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Spis treści

Szanowni czytelnicy!
Nadchodzi wiosna i tradycyjnie już większość z nas zabiera się za robienie
wiosennych porządków na podwórkach, w ogródkach i ogólnie rzecz biorąc w naszym otoczeniu. Niestety część z nas zapomina, że tradycyjne metody robienia
porządków przy pomocy ognia jest niezgodne z prawem. W tym przypadku
nie tylko chodzi o nieszczęście jakie może wywołać niekontrolowane wypalanie
chwastów w ogrodzie (w dalszej części gazety szerzej na ten temat), ale o sam fakt
zadymiania najbliższego otoczenia. Dym z wypalanych śmieci różnego pochodzenia ma bardzo często toksyczne składniki, które szkodzą ludziom bez względu
na ich wiek i stan zdrowia. Osobnym zagadnieniem, które w naszej gminie zaczyna urastać do bardzo poważnego problemu jest wypalanie nieużytków rolnych.
Wszystkie media w kraju ostrzegają przed takim procederem, w wyniku którego
skutki często są tragiczne. Mniej natomiast mówi się o skutkach finansowych takiej bezmyślności. Do każdego pożaru wyjeżdżają przecież straże pożarne zarówno PSP (zawodowe) jak i OSP (ochotnicze). Strażacy zawodowi otrzymują pensję
za swoją pracę, ale już druhowie z naszych OSP – decyzją Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP- zrezygnowali z ekwiwalentu za wyjazdy do zdarzeń. Dzięki temu gmina może wydawać zdecydowanie większe pieniądze na sprzęt, środki
ochrony osobistej strażaków, na rozbudowę remiz, zakup samochodów. Ale każdy
wyjazd do podpaleń to wydatki na paliwo, zniszczony w czasie działań sprzęt no
i przede wszystkim, bardzo ciężka praca strażaków, często w godzinach nocnych
z narażeniem ich zdrowia a nawet życia. Z naszych wewnętrznych ustaleń (urząd
gminy, policja, straż gminna oraz komendant gminny OSP) wynika, że są to celowe podpalenia i dlatego prowadzimy szeroko zakrojone postępowania aby podpalacze zapłacili za swoje czyny. Przypominam, że każde podpalenie, za którym stoją
straty w mieniu, zagrożenia dla życia jest przestępstwem. Nie ma znaczenia czy
nieużytki podpalił właściciel, czy też ktoś inny, każdy z nich w świetle prawa, jest
podpalaczem. Wracając do początku tego felietoniku na temat porządków na terenach naszych własności przypominam że „Ustawa o ochronie gruntów rolnych
i leśnych” nakazuje właścicielom użytków rolnych utrzymywanie ich w takim
stanie aby nie były one zagrożeniem dla innych poprzez rozsiewanie chwastów,
dzikich zadrzewień (tzw. samosiejek) pod rygorem wydania decyzji na uporządkowanie nieruchomości przez właściciela albo na jego koszt przez wynajętą firmę.
W ten sposób na pewno ograniczona zostanie ilość pożarów.
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Oczyszczalnia Ścieków w Nieznanicach
Marlena Bąk

W

grudniu 2013r. została
oddana do użytkowania
nowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Nieznanice.
Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w roku 2009, wówczas opracowano dokumentację techniczną na budowę nowej oczyszczalni. W kwietniu
2012r złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
który został rozpatrzony pozytywnie
i w styczniu 2013r. podpisano umowę
dotacji z Samorządem Województwa
Śląskiego. Otrzymano na ten cel dota-

cję w wysokości 892.453,00 zł. W maju
2013r. wyłoniono w drodze przetargu
nieograniczonego firmę wykonawczą,
tj. firmą Ekologiczną EKOLA z Kluczborka, z którą to podpisano umowę na
wykonanie prac. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1.290.000,00 zł.
Wybudowana oczyszczalnia działa na zasadzie osadu czynnego w procesie spiętrzania – technologia SBR.
Technologia ta oznacza, że naturalnie
napływające ścieki nie przepływają
swobodnie przez oczyszczalnię, lecz są
każdorazowo w określanych ilościach
transportowane ze zbiornika buforo-

wego do reaktora i kolejno poddawane
obróbce w cyklach oczyszczania. W ramach zadania wykonano:
• 2 bloki oczyszczalni (2x400 RLM)
tj. zbiorniki betonowe podziemne
o średnicy 3m);
• Osadniki tj. separatory skratek
i osadniki wód opadowych;
• Urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące oczyszczalnię w tym
wolnostojące szafy sterownicze;
• Zagospodarowanie terenu wraz
z ogrodzeniem.
• Oczyszczalnia pracuje bezobsługowo w systemie automatycznym.«

Inwestycje z początkiem 2014 roku
Marlena Bąk

W

I kwartale br. zakończono roboty przy rozbudowie oświetlenia ulicznego
wzdłuż ul. Dojazdowej w Adamowie.
Posadowiono 9 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalatorstwo Elektryczne P.
Jarosław Galicki z Częstochowy. Koszt
inwestycji to kwota ok. 49 tys. zł.
Trwają roboty przy budowie
dźwigu platformowego dla osób
niepełnosprawnych przy Zespole Szkół
w Skrzydlowie. Wykonawcą robót jest
Zakład Metalowo – Elektrotechniczny
BAJPAX z Nieznanic. Koszt robót to
kwota 87 tys. zł.
Część środków na ten cel w wysokości 60% zadania pozyskano z PFRON
4

(Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych) w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze B”. Pozostałe koszty to środki własne gminy.
Trwają również roboty przy przebudowie trybun przy boisku sportowym w Rzerzęczycach. Wykonawcą
robót jest: Przedsiębiorstwo Budowlane
„MAX-DOM” z Bartkowic. Koszt robót to kwota 39 tys. zł.
Część środków na ten cel w wysokości 22 tys. zł. pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”. Pozostałe
to środki własne gminy.
Zakończono procedurę przetargową przy „Budowie centrum sportowo-

-rekreacyjnego z funkcją kulturalną
przy ul. Wolności w Karczewicach”.
W wyniku przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano
Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „SZYMBUD” z Widzowa. Koszt
robót budowlanych to kwota 142 tys. zł.
W ramach umowy zostanie wykonane:
• boisko do piłki plażowej o nawierzchni piaszczystej, o powierzchni 192,93
m2, wyposażonego w piłkochwyty;
• chodnik z kostki brukowej betonowej,
poliuretanu i desek modrzewiowych;
• trawniki w ilości 715,31 m2;
• plac zabaw;
• altana wypoczynkowa;
Część środków na ten cel w wysokości 80% zadania pozyskano w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objęte-

go PROW na lata 2007-2013.
Trwa procedura przetargowa przy
„Budowie targowiska w Kłomnicach”,
na którą Gmina Kłomnice pozyskała
dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz przy „Rewitalizacji obszaru przy ul. Parkowej

w Kłomnicach na cele rekreacyjne”, na
którą pozyskano zewnętrzne środki finansowe z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Rozstrzygnięcie przetargów i wybranie
Wykonawcy robót nastąpi w kwietniu
br.
Złożono wnioski i czekamy na uzyskanie dofinansowania do projektów:

Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Płatności obszarowe w 2014 roku

Z

godnie z unijnymi zasadami od 15
marca 2014 r. do ARiMR można
składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW,
płatności rolnośrodowiskowych oraz
wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007
- 2013 za 2014 r.

Gmina Kłomnice śladami lat ubiegłych udostępni specjaliście ze Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego punkt
pomocy przy wypełnianiu wniosków
obszarowych, tj. Sala USC. Pomoc taką
będzie świadczył Pan Borys Gruszewski
w dniach: poniedziałki, środy w godzinach od 800 do 1300.
Wnioski o przyznanie wymienio-

• Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach (obręb Nieznanice).
• Przebudowa ul. Leśnej w Lipiczu.
• Przebudowa ul. Łąkowej, Księżej
i Gwiezdnej w Kłomnicach.
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzerzęczycach: ul. Wolności,
Mstowska i Ogrodowa.«
nych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy
złożą swoje wnioski po tym terminie,
ale nie później niż do 9 czerwca 2014
r., otrzymają pomniejszone należne im
płatności o 1% za każdy roboczy dzień
opóźnienia. Zmiany do już złożonego
wniosku można składać bez żadnych
sankcji finansowych do 2 czerwca 2014
r. Korekty wniosków złożone po tym
terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu
należnych dopłat o 1% za każdy roboczy
dzień opóźnienia.

Prace melioracyjne w Gminie Kłomnice

G

mina Kłomnice zakupiła w lipcu
2013 r fabrycznie nową koparko-ładowarkę Terex 860. Koparkę wyposażono w łyżkę trapezową do kopania
rowów, oraz łyżkę skarpową o szerokości 500 mm. W listopadzie 2014 r
zakupiono dodatkowe oprzyrządowanie do koparki, tj. szybkozłącze do łyżki
tylnej, szybkozłącze do łyżki przedniej,

łyżkę hydrauliczną tylną, pług strzałkowy na przód, o długości 250 cm z możliwością 5 pozycji roboczych.
W okresie od sierpnia 2013 r do
stycznia 2014 r, gminna koparka wykonała prace melioracyjne na rowach przydrożnych i rowach melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie gminy
Kłomnice. Koparkę wykorzystywano

także do prac związanych z niwelacją
działek gminnych, wyrywania korzeni
drzew, oraz montażu i demontażu siatek
przeciwśniegowych.
Łącznie w okresie od sierpnia 2013
r do marca br., przy użyciu gminnej koparki odmulono około 9050 mb rowów.

Izba Rolnicza otrzyma dofinansowanie
w wysokości 2 000 000,00 zł, na zakup
i wysiew ponad 26 000 ton wapna nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia
gleb użytkowanych rolniczo wyłącznie
na terenie województwa śląskiego i wymienionych w ekspertyzie naukowców
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb
woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi” na
obszarze 9.000 ha.
W ramach podpisanej umowy jednostkowe dofinansowanie wynosi 75,00
zł do 1 Mg (1 tony) czystego składnika
nawozowego w przeliczeniu na CaO,

lecz nie więcej niż 50% kosztu zakupu
wapna nawozowego.
Zgodnie z zapisem umowy środki pieniężne przekazywane są Śląskiej
Izbie Rolniczej w Katowicach w kilku
transzach każdorazowo po przedstawieniu w WFOŚiGW w Katowicach
faktur, umów z rolnikami, pozytywnym
wyniku kontroli, weryfikacji kompletu
dokumentów i zestawień rozliczających.
Warunkiem otrzymania dotacji będzie
złożenie w siedzibie Biura Śląskiej Izby
Rolniczej „Wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb”, podpisanie umowy pomiędzy Odbiorcą Ostatecznym a ŚIR o dofinansowanie oraz
złożenie wymaganych załączników do
wniosku.«

Wapnowanie gleb kwaśnych

Z

arząd Śląskiej Izby Rolniczej,
uprzejmie informuję, iż w dniu
31.01.2013 r. została podpisana umowa dotacji, pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
reprezentowanym przez panów Mirosława Szemlę i Tadeusza Koska –
Zastępców Prezesa Zarządu WFOŚ
i GW w Katowicach, a Zarządem
Śląskiej Izby Rolniczej, reprezentowanym przez pana Romana Włodarza – Prezesa Zarządu ŚIR i pana Jana
Grelę – Wiceprezesa Zarządu ŚIR, na
realizację zadania pod nazwą:” Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w województwie śląskim”.
W ramach podpisanej umowy Śląska
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
Róża Wiewióra

W

dniu 25 maja 2013r.w godzinach od 7:00 do 21:00
odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W celu zgłoszenia chęci udziału w wyborach w charakterze członka obwodowej komisji
wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów
wyborczych, które zarejestrowały w danym okręgu wyborczym listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
Pełnomocnik wyborczy może, najpóźniej w dniu 02 maja 2014r, zgłosić
tylko po jednym kandydacie do każdej
obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego w którym została
zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów.
Informacja dotycząca komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach
i zarejestrowanych przez te komitety listach kandydatów na posłów dostępna
będzie na stronie internetowej Państwowej Komisja Wyborczej (www.pkw.gov.
pl).
Obwodową komisję wyborczą, najpóźniej w dniu 05 maja 2014r. powołuje

Wójt. Na terenie gminy posiadamy 12
stałych obwodów głosowania. W skład
obwodowej komisji wyborczej powołuje
się od 6 do 8 osób spośród kandydatów
zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich
osoby i jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych
gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej
komisji jest większa od ustawowej liczby
osób, które mogą być powołane, jej skład
ustalany jest w drodze losowania.
Członkiem obwodowej komisji wyborczej mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
Ważniejsze terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu:
• do 12 maja 2014r. (poniedziałek)-składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie
ich do spisu wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania na
obszarze gminy właściwej ze względu
na miejsce stałego zamieszkania oraz

zgłaszanie wójtowi przez wyborców
niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill`a,
• do dnia 15 maja 2014r.(czwartek) –
składanie wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania,
• do dnia 20 maja 2014r. (wtorek) –
składanie wniosków przez wyborców
przebywających czasowo na obszarze
gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
• w dniu 23 maja 2014r. (piątek)
o godz.24:00 – zakończenie kampanii
wyborczej,
• w dniu 25 maja 2014r. (niedziela)
w godzinach 7:00-20:00 – głosowanie.
Dodatkowych informacji w sprawie wyborów mogą Państwo uzyskać
w Urzędzie Gminy Kłomnice, tel.
343281122 wewn.104,106 lub 112.Zapraszamy także do odwiedzania strony
www.bip.klomnice.pl w zakładce wybory
będziemy na bieżąco umieszczać informacje wyborcze.«

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Małgorzata Szafraniec

R

odzice są pierwszymi znaczącymi osobami w życiu dziecka. W rodzinie kształtuje się
osobowość, system wartości, poglądy
i styl życia młodego człowieka. Dobrze funkcjonująca rodzina daje potomstwu poczucie bezpieczeństwa,
przynależności, akceptacji i zrozumienia, buduje poczucie własnej wartości,
uczy tolerancji, zaradności życiowej,
przygotowuje dziecko do pełnienia
przez nie rozmaitych ról społecznych.
W przypadku dezorganizacji rodzina
nie jest w stanie realizować podstawowych zadań a zachowania poszczególnych członków rodziny nie są zgodne
z normami prawnymi i moralnymi oraz
oczekiwaniami społecznymi. Przemoc
domowa może być zarówno skutkiem,
6

jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie.
Na podstawie obecnych przepisów
i kształtującego się systemu wsparcia
rodziny dotkniętej przemocą domową, Wójt Gminy Kłomnice - Adam
Zając powołał, w drodze zarządzenia
w lutym 2011r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice. Pierwsze posiedzenie odbyło się
w dniu 01.03.2011r., kolejne odbywają
się, co trzy miesiące.
Zespół Interdyscyplinarny złożony jest z przedstawicieli: Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych oraz

duchowieństwa.
Działania Zespołu koncentrują się
wokół diagnozy problemu przemocy w rodzinie, inicjowania interwencji
w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie, rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i formach
udzielania pomocy. Członkowie grup
roboczych, powoływanych przez Przewodniczącą ZI, podejmują współpracę
z rodzinami, w których wszczęta została procedura: „Niebieskiej Karty”.
Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza: „Niebieska Karta –A” przez przedstawicieli
ośrodka pomocy społecznej, policji,
ochrony zdrowia, GKRPA oraz oświaty.
W ubiegłym roku w Gminie Kłom-

nice procedura: „Niebieskiej Karty”
została wszczęta 38 razy, przy czym 28
formularzy sporządzili funkcjonariusze policji, 7 przedstawiciele GOPS, 3
przedstawiciele oświaty.
W okresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice do Przewodniczącego wpłynęło 66
„Niebieskich Kart”. W efekcie prowa-

dzonych przez grupy robocze działań
z rodzinami dotkniętymi przemocą do
dnia 31.12.2013r. zamkniętych zostało
55 procedur: „Niebieskiej Karty”. Zamknięcie procedury następuje w wyniku zrealizowania przez członków grupy
roboczej indywidualnego planu pracy
z rodziną, ustanie przemocy w rodzinie
lub ze względu na bezzasadność pro-

wadzonych działań.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłomnicach pod
adresem: Zdrowa, ul. Łąkowa 1. Więcej
informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 34 3281 277 wew. 24.«

Głupota króluje

Plaga wypalania traw i suchych zarośli
Jan Milc

N

onszalancja i głupota? Tak!
W ten sposób można nazwać „działalność” wszystkich tych, którzy „porządkując” swoje obejścia gospodarcze dopuszczają
się wypalania suchych traw i zarośli.
Ten, beznadziejnie głupi proceder jest
notoryczne powtarzany każdej suchej
wiosny. A taką mamy w bieżącym roku.
Mimo apeli, nawoływania i upominania przez władze samorządowe, księży,
nauczycieli jak też straż pożarną nie
maleje ilość podpaleń. Wszyscy też
ponosimy koszty ich głupoty! Przecież
pojazdy strażackie nie jeżdżą na „wodę”
czy „powietrze”. Każdy wyjazd jednego
samochodu bojowego to koszt ok. 1500
zł (jeden tysiąc złotych). Za te wyjazdy
płacimy wszyscy, z naszego, wspólnego
budżetu gminy. To właśnie moje, twoje,
nasze pieniądze płoną podczas wypalania suchych traw. Podczas tej, jakże
nietypowej wiosny, tylko do 15 marca
odnotowano już ponad 50 pożarów
suchych traw i zarośli. W ich zwalczaniu uczestniczyło 100 zastępów straży
ochotniczych i PSP. Łatwo więc policzyć, ile więcej pieniędzy można byłoby
przeznaczyć np. na letni wypoczynek
dzieci z ubogich rodzin, czy na doposażenie szkół i przedszkoli, albo na
wsparcie inicjatyw mieszkańców i organizacji społecznych.
Kilka lat temu w naszej „Gazecie...”
swoje przemyślenia ujął plastycznie jeden z mieszkańców Karczewic. Warto
także teraz przypomnieć tę ilustrację znajduje się na ostatniej stronie okładki.
Trudno zrozumieć czym kierowała się właścicielka jednej z posesji
w Kłomnicach, która także w „płonący” sposób postanowiła uporządkować

swoje obejście z suchych traw, krzewów
i sterty gałęzi. Rozniecając pokaźnych
rozmiarów pożar z pewnością nie pomyślała, że w pobliżu, tuż przy stercie
suchych gałęzi znajduje się drewniany
dom sąsiada. Nie pomyślała, że przy
takim stopniu wysuszenia pożar może
zagrozić temu budynkowi. Efekt „porządkowania” był taki, że i owszem
zniknęły suche trawy, zarośla i sterta
gałęzi, ale zniknęła także część budynku mieszkalnego u sąsiada. Wysoka
temperatura płonących resztek roślinnych spowodowała, że zapaliło sie obicie domu i ogień przedostał się na poddasze trawiąc konstrukcję drewnianego
stropu. Straty materialne są znaczne.
Choć z zewnątrz nie widać większych
uszkodzeń to jednak wewnątrz budynku są one naprawdę duże. Niby nic. Kawałek suchego trawnika...
Praktycznie podczas każdej wiosny
i żniw podejmuje się dyskusję, w jaki
sposób ukrócić niecny proceder usuwania resztek roślinnych przez ich wypalanie. Pomijając już skutki finansowe
żaden z tych piromanów nie zdaje sobie sprawy, jakie straty wyrządza przyrodzie. Podczas wypalania giną wszystkie gatunki traw szlachetnych i roślin
motylkowych i później ogarnia go
zdziwienie, że na pięknie wypalonym
areale rośnie mu tylko miotła i krwawniki. Poza tym podczas wypalania ginie
w męczarniach mnóstwo żywych istot,
płoną całe gniazda skowronków, kuropatw i innych ptaków gniazdujących
w zaroślach, masowo giną małe ssaki
a w pożarach na większych areałach
także sarny, dziki i niejednokrotnie jelenie. Znane są przypadki, że podczas
wypalania ginie człowiek. Jednak te

fakty nie są w stanie odstręczyć od takich praktyk.
Nasi sąsiedzi Czesi i Niemcy rozwiązali problem w sposób administracyjny. Po prostu im nie opłaca się
wypalanie, gdyż kary za takie praktyki
przekraczają kilkakrotnie koszt wykoszenia trawnika lub łąki. Poza tym
nie otrzymają tzw. dopłaty obszarowej.
W Polsce też za wypaloną łąkę lub pastwisko nie powinno się otrzymać dopłaty, ale czy tak jest?
Zdrowo myśląca część naszych
mieszkańców powinna z dezaprobatą
odnosić się do osobników praktykujących ten niecny proceder. Nie chodzi tu
o donosy czy „kapowanie” lecz o zwykłe zwrócenie uwagi, NAWET OSOBOM STARSZYM i nie powinno to
być odbierane jako brak szacunku dla
wieku.«
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„Dogonić wspomnienia” – 10-lecie
działalności 35 CDH „Płomień”
Agnieszka Borowiecka-drużynowa

G

mina Kłomnice posiada bardzo bogatą historię dotyczącą działalności harcerskiej.
Pierwsza męska drużyna, na tym terenie, powstała na przełomie 1918/1919
roku. Bardzo ważną rolę w życiu kłomniczan przez kolejne lata odgrywała ta
organizacja. Harcerstwo gromadziło
w swoich szeregach nie tylko dzieci
i młodzież, ale i ludzi dorosłych zafascynowanych ideami ZHP. Były niestety również takie momenty w historii
naszej gminy, że działalność harcerska
zanikała. Dziesięć lat temu udało się
ponownie zaszczepić w młodych ludziach wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna.
W styczniu 2004 roku w poczet drużyn
Hufca Częstochowa przyjęta została
nowa drużyna, 35 Częstochowska Drużyna Harcerska „Płomień”, działająca
przy Zespole Szkół w Kłomnicach. Od
tego czasu w swoich szeregach zrzeszamy dzieci i młodzież, wypełniając misję
ZHP, którą jest wychowywanie młodego człowieka, poprzez wspieranie go we
wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru oraz stawianie wyzwań.
Podejmujemy służbę na wielu polach,
aktywnie włączając się w życie gminy
Kłomnice. Nasz mały jubileusz wpisuje
się w bogatą, 95-letnią historię harcerstwa na ziemiach kłomnickich. Dziesięć
lat działalności pozwoliła nam zdobyć
duże doświadczenie na polu współpracy
z innymi organizacjami, pozyskaliśmy
wielu przyjaciół i sympatyków. Dlatego
też swoje dziesiąte urodziny postanowiliśmy spędzić w gronie zacnych gości.
Pierwszą częścią naszego jubileuszu
był biwak urodzinowy, który odbył się
w dniach 14-16 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Kłomnicach. W biwaku
uczestniczyło 60 harcerzy z zaprzyjaźnionych drużyn. Gościliśmy 37 CDW
„Pomarańczarnia”, 160 CDH „Desant”
oraz PCDH „Ponury”. Tak pobyt w naszych skromnych progach wspomina druhna Beata Król: „Przenieśliśmy
się do bajkowego świata „ Po drugiej
stronie lustra”. Czekało nas tam wiele
przygód i atrakcji. W piątkowy wieczór
8

wysłuchaliśmy wiązanek przebojów
w wykonaniu Orkiestry Dętej z Kłomnic, a następnie przeszliśmy szkolenie
z zakresu musztry paradnej. Okazało się,
że to wcale nie takie proste…
Spokojny sen przerwał nam o 1-ej
w nocy dźwięk werbla. Nagłe przebudzenie było spowodowane koniecznością odnalezienia przez nas kilku
księżniczek porwanych przez smoki.
Po pomyślnym zakończeniu akcji ratunkowej udało nam się przespać kilka
godzin…do radosnego gwizdka druhny
oboźnej ogłaszającego poranną pobudkę. Cała sobota upłynęła nam na bardzo
pracowicie: zostaliśmy powołani jako
ławnicy do rozprawy sądowej w celu
ustalenia przyczyn zaginięcia Czerwonego Kapturka. Po przesłuchaniu wielu
świadków i przeanalizowaniu dowodów
rzeczowych wyeliminowano kolejnych
podejrzanych: Wilka, Myśliwego i plączącą się w zeznaniach Babcię. Rozwiązanie zagadki kryminalnej okazało się
zaskakujące, a harcerzom PCDSH Ponury udało się odnaleźć i przyprowadzić
Czerwonego Kapturka całego i żywego.
Potem odbyły się zajęcia plastyczne –
powstało wiele interesujących prac o tematyce ekologicznej, ćwiczenia ZUMBY, a starsi harcerze sprawdzili swoje
zdolności strzeleckie. Popołudnie spędziliśmy na zajęciach sportowych na boiskach szkolnych. Po powrocie z boiska
– kolejna przygoda. Na terenie szkoły
ukryły się znane postaci z bajek…nie
dość, że się pochowały, to jeszcze zadawały odnajdującym je patrolom zadania
z technik harcerskich. Po kolacji – główna atrakcja biwaku: urodzinowy kominek. Chwila powagi i skupienia… gawęda druhny Agnieszki, wymiana uwag
o ideałach, do których dążymy….Mądre
i bardzo dojrzałe wypowiedzi młodych
harcerzy. A potem…życzenia, prezenty
i wspaniały tort urodzinowy (właściwie
dwa torty). Wieczór zakończył seans filmowy dla najmłodszych i „szepty nocne”
dla tych starszych. Dziękujemy naszym
gościom za wspólnie spędzony czas, za
życzenia i braterską postawę. W tym

miejscu dziękuję również nauczycielom,
którzy bezinteresownie poświęcili swój
wolny czas i przeprowadzili zajęcia podczas biwaku, dziękuję pani Agnieszcze
Fertacz-Bekus, pani Agnieszce Kwiatkowskiej, panu Robertowi Owczarkowi
i panu Krzysztofowi Jabłońskiemu. Tydzień później, 22 lutego w dniu szczególnym dla każdego harcerza, w Dniu
Myśli Braterskiej do Kłomnic zaprosiliśmy harcerzy, sympatyków i przyjaciół harcerstwa na spotkanie „Dogonić
wspomnienia” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kłomnice. Spotkanie miało charakter charytatywny,
a jego głównym celem było spotkanie
wielu pokoleń harcerzy i przyjaciół harcerstwa, osób związanych ze ZHP na
przestrzeni prawie stu lat. Nasze zaproszenie przyjęło prawie stu zacnych gości.
Nie jestem w stanie podać żadnego nazwiska, ponieważ musiałaby to być długa lista. Każda z przybyłych osób była
dla nas ważnym i wyjątkowym gościem.
Dziękuję za udział w naszym spotkaniu,
za to, że wspólnie mogliśmy świętować
10-lecie działalności 35 CDH „Płomień” i 95-lecie istnienia harcerstwa na
ziemiach kłomnickich. Spotkanie nasze
rozpoczął występ Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice, następnie pani Barbara
Kanoniak-dyrektor ZS w Kłomnicach,
druhna hm Maria Kotkiewicz-komendantka Hufca Częstochowa i pan Jarosław Łapeta-przewodniczący Rady
Gminy Kłomnice powitali zaproszonych
gości. Usłyszeliśmy miłe słowa i życzenia wytrwałości w dalszej służbie, kwiaty i upominki powędrowały do harcerzy.
Z rąk obecnego wiceprezydenta Częstochowy, druha hm Ryszarda Stefaniaka otrzymaliśmy srebrny pamiątkowy
krzyż harcerski wykonany metodą odlewu na wosk tracony z oryginału z 1945
roku. Był również piękny i smaczny tort
z symbolicznym płomieniem, który
podarowali nam instruktorzy naszego

hufca. Po życzeniach nastąpiła chwila
zadumy i refleksji, harcerki przygotowały prezentację i przedstawiły historię
harcerstwa kłomnickiego. Wzruszające
to były chwile, gdy seniorzy wspominali
swoich przyjaciół z dawnych lat. Dumni
jesteśmy, że nasze skromne dziesięć lat
działalności również staje się ważną historią dla mieszkańców gminy Kłomnice. Kolejnym ważnym punktem naszego
spotkania była licytacja prac plastycznych, którą poprowadził pan Janusz
Yanina Iwański. Dziękuję wszystkim
gościom za czynny udział w licytacji
i zakup cegiełek okolicznościowych. Zebrane fundusze wydane zostaną na działalność statutową naszej drużyny. Nasze
spotkanie mogło się odbyć w takiej for-

mie dzięki życzliwości i ofiarności ludzi
dobrej woli. Dziękuję za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia wójtowi
Gminy Kłomnice panu Adamowi Zającowi, pani wice wójt Wandzie Kusztal,
dyrekcji, nauczycielom i pracownikom
ZS w Kłomnicach, OSP w Kłomnicach, pani Agnieszce Kisiel, rodzicom
harcerzy. Dziękuję sponsorom: pani
prezes Barbarze Dominiak i zarządowi
BS w Kłomnicach, panom Błażejowi
i Markowi Ligockim, państwu Iwonie
i Januszowi Krysiakom, panu Jackowi
Chrząstkowi i firmie Comtrol, dziękuję pracownikom i studentom wydziału
artystycznego AJD w Częstochowie,
oraz wszystkim osobom, które przekazały prace na licytację. Szczególne po-

dziękowania kieruję do pani Ewy Drab
i pana Artura Raźniaka. Wasze zaufanie
i wsparcie pozwoliły urzeczywistnić marzenia. Za nami dziesięć lat działalności
35 CDH „Płomień”, przed nami kolejne
wyzwania, pełnienie służby Bogu i Polsce, niesienie pomocy bliźnim. Życzę
wszystkim druhnom i druhom wytrwałości i dobrych wyborów. „Starajcie się
zostawić ten świat lepszym niż go zastaliście”. Aby jeszcze bardziej utożsamiać
naszą działalność z Gminą Kłomnice
zmieniliśmy nazwę na 35 Kłomnicka
Drużyna Harcerska „Płomień”.
Pozostając z harcerskim pozdrowieniem - Czuwaj!«

… bo byli Polakami!!!

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

W

pierwszej części artykułu starałem się przybliżyć
i przedstawić fakty historyczne dotyczące zespołu dworsko –
parkowego w miejscowości Rzerzęczyce. Mam ogromną satysfakcję, że po
tej publikacji kontaktowały się ze mną
osoby, które pamiętają rodzinę Czermińskich, poszerzając moją wiedzę nie
tyle o fakty historyczne, lecz po prostu
o to, jak ich zapamiętali jako ludzi, sąsiadów i osoby mające wspólne zainteresowania. Postaram się te wszystkie
informacje wykorzystać i za wszystkie dziękuję. W tej części postaram się
przybliżyć postać Artura Czermińskiego, właściciela majątku ziemskiego Rzerzęczyce w latach 1920 – 1932. Trudno
w krótkim artykule opisać życie tego
niezwykłego człowieka, postaram się
jednak, aby nie były to jedynie suche
fakty historyczne, lecz również wspomnienia innych osób, a w szczególności
jego syna Tadeusza.
Artur Ludwik Czermiński herbu
Cholewa urodził się w miejscowości
Pogroszew 1.09.1881 roku, pochodził z rodziny ziemiańskiej o pięknych
tradycjach patriotycznych. Jego pra-

dziadek Ludwik Pobóg – Kossobudzki (ur.1783r.) w roku 1809 wstąpił
do czwartego pułku kawalerii wojsk
Księstwa Warszawskiego, a w roku
1812 książę Józef Poniatowski nadał
mu rangę podporucznika. Brał udział
w kampanii moskiewskiej (1812r.), a za
męstwo i bohaterstwo otrzymał krzyż
Legii Honorowej, osobiście udekorowany przez cesarza Francuzów Napoleona I. Brał udział w Powstaniu Listopadowym w randze majora 18 pułku
piechoty liniowej, odznaczony m.in.
Krzyżem Złotym Orderu Wojennego
Virtuti Militari (3.09.1831r) i medalem
św. Heleny. Jego córka Wiktoria wyszła
za mąż za Aleksandra Czermińskiego (zm.1856r.), który również walczył
w Powstaniu Listopadowym, dwukrotnie był ranny. Ich syn Ludwik ożenił się
ze swoją daleką kuzynką Wiktorią Pobóg – Kossobudzką. Ludwik Czermiński mając 17 lat, jako uczeń piątej klasy
gimnazjum płockiego, przyłączył się do
walczących w Powstaniu Styczniowym
(1863r.). Dostał się do niewoli i przebywał trzy miesiące w więzieniu płockim,
po zwolnieniu ponownie przyłączył się
do grupy powstańczej i kontynuował

Artur Ludwik Czermiński
walkę z Rosjanami. Po powstaniu osiadł
w rodzinnym majątku Krojczyn, a jego
żona Wiktoria w posagu wniosła majątek Przeciszewo. Po stracie tych majątków, w trudnych popowstaniowych
czasach, zakupił mniejsze majątki Pogroszew i Kręczki (okolice Warszawy),
a następnie Bukowno w powiecie częstochowskim gdzie gospodarował przez
22 lata, szanowany i lubiany przez sąsiadów obywateli i włościan, dla których
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był serdecznym przyjacielem i doradcą.
Ludwik Czermiński był ojcem pięciorga dzieci, synów Tadeusza, Zdzisława,
Aleksandra i Artura oraz córki Jadwigi.
Zmarł w 1923 roku i wraz z żoną jest
pochowany na cmentarzu w Olsztynie
k/Częstochowy. Jego grób jest miejscem
patriotycznych uroczystości, w szczególności w rocznice powstań narodowych.
Artur Czermiński po przeprowadzce rodziców do Bukowna k/ Olsztyna
kontynuował naukę w Gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
W 1903 roku po zdaniu matury został
wcielony do wojska rosyjskiego, udało
mu się jednak uniknąć wysłania na wojnę rosyjsko – japońską 1905 roku. Po
przejściu do cywila rozpoczął pracę jako
rządca w majątkach ziemskich w powiecie kutnowskim. W roku 1910 (11)
został administratorem Łękińska (obecnie powiat bełchatowski), należącego do
barona Leopolda Juliana Kronenberga
(1849 – 1937). We wrześniu 1912 roku
zawarł związek małżeński z Klaudią
Brochwicz – Donimirską z Zajezierza (powiat sztumski) córką Henryka
i Bogumiły. Osiem lat Artur i Klaudia
Czermińscy spędzili w Łękińsku, tam
też urodziła się trójka ich dzieci Gabriela w listopadzie 1917 roku, Stanisław
w 1918 roku i Tadeusz 26 lutego 1920
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roku. Czasy pierwszej wojny światowej
minęły w miarę spokojnie, aczkolwiek
w miejscowości stacjonowały zarówno
rosyjskie jak i austriackie wojska. Wiosną
1920 roku Artur Czermiński zakończył
pracę u barona Kronenberga i za zaoszczędzone pieniądze na początku lipca
od pana Ropelewskiego kupił 100 hektarowy majątek Rzerzęczyce z ładnym
modrzewiowym dworkiem. Tadeusz
Czermiński w swoich wspomnieniach
mile wspomina pobyt w Rzerzęczycach,
ponieważ w pobliżu mieszkało wielu
członków jego rodziny jak i rówieśników. W odległości 16 km od Rzerzęczyc w majątku Bukowno mieszkali jego
dziadkowie, a po ich śmierci najstarszy
brat ojca stryj Aleksander. Niedaleko
Olsztyna w Ciecierzynie najstarsza siostra Artura Jadwiga Nieczke. „Rodzice
mieli miłych sąsiadów, do których jeździli
na różne proszone przyjęcia. Do niektórych
było bardzo daleko(…) Do pozostałych, jak
do Lipicza, Garnku, Nieznanic, Chorzenic, Janaszowa odległości były mniejsze.
Prawie w każdym z tych majątków były
dzieci mniej więcej w naszym wieku, więc
często na te wizyty i nas zabierano, co było
wielką radością i przyjemnością. Wracało
się na ogół dość późno, nieraz w kompletnych ciemnościach, ale nie pamiętam, aby
furman kiedykolwiek pomylił drogę „

Dzieci państwa Czermińskich od
młodych lat uczyły się jeździć konno.
Rodzice dużą rolę przywiązywali do ich
edukacji, początkowo uczyli się w domu
pod opieką guwernantki, a później Stanisław i Tadeusz w Gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
a Gabriela w gimnazjum żeńskim również Częstochowie. Majątek Rzerzęczyce nie był zbyt dochodowy, hodowano
bydło i trzodę chlewną, konie, sprzedawano mleko, wydzierżawiano sad, siano
zboże i sadzono ziemniaki. Artur i Klaudia Czermińscy zachowali się w dobrej
pamięci najstarszych mieszkańców naszej miejscowości. Wspominają ich jako
ludzi życzliwych, służących pomocą,
dających zatrudnienie. O zaangażowaniu Artura Czermińskiego w sprawy
wsi świadczy fakt, że 25.10.1929 roku
w Rzerzęczycach powstała Ochotnicza
Straż Pożarna, której został pierwszym
prezesem. W 1930 roku wybudowano
drewnianą strażnicę na, którą przekazał
działkę i materiał W 1932 roku kiedy
kryzys gospodarczy dotarł do Polski
Artur Czermiński postanowił sprzedać
Rzerzęczyce i kupić większy bardziej
dochodowy majątek. W lipcu 1932
roku majątek Rzerzęczyce kupiły Anna
(Leźnicka) i Mieczysława Hoffman. Po
sprzedaży Rzerzęczyc Artur Czermiń-

ski kupił majątek Charbin koło Powidza
(powiat słupecki) o powierzchni 183 ha,
z pięknym neogotyckim jednopiętrowym dworkiem z wieżą, nad jeziorem
Niedzięgiel. 7maja 1935 roku rodzina
przeżyła ogromną tragedię. Jak wspomina Tadeusz Czermiński tego dnia
z ojcem i siostrą Gabrielą pojechali do
Gniezna, jego brat Stanisław pozostał
w domu. Razem ze swoim korepetytorem – studentem Świniarskim i wyżłem
Lordem wyruszyli kajakiem na jezioro.
Ponieważ nie wrócili na obiad rozpoczęto poszukiwania, pierwszego dnia
odnaleziono wywrócony kajak i nieżywego wyżła, w kolejnym dniu studenta
Świniarskiego, a dopiero 10 maja odnaleziono ciało Stanisława Czermińskiego. Ogromny ból, ogromna rozpacz,
niewyobrażalna tragedia. Pogrzeb odbył
się w niedzielę 12 maja 1935 roku na
cmentarzu w Powidzu. W grobie obok
swojego syna w 1960 roku spoczęła po
śmierci jego matka Klaudia Czermińska
a jej męża Artura upamiętnia symboliczny napis. Młodszy syn Tadeusz w 1937
roku wyjechał do Szkoły Podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim,
a następnie pełnił służbę w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej Wielkopolskiej
w Poznaniu. Gabriela Czermińska po
zdaniu matury w Gnieźnie i ukończeniu szkoły dla panien - przyszłych
wzorowych „pań domu” w Chyliczkach
pod Warszawą, 19 czerwca 1939 roku

poślubiła Stanisława Neymana herbu
Spławia właściciela Siemkowa na Pomorzu. Ich szczęście nie trwało długo
bo jej mąż zginął walcząc z Niemcami
3 września 1939 roku. Po ogłoszeniu
mobilizacji w sierpniu 1939 roku Artur Czermiński pojechał do Poznania
pożegnać syna Tadeusza, udzielił mu
ojcowskiego błogosławieństwa i włożył
na palec rodowy sygnet, który później
zaginął w czasie wojny. Kiedy we wrześniu 1939 roku Niemcy wkroczyli do
Wielkopolski rozpoczęły się prześladowania mieszkających tam Polaków. We
wrześniu Artur Czermiński, pełniący
wówczas urząd wójta w Powidzu, zostaje aresztowany pod zarzutem ukrywania
broni myśliwskiej w stajni w Charbinie,
kiedy okazało się, że broń należała do
sąsiadów Niemców i w gnieźnieńskim
gestapo przedstawiono potwierdzające
to dokumenty, po trzech dniach zostaje
zwolniony. Pomimo nalegań ze strony
syna Tadeusza nie decyduje się opuścić
Charbina i uciekać do Generalnej Guberni. W listopadzie 1939 roku zostaje
ponownie aresztowany i wywieziony do
Gniezna, a następnie do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Następnie
zostaje osadzony w Forcie VII w Poznaniu. 22 maja 1941 roku zostaje rozstrzelany w grupie 25 Polaków w miejscowości Mała Górka koło Nekli w odwecie za
rzekome spalenie chlewu w niemieckim
gospodarstwie. Jak wspomina Antoni

Urbaniak, powiązani skazańcy ustawieni zostali twarzą do ściany spalonej
obory. Egzekucję wykonała grupa 10
niemieckich żołnierzy. Stojący strzelali
w głowę, a klęczący w plecy. W chwilę
po oddaniu salwy ciała osuwały się na
ziemię. To musiał być przerażający widok, widok 25 zamordowanych osób,
tylko za to, że byli Polakami. Po egzekucji jeden z Niemców poprzecinał sznury,
którymi ofiary były ze sobą powiązane,
ciała wrzucono na ciężarówki, wywieziono do poznańskiej cegielni i spalono.
Przytoczyłem opis tej tragedii, nie po
to, aby epatować okrucieństwem, lecz
byśmy pamiętali jak wiele zbrodni popełnili Niemcy podczas wojny, również
na terenie naszej gminy i w pobliskich
Kajetanowicach. Warto o tym pamiętać, szczególnie obecnie, kiedy próbuje
się relatywizować odpowiedzialność za
wojnę i popełnione zbrodnie. 20 grudnia
1939 roku Niemcy wywieźli z Charbina
rodzinę Czermińskich do Gniezna, udało im się jednak uwolnić i wyjechać do
rodziny pod Łowiczem w Generalnej
Guberni. Już nigdy nie wrócili do ukochanego Charbina. Mieszkańcy do dziś
wspominają Artura Czermińskiego, jako
człowieka prawego, pracowitego, uczciwego, dobrego męża i ojca, wspaniałego
Polaka, który dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej i za swoją Ojczyznę oraz
wyznawane wartości, złożył największą
ofiarę, ofiarę własnego życia. «

Kłomnice uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych
Robert Kępa

W

ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” mieszkańcy gminy Kłomnice
spotkali się na cmentarzu parafialnym w Kłomnicach, aby uczcić pamięć żołnierzy antykomunistycznego
podziemia. Uroczystość odbyła się 1
marca przy grobie Henryka Wójcika, harcerza Szarych Szeregów oraz
żołnierza Konspiracyjnego Wojska
Polskiego, skazanego po wojnie przez
władze komunistyczne na więzienie.
W uroczystości wzięli udział harcerze
z 35. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Płomień” z Kłomnic, członkowie Gminnego Stowarzyszenia
Obywatelskiego i Kłomnickiego Koła

Prawa i Sprawiedliwości oraz rodzina
Henryka Wójcika.
Henryk Wójcik w czasie okupacji
hitlerowskiej przystąpił do konspiracji
w tajnej organizacji harcerskiej – Szarych Szeregach – należał do drużyny „Bojowych Szkół” o kryptonimie
„Jastrzębie” pod dowództwem phm
Janusza Borczyka i nosił pseudonim
„Rzędzian”. W Szarych Szeregach i ich
akcjach brał udział aż do zakończenia
wojny i rozwiązania organizacji. Po
wojnie Henryk Wójcik zaangażował się
w działalność Konspiracyjnego Wojska
Polskiego w oddziale tworzonym przez
mieszkańców dzisiejszej gminy Kłomnice i dowodzonym przez por. „Semko”
(nazwisko nie znane). Henryk Wójcik

został aresztowany w 1946 roku podczas wykonywania jednego ze swych
zadań. Po ostrym przesłuchaniu w Radomsku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na 3 lata
więzienia na podstawie art. 259 ówczesnego Kodeksu Karnego. Osadzono
go w więzieniu w Rawiczu. W wyniku
kolejnych amnestii wyszedł na wolność po niespełna roku. Po odzyskaniu
wolności był dalej szykanowany przez
władze, nie mógł znaleźć stałej pracy.
Henryk Wójcik był jednym z inicjatorów budowy pomników i tablic upamiętniających żołnierzy AK i innych
patriotów – między innymi pomnika
powstańców styczniowych na cmentarzu kłomnickim. Zmarł po ciężkiej
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chorobie 4 sierpnia 1985 roku w wieku
58 lat.
Żołnierze Konspiracyjnego Wojska
Polskiego wychodzą dziś z cienia, możemy z dumą opowiadać o ich niezłomnej postawie w walce o niepodległą
Ojczyznę. Docierają do nas informację
o kolejnych postaciach z naszego terenu
zaangażowanych w antykomunistyczne
podziemie. Ich groby możemy znaleźć
na cmentarzach w Kłomnicach, Zawadzie, Rzerzęczycach. Zapraszam rodziny do kontaktu i przekazywania bliższych informacji o tych postaciach na
adres kepar@interia.pl. «

Pierwszy rok pracy nowo wybranego Zarządu
Rejonowego P.Z.E.R i I w Kłomnicach
Ryszard Całus

M

iesiąc styczeń to okres,
w którym dokonywane są
podsumowania, sprawozdania oraz opracowywane plany pracy
na rok bieżący.
W ubiegłym roku zorganizowane
zostały 23 imprezy dla członków naszego związku, które obejmują m.in.
wycieczki, turnusy wypoczynkowe,
wyjazdy do kina i teatru, spotkanie
opłatkowe, Dzień Seniora oraz spotkania integracyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać sięgając po Gazetę
Kłomnicką nr 11/12 Listopad/Grudzień 2013 (172/173).
Na w/w cel zostały poniesione środki finansowe w kwocie 157 185,66 zł,
w której mieści się odpłatność uczestników imprez – 118 885,11 zł. Na
zapomogi, koszty eksploatacji i utrzymania biura, usługi telekomunikacyjne, delegacje, diety, paczki świąteczne,
usługi bankowe, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, kurs kierowników wycieczek wydano 11 287,57 zł.
Dużym wsparciem dla naszej działalności była dotacja z Urzędu Gminy
Kłomnice, która wynosiła 6 000,00 zł.
Została ona przydzielona przez komisje Urzędu Gminy w konkursie ofert.
Pieniądze te można było przeznaczyć
na przewóz osób, bilety wstępu, ubezpieczenia oraz materiały biurowe. Rozliczenie dotacji zostało przedłożone
12

i zaakceptowane przez Urząd Gminy
Kłomnice. Jest ono dostępne do wglądu
dla naszych członków związku.
W ubiegłym roku odbyły się dwa
posiedzenia Zarządu oraz cztery posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego. Taka ilość posiedzeń
jest wystarczająca, o ile są one dobrze
tematycznie przygotowane. Każde
dodatkowe posiedzenie związane jest
z dodatkowymi kosztami, tak jak to
było w niedalekiej przeszłości. Dzięki
czemu zaoszczędzone środki finansowe
wydane z rozsądkiem przynoszą efekty
w naszej działalności. Wszystkie wycieczki i imprezy są dotowane z funduszu, którym dysponujemy za wyjątkiem
turnusów wypoczynkowych, gdzie całkowity koszt ponoszą uczestnicy. Staraniem zarządu jest wynegocjowanie
najlepszych warunków od właścicieli
ośrodków wypoczynkowych.
W planowanym preliminarzu budżetowym na rok 2014 ustalona kwota
to 172 600,00 zł i jest ona na poziomie
ubiegłego roku.
Liczba naszych członków w Oddziale Rejonowym w 2012r wynosiła
624 + 6 członków wspierających, a 2013
roku 642 + 9 członków wspierających.
Stan nasz zwiększył się o 18 członków
+ 3 członków wspierających pomimo,
że 4 naszych członków zmarło i dwóch
zostało skreślonych z ewidencji.

30 stycznia 2014 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału
Rejonowego naszego związku. Wśród
zaproszonych swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Kłomnice –
P. Adam Zając, Z-ca Przewodniczącej
Oddziału Okręgowego w Częstochowie – kol. Barbara Pasieka, Skarbnik
Oddziału Okręgowego – kol. Barbara Badora. Zarząd przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności oraz
rozliczenie finansowe za ubiegły rok.
Przedstawiony został również plan
budżetowy na rok 2014. Komisja Rewizyjna O.R. pozytywnie oceniła działalność zarządu oraz sprawozdanie finansowe. Sława uznania za dobrą pracę
i współpracę z Urzędem Gminy usłyszeliśmy z ust Wójta Gminy Kłomnice, który w swoim wystąpieniu z uznaniem także mówił o przygotowywanym
kursie komputerowym dla członków
związku oraz seniorów z terenu naszej
gminy.
Kol. B.Pasieka i B.Badora z Oddziału Okręgowego wysoko oceniły
naszą pracę i rodzinną atmosferę.
Przyjmując te jakże miłe i serdeczne
słowa uważam, że będą one motywacją do dalszej owocnej pracy na rzecz
członków naszego związku. Na wynik
ten pracował cały zarząd, który poświęcał dużo czasu, zdrowia i umiejętności.
Dlatego też wszystko było załatwio-

ne w czasie i na najlepszym poziomie.
Przy doskonałej atmosferze, pracowaliśmy w spokoju i zrozumieniu. Słowa
uznania i szacunku należą się wszystkim członkom Zarządu O.R. Dlatego
Lp

też składam Wam najserdeczniejsze
podziękowania. Dziękuję również naszym sponsorom. Ich pomoc wpłynęła na realizację wielu przedsięwzięć.
Dziękuję koleżankom i kolegom na-

Nazwa imprezy

szego związku, którzy pomagają przy
organizacji każdej większej imprezy.
Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy plan wycieczek, wypoczynku
i imprez na 2014 rok.

Termin

Odpowiedzialny

1

Spotkanie opłatkowo-noworoczne

12.01.2014

Zarząd

2

Kino „Wkręceni”

12.02.2014

I.Bardzel

3

„Dzień Kobiet” ostatki

04.03.2014

Zarząd

4

Teatr – „Przyjazne dusze”

22.03.2014

Z.Bugaj

5

Kurs komputerowy dla seniorów

6

Teatr lub operatka

7

R.Całus
Kwiecień 2014

K. Szyda

Wycieczka do Cieszyna

08.04.2014

I.Gonera

8

Spotkanie integracyjne 1 - Majowe

01.05.2014

Zarząd

9

Wycieczka rowerowa

17.05.2014

I. Bardzel
R. Całus

10

Wycieczka rowerowa

31.05.2014

I. Bardzel
R. Całus

11

Wycieczka do Warszawy

1 dzień
I dekada sierpnia

T.Zatoń

12

Wycieczka do Bielska - Białej

1 dzień
I dekada 06.2014

T. Zatoń

13

Wycieczka – Paczków, Nysa

1 dzień 3 dek. 05.2014

J. Gonera

14

Zakopane – turnus wypoczynkowy

18 – 28.06.2014

Z.Bugaj
A. Zatoń

15

Krynica Zdrój (górska) – turnus wypoczynkowy

II dekada lipca

T.Zatoń

16

Wycieczka na Mazury

3 dni
Sierpień 2014

Prezydium
A.Zatoń

17

Wycieczka rowerowa

02.08.2014

I. Bardzel
R. Całus

18

Dźwirzyno – turnus wypoczynkowy

25.08-03.09.2014

J.Gonera

19

Spotkanie integracyjne z niepełnosprawnymi

I Dekada września

Zarząd

20

Uniejów
Kleszczów – baseny + Ostrowy - grilowanie

06.09.2014

Z.Bugaj
K.Szyda

21

Świnoujście – turnus wypoczynkowy

27.09-07.10.2014

K.Szyda
I.Bardzel

22

Dzień seniora

12.10.2014

Zarząd

23

Spotkanie „Andrzejkowe

30.11.2014

Zarzad

24

Zawody strzeleckie

Niektóre terminy wycieczek lub imprez mogą ulec zmianie, dlatego prosimy śledzić nasze ogłoszenia lub kontaktować się z biurem O.R.

Seniorów naszej gminy zapraszamy
do wstępowania do P.Z.E.R i I. Możecie z nami bawić się, wypoczywać i poczuć atmosferę rodziny emerytów. Nie

ma wśród nas lepszych czy gorszych.
Serdecznie zapraszamy. «

GAZETA KŁOMNICKA - LUTY / MARZEC 2014

13

www.klomnice.pl

Ostatki i Dzień Kobiet u Emerytów
Irena Bardzel

„Marzec wyjął grosik srebrny, teraz będzie
mu potrzebny. Do kwiaciarni marzec
pobiegł kupić bukiet na dzień Kobiet”

W

dniu 04.03.2014r o godz.
15:00 w Sali OSP Kłomnice odbyło się spotkanie
ostatkowe i okazji „Dnia Kobiet”.
W imieniu Zarządu serdecznie i ciepło
powitał przewodniczący R. Całus, bardzo licznie zebranych członków i zaproszonych gości (ok. 140 os). Gości zaproszonych reprezentowali:
• P. Róża Wiewióra – sekretarz Gminy
Kłomnice
• P. Halina Paruzel – Tkacz – skarbnik
Gminy Kłomnice
Delegacje Kół Pławna i Ciężkowic,
na czele z przewodniczącymi tych kół –
p. W. Cis i T. Rokitę – Flaszę. Życzenia

14

dla pań złożone przez przewodniczącego R. Całusa były piękne i z serca płynące. Następnie odbył się pokaz akrobacji na rowerach w wykonaniu uczniów
I klasy Gimnazjum w Kłomnicach– Janka Milca i Konrada Stępnia oraz ucznia
z III klasy Gimnazjum w Konarach –
Łukasza Baran. Pokaz bardzo nam się
podobał, czego dowodem były oklaski
i owacje. W ramach podziękowania wykonawcy otrzymali po bombonierce.
Kolega Misiewicz odśpiewał paniom
piękną pieśń o matce, oraz z koleżanką
I. Zatoń wystąpił w pełnym humorze
skeczu.
Pragniemy wyrazić wdzięczność
i serdeczne podziękowania naszym,
sponsorom tej uroczystości, a mianowicie: właścicielom Piekarni „Krysiak”
P. Katarzynie Wasilenko i Januszowi

Krysiak (za pączki i ciasta), właścicielowi hurtowni węgla w Konarach Panu
Stanisławowi Dróżdż – za węgiel na
ogrzewanie).
Z okazji Dnia Kobiet zostały wręczone kwiaty na ręce p. Róży Wiewióra
dla wszystkich pań pracujących w Urzędzie Gminy, koleżance Ewie Krysiak
reprezentującej piekarnię „KRYSIAK”,
Łucji Matusiak przedstawicielce członkiń związku emerytów oraz dla solenizanta p. Kazimierza Maklesa, który
w tym dniu obchodził imieniny i zasponsorował każdemu po lampce szampana. Solenizantowi złożono życzenia
oraz odśpiewano tradycyjne „sto lat”.
Ze względu na ostatki, kwiaty były
wręczone przez „Mikołaja” w którego
wcieliła się koleżanka I. Bardzel. Następnie Mikołaj (wraz z elfem J. Gonerą) wręczył każdej pani czekoladę, a panom, aby im nie było przykro wafelek
„Grześ”. Przewodniczący R. Całus podziękował wszystkim członkom Zarządu, jak również p. J. Michoń, A Basiak,
H. Pastuszka za prace przy przygotowaniu tej uroczystości. Przy herbacie, kawie i smacznym cieście toczyły się przyjacielskie pogawędki. Potem przyszedł
czas na zabawę i tańce przy związkowym sprzęcie z którego płynęły piękne
melodie zarówno biesiadne jak i współczesne. W miłej atmosferze bawiono się
do późnych godzin wieczorowych. «

„CENTURION” PO RAZ KOLEJNY!

„Grusza” wśród nominowanych!

Kwadrans przed sprawdzianem

Dzień Patrona w Witkowicach

Biblioteka szkolna w Kłomnicach już po remoncie!

Święto Liczby Pi

WALENTYNKI 2014

Z ŻYCIA OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach
zamknęła rok jubileuszowy
Jan Milc

W

sobotę 15 lutego odbyło się doroczne Zebranie
Sprawozdawcze Członków OSP Kłomnice. Zebranie, które
otworzył i prowadził Prezes jednostki
dh Stanisław Piech było jednocześnie
uroczystością zamknięcia obchodów Jubileuszu 100-lecia. W zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu OG
ZOSP RP, Wójt Gminy Kłomnice - dh
Adam Zając, Wiceprezes Zarządu OP
ZOSP w Częstochowie, Komendant
Gminny OSP w Kłomnicach - mł.bryg.
Przemysław Zieliński oraz duża liczba
członków wspierających.
Obrady rozpoczął Hymn św. Floriana, w wykonaniu połączonych orkiestr dętych OSP Kłomnice i OSP
Karczewice-Garnek pod dyrekcją dha
Marcina Gały.
Rok Jubileuszowy pod względem
operacyjnym jednostka może zaliczyć
do udanych. Odnotowano 104 interwencje, przy czym ich ilość zmalała
o ponad 50% w stosunku do roku 2012.
Niestety ubiegłoroczne zdarzenia
w dwóch przypadkach były bardzo tra-

giczne. W 12 wypadkach drogowych,
śmierć poniosła 1 osoba, a rannych
zostało 10. Uszkodzeniom uległo 15
samochodów. W pożarach ranna została 1osoba, a wyniku zatrucia tlenkiem
węgla śmierć poniosły 2 osoby.
Jednostkę tworzy 63 członków,
w tym jest 14 kobiet. Drużyna żeńska
to 11 młodych kobiet, drużyna młodzieżowa liczy 12 osób, w tym jedną
dziewczynkę. Podział bojowy natomiast to 28 porządnie wyszkolonych
i przygotowanych do działań w każdych warunkach młodych mężczyzn.
Pod względem gospodarczym nie
nastąpiły istotne zmiany, nadal jednostka posiada w użytkowaniu trzy pojazdy
operacyjne. Nie zmieniła się także ilość
wyposażenia.
Zespoły jednostki po raz kolejny
odniosły znaczące sukcesy w rywalizacji sportowo-pożarniczej szczebla powiatowego zajmując pierwsze miejsca
w kategorii drużyn żeńskich i młodzieżowych. Także orkiestra po raz pierwszy
w swojej historii zwyciężyła w jednym
z konkursów. Świadczy to wysokim po-

„Wszyscy jesteśmy ze wsi”
E.Makles, M.Piechowicz

P

roblemem współczesnych rodziców jest nieustanny brak
czasu dla dzieci. Obowiązki zawodowe i domowe tak bardzo
absorbują, że często nie zwracamy
uwagi na to, czym zajmują się dzieci.
Pojawiają się problemy z organizacją
czasu wolnego i wtedy dostrzegamy,
że dzieci nie potrafią żyć bez komputera, Internetu, telefonu, telewizora.
Nie jest potrzebny kontakt z rówieśnikami, wspólna zabawa, spacer bo wystarczą cztery ściany pokoju i święty
spokój. Nauczyciel, pedagodzy szukają
sposobu jak znaleźć atrakcyjne formy spędzania czasu, bardziej aktywne,

rozwijające, umożliwiające bycie w zespole, grupie rówieśniczej. Fundacja na
rzecz dzieci i młodzieży „Otwórzmy
serca dla dzieci” działająca przy Zespole Szkół w Rzerzęczycach poczyniła
starania, aby móc zrealizować projekt
związany z tradycjami naszego regionu.
Z końcem stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu „Wszyscy jesteśmy ze
wsi - organizacja cyklu przedsięwzięć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
kultywujących lokalne tradycje ludowe miejscowości Rzerzęczyce i gminy
Kłomnice” opracowanym w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem

ziomie wyszkolenia druhów strażaków
i członków orkiestry.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jan Krzemiński w swoim sprawozdaniu bardzo wnikliwie przedstawił wyniki przeprowadzonych kontroli
i jednocześnie wnioskował o udzielenie
absolutorium dla Zarządu jednostki za
2013 rok.
Zebranie udzieliło skwitowania Zarządowi i jednocześnie zaakceptowało
plan działania na 2014 rok, gdzie w sferze gospodarczej najbardziej kosztowną
pozycją jest wykonanie termomodernizacji strażnicy wraz z nową elewacją.
W drugiej części spotkania Prezes
Zarządu wręczył podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym
w przygotowanie uroczystości Jubileuszu 100-lecia jednostki. Natomiast
Prezes Zarządu OG ZOSP RP dh
Adam Zając udekorował członków
drużyny młodzieżowej złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami MDP.
W godzinach wieczornych rozpoczął się tradycyjny Bal Strażaka. Bal zamknął obchody Jubileuszu jednostki. «

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Założeniem naszego projektu jest kontakt uczniów z mieszkańcami Rzerzęczyc i okolic, a zwłaszcza
z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich.
Pragniemy, aby nasi beneficjenci poznali tradycje ludowe związane z wsią.
W ramach projektu organizowane
będą: warsztaty z zakresu pieczenia
chleba, rękodzieła artystycznego, haftowania, gotowania, warsztaty plastyczne technikami decoupage i papier
mache, wyjazdy do Tokarni i Radzionkowa. Pierwsze spotkanie to warsztaty kulinarne prowadzone przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich p.J. Łudczak, M.Makles, Z,Sosna, M.Suchan.
Dzieci poznały tajniki przygotowania
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pierogów z serem, klusek śląskich i prażuchy. Od wałkowania i lepienia bolały
ręce, ale efekty wspólnej pracy były wyśmienite. Kolejne spotkania to zajęcia
artystyczne prowadzone przez panią
K. Sosnowską, instruktora działań artystycznych z GOK Kłomnice. Panie
te poświęcają swój wolny czas na przy-

bliżanie dzieciom technik plastycznych
i tradycji ludowych. Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich zaowocuje także wystawieniem przedstawień
obrzędowych. Planujemy również
spotkania z najstarszymi mieszkańcami naszej wsi, chętnie posłuchamy
wspomnień i opowieści jak wyglądały

Rzerzęczyce i jak się tutaj żyło. Podsumowaniem całego projektu będzie
opracowanie i wydanie książeczki
pt.”Zapisane w pamięci” oraz prezentacja multimedialna i galeria zdjęć.
Nad całością projektu czuwa M.Piechowicz prezes Fundacji. «

Przekaż 1 % podatku

Fundacja „Otwórzmy serca dla dzieci” działająca przy Zespole Szkół w Rzerzęczycach zwraca się z prośbą do wszystkich, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia o przekazanie 1% podatku na konto FUNDACJI.
Nasze dzieci to największy skarb. Dbając o ich rozwój, troszczymy się o wspólną przyszłość.
Numer KRS 0000317482

Nakręć się i pomóż Piotrowi!!!
Młodzież z Karczewic

A

pelujemy o pomoc dla naszego kolegi Piotra Barana, któremu z przyczyn nowotworowych amputowano lewą rękę.
Piotrek ma 24 lata i mieszka
w Kraczewicach. Jego problemy zdrowotne zaczęły się już w wieku szkolnym. Doskwierały mu silne bóle ręki.
Lekarze twierdzili, że nic złego się nie
dzieje. Leczony był lekami przeciwbólowymi na tzw. „łokieć tenisisty”. Po
zaaplikowanych lekach bóle przechodziły. Pod koniec roku 2012 dolegliwości bólowe powróciły. Tym razem
ręka została włożona w gips. Niestety zaczęła także puchnąć, więc lekarz
skierował go na badania do Piekar
Śląskich. Tam został poddany zabiegowi podczas, którego pobrano próbki
z ręki do analizy. Wykonane badania
wykazały rzadko spotykany nowotwór
złośliwy tzw. mięsak maziówkowaty.
Niestety pomimo kilku cyklów chemioterapii, niezbędna była amputacja.
28 maja 2013 r. amputowano mu lewą
rękę. Piotrek przeszedł także dwie poważne operacje na płucach, na których
pojawiły się przerzuty. Po operacjach
przeszedł kolejne cykle chemii. W tej
chwili Piotrek zakończył już leczenie.
Koszt protezy jaką potrzebuje Piotrek to około 80 tys. złotych. Niestety
sam nie jest w stanie uzbierać takiej
kwoty, a proteza jest tylko w niewielkiej części refundowana. Dlatego też
zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc w uzyskaniu funduszy na
20

zakup protezy dla Piotrka. Można to
zrobić na cztery sposoby, a mianowicie:
1. dokonać wpłaty dowolnej kwoty
na specjalne subkonto prowadzone
przez Fundację na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, 42-270 Kłomnice, Karczewice
ul. Wolności 19 – Bank BGŻ S.A.
oddział Operacyjny w Częstochowie 37 2030 0045 1110 0000 0278
8480 - Tytułem przelewu: Dla Piotra Barana
2. przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w zeznaniu podatkowym KRS Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej 0000226783 z dopiskiem „PIOTR BARAN” w polu
– cel szczegółowy.
3. uczestniczyć w zbiórce publicznej
organizowanej przez komitet powołany przez Ochotniczą straż pożarną Karczewice – Garnek w okresie od 27.12.2013 r. do 31.12.2014
r. zgodnie z pozwoleniem nr
Zk.5311.2.2013 wydanym przez
Wójta Gminy Kłomnice.
4. zbierać nakrętki plastikowe każdego rodzaju po napojach, sokach,
wodach, mleku, jogurtach, kawach
(bez papierka w środku), środkach
chemicznych (żele do prania, płyny
do prania, domestosy, płyny do mycia naczyń, itp.), kosmetykach (po
dezodorantach, żelach pod prysznic,
lakierach, szamponach, kremach,
pastach do zębów, itp.) i wszelkie

inne co są z plastiku. Główny punkt
zbiórki nakrętek jest w Remizie
OSP Karczewice-Garnek, Karczewice ul. Wolności 32.
Piotrek przez cały ten czas
z ogromną determinacją walczył
z chorobą, przechodząc przez kolejne
cykle chemioterapii, a także operacji.
Jego postawa to dla nas wielki przykład, pokazał nam, że nie trzeba się
poddawać tylko walczyć do samego
końca i stawiać czoło wszelkim przeciwnością. Jego siła i chęć życia dawała i nam wiarę w to że będzie dobrze.
Jesteśmy pełni podziwu temu w jaki
sposób przetrwał ten ciężki czas i jak
dzielnie wałczył z chorobą. Teraz my
chcemy zrobić coś dla niego i spełnić
jego marzenie. Dlatego zwracamy się
o pomoc do Państwa, abyście i Wy
mogli uczestniczyć w realizacji jego
marzenia.
Z góry dziękujemy wszystkim
w imieniu własnym i Piotrka za okazaną pomoc, za każdą zebraną nakrętkę i wpłaconą złotówkę. Pamiętajmy,
że dobro powraca ze zdwojoną siłą,
więc nie bójmy się pomagać. Każdy
gest jest ważny, często niewiele nas
kosztuje a może zmienić naprawdę
dużo. Przyłącz się do naszej akcji. Razem możemy więcej!!! «

„CENTURION” PO RAZ KOLEJNY!

Ucichł szum fal...
Jan Milc

W

sobotę 1 marca w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Zrekonstruowany zespół muzyczny
„Centurion-67” postanowił w tym
dniu dać koncert-prezent wszystkim
mieszkańcom, zarówno tym wcześniej jak i tym później urodzonym.
Zrekonstruowany - ponieważ w jego
skład weszli członkowie „Centurionu”
- Bożena (Gonera) Łukasik, Bogdan
Siewierski, Krzysztof Bińczyk, Marek
Zając oraz zespołu „Blond”- Tomasz
Bugała i Mirosław Bugała. Niestety
względy zdrowotne nie pozwoliły wystąpić perkusiście Jurkowi Różyckiemu, toteż w tej sytuacji jego miejsce
zajął Krzysztof Jabłoński, (w porywach
dzielnie pomagał mu Tomasz Drab).
Klasyczne, kultowe melodie sprzed
pół wieku w wykonaniu kolegów z zespołu stworzyły niepowtarzalny nastrój.
Podczas prezentacji kilku pierwszych
utworów zgromadzeni wysłuchali ich
w zadumie, niemniej tu i ówdzie pojawiały się pojedyncze pary taneczne. Po
krótkiej przerwie i wznowieniu kon-

certu, parkiet zapełnił się niemal w całości, aby pod koniec muzycznej uczty
zapanował na nim tłok. „Ucichł szum
fal”, „Kolorowe jarmarki”, „Łódeczka”,
„Góralka” i szeregu innych utworów nie
można było nie zatańczyć. Nogi, choć
często już nadwyrężone przez wiek ich
właścicielek i właścicieli, same „wyrywały” na parkiet! Nagle przestawały
„boleć kości”, zapominano o „nadszarpniętym serduszku” i zawrotach
głowy... A może właśnie taka terapia
jest nam potrzebna...!?
To było coś! Myślę, że znawcy
przedmiotu mogli się spodziewać wielkich emocji i byli na nie przegotowani.
Jednak nie oczekiwali, że przerosną one
ich najśmielsze marzenia. REWELACJA!!!
Jednym słowem - była to impreza, która przywołała nam +60-latkom
(i nie tylko nam) piękne wspomnienia.
W
założeniach
organizatora
skromna uroczystość przekształciła się
w znakomitą zabawę, taką jakie bywały
w tamtych, pięknych latach 60/70-tych
- latach naszej młodości.
Wielkie podziękowania za te chwile

należą się przede wszystkim członkom
zespołu, którzy poświęcili wiele czasu
na przygotowanie koncertu. Dziękować należy za ich wspaniałomyślność
i gotowość sprawiania radości innym.
Również słowa podziękowania trzeba
skierować do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach,
którzy całość „ogarnęli” od strony logistycznej. To było spore przedsięwzięcie,
w którego realizację włączył się także p.
Robert Zalas udostępniając organizatorom środek transportu oraz p. Robert
Juszczyk, który całość zarejestrował na
nośniku elektronicznym (należy mieć
nadzieję, że migawki z tego wydarzenia
będą dostępne na stronie internetowej
GOK-u).
Trzeba tu zaznaczyć, że koncert
i wieczorek taneczny nie mógłby się
odbyć bez wsparcia Wójta Gminy
Kłomnice p. Adama Zająca i Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach.
Tak więc przy współdziałaniu wielu
osób i instytucji powstało nietuzinkowe
przedsięwzięcie (myślę, że nie ostatnie)
niosące wielki ładunek pozytywnych
doznań estetycznych i emocjonalnych
Współczesny klasyk oceniając tę
imprezę z pewnością krzyknąłby:
„CZAPKI Z GŁÓW!” i zdecydowanie
miałby rację. «
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Stypendia Wójta Gminy Kłomnice
Robert Gonera

N

a podstawie Uchwały Rady
Gminy Kłomnice Wójt
Gminy Kłomnice pragnąc
docenić uzdolnionych i pracowitych
uczniów z terenu Gminy Kłomnice przyznał w 2014 roku „Stypendia
Wójta Gminy Kłomnice”. Jednorazowe stypendia w kwocie jednego tysiąca złotych mają charakter wspierający wybitnie uzdolnionych uczniów
z terenu naszej gminy, zwłaszcza
tych, którzy osiągając sukcesy w różnego rodzaju konkursach, turniejach
i olimpiadach, reprezentują godnie
Gminę Kłomnice poza jej granicami.
Na spotkanie z radnymi naszej gminy

zostali zaproszeni stypendyści, ich rodzice oraz dyrektorzy placówek oświatowych, na którym uczniowie otrzymali gratulacje i pamiątkowe dyplomy.
Stypendystami
Wójta
Gminy
Kłomnice za I półrocze roku szkolnego
2013/2014 zostali:
Zespół Szkół w Kłomnicach
• Julia Matuszczyk
• Nicola Wojciechowska
• Filip Woldan
• Julia Kisiel
• Patrycja Przybyłowicz
Zespół Szkół w Rzerzęczycach
• Wiktoria Łągiweka
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa

w Garnku
• Julia Szkop
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
• Kacper Łysakowski
Zespół Szkół w Zawadzie
• Agnieszka Kosmala
• Mateusz Wtulich
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie
• Dominika Wiewióra
Zespół Szkół w Konarach
• Katarzyna Chrząstek
Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego
w Łodzi
• Piotr Borowiecki. «

Biblioteka szkolna w Kłomnicach już po remoncie!
Beata Wyrwał, Jadwiga Kaczorowska- ZS w Kłomnicach

B

iblioteka szkolna w Kłomnicach nareszcie doczekała się
generalnego remontu. Został
on przeprowadzony w czasie ferii zimowych.
Remont był kompleksowy - wycyklinowano podłogę, pomalowano
ściany, zamontowano oświetlenie, zakupione zostały nowe meble: regały na
książki i czasopisma, katalogi, biurka
dla bibliotekarzy oraz do stanowisk
komputerowych, stoliki i krzesła.
W wyposażeniu znalazły się również
rolety, ponieważ na jednej ze ścian
przygotowano ekran do projekcji filmów oraz prezentacji.
Zanim doszło do remontu, w na-

szej placówce wprowadziliśmy nowoczesny program komputerowy
MOL Optivum. Program ten służy
do kompleksowego ewidencjonowania
i udostępniania zbiorów, rejestrowania ubytków, a także do sporządzania
statystyk wypożyczeń. Funkcjonuje on
już od września 2013roku. Aby lepiej
przygotować się do pracy z nowym
programem, wzięliśmy udział w szkoleniu: „Nowoczesna biblioteka jako
multimedialne centrum informacji”.
Szkolenie to, którego uczestnikami
byli wszyscy bibliotekarze pracujący
w bibliotekach szkolnych na terenie
naszej gminy, odbyło się w październiku i listopadzie 2013r. w Zespo-

le Szkół w Kłomnicach, a spotkanie
podsumowujące - 31 stycznia 2014r.
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach. Na
zakończenie każda szkoła naszej gminy otrzymała komputer do biblioteki
z oprogramowaniem MOL Optivum.
Zakup współfinansowany był przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele,
którzy odwiedzają naszą bibliotekę, są
bardzo zaskoczeni efektami remontu, ponieważ biblioteka zmieniła się
nie do poznania. Wreszcie zawitała
do niej nowoczesność, zarówno pod
względem estetyki pomieszczenia, jak
i obsługi czytelników. «

Kwadrans przed sprawdzianem
Nauczycielki ZS w Garnku

1

4 marca 2014 roku w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa
w Garnku odbył się Powiatowy
Konkurs Matematyczny „Kwadrans
przed sprawdzianem”. Został on zorganizowany przez nauczycielki matematyki ZS w Garnku: A. Dróżdż, I.
Raźniak i E. Wrońską. W konkursie
wzięło udział 18 uczniów z 9 szkół
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podstawowych(Kłomnice, Zawada,
Skrzydlów, Witkowice, Rzerzęczyce,
Dąbrowa Zielona, Garnek i Prywatna
Lingwistyczna Szkoła Podstawowa
z Częstochowy). Konkurs miał charakter pisemny. Uczniowie mieli do
rozwiązania 20 zadań zamkniętych i 4
zadania otwarte. Maksymalnie mogli
uzyskać 32 punkty. O poszczególnych

miejscach decydowała ilość punktów
z testu:
I miejsce - Karolina Lewandowska
z Częstochowy;
II miejsce- Martyna Łęgowik z Dąbrowy Zielonej, Jakub Głowacki
z Częstochowy;
III miejsce - Julia Matuszczyk
z Kłomnic.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, a uczestnicy dyplomy
i nagrody pocieszenia. Nagrody te
były ufundowane przez sponsorów,
którym chciałyśmy serdecznie podziękować: Starostwo Powiatowe ,
Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki w Tuliszkowie, sklep „Evita” pana
Tomasza Draba, Dyrekcja i Rada
Rodziców ZS im. B. Prusa w Garnku. Poziom konkursu był wysoki,
uczniowie byli dobrze przygotowani
przez swoich opiekunów. Po przeprowadzeniu konkursu pani Agnieszka
Dróżdż wraz z uczestnikami wykonała piękne, wielkanocne zające.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom
i ich opiekunom za przybycie i udział
w konkursie. «

π

„Liczba jak pewnie wiecie najważniejsza jest na świecie …”
czyli Święto Liczby Pi w Zespole Szkół w Rzerzęczycach
Marta Krok, Małgorzata Woszczyna

W

dniu 13 marca obchodziliśmy w Zespole Szkół
w Rzerzęczycach Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Datę
14 marca na Dzień Liczby Pi wybrano nieprzypadkowo – w Stanach
Zjednoczonych zapisuje się ją jako
3.14, tak jak przybliżoną wartość ludolfiny.
W naszej szkole obchodziliśmy
wtedy Święto Matematyki. Uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej i I – III gimnazjum dowiedzieli
się wielu ciekawych rzeczy o tej liczbie. Poznali jej historię, przybliżoną
wartość, osoby, które zajmowały się
jej rozwinięciem dziesiętnym oraz
wysłuchali wierszy na jej cześć. Liczba π interesowała matematyków od
dawna. Jako pierwszy wartość liczby
Pi z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e.
Później przyjęła się na π również
nazwa ludolfina, na pamiątkę niemieckiego matematyka i szermierza
Ludolfa van Ceulena, który w 1610
roku obliczył ją z dokładnością do
35 miejsc po przecinku. Współcześni
pasjonaci matematyki mają ułatwione zadanie. W styczniu 2010 roku
francuski informatyk Fabrice Bellard

ogłosił, że obliczył liczbę pi do prawie 2,7 bilionów miejsc po przecinku. W październiku 2011, Alexander J. Yee i Shigeru Kondo uzyskali
dokładność ok. 10 bilionów miejsc
po przecinku. Obliczenia zajęły 371
dni. Ciekawostką są osoby związane
z matematyką urodzone w dniu Liczby Pi: Albert Einstein – niemiecki fizyk oraz Wacław Sierpiński – polski
matematyk. Uczniowie klas VI-III
gimnazjum przygotowali inscenizację
na temat Liczby Pi. W szkole odbył
się konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną na temat Liczby
Pi, który wygrały dwie osoby: Karolina Popiołek i Justyna Grobelna
z klasy III gimnazjum. Prezentację
oglądali uczniowie na sali gimnastycznej. W tym dniu rozstrzygnięty
został konkurs na plakat o Liczbie
Pi – wygrały go uczennice z klasy II
gimnazjum: Weronika Błachowicz
i Aleksandra Politańska. Plakaty
zdobią korytarz szkolny. Wiele osób
chętnie zapoznaje się z informacjami
zawartymi na nich. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły
się pi-ciasteczka, które upiekli i udekorowali uczniowie szkoły podstawowej. Wszyscy uczestnicy naszej
uroczystości zostali nimi obdaro-

wani. Smakowały wybornie i mamy
nadzieję, że dzięki nim uczniowie
będą pamiętali o tej liczbie. Dzień
ten upłynął w radosnej atmosferze. Podsumowaniem obchodów był
quiz o liczbie, w którym brali udział
uczniowie klasy szóstej i wszystkich
klas gimnazjalnych. Jedną z konkurencji było odtworzenie cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby z pamięci.
Najlepsi okazali się uczniowie z klasy
II gimnazjum – Kamil Kuliński i Paweł Piwowarczyk. Wysłuchaliśmy
również wiersza „Liczba Pi” Wisławy
Szymborskiej w wykonaniu uczennic
klasy III gimnazjum. Uczniowie, którzy zajęli I miejsca w konkursach zostali uhonorowani dyplomami i drobnymi upominkami. Na zakończenie
uroczystości do młodzieży zwrócił
się dyrektor Ryszard Krok im podkreślił znaczenie liczby π w matematyce, fizyce i innych dziedzinach.
Obchody Święta Liczby przyjęły się
z dużym zainteresowaniem wśród całej społeczności szkolnej i zamierzeniami organizatorek – p. Marty Krok
i Małgorzaty Woszczyny, będą kontynuowane w następnych latach jako
Święto Matematyki w naszej szkole. «
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„WALENTYNKI 2014” zorganizowane przez

„Klub Bardzo Młodych Gospodyń Wiejskich”
Członkowie Klubu Bardzo Młodych Gospodyń Wiejskich ze Skrzydlowa

P

od taka nazwą działa grupa
młodzieży z Zespołu Szkół
im. Kornela Makuszyńskiego
w Skrzydlowie, która bierze udział
w projekcie przygotowanym przez
Fundację „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”. Realizacja tego projektu
jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji w ramach Regionalnego Konkursu
Równać Szanse 2013.
Koła gospodyń wiejskich kojarzą
się zazwyczaj z tradycyjnymi wypiekami i wyrobami, z paniami siedzącymi
w kole przy robótkach lub wycinankach. I jest to obraz jak najbardziej
prawdziwy, choć w tym wypadku tradycyjne wypieki zastąpiły kolorowe
i proste potrawy przygotowane przez
dzieci, a robótki ręczne- plakaty, kartki okolicznościowe i wymyślne ozdoby.
Dzieci uczą się wspólnego działania
i kreatywnego myślenia, a przy tym
dobrze bawią się w gronie rówieśników
i miło spędzają swój wolny czas.
I tak, chociaż rok dopiero się zaczął klub ma już za sobą dwie imprezy
szkolne. Pierwszą z nich były „Walentynki”. Członkowie klubu podjęli się
nie lada wyzwania; postanowili oprócz
wykonania tradycyjnych kartek walentynkowych, przygotować również słodkie upominki. Ciasteczka „Brzydaczki”

i słodkie babeczki w kształcie serduszek, wypiekane dzień wcześniej pod
okiem pani Elżbiety Łągiewki okazały
się wspaniałym prezentem. Opatrzone
specjalnym bilecikiem trafiały do najbardziej lubianych osób. Wyzwaniem
okazało się pakowanie i rozprowadzanie klubowych wytworów. Ten pokazał, że w Skrzydlowskim Zespole Szkół
wszyscy się lubią.
Popyt przewyższył podaż, a niewątpliwym tego powodem był ogłoszony
konkurs na WALENTEGO i WALENTYNKĘ roku. O tytuł ten mogły
ubiegać się osoby, które zakupiły lub
otrzymały jak najwięcej okolicznościowych kartek lub walentynkowych wypieków. Działająca w tym dniu Poczta
Walentynkowa, zrzeszająca członków
Samorządu Uczniowskiego miała nie
lada problem z podliczeniem i ogłoszeniem wyników konkursu.
Dzień Profesjonalnie wykonane
walentynkowe kartki, które poza specjalnym obrazkiem i wierszykiem zawierały również przepis na ciasteczka
„Brzydaczki” trafiały do wszystkich
członków społeczności szkolnej. Niezmiernie miło było pedagogom, czy
pracownikom obsługi, którzy zostali nimi również obdarowani. Stąd nic
dziwnego, że zostało sprzedanych aż

150 takich kartek, a ponad 200 słodkich wypieków.
Pomysł spodobał się wszystkim
i niedługo po tym Klub BMGW (Bardzo Młodych Gospodyń Wiejskich)
przygotował kolejną atrakcje. Tym razem zaprosił uczniów i nauczycieli na
Tłusty Czwartek. Wypiek pączków
pod okiem wytrawnych gospodyń domowych trwał kilka godzin, ale było
warto. Następnego dnia, aż od progu
szkoły kusił zapach słodkości. I tym
razem Klub osiągnął sukces. Każdy kto
spróbował słodkiego przysmaku mógł
stwierdzić, że w żadnym sklepie takich
nie dostaniemy, więc nie dziwi fakt, że
tacki z pączkami szybko opustoszały.
Poza imprezami okolicznościowymi
Klub spotyka się regularnie pod kierownictwem Pani E. Łągiewki. Kulinarne podboje jeszcze przed nimi, a na
razie podbijają serca kolegów i nauczycieli wykonanymi przez siebie potrawami. Wszyscy życzymy im dalszego
zapału, pomysłów i powodzenia.
Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś
więcej o działaniach Klubu BMGW
oraz poznać jak wykonywać proste potrawy i smakołyki, zapraszamy na stronę internetową https://www.facebook.
com/KBMGW. «

Co w najbliższym czasie w Kulturze
Renata Krawiec

Konkurs na Najpiękniejszą Palmę i Babę Wielkanocną!

C

el konkursu (od tej edycji zasięg
powiatowy) pielęgnowanie tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocnym. Poszerzenie
wiedzy dzieci i młodzieży na temat
Niedzieli Palmowej poprzedzającej
Święta Zmartwychwstania Pańskiego i tradycji polskich. Wprowadzenie nowych zasad konkursu i zmianę
formy z kraszanek, pisanek na Babę
Wielkanocną, z możliwością przeka24

zania jej najbardziej potrzebującym,
przez GOPS w Kłomnicach w ramach
współpracy. Powielanie pięknych tradycji odnowienia relacji w społeczeństwie
na wzór Konkursu Bożonarodzeniowego. Organizatorom zależy na takiej
formie Konkursu ze względu na wysoki
aspekt społeczno-wychowawczy. Termin dostarczenia prac upływa z dniem
26 marca. Uroczyste rozdanie nagród
odbędzie się w dniu 3 kwietnia godzi-

nie 10.00
Jedno jest pewne, że Akcja Charytatywna „Dzieci-Dzieciom” przy GOK
w Kłomnicach już cieszy się z nowego
przedświątecznego zadania- sprzedaży
Palm wielkanocnych! Drodzy czytelnicy macie okazję zakupić oryginalne
palmy pochodzące z konkursu. Sprzedawane będą przed największymi sklepami w Kłomnicach dniu 5 kwietnia
oraz przed Kościołem po mszach świę-

tych w dniu 6 kwietnia. Zapraszamy do
zakupienia, możecie posiadać najpięk-

niejsze palmy na Niedzielę Palmową
i spełnić marzenia dzieci!

Akcja Charytatywna „Dzieci- Dzieciom”

A

kcja przekaże paczki żywnościowe dla dzieci z biednych rodzin,
zakupione ze sprzedaży aniołów kolekcja 2013/2014.Trafią one przed
Niedzielą Palmową do gmin powiatu
częstochowskiego, biorących udział

w Powiatowym Konkursie Bożonarodzeniowym. Termin rozwożenia paczek – 11 kwietnia do jedenastu gmin
powiatu częstochowskiego: Kłomnice, Olsztyn, Przyrów, Janów, Starcza,
Mstów, Rędziny, Poczesna, Dąbrowa

Zielona, Kamienica Polska i Kruszyna
i licznych ich miejscowości. W taki to
oto sposób wszyscy z konkursu solidaryzują się, by kolejne, nasze święta były
pełniejsze i piękniej przeżyte!

Uwaga, wkrótce II Edycja Festiwalu Teatralnego „ O Rękawiczkę Melpomeny!

O

rganizatorem festiwalu jest
Gminny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach.
Cel festiwalu: stworzenie możliwości zaprezentowania przedszkolnych
i szkolnych spektakli, lub prostych etiud
teatralnych, na scenie w prawdziwej teatralnej atmosferze, wzbogacanie wiedzy
i doświadczeń przez oglądanie spektakli
w wykonaniu innych zespołów, spotkanie dzieci i młodzieży zainteresowanych
taką formą twórczej ekspresji, wyłonienie spektaklu, który w czerwcu z okazji
Gminnego Dnia Dziecka mógłby reprezentować zwycięską gminę.
W festiwalu mogą uczestniczyć
przedszkolne i szkolne grupy teatralne

z terenu gminy Kłomnice oraz z gmin
powiatu częstochowskiego.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Festiwal ma charakter konkursu. Prezentacje zgłoszonych spektakli odbywać
się będą w dniu 16 maja (piątek) o godzinie 10.00 na scenie GOK (wymiary
sceny: 4,5x5m) teatralne oświetlenie.
Każda grupa prezentuje jeden spektakl, bądź etiudę, który trwać będzie
od 15 minut do 30 minut, nie więcej.
Bliższe informacje na stronie GOK
w Kłomnicach gok_kultura1@wp.pl.
Wystartujcie zwłaszcza z naszej gminy, nie może Was zabraknąć, odwagi,
przecież macie mnóstwo etiud, programów okolicznościowych, montaży słow-

no-muzycznych itp. form, niekoniecznie
od razu wielkie spektakle. Trzymacie je,
być może, schowane w szkole i w przedszkolu. Warto pokazać Waszą wyjątkową pracę! Czekamy na Was w Festiwalu
Teatralnym w GOK w Kłomnicach! «

„Grusza” wśród nominowanych!
Renata Krawiec

S

tatuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla Powiatu” nadal cieszą się dużym
zainteresowaniem i są nagrodą niezwykle pożądaną.
W sobotni wieczór (22 lutego br.)
na widowni zasiedli nie tylko nominowani do Statuetek i ich najbliżsi,
ale także parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta Częstochowy
i powiatu częstochowskiego, reprezentanci samorządów gminnych, pracownicy różnego typu instytucji, urzędów, służb i organizacji, kombatanci,
a przede wszystkim – mieszkańcy powiatu częstochowskiego.
Nagrodziliśmy brawami 17 nominowanych przez kapitułę konkursu do
finału tegorocznej, 13 już edycji Statuetek. Pośród nich znalazł się Zespół
Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc.
Wszyscy nominowani pojawili się

na scenie, gdzie otrzymali dyplomy,
kwiaty i gratulacje od starosty Andrzeja Kwapisza i wicestarosty Janusza
Krakowiana. Wielką radość sprawiło
nam to, że na scenie pojawiła się P.
Maria Makles – kierownik organizacyjny Zespołu Obrzędowego „Grusza”
z Rzerzęczyc w towarzystwie Dawida
Chybalskiego- wspierającego Zespół
artystycznie i duchowo. Zarówno widzowie jak i nominowani z niecierpliwością czekali na werdykt starosty mówiący o tym, w czyje ręce trafią w tym
roku Statuetki. Choć, niestety w ręce
ulubionego przeze mnie Zespołu Obrzędowego statuetka nie trafiła, to pozostały miłe chwile i nadzieja, że kiedyś, nasz z tradycjami zespół otrzyma
ją na pewno! Wyznajemy zasadę, jeśli
nie mogę teraz tego mieć, to cieszę się
z tego co mam, a może później będzie
lepiej?

Po ceremonii rozdania Statuetek wyjątkowe doznania artystyczne dzięki Młodzieżowej Orkiestrze
Dętej z Mykanowa prowadzonej pod
batutą kapelmistrza Krzysztofa Witczaka. Świetne prowadzenie przez
niego koncertu, dobre zapowiedzi,
gawędziarz, taki naturalny i skromny,
wyjątkowo radosny. Dodawszy jeszcze finezję i wdzięk młodych tancerek, śpiew solistów, wszyscy powinni
być ukontentowani aurą uroczystości.
Spotkaliśmy w Filharmonii swoich
znajomych i to również było miłe.
Z naszej gminy Kłomnice: P. Róża
Wiewióra – Sekretarz gminy, P. Lidia Burzyńska – Radna powiatowa, P.
Jan Miarzyński – Radny powiatowy, P.
Piotr Juszczyk -Radny gminy. «
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Spektakl „Czerwony Kapturek”
w wykonaniu Rodziców
Małgorzata Dziwińska, Dorota Majchrzak

W

dniu 12 lutego 2014 roku
w Zespole Szkół w Konarach odbyła się zabawa
choinkowa. Jednym z punktów programu imprezy noworocznej była
bajka pt.,, Czerwony Kapturek ”. Nie
było to jednak zwykłe przedstawienie.
W rolach postaci z bajek wystąpili
Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego. Największe emocje wywołała
postać Wilka. Wszyscy bohaterowie
bajki spotkali się z ogromną sympatią
widzów.
Obsada Bajki:
Czerwony Kapturek –P. Alina Mielczarek
Mama – P. Agnieszka Małolepsza
Babcia – P. Sylwia Małolepsza
Wilk – P. Małgorzata Niedzielska
26

Narrator I – P. Aneta Zgrzebna
Narrator II – P. Małgorzata Piras
Dekoracje I Maska Wilka – P. Dorota
Barańska
Dodatkowo 6 marca 2014 roku z
okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
przedstawienie zostało wystawione w
filii Gminnej Biblioteki Publicznej w
Pacierzowie. W sali OSP zebrali się
mieszkańcy Pacierzowa i okolic oraz
zaproszeni goście. Wśród nich byli:
zastępca wójta gminy P. Wanda Kusztal, Dyrektor Zespołu Szkół w Konarach P. Anna Gała, Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach P.
Teresa Raźniak, radny Gminy Kłomnice P. Witold Bruś, sołtys wsi Pacierzów P. Barbara Zgrzebna, Prezes
OSP w Pacierzowie P. Marek Misie-

wicz. Rolę gospodarza pełniła P. Dorota Mjchrzak –bibliotekarka. Opiekę
nad nagłośnieniem sprawował P. Konrad Chrząstek. Na zakończenie dzieci zaprezentowały wiązankę tańców
współczesnych i ludowych. Widownia
nagrodziła AKTORÓW gorącymi
brawami. Na koniec były gorące życzenia dla wszystkich Kobiet z okazji
ICH święta. Występy i życzenia zostały osłodzone wielkim koszem słodyczy. Szczególne podziękowania kierujemy dla P. Małgorzaty Dziwińskiej
za pomysł takiego przedsięwzięcia
oraz podziękowania za wyreżyserowanie spektaklu. Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili
się do zorganizowania wspaniałego
spotkania. «

XIV Wielkanocny Wyścig Kolarski
Adam Równiak

J

ak co roku zbliżają się Święta
Wielkiej Nocy, a co za tym idzie
również kolejna edycja Wyścigu Wielkanocnego o Puchar Wójta
Gminy Kłomnice. W tym roku wyścig odbywać się będzie w terminie 12
i 13 kwietnia. W pierwszym dniu tj.
w sobotę 12 kwietnia przeprowadzone
odbywać się będzie jazda indywidualna na czas. Start pierwszego zawodnika zaplanowano na godzinę 11.00,
start i meta umiejscowione będą na
ulicy Pocztowej w Kłomnicach. Trasa
będzie przebiegać ulicą Pocztową, następnie skręt w prawo w ulicę Sądową,
przejazd przez Michałów w kierunku
Rzek Wielkich. Za leśniczówką w lesie kolarze będą zawracać w kierunku
Kłomnic, pokonawszy tą samą trasę
dojadą do mety na ulicy Pocztowej.
W drugim dniu wyścigu będziemy mogli obserwować zmagania kolarzy ze

startu wspólnego. Trasa „klasyku” będzie przebiegać podobnie jak w latach
poprzednich przez Kłomnice, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Rzeki Wielkie,
Bartkowice, Michałów. W związku
z tym, iż w kalendarzu imprez kolarskich nie ma drugiego wyścigu w Polsce, spodziewamy się rekordowej liczby uczestników. Z góry przepraszamy
za utrudnienia w poruszaniu się drogami, którymi będzie prowadziła trasa wyścigu i bardzo prosimy kierujących pojazdów o podporządkowanie
się poleceniom służb porządkowych.
Prosimy również mieszkańców, aby
w tych dniach zwrócili szczególną
uwagę na zwierzęta domowe i nie
wypuszczali ich na drogę, gdyż mogą
być przyczyną groźnych wypadków
z udziałem kolarzy, którzy jadą niekiedy z prędkością około 60 km/h. «

Kłomnice

- trasa wyścigu
- start/meta
- kierunek jazdy

Rzeki

Trasa Wyścigu indywidualnego na czas w dniu 12.04.2014r.

Witkowice

Kłomnice

Bartkowice
Pacierzów

Rzerzęczyce
Karczewice
Rzeki

Skrzydlów

- trasa wyścigu
- start/meta
- objazd do Rzerzęczyc
- objazd do Rzek
- kierunek jazdy

Trasa Wyścigu Kolarskiego ze startu wspólnego w dniu 13.04.2014r.
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Dzień Kobiet w GLKS-ie
Artur Raźniak

W

sobotę 08.03 w Hali Sportowej w Kłomnicach został zorganizowany turniej
dzikich drużyn dla dziewczyn z Akademii Sportu. Po losowaniu drużyn
dziewczyny przystąpiły do piłkarskiej
rywalizacji.
Spotkania były bardzo wyrównane
i o zajętych miejscach decydowały pojedyncze bramki.
Końcowa klasyfikacja:
1. EUKALIPTUSY - Klaudia Bednarczyk, Jula Matuszczyk,Roksana Dróżdż,Nicola Wojciechowska
2. KAKTUSY - Paulina Jeż, Kinga Pru-

ban, Asia Wasilenko, Julka Woldan
3. BRATKI - Agnieszka Kosmala, Kinga Pietraszewska, Monika Frymus, Jula
Ratkowska
Po zakończeniu turnieju zostały wręczone dyplomy w trzech kategoriach:
NAJMŁODSZA ZAWODNICZKA –
Julka Woldan
SZCZĘŚCIARA – Kinga Pietraszewska
ZAWODNICZKA Z NAJDŁUŻSZYMI WŁOSAMI – Julka Matuszczyk
Wszystkie dziewczyny otrzymały słodki upominek i cieszynkę. Opiekunami turnieju byli Łukasz Wojciechowski i A. Rażniak. «

Ze szkolnych parkietów
Artur Raźniak

W

czwartek
23.03.br.
w Kłomnicach został rozegrany turniej siatkówki
chłopców. Reprezentanci szkół gimnazjalnych z naszej gminy mecze eliminacyjne rozgrywali w dwóch grupach. Drużyny, które w swoich grupach
zajęły dwa pierwsze miejsca awansowa-

ły do półfinałów. Mecze rozgrywano do
dwóch wygranych setów do 25.
Wyniki zawodów:
GRUPA „A” GRUPA „B”
Witkowice-Garnek 2:0
Kłomnice-Zawada 2:0
Rzerzęczyce-Skrzydlów 2:1
Konary-Zawada 2:0

Konsultacja
rocznika 2004
Artur Raźniak

W

ydział Szkolenia Podokręgu
Częstochowskiego powołał
na pierwszą konsultację rocznika
2004 dwóch naszych zawodników
z drużyny „ORLIK’’- Patryk Wojciechowski i Paweł Kołodziejczyk.
Konsultacje odbędą się w Kłobucku, których celem jest wyłonienie
reprezentacji biorącej udział w mistrzostwach śląska.
Gratulujemy i życzymy powodzenia. «

Skrzydlów-Garnek 1:2
Konary-Kłomnice 2:0
Witkowice-Skrzydlów 2:0
Garnek-Rzerzęczyce 2:0
I półfinał Konary-Garnek 2:0
II półfinał Witkowice-Kłomnice 2:0
mecz o III miejsce Kłomnice-Garnek 2:0
mecz o I miejsce Konary-Witkowice 2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Konary, 2. Witkowice, 3. Kłomnice
4. Garnek, 5. Skrzydlów, Rzerzęczyce,
Zawada

Podziękowania dla Józefa Kozy z Karczewic, czyli
drugi sezon Halowej Ligi Piłki Nożnej w Kłomnicach
G.Z.

R

zadko zdarza się by inicjatywa
jednego człowieka dawała tyle
radości i pożytku. Na przełomie
2012 i 2013 roku po raz pierwszy obyły się rozgrywki Pod hasłem Gminna
Liga Halowej Piłki Nożnej. Pomysł na
rozgrywki piłkarskie w tej formie zrealizował Józef Koza z pomocą Waldemara
Basiaka, Anny Dylczyk i Sławomira Kowalika oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
z Karczewic. Kilkuset zawodników od
października do marca rozegrało kilkadziesiąt meczy. Jeśli doliczymy do tego
kilkuset (100 -300) widzów na każdym
meczu to można z całą odpowiedzialnością stwierdzić parafrazując Churchilla,
że: nigdy tak nie wielu, zrobiło tak wiele.
Mistrzem Gminy Kłomnice została dru28

żyna z Rzerzęczyc i tym samym zgarnęła
główną nagrodę 1000 zł. Wszystkie nagrody – oprócz wymienionej, 500 zł za
drugie miejsce i 300 zł za trzecie miejsce
oraz nagrodę specjalna następne 300 zł
ufundował Józef Koza. Puchary oprócz
organizatorów wręczał Wójt Gminy
Kłomnice Adam Zając.
W tym sezonie zimowym (20132014) rozgrywki rozpoczęły się 22 listopada. O tytuł Mistrza Gminy Kłomnice
walczą zespoły z: Kłomnic, Rzerzęczyc,
Zdrowej, Garnka, Zawady, Karczewic,
Adamowa, Zawady II, Rzerzęczyc II,
Chorzenic, Oldbojów. Mecze sędziuje
zawodowiec – pełne uprawnienia PZPN,
Paweł Kuban (na co dzień policjant komisariatu w Kłomnicach). Liczni kibice

i pełne zaangażowanie zawodników i organizatorów powodują, że cała gmina
żyje rozgrywkami. Komentarze po meczowe trwają od piątku do piątku i kończą się wtedy, gdy mamy następną porcję
emocji. Główne nagrody w tym sezonie
700 zł za pierwsze miejsce, 500 za drugie i 300 za trzecie funduje córka Józefa
Kozy, Roksana Koza i Borys Maniura.
Tak cenna inicjatywa dająca w każdy
piątek od listopada do marca, pożyteczne zajęcie dla kilkuset młodych ludzi nie
była by możliwa bez życzliwości Adama
Zająca, Wójta Gminy Kłomnice. Życzliwość i realne wsparcie organizacyjne
władz samorządowych dla obywateli daje
znakomite rezultaty i ten sposób działania wart jest powielenia również w innych dziedzinach życia gminy. «

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
•
•
•
•

W MIESIĄCACH KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2014r.

ZMIESZANE (kubeł)
SEGREGOWANE (worek niebieski- papier, metal, plastik, opakowania wielomateriałowe)
BIOODPADY (worek brązowy)
SZKŁO (worek zielony) – odbiór MAJ 2014r.
Obręb

IV

V

VI

Michałów Rudnicki, Witkowice,

01

02

02

Chorzenice, Nieznanice,

02

Adamów i Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki

05

03

Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce – ul. Bagnista, Mstowska, Ogrodowa, Witkowska, Wolności,

06

04

Rzerzęczyce (pozostałe ulice),

07

07

Skrzydlów,

08

08

Garnek, Kuźnica,

09

09

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie,

12

10

Karczewice, Pacierzów,

13

11

Konary, Lipicze,

14

14

Śliwaków, Zawada, Zberezka,

15

15

Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Janaszewska, Krótka, Zielona, Jamrozowizna,

16

16

Kłomnice; ul. Gwiezdna, Księża, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna,
17
Szkolna, Zdrowska, Pustkowie Kłomnickie,

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowa, Strażacka, Wesoła,
18
Zachodnia,

Kłomnice (pozostałe ulice),

22
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Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję w dniu odbioru odpadów najpóźniej do godziny 7:00
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych kwiecień 2014 r
Obręb

Data

Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice

02.04.2014

Adamów i Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce – ul. Bagnista, Mstowska, Ogrodowa, Witkowska, Wolności

03.04.2014

Skrzydlów, Rzerzęczyce – pozostałe ulice

04.04.2014

Garnek, Kuźnica, Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

07.04.2014

Karczewice, Pacierzów, Konary, Lipicze

08.04.2014

Śliwaków, Zawada, Zberezka, Zdrowa, Janaszów, Jamrozowizna, Pustkowie
Kłomnickie, Kłomnice – ul. Janaszowska, Krótka, Zielona

09.04.2014

Kłomnice – pozostałe ulice

10.04.2014

Prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesje najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru
Dodatkowe terminy odbioru odpadów biodegradowalnych
Obręb

Data

Kłomnice (wszystkie ulice), Pustkowie Kłomnickie, Zdrowa, Janaszów,
Jamrozowizna, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Konary, Lipicze, Karczewice, Pacierzów

01.04.
2014

05.05.
2014

02.06.
2014

Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice, Adamów,
Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Garnek, Kuźnica, Chmielarze, Rzeki Małe,
Rzeki Wielkie

22.04.
2014

22.05.
2014

18.06.
2014
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Urok starych fotografii

Budynek Szkoły w Kłomnicach
Krzysztof Wójcik

C

hciałbym w tym numerze
wrócić do czasów nie tak odległych, bo powojennych. Dominująca dzisiaj w tej części Kłomnic bryła Zespołu Szkół wraz z halą
sportową tak wrosła w nasz krajobraz,
że nawet nie najmłodsi mieszkańcy
z trudem przypomną sobie stan jaki
był na początku. Pierwszy murowany
budynek Szkoły Podstawowej w Kłomnicach został wybudowany po długich
staraniach w 1957 -58 r. Powstał na zupełnie pustym placu – terenie przekazanym na te cele przez parafię św. Marcina, niedaleko starej drewnianej szkoły
z 1896 r.. Budynek był jednopiętrowy
z wysokim spadzistym dachem oraz
zbudowanymi równocześnie Domem
Nauczyciela od północy i salą gimnastyczną od południa. Gdy wyszło się,
widocznym na starym zdjęciu, głów-

30

nym wyjściem na plac to po lewej ręce
otwierał się szeroki widok na pustą łąkę
i nasz kościół parafialny. Jak na owe
czasy była to najnowocześniejsza szkoła w okolicy choć plany były znacznie
ambitniejsze od tych zrealizowanych.
Budowa ówczesnej szkoły to była mobilizacja całej społeczności, z wieloma
czynami społecznymi, zwłaszcza przy
przygotowaniu terenu.
W miarę rozwoju nawet ta duża
szkoła powoli stawała się za ciasna.
Starania o rozbudowę nie były łatwe
i dopiero w latach 80-tych ubiegłego
wieku podjęto nadbudowę jednego pietra, którą ukończono w 1988 r.. Przybyło 7 sal lekcyjnych, warunki nauki się
poprawiły, ale niestety stara ciasna sala
gimnastyczna odbiegała już od standardów nawet w samej gminie Kłomnice.
Wkrótce podjęto budowę hali sporto-

wej, którą ukończono i uroczyście oddano do użytku w roku 2001. Ostatnim
etapem rozbudowy była dobudowa
łącznika między budynkiem szkoły
a halą sportową oraz jednoczesne przedłużenie głównego korpusu budynku
szkoły, który odbył się już na naszych
oczach i nadał dzisiejszy kształt całemu zespołowi. Dziś, trudno znaleźć
nawet tę pierwotną część szkoły i tylko
pamiętający te czasy 60-latkowie, bezbłędnie ją wskażą.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami
oraz zachęcam do kontaktu na adres
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszukuję od dawna zdjęć niektórych obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. starej
poczty z ul. Pocztowej w Kłomnicach.
Z góry dziękuję i jednocześnie! «

Dzień Kobiet w GLKS-ie

