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Gminny Biuletyn Informacyjny

„Zielone wzgórza nad Soliną…”
Wieńce Dożynkowe - Skrzydlów

„Nasi” na XIV Dożynkach Powiatowych

Chorzenalia 2013

Drodzy Czytelnicy

P

o wakacjach wracamy do Was na łamach naszej Gazety.
O tym co działo się w naszej gminie przez ostatnie miesiące
dowiecie się Państwo z następnych stron. Ja natomiast pozwolę
sobie na parę uwag dotyczących naszych codziennych, chociaż
niekoniecznie przyjemnych spraw. W ciągu całego roku dochodzi
na naszych ulicach i placach do aktów brutalnego i niczym nieuzasadnionego wandalizmu. Niszczone są urządzenia na placach
zabaw, wyrywane i przekręcane są znaki drogowe i to zarówno
informacyjne jak i ostrzegawcze, rozbijane są szyby na przystankach autobusowych, niszczona jest mała architektura na plażach i brzegach Warty. Ostatnio
grupy zidiociałych wandali wydały wojnę lustrom- ustawianym na niebezpiecznych skrzyżowaniach. Lustra te mają za zadanie, ostrzec wszystkich użytkowników dróg, czy mogą
bezpiecznie wjechać na skrzyżowanie i dlatego są ustawiane pod takim kątem, aby można
ocenić sytuacje przed wjechaniem na skrzyżowanie. Zmiana kąta ustawienia lustra powoduje, że wjeżdżając na takie skrzyżowanie jesteśmy skazani na kolizję z nadjeżdżającym pojazdem, którego nie widzimy. Grozi to śmiercią lub kalectwem, pasażerom obydwu pojazdów.
Tego kto do takiej sytuacji doprowadził, można oskarżyć o zamiar umyślnego sprowadzenia
zagrożenia życia lub śmierci, co jest karalne karą pozbawienia wolności. A przecież, mam
taką nadzieję, nie taki jest zamiar wandali. Oni chcą mieć powód do uciechy, że ktoś stracił
pojazd. Nie myślą, że może również i życie. Tylko, że takie działania zawsze mają swoja publikę, bo każdy taki „bohater” chce mieć swoje 5 minut, a może nawet być uwiecznionym na
fejsie. Tylko trzeba pamiętać. że już niejedna kariera dobrze zapowiadającego się młodego
człowieka, legła w gruzach bo nie zrobił nic, aby nie dopuścić do zapobieżenia przestępstwu,
a był członkiem grupy gdy do przestępstwa doszło. Dla mnie najgorsze jest to, że większość
tych wandali to małolaty, do tego pod wpływem alkoholu i to nie jest istotne jakiego, bo na
młody organizm piwo działa tak jak na starszych mocniejszy alkohol - to znaczy odbiera
zdolność do samokontroli. Zastanawiam się dlaczego rodzice, tych czasem bardzo młodych
ludzi, nie reagują na wygląd, zachowanie i zapach alkoholu jaki od nich jest czuć. Dopiero
po fakcie, kiedy nadchodzi pora na karę zaczyna się opowiadać, że przecież młodzi mają
swoje prawo do zabawy. Oczywiście, że mają, ale mają również swoje obowiązki wobec nas
wszystkich, którzy mamy prawo do spokoju i do tego aby nasze otoczenie obojętne w jakim
wieku przestrzegało ustalonych przez lata norm obyczajowych.
Wraz ze zbliżającym się końcem okresu wegetacji roślin nadchodzi czas na gromadzenie słomy
po zbiorach zbóż w wielkie sterty, których przeznaczeniem jest stać się źródłem energii odnawialnej. Oczywiście, ze strony właściciela jest to ogromny wysiłek, nie tylko pracy ale i niemałe
nakłady finansowe. Tymczasem w naszej gminie już wielokrotnie doszło do celowych podpaleń
tych stert. Oprócz strat finansowych, zagrożenia pożarowego dla budynków, lasów i pozostałych
zbiorów, bezpośrednio zagrożone jest życie strażaków jak i innych ludzi, którzy przypadkiem znaleźli się w strefie pożaru. Takie działania to również jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Jakie działania będziemy podejmować, aby chociaż po części ograniczyć wandalizm
w naszej gminie. Po pierwsze liczymy na obywatelską postawę naszych mieszkańców. Co dzisiaj zdarzyło się naszym sąsiadom, jutro może spotkać nas, dlatego nie pozwólmy na bezkarność.
Na etapie poszukiwania winnych a także później wcale nie musimy stawać do konfrontacji. W ramach działania straży gminnej wprowadzamy monitoring wizyjny, miejsc gdzie najczęściej dochodzi do w/w przestępstw. Wandale nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową.
Rozpoczął się nowy rok szkolny we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce. W naszej gminie, jak
co rok wszystkie szkoły i przedszkola są dobrze przygotowane, aby dzieci i młodzież czuły się w nich
bezpieczne. Dlatego z czystym sumieniem mogę życzyć wszystkim uczniom, aby chodzenie do szkoły było
dla nich przyjemnością, a nie karą. Nauczycielom i pracownikom obsługi życzę również, aby ich odpowiedzialna praca, była w pełni doceniana przez wychowanków i ich rodziców.

1 strona okładki fot. Jan Milc
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW
•
•

ZMIESZANE (kubeł)
SEGREGOWANE (worek
niebieski - papier, metal, plastik,
opakowania wielomateriałowe)

•
•

BIOODPADY (worek brązowy)
SZKŁO (worek zielony) –
odbiór LISTOPAD 2013r.
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Śliwaków, Zawada, Zberezka
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Obręb:

Michałów Rudnicki, Witkowice
Chorzenice, Nieznanice

Adamów i Huby, Bartkowice, Michałów Kłomnicki
Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce – ul. Bagnista, Mstowska,
Ogrodowa, Witkowska, Wolności
Rzerzęczyce (pozostałe ulice)
Skrzydlów
Garnek, Kuźnica
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie
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Konary, Lipicze

Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Janaszewska, Krótka, Zielona
Kłomnice; ul. Gwiezdna, Księża, Księżycowa, Neznanicka,
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pustkowie
Kłomnickie
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa,
Projektowa, Przemysłowa, Strażacka, Wesoła, Zachodnia
Kłomnice (pozostałe ulice)
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PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW PRZED POSESJĘ
W DNIU ODBIORU ODPADÓW NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 7:00

INFORMACJE O OPŁATACH
Numer
rachunku
bankowego do wniesienia opłaty za odbiór
odpadów: B.S. Kłomnice
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminach:
a) za III kwartał do 15 września 2013
roku (za lipiec, sierpień, wrzesień)
b) za IV kwartał do 15 listopada 2013
roku (za październik, listopad, grudzień)
Za dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Gminy w Kłomnicach oraz w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach nie
pobierane są dodatkowe opłaty.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w szczególności takich,
na których prowadzona jest działalność
gospodarcza, zobowiązani są do zawarcia umowy bezpośrednio z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów
komunalnych. Więcej szczegółów na
stronie www.klomnice.pl w zakładce
gospodarka komunalna.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

I

nformujemy, iż od września
otwarty jest Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
Mieszkańcy mogą tam bezpłatnie
oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne: z papieru, szkła,
tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, odpady zielone
z pielęgnacji ogrodów, odpady wielkogabarytowe, a także:

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
inne odpady niebezpieczne oraz odpady
remontowe.
Do punktu przyjmowane będą jedynie odpady remontowe, pochodzące
z drobnych robót wykonywanych we
własnych zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na
budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenie.

WAŻNE: Na terenie budowy, obowiązek odbioru odpadów budowlanych,
należy do wykonawcy tych robót.
Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy
zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
PSZOK znajduje się przy oczyszczalni
ścieków w Kłomnicach.
Otwarty będzie w czwartki od godz.
8.00 do godz. 15.00.

GOSPODARKA ODPADAMI

O

bok zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania w sprawie nowego
systemu gospodarowania odpadami.
4

1. 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.
2. Nie ma możliwości zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych przez mieszkańców. Częstotliwość została ustalona uchwałą Rady
Gminy Kłomnice. Jeśli właściciel
nieruchomości wystawi pojemnik
tylko raz na kwartał, to nie zwalnia
to właściciela od dokonania opłaty
za każdy miesiąc tego kwartału.
3. Pojemność pojemników na odpady
zmieszane została określona zgodnie
z podziałem na gospodarstwa: gospodarstwo małe (1-3 osoby) – 120l,
gospodarstwo średnie (4-6 osoby) –
240l, gospodarstwo duże (powyżej
6 osób) – 360l. Nie ma możliwości
zwiększenia czy dostawienia dodatkowych pojemników przez gminę.
Większą ilość odpadów zmieszanych można zbierać w workach np.

czarnych lub ewentualnie w dodatkowych pojemnikach zakupionych
na własny koszt.
4. Segregacja odpadów nie jest taka
trudna: w skrócie wystarczy zapamiętać: do worka zielonego szklane
butelki i słoiki, do worka niebieskiego:
czysty papier, opróżnione plastikowe butelki, pojemniki i opakowania,
kartony po mleku, napojach, metalowe puszki, do worka brązowego
– odpady nadające się do kompostowania. Pozostałe odpady, których
nie można umieścić w tych workach
wrzucamy do kubła na odpady zmieszane. Oczywiście oprócz odpadów
niebezpiecznych - zużytych baterii
i akumulatorów czy chemikaliów,
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV, przeterminowanych leków. Takie odpady
można dostarczyć do PSZOK, o któ-

rym informacja znajduje się powyżej.
Szczegółowe informacje na temat
segregacji na stronie www.klomnice.
pl w zakładce gospodarka komunalna.
5. Odpady budowlane czy rozbiórkowe nie są odpadem komunalnym.
Nie będą one odbierane przez gminę z nieruchomości mieszkańców.
Wykonawca robót budowlanych ma
obowiązek we własnym zakresie i na
własny koszt zorganizować odbiór
odpadów budowlanych czy rozbiórkowych.
W przypadku kiedy w dniu odbioru,
odpady komunalne nie zostaną zabrane z nieruchomości mieszkańców,
prosimy o kontakt telefoniczny do
Urzędu Gminy Kłomnice tel. 34 328
11 22 w.119.«

Afrykański pomór świń-komunikat
Adam Śliwakowski

Co to jest klasyczny pomór świń?
Jest to szybko szerząca się zakaźna
choroba wirusowa, na którą podatne
są świnie domowe, dzikie świnie oraz
dziki. Choroba nie przenosi się na inne
gatunki zwierząt oraz ludzi.
Najczęstszym sposobem zakażenia

zwierząt jest bezpośredni lub pośredni
kontakt ze zwierzętami zakażonymi.
Drogą zakażenia mogą być również
rany (kolczykowanie, kastracja, kleszcze),błona śluzowa oka (np. kurz zanieczyszczony wirusem) oraz drogi rodne.

W przypadku terenów o wysokim
zagęszczeniu świń, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami
jest stosunkowo łatwe poprzez osoby
odwiedzające gospodarstwo, zakażoną
paszę, wodę, wyposażenie oraz dokarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Jak rozpoznać klasyczny pomór świń?
Nagłe upadki wciągu 1-2 dni; gorączka; apatia, utrata apetytu, niechęć
do ruchu; ograniczone ogniska martwi-

cy na skórze zwierzęcia (uszy, brzuch,
pachwina); wybroczyny na skórze; ropny wypływ z oczu; chwiejny chód, nie-

dowłady, porażenia kończyn; zaparcia,
później biegunki; ronienia oraz upadki
prosiąt.

Jak zapobiegać klasycznemu pomorowi świń?
Ryzyko wystąpienia tej groźnej choroby świń można zmniejszyć poprzez
stosowanie następujących zasad:
• poddawanie nowo zakupionych świń
kwarantannie (czas owej izolacji od
reszty stada, trwającej minimum 4

tygodnie);
• nie wprowadzanie do gospodarstw
zwierząt niewiadomego pochodzenia bez świadectwa zdrowia;
• stosowanie w gospodarstwie procedur sanitarnych odkażanie bieżące,

utrzymanie gospodarstwa w czystości, dbałość o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie używanie
osobnego obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt.

Podejrzewasz wystąpienie klasycznego pomoru świń?
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby
zakaźnej, jest zobowiązany do natych-

miastowego zgłoszenia podejrzenia
choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną).

Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do najbliższego i właściwego
dla miejsca przebywania zwierząt po-
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wiatowego lekarza weterynarii albo
za pośrednictwem lekarza weterynarii

opiekującego się gospodarstwem lub
właściwego miejscowo organu samo-

rządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie klasycznego pomoru: co dalej?
Po podjęciu podejrzenia choroby i dokonaniu zgłoszenia do czasu przybycia
urzędowego lekarza weterynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
• izolacji i strzeżenia w gospodarstwie

wszystkich przebywających tam
zwierząt;
• nie wywożenia z gospodarstw pasz,
odpadów oraz Żywności;
• nie wywożenia z gospodarstwa ma-

teriału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
• wyłożenie mat dezynfekujących
przed wejściem do chlewni oraz
wjazdem. «

Nowa koparko-ładowarka już pracuje
Adam Śliwakowski

G

mina Kłomnice, zakupiła
koparko-ładowarkę marki TEREX. Urządzenie to
oprócz standardowego wyposażenia
posiada dodatkowo dwie łyżki, tj.
łyżkę skarpową 1500 mm; oraz łyżkę
trapezową 300 mm. Maszyna ta została zakupiona z przeznaczeniem do
wykonywania prac melioracyjnych
na rowach gminnych, oraz robót dodatkowych na działkach gminnych.
W okresie zimowym sprzęt będzie
również wykorzystywany do odśnieżania dróg i załadunku nadmiaru śniegu z poboczy. Ze względu na
dużą ilość rowów na terenie Gminy

6

Kłomnice (około 600 km), oraz ich
złym stanem faktycznym, a co za tym
idzie problemami z lokalnymi podtopieniami podczas nawalnych opadów, Rada Gminy Kłomnice podjęła decyzję o zakupie sprzętu, który
poprzez udrażnianie ważniejszych
rowów melioracyjnych poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na
terenie Gminy Kłomnice.
W chwili obecnej koparko-ładowarka nieustannie wykonuje prace,
których efekty z pewnością poprawią
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo, aby zaktualizować wykaz

i zakres pilnych do wykonania prac
melioracyjnych, zostały rozdane sołtysom druki z prośbą o uwzględnienie w nich cieków odwadniających
i rowów przy drogach gminnych
wymagających konserwacji. Należy
także podkreślić, że poprzednie „mokre” lata, oraz nieprzewidywalność
klimatyczna utwierdziły nas w przekonaniu, że najlepszą metodą jest
zapobieganie podtopieniom, poprzez
sukcesywne i zaplanowane udrażnianie gminnego systemu melioracyjnego. «

„Zielone wzgórza nad Soliną…”
Halina Zielińska, Zenona Tomaszewska

Z

ielone wzgórza nie tylko nad
Soliną mogli podziwiać emeryci z Oddziału Rejonowego
PZERiI w Kłomnicach, którzy w dn.
19-21 VII byli na wycieczce w Bieszczadach.
Mówią, że najlepiej jest w Bieszczadach jesienią, ale i w lipcu można
podziwiać wspaniałe widoki: kwitnące
łąki, zielone wzgórza Beskidu Niskiego i Bieszczad z najwyższym szczytem
– Tarnicą (1348 m npm) oraz nie spotykane gdzie indziej w Polsce połoniny.
Jadąc Przedgórzem Bieszczadzkim
mijaliśmy po drodze znane i cenione
uzdrowiska w Iwoniczu, Rymanowie,
Ustrzykach, Polańczyku. W Rymanowie zwiedziliśmy prywatną hutę szkła
artystycznego. Podziwialiśmy w galerii
piękne przedmioty użytkowe typu wazony, lampy, misy itp. A także bajecznie
kolorowe szklane ptaki, zwierzęta, kwiaty.
W Sanoku zwanym „bramą Bieszczad” oglądaliśmy skansen czyli tradycyjne budownictwo i miasteczko galicyjskie (przełom XIX i XX w). Mieliśmy
okazję widzieć stare „kurne” chaty dawnych mieszkańców tych ziem: Pogórzan,
Łemków, Bojków, Ukraińców, Żydów
i Polaków, wymieszanie tradycji i kultur.
Na zakończenie pełnego wrażeń dnia
była wieczorna biesiada przy ognisku na
terenie ośrodka „Salamandra”. Przygrywał nam na gitarze i śpiewał muzykant
– prawdziwy bieszczadzki „zakapior”.
„Salamandra” to luksusowy hotel w Hoczwi – 5 km od Leska. Mieszkaliśmy
w komfortowo urządzonych pokojach,
a jedzenie było wyśmienite.
W sobotę była chyba największa
atrakcja – rejs po Zalewie Solińskim.
Wyruszyliśmy z Polańczyka i statkiem
„Tramp” przez godzinę pływaliśmy po
jeziorze, oglądając wyspy, półwyspy i górujące nad nami dokoła wzgórza. Jezioro
ma powierzchnię 22 ha, głębokość 40 m
a przy zaporze 60 m. Powstało w 1968r
w naturalnym zagłębieniu terenu. Wysiedlono stamtąd miejscową ludność,
a miejsce przez rok zalewano wodą.
Dzięki Zaporze w Solinie okoliczne tereny unikaja powodzi. Sama zapora jest
gigantyczną budowlą. Ma 82 m wyso-

kości i 664 m długości. Odbyliśmy długi
spacer po koronie zapory.
Zanim ruszyliśmy dalej w Polańczyku modliliśmy się w słynącym z uzdrowień Sanktuarium Matki Pięknej Miłości. Pani przewodnik opowiedziała
nam o okolicznościach i przyczynach
powstania świątyni i ostatnich uzdrowieniach.
W pobliskich Myczkowcach widzieliśmy drugą zaporę i jezioro. Zapora ma
tylko 12 m wysokości i 460 m długości.
W tej miejscowości na uwagę zasługuje Ogród Biblijny założony wspólnie
z partnerami słowackimi w Ośrodku
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej a finansowany ze środków unijnych. Ogród zajmuje powierzchnię 80 arów ma długość
230 m i zawiera 28 scen ze Starego i Nowego Testamentu. Obok roli popularyzatora Pisma Św. Ogród jest miejscem
refleksji, wypoczynku, pokazuje ciekawą
roślinność śródziemnomorską i Azji
Mniejszej. Nieco dalej znajduje się Centrum Kultury Ekumenicznej, w którym
można oglądać miniatury starych cerkwi i Kociołów: rzymsko – katolickich,
prawosławnych czy unickich na Ziemi
Bieszczadzkiej. To miejsca religijnego
kultu powstały dzięki Caritas w latach
2006-2010.
Przeglądając program wycieczki zainteresowaliśmy się nazwą „artysta od
koryt świńskich”. Okazało się, że to p.
Zdzisław Pękalski z Hoczwi – znany
w kraju i za granicą malarz, rzeźbiarz,
poeta od 50 lat zafascynowany Bieszczadami. To z nim mieliśmy spotkanie
w jego galerii urządzonej w piwnicy.
Najpierw na zewnątrz podziwialiśmy
rzeźby i obrazy powstałe w zmurszałych pniach drzew, niektóre dowcipne
i śmieszne. Potem z zapartym tchem
przez 2 godz. słuchaliśmy opowieści p.
Pękalskiego. Ten znakomity gawędziarz
wyjaśnił m.in. że dużo jego obrazów
i rzeźb powstało autentycznie w starych
korytach, ale też w dawnych żłobach
zwierzęcych, w nieckach, na deskach
i drzwiach pozyskanych ze spalonych
w czasie wojny cerkwi, domów i kościołów.
Kolejny dzień (niedziela) rozpoczę-

liśmy już o 7 rano. Zmierzaliśmy do
miejscowości Majdan, gdzie znajduje
się Muzeum Kolejnictwa i wielka atrakcja turystyczna, symbol Bieszczadów –
„Bieszczadzka Ciuchcia”. Wagonikami
jak z westernu przejechaliśmy trasę Majdan – Cisna-Przysłup (10km) z prędkością 10 km/godz. Kolejka powstała już
w 1898r i służyła do przewozu drewna
oraz transportu mieszkańców. Wyłączono ją z eksploatacji w 1994r, a od 1997
kursuje na trasie Smolnik – Przysłup
(długość 33 km). Kurs „bieszczadzką
ciuchcią” jest niewątpliwie atrakcyjnym
elementem wypraw w jeden z najpiękniejszych i najdzikszych zakątków Polski.
Pani przewodnik tak dobierała trasę przejazdu, że wiele ciekawych miejsc
mogliśmy podziwiać z okien autokaru np. cmentarze i pomniki żołnierzy
polskich, ukraińskich, słowackich poległych w walce z bandami UPA, miejsce
śmierci gen. K. Świerczewskiego pod
Baligrodem i inne. Przejeżdżaliśmy
przez Komańczę, gdzie w klasztorze
sióstr nazaretanek przebywał w odosobnieniu przez prawie 3 lata kard. Stefan
Wyszyński. Szkoda, że nie mogliśmy się
tam zatrzymać.
Mijaliśmy wiele atrakcyjnych miejscowości woj. podkarpackiego, a których
ciekawie mówiła p. przewodnik. Mieliśmy szczęście trafić na osobę o ogromnej
wiedzy, świetnym stylu przekazywania
wiadomości i kontaktu z wycieczkowiczami, wysokim poczuciu patriotyzmu
i wiary w Boga. Widać było, że to osoba,
która ukochała Bieszczady i poświęca
im z pasją swoje życie.
Po wielu atrakcjach dla oczu i ducha
przyszła kolej na coś dla podniebienia.
W przydrożnej restauracji w Pilznie
zjedliśmy smaczny obiad. O to postarał
się p. Ryszard Całus w porozumieniu
z Zarządem Związku. Dziękujemy za
wszystko naszemu zarządowi. Mogliśmy za panią przewodnik krzyknąć, że
… „było super”. W przyszłości chętnie
skorzystamy z dłuższych wycieczek
w inne ciekawe miejsca w Bieszczadach
lub jeszcze nieznane zakątki Polski.
A może wczasy? … «
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Realizacja programu „EDEN – od animacji
do partycypacji sołectw” w Zawadzie
Katarzyna Gabryjelska

S

ołectwo Zawada już trzy lata
temu przystąpiło do prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie programu
„EDEN – od animacji do partycypacji
sołectw”. W ramach tego programu
odbyły się m. in. szkolenia animatorów
oraz liderów społecznych, zorganizowano wiele spotkań i prelekcji dotyczących funkcjonowania sołectwa jako
takiego, byliśmy na wyjeździe studyjnym. Gościliśmy również studentów
z Collegium Civitas z Warszawy, którzy opracowali mapę potrzeb i zasobów
sołectwa Zawada.
Ostatnim etapem programu było
napisanie przez przedstawicieli sołectw biorących udział w projekcie
wniosków o przyznanie grantów w wysokości 5.000 złotych na realizację
przedsięwzięcia integrującego lokalną
społeczność. Nasz wniosek nawiązywał do działań stowarzyszenia „Nowa
Kultura”, którego twórcą jest Pan Marek Sztark, animator kultury mieszkający w Szczecinie. Zaprosiliśmy go do
współpracy.
Pierwsza wizyta Pana Marka w Zawadzie miała miejsce w dniach: 10-11
maja b. r. Historię sołectwa przedstawili mu panowie: Kazimierz Musiał, Andrzej Wilk i Krzysztof Wójcik. Następ8

nie odbyliśmy wycieczkę po Zawadzie,
w czasie której nasz animator mógł
zapoznać się z charakterystyką naszych
okolic. Po analizie naszych zasobów
zaproponował 4 przedsięwzięcia, które
jego zdaniem były najbardziej atrakcyjne w integrowaniu lokalnej społeczności. My wybraliśmy projekt „Zawada
w miniaturze”, polegający na wykonaniu makiety sołectwa z gliny. Pan Marek stwierdził, że nigdy nie realizował
takiego projektu w tak dużej miejscowości, uświadomił nam trudności, jakie możemy napotkać. Postanowiliśmy
jednak realizować to przedsięwzięcie.
Pierwszym problemem, jaki trzeba
było pokonać, był brak pieca do wypalania ceramiki. Okazało się jednak, że
taki piec jest w posiadaniu naszej gminy, gdyż został zakupiony ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kłomnicach. Pan Adam
Zając, wójt gminy Kłomnice, wyraził
zgodę na wypożyczenie pieca. Transport ciężkiego urządzenia nie byłby
możliwy bez pomocy Wojciecha Śliwakowskiego („Skład węgla – Konary”),
a także Rafała Makowskiego (firma
„Stemak”).
Druga wizyta naszego animatora
miała miejsce w dniach: 19-20 lipca

b. r. Przyjechał ze swoja córką Marią,
absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W piątek,
19 lipca b. r. odbyły się warsztaty plastyczne, etnograficzne i dziennikarskie. Ich namacalnym efektem była
duża plansza w kształcie koła, na której
uczestnicy namalowali swoją miejscowość w trzech częściach: „Ja i Zawada”,
„Zawada, jaką widzę” i „Zawada o jakiej marzę”. Praca była przez kilka dni
eksponowana na ścianie pawilonu GS.
Równolegle z warsztatami plastycznymi zorganizowane zostały wywiady
z najstarszymi, najciekawszymi bądź
najważniejszymi osobami z naszego
sołectwa. Dzieci miały okazję popróbować swoich sił w niełatwej sztuce
dziennikarskiej. W sobotę, 20 lipca
odbyły się warsztaty fotograficzne, których efektem końcowym były fotografie wszystkich budynków mieszkalnych
Zawady, posegregowane wg ulic i numerów posesji.
Trzecia wizyta naszych animatorów (pana Marka i jego córki) odbyła
się w dniach: 26-27 lipca. W piątek,
26 lipca, przystąpiono do najważniejszego etapu naszego projektu: lepienia
z gliny makiet sfotografowanych wcześniej budynków. Każdy z uczestników
miał za zadanie ulepienie z gliny ma-

kiety wybranego sfotografowanego
wcześniej budynku. Ten etap naszych
warsztatów zajął najwięcej czasu. Około dwóch tygodni trwało lepienie domów, szkoły, kościoła, strażnicy OSP,
sklepów. Powstały nawet miniatury
wozów strażackich, autobusu, kapliczek, elektrowni wodnej, a nawet przystanek autobusowy. Trwające warsztaty
zgromadziły około 20 - 25 osób stale
pracujących nad makietą. Natomiast
liczba uczestników, którzy przez cały
ten czas dołożyli choćby kawałeczek
pracy swoich rąk zbliżała się do 45 –
50. Nadmienić należy, że w pracę nad
makietą zaangażowali się także dorośli mieszkańcy Zawady. Można było
podziwiać całe rodziny skrzętnie pracujące nad budową domków. Nad całością prac czuwali i pomagali dwaj
zewnętrzni animatorzy: pan Marek
Sztark oraz Pani Marysia Sztark reprezentujący stowarzyszenie „Nowa Kultura”. Do najbardziej zaangażowanych
w to przedsięwzięcie osób należeli m.
in.: Luiza Musiał, Aleksandra Maciąg, Kacper Gonera, Andżelika Turek
i Krzysztof Wójcik (gościnnie).
Gdy makiety wyschły, nadszedł czas
ich wypalania. Nikt z nas nie miał o tym
pojęcia, jednak z pomocą przyszła nam
Pani Klaudyna Marciniak (gospodarstwo agroturystyczne w Garnku) i uporaliśmy się z tym w ciągu tygodnia.
17 sierpnia w sobotę późnym popołudniem „słowo stało się ciałem”. Nasza

zminiaturyzowana Zawada została zaprezentowana wszystkim mieszkańcom
naszej miejscowości. Oficjalną część
uroczystości rozpoczął występ Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice. Wspólnie
wysłuchaliśmy wspaniale zagranych
standardów jazzu tradycyjnego. Dla
wszystkich było jednak zaskoczeniem,
kiedy big band zagrał przebój „Ona
tańczy dla mnie”, a także światowy hit
„Gangam Style”. Po występie orkiestry
przemawiali kolejno główny animator
projektu – pan Marek Sztark oraz wójt
gminy Kłomnice – pan Adam Zając.
Na koniec mieliśmy okazję podziwiać
wyświetlany na projektorze film, przedstawiający całość prac nad projektem.
Imprezie towarzyszyła wystawa starych
fotografii, przedstawiających dawnych
mieszkańców wsi, drużyny straży pożarnej, a nawet nieistniejący już młyn
wodny. Gliniana makieta na każdym
robiła ogromne wrażenie, jednak wraz
z nastaniem nocy, kiedy każdy domek
został oświetlony, całość dała niesamowity efekt.
Nie będzie przesadą stwierdzenie,
że gliniana makieta całej miejscowości
jest ewenementem w skali kraju. Pan
Marek Sztark przyznał że jest to druga makieta, nad pracą której nadzorował. Przy czym na pierwszą składało
się 150 domków. A nasza miniaturowa
Zawada liczy około 400 budowli. Nie
można zapomnieć o podziękowaniach,
które należą się przede wszystkim wój-

towi Gminy Kłomnice Panu Adamowi
Zającowi, za wszelką okazaną pomoc
oraz wkład finansowy. Przy organizacji
całego projektu nieodzowne było także
wsparcie naszego proboszcza - ks. Jacka
Fuljantego. Jak zwykle mogliśmy liczyć
na zaangażowanie wszystkich organizacji w Zawadzie, a więc pomagał klub
sportowy „Warta Zawada”, Związek
Młodzieży Wiejskiej oraz Ochotnicza
Straż Pożarna w Zawadzie.
Wakacje dobiegają już końca. Dla
jednych będzie to kolejne, niczym nie
wyróżniające się lato. Dla mieszkańców
Zawady wakacje 2013 będą niezapomniane. Powstało coś co nie zniknie,
nie zginie. Czym można się będzie
chwalić jeszcze przez wiele lat. Dzieci
i młodzież zyskały nowe umiejętności,
nowe doświadczenia i wspomnienia,
ale także i przekonanie, że nawet najbardziej zwariowany pomysł może być
realny, że chcieć to móc.
Nieoczekiwanym skutkiem naszego
projektu jest wzrost zainteresowania
sztuką „lepienia z gliny”. Już odbyły
się pierwsze warsztaty ceramiczne dla
chętnych, prowadzone przez Luizę
Musiał. Pracownia ceramiczna została
zlokalizowana w budynku świetlicy parafialnej, udostępnionej na ten cel przez
proboszcza parafii Zawada, ks. Jacka
Fuljantego.
P.S. Film z realizacji naszego projektu
można obejrzeć pod adresem: http://
youtu.be/dxmpyLJynsE «

„Narodowe Czytanie” w Gminie Kłomnice
Teresa Raźniak

W

dniu 7 września 2013 r.
o godz. 18.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbyła się II edycja „Narodowego Czytania”. W tym roku były to
utwory Aleksandra Fredry. „Narodowe
Czytanie” zainicjował w całym kraju
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski. Mieszkańcy
Gminy Kłomnice zostali zachęceni do
czytania za pośrednictwem listu, który
otrzymał od Prezydenta Wójt Gminy
Kłomnice, pan Adam Zając.
Czytanie ma na celu promocję polskiej kultury, wzmacnianie wspólnoty
narodowej, zbliżanie pokoleń. Przypo-

mina o wartości dzieł polskich pisarzy,
budzi ducha zbiorowej tożsamości Polaków, promuje czytelnictwo. Wspólna lektura pereł polskiej literatury jest
wspaniałą przygodą intelektualną, sposobem na radosne spędzenie wolnego
czasu w towarzystwie osób, które łączy
miłość do rodzimej kultury.
Pani Renata Krawiec i Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej pani
Teresa Raźniak rozpoczęły czytanie
wierszem Ojczyzna nasza. W „Narodowym Czytaniu” brały udział dzieci
i młodzież, radni gminni i powiatowi, nauczyciele, bibliotekarze, emeryci i inni zasłużeni mieszkańcy naszej

gminy. Prezentacja utworów A. Fredry
rozbawiła wszystkich zgromadzonych.
Oprawę multimedialną przygotował
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
pan Leszek Janik. Akcja udowodniła,
że wspólne czytanie można zorganizować wszędzie, nawet w najmniejszej
miejscowości.
Organizatorzy serdecznie dziękują
Mieszkańcom Gminy za wzięcie udziału w II Edycji „Narodowego Czytania”.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
zainteresowanie tym wydarzeniem będzie równie duże, a może jeszcze większe. «
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Wspomnienie o Stanisławie Chmielarzu
Adam Zając

W

dniu 12 lipca 2013 roku
odszedł od nas na zawsze
wielki społecznik,- człowiek, którego życie i działalność,
wywarły niezatarty wpływ na kilka
pokoleń młodych ludzi w Kłomnicach i w innych miejscowościach dzisiejszej gminy. Jak wspomina druh
Jędrzej Moderski, kolega Stanisława z lat szkolnych (chodzili do jednej klasy w Szkole w Kłomnicach od
1936 do 1943 roku), „Stanisław, który
uwielbiał czytanie książek, a nie było
ich na wsi zbyt wiele, mimo, że taka
działalność w czasie okupacji groziła śmiercią, zorganizował w domu
swoich rodziców tajną wypożyczalnię polskich książek”. Jak wspomina
dalej druh Moderski, zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku rozpoczęły się
próby odtworzenia przedwojennych
drużyn harcerskich na terenie Kłomnic
i sąsiednich miejscowości. Stanisław
brał w tym czynny udział. Jednak zamiłowania sportowe skierowały go na

drogę, organizatora życia sportowego
w Kłomnicach. Powstał ludowy Zespół
Sportowy, którego Stanisław przez całe
lata był niekwestionowanym liderem.
Najpierw jako zawodnik, potem założyciel kolejnych sekcji sportowych, jak
sekcja kolarska, motorowa, tenisa stołowego oraz cały czas piłki nożnej to
tylko niektóre z zajęć jakim oddawał
się oprócz swojej pracy zawodowej,
Wieloletni prezes LZS Pogoń Kłomnice. Z biegiem lat był również sędzią
sportowym w piłce nożnej i w tenisie
stołowym. W czasach, gdy klub sportowy nie miał stałej siedziby, Stanisław udostępniał swój zakład pracy na
spotkania zarządu, tam też było biuro
klubu. Podsumowując Jego działalność
sportową to trzeba przyznać, że kilka pokoleń młodych ludzi, nie tylko
z Kłomnic – w tym piszący te słowa- swoją przygodę ze sportem zawdzięcza
właśnie Jemu. A przecież Ś.P Stanisław
był także przez wiele lat członkiem
zarządu OSP Kłomnice, a jego praca

Stanisław Chmielarz
społeczna na rzecz OSP, dorównywała wcześniejszej pracy w organizacjach
sportowych. We wspomnieniach nas
wszystkich, którzy mieli okazję z Nim
współpracować, pozostanie na zawsze
jako niestrudzony społecznik na trwałe
wpisany w historię naszej gminy. «

Serdeczne Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego
wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej w dniu 12.07.2013 r.

Śp. Stanisława Chmielarza

za słowa wsparcia, intencje mszalne, okazaną pomoc, złożone wieńce i kwiaty,

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, przybyłym Delegacjom,
a w szczególności Panu Adamowi Zając - Wójtowi Gminy Kłomnice,
Gminnym Jednostkom i Pocztom Sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych, Orkiestrze Dętej
oraz Działaczom i Sportowcom GLKS Gminy Kłomnice.
składa Żona i najbliższa Rodzina
10

,,Mocny akcent na starcie”
Dorota Rokicka-Anklewicz

S

zkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach już po raz drugi otrzymała certyfikat „SZKOŁA Z KLASĄ”.
Za pierwszym razem było to w roku
szkolnym 2002/2003 i teraz za rok
szkolny 2012/2013.
Nasza szkoła uczestniczyła w minionym roku szkolnym w trzeciej
edycji programu „Szkoła z klasą 2.0”,
który prowadzony był przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę
Wyborczą” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji
Agora. Program „Szkoła z klasą 2.0”
mierzył się z wyzwaniem, jakie stawia
przed polską edukacją rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Wypracowane w ramach
programu rozwiązania dydaktyczne
i organizacyjne stały się inspiracją
dla szkół w całej Polsce. Program
ten kształtował u uczniów umiejętność odpowiedzialnego korzystania
z Internetu, selekcji informacji, twórczego wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Hasłem tegorocznej edycji była „Współpraca 2.0”
- w ramach szkolnego Zespołu 2.0:
nauczycieli, koordynatora, dyrektora,
pomiędzy pedagogami, a ich podopiecznymi, a także wśród uczniów.
On – line współpracowali także nauczyciele tych samych przedmiotów
ze szkół w całej Polsce, wymieniając
się pomysłami na zajęcia, dobrymi
praktykami i materiałami. W naszej
szkole Zespół 2.0 stanowili: p. dyrektor Ryszard Krok, koordynator – p.
Dorota Rokicka – Anklewicz oraz
panie: Małgorzata Woszczyna, Marta
Krok, Małgorzata Piechowicz, Agata
Krok, Anna Sztuka i Anna Kowalik. Wszystkie zadania przewidziane
w harmonogramie zostały w terminie
zakończone, a osoby bezpośrednio
zaangażowane w program wywiązały
się ze swoich obowiązków. Pan dyrektor wykonał dwa zadania, szkolny ko-

ordynator – Dorota Rokicka
– Anklewicz zorganizowała
spotkanie otwierające, debatę
szkolną, pomogła przy tworzeniu szkolnego Kodeksu
2.0, zorganizowała Szkolny
Festiwal 2.0 oraz podsumowała pracę podczas spotkania końcowego. Również
członkowie Zespołu 2.0 zrealizowali wszystkie zadania
przewidziane dla nauczycieli, a końcowe efekty pracy w postaci projektów zaprezentowali na forum szkoły.
W ciągu roku był prowadzony blog
uczniowski „Blogujący Sienkiewiczacy”, za który otrzymaliśmy zieloną
odznakę „Działamy z TIK”. Wszystkie te działania i wielkie zaangażowanie wszystkich członków Zespołu 2.0
przyniosły rezultaty, ponieważ w połowie lipca otrzymaliśmy Certyfikat
„SZKOŁY Z KLASĄ 2.0”. Ponadto
za naszą pracę uzyskaliśmy również
dyplomy uczestnictwa w programie.
Należy dodać, że wszystkie osoby
bezpośrednio zaangażowane w ten
program miały dużo pracy, ponieważ nie tylko w rzeczywistości uczyły
i wykorzystywały technologię informacyjno – komunikacyjną (TIK),
ale również nieustannie musiały opisywać swoje działania na platformie
„Szkoły z klasą”. Dotyczyło to pana
dyrektora, szkolnego koordynatora
i sześciu nauczycieli. Ich poczynania
na bieżąco były sprawdzane i kontrolowane przez moderatorów, którzy
również mieli konkretne wymagania
i oczekiwania. Jednak i tym razem
nie zawiedliśmy, pomimo różnych
obowiązków udało nam się osiągnąć
zamierzony cel pokazując wszystkim, że jesteśmy szkołą na miarę XXI
wieku i po raz kolejny otrzymaliśmy
certyfikat „SZKOŁA Z KLASĄ”.
Nauczyciele zaangażowani w program pokazali, że nie tylko potrafią
wykorzystywać TIK w życiu codziennym, ale przede wszystkim w pracy
z uczniami. Udowodnili to podczas
Szkolnego Festiwalu Projektów, gdzie

zaprezentowali prace, które wykonali
uczniowie pod ich kierunkiem. Moderatorzy sprawdzając ich zadania
zwrócili szczególną uwagą na projekt
p. Małgorzaty Woszczyny pt. „Matematyka w architekturze”, który został zgłoszony do „Dobrych praktyk”,
czyli przedsięwzięć realizowanych
w szkole, które są wzorcowe i godne
naśladowania.
W tegorocznej edycji „SZKOŁY
Z KLASĄ 2.0” uczestniczyło 500
szkół, 3200 nauczycieli i dyrektorów,
60 000 uczniów realizowało zadania
w programie. Były prowadzone 972
blogi, na których uczniowie napisali
do siebie 40000 komentarzy. W województwie śląskim wzięły udział 62
szkoły, z czego 4 z powiatu częstochowskiego. Jednak Certyfikat 2.0
oraz dyplomy uczestnictwa otrzymała tylko nasza szkoła oraz jedna szkoła podstawowa z Częstochowy, gdyż
pozostałe po zarejestrowaniu się zrezygnowały lub nie wykonały wszystkich zadań przewidzianych w harmonogramie.
Jako szkolny koordynator „SZKOŁY Z KLASĄ 2.0” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach chciałabym podziękować
panu dyrektorowi i nauczycielom
uczestniczącym w programie za wysiłek, czas i zaangażowanie w ciągu całego roku szkolnego, które przyniosły
zamierzone rezultaty, a pozostałych
zachęcić do stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej
(TIK) na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. «
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Konkursy inspirowane twórczością Juliana

Tuwima w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku
Joanna Wójcik

W

czerwcu bieżącego roku
biblioteka szkolna Zespołu
Szkół im. B. Prusa w Garnku zorganizowała dwa powiatowe konkursy poświęcone twórczości Juliana
Tuwima: Powiatowy Konkurs na Ilustrację do Wiersza Juliana Tuwima oraz
Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji
Juliana Tuwima. Zostały one ogłoszone
w związku z ustanowieniem przez Sejm
RP roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima.
Konkursy były formą popularyzacji twórczości autora m. in. „Kwiatów polskich”
wśród uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum.
Kategoria klas I – III:
Imię i nazwisko
Miejsce
ucznia
I miejsce
Filip Woldan
II miejsce
Kacper Królak
II miejsce
Nicola Kleszcz
III miejsce:
Aleksandra Pietrzak
Wiktoria Nierobot
Wyróżnienie Agata Czerpak
Wyróżnienie Klara Kościuch

Założeniem Powiatowego Konkursu
na Ilustrację do Wiersza Juliana Tuwima
było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 dowolną techniką, przedstawiającej bohatera wybranego wiersza
lub scenkę inspirowaną utworem poety.
Wzięli w nim udział uczniowie z dziesięciu następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego
w Częstochowie, Szkoły Podstawowej
nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, Szkoły Podstawowej nr 24 im. J.M.
Szancera w Częstochowie, Szkoły Podstawowej im 74 Górnośląskiego Pułku
Piechoty w Sadowie k. Lublińca, Szkoły

Szkoła
SP w Kłomnicach
SP w Poczesnej
SP w Poczesnej
SP nr 14 w Częstochowie
SP w Kłomnicach
SP nr 14 w Częstochowie
SP nr 14 w Częstochowie

Kategoria klas IV – VI:
Imię i nazwisko
Miejsce
Szkoła
ucznia
I miejsce
Aleksandra Drab
SP w Kłomnicach
II miejsce
Weronika Rodziewicz SP w Garnku
SP nr 24
III miejsce
Aleksandra Tądel
w Częstochowie
Wyróżnienie
Marysia Chądzyńska SP w Poczesnej
SP w Sadowie k.
Wyróżnienie
Agnieszka Dukat
Lublińca
Wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego na
Ilustrację do Wiersza J. Tuwima miało
miejsce 12 czerwca podczas Powiatowego
Konkursu Recytacji Poezji J. Tuwima. Na
uroczystości obecni byli zaproszeni goście: radna powiatu częstochowskiego p.
mgr Lidia Burzyńska oraz radny Gminy
Kłomnice p. Janusz Ciastek.
W konkursie recytatorskim udział
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Podstawowej im. G. Morcinka w Poczesnej, Szkoły Podstawowej w Lgocie
Małej, Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach, Szkoły Podstawowej w Garnku, Szkoły Podstawowej
w Skrzydlowie, Szkoły Podstawowej
w Witkowicach.
Prace zostały oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie: p.
Anna Kusztal – artysta plastyk, rzeźbiarz,
p. Włodzimierz Grabowski – artysta plastyk, poeta, satyryk i p. Małgorzata Smolarczyk – bibliotekarz, pracownik filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach i przyznało następujące miejsca:

Tytuł ilustrowanego
utworu
„Ptasie radio”
„Lokomotywa”
„Lokomotywa”
„Okulary”
„W aeroplanie”
„Ptasie radio”
„Bambo”

Tytuł ilustrowanego
utworu
„Ptasie radio”
„Słoń Trąbalski”

Nauczyciel przygotowujący
mgr Beata Wyrwał
mgr Magdalena Wąsińska
mgr Magdalena Wąsińska
mgr Ewa Tomala - Brodecka
mgr Beata Wyrwał
mgr Dorota Gruszka
mgr Beata Chruścińska

Nauczyciel przygotowujący

„Idzie Grześ”

mgr Beata Wyrwał
mgr Magdalena Kos - Jafra
mgr Ewa Domańska Furmanek
mgr Magdalena Wąsińska

„Bambo”

mgr Irena Piątek

„Ptasie radio”

wzięło 20 uczniów z 7 gimnazjów. Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku gościł
w swych murach reprezentantów Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie,
Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni, Gimnazjum w Starym Cykarzewie,
Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum w Witkowicach, Gimnazjum
w Kłomnicach. Jury w składzie: p. Renata
Krawiec – instruktor teatralny, p. Małgo-

rzata Smolarczyk - bibliotekarz, pracownik filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kłomnicach, p. Włodzimierz Grabowski - artysta plastyk, poeta, satyryk oraz p.
Józef Żmudziński – doradca metodyczny
języka polskiego w SOD w Częstochowie wyłoniło spośród recytatorów następujących laureatów:

Miejsce
I miejsce

Imię i nazwisko
ucznia
Weronika
Dziagacz

I miejsce

Konrad Góra

II miejsce

Karolina
Kolompar

II miejsce

Łukasz Karoń

III miejsce

Anna Kosiń

III miejsce

Iga Kugiel

III miejsce

Klaudia Pyrzyk

wyróżnienie

Aleksandra Janik

wyróżnienie

Klaudia Musiał

wyróżnienie

Bartosz
Oziębowski

Szkoła
Gimnazjum
w Garnku
Gimnazjum
w Witkowicach
Gimnazjum nr 5
w Częstochowie
Gimnazjum
w Starym
Cykarzewie
Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu
Gimnazjum
w Witkowicach
Gimnazjum
w Blachowni
Gimnazjum
w Blachowni
Gimnazjum
w Garnku
Gimnazjum nr 5
w Częstochowie

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Częstochowie, Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu Społecznego
w Częstochowie, Fundację Edwarda, Józefiny, Jana Reszków, Księgarnię i Hurtownię Taniej Książki w Tuliszkowie, Firmę Handlową „ELF” Tomasz Uchnast,
Ciemna City w Częstochowie, Sklep
Ogólnospożywczy D. Kołodziejczyk
w Garnku, sklep SOFTMAR w Kłomnicach. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i słodki upominek,
a nauczyciele podziękowania.
Konkurs odbywał się w lirycznej scenerii. Uczestnicy występowali na tle pokoju
z kominkiem, fotelem bujanym oraz stoliczkiem, na którym znajdowały się tomiki
poezji Tuwima. Podczas konkursu recyta-

Tytuł recytowanego utworu

Nauczyciel przygotowujący

„Daleki tygrys”

mgr Dorota Kozłowska

„Colloquium niedzielne na
ulicy”

mgr Katarzyna Jastrzębska

„Bal w operze”

mgr Dorota Marlińska

„Mieszkańcy”

mgr Joanna Rodziewicz

„Ucieczka”

mgr Maria Machera

„Matka”

mgr Katarzyna Jastrzębska

„Miejscowa idiotka
z tutejszym kretynem”

mgr Bożena Synowicz

„Banalna historia”

mgr Bożena Synowicz

„Warszawa rozbłyskana”

mgr Dorota Kozłowska

„Zima”

mgr Dorota Marlińska
mgr Alina Grabna

torskiego można było obejrzeć wszystkie
prace plastyczne nadesłane na Powiatowy
Konkurs Plastyczny, które zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
Uczniowie Gimnazjum w Garnku przedstawili prezentację multimedialną pt. „Tuwim w interpretacji artystów”, dzięki której
wszyscy przypomnieli sobie „Ptasie radio”
w recytacji Ireny Kwiatkowskiej, „Lokomotywę” w interpretacji Piotra Fronczewskiego, „Wspomnienie” w wersji śpiewanej wykonane przez Czesława Niemena,
„Miłość Ci wszystko wybaczy” w wersji
Hanki Ordonówny oraz „Walc Brillante”
w wykonaniu Ewy Demarczyk. Następnie
uczniowie klas I – III szkoły podstawowej zaprezentowali własną interpretację
wierszy dla dzieci Juliana Tuwima, a gimnazjaliści – zaśpiewali - Bartek Ledwan
„Wspomnienie” i Kasia Ciastek „Miłość
ci wszystko wybaczy”. Chwile refleksji

uczestnicy konkursu i goście spędzili przy
słodkim poczęstunku, który ufundowali: Zakład Cukierniczy „Michaś” z Częstochowy, Piekarnia i Cukiernia BART
– PIEK z Lgoty Wielkiej oraz Piekarnia
Henryk Krysiak z Kłomnic.
Wydarzenia te dostarczyły zebranym wielu wrażeń estetycznych. Pani
Lidia Burzyńska – radna powiatu częstochowskiego i dyrektor Zespołu Szkół
w Skrzydlowie skomentowała atmosferę
konkursową następująco: Dzięki takim
przedsięwzięciom, jak zorganizowany przez
Waszą Szkołę Konkurs Recytacji Poezji J.
Tuwima, piękno mowy polskiej nigdy nie zaginie”, natomiast artysta plastyk Pan Włodzimierz Grabowski tak podsumował
obydwa konkursy: Poezja z malarstwem
mają wiele wspólnego. Są to uzupełniające się
sztuki. Obraz to milcząca poezja, a poezja to
mówiący obraz. «
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Jeszcze lepiej było na II Edycji
Kłomnickiego Jarmarku z Jajem
Renata Krawiec

W

ostatnią sobotę czerwca
udała się aura i udało się
Organizatorom - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłomnicach, z Dyrektorem i trzema Instruktorami wszystko, co było zaplanowane
na II Edycję Kłomnickiego Jarmarku
z Jajem. Przegląd Zespołów Folklorystycznych przeszedł najśmielsze oczekiwania Organiztorów pod względem
frekwencji i klimatu jaki stworzyły zespoły folkorystyczne. Gratulacjom nie
było końca, po imprezie ludzie z daleka, specjaliści, etnografowie, muzycy,
folkloryści, skromni ludzie z zespołów,
składali podziękowania. Za wyjątkową atmosferę na imprezie, integrację,
wspólną zabawę, śpiewy, radość, serdeczność taką zwykłą, szczerą, lepszą
niż w Bukowinie Tatrzańskiej, więcej
w Kazimierzu n/Wisłą. Nikt ze swoich
nie zauważył ogromnej pracy merytorycznej i organizacyjnej, poza „łatkami”przypinanymi nam, to sami musimy
to opisać i chwalić... Choć publiczność w tym dniu zapamiętuje jakieś
szczegóły z imprezy, potem w domu
zapominają.W tym roku uczestniczyło dziewiętnaście zespołów folklorystycznych z powiatu: cieszyńskiego,
tarnogórskiego, zawierciańskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, częstochowskiego, sieradzkiego,
radomszczańskiego.W przerwie w czasie przesłuchań wystąpił ze spektaklem Teatr Dzieci i Młodzieży z GOK
w Rędzinach, sztuka według Andrzeja
Maleszki w reżyserii P. Bogdana Wąchały. Gościnnie wystąpił Młodzieżowy Zespół Ludowy z Klonowej, powiat
sieradzki prowadzony pod kierunkiem
P. Grzegorza Gonery. Mimo krótkiej
działalności, bo tylko jeden rok, to
bardzo dobrze prezentujący pieśni ludowe - subtelnie i naturalnie. Wyjątkowo skromni ludzie, wróżę im wiele
sukcesów. Nasz Zespół Pieśni i Tańca
„Kłomnickie Płomyczki” pod kierunkiem P. Piotra Ozgi i akompaniamentem P. Kazimierza Kłoska, radził sobie
całkiem dobrze i urokliwie prezentował
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się na estradzie plenerowej. Przegląd
według harmonogramu trwał od godziny dziesiątej do wpół do czwartej.
Później czas oczekiwania dla wszystkich, a zwłaszcza dla zespołów - werdykt, odczytany przez Przewodniczącą
Jury: P. Magdalenę Banach - Makaruk
(dziennikarz, muzyk). I miejsce przypadło Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Nadolzianie” z Kaczyc, gm.
Zebrzydowice, pow. cieszyński, II miejsce - Regionalnemu Zespołowi „Małokończanie „ z Kończyc Małych, gmina Zebrzydowice, pow. cieszyński, III
miejsce -Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic. Nagroda
Specjalna przypadła za utwór z jajkiem
w roli głownej - Blachowiankom z Kapelą Blachowianie z Blachowni, pow.
częstochowski. Wyróżnienia ustne:
Zespół Śpiewaczy KGW „Grodzianki” z Grodziska, gm. Wręczyca Wielka, pow. kłobucki, Regionalny Zespół
Śpiewaczy „Nadolzianie” z Kapelą Kaczyce, gm. Zebrzydowice, pow. cieszyński oraz Folklorsytyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic. Nagrody
pieniężne zwycięzcom, w wysokosci 1
tys.zł, 800 zł, 700 zł i 500 zł rozdał uroczyście - Pan Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice. Kolejnym punktem programu były występy dzieci i młodziezy
- Laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Występowały dzieci z Klubu
Tańca Towarzyskiego „Styl” z Kłomnic, prowadzonego pod kierunkiem p.
Krystiana Chmielarza. Jedni śpiewający, drudzy tańczący podają wszystkim
radość i dzielą się zdolnościami, usposobieniami. Rodzice mają satysfakcję
i podziw oglądania pracy artystycznej
oraz nadzieję ożywienia talentów ich
dzieci.Oprócz, podobno dobrego żurku z jajkami przepiórczymi (nie spróbowałam, nie miałam sposobności)
podawanym przez niezmordowanego kucharza P. Janka Niedźwieckiego
w towarzystwie pomocnej i sympatycznej P. Magdaleny Ciastek z córką Kasią z Garnku- dziękujemy Wam! Pora
degustacji omletu z wielkiej patelni pod

kierunkiem mistrza patelni - P. Waldemara Załuskiego nastąpiła w godzinach wieczornych. Mimo widocznych
małych omletów (trzeba je przewracać)
wydano 1150 porcji. Omlet był puszysty, na słodko z dżemem. Pozanliśmy
dwa młodzieżowe zespoły: „Bedu” zmierzający do post - punk rocka, założony przez Rafała Nowakowskiego
z Częstochowy oraz „Wszystko Jasne”
Hip-hop - częstochowski skład tworzą raperzy.Jedni i drudzy chłopcy
sympatyczni, z zaintersowaniami muzycznymi, tworzą słowa, najważniejsze,
że odnajdują się we wspólnych zainterseowaniach, przekazując to innym,
zwłaszcza młodzieży. Wybór należał do
odbiorców. Wszystkim się nie dogodzi!
Gwiazdy polskiego kabaretu - Kabaret
Super Duo z Panem Marianem Opanią
i Wiktorem Zborowskim wywarł emocje wśród publiczności i miłe doznania
artystyczne. Na Zespół „Centurion”
kultowy zespół lokalny, na który czekali wszyscy: fani, sympatycy, przyjaciele,
całe rodziny i te z bliska, i te z daleka.
I doczekali się na muzykę i piosenki
w wykonaniu ulubieńców sprzed kilkudziesięciu lat. Odszedł od nich z zespołu, na zawsze śp. Krzysztof Wypych,
który podczas dwóch ostatnich koncertów w GOK - Kłomnice,w dniach
5 stycznia i 2 lutego dał wyjątkowy
wyraz kreatywności. Piosenkę „Lato”
dedykowali podczas koncertu pamięci
Krzysztofa Wypycha. Ale za to gościnnie i niepostrzeżenie wystąpiła z dawnych lat dziewczyna - Bożena Łukasik
(z domu Gonera) i fantastycznie wspierała wokalnie kumpli z zespołu. Dobra
polska muzyka rozrywkowa, utwory
z repertuaru Stana Borysa, Krzysztofa Krawczyka i Czesława Niemena,
ale również wiele własnych kompozycji. Zdolni ludzie utrzymujący między
sobą nić porozumienia przez muzykę,
a zwlaszcza przyjaźń, tą dawną, która
przetrwała mimo wszystko, mimo upłwu lat.Gratulacje i podziw! Dyskoteka
dopełniła dobrej atmosferze i temperaturze pleneru. Kłomnicki Jarmark
z Jajem 2013 współfinansowany był ze
środków Unii Europejskiej w ramach

Kłomnice Freestyle Jam

fot. Rafał Cieślak

fot. Katarzyna Sosnowska

Akcja Wakacje 2013

fot. Katarzyna Sosnowska

fot. Rafał Cieślak

fot. Rafał Cieślak

Jubileuszu
100-lecia kłomnickiej jednostki strażackiej
fot. Jan Milc

Mercedes dla OSP Konary
fot. Rafał Cieślak

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
fot. Rafał Cieślak

fot. Rafał Cieślak

fot. Marcin Krawczyk

fot. Rafał Cieślak

fot. Marcin Krawczyk

fot. Rafał Cieślak

II Edycja Kłomnickiego Jarmarku z Jajem
fot. Michał Bąk

Narodowe czytanie

działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wdzięczni jesteśmy za
wdzięczność właśnie naszym Darczyńcom:
1. P. Jan Niedźwiecki - Ferma Przepiórek Karsy, gm. Kobiele Wielkie
2. P. Paweł Grzondziel - Ferma Przepiórek Rędziny, gm. Żytno
3. P. Tomasz Drab - Sklep „Evita”
w Kłomnicach
4. P. Jadwiga i P. Jacek Pindychowie -

Sklep Lewiatan w Kłomnicach
5. P. Cezary Zatoń - Firma Przewozowa Czarbud w Kłomnicach
6. P. Mariusz Chrząstek - artysta rzeźbiarz z Częstochowy
Za wsparcie organizacyjne i pomoc
techniczną dziękujemy: P.Wiesławowi
Boral - Elektromat Bis - Bartkowice, P. Tomaszowi Dróżdż - Kłomnice,
P. Ryszardowi i P. Robertowi Zalas Kłomnice, P. Mariuszowi Pwroźniko-

„Nasi” na XIV Dożynkach
Powiatowych
Leszek Janik

W

dniu 8 września 2013
roku w Dąbrowie Zielonej
odbyły się XIV Dożynki Powiatowe. W tym roku Gminę
Kłomnice reprezentował Śpiewaczy
Zespół Folklorystyczny „Klepisko”.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
11:30 mszą świętą w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej. Podczas
mszy św. zostały poświęcone wieńce
dożynkowe przywiezione przez reprezentantów Gmin powiatu częstochowskiego. Po zakończeniu ceremonii
delegacje Gmin oraz zaproszeni goście udali się na plac dożynkowy, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
Podczas licznych występów artystycznych zaprezentował się także w 5 minutowym programie Zespół „Klepisko”
z Kłomnic. Oprócz zespołów ludowych
na scenie prezentowane były inne for-

my artystyczne. Główną atrakcją był
koncert zespołu folkowego BURAKY.
Ogłoszono też wyniki konkursu „Przodujący producent rolny”. Jednym z laureatów konkursu został mieszkaniec
naszej gminy Pan Sławomir Woldan
z Kłomnic. Piękna pogoda, która towarzyszyła całemu wydarzeniu, pozwalała
na zwiedzanie stoisk producentów rolnych oraz wystawców rękodzieła artystycznego. Prezentowany przez zespół
„Klepisko” wieniec dożynkowy, został
zrobiony przez członkinie zespołu (panie: Mirosławę Urbanik, Halinę Zając
oraz Annę Gonerę, stelaż pod wieniec
wykonali panowie: Piotr Zając oraz
Wiktor Zając ). Nad całością czuwała nestorka zespołu Pani Czesława
Szymczyk. Wieniec gminny można na
żywo obejrzeć w holu Urzędu Gminy
w Kłomnicach. «

wi z Kłomnic. Wszystkich wystawców,
wytwórców, twórców ludowych, którzy
zaszczycili swoją obecnością i pokazali
wyjątkowe umiejętności hodowlane,rękodzielnictwa artystycznego, kulinarnego - podziwiamy i serdecznie dziękujemy, życząc spotkania się w przyszłym
roku, jeszcze bardziej owoconego, obólnie dla nas nawzajem. «

Wiersz z okazji

poświęcenia zbóż
Dzięki Ci Boże za wszystkie dobra,
Za to, że ziemia daje nam plony,
Że karmić mamy czym nasze dzieci
Że lud od głodu jest ocalony.
Spojrzyj o Panie na nasze zboża
Żyta, jęczmienia, owsa, pszenicy
Niech będą zawsze tak jak dziś piękne
Chroń je od nawałnicy.
Broń je o Boże od zła wszelkiego
Spraw by nie brakło nam nigdy chleba
By kłos uginał się od ziarenek
O to modlitwy ślemy do Nieba.
Matko Najświętsza też pobłogosław
Te dary życia na ziemi
My się modlimy do Ciebie
Jesteśmy dziećmi Twoimi.
Prosimy Ciebie nasz Wielki Boże
Bo to Ty jesteś wszechmocny w Niebie
By w każdym roku na wieki wieków
Ludzie te zboża nieśli do Ciebie.
Janina Chrząstek

GAZETA KŁOMNICKA - LIPIEC / SIERPIEŃ / WRZESIEŃ

19

www.klomnice.pl

CHORZENALIA 2013

Święto Społeczności Lokalnych oraz Dożynki
Maria Kopacka- Fornal

O

statni weekend tegorocznych wakacji był emocjonujący nie tylko dla dzieci, które
już w poniedziałek miały rozpocząć
nowy rok szkolny. W sobotę 31sierpnia
2013 roku obyły się „Chorzenalia”, czyli
uroczystość organizowana przez społeczności lokalne dla społeczności lokalnych. Głównym organizatorem oraz
pomysłodawcą tej imprezy było bardzo
prężnie działające Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Oddział Dekanalny w Kłomnicach.
Nie była to pierwsza tego typu impreza,
ale jak wszystkie inne przedsięwzięcia
Stowarzyszenia, była „dopięta na ostatni
guzik”. W przygotowania zaangażowane
były również: Dom Dziecka w Chorzenicach, Zespół Szkół w Witkowicach oraz
Piąta Częstochowska Drużyna Harcerska „Orion”. Efekt finalny pozwala pokusić się o stwierdzenie, że w naszej okolicy
mieszkają kreatywne dzieciaki i wspaniała młodzież, z których możemy być
dumni. Kolejni współorganizatorzy to:
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Witkowicach oraz Rady Sołeckie
Chorzenic, Witkowic i Nieznanic. Patronat honorowy nad Chorzenaliami sprawował Starosta Powiatu Częstochowskiego i Wójt Gminy Kłomnice. Patronat
Medialny objęły: Telewizja NTL, Urząd
Gminy, Tygodnik Katolicki Niedziela,
Gazeta Kłomnicka, Katolickie Radio Fiat
i Gazeta Częstochowska. Cała uroczystość nie mogłaby odbyć się bez współpracy: Banku Spółdzielczego w Kłomnicach, Gospodarstwa Agroturystycznego
20

Niezapominajka, Klubu CKM Włókniarz S.A. Częstochowa, Aeroklubu Częstochowskiego, Sekcji łuczniczej klubu
sportowego „Kmicic” z Kruszyny i szkółki jeździeckiej Mistrall z Rzek Wielkich.
W przygotowaniach festynu uczestniczyło również wiele innych osób. W sali OSP
każdy mógł skosztować domowego ciasta z kawą lub herbatą, pysznego bigosu
i ciepłego barszczyku na zakwasie, które
okazały się majstersztykiem umiejętności kulinarnych naszych Pań Gospodyń.
Można było również spróbować potraw
regionalnych z różnych stron Polski tj.
sękacz, tatarczuch, śledzie po kaszubsku
z ziemniakami, oscypki, pajda chleba ze
smalcem, a wszystko popić bezalkoholowym piwem jałowcowym. Scena, która zachwycającymi dekoracjami cieszyła
oczy wszystkich zebranych, przystrojona
została przez mieszkańców, a cały teren,
gdzie miała miejsce ta szczególna impreza, był czysty i schludny, za sprawą ciężkiej pracy strażaków z OSP w Chorzenicach. Przed sceną pięknie prezentowały
się wieńce dożynkowe.
Chorzenalia 2013 rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona przy ołtarzu polowym przez proboszcza parafii w Witkowicach. Po Mszy św., która rozpoczęła
dożynki wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół
w Witkowicach z programem poetyckim „W kruszynie chleba”. Następnie
Orkiestra Dęta z Kłomnic zagrała znane
utwory, wprawiając tym samym zgromadzonych w nastrój dobrej zabawy. Dzieci
i młodzież miały możliwość nauczyć się
prostych kroków Hip – Hopu pod okiem

Krzysztofa Kowalczyka. Zaprezentował
się również zespół obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc oraz zespół muzyczny
z „Naszej Przystani”. Rozstrzygnięto też
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W niecierpliwości na werdykt oczekiwały ekipy z miejscowości Chorzenice,
Witkowice, Nieznanice, Kłomnice, Rzerzęczyce, Huby, Adamów i Skrzydlów.
Pierwsza nagrodę otrzymały Witkowice.
Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio wieńce z Rzerzęczyc i ze Skrzydlowa.
Nagroda publiczności przypadła również
sołectwu Rzerzęczyce.
Wieczór uświetnili swoim występem
Piotr Szumlas oraz Jakub Zaborski –
zwycięzcy muzycznego show „Must Be
The Music”. Gwiazdami wieczoru byli
pani Elena Rutkowska z zespołem „Cygańskie Czary”. Występy gwiazd spotkały się z bardzo entuzjastyczną reakcją publiczności – wszyscy śmiali się i tańczyli
w rytm muzyki.
Atmosfera „Chorzenaliów” zauroczyła członków zespołu Cygańskie Czary;
na swojej stronie w jednym z portali społecznościowych umieścili adnotację z podziękowaniami dla mieszkańców gminy
Kłomnice za wspaniałą zabawę i niepowtarzalną atmosferę. Dla najbardziej wytrwałych zagrał zespół Sweet Dreams.
Wszystkim organizatorom i współorganizatorom należą się podziękowania
i gratulacje – ich owocna współpraca pozwoliła zorganizować uroczystość, która
na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. «

Kłomnice najlepszą orkiestrą festiwalu!
Relacja z II Ogólnopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dętych – Gidle 2013
Krzysztof Jabłoński

W

niedzielę, 1 września,
w Gidlach odbył się II
Ogólnopolski
Festiwal
Orkiestr Dętych. Orkiestra Dęta
Gimny Kłomnice znalazła się w gronie wyśmienitych zespołów takich jak:
orkiestra z Gidel, Pławna, Włoszczowy, Burzenina, Kamieńska, Piotrkowa Tryb., Dąbrowy Zielonej, Miedźna i Dobrzelowa.
Festiwal rozpoczął się o godz.13.30
uroczystą paradą ulicami Gidel. Nasz
zespół prezentował się dostojnie pod
pewną ręką tamburmajora Marcina
Gały. O godzinie 14.00 prawie pół
tysiąca muzyków z dziesięciu zaproszonych orkiestr pod dyrekcją Adama
Tomczyka – kapelmistrza orkiestry
dętej z Pławna, wykonało wspólnie
marsza ”Pochód”. Następnie po oficjalnym otwarciu festiwalu przez włodarza
gminy Panią Wójt Krystynę Kubasiak
rozpoczęły się przesłuchania konkursowe.
Wszystkim orkiestrom przysłuchiwało się czujnie znakomite jury w składzie:
- Tomasz Hadrian (kapelmistrz orkiestry z Konopisk)

- Ewa Warzecha (dyrektor Zespołu
Szkół Muzycznych w Częstochowie)
- Janusz Yanina Iwański (polski muzyk
jazzowy i rockowy)
Podczas ogłoszenia wyników emocje sięgały zenitu, jednak warto było
poczekać na ich koniec. Jak się okazało
Nasza orkiestra decyzją jury uplasowała się na najwyższej pozycji zdobywając pierwsze miejsce oraz główną
nagrodę festiwalu – zestaw perkusyjny Pearl. Aby przygotować się do tej
muzycznej imprezy orkiestra wyjechała na 5 dniowe warsztaty muzyczne
do Zakopanego gdzie
pod okiem swoich instruktorów doskonaliła
swoje umiejętnośći gry
na instrumencie – było
warto!
Sukces był już
czwartym z kolei spektakularnym osiągnięciem tego młodego zespołu! Przypominamy,
iż na pierwszej edycji
festiwalu w Kłomnicach orkiestra zajęła
zaszczytną drugą loka-

tę tuż za orkiestrą z Mykanowa.
Poniżej wyniki niedzielnych zmagań, miejsca oraz wyróżnienia:
I miejsce - Orkiestra Dęta Gminy
Kłomnice
II miejsce - Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra Dęta działająca przy GOK
w Lipiu
III miejsce - Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielonej
I Wyróżnienie - Strażacka Orkiestra
Dęta Gidle
II Wyróżnienie - Miejska Orkiestra
Dęta z Piotrkowa Trybunalskiego
III Wyróżnienie - Orkiestra Dęta OSP
w Miedźnie «

Zaproszenie

na Jubileuszowy X Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
który odbędzie się w Hali Sportowej w Kłomnicach
w dniu 28 września 2013 r.
Bloki Taneczne godz. 10.00, 13.30, 17.00
Wzorem lat ubiegłych, Turniej będzie w części charytatywny z przeznaczeniem
na dofinansowanie do leczenia dziecka z terenu Gminy Kłomnice.
Serdecznie zapraszają Organizatorzy

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
Klub Tańca Towarzyskiego „STYL” przy GOK
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Główne uroczystości Jubileuszu 100-lecia
Jan Milc

K

oniec XIX i początek XX
wieku na ziemiach polskich to
w dalszym ciągu noc zaborów
i niewoli. Mimo, że funkcjonariusze
zaborców coraz częściej wykazywali
skłonność do przekupstwa i korupcji
to jednak ich skuteczność w zwalczaniu ruchów narodowowyzwoleńczych
była nadal bardzo wysoka. Toteż nie
podejmowano w tym okresie naszej
historii kolejnych zrywów niepodległościowych, na wzór powstania kościuszkowskiego czy styczniowego.
Przeważył pogląd racjonalnego rozwoju społeczeństwa, w oparciu o rozwój
gospodarczy. Nie zaniechano jednak
pracy patriotycznej w organizacjach,
których działalność zaborca akceptował. Jednym z takich miejsc były dość
prężnie rozwijające się straże pożarne.
Rozwój straży pożarnych był poniekąd wymuszony na ówczesnych
władzach, jako że pożary miast i wsi
pochłaniały ogromny majątek i nie wystarczały do ich zwalczania samoistnie
lub przymusowo organizujące się grupy
mieszkańców. Należało zatem tworzyć
i odpowiednio wyposażyć organizacje
strażackie zdolne skutecznie walczyć
z pożarami. Straże pożarne powstawały
najpierw w miastach, a nieco później
także na terenach wiejskich. Z tych
możliwości skorzystało także nasze,
kłomnickie społeczeństwo.
Pomysł utworzenia straży ogniowej
ochotniczej powstał prawdopodobnie
już w 1910 roku i wtedy podjęto pierwsze starania o utworzenie jednostki.
Jednak ówczesna machina urzędnicza
miała olbrzymią bezwładność i czynności administracyjno-prawne przeciągały się w nieskończoność. Nadszedł
wreszcie ten długo oczekiwany moment i w dniu 19 grudnia 1913 roku
gubernator Guberni Piotrkowskiej
podpisał dekret zezwalający na utworzenie jednostki strażackiej w Kłomnicach. Datę tą uważa się za dzień jej
powstania.
Obok utworzenia parafii, powołania
szkoły powszechnej, powstania kółka
rolniczo-spożywczego, było to w tym
czasie jedno z najważniejszych i nie22

zwykle istotnych wydarzeń dla rozwoju
Kłomnic i okolicy.
Zgodnie z przyjętym planem obchodów Jubileuszu 100-lecia kłomnickiej jednostki strażackiej w niedzielę,
30 czerwca br. odbyły się uroczystości
główne. Obchody rozpoczęło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której
wyryto: W HOŁDZIE ZAŁOŻYCIELOM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁOMNICACH, ZACNYM OBYWATELOM KŁOMNIC
I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOSCI,
W 100-LECIE ISTNIENIA JEDNOSTKI DRUHNY I DRUHOWIE
OSP KŁOMNICE. 30 CZERWCA
2013 R.
Następnie goście i gospodarze święta uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej w intencji jednostki. Mszę św.
koncelebrowali: kapelan strażaków powiatu częstochowskiego ks.kan. Sławomir Galasiński oraz proboszcz parafii
p.w. św. Marcina BW w Kłomnicach
ks.kan. Mirosław Turoń. We Mszy św.
uczestniczył także krajowy kapelan
strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego ks.kpt. Adam Glajcar.
Część ceremoniałową, której komendantem był mł.bryg. Przemysław
Zieliński przeprowadzono na błoniach
przy Hali Sportowej w Kłomnicach.
Warto tu dodać, że uroczystości jubileuszowe zostały połączone z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka.
W uroczystości obok licznie zgromadzonych jednostek z terenu powiatu
częstochowskiego, a także zaproszonych jednostek z powiatu radomszczańskiego i kłobuckiego wzięli udział
wysocy przedstawiciele władz Związku
OSP RP. Wśród gości byli m.in.: gen.
bryg. Zbigniew Meres – Wiceprezes
Zarządu Głównego ZOSP RP, Prezes
Zarządu OW ZOSP RP w Katowicach, senator RP; Ireneusz Skubis –
Wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP
w Katowicach, Prezes Zarządu OP
ZOSP RP w Częstochowie; st.bryg.
Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Częstochowie; Adam Zając – Prezes Zarządu OG ZOSP RP,
Wójt Gminy Kłomnice; mł.bryg. Prze-

mysław Zieliński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku,
Komendant Gminny OSP w Kłomnicach; Andrzej Kwapisz – Starosta Częstochowski; Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice;
członkowie Zarządu OP ZOSP RP
w Częstochowie; pracownicy KM PSP
w Częstochowie; Wójtowie sąsiednich
gmin; Radni Gminy Kłomnice.
Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i odznaki związkowe.
Złoty Znak Związku nadano jednostce-jubilatce. Odznaczeniem udekorowano sztandar jednostki.
Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali dh dh:
1. Bogumił CZARNECKI;
2. Marcin MILC;
3. Jacenty WOSZCZYŃSKI;
Srebrny Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali dh dh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Krystyna POSTAWA ;
Jan F. MILC;
ks.kan. Mirosław TUROŃ;
Stanisław CHMIELARZ;
Krzysztof CHĄDZYŃSKI;
Konrad KRZYCZMONIK;
Norbert OLESIŃSKI
Łukasz PINDYCH;
Adam STENPIEŃ;
Krzysztof WRÓBEL;
Bartłomiej ZATOŃ.

Brązowym Medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa” udekorowani zostali
dh dh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agnieszka BŁACHOWICZ;
Anna BUGAJ;
Żaneta WIŚNIEWSKA;
Marcin GAŁA;
Piotr GONERA;
Piotr JANICKI
Kamil KOŁODZIEJCZYK;
Damian MATUSZCZAK;
Damian OLESIŃSKI.

Przyznano także Odznaki „Strażak

Wzorowy” , którymi odznaczeni
zostali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piotr BŁACHOWICZ;
Bartosz DZIONEK;
Marcin KLUSKA;
Tomasz KLUSKA;
Dominik KOZA ;
Michał OWCZAREK;
Daniel SOŚNIAK;
Rafał SZYDA.

Wręczone zostały także pamiątkowe Medale 100-lecia OSP Kłomnice
przedstawicielom władz związku, instytucji i zaproszonych jednostek strażackich.
Odznaczenia, odznaki i medale
okolicznościowe wręczali: gen.bryg.
Zbigniew Meres, Ireneusz Skubis,
Adam Zając i Stanisław Piech.
W części nieoficjalnej wystąpili lokalni artyści z krótkimi koncertami.
Swoje umiejętności zaprezentowała
również Gminna Orkiestra Dęta, którą współtworzy Orkiestra Dęta OSP
Kłomnice. Był też pokaz ratownictwa

drogowego oraz wystawa zabytkowego
i współczesnego wyposażenia strażackiego.
Na zakończenie wystąpił romski zespół artystyczny „Hitano”, dając świetny koncert pełen popisów wokalnych
i instrumentalnych.
Obchody Jubileuszowe nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego
i organizacyjnego Przyjaciół kłomnickiej jednostki strażackiej. Wśród
wspierających, którym tą drogą członkowie OSP Kłomnice składają wyrazy
uszanowania i podziękowania są:
INSTYTUCJE – Gmina Kłomnice
na czele z Wójtem Adamem Zającem,
GOK Kłomnice z Dyrektorem – Leszkiem Janikiem, Zespół Szkół w Kłomnicach z Dyrektorem – Barbarą Kanoniak, BANK SPÓŁDZIELCZY
w Kłomnicach z Prezesem Barbarą
Dominiak.
PRZEDSIĘBIORSTWA - AGD –
Sylwester Nierobot - Kłomnice, „ALTANA” – Katarzyna Charaziak-Borkowska – Kłomnice, BAJPAX – Jerzy
Burzyński Nieznanice, „CARINA” –

Mercedes dla OSP Konary
K. T. Wilkoszewscy

S

trażacy z Konar mają powody do
radości. Dzięki staraniom prezesa OSP Konary Jana Piecha,
miejscowych strażaków, Wójta Gminy
Kłomnice a zarazem prezesa ZOSP
RP dh Adama Zająca, Komendanta
Gminnego ZOSP RP dh Przemysława Zielińskiego, p. Adama Równiaka, a decyzją Rady Gminy Kłomnice
Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach pozyskała średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes
1222 AF. Zastąpił on w podziale bojowym wysłużonego Stara 244.
Dnia 14 lipca br. na terenie ZS
w Konarach odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu
rozpoczęte podniesieniem flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy,
po czym Mszę Świętą polową odprawił
ks. kanonik Mirosław Turoń. Oficjalnego przekazania kluczy na ręce kierowcy
i naczelnika miejscowej OSP dokonali
dh Przemysław Zieliński - Komendant
Gminny ZOSP RP, dh Adam Zając
- Wójt Gminy Kłomnice i prezes Za-

rządu Gminnego ZOSP RP oraz Przewodniczący Rady Gminy - dh Jarosław
Łapeta. Kolejnym punktem uroczystości
było wręczenie medali i odznaczeń druhom z terenu gminy. Mieszkańcy Konar
oraz zgromadzeni goście byli również
świadkami defilady pocztów sztandarowych i wozów bojowych ul. Szkolną. Na
miejsce uroczystości zawitali przedstawiciele Urzędu Gminy Kłomnice oraz
oficer z KM PSP Częstochowa kpt.
Paweł Froch. Na ceremonii nie mogło
zabraknąć jednostek
OSP z gminy Kłomnice, które stawiły
się w komplecie oraz
OSP z Ulesia. Swój
pokaz dla zgromadzonych mieszkańców dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Kłomnic pod batutą Krzysztofa Jabłońskiego. Na zakończenie nie zabrakło

Krystyna Rachwalik - Kłomnice, „CEMEX” Cementownia Rudniki, „DOMMAR” – Maria i Jerzy Wąsikowscy
- Kłomnice, „EVITA” Ewa i Tomasz
Drab - Kłomnice, GS „SCh”Kłomnice
– Prezes Zbigniew Wawrowski, „KOMINKI” – Janusz Dzionek - Kłomnice, „LEWIATAN” Jadwiga i Jacek
Pindych – Kłomnice, Błażej i Marek
Ligoccy s.c. - Kłomnice, „NIEZAPOMINAJKA” – Elżbieta i Mirosław Ślęzak - Garnek, PIEKARNIA pp. Krysiaków - Kłomnice, PIEKARNIA pp.
Rybaków - Kłomnice, „RAFMOT” –
Sylwia i Rafał Rachwalikowie - Kłomnice, ROL-BUD – Wiesław Frymus
Nieznanice, „SŁAWMOT” – Sławomir Rychlewski – Kłomnice, UBEZPIECZENIA Cieślak - Kłomnice,
Skład Opału – Wojciech Śliwakowski
Konary, „WIMAR” Stacja Diagnostyczna– Kłomnice oraz ponad 150
mieszkańców Kłomnic, którzy nabyli
okolicznościowy kalendarz strażacki na
2013 rok. «

występów uczniów z ZS w Konarach.
Od występu oddziału przedszkolnego
przez klasy I-III aż do solowych występów Kasi Chrząstek czy Patrycji Brondel. Zgromadzonych gości rozśmieszali
skeczem Monika Psiuk i Marek Dróżdż.
Słuch o strażakach z Konar jednak nie
zaginął 14 lipca gdyż 6 tygodni po oficjalnym przekazaniu samochodu dali
o sobie znać na Gminnych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych gdzie obronili
3 miejsce w kategorii drużyn męskich.
MDP nie pozostało gorsze i wywalczyło
2 miejsce pokazując, że straż w Konarach
ma solidne zaplecze na długie lata!. «
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Wyjazdy OSP do akcji
Adam Równiak

W

tym artykule chciałbym w skrócie przedstawić i podsumować ilość
wyjazdów jednostek OSP z terenu
Gminy Kłomnice do pożarów oraz
innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla mieszkańców Naszej Gminy. W okresie od początku stycznia
do końca sierpnia 2013 roku strażacy
wyjeżdżali do akcji łącznie 236 razy
z czego do pożarów 136 razy, pozostałe wyjazdy stanowiły: miejscowe
zagrożenia 79 razy, alarmy fałszywe 4

razy oraz wyjazdy gospodarcze 17 razy.
Wyjazdy jednostek OSP zawsze wiążą
się z pewnymi wydatkami, a im wyjazdów więcej tym generowane są większe
koszty udziału w akcjach gaśniczych
i ratowniczych. Te 236 wyjazdów kosztowało budżet Gminy około 75 tysięcy
złotych, są to koszty zużycia paliwa do
samochodów pożarniczych i sprzętu,
amortyzacji sprzętu i samochodów, naprawy i zakupy uszkodzonego sprzętu
i pojazdów. Kwota ta byłaby znacznie
większa gdyby nie fakt, iż strażacy OSP

z Gminy Kłomnice nie pobierają ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do
akcji. Wszystkie jednostki zgodnie zrezygnowały z pobierania ekwiwalentu.
Zbliża się jesień czyli znowu zwiększony okres pracy strażaków ochotników,
gdyż są wypalane nieużytki, których
pożary stanowią znacząca większość
wszystkich wyjazdów. Także jeszcze raz
apelujemy o niewypalanie nieużytków,
suchych traw oraz młodników. Wyjazd
strażaków do tego rodzaju zdarzenia
może spowodować, że zabraknie Ich
tam gdzie może być zagrożone ludzkie
życie.. «

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Przemysław Zieliński

W

słoneczną niedzielę 25
sierpnia na stadionie Klubu Sportowego „METAL”
w Rzekach Wielkich odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ilość startujących drużyn w tym
roku była rekordowa i było ich aż 20.
Startowało 6 Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, 4 kobiece i 10 męskich
drużyn pożarniczych. Celem zawodów
jest w szczególności mobilizowanie do
intensywnego szkolenia pożarniczego,
zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo –gaśniczych,
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz

przygotowanie do startu w zawodach
wyższego szczebla.
Zawody rozpoczęły się wprowadzeniem wszystkich drużyn na płytę boiska
i meldunkiem Komendanta Gminnego
Związku OSP RP w Kłomnicach dh
Przemysława Zielińskiego składanym
Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Adamowi Zającowi,
który po powitaniu wszystkich drużyn
i komisji sędziowskiej otworzył zawody.
Pięcioosobowej komisji sędziowskiej z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie przewodniczył bryg. Jacek
Frymus. Zaraz po otwarciu odbyła się
odprawa dowódców drużyn z komisja sędziowską. Wylosowano kolejność
startów i omówione zostały szczegóły

sędziowania poszczególnych konkurencji. Po odprawie drużyn rozpoczęła się
rywalizacja. Najpierw odbyła się konkurencja: ćwiczenie bojowe potem sztafeta
pożarnicza dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Następnie sztafeta pożarnicza dla kobiecych drużyn pożarniczych, potem dla męskich a następnie
druga część zawodów czyli ćwiczenie
bojowe popularnie nazywane „bojówką”.
W sztafecie pożarniczej MDP dziewięcio-osobowa drużyna miała za zadanie
pokonać dystans 400 m, z ustawionymi
w każdej strefie przeszkodami w jak najkrótszym czasie, nie popełniając błędów
technicznych. W sztafecie pożarniczej
kobiecych i męskich drużyn zadaniem
było pokonać dystans 7x50 m, również

fot. Rafał Cieślak
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z ustawionymi na poszczególnych odcinakach przeszkodami.
W ćwiczeniu bojowym kobiet i mężczyzn drużyny musiały zbudować: dwie
linie gaśnicze, linie ssawną, uruchomić
motopompę, zassać wodę ze zbiornika
i w jak najkrótszym czasie, nie popełniając oczywiście błędów, wykonać zadanie.
Rywalizacja w każdej kategorii była bardzo zacięta. Każdy zespół dawał z siebie
wszystko. Nikt się nie oszczędzał, a błędy, które popełniono komisja sędziowska skrupulatnie wyłapywała i niestety
doliczane były punkty karne. I trzeba
tu jasno powiedzieć, że za nieznajomość
regulaminu, drużyny otrzymywały również niepotrzebne punkty karne. Mimo
wszystko zgromadzona dość licznie publiczność mogła być zadowolona z poziomu sportowego zawodów.
Po zakończeniu rywalizacji i po
podliczeniu wyników wszystkie drużyny zostały ponownie wprowadzone na
płytę boiska na odczytanie wyników
i zakończenie zawodów. Przewodniczący komisji sędziowskiej bryg. Jacek
Frymus odczytał protokół z zawodów.

I tak: w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych I miejsce zajęła drużyna OSP Kłomnice, II miejsce zajęła drużyna OSP Konary, III miejsce
drużyna OSP Chorzenice, IV miejsce
drużyna OSP Karczewice-Garnek,
V miejsce drużyna OSP Zdrowa i VI
miejsce drużyna OSP Rzerzęczyce.
Brawo młodziki!!! W klasyfikacji drużyn kobiecych najlepszy wynik i I miejsce zajęły dziewczęta z OSP Kłomnice,
na II miejscu drugim sklasyfikowano
OSP Rzerzęczyce i III miejsce zajęła
drużyna OSP Karczewice-Garnek i na
IV miejscu OSP Chorzenice. Brawo
dziewczyny!!! Rywalizacja wśród męskich drużyn zakończyła się w tym roku
następująco: I miejsce zajęła drużyna
z OSP Zdrowa, II miejsce drużyna
z OSP Karczewice-Garnek, III miejsce drużyna z OSP Konary. Pozostałe
drużyny: IV miejsce- OSP Kłomnice,
V miejsce – OSP Nieznanice, VI miejsce- OSP Rzerzęczyce, VII miejsceOSP Chorzenice, VIII miejsce- OSP
Zawada, IX miejsce- OSP Pacierzów, X
miejsce- OSP Skrzydlów.

Pełna integracja i aktywizacja
Renata Krawiec

W

sobotę 10 sierpnia, odbyła
się na zakończenie XXIII
Edycji Akcji Wakacje 2013
Impreza Integracyjna i Jarmark Garażowy. Świetnie przygotowane dzieci
do Jarmarku, sprzedawały i wymieniały rzeczy znalezione w piwnicach,
zakamarkach mieszkań, na strychu.
Szalenie aktywizuje dzieci i młodzież
ta forma pracy. Niesamowicie kolorowo, radośnie, mimo niesprzyjającej aury,
Wyjątkowe zajęcie dla naszych dzieci, same emocje. Taki Jarmark garażowy trzeba wprowadzać częściej, byłoby
z większą satysfakcją finansową, dla naszych dzieci. Do naszego Jarmarku Garażowego dołączyły dzieci i młodzież
z Ogniska Opiekuńczo-Wychowawczego TPD z Częstochowy z Panią Haliną
Krzypkowską, Rafałem Krzypkowskim
i wolonatriuszką P. Agnieszką Wiewiórą. Grupa liczyła sobie siedemnaścioro
osób. Zostały przywiezione z Częstochowy i z powrotem po imprezie dzięki
serdeczności Pana Cezarego ZatoniaFirma Przewozowa „Czarbud” z Kłom-

nic. W rezerwie postawiliśmy na placu
przed GOK namioty, wszystko bowiem
miało mieć miejsce w plenerze. Jedynie
został grill i smażenie frytek. Ale zastępczo sala widowiskowa musiała przyjąć ogromną liczbę uczestników Akcji
Wakacje z rodzicami, znajomymi, gośćmi z Częstochowy. Obejrzeliśmy krótki
film wakacyjny z ostatniej Edycji Akcji
Wakacje, zrealizowany przez Dawida
Chybalskiego. Grupa Taneczna” Tancerze” pod kierunkiem Karoliny Gonery
zaprezentowała dobry poziom wakacyjnego tańca nowoczesnego. Dzieci czytały pod moim kierunkiem śląskie wyliczanki, trochę tekstów Juliana Tuwima.
Emilka Kugiel i Jaś Chybalski - przeczytali z własnej twórczości literackiej
-urokliwe wierszyki o emocjach związanych z uczestnictwem w Akcji Wakacje.
Wszyscy wykazywali ogromne zaangażowanie, by dobrze ugościć ogromną ilość uczestników, menu wakacyjne
spoczywało w rękach Karoliny Gonery
i Dawida Chybalskiego. Frytki zrobiły
furorę i oczywiście kiełbasa z grilla z do-

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes
ZOG ZOSP RP – dh Adam Zając,
Komendant Gminny ZOSP RP – dh
Przemysław Zieliński, Sędzia Główny
zawodów – bryg. Jacek Frymus. Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika zawodów otrzymał zawodnik z OSP
Zdrowa dziesięcioletni Bartosz Ingier gratulujemy.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach będą reprezentować naszą gminę w zawodach szczebla powiatowego,
które odbędą się już 14 września w Konopiskach. ŻYCZYMY POWODZENIA.
Przygotowanie takiej imprezy wymaga bardzo dużego wysiłku organizacyjnego i najzwyklejszej pracy
fizycznej. Dlatego kierujemy słowa
podziękowania do Klubu Sportowego
„METAL” a w szczególności Prezesa
Tadeusza Dumina za udostępnienie
boiska,
współorganizatorów
OSP
Karczewice- Garnek i OSP Skrzydlów,
którzy przygotowali obiekt do zawodów
oraz smaczny poczęstunek. «
brym pieczywem. Wszystkie stoły jakie
posiadamy i więcej plastikowe, a nawet
stół do tenisa po udanym Turnieju Tenisa Stołowego został użyty do organizacji poczęstunku. Nie bez kozery piszę
o tym, by zaakcentować sprawę ludzi
dobrej woli, darczyńców o wielkich sercach: Pani Jadwiga Pindych, sklep Lewiatan- Kłomnice. W okresie wakacji
przekazała słodkości, a w dniu imprezy
-pyszne owoce. Turniej Tenisa wzbogacony przez liczne nagrody rzeczowe,
dzięki przychylności i serdeczności,
z której słynie Pan Tomasz Drab - Sklep
„Evita” z Kłomnic. W Tenisie Stołowym
najlepszy okazał się nasz długoletni wychowanek Akcji Wakacje i Ferie - Norbert Krajewski, gratulujemy! Choć nie
było dużo ruchu w czasie integracyjnej
imprezy z powodu ograniczenia bazy lokalowej, wszystko przez aurę - to atmosfera na niej była wyśmienita! Przy suto
zastawionych stołach można było śmiać
się do rozpuku, bowiem na scenie wyjątkowo kabaretowo, w rolach głównych:
Marta Gonera i Dawid Chybalski. Były
też popisy chodzenia na szczudłach.
Z Częstochowy już umieją, znają nasze
wakacyjne okrzyki, piosenki. A później pożegnanie- dyplomy i filmy wakacyjne
w prezencie. Wszystko co dobre szybko
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się kończy. Ahoj, oby do ferii!
P.S. Jeśli chcecie dowiedzieć się

o wakacjach, w formie pamiętników, to
zapraszam na naszą stronę www.gok-

klomnice.pl. «

Spływ kajakowy Stowarzyszenia Gruszka
Sylwester Politański

W

dniach 29-30 czerwiec
2013 roku stowarzyszenie
„GRUSZKA” z Rzerzęczyc
zorganizowało spływ kajakowy rzeką
„WARTĄ”, w którym uczestniczyła
młodzież z Rzerzęczyc, Skrzydlowa
i Adamowa. Mimo obaw, pogoda dopisała i spływ odbył się zgodnie z planem
na zaplanowanej trasie: Bobrowniki
- Krzeczów – Konopnica. Trzyletnie
doświadczenie większości uczestników
spływu i opieka ratownika gwarantowała

bezpieczny jego przebieg.
Malownicza trasa w zakolu Warty
na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, stwarzała wyjątkowe walory
widokowe i bezpośredni kontakt z przyrodą, gdyż szeroka w tym miejscu rzeka wiła się ciągle wśród lasu lub na jego
obrzeżach. Kilka przeszkód wodnych nie
sprawiło nam problemów, a wręcz było
źródłem dodatkowych wrażeń. Rozbity sobotni obóz na polu namiotowym
w Krzeczowie pozwolił nabrać nam siły

Kłomnice Freestyle Jam
Katarzyna Sosnowska

W

ciąż nie milkną echa imprezy o nazwie Kłomnice
Freestyle Jam, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach, Urząd Gminy Kłomnice oraz grupę R-Style, która odbyła się
30 sierpnia 2013 roku w Kłomnicach.
W piątkowe popołudnie, aż do późnych godzin wieczornych Kłomnicki
Skatepark przy u. Parkowej tętnił życiem.
Podczas zawodów mogliśmy oglądać
popisy zawodników w dwóch konkurencjach: freestyle football 3vs3 (złożona
wersja żonglerki piłką nożną, podczas
której oprócz podbijania różnymi częściami ciała, wykonywane są rozmaite
triki zaczerpnięte z breakdance czy akrobatyki) oraz jazda na rolkach w dwóch
kategoriach: slalom w wolnym stylu
i jazda agresywna. Specjalnie na tą okazję do Kłomnic przyjechali utytułowani
zawodnicy obu dyscyplin aby pokazać
swoje umiejętności na płycie Skateparku.
Po uroczystym otwarciu zawodów
uczestnicy wakacyjnego kursu jazdy
na rolkach rozpoczęli konkurs. Walka była zacięta. W konkurencji slalom
w wolnym stylu pierwsze miejsce zajęła
Paulinka Musiał z Zawady. Tuż za zwyciężczynią uplasowali się Kamil Kuban
ze Skrzydlowa na miejscu drugim oraz
Jakub Szymczak ze Skrzydlowa - miej26

sce trzecie. Wśród dorosłych w kategorii
slalom miejsca na podium zajęli: 1. Patryk Gruszka, 2. Piotr Pagacz, 3. Jakub
Adamus, natomiast w konkurencji jazda
agresywna zwyciężył Sebastian Dżbik,
którego sędziowie ocenili wyżej od Kacpra Noska (miejsce 2) i Kamila Kempy
(miejsce 3).
W międzyczasie rozgrywały się
kolejne rundy Freestyle Football 3 vs
3.Walkę podjęło 5 drużyn. Po niezwykle wyrównanym boju najlepsi okazali
się Anklebreakers. Drugie miejsce zajęli
Show for event, trzecie natomiast grupa
Spin it z Adrianem Franc na czele. Rangi
zawodom dodali sędziowie: Tomasz Lebiocki – założyciel i prezes Polskiej Federacji Freestyle Football (PFFA Prekursor
F F w Polsce), Szymon Skalski – Mistrz
Świata FF z 2011 roku oraz
Damian „Boban” Stolarski
– Bboy od 10 lat, reprezentant ekip The Jokers Crew
i Fresh Flava.
Impreza zwieńczona
została uroczystym nagrodzeniem zwycięzców. Całe
wydarzenie cieszyło się
dużym zainteresowaniem
publiczności. Widzowie
oprócz świetnego pokazu
freestyleowców mogli po-

na kolejny niedzielny etap. Urokliwy
zakątek, wieczorne ognisko, szumiąca
rzeka i gwiaździste niebo przysparzało
kolejnych duchowych emocji. Niedzielny poranek przywitał nas krótkotrwałym deszczem, lecz tuż po nim, z każdą
chwilą było więcej przejaśnień na niebie
aż pojawiło się słońce. Mocne tempo pod
smagający nas wiatr sprawiło, że cel osiągnęliśmy zgodnie z planem i choć trochę zmęczeni, wracaliśmy pełni miłych
doznań, przybyłym wkrótce busem do
domu. «
słuchać tworzonej na żywo muzyki przez
DJBizkita oraz rymów błyskotliwego
Mixera. Duży aplauz publiczności wzbudził również pokaz tańca breakdance.
Wśród widowni zauważyć można było
nie tylko znajomych i rodziców uczestników, ale także wielu mieszkańców gminy
i okolic, zarówno młodzież jak i osoby
starsze.
Wszyscy znamienici uczestnicy imprezy zapowiedzieli chęć uczestnictwa
w kolejnym „Kłomnice Freestyle Jam”
w przyszłym roku.
Szczególne podziękowania kierujemy
pod adresem: Pana Artura Kaniowskiego
- właściciela sklepu Cebertronik w Kłomicach, Pana Wiesława Boral - właściciela firmy Elektromat Bis w Bartkowicach,
Pana Tomasza Dróżdż - kierownika
działu przyłączeń w firmie Enion Częstochowa, Pana Adriana Franc właściciela baru „Pod gruszą” - Rzerzęczyce oraz
Jana Niedźwieckiego - Karsy. «

fot. Rafał Cieślak

Statuetka dla Orkana Rzerzęczyce
Robert Kępa

S

towarzyszenie Razem na wyżyny
zorganizowało 18 sierpnia w Dąbrowie Zielonej imprezę plenerową pod hasłem „PRL Party – łączymy
pokolenia”. W programie nie zabrakło
atrakcji dla dzieci, występów artystycznych oraz turnieju gminy. Podczas tegorocznej imprezy wręczono również statuetki „Lider na wyżyny”. Wśród laureatów
znalazł się reprezentujący naszą gminę
Ludowy Klub Sportowy Orkan Rzerzęczyce.
W programie imprezy znalazły się zawody drużyn z gmin tworzących Lokalna Grupę Działania Razem na wyżyny.
Tegoroczna rywalizacja odbywała się pod
hasłem „Sport i współpraca w PRL-u się
opłaca”. Do rywalizacji zgłosiły się drużyny reprezentujące gminę Kruszyna,
Mykanów i Dąbrowa Zielona. Rywalizowano w dyscyplinie wyścig slalom rowerem „Ukraina”, rozpoznawanie polskich
filmów, pokaz mody PRL, jedzenie na
czas.
Prawdziwą furorę zrobiła jednak rywalizacja polegająca na zebraniu jak największej liczby pasażerów do ciągnika
URSUS. W tej dyscyplinie jak i w całej
rywalizacji bezkonkurencyjna byłą drużyna z Dąbrowy Zielonej, II miejsce zajęła gmina Kruszyna, III miejsce gmina
Mykanów. Na scenie odbywały się również pokazy dla dzieci, zagrał kabaret
VaBank, zespół The Stout, a na koniec
wieczór taneczny prowadził DJ PGR.
Podczas imprezy wręczono statuetki
w ramach IV edycji konkursu Lider na
wyżyny. Konkurs rozgrywany był w kategoriach gospodarka, sport i turystyka,

kultura oraz działalność społeczna. Do
nagrody nominowano 18 kandydatów,
a nagrody otrzymali w kategorii gospodarka PHU Adam – Adam Szkop z miejscowości Dąbek (gmina Dąbrowa Zielona), w kategorii sport i turystyka Ludowy
Klub Sportowy ORKAN z Rzerzęczyc
(gmina Kłomnice) reprezentowany przez
prezesa Andrzeja Śpiewaka, w kategorii
kultura Zespół Teatralny Dąbrowianie
z Dąbrowy Zielonej, w kategorii działalność społeczna Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Dar serca” z Rędzin reprezentowane
przez prezes Joannę Kmiecik. Nagrodzeni odebrali statuetki z rąk Wójta
Gminy Dąbrowa Zielona Marii Włodarczyk, przedstawicieli Zarządu LGD –
Lilii Deski i Krzysztofa Polewskiego oraz
Przewodniczącej Rady LGD - Moniki
Tarczyńskiej.
- Gratuluję nagrodzonym i dziękuję za
to, że potraficie godzić swoją aktywność
zawodową z działalnością społeczną
w swoich organizacjach – mówiła Wójt
Maria Włodarczyk.
W konkursie bardzo dobrze zaprezentowała się gmina Kłomnice. W kategorii
kultura nominowany był Folklorystyczny
Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic,
a w kategorii sport i turystyka nominacje
otrzymały 4 kandydatury: Ludowy Klub
Sportowy Orkan Rzerzęczyce, Turniej
Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej
Sołectw organizowany przez Stowarzyszenie Jedność w działaniu, Adrian Franc
z Rzerzęczyc reprezentujący dyscyplinę
freestyle football (wykonywanie sztuczek
i trików piłką nożną) oraz Włodzimierz

Wasiak z Nieznanic reprezentujący sekcję łuczniczą ULKS Kmicic Kruszyna.
Nagrodę przyznano Orkanowi Rzerzęczyce, klubowi który może poszczycić się licznymi sukcesami sportowymi
i wychowawczymi w zakresie szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży, w tym
historycznym dla naszej gminy awansem
do ligi okręgowej. Statuetkę z rąk władz
gminy Dąbrowa Zielona i Stowarzyszenia Razem na wyżyny odebrał wieloletni
prezes LKS Orkan Andrzej Śpiewak.
Ludowy Klub Sportowy Orkan Rzerzęczyce istnieje od 1936 roku. Corocznie organizuje zajęcia sportowe w piłce
nożnej dla dzieci i młodzieży. Podopieczni klubu jako pierwsza drużyna z gminy
Kłomnice biorą udział w rozgrywkach na
szczeblu okręgu częstochowskiego. Klub
prowadzi działalność profilaktyczną i integracyjną dla dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie obozów sportowych oraz
licznych wyjazdów i wycieczek dla młodzieży. Blisko 120 dzieci uczestniczy
w zajęciach szkoleniowych o rozgrywkach w grupie wiekowej Trampkarze
i Orliki. Poza działalnością sportową
Klub jest również organizatorem działań
promocyjno-rekreacyjnych, za pośrednictwem których miejscowość Rzerzęczyce
jest rozpoznawalna w regionie. Główną
imprezą jest Festyn Rekreacyjno-Sportowy, który miał już 21 edycji. LKS Orkan pozyskuje środki finansowe będące
w dyspozycji LGD w ramach działania
Małe Projekty PROW oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Razem na
wyżyny, jako członek jego struktur oraz
współorganizując jedną z edycji imprez
plenerowych promujących LGD. «
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Strzeleckie podsumowanie
Zdzisław Matusiak

P

o raz pierwszy w tym roku odbyły
się Mistrzostwa Gminy Kłomnice z Broni Pneumatycznej,
krótkiej (pistolet) i długiej (karabinek).
W 6. rundach zawodnicy rywalizowali
o tytuły mistrzowskie drużynowo i indywidualnie. Organizatorem turnieju było
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, a patronem był Wójt Gminy Kłomnice p. Adam Zając, jednocześnie
fundator pamiątkowych pucharów.
Do rywalizacji drużynowej przystąpiło 8 drużyn, natomiast do indywidualnej
w poszczególnych kategoriach 34 zawodników. Składy drużyn były czteroosobowe.
Trzech zawodników strzelało z karabinka
pneumatycznego, jeden z pistoletu, oddając do tarczy po 20 ocenianych strzałów.
Drużyny z Bartkowic i Lipicza debiutowały w tego rodzaju rozgrywkach, prezentując niespodziewanie dobry poziom sportowego wytrenowania. W tym miejscu
należy wspomnieć o zawodniczce zespołu
z Lipicza Patrycji Przybyłowicz. Patrycja
jest uczennicą Gimnazjum w Kłomnicach

i wychowanką sekcji strzeleckiej prowadzonej przez p. dr Roberta Owczarka.
W tym roku na Zawodach Ogólnopolskich w Tarnowie w kategorii młodzików wspomniana zawodniczka zdobyła
5. miejsce w pistolecie pneumatycznym.
Jest to potwierdzeniem prawidłowej pracy
z młodzieżą i talentu adeptów tej dyscypliny. Do tego sukcesu niewątpliwie przyczynił się także zaprzyjaźniony z naszą
sekcją p. Damian Matysiak z Dąbrowy
Górniczej, prezes tamtejszego klubu.
Mistrzostwo drużynowe zdobyła
drużyna seniorów w składzie: Ryszard
Brzozowski, Stanisław Matuszczak, Janusz Sambor, Edward Urbańczyk. Drugie miejsce zajęła drużyna z Witkowic,
a trzecie ekipa z Kłomnic. W pistolecie
pneumatycznym wyniki były następujące: 1. Ryszard Brzozowski, 2. Przemysław
Zając, 3. Jarosław Poroszewski. Natomiast
w karabinku pneumatycznym: 1. Zdzisław
Matusiak, 2. Marcin Janik, 3. Sebastian
Sośniak. Mam nadzieję, że w przyszłorocznej rywalizacji o Mistrzostwo Gminy

Sportowe zmagania w Zdrowej
Jarosław Łapeta

C

orocznie w sierpniu w miejscowości Zdrowa tradycyjnie
odbywają się zmagania sportowo-wędkarskie. Tak dzieję się już od
ośmiu lat, kiedy to po raz pierwszy odbyły się pierwsze zawody wędkarskie
dla seniorów, cztery lata później rozbudowano je o zawody dla dzieci a w kolejnym roku dołączył regionalny turniej
w piłkę siatkową plażową. Tak ciekawa
gama zawodów w ubiegłym roku uzupełniła sołecka spartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku sportowe
zmagania rozpoczęte zostały 15 sierpnia
turniejem plażowej piłki siatkowej na
boisku sportowym w Zdrowej. Do rywalizacji stanęło 13 par z regionu częstochowskiego w następujących składach:
(w turnieju występowały pary); Kotas-Herman Częstochowa); Widz-Wielgos
(Myszków); Kamrowski-Szajer(Węglowice); Złotorowicz-Klekowski ( Jamrozowizna); Dominiak-Szyda (Kłomnice);
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Matusiak-Smolarek (Borowno); Walicki-Kubik (Witkowice); Cubała-Serwiak
(Zdrowa); Wacek-Knopik (Kłomnice);
Bociąga-Pytel Częstochowa); Grajoszek-Grajoszek (Częstochowa); Matuszczyk-Wawrzak (Częstochowa); Nowak
-Nowak (Kłomnice) Jakubczak -Smolarek (Borowno).
Po eliminacjach w półfinale zagrali przeciwko sobie Paweł Szajer -Kuba
Kamrowski z parą Matuszczyk TomaszWawrzak Maciej a drugi półfinał to pary
Kotas Konrad -Herman Oskar z para
z Myszkowa, Widz Wojciech -Wielgos
Bartłomiej . Finał to pary Szajer-Kamrowski oraz Widz Wielgos, mecz o 3
miejsce rozegrany został pomiędzy parami Kotas-Herman z Wawrzak -Matuszczyk.
Podczas turnieju rozegrano łacznie 26
meczów. Nad prawidłowością rozgrywek
czuwał zespół sędziowski: Kacper Dylczyk oraz Marcin Dobrzański.

wystąpi więcej drużyn i zawodników.
Równolegle z Mistrzostwami Gminy Kłomnice odbywała się rywalizacja
w Gimnazjalnej Lidze Strzeleckiej zorganizowanej przez p. dr Roberta Owczarka.
W kategorii karabinek pneumatyczny wyniki były następujące: 1. Joanna Zawada
(Gimnazjum w Witkowicach), 2. Roman
Cisowski (Gimnazjum w Kłomnicach),
3. Tomasz Mróz (Gimnazjum w Kłomnicach). W pistolecie pneumatycznym:
1. Patrycja Przybyłowicz (Gimnazjum
w Kłomnicach), 2. Roman Cisowski
(Gimnazjum w Kłomnicach), 3. Joanna
Zawada (Gimnazjum w Witkowicach).
W czerwcu rozegrano Zawody Rodzinne pod Patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p. Jarosława
Łapety, który był także fundatorem okolicznościowych pucharów. Dodatkową
atrakcją imprezy był przejazd bryczką
i upamiętniające to wydarzenie zdjęcia.
O taką niezwykłą atmosferę postarali się
państwo Aneta i Tomasz Bogaczowie
z Widzowa - zwycięzcy turnieju strzeleckiego.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania zawodów. «
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Widz Wojciech-Wielgos Bartłomiej
(MVP Najlepszy zawodnik)
2. Szajer Paweł -Kamrowski Kuba
3. Kotas Konrad - Herman Oskar
4. Wawrzak Maciej - Matuszczyk Tomasz.
Podczas turnieju na boisku i wśród
kibiców panowała prawdziwie sportowa
atmosfera, dopisała pogoda a poziom zawodów był niezwykle wysoki. Uczestnicy otrzymali puchary ufundowane przez
Wójta Gminy Kłomnice oraz poczęstunek ufundowany przez OSP Zdrowa,
Sołectwo Zdrowa oraz sponsorów.
Kolejnym etapem współzawodnictwa
były zawody wędkarskie dla dzieci zorganizowane przez sekcję wędkarską przy
OSP Zdrowa w sobotnie popołudnie 17
sierpnia. Do zawodów zgłosiło się 24
dzieci zarówno z terenu Gminy Kłomnice jak i okolicznych Gmin. Podczas dwugodzinnego wędkowania sklasyfikowano
14 uczestników. Zwycięzcą zawodów został Grzegorz Dąbrowski, drugie miejsce
zajęła Sandra Zając, trzecie Daniel Soboniak. Pozostałe wyniki to 4-Leciak Natalia, 5-Jakub Klekot, 6-Kacper Matu-

siak, 7-Dominik Tylec, 8-Daniel Wojtal,
9-Hubert Dębski, 10-Łukasz Wolański,
11-Marcin Konstanciak, 12-Krzysztof Matyszczak, 13-Mateusz Pluciński,
14-Filip Sośniak. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy dyplom
i nagrodę rzeczową. Wśród wszystkich
dzieci przybyłych na staw rozlosowano
również ciekawe nagrody w postaci zabawek i akcesoriów wędkarskich. Sponsorami tych nagród było OSP Zdrowa
i Sekcja Wędkarska przy OSP.
Tuż po zakończeniu zawodów wędkarskich na boisku sportowym rozegrany
został towarzyski mecz piłkarski Zdrowa- seniorzy kontra Zdrowa - juniorzy.
Po 90 minutach trudnego meczu zwyciężyła drużyna seniorów. Seniorzy pomimo swojego wieku pokazali wielką klasę
choć po pierwszej połowie wydawało się,
że zwycięstwo należy do juniorów. Fantastyczne widowisko zostało zakończone dekoracją uczestników i wręczeniem
Pucharu ufundowanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice- Jarosława Łapetę.
Z kolei niedzielny poranek rozpoczęły VIII spławikowe zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Kłomnice
zorganizowane przez Sekcję Wędkarską
przy OSP Zdrowa. Tutaj również nie
brakowało sportowego współzawodnictwa o prestiżowy Puchar Wójta Gminy
Kłomnice. Do współzawodnictwa przystąpiło 23 uczestników – członków sekcji wędkarskiej. Po czterech godzinach
wędkowania sklasyfikowano 15 uczestni-

ków. Zwycięzcą zawodów został Dariusz
Owczarek- sołtys naszej miejscowości,
drugie miejsce zajął Krzysztof SołtysKłomnice, trzecie Krystian Dąbrowski
– Zdrowa, 4-Marek Dąbrowski, 5-Bartłomiej Sadziak, 6-Zdzisław Błaszczyk,
7-Włodzimierz Szczepocki, 8-Grzegorz
Pluciński, 9-Sławomir Tylec, 10-Piotr
Klekot, 11-Karol Jasnos, 12-Piotr Kubik,
13-Karol Kurzacz, 14-Robert Zakrzewski, 15-Jakub Gonera. Zawody zakończył
wspólny grill dla uczestników.
Od południa na placu za Świetlicą
OSP Zdrowa rozpoczęła się ostatnia impreza sportowa w tym dniu a mianowicie
II Sołecka Spartakiada Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Sołectwa Zdrowa.
Do zmagań przystąpiło 44 zawodników
w klasyfikacji drużynowej i 15 uczestników do klasyfikacji indywidualnej. Drużyny były losowane w następujących parytetach kategorii wiekowych: dzieci od
5 do 15 lat, młodzież 16 – 20 lat, kobiety
w wieku 20+ i mężczyźni w kategorii
20+. Drużyny wybierały z pośród siebie
kapitanów i startowały w następujących
konkurencjach: przeciąganie liny, wyścig
w nartach, cięcie drzewa, wyścigi w workach, slalom z piłeczką do ping ponga na
łyżeczce, siłowanie na rękę, przerzucanie
opony, rozwinięcie węża strażackiego,
slalom z taczką. Te dość zabawowe konkurencje pozwoliły na integrację środowiska sołectwa Zdrowa i zapewniły doskonałą zabawę zarówno dla startujących
jak i licznie przybyłą widownię.
Po zakończeniu konkurencji dzie-

Listy do redakcji

Podziekowanie
Witam, przesyłam podziękowania za
zainteresowanie losami naszej rodziny
w imieniu dziadka:

„Redakcjo, po drugim artykule w Gazecie Kłomnickiej pozwolę sobie na parę słów
podsumowania. Telefon od Pana Leszka
Wiśniewskiego był dla mnie ogromnym
zaskoczeniem, nie spodziewałem się, że
ktoś będzie zainteresowany losem rodziny
która opuściła Rzerzęczyce kilkadziesiąt
lat temu. Wspomnienia osobiste to pamięć
10-letniego chłopaka, a pozostałe są oparte na dokumentach rodzinnych. Dziękuję
Panu Leszkowi za trud jaki sobie zadał
w związku z tym artykułem, a redakcji

Gazety Kłomnickiej za udostępnienie swoich łamów. W Rzerzęczycach przeżyłem
tylko 10 lat, ale nie zapomniałem o miejscu
pochodzenia i wspomnieniami z tym miejscem związanymi. Jest to dla mnie bardzo
wzruszające. Podziw budzi relacja władz
gminy ze społeczeństwem i ilość inicjatyw
społecznych na terenie gminy. Grupie, która rekultywowała stawy życzę połamania
kija i taaaaaaaakiej ryby! Gratuluję!
Pozdrawiam Pana Leszka Wiśniewskiego, mieszkańców Rzerzęczyc, oraz
władze gminy z Panem Wójtem na czele.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy
pozytywnie wspominali moich rodziców,
a również tych którzy mieli inne zdanie.

ci wzięły udział w loterii, w której bez
ponoszenia kosztów można było wygrać
ciekawe nagrody rzeczowe.
Dekoracja uczestników zakończyła zmagania sportowe a po niej wszyscy
doskonale się bawili przy muzyce. Nad
bezpieczeństwem uczestników czuwały patrole Straży Gminnej a doskonałe
zaplecze jakim dysponuje OSP Zdrowa
i Sołectwo pozwoliło na miłe spędzenie
wieczoru, z którego skorzystało wielu
mieszkańców sołectwa i okolic. Tym razem nie zawiodło nagłośnienie ani pogoda. Na przyszły rok są nowe pomysły
i pewnie będzie jeszcze bardziej ciekawie. Wszystko to za sprawą doskonałej
współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zdrowej i Władz Sołectwa w postaci
Sołtysa i Rady Sołeckiej. Dziękujemy
wszystkim, którzy nie szczędząc swojego
czasu zaangażowali się w organizację cyklu imprez sportowo rekreacyjnych.
Wsparcie dla spartakiady okazali dość liczni sponsorzy którymi byli:
Gmina Kłomnice, Bank Spółdzielczy
w Kłomnicach, Ewa i Tomasz Drab –
Sklep EVITA Kłomnice, Iwona i Janusz
Grabarowie, Rafał Rachwalik – Sklep
Motoryzacyjny Kłomnice, Błażej i Marek Ligoccy Sklep Chemiczny Kłomnice,
Firma Handlowa ORION Adam Królik
– Zdrowa, Firma KSK Dorota i Włodzimierz Kubik – Zdrowa, Pono-Mebel
- Piotr Postolski - Zdrowa, Sklep Odzieżowy Sabina Juszczyk Kłomnice. «
Wiem doskonale jakie były w tamtych czasach stosunki społeczne. Rodzice zmarli
młodo - Matka w wieku 53 lat, a Ojciec
65. Matka poświęciła się dla rodziny, a Ojciec poświęcił się ziemi, bo niezależnie od
tego kto sprawował władzę zawsze to była
polska ziemia. Myślę, że kontakt z moją
małą ojczyzną będzie utrzymany, gdyż
mam chyba coś z gołębia pocztowego, którego zawsze ciągnie do miejsca urodzenia.
Życzę wszystkim zdrowia, powodzenia
i wszystkiego najlepszego! Jerzy Leźnicki”
Ze swojej strony także bardzo dziękuję za
stworzenie i opublikowanie tego ujmującego artykułu. Niesamowite jest to uczucie
czytać o losach swoich przodków, wiedząc,
że ktoś poświęcił tak wiele pracy by zebrać
i opracować te wszystkie informacje. Serdecznie pozdrawiam.
Mateusz Nałęcz Leźnicki
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Urok starych fotografii

Budynek Szkoły Podstawowej w Zawadzie
Krzysztof Wójcik

W

tym numerze postanowiłem opuścić Kłomnice
i przenieść się do Zawady. Do Kłomnic zresztą wrócimy, bo
jeszcze kilka ciekawych rzeczy mam
do pokazania, jednakże pozostałe
miejscowości też mają swoje nieznane
jeszcze fotografie i warto je poznać.
W Zawadzie najokazalszym budynkiem jest kompleks zabudowań Zespołu Szkół w Zawadzie, widoczny dla
wjeżdżających tak od strony Kłomnic,
jak i od strony Gidel.
Szkoła Podstawowa, a właściwie jej
budynek, powstał w 1938 r. Na fotografii wykonanej kilka lat po zakończeniu
II wojny światowej (może zaraz po niej)
widać samotnie stojący budynek z czerwonej cegły, piętrowy z czterospadowym
dachem krytym dachówką. W tym samym czasie powstały jeszcze budynki
szkół w Konarach i Skrzydlowie o bardzo podobnej architekturze. Jak na tamte
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czasy, był to obiekt bardzo funkcjonalny
z czterema salami lekcyjnymi. W okresie powojennym, potrzeby edukacyjne
rosły, potrzeba było więcej pomieszczeń.
Pierwszej rozbudowy dokonano w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to powstała przybudówka od strony
ulicy Częstochowskiej. Zupełnie nie pasowała architekturą do pozostałej części,
ale dała dwa dodatkowe pomieszczenia.
Wkrótce pojawiły się następne problemy związane ze starymi piecami ogrzewającymi pomieszczenia. Pod koniec lat
osiemdziesiątych dobudowano więc po
przeciwnej stronie budynku, kotłownię.
Przy okazji powstało na piętrze jeszcze
jedno pomieszczenie do nauki, a cały
korpus budynku wydłużył się o ok. 6
metrów. Sukces uskrzydlił mieszkańców
i już w początku lat dziewięćdziesiątych
dobudowano obszerne skrzydło od strony ulicy Ogrodowej z następnymi pomieszczeniami. Już wtedy trudno było

rozpoznać zarys pierwotnego budynku.
Ciągle brakowało jeszcze sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Ten
etap zrealizowano już z prawdziwym
rozmachem, bo oprócz pełnowymiarowej sali sportowej powstała jeszcze
świetlica z zapleczem kuchennym i kilkoma dodatkowymi pomieszczeniami,
a równocześnie zmodernizowany został
cały główny budynek szkoły. Dziś, patrząc na współczesne zdjęcie kompleksu
szkolnego w Zawadzie, trudno się nawet
dopatrzeć nie tylko podobieństwa z dawnym budynkiem, ale nawet określić jego
położenie wśród współczesnych przybudówek.
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!
«

Sportowe zmagania w Zdrowej

Realizacja programu „EDEN – od animacji do partycypacji sołectw”

V Noc Świętojańska w Zawadzie

