu oka.
W części artystycznej można było
posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu lokalnych zespołów ludowych,
naszą gminę reprezentowały Panie
z zespołu „Skrzydlowianki”,gwiazdą
wieczoru była Krystyna Giżowska, która przypomniała swoje stare przeboje,
zaprezentowała kilka nowych utworów
a występ zakończyła pięknymi kolędami.
Także w hali sportowej w Poczesnej
pod patronatem Biskupa Antoniego

dziękujemy Im za okazaną pomoc.
Po zakończeniu koncertu, licznie
zgromadzeni parafianie nagrodzili występ
gromkimi brawami oraz owacją na stojąco, a Zastępca Wójta Gminy KłomnicePani Wanda Kusztal i Ksiądz Proboszcz
podziękowali chórowi, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej działalności. Dla nas jest to
wielka radość i bodziec do dalszej pracy,
ponieważ Koncerty Kolęd i Pastorałek
stały się już w naszej Parafii swego rodzaju tradycją i wciąż spotykają się w uznaniem i zainteresowaniem publiczności. «

Długosza w dniu 14 grudnia 2013r.
zaprezentowały się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z czterech powiatów, które równie pięknie i smacznie
przygotowały wręcz artystyczne potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe.
Naszą gminę reprezentowały Panie
z KGW w Rzerzęczycach, jak zapewniały wszystkie potrawy wykonały własnoręcznie według starych rodzinnych
przepisów. Na uwagę zasługiwały uszka
z grzybami, karp pieczony i w galarecie,
śledzie zapiekane, kęski drobiowe i rolada ze szpinakiem.
Nie zabrakło naturalnie części artystycznej, przed gośćmi zaprezentowało
się czternaście zespołów KGW.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tych pięknych uroczystości i w sposób wspaniały reprezentowali naszą Gminę Kłomnice. «

„Jest taki dzień, tylko jeden raz w roku” –
Opłatek seniorów 2014 r.
Danuta Wilk

K

ażdy taki Opłatek to naprawdę wyjątkowy dla nas Dzień,
w którym w świątecznej atmosferze możemy się spotkać, powspominać, porozmawiać i po prostu ze sobą
pobyć.
I tak po raz kolejny 12 stycznia 2014
r. seniorzy OR PZER i I Kłomnice spotkali się w Sali miejscowego OSP aby
w gronie przyjaciół połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Związku, sympatycy oraz zaproszeni
goście. Organizatorem spotkania był Zarząd OR PZER i I z przew. P. Ryszardem Całusem, który serdecznie powitał
zaproszonych gości:
• wójta Gminy Kłomnice p. Adama
Zająca
• w-ce wójta p. Wandę Kusztal
• sekretarza Gminy p. Różę Wiewiórę
• szczególnie serdecznie proboszcza
miejscowej parafii ks. kanonika Mirosława Turonia
• koleżanki z Kół Pławno i Ciężkowice
• sołtysa Kłomnic – p. Matuszczaka
oraz wszystkich uczestników spotkania.
Następnie z programem artystycznym
wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Konarach. W ich wykonaniu obejrzeliśmy
Jasełka. Było to piękne i barwne widowisko słowno – muzyczne. Dzieci wystąpiły w kolorowych, bogatych strojach (np.
Trzej Królowie) oraz ciekawych maskach
(np. śmierć czy postacie diabłów). Wielki
zachwyt i wzruszenie zebranych wywołał
występ dziewczynek w ślicznych białych
sukieneczkach tańczących układ taneczny w takt walca. Jaki to był przepiękny
widok! Wielkie brawa dla małych tancerek. Po występie, dzieci wspólnie z zaproszonymi gośćmi ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia a przed zejściem ze sceny
zostały obdarowane słodyczami.
Pan przewod. podziękował dzieciom
i paniom nauczycielkom z Zespołu Szkół
w Konarach za przygotowanie występu
i wręczył kwiaty p. Ewie Pośpiech i Wiolettcie Gała za scenariusz i reżyserię,
p. Aldonie Chrząstek- za układ taneczny,
p. Małgosi Gojewić – za oprawę muzycz-

ną.

Podziękowania i kwiaty otrzymała też
p. dyrektor Anna Gała za zaangażowanie
i pomoc w zorganizowaniu występu.
Były też dyplomy za zasługi dla
Związku. Wręczał je p. wójt Adam Zając, a otrzymały je wraz z kwiatami, które
wręczała Irenka Bardzel następujące osoby: pp. Janina Michoń, Alicja Ojrzyńska,
Zenona Tomaszewska, Bożena Kosmala
oraz p. Edward Kowalik.
Serdeczne życzenia zebranym przesłała honorowa przew. Związku p. Bronia
Pikos, a przekazał je seniorom p. Ryszard
Całus. Serdecznie dziękujemy za życzliwą pamięć i życzymy pani Broniu dużo,
dużo, ogrom zdrowia i wszelkich łask bożych.
Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć
tych, którzy w minionym roku odeszli od
nas, a byli to św. pamięci: Dziubek Janina, Pindych Janina, Siemińska Marianna
i Chmielarz Stanisław.
Wreszcie nadeszła najważniejsza
chwila spotkania – Opłatek.
Ks. proboszcz we wzruszających i jak
zawsze mądrych słowach powiedział m.
innymi, że Pan Jezus nas wszystkich jednakowo i w każdym momencie naszego
życia kocha niezależnie od rożnych zawirowań życiowych. Przekazał też życzenia
miłości, błogosławieństwa bożego, ciepła rodzinnego i radości wśród bliskich.
Dziękujemy księże proboszczu!.
Po tych życzeniach była wspólna
modlitwa i poświęcenie opłatków, które zostały rozdane zebranym i nastąpiło
tradycyjne łamanie się nimi, serdeczności
i uściski.
A kiedy „wszyscy wszystkim” złożyli
już życzenia był toast noworoczny wzniesiony lampką szampana przez p. Ryszarda.
Po wszystkich przeżyciach artystycznych i duchowych było też coś i dla ciała.
Panie podały gorący barszczyk z kiełbaską a jakiś czas potem przepyszny bigos
przygotowany przez szefową kuchni p.
Jasię Michoń. Oprócz tego na stołach
stały patery z ciastem, słodyczami, owocami oraz gorąca herbata w dzbankach.

I tak pojadając i słuchając muzyki
w wykonaniu niezawodnych jak zawsze
panów Zająców miło spędzaliśmy czas.
Coraz więcej par pojawiało się na parkiecie, tańczących przybywało, a potem to
już było jak w piosence: „cała sala tańczy
z nami, na tym balu nad balami”. W międzyczasie wystąpiła jeszcze solistka
o przepięknym głosie Justyna Borowik
z Zawady oraz koleżanki- seniorki pani
Irenka Bardzel, Maria Adamus i Ania
Ciupa w przezabawnym skeczu „Odwiedziny rodziców”. A potem znów w takt
granych i śpiewanych melodii tańczono
tanga, walce i inne równie piękne tańce.
Tancerze byli niezmordowani i niezbyt chętnie przyjęli wiadomość, że to już
na dzisiaj dosyć i pora wracać do domu.
Pan przew. nadmienił jeszcze, że Zarząd na najbliższym posiedzeniu dopracuje roczny plan pracy Związku, który
będzie podany do wiadomości w kolejnym wydaniu Gazety Kłomnickiej.
Zabawa była przednia, prawie 140
osób bawiło się wspaniale, ale najwyższa pora wymienić tych, którzy ciężko
pracowali po to aby bawić mógł się ktoś.
A osoby te to:
- naczelna kucharka Jasia Michoń
oraz koleżanki; Adamus Marianna,
Bardzel Irena, Bugaj Zdzisława, Ciupa
Anna, Deszcz Eliza, Janasiak Maria, Kotas Halina, Kosmala Bożena, Pastuszka
Henryka, Sekuła Zdzisława, Szyda Krystyna, koledzy: Gonera Jan, Kosmala Stefan, Kotas Eugeniusz, Makles Kazimierz,
Reterski Wiktor oraz Topolski Jerzy.
Należą się też podziękowania dla
sponsorów, którzy udzielili pomocy
i wsparcia w zorganizowaniu imprezy.
A są to panowie Kowalik Edward (Rzerzęczyce) i Stanisław Dróżdż (Konary)
którzy nieodpłatnie dostarczyli opał na
ogrzanie sali, Ewa i Henryk Krysiakowie
ciasto, dla tych, którzy pracowali, aby nie
opadli z sił, pani Ewa Gonera opłatki, a p.
Stanisławowi Piechowi prezesowi OSP
serdeczne dzięki za udostępnienie sali.
Serdeczne podziękowania panom
Zającom za oprawę muzyczną, bo przecież bez nich cóż to byłby za bal ?!
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A już naprawdę na samo zakończenie
naj, najserdeczniejsze słowa uznania dla p.
przew. Ryszarda Całusa za „ całokształt”,
ponieważ dużo miejsca i czasu zajęłoby
wymienianie jego zasług i zalet. Dlatego
Rysiu, przyjmij nasze podziękowania za
to co już było i za to co będzie jeszcze.
A ja żegnam się serdecznie z Wami

czytelnicy następującym tekstem:
„Po przyciemnionym niebie biegnie
smuga koloru, z ogonem rozpryskującym
się po królestwie nocy. Po chwili znika
w blasku księżyca tak jak rok miniony.
Lecz cos po nim pozostanie – wspomnienia i marzenia, szczęście i te dni
gorsze, słowa raniące i te kojące, śmiech

igrający ze łzami.
A ja życzę Wam, aby te wspomnienia
które pozostaną w pamięci w Nowym
Roku 2014 były inne. Z marzeniami,
masą dobrych dni, słowami płynącymi
z serca, które uszczęśliwią, wspomnienia
z masą miłości i przyjaźni ludzkiej”. «

Razem możemy więcej!

Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia
„Jedność w działaniu” z Zawady
Katarzyna Gabryjelska

S

poista i zorganizowana całość,
a także harmonijne współżycie i jednomyślne działanie – tak
Słownik Języka Polskiego definiuje słowo „jedność”. Czy tymi samymi słowami można scharakteryzować stowarzyszenie „Jedność w działaniu”? Myślę, że
na niejednym obliczu, znającym członków stowarzyszenia i sposób ich działania pojawił się teraz uśmiech. Daleko
nam do „harmonii” i „jednomyślności”.
Jednak termin „działanie”, oznaczające
według Słownika „wykonywanie czynności w określonym celu” oraz „aktywne
dążenie do zmiany czegoś” bez zastanowienia można przypisać stowarzyszeniu
z Zawady. I to właśnie ta „chęć zmiany”
sprawiła, że nasza organizacja istnieje
i działa już czwarty rok. Te kilka lat zweryfikowało wiele planów i pomysłów, ale
i pozwoliło poznać niuanse działalności
społecznej – jej wady i zalety, a także nauczyć się trudnego współdziałania razem.
Od kilku lat w okresie noworocznym
organizujemy spotkanie opłatkowe, które adresujemy do wszystkich członków
stowarzyszenia. Nierzadko jest to jedyna
okazja, aby spotkać się w szerszym gronie, porozmawiać i życzyć wszystkiego,
co najlepsze na Nowy Rok. Jest to również jedyna w swoim rodzaju okazja do
podziękowania za najcenniejsze wsparcie, na jakie może liczyć stowarzyszenie,
mianowicie – na pracę własnych rąk. Nie
trzeba tutaj nikogo prosić, namawiać.
Spora grupa osób pomaga najpiękniej jak
można, tak po prostu. Bo tak czuje, bo
tak chce, nie licząc na medale i gratyfikacje. Wiele osób, które mam tu na myśli,
udziela się jednocześnie w stowarzysze14

niu, Związku Młodzieży Wiejskiej, Klubie Sportowym „Warta Zawada”, Ochotniczej Straży Pożarnej,
a także w Kole Wędkarskim w Zawadzie. Wszystkie te działalności przenikają
się i łączą, tworząc jeden organizm. Wiadomo, jak to w życiu, bywają lepsze i gorsze momenty, jednak, mimo wszystkich
problemów, konfliktów, nieporozumień,
które stają nam na drodze, nie możemy
zapomnieć, że RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ.
Nasze spotkanie to również ogromne
podziękowanie i hołd dla naszych sponsorów, bez których wiele inicjatyw pozostałoby tylko w kategorii planów. Są to
osoby prywatne, firmy, jak również władze samorządowe gminy Kłomnice i powiatu częstochowskiego, które służą nam
swoją pomocą. Wsparcie to przybiera
wiele form. Jest to najczęściej pomoc finansowa, a wszystko to za zwykłe: „dziękuję”. Dzięki takiej postawie odzyskuje
się wiarę w ludzkie dobro i bezinteresowność, a działalność społeczna ma rację
bytu. Szczególną wdzięczność kierujemy
w stronę naszych firm z Zawady, które
towarzyszą i pomagają nam przy każdej
inicjatywie, udowadniając w ten sposób,
że lokalny patriotyzm nie zaginął, oraz że
istnieje jeszcze coś takiego, jak przywiązanie do swej „małej ojczyzny”.
Spotkanie Anno Domini 2014 rozpoczęła swoim występem Orkiestra Dęta
Gminy Kłomnice. W repertuarze nie
mogło zabraknąć najpiękniejszych polskich kolęd w oryginalnych aranżacjach,
big band zaserwował nam także najsłynniejsze bożonarodzeniowe przeboje z całego świata. Swoje instrumentalne popisy

orkiestra zakończyła utworem – niespodzianką, otóż brawurowo zagrała przebój
„Bałkanica”.
Kolejnym punktem programu było
przedstawienie w wykonaniu uczniów
z koła teatralnego Zespołu Szkól w Zawadzie pod kierownictwem p. Ewy
Flaszki. Opowiedziana historia była niezwykle poruszająca. Pokazała, jak bardzo
w dzisiejszych czasach tracimy sens Świąt
Bożego Narodzenia, sprowadzając je tylko do świątecznego blichtru i drogich
prezentów. Przygotowana scenografia,
staraniami p. Artura Raźniaka, pomogła
oddać realizm przedstawianych scenek,
a wystrój całej sali – jak zwykle wszystkich zachwycił.
Jako że wciąż mamy okres bożonarodzeniowy, nie mogło zabraknąć koncertu kolęd, które, w wykonaniu młodzieży
przygotowanej przez panią Małgorzatę
Gojević, wprowadziły wszystkich w świąteczny, podniosły nastrój. Wśród śpiewających artystów wyliczyć można m. in.:
Justynę Borowik, Kasię Chrząstek, Piotrka Woldana, Anię Maj, Natalkę Maj
i Gracjana Kowalczyka.
W części artystycznej naszego spotkania, dzięki uprzejmości p. Krystiana Chmielarza, można było podziwiać
także popisy młodych tancerzy Klubu
Tańca Towarzyskiego „Styl” z Kłomnic.
Część oficjalną zakończyły przemówienia naszych najważniejszych gości. Jako
pierwszy głos zabrał ks. Szczepan Wylaź, proboszcz parafii Zawada. Odczytał
stosowny fragment Ewangelii i złożył
życzenia wszystkim obecnym. Życzenia
złożyli również: p. Andrzej Zając – wójt
gminy Kłomnice, p. Jarosław Łapeta –

Coroczny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

Babcia z dziadkiem święto mają więc wnukowie im śpiewają!

Gala Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego

Sukces akcji na rzecz WOŚP w Konarach

Święta oraz Nowy Rok przy dźwiękach Orkiestry Dętej
Gminy Kłomnice

Stoły bożonarodzeniowe

przewodniczący Rady Gminy Kłomnice. Głos zabrali również przedstawiciele
powiatu, mianowicie p. Lidia Burzyńska
– radna powiatu częstochowskiego oraz
p. Jan Miarzyński - członek zarządu powiatu. Ostatnim punktem imprezy była

zabawa taneczna przy akompaniamencie
grupy „Replay”. Nikogo nie trzeba było
namawiać do pójścia „w tany”, a szeroki
repertuar zespołu mógł zadowolić zarówno fanów Krzysztofa Krawczyka, jak
i Lady Punk.

Walka z wiatrakami
Krzysiek

M

ijają dni, miesiące, minął
rok dla mnie, następny rok
w trzeźwości i abstynencji.
Dla ciągle trzeźwiejącego alkoholika rok szczęśliwy, pełen radości zrealizowanych planów i marzeń, choć
był to rok przeplatany porażkami
i niepowodzeniami, to jednak dzięki
Bogu i wiary we własne siły, rok pomyślny. Nachodziły chwile zwątpienia, gdy osoba duchowna, która jest
pasterzem wiernych oraz grzeszników
traktuje ciągle trzeźwiejącego alkoholika, jak przysłowiową „kulę u nogi”.
Gorycz ogarniała nieraz mą duszę,
gdy słyszałem szydercze słowa „książkowych” terapeutów, że z alkoholika
nie będzie pełnowartościowego, trzeźwiejącego człowieka, który zrozumiał
swój błąd życiowy. Siadając z najbliższą rodziną do wigilijnej wieczerzy
przy płonących świecach, symbolizujących narodziny Chrystusa, rozważałem motto mego życia: „Nie sztuką
jest upaść i zostać na dnie, sztuką jest
się podnieść”.
Przeminął kolejny dzień, miesiąc,
rok. Rok dla jednych szczęśliwy, pełen
radości, szczęścia. Dla innych pełen
bólu, trosk i cierpień. W wielu rodzinach, gdzie na co dzień króluje, rządzi
alkohol i przemoc, nadal są krwawiące serca z ciągłym zapytaniem w głębi
duszy „Boże, co dalej? Jaki będzie następny dzień?” Strapione twarze matek, żon, ojców, mężów, przerażonych,
zapłakanych dzieci zastygają w zadumie z pytaniem, do kogo zwrócić się
o pomoc w rozwiązywaniu problemów
alkoholowych w swych domowych
pieleszach. Niejednej matce i żonie
nasuwają się obawy, co powiedzą znajomi, sąsiedzi, gdy dowiedzą się o problemach alkoholowych w rodzinie.
Niewiara w Boga, w swe siły, paraliżują zamiary, by uścisnąć wyciągniętą
pomocną dłoń. Jak ogromny ból zada-

ją sobie rodziny w chwili zwątpienia,
przynosząc do domu spragnionemu
alkoholikowi wszelkiego rodzaju napoje wyskokowe, aby ulżyć mu w cierpieniu, w męczącym go kacu, a sobie
przynieść ulgę po pijackiej burzy. Przychodzi zaduma, iż może w ten sposób
poprawi się zachmurzoną atmosferę
ciepła domowego. Jednak wówczas
rośnie pycha oraz duma nałogowego
alkoholika, jak łatwo podporządkował
sobie rodzinkę, że to on jest panem,
władcą i wielkim maczo. Nie cieszą
wówczas piękne ozdobne choinki, wysprzątane domy, podzielenie się opłatkiem, świąteczne posiłki.
Na pewno każda matka, żona budząca się z koszmarnego snu, patrząc
na obraz Matki Bożej, Pana Jezusa, odmawiając pacierz, zadaje sobie pytanie
„Boże, za jakie grzechy, męki tak cierpię? Moje serce wciąż łka, ból rozpiera
me serce, szlocha i ciągle płacze. Może
kiedyś me łzy życie złotem zaznaczą”.
Wystarczy tak mało, jeden malutki krok, by przezwyciężyć rodzinny
wstyd. Jest to wiara w Boga, w samego siebie w dążeniu do lepszego jutra.
Jestem alkoholikiem, który odbił się od
dna. Wstał z pijackiego barłogu, stanął
na równe nogi i wciąż kroczy przez
trzeźwe życie nie przyjmując do swoje
świadomości, jaką opinie wypowiadają inni o mojej abstynencji i trzeźwym
spojrzeniu na świat. Ujrzałem w zawirowanym swym życiu promyk nadziei.
Usłyszałem swe imię wypowiedziane
przez Boga. Płynąc pijacką łajbą dobiłem do brzegu. Stanąłem na twardym
gruncie i powiedziałem sobie „Dość!
Dość uzależnienia, hańby, przynoszenia najbliższej rodzinie ciągłego wstydu”. Trudno nie przytoczyć i nie zgodzić się ze zdaniem mędrców, którzy
twierdzą, że „przypadkowe sukcesy są
dobre, ale bardzo rzadkie”.
Zaplanowane sukcesy są lepsze,

Na koniec pozostaje mi przyznać
- parafrazując naszego największego
wieszcza - I ja tam byłam, miód i wino
piłam… «

można mieć wpływ na ich osiągnięcie. Patrząc w przyszłość przekraczam
most dopiero wtedy, kiedy na nim
stanę. Nigdy nie poddaję się ze swym
uzależnieniem alkoholowym, ponieważ dojrzałego człowieka można pokonać, ale nigdy zniszczyć. Choć do
zwycięstwa nie prowadzi sama walka,
lecz jej uporczywe kontynuowanie, to
najważniejsze jest, żeby wstać, kiedy
zostanie się znokautowanym. Trzeba
być gotowym na niepowodzenia i być
świadomym, że przytrafiają się one
każdemu.
Jednak obserwując na co dzień
koleżanki, kolegów, znajomych, którzy coraz bardziej wpadają w ciemną,
pijacką czeluść, porównuję to jak na
martwym obrazie do walki Don Kichota z wiatrakami. Tych wszystkich
nieszczęśników, którzy z uporem
maniaka powracających do domu na
czworaka, leżących pod płotem w rowach, w furtkach własnych domostw,
w fekaliach i własnych odchodach,
ogarnia mnie smutek i przygnębienie,
że nie chcą, nie pragną, by im kiedykolwiek i ktokolwiek pomógł. Wystarczy tylko czasem uścisnąć pomocną
dłoń Wspólnoty AA, grup AA (Anonimowych Alkoholików), które niosą
ratunek i życiową podporę ducha.
Chociaż zwycięzcy częściej przegrywają niż przegrani, to w rzeczywistości szybciej zbliżam się do wyznaczonego celu ze swym uzależnieniem
alkoholowym, ponieważ w razie porażki nie rezygnuję, lecz podwajam
swoje wysiłki. Przecież bez entuzjazmu nigdy nie uda mi się osiągnąć niczego wielkiego. Dobrze wiem, dokąd
zmierzam i jaki stan końcowy chcę
osiągnąć. Coraz bardziej radość nasila mą duszę i serce, że miło być ciągle
trzeźwiejącym alkoholikiem.
Jak cudownie jest wstać rano,
O słonecznym blasku dnia,
Z głową pełną nowych planów,
Gdy nie męczy żaden kac. «
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Gdyby żył, skończyłby 130 lat!
Alina Błaszczyk

8

stycznia w Zespole Szkół im.
Kornela
Makuszyńskiego
w Skrzydlowie świętowaliśmy
130 rocznicę urodzin naszego patrona.
Jest niezapomnianym twórcą przygód
Koziołka Matołka, „O dwóch takich, co
ukradli księżyc”, „Panny z mokrą głową”,
„Szatana z siódmej klasy”, „Szaleństw
panny Ewy” i wielu, wielu innych mniej
lub bardziej znanych utworów. Jego życie związane było najpierw ze Lwowem,
później z Warszawą, a wreszcie z Zakopanem, którego został honorowym obywatelem. Nie zawsze było łatwe i piękne. Makuszyński uchodził jednak za
optymistę, pisarza ze słońcem w herbie.
Nazywany był także „poetą serc i słonecznych uśmiechów”. Swoją postawą
i twórczością udowadniał, że „nie ma na
świecie ludzi złych, są tylko nieszczęśliwi”. W każdej jego książce spotkamy
wiele cennych powiedzeń i złotych myśli,
które do dzisiaj nie straciły na aktualności. Jak choćby motto, które wybraliśmy:
„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa.” Makuszyński był
nie tylko pisarzem i felietonistą. Prowa-

dził działalność społeczną, organizował
akcje charytatywne dla najbiedniejszych
dzieci góralskich, patronował wielu zawodom narciarskim. Do dziś odbywają
się zawody narciarskie dla dzieci – Memoriał im. K. Makuszyńskiego.
Mieć takiego patrona to zaszczyt dla
każdej szkoły, dlatego też w tym roku
postanowiliśmy wydłużyć rocznicowe
obchody. W dniu urodzin Kornela Makuszyńskiego w klasach starszych został przeprowadzony quiz biograficzny,
a młodsi obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą jego życiu i twórczości. W następnych dniach uczniowie wykonywali konkursowe prace plastyczne
w kategoriach: portret pisarza, komiks
oraz rysunek pt. „Koziołek Matołek
w Skrzydlowie”. Zwieńczeniem odchodów był turniej drużynowy, który odbył
się 16 stycznia. W zmaganiach o statuetkę Koziołka Matołka wzięli udział reprezentanci wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Trzy drużyny
rywalizowały najpierw w konkurencjach
sprawnościowych, po czym przystąpiły
do zadań literackich. Na zakończenie

zwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki.
My, kornelowcy, jesteśmy zobligowani do znajomości twórczości naszego patrona. Zachęcamy jednak
wszystkich czytelników gazety do poznawania historii oraz przygód bohaterów literackich stworzonych przez
wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży.
Może miejscami trącą myszką, lecz opowiedziane są pięknym, niepozbawionym
humoru językiem i zawierają prawdy
aktualne w każdych czasach. Sam Makuszyński tak reklamował swoją twórczość: „Moje książki wędrują pomiędzy
rzesze, niechże przeto grzeją, lecz niech
nie straszą i nie burzą naiwnej prostej
wiary w serce człowieka.” «

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego
w Zespole Szkół w Kłomnicach
Agnieszka Kloczkowska

9

stycznia 2014 roku gościliśmy
w naszej szkole uczestników etapu rejonowego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Do
tego etapu przystąpiło 80 uczniów ze
szkół z Częstochowy oraz z powiatu
częstochowskiego – około godziny 10
zaczęli się pojawiać uczniowie gimnazjów min. z Częstochowy, Myszkowa,
Lublińca, Żarek, Olesna i wielu innych.
Gmina Kłomnice była reprezentowana przez dwie uczennice – uczennicę
klasy II Gimnazjum w Witkowicach
oraz uczennicę klasy III Gimnazjum
w Kłomnicach. Uczniowie pisali konkurs na Hali Sportowej, gdzie komisja
pod przewodnictwem pani Agnieszki Kloczkowskiej; nadzorowana przez
20

obserwatora z Kuratorium Oświaty
w Katowicach panią Wandę Życińską,
czuwała nad prawidłowym przebiegiem
konkursu. Konkurs trwał 90 minut,
a nastroje wśród uczniów opuszczających salę były różne: niektórzy uważali
go za bardzo łatwy, dla innych był dużo
trudniejszy niż etap poprzedni. Prace
uczestników zostały sprawdzone przez
komisję w Kłomnicach, a następnie zostały wysłane do komisji wojewódzkiej
w Katowicach w celu weryfikacji. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na
stronie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
Konkursy
przedmiotowe
dla
uczniów gimnazjum są organizowane z prawie wszystkich przedmio-

tów nauczanych w gimnazjum. Są one
dla uczniów bardzo ważne, ponieważ
stwarzają młodzieży ogromne szanse
jeżeli chodzi o wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to związane z tym, że
uczeń, który zakwalifikuje się do trzeciego – wojewódzkiego etapu konkursu
i uzyska w nim tytuł laureata (tzn. zdobędzie 90% punktów) ma wolny wstęp
do każdej dowolnie wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej (ma pierwszeństwo
w przyjęciu).
Życzymy wszystkim uczestnikom
uzyskania wymaganej ilości punktów
i do zobaczenia w trzecim etapie konkursu przedmiotowego z języka angielskiego! «

Europejskie kolędowanie

Aneta Prokop, Joanna Suliga, Katarzyna Cieśla, Małgorzata Zięba

1

1 grudnia 2013 roku w Szkole
Podstawowej w Kłomnicach odbył się niezwykły apel, w czasie
którego spotkali się kolędnicy z Rosji,
Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oczywiście w role obcokrajowców wcielili
się uczniowie klas III - VI SP, którzy
przygotowali program artystyczny
przybliżający najpiękniejsze kolędy oraz piosenki bożonarodzeniowe
w trzech językach europejskich.

Uczniowie klasy IV b i V b wystąpili
w przedstawieniu The Christmas Party.
Następnie piąto- i szóstoklasiści zaprezentowali kolędę Cicha noc w językach:
angielskim, rosyjskim i niemieckim.
W występie wzięli udział również najmłodsi uczniowie (klasa III), którzy
przepięknie wykonali kolędę Przybieżeli do Betlejem w języku rosyjskim.
Swoje umiejętności językowe i wokalne
zaprezentowali także uczestnicy Klubu

Języka Rosyjskiego Matrioszka śpiewając kolędę Wśród nocnej ciszy. Uczennice klasy szóstej wykonały dwa utwory
w języku angielskim: Santa Claus is
coming to Town oraz Merry Christmas
Everyone, jak również utwór O Tannenbaum w języku niemieckim. Na zakończenie usłyszeliśmy życzenia w obcych
językach.
Występy europejskich kolędników
bardzo spodobały sie całej społeczności szkolnej, wzbudziły zainteresowanie oraz udowodniły, że języki obce
wcale nie są takie obce dla uczniów SP
w Kłomnicach. «

Coroczny koncert z okazji
Dnia Babci i Dziadka
Jacek Nitecki

Z

espół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” w sobotę
18 stycznia br. kolejny raz
zorganizował wytęp z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Impreza jak zawsze
odbyła się w Gminny Ośrodku Kultury w Kłomnicach, który jest siedzibą
zespołu. Babcie, Dziadkowie oraz goście licznie przybyli na występ, co bardzo ucieszyło organizatorów a przede
wszystkim członków zespołu. Styczniowe występy są przeważnie pierwszymi dla nowo przyjętych dzieci z jesiennego naboru. Z tej okazji Komitet

były wyróżnienie. Po występach goście
zaproszeni zostali na słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę. Zespół w tym
roku wydał kalendarze ze zdjęciami
w pięknej scenerii między innymi Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Kalendarze bardzo podobały się przybyłym
gościom, którzy chętnie wspomagali
Rodzicielski przygotował koszulki zespół poprzez kupno cegiełki. Zaz logo ZPiT „Kłomnickie Płomyczki” chęcamy do zakupu kalendarzy, które
i wręczył dzieciom, które w ten spo- nadal można nabyć w GOK-u. W tym
sób zostały pasowane na oficjalnych roku ZPiT „Kłomnickie Płomyczki”
członków zespołu. Występ bardzo obchodzi 20-lecie i z tej okazji zaspodobał się zarówno w wykonaniu praszamy wszystkich na jubileuszowy
najmłodszych dzieci jak i starszej gru- koncert, który odbędzie się 13 wrzepy prezentującej po raz pierwszy Polkę śnia w Hali Sportowej. Pragniemy zaWarszawską. Samodzielnie przygoto- chęcić dzieci oraz młodzież do zapiwane przez tancerzy stroje wzbudziły sywania się do zespołu, który ogłasza
zainteresowanie i zachwyt, a sam ta- nowy nabór na dzień 20 lutego o goniec spodobał się wszystkim na sali. dzinie 16.
Serdecznie zapraszamy! «
Na scenie zaprezentowały się także
laureatki konkursu kolęd, które zdo-

Spotkanie Noworoczne
w bibliotece w Pacierzowie
Dorota Majchrzak

W

dniu
21
stycznia
2014r.w bibliotece w Pacierzowie
odbyło
się
Spotkanie Noworoczne połączone
z Dniem Babci i Dziadka. Organizatorem spotkania była Pani Dorota
Majchrzak - pracownik filii biblioteki w Pacierzowie oraz Zespół Szkół
Konarach. Bardzo dużą pomoc w organizację spotkania wykazała sołtys
wsi Pacierzów Pani Barbara Zgrzebna.

Pieczę nad nagłośnieniem sprawował
P. Konrad Chrząstek. W ten uroczysty wieczór wystąpiły dzieci i młodzież
z Zespołu Szkół w Konarach przedstawiając Jasełka Bożonarodzeniowe.
Uczniowie recytowali również wiersze,
które dedykowali Wszystkim Babciom
i Dziadkom w dniu Ich święta. Następnie dzieci złożyły życzenia wszystkim
babciom i dziadkom oraz wręczyły
piękne kwiaty z bibuły, które wykonały

na zajęciach plastycznych w bibliotece. Wszystkim zgromadzonym bardzo
podobały się występy dzieci. Przybyło
wielu gości: P. Wanda Kusztal – zastępca wójta Gminy Kłomnice, P. Teresa
Raźniak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, P. Barbara Zgrzebna – sołtys wsi Pacierzów,
radni Gminy Kłomnice – P. Stanisław
Koza i P. Witold Bruś, P. Marek Misiewicz – prezes OSP Pacierzów wraz
z Druhami Strażakami oraz mieszkańcy Pacierzowa, Konar i okolic. Po
przedstawieniu zastępca wójta gminy
Wanda Kusztal złożyła gratulacje i podziękowania dzieciom oraz pedagogom
za piękny występ. Spotkanie zakończyło się symbolicznym poczęstunkiem. «
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„Babcia z dziadkiem święto mają
więc wnukowie im śpiewają!”
Renata Mizera

D

nia 14.01.2014. w Gminnym Ośrodku Kultury grupa
dzieci 4 – letnich uroczyście
obchodziła jedno z najpiękniejszych
świąt w roku, a mianowicie „Dzień
Babci i Dziadka”.
Pod czujnym okiem nauczycielek
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne. Mali artyści słowami wierszy,
piosenek, wyrazili miłość i szacunek
dla Babć i Dziadków, podziękowali za
dobroć i troskę, jaką są otaczane każdego dnia.

Licznie zgromadzona publiczność
z dumą patrzyła na sceniczne poczynania wnucząt, a na twarzach gościł
uśmiech i wzruszenie. Występy nagrodzone zostały gromkimi brawami,
a wnukowie wręczyły gościom przygotowane w przedszkolu upominki.
Dużą frajdę sprawiło zaproszenie
wszystkich zgromadzonych osób do
wspólnej zabawy. Dziadkowie odtańczyli z wnukami „Białego walczyka”,
„Taniec owieczek” przy dźwiękach góralskiej kapeli, mieli także okazję przypomnieć sobie zabawy ich dzieciństwa

np. „Stary niedźwiedź”, „Moja Ulijanko”, „Ojciec Wirgiliusz”.
Uroczystość zakończyła się słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez
rodziców. Goście mogli delektować się
pysznościami, a wnukowie umilali im
czas pokazem tanecznym poprowadzonym przez instruktora tańca pana K.
Chmielarza.
Mamy nadzieję, że nasza uroczystość pozostawiła miłe wspomnienia
w sercach Babć i Dziadków.
Niech jeszcze raz zabrzmią słowa wnucząt, tym razem kierowane do
wszystkich Babć i Dziadków w naszej
gminie:
„Kochamy Was, kochamy całym sercem
i radości chcemy dać Wam jak najwięcej!
Nasze buzie uśmiechnięte dziś życzenia
ślą przepiękne
ŻYJ BABUNIU, ŻYJ
DZIADZIUNIU LATEK 100” «

Gala Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego

Kłomnice aniołami i piernikami stoją…
Renata Krawiec

M

iejsce spotkania w Kłomnicach w dniu 15 grudnia magiczne z powodu udziału pięknych ludzi z trzynastu gmin
powiatu częstochowskiego: Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Olsztyn, Janów, Rędziny, Poczesna, Kamienica
Polska, Przyrów, Starcza, Mykanów,
Mstów, Blachownia, Kruszyna.
Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy odbywa się w kategorii dzieci i
młodzieży oraz dorosłych. Wielka Gala
zwycięzców - aniołów z masy solnej i
pierników - arcydzieł, jest podsumowaniem tego wspaniałego przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Powiatu Częstochowskiego.
Jurorzy, organizatorzy i uczestnicy
spotkania finałowego podkreślają wspaniałe wykonawstwo, świetną technikę,
oryginalność pomysłu oraz umiejętne
zastosowanie naturalnych materiałów
zdobniczych. Pierniki posiadają wyjątkowe walory smakowe, lukier zachęca
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paletą barw, cieszą oczy kształty świąteczne ciasteczek w postaci wspaniałej,
piernikowej architektury architektury.
Sporządzone statystyki konkursowe w
roku 2013 wykazują: 460 sztuk aniołów
z masy solnej w czterech kategoriach
oraz 112 opakowań pierników, wykonane przez uczestników konkursu w
trzech kategoriach wiekowych z trzynastu gmin powiatu częstochowskiego.
Podczas tegorocznej VIII edycji konkursu zyskaliśmy nowych przyjaciół z
Kamienicy Polskiej, Starczy i Kruszyny.
Radość otrzymywania nagród przez
wszystkich laureatów z rąk naszych
gości dodała do prestiżu imprezie. Pośród gości znaleźli się: P. Wanda Kusztal - Zastępca Wójta Gminy Kłomnice,
Radni Powiatu częstochowskiego: P.
Lidia Burzyńska, P. Barbara Mizera, P.
Jan Miarzyński, P. Stanisław Matuszczak- Radny Gminy Kłomnice, P. Zbigniew Wawrzyniak - kierownik GOPS
w Kłomnicach
Ubogaceni przez doznania artystyczne i dzielenie się dobrem z dziećmi
z biednych rodzin i z samotnymi starszymi ludźmi, przekazując pierniki (to
uczynili po Gali - Pracownicy GOPS

w Kłomnicach) możemy lepiej przeżywać najpiękniejsze, bo rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Nasze dzieci z
Ośrodka Kultury w Kłomnicach z Akcji Charytatywnej „Dzieci- Dzieciom”,
te które tańczyły i śpiewały na początku Gali do piosenki „Mam fajnego
Aniołka”, tak jak i autorzy prac Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego Anioły z masy solnej, należą do
małych bohaterów, bowiem sprzedają
w okresie przedświątecznym anioły, by
za nie zakupić paczki żywnościowe dla
dzieci z biednych rodzin, i rozwieźć je
przed kolejnymi Świętami. Zwykle to
wypada przed Niedzielą Palmową. Bardzo pożyteczny konkurs, składający się
z wielu celów, gdzie oprócz talentów
wytwarza się nić sympatii, porozumienia z innymi uczestnikami, nierzadko z
odległych gmin.
Ten właśnie konkurs sprzyja integracji uczestników i beneficjentów oraz
wyzwala dobroć i talent, których nie da
się ani wycenić, ani przecenić a jedynie
uprzystępniać i upowszechniać.
Jeśli chcecie do nas dołączyć, to z
taką samą życzliwą dobrocią w sercu,
wrażliwością i nieukrywaną najlepszą

profesjonalną amatorską zachętą, jaką
posiadają uczestnicy Powiatowego
Konkursu zapraszają - Organizatorzy!
P.S. Wdzięczni jesteśmy wspaniałym
darczyńcom: Panu Tomaszowi Drab Sklep Evita w Kłomnicach i włączenie
się w Charytatywną Akcję „Dzieci-

Dzieciom” a, tym samym przewiezienie Wolontariuszy do NTL Radomsko
- Panu Cezaremu Zatoniowi - Firma
Przewozowa z Kłomnic. Księdzu Proboszczowi Parafii p.w. Św. Marcina w
Kłomnicach – Księdzu kanonikowi
Mirosławowi Turoniowi za życzliwość

Dzieci dzieciom na Święta
Renata Krawiec

C

harytatywnie działają już od
2007 roku jako Akcja Charytatywna „Dzieci -Dzieciom”.
Utworzona w okresie Akcji Wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kłomnicach na okoliczność pomocy
poszkodowanym dzieciom przez trąbę
powietrzną w Skrzydlowie. Przetrwali
kolejne lata, aż do VIII Edycji Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego
Anioły i Pierniki w 2013 roku. Od Gali
Aniołów i Pierników działają, sprzedają

w nadziei sprzedania jak największej ilości aniołów na rzecz zakupienia paczek
żywnościowych dla dzieci z biednych
rodzin z trzynastu gmin powiatu częstochowskiego, które trafią dzień przed
Niedzielą Palmową. Do najaktywniejszych należą: Emilka Kugiel, Ewa
Kaniewska, Maja Chrząstek, Paulina
Kołodziejczyk, Kinga Kowalik, Michał
Kowalik. Jesteście najlepszymi wolontariuszami, uczciwymi i takimi, którzy
dla dobra innych angażują się całym

we współpracy z Wolontariuszami
Akcji Charytatywnej „Dzieci-Dzieciom” w dniu 22 grudnia oraz uprzejme
przyjmowanie i ogłaszanie w Kościele naszych informacji o wydarzeniach
kulturalnych. «
sercem, całym sobą. Dobro, które czynicie na rzecz drugich, z całą pewnością
trafi podwójnie do Was! Jesteśmy z Was
dumni! Podziwiamy i gratulujemy takiej
postawy! Gorące podziękowania kierujemy do Pań z Urzędu Gminy: P. Róży
Wiewióry – Sekretarz Gminy Kłomnice oraz P. Barbary Sośniak – Starszy
Inspektor, za zaangażowanie w sprzedaż aniołów. Nasza kwota, na dzień 30
grudnia, za którą zakupimy paczki żywnościowe, wynosi - 2.520. 79,-zł
Podziękowania kierujemy do P.
Cezarego Zatonia z Kłomnic Firma
Przewozowa, za przewiezienie naszych
młodych Wolontariuszy do NTL Radomsko na realizację reportażu«

XVIII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek
Renata Krawiec

Ś

piewanie kolęd w naszym
Ośrodku Kultury zawsze jest
uzupełnieniem
przeżytych
Świąt Bożego Narodzenia. Poza tym
kolędy to piękne, wzruszające, ciepłe
pieśni świąteczne, za którymi wszyscy
przepadamy. A w dodatku tak fantastycznie interpretowane przez dzieci
z przedszkola, szkół podstawowych i
gimnazjum, w dniu 17 stycznia, że aż się
prosi, by na długo zachować te klimaty w naszym środowisku. Przez udział
w festiwalu poznajemy nowe kolędy,
ale też wzbogacamy swoją osobowość
przez zachowanie się na scenie, strój i
ogólny wyraz artystyczny. Dbałość o zachowanie pewnych ustalonych wzorów,
konwenansów, nawet tradycji śpiewania, spoczywa na wszystkich dorosłych.
Dbajmy o to wszystko, by dzieci i młodzież, starała się naśladować, wszystko co
dobre. Miło było posłuchać i popatrzeć,
choć więcej radości zawsze, i wszędzie,
a zwłaszcza wśród młodych - wskazane!
P.S. Gala Kolęd i Pastorałek odbędzie się
w dniu 26 stycznia(niedziela) w GOK w
Kłomnicach o godzinie 17.00 Laureaci
odbiorą nagrody. Wystąpi Folklory-

styczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko”.
W najbliższym czasie:
1. Akcja Ferie dla dzieci i młodzieży –
styczeń
2. Gala Kolęd i Pastorałek w wykonaniu
Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego „Klepisko” oraz Laureatów Festiwalu

Kolęd i Pastorałek- styczeń
3. GOK-Art Warsztaty Plastyczne dla
dzieci i młodzieży luty-kwiecień.
4. XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego - marzec
5. Konkurs na Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną i Babę Wielkanocną, zasięg powiatowy – kwiecień «
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Marzenia się spełniają!
Renata Krawiec

Z

radością mogę napisać w
imieniu Organizatorów Akcji
Ferie dla dzieci i młodzieży,
że dużo dzieci może jechać na dwie
wycieczki do Kleszczowa i Pacanowa. To dzięki Wam Państwu, Waszej

wspaniałej serdeczności, wyjątkowej
dobroci serc i szczodrości. Pozdrawiamy i dziękujemy, wdzięczni za
wdzięczność właśnie! Nasi Fundatorzy,
współfinansujący z nami - Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kłomnicach,

dwie wycieczki autokarowe: Bank
Spółdzielczy w Kłomnicach, Państwo:
Halina i Robert Rybak - Piekarnia,
Ciastkarnia w Kłomnicach oraz Piekarnia Krysiak S.C. Kłomnice – P. Janusz Krysiak i P.Katarzyna Wasilenko.
Niechże, Państwa dni pracy zawodowej i życia osobistego naznaczone będą
uśmiechem, takim serdecznym, jak te
naszych dzieci, którym sprawiliście
przyjemność wypoczynku. «

Sukces akcji na rzecz WOŚP w Konarach
Paweł Urbaniak, Marta Sech, Ewa Kuchcińska

W

niedzielę 12 stycznia 2014r.
podczas Wielkiego Finału
dziewięcioro naszych wolontariuszy (Katarzyna Chrząstek, Katarzyna Michoń, Joanna Gawrońska,
Karolina Zalas, Weronika Sznober,
Julia Wojtysiak, Łukasz Baran, Marek Dróżdż, Piotr Muras) prowadziło
zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Kłomnice oraz Częstochowy.
Główna akcja poświęcona WOŚP
została zorganizowana w Zespole Szkół
w Konarach w dniu 10 stycznia. Podczas
tego piątkowego wieczoru naszej szkole
udało się uzbierać aż 3180zł, czyli o ponad tysiąc złotych więcej niż w ubiegłym
roku. W tym roku WOŚP przeznaczy
pieniądze na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
Pierwszym punktem programu naszej imprezy był pokaz freestyle’u rowerowego w wykonaniu Krzysztofa Klekota
– jednego z najlepszych stunterów rowerowych w Polsce oraz ucznia gimnazjum
w Konarach – Łukasza Barana. Podczas
imprezy wystąpiła Gminna Orkiestra
Dęta Kłomnice pod batutą p. Krzysztofa Jabłońskiego oraz zespół „SET THE
POINT” grający mieszankę gatunków:
pop punk, post hardcore oraz rock alternatywny. W skład zespołu wchodzą:
Karol Kidawa - wokal/gitara, Maciej
Kidawa – syntezator, Mikołaj Tomzik
– perkusja, Konrad Liszczyk – gitara,
Adam Kurzak – gitara basowa.
Uczniowie Zespołu Szkół w Konarach przedstawili Jasełka szkolne przygotowane przez p. Ewę Pośpiech, p. Annę
Zielińską i p. Wiolettę Gałę. Tanecznie
zaprezentowały się dziewczynki z klas
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młodszych w przepięknych strojach uszytych przez mamy i babcie. Układ choreograficzny ułożyła p. Aldona Chrząstek.
W repertuarze świątecznym wystąpił
również chór szkolny oraz uczennica Katarzyna Chrząstek – stypendystka Wójta
Gminy Kłomnice przygotowana przez p.
Małgorzatę Gojević.
Pani Wanda Kusztal – Zastępca Wójta Gminy Kłomnice podziękowała za
występy oraz organizację akcji, natomiast
Dyrektor Zespołu Szkół w Konarach
Anna Gała wręczyła dyplomy podziękowania oraz upominki wszystkim występującym. Odbyła się licytacja gadżetów przekazanych przez sztab WOŚP
w Częstochowie, wśród których znalazły
się: okolicznościowa moneta z 22 Finału
WOŚP, serduszka przypinki, plakat z autografem Jurka Owsiaka, torby, długopisy,
broszki oraz magnetyczne opaski z logo
WOŚP. Podczas całej akcji na terenie
szkoły działały dwie kawiarenki i loteria fantowa. Można było również wziąć
udział w szkoleniu pierwszej pomocy
prowadzonym przez Mateusza Bartkowskiego oraz Rafała Cieślaka ze Sztabu
Ratownictwa i Łączności „Rescue Team”
w Częstochowie. Impreza zakończyła się
dyskoteką, którą poprzedziło losowanie
nagród głównych, ufundowanych przez
Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
Cementownię CEMEX Rudniki, Kręgielnię „Hula Kula” w Rudnikach, sklepy
z terenu gminy Kłomnice oraz indywidualnych darczyńców.
A oto szczegółowa lista sponsorów:
• Starostwo Powiatowe w Częstochowie (dziękujemy p. Piotrowi Juszczykowi –Naczelnikowi Wydziału
Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu)

•
•
•
•

Cementownia „CEMEX”, Rudniki
Kręgielnia „Hula Kula” Rędziny
Sklep „Evita” - Tomasz Drab, Kłomnice
Przedsiębiorstwo Handlowe „Carina”
- Krystyna Rachwalik, Kłomnice
• Sklep Elektryczno-Meblowy „Uniwersal -Bis” - Sylwester Nierobot,
Kłomnice
• Sklep „RAF -MOT”- Rafał Rachwalik, Kłomnice
• Sklep wielobranżowy „DOMINO” Ewa Szymczyk, Kłomnice
• Sklep Spożywczo –Przemysłowy Sławomir Bednarek, Pacierzów
• Sklep ogólnospożywczy ABC Arkadiusz i Wiesława Muras
• Piekarnia Henryk Krysiak, Kłomnice
• Apteka „Corax”, Kłomnice
• Ochotnicza Straż Pożarna, Kłomnice
• Ochotnicza Straż Pożarna, Konary
• „Milena” Firma Transportowo-Usługowa Jan Szkop
• Zespół Szkół w Konarach, Rada
Rodziców, darczyńcy indywidualni:
uczniowie, rodzice, nauczyciele Zespołu Szkół Konary.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom i darczyńcom, artystom, którzy wystąpili na naszej imprezie charytatywnie, Łukaszowi Rakowskiemu oraz
Janowi Piechowi i OSP Konary za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, panu
Janowi Szkopowi, p. Lidii Danielewskiej
za zaangażowanie w akcji.
Podziękowania przekazujemy również: Urszuli Rakowskiej, Żanecie Gawrońskiej, Agnieszce Zalas, Magdalenie
Ciechowskiej za obsługę kawiarenki,
mamom i babciom dziewczynek z klas
młodszych za uszycie strojów oraz
wszystkim rodzicom zaangażowanym
w przygotowanie uroczystości.

Nasza impreza nie odbyłaby się bez
pomocy: Pawła Chrząstka, Dominiki Pietraszewskiej i Katarzyny Michoń
(prowadzenie imprezy), Piotra Murasa,
Krzysztofa Borala, Mateusza Pietury,
Marka Drożdża, Łukasza Barana, Weroniki Sznober, Julii Wojtysiak, Joanny
Gawrońskiej, Karoliny Zalas, Patry-

ka Pianki, Michała Żurka, Katarzyny
Chrząstek, Renaty Pęzik, Sonii Zasępy,
Julii Ratkowskiej, Kacpra Kozy, Piotra
Gawrońskiego, Weroniki Sznober, Oli
Śliwakowskiej, Darii Drab, Weroniki
Szydy, Dagmary Strączyńskiej, Gabrysi Dobrzańskiej, Kingi Pietraszewskiej,
Klaudii Zyzik, Zuzi Bąk, Ani Zasępy

oraz wszystkich uczniów, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kierujemy również w stronę
uczniów, którzy wystąpili w Jasełkach,
dziękujemy wszystkim nauczycielom
oraz pracownikom szkoły za pomoc
w organizacji naszej akcji. «

Zawody w ping-ponga w OSP Pacierzów
Rafał Cieślak, Patrycja Rybak

P

acierzowscy druhowie wraz
z Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacierzowie zorganizowali turniej w tenisa stołowego
w świetlicy OSP. Odbył się on w czwartek 23.01.2014 r. Zawody rozpoczęły
się zapisami i wolnymi rozgrzewkami
zawodników. Mecze zostały rozegrane
w trzech z czterech kategorii – z racji
tego, że w najmłodszej kat. I-III stawił się
tylko jeden zawodnik. Zawody przebiegały sprawnie i w przyjemnej atmosferze.
Mimo chłodnej pogody odwiedzili nas
chętni z całej gminy – z ZS w Witkowicach, Kłomnicach czy Konar. Rozgrywki
rozpoczęły się po godzinie 10.00 i trwały
do ok. 14.30. W międzyczasie trwania
zawodów można było zwiedzić budynek
OSP łącznie z garażem i zapoznanie się
z wyposażeniem średniego samochodu

gaśniczego będącego na wyposażeniu
OSP w Pacierzowie. Zwiedzający mogli
dowiedzieć się do czego służą prądownice, tłumice czy specjalistyczne ubrania
ochronne.
Klasyfikacja generalna zawodów:
Kat. I-III
1. Mikołaj Misiewicz - jako jedyny w kategorii, postanowiliśmy przyznać mu nagrodę za I miejsce, a także sam chciał
przenieść się do kategorii wyżej
Kat. IV-VI
1. Jakub Gałkowski
2. Katarzyna Psiuk
3. Mikołaj Misiewicz
Kat. Gimnazjum
1. Patryk Pianka
2. Maciej Walicki
3. Michał Żurek
Kat. OPEN

Początki sportu strzeleckiego
w regionie częstochowskim
Ryszard Brzozowski

I

nicjatorem sportu strzeleckiego
na ziemiach częstochowskich był
Wojciech Ruszkowski. Wspaniały
człowiek, społecznik, animator sportu, nasz przyjaciel, niezwykle barwna
postać częstochowskiego środowiska
strzeleckiego i nie tylko. Sekcja strzelecka w Częstochowie została utworzona w 1964 roku. Założycielami jej byli
Krzysztof Beski, Leszek Łaciński, Wojciech Ruszkowski. Wówczas strzelcy
funkcjonowali w sporcie dzięki wsparciu
Studium Wojskowego Politechniki Częstochowskiej. Początkowo trenowano
na terenie LO im. J. Słowackiego, LO.
im. H. Sienkiewicza. Poprzez treningi

w szkołach średnich pozyskiwał młodzież do czynnego udziału w sporcie
strzeleckim. Zajęcia prowadził Krzysztof Beski, kierownikiem był Lech Łachut. Za pierwszy sukces sportowy sekcji
uznano zakwalifikowanie się do kadry
Polski juniorów Elżbiety Wiewióry.
Częstochowscy strzelcy w latach siedemdziesiątych rywalizowali z Gwardią
Katowice i AZS Gliwice. W tym czasie
powstał pomysł budowy strzelnicy AZS
(pomysłodawca Wojciech Ruszkowski).
W. Ruszkowski zorganizował w strzelaniu z broni pneumatycznej wojewódzką
ligę szkolną (1985) dla dwudziestu szkół.
W Akademickich Mistrzostwach Polski

1. Patryk Pianka
2. Monika Psiuk
3. Maciej Walicki
W czasie trwania zawodów nie odnotowano żadnych protestów, ani kontuzji.
Sponsorami nagród byli:
• Gminna Biblioteka Publiczna
w Kłomnicach
• Pan Robert Kępa – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Prezes Fundacji im. Edwarda, Jana i Józefiny Reszke
• Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie jednocześnie zwraca się
z prośbą o przekazanie 1% podatku
na nr. KRS 0000116212 Cel szczegółowy: OSP w Pacierzowie, Pacierzów, ul. Częstochowska 29, 42-270
Kłomnice. To nic nie kosztuje, a możesz pomóc uratować nam czyjeś życie. «
(1984,1985,1986,1987), studenci zdobyli 18 medali w tym siedem złotych.
W 1988 roku dokonano fuzji z Ligą
Obrony Kraju (AZS –LOK). Kolejnym
sukcesem był awans do I Ligi Państwowej (1990r.) W 1995 roku sekcja uzyskała
autonomię. Wybrano władze: Wojciech
Ruszkowski – prezes, Włodzimierz Kołodziejczyk - wiceprezes, Paweł Matyja
- sekretarz, Anna Oczek – skarbnik, Zbigniew Ciaszkiewicz, Tomasz Stęplewski,
Maciej Witkowski, Andrzej Łaban, Piotr
Wysoczański - członkowie. AZS specjalizuje się w szkoleniu sportowym w karabinie pneumatycznym, pistolecie pneumatycznym i strzelectwie powszechnym.
W roku 1998 uruchomiono strzelnicę
AZS przy ulicy św. Andrzeja, która powstała z inicjatywy Wojciecha Ruszkowskiego. Animatorem strzelectwa sportowego w regionie częstochowskim od
czterdziestu lat był Wojciech Ruszkowski, który organizował cykliczne zawody: Memoriał J. Wrzoska, Mistrzostwa
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Śląska, Akademickie Mistrzostwa Polski,
Akademickie Mistrzostwa Częstochowy. Wojciech Ruszkowski był prezesem
w latach (1995-1999, 2003-2007).
Wyniki sportowe: Indywidualne Wicemistrzostwo Polski Seniorek Anny
Trąbskiej (1993,1996,1997), Brązowy
medal A.Trąbskiej w Akademickich
Mistrzostwach Europy (1994), Srebrny medal A.Trąbskiej w Drużynowych

Mistrzostwach Europy Juniorów (1995).
Brązowy medal Moniki Rycharskiej
w AMŚ - 2003 (Pilzno), srebrny medal
w drużynie Alicji Ziaji w AMŚ-(Pilzno).
Mistrzostwo Polski Alicji Ziaji w konkurencji karabin pneumatyczny 40 (2003).
W lipcu 2007 roku w wieku 61 lat odszedł Wojciech Ruszkowski prezes Klubu
Środowiskowego Strzelectwa Sportowego
AZS Częstochowa. Wojciech Ruszkow-

ski mimo problemów zdrowotnych cały
swój czas poświęcił sportowi strzeleckiemu. Ten sport pochłaniał go całkowicie.
Celem upamiętnienia tak wybitnej
postaci jaką był Wojciech Ruszkowski
odbędzie się w Kłomnicach turniej poświęcony Jego pamięci.
W kolejnym numerze opublikujemy
szczegóły na temat wspomnianego turnieju. «

Kłomnicki Klub Hafciarski
Krzysztof Wójcik

W

dawnym Domu Nauczyciela przy szkole w Kłomnicach, spotykam grupę
pań, które zadziwiły mnie swoją pasją
i, przede wszystkim, kunsztem. W jednym z byłych mieszkań, w którym nikt
już dzisiaj nie mieszka, prezentują swoje dzieła, jak też „pościągane” zewsząd
zbiory. W starych wiejskich szafach leży
spora kolekcja makatek, które niegdyś
zdobiły każdą niemal wiejską kuchnię.
Przede wszystkim jednak wre praca.
Przed każdą z pań rozłożone są „robótki”,
rozpoczęte hafty z przeróżnymi motywami, widzę nawet zaczęty „obrazek”. Trwa
ożywiona rozmowa między hafciarkami,
wzajemne doradzanie i dzielenie się różnymi technikami. W głowie mi się do tej
pory nie mieściło, że tyle tu „niuansów”,
coś bardziej w lewo, czy w prawo, rodzaje
nici, itp.
Jak doszło do powstania takiej energicznej i zaangażowanej grupy? Skąd
znalazło się tyle uzdolnionych plastycz-
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nie kobiet? Z tymi pytaniami zwracam
się do liderki grupy, pani Katarzyny Jurkowskiej, nauczycielki i jednej z dyrektorek Zespołu Szkół w Kłomnicach.
„Wszystko zaczęło się – mówi pani
Katarzyna – od realizacji projektu „Na
Kłomnickim Jarmarku”. Chcieliśmy
w nim odtworzyć nasze tradycyjne techniki i zajęcia rękodzielnicze związane
z bytowaniem w dawnym domu wiejskim: haftowanie, wyszywanie, szydełkowanie, pieczenie chleba wiejskiego. Z początku mieliśmy obawy czy znajdziemy
uczestniczki chętne do udziału w naszym
projekcie. Ale okazało się, że nie tylko
się znalazły, ale tak polubiły spotkania
warsztatowe realizowane w projekcie, że
po jego zakończeniu postanowiły je kontynuować.” Pani Katarzyna przedstawia
kolejno uczestniczki projektu w większości z samych Kłomnic: Brzeszczak Zenona, Janina Michoń z Pacierzowa, Ewa
Eliasz i Zuzanna Eliasz, Anna Dzionek,
Iwona Postawa z Lipicza, Iwona Jafra
i jeszcze kilka uczennic tutaj nieobecnych. W trakcie spotkań tego nieformalnego jeszcze klubu doszły jeszcze
panie: Irma Szymczak, Danuta Polczyk
ze Zdrowej, Anna Cebula ze Zdrowej,
Wiesława Wiśniewska, Teresa Jurczyk,
Eliza Deszcz, Alina Basiak, Grażyna
Rychel z Zawady, Czesława Szymczyk.
Wszystkie panie, z którymi rozmawiałem, podkreślają, iż podczas trwania
„projektu” powstało tyle ciekawych rzeczy i była tak wspaniała atmosfera, że
szkoda im było to wszystko zaprzepaścić. Poza tym, chciały jeszcze zdobyć
wiele umiejętności, które podpatrzyły
u koleżanek lub o których słyszały, uczestniczyć w następnych warsztatach, kiermaszach, wymieniać się
wzorami i doświadczeniami. Patrząc

na atmosferę pracy wśród zgromadzonych w pokoju osób, widzę rzeczywiście
ogromne zaangażowanie. Panie niemal
zapominają o bożym świecie, obok widzę
wystygniętą kawę i herbatę, o których
uczestniczki zapomniały. Na uczestniczki
i ich obecność tutaj nie ma wpływu nawet „psia” pogoda.
Czym jest ten klub dla uczestniczek?
Jest już w strukturach Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, więc
ma wsparcie organizacyjne. „Mnie się
to bardzo spodobało! – mówi pani Ewa
Eliasz z Kłomnic.- Te wszystkie spotkania, atmosfera, wzajemne doradzanie
bardzo mi odpowiadają. Współuczestniczki wręcz mnie „nakręcają”, sa moją
motywacją! Sama hafciarstwem zajęłam
się jeszcze w ciężkich latach 80-tych, kiedy wszystkiego brakowało. Trzeba było
sobie radzić i wiele rzeczy trzeba było
sobie zrobić samemu. Teraz, haftowanie
i wyszywanie są dla mnie wyciszeniem,
koncentrowaniem umysłu. Wciągnęłam
do tego również córkę, której to też się
podoba. Sama zresztą też otrzymałam
swojego czasu od mamy wiele rzeczy
ozdobionych ręcznie czy to haftami, czy
„dzierganymi” wstawkami np. w poście-

li. Okazało się jeszcze, że na niektórych
ręczych wytworach można zarobić, bo
ludzie chętnie je kupują. Mamy tylko nadzieję, że „klub” dalej się utrzyma.”
Trzeba tu jeszcze dodać, że panie mają ciekawe plany na najbliższą
przyszłość. Swoje umiejętności i kunszt
hafciarski chcą wykorzystać do artystycznego przedsięwzięcia, jakim będzie
wyhaftowanie dużego obrazu. Może nie

zaraz tak dużego, jak pamiętna „Bitwa
pod Grunwaldem” J. Matejki prezentowana swego czasu w Galerii Jurajskiej
w Częstochowie. Pani Anna Cebula,
z którą rozmawiam na ten temat, wspomina o programie komputerowym, który
umożliwia konwersję takiego obrazu na
„schematy” hafciarskie, zawierające nie
tylko układ poszczególnych elementów,
ale i numery wszystkich kolorów w po-

szczególnych „pikselach” haftu krzyżykowego. Ten program trzeba zakupić. Na
początek chcą wyhaftować duży portret
Edwarda Reszke i, sądząc po entuzjazmie
z jakim się podjęły panie tego zadania, na
pewno się im uda. Oprócz tego napisały
następne projekty, które kierują do naszej
LGD „Razem na wyżyny”. Przy takiej
determinacji pań projekty też „muszą” się
udać. «

… bo byli Polakami! !!

Dzieje rodu Czermińskich, właścicieli
majątku ziemskiego Rzerzęczyce. Część I
Leszek Wiśniewski

P

oszukując materiałów i dokumentów dotyczących historii
naszej miejscowości, a w szczególności zespołu dworsko – parkowego
i jego właścicieli, w opracowaniu 7 Dywizjonu Artylerii Konnej, które przekazał mi radny Sylwester Politański,
dotyczącym Tadeusza Czermińskiego,
odnalazłem informację, że powstało
one dzięki pomocy jego córki Pani Teresy Michałowskiej – Barłóg. Zadzwoniłem do Poznania do Muzeum Sztuk
Użytkowych oddziału Muzeum Narodowego i przedstawiłem swoją prośbę
o kontakt z Panią Teresą. To było dla
mnie niezwykłe przeżycie, kiedy po kilkunastu dniach Pani Teresa zadzwoniła do mnie. Zaczęliśmy rozmowę o jej
dziadku Arturze Czermińskim i ojcu
Tadeuszu, ludziach niezwykle zasłużonych dla ziemi wielkopolskiej, a w okresie międzywojennym tj. w latach 1920
– 1932 związanych z naszą miejscowością. Jak wspomina Pani Teresa jej ojciec
Tadeusz Czermiński do końca swojego
życia wspominał Rzerzęczyce, wspominał miejscowość, gdzie rozpoczęła
się jego największa życiowa pasja – konie. W tym miejscu serdecznie dziękuję również Panu Jerzemu Osypiukowi
z Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego i Panu Arturowi Kaczmarskiemu z Urzędu Miasta i Gminy Nekla za
przekazane materiały. Po dziesiątkach
lat okazało się, że postać Artura Czermińskiego połączyła nasze małe Ojczyzny.
Zanim jednak przedstawię historię
tej niezwykłej rodziny, krótki rys histo-

ryczny dworku w Rzerzęczycach.
Trudno jednoznacznie określić datę
powstania zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Rzerzęczyce. Pierwszym wiarygodnym źródłem na ten
temat jest „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego „ z 1889 roku, gdzie
znajdujemy informację, iż we wsi znajduje się folwark z 4 domami, 13 mieszkańcami i 550 morgami ziemi (około
300 ha ). Niewątpliwie dworek ziemski
i jego właściciele mieli ogromny wpływ
na rozwój miejscowości i jej historię.
Jednym z pierwszych właścicieli dworku był Oktawiusz Łuczycki h. Nowina.
Informację taką odnajdujemy w gazecie
„Tydzień” ukazującej się w Piotrkowie.
W wydaniu z dnia 13 (25) października
1896 roku nr 43 znajdujemy informację, że Oktawiusz Łuczycki właściciel
dworu Rzerzęczyce powiat noworadomski został wybrany delegatem
taksowym przy dyrekcji Towarzystwa
Kredytowo – Ziemskiego. Potwierdzenie tej informacji znajduje się również
w łódzkiej gazecie „Rozwój” z 15 (27)
grudnia 1898 roku. Rodzina Łuczyckich aktywnie włączała się w działalność społeczno – oświatową m.in. Julian Łuczycki (obywatel Częstochowy
i majątku Rzerzęczyce) zaangażowany
był w zbiórkę pieniędzy na Polską Macierz Szkolną. Jak pisze „Goniec Częstochowski „ z 11 sierpnia 1907 r. we
wsi Rzerzęcice (pisownia oryginalna)
zebrano 9,49 rubli. Julian Łuczycki
był członkiem częstochowskiego towarzystwa rolniczego. Zmarł w wieku 45 lat w Warszawie w listopadzie

1908 r., a swój dom i plac w Częstochowie o wartości 25 tysięcy rubli przekazał
w testamencie na utworzenie szkoły rolniczej. Kolejnymi właścicielami byli Józef i Bolesław Ropelewski do roku 1920.
Rodzina Ropelewskich brała aktywny
udział w życiu naszej gminy o czym
świadczy fakt, iż Bolesław Ropelewski
był inicjatorem budowy szkoły w Zdrowej w 1917 roku. Jak czytamy w gazecie
„Goniec Częstochowski” nr 93 z dnia
4 kwietnia 1912 roku podczas zebrania
delegatów Kółek Rolniczych Okręgu
Częstochowskiego do sekcji kółek zaproszono p. Ropelewskiego, który objął
patronat okręgu kłomnickiego obejmującego Cykarzew, Mykanów, Kłomnice i Gidle. W marcu 1912 roku Józef
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Ropelewski wszedł w skład zarządu
Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego obejmującego swym zasięgiem Kłomnice, część parafii Borowno,
Pławno i Garnek . Przewodniczącym
Towarzystwa wybrano księdza Arnolda
Przeradzkiego (Goniec Częstochowski z dnia 14.03.1912 r.) W roku 1913
Józef Ropelewski z Rzerzęczyc przewodniczył zebraniu na, którym powołano do życia OSP Kłomnice. Ich majątek musiał być znany w regionie skoro
w 1917 roku odwiedziła go grupa rolników, podczas wycieczki zorganizowanej przez Stefana Olszyńskiego prezesa
Okręgowego Towarzystwa Rolniczego,
późniejszego burmistrza Kłobucka. Niestety nie zachowały się inne dokumenty
dotyczące tej rodziny, ale poszukiwania
trwają. Dalsze losy zarówno majątku,
jak również jego właścicieli znajdują potwierdzenie w wielu dokumentach. Najważniejszym z nich są spisane
„Wspomnienia” Tadeusza Czermińskiego w Sierakowie w 1998 roku. W tym
miejscu serdecznie dziękuję Pani Teresie
Michałowskiej – Barłóg za ich przekazanie. W lipcu 1920 roku od pana Ropelewskiego Artur Czermiński syn Ludwika (powstańca styczniowego) herbu
Cholewa kupił majątek Rzerzęczyce
o powierzchni 100 ha. „Rzerzęczyce miały
ładny zadrzewiony dworek mający 8 pokoi,
leżący w ładnym, niewielkim parku o pięknych świerkach. Od szosy (…) droga wśród
ładnych drzew i dwóch kęp pięknych, dużych
świerków prowadziła do dużego okrągłego
trawiastego klombu z dużą gwiazdą buksz28

panu na środku. Po drugiej stronie klombu
stał dom mieszkalny, od którego, prowadziła
około stumetrowa droga do podwórza, obsadzona z prawej strony pięknymi, starymi
świerkami. Podwórze zabudowane było
właściwie z dwóch stron. I tak z prawej
była wozownia, zaraz za nią obora dla
krów i jałowizny (…) oraz szopa na narzędzia. Za nią droga do stodoły, oddalonej
około 100 m od podwórza. (…) Lewa strona podwórza w jednym ciągu miała chlewnię, stajnie i spichlerz. Budynki były niezłe.
Na środku podwórza był spory wybieg dla
młodzieży, obok studnia żuraw z dużym
korytem do pojenia i na drugiej ścianie
waga wozowa zadaszona. Droga do stodoły
prowadziła do dwóch stawów, rozdzielonych drogą i dalej na łąkę kośną. Z prawej
strony przed stawami było duże pastwisko.

Południowa strona stawów była zarośnięta laskiem brzozowym o powierzchni około
1,5 ha. (…) Z prawej strony drogi od domu
mieszkalnego do podwórza był duży ogród
warzywny, ogrodzony, a dalej koło parku rozciągał się sad owocowy o pow.4 do 5
ha. Mieszkania pracowników, tak zwane
czworaki, były przy drodze ze spichlerzem.
(…) Rodzice, przeprowadzając się do Rzerzęczyc, zabrali naturalnie klacz zostawioną przez Rosjan, która została nazwana
Kozaczką. Koni roboczych było dwanaście
i dwa wyjazdowe oraz zawsze kilka źrebaków, urodzonych przez własne klacze, krów
było 20, buhaj i jałowizna, W tej samej oborze stało chyba około ośmiu krów pracowników „ Przytoczyłem ten opis ze wspomnień
Tadeusza Czermińskiego, bo chociaż z zabudowań niewiele pozostało, zostały jednak
stawy i park, któremu warto przywrócić
dawny blask, aby stał się wizytówką naszej miejscowości. Jeszcze krótki opis naszej
miejscowości „Rzerzęczyce były dużą wsią
liczącą przeszło 100 gospodarstw. Przeważali małorolni mający gospodarstwa poniżej
5 ha. Najlepiej wyglądały domy i gospodarstwa zatrudnionych ludzi na PKP, wszystkie (kolejarskie) domy były murowane. We
wsi była jedna szkoła powszechna (…) Wieś
rozciągała się wzdłuż drogi utwardzonej do
Kłomnic (…) Ponieważ wówczas jedyną
lokomocją były konie, w wozowni była duża
kareta na pięć osób oraz granatowy wolant
na sześć osób i jasna bryczka czteroosobowa,
pojedynka i ładne duże sanie.„
W następnych artykułach przybliżę
postacie Artura i Tadeusza Czermińskich, którzy w Rzerzęczycach spędzili
12 lat swojego życia. «

Bądź naszym darczyńcą,
a obdarowany zostaniesz dziecięcą
wdzięcznością i miłością !!!
TWÓJ 1 % może spełnić niejedno
dziecięce marzenie !!!

Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”

Skrzydlów; ul. Główna 6a; 42-270 Kłomnice;
tel. (0-34) 328-16-70
Numer KRS : 0000159741 Numer REGON: 152141843
Konto:
ING BANK ŚLĄSKI 941050 114210 00002 27716 7702

Z zebranych środków będziemy:
zapewniać opiekę i pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej poprzez :
- finansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
- zakup podręczników i materiałów papierniczych,
- zakup odzieży i artykułów spożywczych,
- dofinansowanie kolonii, wycieczek i wyjazdów,
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
dbać o rozwój kulturalny i fizyczny dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez :
- organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz
sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej,
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Urok starych fotografii

Budynek remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zawadzie
Krzysztof Wójcik

W

tym numerze wracam
znów do Zawady, gdzie
naprzeciwko
Zespołu
Szkół znajduje się remiza zawadzkiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Gdy
patrzę na zestaw starych zdjęć strażaków, tylko na dwóch widać budynek
starej drewnianej remizy, a i to tylko
jej niewielki fragment. Na jednym
z nich grupa strażaków zasłania solidne
drewniane wrota, którymi wyprowadzano strażackie wozy, pewnie w dawnych czasach konne. Wybudowana została około roku 1918 w miejscu, gdzie
stoi obecna, murowana remiza. Jeden
z najstarszych strażaków, pan Julian
Chrząstek wspomina usłyszaną historię, iż wieś wybudowała ją za pieniądze
uzyskane od myśliwych, którym pozwolono polować na zawadzkich terenach. Budynek nie był duży, wielkości
niewielkiej stodoły, ale służył strażakom
do roku 1958, kiedy podjęli się budowy
nowej murowanej remizy. Wracając do
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początku, to właśnie w 1918 r. powstała miejscowa Straż Ogniowa, a jednym
z założycieli był pan Dróżdż, który podobno nawet kandydował na posła do
ówczesnego sejmu RP.
O budowie nowej remizy opowiedział mi pan Andrzej Wilk, syn Mieczysława Wilka, nieżyjącego już jednego z pierwszych strażaków w Zawadzie
i wspomniany już Julian Chrząstek.
Teren był nieco podmokły, plac niewielki i planowaną remizę trzeba było
postawić w granicy, na co uzyskali zgodę od właścicielki. Budowa trwała od
1958 r. do początku lat 60-tych, nie bez
kłopotów i problemów. Były to trudne
czasy, bo materiały budowlane, między
innymi drewno były nie tylko za pieniądze, ale równocześnie na przydziały,
które trzeba było załatwić wykorzystując wszelkie dostępne środki włącznie
z miejscowym „delikatesem”. Budynek
remizy miał sporą kubaturę i mieścił,
oprócz obszernego garażu z magazy-

nem na sprzęt przeciwpożarowy, dużą
salę widowiskową ze sceną, a nawet
wewnętrznym balkonem dla orkiestry.
Wielkością był porównywalny z remizą kłomnicką. Przez lata budynek
służył mieszkańcom, na spotkania, na
zabawy, imprezy okolicznościowe, itp.
Gdy z początkiem lat 90-tych nadeszły
lepsze czasy, budynek remizy zaczęto
rozbudowywać: dobudowano zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne,
również garaże, dobudowano spory
przedsionek z szatniami, aż przybrał on
kształt, który możemy oglądać dzisiaj.
Przy okazji pisania tego komentarza,
dowiedziałem się mnóstwo ciekawostek i jeszcze więcej powstało w mojej
głowie pytań. Warto zebrać materiały
i opisać historię budowy obydwu remiz
i w ogóle OSP Zawada, bo jest niezwykle ciekawa. Myślę, że z czasem mógłby
powstać cykl artykułów, który opublikowany w Gazecie Kłomnickiej przybliżyłby mieszkańcom gminy miejscowość Zawadę i jej mieszkańców. Liczę
w tym zakresie na współpracę.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami
oraz zachęcam do kontaktu na adres
krzysztofwojcik15@gmail.com. Z góry
dziękuję! «
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Zawody w ping-ponga w OSP Pacierzów

Spotkanie Noworoczne w bibliotece w Pacierzowie

Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia „Jedność w działaniu” z Zawady

