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Drodzy Czytelnicy!
Nowy numer „Gazety Kłomnickiej” przynosi szereg informacji z życia Urzędu 

Gminy oraz wielu innych środowisk, aktywnie działających na naszym tere-
nie. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej gazety lokalnej, przekazującej cie-
kawe i różnorodne informacje, promującej działania społecznie zaangażowanych 
środowisk. Nowe kolegium redakcyjne zmieniło sposób redagowania gazety, jej 
szatę graficzną oraz pracuje nad nową formułą gazety, którą będą Państwo mogli 
poznać z początkiem 2016 roku. 

Bieżący numer rozpoczynamy dyskusją na temat sytuacji oświatowej w  na-
szej gminie. Zachęcam do lektury tekstów autorstwa Roberta Gonery, kierownika 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz red. Krzysztofa Wójcika, 
przedstawiające aktualną sytuację w kłomnickiej oświacie oraz diagnozę proble-
mów dotykających ten obszar. 

Chcąc ratować gminę przed zapaścią finansową spowodowaną zastanym przez 
nas zadłużeniem, musimy doprowadzić do reorganizacji szkół. Pierwsze decyzje, 
związane z redukcją etatów w szkołach, już odczuwa budżet gminy. Chcę mocno 
podkreślić, że oszczędności w tym zakresie nie odbyły się kosztem uczniów lub 
funkcjonowania szkół. Kolejne decyzje w zakresie reorganizacji szkół będą po-
dejmowane w drodze konsultacji z rodzicami. Wspólnie z Wami wypracowujemy 
i  będziemy wypracowywać rozwiązania korzystne dla uczniów, ale również dla 
szkół, które w poszczególnych miejscowościach stanowią miejsca, wokół których 
skupia się życie lokalnej społeczności. 

Z początkiem września nasza Gmina przystąpiła do prac nad Lokalną Strate-
gią Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022. Na najbliższe kilka lat będzie 
to najważniejszy dokument planistyczny Gminy, który będzie nie tylko wyznaczał 
kierunki rozwoju oraz cele, jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem 
aspiracji jakie mamy, jako wspólnota samorządowa. 

Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w  prace nad Strategią, 
udział w  spotkaniach roboczych dotyczących Strategii oraz o  wypełnienie an-
kiety dostępnej podczas zebrań wiejskich, w  Urzędzie Gminy – pok. 109 oraz 
na www.klomnice.pl. Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do zaplanowa-
nia rozwoju naszej gminy w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. 

Spis treści

Piotr Juszczyk
Wójt Gminy Kłomnice

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim pracownikom 
Zespołów Szkół oraz Przedszkoli w naszej gminie najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Życzymy wielu sukcesów, zadowolenia z pracy zawodowej 
oraz pomyślności i szczęścia w życiu osobistym.

Andrzej Śpiewak 
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
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poniedziałek 7:30 do 15:30
wtorek 7:30 do 17:00

środa 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30

piatek 7:30 do 15:30

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
• Wójt Gminy w każdy wtorek od 13:00 do 17:00
• Kierownicy Referatów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
• Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie 

przez Panią Dorotę Kowalczyk insp. d/s obsługi sekretariatu

GODZINY PRACY URZĘDU  GMINY
ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel.: 34 328 11 22,  fax: 34 328 11 21, mail: ug@klomnice.pl

Informujemy, iż Gmina Kłomni-
ce w Porozumieniu ze wszystkimi 
Gminami / Miastami Powiatu Czę-
stochowskiego, Kłobuckiego, Mysz-
kowskiego oraz Miastem Często-
chowa realizuje projekt pn. „Budowa 
infrastruktury informatycznej dla 
Subregionu Północnego (E-region 
częstochowski)”. 

Celem projektu jest zbudowanie sie-
ci światłowodowej, z  której będą 

mogli korzystać lokalni operatorzy do-
starczający usługi telekomunikacyjne 
użytkownikom końcowym. Prowadzić 
ma to do polepszenia jakości tych usług 
dzieki wykorzystaniu technologii, która 
z przyczyn ekonomicznych nie była sto-
sowana przez pojedynczych operatorów. 

W wyniku przetargu nieograniczo-
nego na realizację została podpisana 
umowa z Przedsiębiorstwem Miejskim 
MZUP.PL SA z  Dąbrowy Górniczej 
oraz RCI Sp.zo.o  z  Poznania. Ter-
min zakończenia prac planowany jest 
w bieżącym roku.       red.

W miesiącu wrześniu Gmina Kłomnice rozpoczęła długo oczekiwaną 
inwestycję związaną z budową nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ulicy 

Łąkowej w miejscowości Kłomnice. Inwestycja została dofinansowana 
 kwotą 1 miliona złotych. 

Inwestycja ta jest jedną z większych 
na naszym terenie, na realizację 

której gmina czekała 12 lat.
Rozpoczęcie budowy umożliwiło 

pozyskanie w sierpniu 2015 r. dofinaso-
wania z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Koszt pro-
wadzonej inwestycji to 2  186 823,91 
zł z czego kwota 1 042 440 zł zostanie 
sfinansowana ze środków pozyskanych 
z budżetu państwa. W wyniku zakoń-
czonej procedury przetargowej podpi-
sana została umowa z wykonawcą ro-
bót firmą LARIX Sp. z o.o. z Lublińca. 
Aktualnie trwają prace związane z re-
alizacją inwestycji. 

W ramach inwestycji wykonana zo-
stanie przebudowa drogim, jak i budo-
wa nowego odcina drogi z przebiciem 
do miejscowości Michałów.

W  terenie zabudowanym przewi-
dziano nawierzchnię asfaltową wraz 
z jednostronnym chodnikiem, odwod-
nienie drogi i przebudowę istniejących 
słupów elektrycznych. Natomiast na 
nowym odcinku drogi przewidziano 
nawierzchnię asfaltową wraz z odwod-
nieniem. Przed nami do wykonania 1,6 
km drogi.

Zakończenie robót przewidziane 
jest jeszcze w roku bieżącym.  

red.

11 września br. w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Kłomnice 36 par obchodziło 
Jubileusz Złotych Godów. Jedna z par 
obchodziła Jubileusz 65-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Gratulacje i  życzenia złożyli: Wójt 
Gminy Kłomnice Piotr Jusz-

czyk oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kłomnice Andrzej Śpiewak. Wójt 
Gminy wręczył również Dostojnym 
Jubilatom medale za długoletnie poży-
cie nadane przez Prezydenta RP.     red.

Jubileusz 
złotych godów

...

Kopią pod 
światłowodyPrzebudowa ul. Łąkowej 

w Kłomnicach
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W miesiącu lipcu swoje 103 urodzi-
ny obchodziła Pani Rozalia Szwejda 
mieszkanka Kłomnic. 

Z tej okazji dnia 13 lipca 2015r do-
stojną Jubilatkę odwiedziła delega-

cja z  Urzędu Gminy Kłomnice: Wójt 
Gminy Kłomnice Pan Piotr Juszczyk, 
Sekretarz Gminy Pani Barbara Mizera 
i  Kierownik USC Anna Śliwakowska 
oraz Sołtys wsi Kłomnice Pan Stanisław 
Matuszczak.

Jubilatkę obdarowano kwiatami oraz 
upominkiem, było wiele życzeń, był 
również tort i toast za zdrowie Jubilatki.

Pani Rozalia Szwejda jest najstarszą 
mieszkanką Gminy Kłomnice. Cieszy 
się dobrym zdrowiem, doskonałą pa-
mięcią oraz sprawnością fizyczną i  na-
dal prowadzi gospodarstwo domowe. 
Troskliwą opieką otacza Panią Rozalię 
wnuczka Urszula.

Na dalszą drogę życia składamy 
dostojnej Jubilatce najlepsze życzenia: 
dużo zdrowia i miłości bliskich.       red.

Jubileusz 
103
 urodzin

Samochód Straży Gminnej 
służy niepełnosprawnym

Decyzją wójta gminy Kłomnice Piotra Juszczyka samochód marki Renault 
Trafic, wykorzystywany wcześniej przez Straż Gminną, został przekazany do 

przewozu uczniów niepełnosprawnych. W chwili obecnej gmina dysponuje 
dwoma samochodami, które służą niepełnosprawnym uczniom w dowozie do 

szkół w Częstochowie.

Dwa lata temu gmina Kłomnice do-
konała, przy dofinansowaniu ze 

środków PFRON, zakupu samochodu 
z  windą marki Volkswagen Caravelle, 
który pozostaje w dyspozycji Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłom-
nicach. Szybko okazało się, że samo-
chód mimo czterech kursów dziennie (2 
razy tam i z powrotem) nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb osób niepełnospraw-
nych z  terenu naszej gminy. W  roku 
szkolnym 2014/2015 koniecznym było 
zakupienie dodatkowej usługi u prywat-
nego przewoźnika, związanej z przewo-
zem dziennie 5 uczniów.

„W  nowym roku szkolnym samochód 
będący w  dyspozycji GOPS przewozi 9 
uczniów w 2 turach. Dodatkowo samochód, 

który do niedawna był wykorzystywany 
przez Straż Gminną, dowozi do szkół 4 
uczniów, plus jedno dziecko doraźnie” – 
informuje Robert Gonera, kierownik 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Szkół. 

Obowiązek zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego dowo-
zu oraz opieki w  czasie przewozu do 
placówki oświatowej nakłada na samo-
rząd Ustawa o systemie oświaty.

 Gmina Kłomnice poza organiza-
cją dowozu, refunduje również wydatki 
związane z prowadzonym przez rodzi-
ców samodzielnym dowozem uczniów 
do szkół. W chwili obecnej przez rodzi-
ców dowożona jest 4 uczniów.  

rk

Konkurs na jesienny bukiet 
Koło Gospodyń Wiejskich z Garnka zaprasza do udziału w konkursie 

„Jesienny Bukiet”. Osoby zainteresowane mogą składać kompozycje kwiatowe 
do 20  aździernika. Honorowy patronat nad konkursem objął Piotr Juszczyk, 
wójt Gminy Kłomnice. Organizatorem konkursy jest KGW „Garnkowianki” 

przy współpracy z Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Garnku. 

Konkurs na najpiękniejszy jesienny 
bukiet, to kolejna społeczna ini-

cjatywa środowiska Koła Gospodyń 
Wiejskich w Garnku. Nasz konkurs 

ma za zadanie popularyzować piękno 
jesiennej przyrody oraz kwiatów z przy-
domowych ogrodów, pobudzać wyobraź-
nię plastyczną oraz ożywiać kontakty 

międzyludzkie – mówi Wiesława Ję-
dras, sołtys Garnka i jedna z współor-
ganizatorek konkursu.   

Gotowe bukiety należy dostarczyć 
do Filii Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Garnku w terminie do 20 paź-
dziernika 2015 r. Szczegóły konkursu 
znajdą Państwo na www.naszgarnek.pl

rk
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Zakończyła się długo oczekiwana inwestycja związana z modernizacją boiska 
sportowego Gminnego Klubu Sportowego w Kłomnicach. Klub dysponuje 

nowym boiskiem i trybunami wartymi blisko 1 milion złotych. 

Budowa boiska była jedną z  waż-
niejszych przedwyborczych in-

westycji przygotowanych przez po-
przedniego wójta Adama Zająca. 
Projekt zakładał wykonanie od pod-
staw nowego boiska o  nawierzchni 
z  trawy naturalnej z  drenażem od-
wadniającym oraz zamontowanie 
nowych trybun z 200 miejscami sie-
dzącymi. Inwestycja od samego po-
czątku budziła wątpliwości związane 
przede wszystkim z dużymi kosztami 
w stosunku do zaplanowanego zakre-
su prac. Merytoryczne uwagi kiero-
wane pod adresem ówczesnego wójta 
i Urzędu Gminy związane z wysoki-
mi kosztami i  brakami w  projekcie, 
bagatelizowano lub ośmieszano. 

Inwestycja została zakończona 
w  czerwcu 2015 roku i  kosztowała 
920395,31 zł, z  czego koszt samej 
nawierzchni boiska bez drenażu wy-
niósł 305488,80 zł. Bardzo szybko na 
światło dzienne wyszły niedociągnię-
cia projektowe. W  projekcie nie ujęto 

piłkochwytów, systemu nawadniania 
murawy, boksów dla zawodników re-
zerwowych oraz ogrodzenia. W  opła-
kanym stanie pozostawiono zaplecze 
klubowe z  szatniami zlokalizowane 
w  starym zawilgotnianym budynku – 
wymieniają działacze GLKS Gmina 
Kłomnice. 

Przygotowany projekt ograniczył 
się wyłącznie do budowy nowej płyty 
boiska i  trybun, nie ujmując podsta-
wowych spraw niezbędnych do właści-
wego funkcjonowania obiektu sporto-
wego, jak i  samego klubu. Tylko dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu działaczy 
GLKS, prywatnych sponsorów oraz pra-
cowników Urzędu Gminy mogliśmy wy-
konać nie ujęte w projekcie prace – mówi 
wójt gminy Kłomnice Piotr Juszczyk. 

System nawadniania murawy 
i  piłkochwyty zostały sfinansowane 
przez głównego wykonawcę inwe-
stycji firmę SZYMBUD z Widzowa, 
boksy dla rezerwowych dostarczył 
Robert Wójcik właściciela firmy VIV 

z  Garnka, zieleń otaczająca boisko 
została dofinansowana ze środków 
pozyskanych przez GLKS z Fundacji 
SILESIA, bramę wjazdową i  furtkę 
od ul. Zachodniej sfinansował To-
masz Brożyna właściciel firmy MET-
-BRON z  Kłomnic, dodatkowe sie-
dziska na trybunie sfinansował Jerzy 
Burzyński właściciel firmy BAJPAX 
z  Nieznanic, piach wykorzystany do 
budowy boiska do siatkówki dostar-
czył Ryszard Śliwakowski z Zawady. 
Pozostałe prace wykonywali pracow-
nicy Urzędu Gminy wspólnie z  za-
rządem, działaczami i  zawodnikami 
GLKS Gmina Kłomnice. 

Wiele osób z  bólem wskazuje, że 
tak kosztowny projekt nie rozwiązał 
problemów z  jakimi musi dziś bo-
rykać się kłomnicki klub sportowy. 
Już dziś pilną sprawą jest zapewnienie 
zaplecza socjalnego dla zawodników 
– mówią działacze GLKS Gmina 
Kłomnice. Pomimo trudności nowe 
władze gminy deklarują wsparcie 
w realizacji planów, jakie stawia przed 
sobą kłomnicki klub sportowy.

Robert Kępa

...

NOWE BOISKO...
...STARE PROBLEMY
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Nowe parametry drogi:
• Klasa drogi: główna G1
• Konstrukcja: KR 3 – nacisk na oś 115 KN
 - gr. 40 cm stabilizacja z cementem – szer. do 9 m w terenie leśnym
 - gr.15 cm kruszywo – szer. do 9 m w terenie leśnym 
 - gr. 18 cm trzy rodzaje asfaltu: podbudowa bitumiczna 7 cm, 
 warstwa wiążąca 6 cm, warstwa ścieralna gr.5 cm
• Szerokość drogi: górnej warstwy ścieralnej asfaltu co najmniej 6 m
• Przekrój drogi: poprzeczny daszkowy
• Most nośności kl. A.: długość 10 m, szerokość 7,34 m, światło 
 na cieku 300×130cm – na odnodze Widzówki za dworcem PKP 
 w Kłomnicach 
• Przepust Ø600 przed lasem
• Odwodnienie:
- 1 odcinek: kanał deszczowy – od wiaduktu do mostu
- 2 odcinek: rów jednostronny – od mostu do lasu
- 3 odcinek: rów obustronny w lesie
• Chodnik- długości 300 m, szerokości 2m – od wiaduktu 
 do dworca PKP w Kłomnicach
• Ciąg pieszo – rowerowy – szerokości 2-2.5 m na długości 800m.

Jan Miarzyński - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

Z końcem sierpnia br. Powiat Częstochowski zakończył pierwszy etap prze-
budowy  drogi z Kłomnic do Rzerzęczyc. Etap ten obejmował odcinek 1.5 km 

od wiaduktu w Kłomnicach do pierwszych  zabudowań w Rzerzęczycach. Dru-
gi etap budowy drogi, odcinek 1 km ul. Kolejowej w Rzerzęczycach  nastąpi po 

wykonaniu kanalizacji sanitarnej przez Gminę Kłomnice.

Droga ta od wielu lat kwalifikowa-
ła się do generalnego remontu. Na 

całej długości była spękana i dziurawa jak 
sito, a na odcinku leśnym rozjeżdżała się 
na boki. Droga ta nie spełniała podstawo-
wych parametrów publicznej drogi powia-
towej. Brak było właściwej nośności drogi, 
a  miało to związek ze słabą jej podbu-
dową. Ponadto w lesie była za wąska, nie 
przekraczała 5 m, co stanowiło w  czasie 
mijania pojazdów zagrożenie bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu. Wiele do ży-
czenia pozostawiało też jej odwodnienie. 
Szczególnie dotyczy to pierwszego od-
cinka. Woda płynąca z wiaduktu zalewała 
pobliskich mieszkańców, a powstające na 
drodze, nawet po niewielkich opadach, 
zastoiska wody, bryzgały pieszych i rowe-
rzystów,  zamarznięte w zimie - stanowiły 
niebezpieczne lodowisko.

Chciałbym przypomnieć genezę 
przebudowy drogi.
• W 2010 r po obfitych opadach desz-

czu i podtopieniu drogi Komisja Wo-
jewódzka zakwalifikowała, a  w  2011 

Minister Administracji i  Cyfryzacji 
zatwierdził tę drogę do odbudowy. Od 
tego momentu Powiat Częstochowski 
podjął działania przygotowawcze do jej 
przebudowy. Należało w pierwszej  ko-
lejności zająć się  regulacją stanu praw-
nego nieruchomości pod tą drogą, która 
w dużej części należała wtedy do PKP. 
Po dwóch latach, w 2013 r. Minister-
stwo Infrastruktury wyłączyło te działki 
z terenów zamkniętych PKP, które sta-
ły się i  są jeszcze do dzisiaj działkami 
Skarbu Państwa. Aktualnie trwa pro-
cedura przekazywania tych działek na 
rzecz powiatu. 

• W 2013 r. opracowano dokumentację 
techniczną planowanej inwestycji. 

• Następnie w  latach 2014-2015 doko-
nano niezbędnej wycinki drzew koli-
dujących z odbudową

•  W styczniu br. Powiat Częstochowski 
uzyskał na to zadanie dofinansowa-
nie od Wojewody Śląskiego w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych, 
a w marcu tego roku zawarto porozu-

mienie z Gminą Kłomnice o współfi-
nansowaniu gminy w kwocie 123 tys. 
zł  budowy ciągu pieszo – rowerowego.

• W  kwietniu br. wybrano wykonawcę 
zadania. W przetargu ofertę w kwocie 
blisko 2 mln zł wystawiła firma „BI-
TUM”  Sp. z.o.o.  z Lipia Śląskiego.

• Roboty budowlane trwały 4 miesiące. 
Rozpoczęto je w  maju, a  zakończono 
z końcem sierpnia br. Od września od-
dano drogę do użytku.
Jak przy każdej inwestycji, tak i tu na-

potkano wiele przeszkód i  problemów, 
które o  miesiąc wydłużyły czas realizacji 
zadania. Największy wpływ na jego wy-
dłużenie miała trudna i  czasochłonna 
komunikacja z  wieloma spółkami PKP 
dotycząca budowy rowu i  zniszczonych 
w drodze kabli łącznościowych, czy koli-
zja chodnika z obiektami PKP oraz inne 
czynniki, jak wycinka dodatkowych drzew, 
czy przesuwanie słupów energetycznych 
(tu należy się podziękowanie za życzli-
wość firmie Tauron i p. Tomaszowi Droż-
dżowi z Kłomnic)

Całkowity koszt tej przebudowy bę-
dzie wyższy niż wskazana kwota pod-
pisanej umowy z  wykonawcą, ponieważ 
powiat już wcześniej wydał pieniądze na 
dokumentację techniczną budowy drogi, 
na wycinkę drzew, awarie czy planowane 
jeszcze do wykonania w tym roku ozna-
kowanie poziome i pionowe.

Powstała droga już cieszy jej użytkow-
ników i  z  pewnością zwiększy komfort 
jazdy, pod warunkiem, że kierowcy będą 
pamiętać o zachowaniu bezpiecznej pręd-
kości.

...

...
Droga powiatowa  
z Kłomnic do Rzerzęczyc

Z życia gminy
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Niestety w  stosunku do ubiegłego 
roku szkolnego znów widoczny jest 

niż demograficzny. Spadek łącznej liczby 
uczniów i wychowanków w stosunku do 
września ubiegłego roku wyniósł 9 dzie-
ci. Pozytywnym wskaźnikiem jest na-
tomiast wzrost liczby uczniów w szko-
łach podstawowych i gimnazjach, gdyż 
w stosunku do września roku ubiegłego 
przybyło 24 uczniów. Jest to niewątpli-
wie efekt czasowy, związany z objęciem 
obowiązkiem szkolnym dzieci sześcio-
letnich. Zdecydowany spadek liczebno-
ści oddziałów widoczny jest w oddzia-
łach przedszkolnych, zwłaszcza tych 
funkcjonujących przy szkołach podsta-
wowych. O  ile we wrześniu 2015 roku 
uczęszczało do nich 347 wychowanków, 
w tym roku rozpoczęło rok szkolny za-
ledwie 314 dzieci.

Przeciętna liczba uczniów subwen-
cjonowanych w  oddziałach w  zespo-
łach szkół w Kłomnicach, Witkowicach 
i  Rzerzęczycach oscyluje na poziomie 
około 20 uczniów/oddział. W pozosta-
łych placówkach niestety wskaźnik ten 
jest już niższy i o  ile w Garnku wyno-
si 18,3, to w pozostałych zespołach jest 
zdecydowanie niższy: w  Skrzydlowie 
13,2, w Zawadzie 10,56 i w Konarach 
8,78. Przeciętna liczebność oddziałów 
przedszkolnych w  przedszkolach jest 
bardzo wysoka wynosi w  Przedszkolu 
w Rzerzęczycach 25 dzieci na oddział, 
a  w  Przedszkolu w  Kłomnicach 24. 
Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda 
w  oddziałach przy szkołach podsta-

wowych, gdzie tylko w  Witkowicach 
i w Zawadzie liczba dzieci to odpowied-
nia 23 i  21. W  pozostałych szkołach 
liczba wychowanków mieści się w prze-
dziale od 11 do 15. W  bieżącym roku 
szkolnym Zespół Szkół w Kłomnicach 
nie uruchomił oddziału przedszkolnego.

Rozpoczęcie nowego roku to również 
organizacja dowozu uczniów. W  bie-
żącym roku dowozy jak dotychczas 
organizowane są poprzez zakup usług 
u przewoźników, którzy zostali wyłonie-
ni podczas postępowań przetargowych 
w okresie wakacji. Umowy z wykonaw-
cami zawarte zostały na okres do dnia 
31 grudnia br. W grudniu tym samym 
rozpisane zostaną nowe postępowania 
na okres styczeń-czerwiec  2016.

Do Zespołu Szkół w  Kłomnicach 
dowożone będą dzieci z  miejscowości 
Zdrowa – przywóz poranny i dwa od-
wozy popołudniowe oraz dzieci z  Li-
picza – poranny przywóz i  jeden po-
południowy odwóz. Do Zespołu Szkół 
w Witkowicach w miesiącach wrzesień 
i październik dowożeni będą uczniowie 
z miejscowości Zdrowa oraz z klas 0-III 
szkoły podstawowej z Nieznanic, na od-
wozy popołudniowe liczyć mogą wszy-
scy uczniowie ze Zdrowej i Nieznanic. 
Trasa niniejsza w  miesiącach listopad 
i  grudzień będzie obsługiwać wszyst-
kich uczniów w  wspomnianych miej-
scowości, tj. 1 kurs przywozowy obsłuży 
młodzież szkolną ze Zdrowej i Niezna-
nic, a 2 kurs dzieci z klas młodszych ze 
Zdrowej i  Nieznanic. Odwozy nadal 

obsługiwać będą wszystkich uczniów. 
Jednym kursem porannym i  dwoma 
odwozami będą obsłużeni uczniowie 
z Chorzenic i Michałowa Rudnickiego. 
Do Zespołu Szkół w Garnku dowożo-
ne będą dzieci z Piasków, Kajetanowic 
i  Kuźnicy, a  także Chmielarzy. Trasy 
te będą obejmować jeden przywóz po-
ranny i  jeden popołudniowy odwóz. 
Uczniowie z  Rzek Wielkich i  Małych 
oraz najmłodsze klasy z Karczewic będą 
miały zapewniony odjazd rano, nato-
miast z  dwóch odwozów będą mogli 
korzystać również uczniowie starszych 
klas z  Karczewic. Dodatkowo w  mie-
siącach listopad i grudzień poranny do-
wóz będzie zorganizowany dla starszych 
uczniów z miejscowości Karczewice.

Godziny przywozów i  odwozów 
ustalane będą przez Dyrektorów pla-
cówek w oparciu o bieżącą organizację 
pracy szkół. Uczniowie w trakcie dowo-
zu objęci będą stałą opieką, tak w czasie 
jazdy, jak i podczas wsiadania i wysiada-
nia z pojazdów.

W związku z nowym rokiem szkol-
nym składam nauczycielom i  pra-
cownikom placówek oświatowych 
najserdeczniejsze życzenia spokojnej 
i satysfakcjonującej pracy, uczniom - aby 
nadchodzące miesiące były nie tylko 
czasem wytężonej pracy, ale niosły ze 
sobą także wiele radości i  zadowole-
nia z  rozwoju własnych zainteresowań 
i  uzdolnień, natomiast rodzicom, aby 
osiągnięcia dzieci były nieustającym po-
wodem do dumy.

Nowy rok szkolny 
w gminie Kłomnice

 Dobiegły już końca ferie letnie 2015 i we wtorek 1 września uczniowie  
 rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016. Wszystkie nasze zespoły szkół  

 i przedszkola zapełniły się dziećmi i młodzieżą szkolną. W bieżącym roku   
 uczęszcza do gimnazjów 403 uczniów, do szkół podstawowych 785, natomiast  

 do przedszkolach i oddziałów przedszkolnych 314 wychowanków.   Robert Gonera

Edukacja

...
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???Krzysztof Wójcik

 Wraz z nowymi władzami samorządowymi po ostatnich wyborach, 
wrócił jak bumerang problem sieci szkół w Gminie Kłomnice. Oczywiście, 

mniej lub bardziej głośna dyskusja na temat szkół, ich pracy i nauczycieli trwa 
przez cały czas, jednakże  teraz gmina stanęła przed naprawdę trudnym proble-

mem odsuwanym przez ostatnie lata – utrzymanie dotychczasowej sieci szkół 
przy malejącej liczbie uczniów. 

Zacznijmy jednak od finansów. Każ-
da gmina otrzymuje z centralnego 

budżetu subwencję oświatową uzależ-
nioną od ilości uczniów na swoim te-
renie. Tu rzeczywiście pieniądze idą za 
uczniem. Zdarza się jednak, dość czę-
sto, że subwencja  nie wystarcza i samo-

rząd gminny musi dołożyć. Tak właśnie 
się dzieje w Gminie Kłomnice. Jak to 
wygląda  w ostatnich latach?

Jak więc widzimy, subwencji oświa-
towej starcza na coraz mniej. W ostat-
nim roku trzeba było dołożyć prawie 
30%. A przecież jeszcze w 2001 r. sub-
wencja i  wydatki były na podobnym 
poziomie czyli po prostu starczało. 
Dlaczego tak się dzieje?  Oczywiście, 
nominalnie wydatki wzrastały również 
z  powodu inflacji niwelowanej zresztą 
w subwencji, ale nie o  to tutaj chodzi. 
Trzeba tu spojrzeć przede wszystkim 
na demografię, czyli ilość uczniów oraz 
ilość obsługujących ich nauczycieli. 
Duże znaczenie ma także struktura, 
w  jakiej funkcjonują szkoły czyli ilość 
etatów i  ilość oddziałów. Te właśnie 
czynniki mają decydujący wpływ na 
poziom kosztów. Przyjrzyjmy się, jak 
one się zmieniały.

Można zauważyć w  prezentowa-
nym czasie systematyczny spadek licz-
by uczniów, ale także spadek liczby 
oddziałów i etatów, a więc również na-
uczycieli. Jednak chyba za wolno skoro 
wydatki rosną ponad miarę. Może też 
problem tkwi w strukturze szkół i  ich 

sieci?! Analiza ekonomiczna wskazuje 
tu właśnie pewien fakt, a  mianowicie 
roczny koszt kształcenia pojedyncze-
go ucznia w poszczególnych szkołach. 
Tutaj najlepiej się prezentują zespoły 
szkół w Rzerzęczycach i Witkowicach 
i  w  tych szkołach również najwięcej 
przypada uczniów na jednego nauczy-
ciela. Na przeciwnym biegunie są tu 
zespoły szkolne w Konarach, Zawadzie 
i w pewnym stopniu w Kłomnicach. Tę 
ostatnia placówkę obciąża jednak pro-
wadzenie drogiej w  utrzymaniu hali 
sportowej oraz stołówki. 

Ekipa poprzedniego wójta dokonała 
tu niegdyś pewnych działań, które po-
prawiły finanse: zlikwidowano zamie-
rającą szkołę podstawową w  Zdrowej 
i  w  podobnej sytuacji szkołę w  Rze-
kach Wielkich, w  tej ostatniej zosta-
wiając oddział przedszkolny. Teraz 
jednak dalsze zwijanie szkół podsta-

wowych byłoby nieracjonalne. W koń-
cu przecież przyjdzie w  naszym kraju 
odrodzenie demograficzne, taką przy-
najmniej mamy nadzieję. Są to poza 
tym dość dobrze wyposażone placówki 
i  ośrodki życia kulturalnego w  swoich 
miejscowościach. Przyjrzyjmy się jed-
nak gimnazjom. 

Wójt Gminy Kłomnice Piotr 
Juszczyk tak mówi o  tej sytuacji: 
 „W naszej gminie  jest siedem gimnazjów 
funkcjonujących w  zespołach szkolnych. 
W  podobnej ludnościowo gminie My-
kanów są tylko trzy, w  gminie Rędziny 
-  dwa. Tak samo jest w innych gminach. 
My na tym tle jesteśmy wyjątkiem. Zwra-
cam uwagę, że w wielu przypadkach od-
działy gimnazjalne są nieliczne, niekie-
dy nie przekraczają dziesięciu uczniów. 
W  przypadku przeniesienia uczniów do 
jednego z  gimnazjów, nie zmieniłaby 

się tam nawet organizacja. Warto o  tym 
pomyśleć przed reorganizacją sieci szkół. 
Trzeba też pamiętać o  tym, jaką się chce 
mieć sytuację docelową, aby trudne dzia-
łania przeprowadzić tylko raz. Dobrze 
byłoby wrócić do pierwotnej koncepcji 
czterech gimnazjów w naszej Gminie.” 

Władze Gminy są świadome jed-
nego jeszcze problemu, chyba najtrud-
niejszego: zatrudnieni nauczyciele. To, 
czego nie robiono systematycznie przez 
ostatnie lata, skumulowało się w jeden 
duży problem, który musi być teraz 
rozwiązany. Mniej oddziałów, to także 
mniej etatów. To trzeba przemyśleć, ale 
przed tym problemem nie uciekniemy, 
jeśli chcemy mieć racjonalną sieć szkol-
ną i dobrze wykorzystaną, wykwalifiko-
waną grupę ludzi, jakimi są nauczyciele. 
Coraz wyższe kwalifikacje nauczycieli 
są jedynym racjonalnym czynnikiem 
zwiększającym wydatki. Tych ludzi 
trzeba u nas utrzymać, a nie stracić. 

Rok 2001 Rok 2008 Rok 2014

Kwota subwencji 4 971 443 zł   8 303 984 zł 10 334 882 zł

Koszty rzeczywiste 4 438 500 zł 
(planowane) 11 078 825 zł 14 528 492 zł

Procent wydatków jaki 
pokrywa subwencja 100% 75 % 71 %

Rok 2008 Rok 2014

Ilość uczniów 1439 1358

Ilość oddziałów 78 ~ 66

Ilość etatów 168,96 157,67

Edukacja

...
Kryzys szkolny 
czy kryzys 
demograficzny?
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Na rozpoczęcie imprezy wystąpił 
zespół Regenese. Jego wokalistka 

Malwina Magiera z  niezwykłą ener-
gią rozruszała publiczność. Orkiestra 
Dęta OSP Kłomnice pod kierunkiem 
Marcina Gały pokazała efekty pracy 
z  zakończonego właśnie zgrupowania: 
kilkudniowe warsztaty zaowocowały 
przygotowanymi specjalnie na naszą 
imprezę interpretacjami rockowych hi-

tów. Rock Fest(yn) był również okazją 
do zaprezentowania przedstawicielek 
młodego pokolenia — na scenie wy-
stąpiły: Karolina Bajor, Monika Bajor, 
Emilia Kugiel i Paulina Makles. Każda 
z dziewczyn zaśpiewała wybrany przez 
siebie utwór, pokazując swoje wyjątko-
we umiejętności wokalne. Po śpiewają-
cej młodzieży na estradzie pojawił się 
zespół BEDU: znakiem rozpoznaw-
czym zespołu jest mocne brzmienie 
gitar i  świetny wokal Rafała Nowa-
kowskiego, lidera grupy. Następnie 
sceną zawładnęła Iga Kozacka. Z  to-
warzyszeniem profesjonalnego zespołu 
instrumentalistów wykonała przeboje 
Alicii Keys, Czesława Niemena, Mi-
chaela Jacksona i  innych. Niezwykła 

charyzma młodej wokalistki i  świetny 
kontakt z publicznością były dopełnie-
niem tego znakomitego koncertu. Na 
zakończenie wieczoru wszyscy miło-
śnicy tańca bawili się na rockotece.

Serdecznie dziękujemy za pomoc 
w organizacji imprezy naszym partne-
rom: Zespołowi Szkół w  Kłomnicach 
i Restauracji „Miodowy Dwór”.

apple

 W sobotnie popołudnie   
  22 sierpnia Kłomnice  

 rozbrzmiały rockowymi  
 rytmami! Na muzyczne  
podsumowanie wakacji   

 w ramach nowego   
  projektu pod nazwą   
  ROCK  FEST(yn)  

 usłyszeliśmy mocne granie  
 w różnych wydaniach.  

Organizatorem imprezy   
 był Gminy Ośrodek   

 Kultury oraz Urząd Gminy  

Rockowe 
granie 
w Kłomnicach

...
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Festyn Szanty 
w Karczewicach 

15 sierpnia nad zbiornikiem wodnym w Karczewicach odbył się Festyn Szanty. 
Imprezie towarzyszyła dobra zabawa, występy artystyczne, w tym tak oczeki-

wana przez licznie zebraną publiczność piosenka żeglarska i muzyka szanty. 
Organizatorem festynu była Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa 

Karczewice oraz Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Leśna Kraina”. 

Podczas imprezy nie zabrakło 
również akcentów folklorystycz-

nych, prezentacji produktów lokal-
nych oraz licznych atrakcji dla dzieci 
oraz dorosłej publiczności. Uczestni-
cy festynu mogli wysłuchać występu 
Koła Gospodyń Wiejskich z  Garnka 
i  Skrzydlowa, Zespołu Obrzędowego 
„Grusza” z Rzerzęczyc, Zespołu Folk-
lorystycznego „Klepisko” z  Kłomnic, 
Ludowego Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Kłomnickie Płomyczki” oraz Orkie-
stry Dętej OSP Karczewice Garnek. 
Swoje stoiska zaprezentowało Go-
spodarstwo Pszczelarskie „Pszczółka” 

Jerzego Lary z Garnka oraz piekarnia 
państwa Szymczyków z  Garnka. Go-
ściem festynu był Piotr Juszczyk, wójt 
gminy Kłomnice, który objął honoro-
wy patronat nad imprezą oraz Szymon 
Giżyński, poseł na Sejm RP.

Podczas festynu nie zabrakło mu-
zyki szanty i  piosenki żeglarskiej. Na 
scenie wystąpił Jarek „Kraken” Jura 
z  towarzyszeniem dzieci ze świetli-
cy Ochronka w  Garnku oraz zespół 
„Trzecia Miłość”. Pomysł wspól-
nego występu Jarka Jury z  dziećmi 
z Ochronki zrodził się podczas lipco-
wych warsztatów muzycznych w Ma-

rinie Poraj. Festyn zakończyła zabawa 
taneczna  trwająca  do  późnych  godzin 
wieczornych  przy  dźwiękach  zespołu 
Ambaras.

Festyn odbył się dzięki wsparciu 
finansowemu Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w  ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, firmy Trans-
-Góra Rafała Góry i Stanisława Góry 
oraz firmy Złom-Stal Józefa Kozy. 
Bardzo dziękujemy publiczności, któ-
ra tak licznie była obecna na imprezie 
oraz wspaniałym artystom. Myślę, że 
piosenka żeglarska i  szanty na stałe 
wpiszą się w kulturalny krajobraz gmi-
ny Kłomnice, a  Leśna Kraina w  Kar-
czewicach jeszcze nieraz stanie się dla 
nas miejscem dużych, plenerowych 
spotkań.  

  Robert Kępa

...

Wydarzenia
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Robert Kępa

Gmina Kłomnice zaprezentowała swoje stoisko 12 września na targach 
Men’s World w Częstochowie. Zwiedzający mogli poznać ofertę aktywnego 
wypoczynku na terenie naszej gminy, w tym możliwość organizacji spływów 

kajakarskich, jazdy quadami lub rowerami. Specjalnym gościem kłomnickiego 
stoiska była Natalia Siwiec. 

Stoisko gminy Kłomnice cieszy-
ło się dużym zainteresowaniem 

zwiedzających, którzy przede wszyst-
kim poszukiwali dla siebie lub swo-
ich rodzin miejsca do aktywnego 
wypoczynku. Spływy kajakowe, jazda 
quadami, rajdy rowerowe – to tylko 
część atrakcji, jakie mogli zaoferować 
zwiedzającym przedsiębiorcy z bran-
ży turystycznej działający w  naszej 
gminie. Na kłomnickim stoisku pre-
zentowało się między innymi Go-
spodarstwo Agroturystyczne Nieza-
pominajka w  Garnku oraz Ośrodek 
Rekreacyjno-Wypoczynkowy Leśna 
Kraina z Karczewic. Podczas targów 
dużym zainteresowaniem cieszyły się 
widowiskowe pokazy jazdy rowero-
wej w  wykonaniu młodych miesz-
kańców Kłomnic: Konrada Stępnia, 
Janka Milca i Damiana Bekusa.

Głównymi atutami turystyczny-
mi naszej gminy to bezpośrednie są-
siedztwo Częstochowy oraz Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, ale również 
rozległe tereny leśne oraz rzeka Warta. 
W  naszej gminie nie brakuje rów-
nież miejsc i  zabytków związanych 
z  polską kulturą i  historią, w  tym 

dziejami rodzeństwa Reszków, świa-
towej sławy śpiewaków operowych. 
Gmina Kłomnice dysponuje bazą 
noclegową oraz zapleczem turystycz-
nym i  rekreacyjnym, niezbędnym do 
uprawiania jazdy rowerowej, nor-
dic walking, kajakarstwa, paintballu, 
wędkarstwa, jazdy motocyklami i qu-
adami. Atuty te kilka lat temu od-
kryli lokalni przedsiębiorcy, tworząc 
ofertę dla odwiedzających te strony 
turystów. Teraz czas na lokalny samo-
rząd – deklaruje wójt Piotr Juszczyk. 
– Będziemy wspierać lokalnych przed-
siębiorców działających w branży tury-
stycznej oraz promować nasz gminę na 
zewnątrz, podkreślać jej atrakcyjność 
zarówno dla turystów, jak i  dużego 
biznesu.

Częstochowskie targi Men’s 
World to pierwsza tego typu impre-
za, na której zaprezentowała się gmi-
na Kłomnice. Patrząc na pozytywną 
reakcję publiczności nasza gmina 
dysponuje atrakcyjnym  potencjałem 
turystycznym, który wyróżnia nas 
wśród innych gmin. 

Tradycją stało się już, że w połowie 
sierpnia w Zdrowej Ochotnicza Straż 

Pożarna organizuje imprezy sporto-
wo- rekreacyjne  dla mieszkańców. Ten 
rok nie pozostał wyjątkiem i w dniu 15 
sierpnia od wczesnego ranka na zbior-

niku wodnym OSP Zdrowa rozpoczęły 
się X Spławikowe Zawody Wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. Do 

rywalizacji stanęło 15 uczestników, 
którzy w dość upalne przedpołudnie 

rozpoczęli współzawodnictwo. Węd-
kowanie zakończono o godzinie 10, 

a sędzia zawodów dokonał oceny ry-
walizacji. Zwycięzcą X jubileuszowych 

zawodów wędkarskich dla dorosłych 
został Krystian Dąbrowski ze Zdro-
wej z wynikiem 3900g przed Maria-
nem Dąbrowskim (Zdrowa) 2420b 

i Krzysztofem Sołtysem (Bartkowice) 
1740g. Nagrody rzeczowe, puchary 

i dyplomy wręczył osobiście Wójt Gmi-
ny Kłomnice Piotr Juszczyk w asyście 

organizatorów zawodów. 

Zawody dla dorosłych to był dopiero 
początek doskonałej zabawy, ponie-

waż od godziny 14 zaczęła się VI edycja 
Spławikowych Zawodów Wędkarskich 
dla dzieci. Do współzawodnictwa zgło-
siło się 23 dzieci z terenu Gminy Kłom-
nice i  okolicznych miejscowości. Dzie-
ciaki wędkowały przez 120 minut, po 
których wyłoniono najlepszych małych 
wędkarzy. Zwycięzcą zawodów został 
Marcin Konstanciak (Zdrowa) z wyni-
kiem 1440g, który złowił również naj-
cięższą rybę, za którą otrzymał nagrodę 
specjalną piłkę ufundowaną przez Sklep 
EVITA Ewa i  Tomasz Drab (Kłom-
nice), drugie miejsce zajął Jakub Kle-
kot (Zdrowa), a  trzecie Igor Kurzacz 
(Zdrowa). Wszystkie dzieci otrzymały 
puchary oraz nagrody rzeczowe, po-
nadto zawodnikom wręczono gadże-
ty dostarczone przez Śląski Oddział 
Regionalny Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Częstocho-
wie. Nagrody i puchary w imieniu Wójta 
Gminy Kłomnice wręczyła Pani Barba-
ra Mizera Sekretarz Gminy Kłomnice,  
a jednocześnie Radna Powiatu Często-
chowskiego w  asyście organizatorów 
zawodów.

Po zakończeniu zawodów dla dzieci 
czekały kolejne atrakcje przygotowa-
ne przez organizatorów,  a  mianowi-
cie dmuchańce, wędkowanie na trawie 
i malowanie twarzy, rejsy pontonem po 

Gmina Kłomnice na targach
 Men’s World

...
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stawie. Podczas imprezy nie zabrakło 
również porcji profilaktyki bezpieczeń-
stwa w zachowaniu się nad wodą. Przy-
czynili się do tego ratownicy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zdrowej, którzy 
przygotowali pokaz ratownictwa me-
dycznego poszkodowanego, który kąpał 
się w niedozwolonym miejscu. Z dużym 
zainteresowaniem uczestnicy pikniku 
obserwowali akcje ratowniczą.

Upalna pogoda nie zawitała na dłu-
go, ponieważ po południu zaczął padać 
deszcz.  Nie odbyły się kolejne planowa-
ne atrakcje dla dzieci i dorosłych, ale dla 
wytrwałych pozostała dyskoteka i  nie-
powtarzalna atmosfera piknikowania na 
świeżym powietrzu. Dopiero potężna 
burza przed północą przerwała udany 
jubileuszowy piknik wędkarski.

Kolejnego dnia od godziny 9 na bo-
isko do piłki plażowej zaczęły się zjeż-
dżać pary do gry w  „plażówkę”, aby 
spróbować swoich sił w  V Regional-
nym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. Nie-
stety pochmurna pogoda i przechodzą-
ce w  okolicy burze zredukowały ilość 
uczestników zawodów. Do rywalizacji 

zgłosiły się następujące zespoły: Rafał 
Nyga i Piotr Salandra z Kruszyny, Mi-
chał Bednarczyk i Konrad Szyda z Kar-
czewic, Wojciech Karoń i Wojciech Fi-
lipczyk z  Częstochowy, Adrian Zaroń 
i Arkadiusz Sołtys z Grabowej, Łukasz 
Kubik i Maciej Walicki z Witkowic oraz 
Andrzej Knop i Krystian Musiał z Lu-
bojenki. Nad prawidłowością rozgrywek 
czuwali sędziowie Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej panowie Andrzej Pałka 
i Zbigniew Warmuz. Po zaciętej rywali-
zacji, w której rozegrano 12 pojedynków 
zwyciężyła para Wojciech Karoń i Woj-
ciech Filipczyk z  Częstochowy, drugie 
miejsce wywalczyła para Adrian Zaroń 
i  Arkadiusz Sołtys z  Grabowej, trzecie 
miejsce Knop i  Krystian Musiał z  Lu-
bojenki, a  czwarte Michał Bednarczyk 
i  Konrad Szyda z  Karczewic. Finaliści 
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy 
i  nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatorów, które w  imieniu Wój-
ta Gminy Kłomnice wręczył Zastępca 
Wójta Gminy Kłomnice Pan Adam Śli-
wakowski w asyście sędziów turnieju.

Gratulujemy zwycięzcom tych za-
wodów i  życzymy dalszych sukcesów. 

Jednak takie imprezy to ogromne zaan-
gażowanie wielu ludzi, którzy chcą, aby 
w małej miejscowości jaką jest Zdrowa 
mogło się dziać wiele ciekawych przed-
sięwzięć.  Dlatego na początku pozwolę 
sobie podziękować grupie druhen i dru-
hów, który społecznie przez kilka dni 
pracowali przy organizacji tych imprez 
nie zważając nawet na niesprzyjającą po-
godę. Dziękuję sponsorom i instytucjom 
partnerskim którzy wsparli tę imprezę 
a  były nimi Gmina Kłomnice, Bank 
Spółdzielczy w  Kłomnicach, Agencja 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa w Częstochowie, Sklep EVITA 
Ewa i Tomasz Drab z Kłomnic, Firma 
ORION Adam Królik ze Zdrowej oraz 
Firma KSK Dorota i Włodzimierz Ku-
bik ze Zdrowej. Podziękowania również 
kieruję do Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w  Kłomnicach z  siedzi-
bą w  Zdrowej oraz Panów Zbigniewa 
Wrzalika i Kazimierza Rzepy za pomoc 
w organizacji zasilania placów w ener-
gię elektryczną. Dziękuję panu Darko-
wi Owczarkowi, Andrzejowi Borucie 
i  Władysławowi Gałwie z  sekcji węd-
karskiej za pomoc w organizacji i prze-
prowadzeniu zawodów wędkarskich. 
Dziękuję wreszcie mieszkańcom Zdro-
wej i przybyłym gościom za kibicowanie 
zawodnikom i stworzenia przyjaznej at-
mosfery oraz kulturalną zabawę. 

 Sportowo, piknikowo   
  w Zdrowej

Jarosław Łapeta Prezes OSP Zdrowa ...
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Plac zabaw
w Kuźnicy

Aktywni  
Kreatywni 

na deskach 

teatru
Ada Plaszczyk

Warsztaty aktorskie, prace nad sce-
nariuszem, scenografią i kostiumami, 

długie godziny spędzone na opraco-
waniu ruchu scenicznego, muzyki, 

reżyserii — efekt niemal półrocznej 
pracy grupy młodzieży w wieku 13-
19 lat mieliśmy okazję zobaczyć 28 

czerwca 2015. Na scenie Gminnego 
Ośrodka Kultury swoją premierę miał 

spektakl „Pchła Szachrajka”. 

W tytułowej roli wystąpiła Marta 
Gonera, która stworzyła wspa-

niałą kreację aktorską. W  pozostałych 
rolach zobaczyliśmy: Dawida Chy-
balskiego (który wsparł grupę również 
jako reżyser bajki), Julię Matuszczyk, 
Izabelę Reterską, Elizę Nitecką, Julię 
Kisiel, Laurę Zych i  Igę Kugiel. Sce-
nografię przygotowały: Marta Gonera, 
Aleksandra Drab, Katarzyna Kupczak, 
Natalia Grabczak i  Angelika Grab-
czak. Za realizację dźwięku i  światła 
odpowiedzialna była Karolina Gonera. 
Projekt koordynowała Katarzyna So-
snowska.

Bajka zdobyła sobie uznanie pu-
bliczności, tłumnie uczestniczącej 
w  czerwcowej premierze. Spektakl 
został dobrze przyjęty również przez 
wyjątkowo wymagające grono: dzieci 
z Przedszkola w Kłomnicach, dla któ-
rych zorganizowaliśmy specjalny pokaz.

Realizacja projektu była możliwa 
dzięki dotacji z  programu „Równać 
Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, która bardzo wysoko 
oceniła nasze przedsięwzięcie.

...
Sławomir Jurczyk

Na zebraniu wiejskim w dniu 24 września 2011 roku podjęta została Uchwała 
o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu wokół kaplicz-

ki z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci. Z uwagi na fakt że teren ten należy 
do osoby prywatnej, została podpisana umowa użyczenia nieodpłatnie części 

działki nr 250. Wiosną 2012 roku zostały rozpoczęte prace na tym terenie, 
 które dziś, po wykonaniu kolejnych etapów, zostały zakończone.

Ponieważ budowa ogrodzenia nie wy-
magała pozwolenia w  lipcu zostały 

zakupione słupki i panele ogrodzeniowe. 
Natomiast ze względu na wysoką cenę 
bramy Rada Sołecka postanowiła zaku-
pić materiał i  wykonać ją we własnym 
zakresie. Z pozostałych środków zostały 
zakupione koryta ściekowe, które zostały 
ułożone na podsypce z piasku i cementu 
wzdłuż drogi powiatowej. Montaż został 
wykonany przez mieszkańców wsi we 
własnym zakresie. Na kolejnym zebraniu 
wiejskim w dniu 29 września 2012 roku 
została podjęta Uchwała o przeznaczeniu 
funduszu sołeckiego na zakup wyposaże-
nia placu zabaw, który posłuży dzieciom 
do zabawy i  spędzania wolnego czasu, 
a  mieszkańcom rekreację i  wypoczynek. 
W  maju zostało zamontowane przez 
firmę wyposażenie na plac tj. zestaw 
zabawowy oraz huśtawka wahadłowa 
z  siedliskiem płaskim i  kubełkowym na 
kotwach metalowych. W kolejnym roku 
po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę kil-
ku sztuk drzew (gatunek sosna) z działki 
gminnej została wykonana nieodpłatnie 
altana przez Pana Arkadiusza Larę wraz 
z  montażem i  pokryciem. W  kolejnym 
roku zostało zamontowane przez firmę 
uzupełniające wyposażenie placu zabaw, 

kwadratowa piaskownica dla dzieci oraz 
kiwak „SKUTER”. Z pozostałych środ-
ków na plac zabaw została położona kost-
ka brukowa w altanie i wykonany zestaw 
ogrodowy w  postaci stołu i  dwóch ław 
przez Pana Mariusza Kołodziejczyka, 
oraz posadzenie tui wzdłuż ogrodzenia. 

Dziękuje wszystkim mieszkańcom 
Sołectwa Kuźnica którzy brali udział 
w pracach przy placu zabaw który po-
służy dzieciom do zabawy i  spędzania 
wolnego czasu a mieszkańcom zapewni 
rekreację i wypoczynek.  W szczególno-
ści dziękuje: Panu Zdzisławowi Jurczyko-
wi za bezpłatne użyczenia części działki 
pod plac zabaw dla dzieci, Panu Krzysz-
tofowi Wójcikowi i  synowi Damianowi 
za wykonanie bramy na plac zabaw dla 
dzieci, Panu Grzegorzowi Larze za prze-
tarcie pozyskanego drewna, Panu Łuka-
szowi Larze za transport pozyskanego 
drewna i  transport koryt ściekowych,  
Panu Jerzemu Borek i synowi Łukaszowi 
za pomoc przy siewie  wałowaniu trawy 
i wykaszaniu placu zabaw,  Panu Rafałowi 
Jurczykowi, Pawłowi Kozie, Krzysztofowi 
Wasiakowi, Marianowi Jędrasowi i syno-
wi Michałowi za prace związane z ukła-
daniem koryt ściekowych. 
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Renata Surlej-Krawiec 

Odszedł szybko czas wakacyjny i pozostał we wspomnieniach, bardzo miłych 
zresztą. Dni wolne od nauki i innych zajęć były urozmaicone dla dzieci i mło-

dzieży, pozostającej pod naszą opieką w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Wakacyjne przygody rozpoczęli-
śmy od wycieczki rowerowej do 

Rzek Małych: plaża, zabawy i kontakt 
z przyrodą. Śladami Reszków wybrali-
śmy się do Borowna, gdzie naszym ce-
lem był grób światowej sławy śpiewaka 
Edwarda Reszke. Odwiedziliśmy bi-
bliotekę w Garnku, a tam bibliotekarka 
Małgorzata Smolarczyk opowiedziała 
nam kilka historii o rodzinie Reszków. 
Spacerowaliśmy w parku i obejrzeliśmy 
tablicę pamiątkową poświęconą słyn-
nym śpiewakom. Dopisała nam nie tyl-
ko pogoda, ale dzieci i młodzież!

Wszyscy świetnie się bawili w czasie 
Akcji Wakacje! Były gry i zabawy spraw-
nościowe, zagadki, czytanie i działanie; 
warsztaty plastyczne i teatralne. Wiele 
emocji wywołała Biała Wakacyjna Noc 

z poszukiwaniem Skrzyni Skarbów. Ta 
zabawa i  trudne zadania, które przed 
uczestnikami postawiła Czarownica, 
sprawiły, że uczestnikom towarzyszył 
dreszczyk emocji. Kto nie marzył bę-
dąc dzieckiem, żeby spać poza domem 
i przeżyć taką, jak ta Białą Wakacyjną 
Noc! Spotkaniom dzieci i  młodzieży 
towarzyszył grill — po wyczerpujących 
wyprawach rowerowych i zabawach ru-
chowych jak znalazł! 

Na zakończenie odbyliśmy dwie 
wycieczki autokarowe: na lotnisko Py-
rzowicach, gdzie poznaliśmy zasady 
obowiązujące podczas podroży samo-
lotem oraz do krainy dinozaurów: Jura 
Park w Krasiejowie. Nagrodzeni dyplo-
mami, radośni, łaknący nowych wrażeń, 
zakończyliśmy wspólną wakacyjną za-

bawę w dobrej perspektywie ponowne-
go spotkania w ferie zimowe. Miło nam 
poinformować, że Akcja Wakacje 2015, 
organizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury, zyskała przychylność nie tylko 
dzieci i młodzieży uczestniczącej w za-
jęciach, ale i lokalnych przedsiębiorców, 
którzy wsparli nasze działania. 

Serdeczne podziękowania za prze-
kazanie kiełbasek, pączków i napojów, 
które umiliły wakacyjny czas naszym 
podopiecznym oraz za pomoc w zorga-
nizowaniu wycieczki na lotnisko, kie-
rujemy do następujących osób: Jacek 
Gaik - Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go, Niedośpielin, Gmina Wielgom-
łyny; Robert Kaczmarek - Firma Po-
lmab, Zakłady Mięsne; Dorota Kubik 
- Firma K.S. K. Hurtownia Napojów 
i  Artykułów Spożywczych, Zdrowa; 
Katarzyna Wasilenko - Piekarnia S.C. 
w Kłomnicach; Robert Rybak - Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy w  Kłomni-
cach; Jadwiga i  Jacek Pindych - Sklep 
Wielobranżowy Lewiatan w  Kłomni-
cach; Cezary Zatoń - Firma Przewo-
zowa CZARBUD w Kłomnicach.

...

...

Czas wakacyjny w GOK 
 w Kłomnicach

Małgorzata Smolarczyk, Joanna Wójcik

IV edycja Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej została 
zorganizowana na terenie Gminy Kłomnice przez Gminną Bibliotekę Publicz-

ną w Kłomnicach oraz Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku. Czytanie „Lalki” 
Bolesława Prusa odbyło się w sobotę 5 września o godz. 10.00 w sali gimna-

stycznej Zespołu Szkół w Garnku. Uroczystość przebiegała w pięknej, nastrojo-
wej scenografii przy dźwiękach muzyki z filmowej adaptacji powieści.

Zastępca Wójta Gminy Kłomnice 
- Pan Adam Śliwakowski doko-

nał otwarcia uroczystości i  przeczytał 
fragment powieści. Następnie inter-
pretacje powieści prezentowali: pani 
Anida Chybalska – dyrektor Zespo-
łu Szkół w  Garnku, pani Teresa Raź-
niak – dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w  Kłomnicach, pani Wie-
sława Jędras – z-ca Przewodniczącego 
Rady Gminy Kłomnice, pani Barbara 
Mizera – sekretarz Gminy Kłomni-
ce, radna Powiatu Częstochowskiego, 
pani Dorota Kozłowska – nauczycielka 

Zespołu Szkół w  Garnku, pani Lidia 
Burzyńska – dyrektor Zespołu Szkół 
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, 
Natalia Szyda – absolwentka Zespo-
łu Szkół w  Garnku, Agnieszka Boro-
wiecka – podharcmistrzyni drużynowa 
35 Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej 
„Płomień”, Julia Kisiel – druhna, uczen-
nica Zespołu Szkół w Kłomnicach, pani 
Beata Wyrwał – nauczycielka Zespołu 
Szkół w Kłomnicach, Patrycja Cielebiaś, 
Zuzanna Kosmala i  Partycja Boral - 
uczennice Gimnazjum w Garnku, pani 
Małgorzata Oleśkiewicz – pielęgniarka 

z Przychodni Lekarskiej w Garnku, pani 
Małgorzata Szymczyk – właścicielka 
nowej piekarni w  Garnku, pani Mag-
dalena Ciastek – prezes Stowarzyszenia 
„Razem dla Garnka”, pani Oliwia Po-
litańska, córka Radnego Pana Sylwestra 
Politańskiego z Rzerzęczyc, pani Sabi-
na Wróbel – bibliotekarka z Filii GBP 
w Zawadzie, pani Dorota Majchrzak – 
bibliotekarka Filii GBP w Pacierzowie.

Narodowe Czytanie to niezwy-
kłe wydarzenie kulturalne, które łą-
czy i uwrażliwia społeczeństwo, dlatego 
też jego odbiorcami była licznie zgro-
madzona publiczność. Czytający otrzy-
mali gorące brawa. Na koniec uczestnicy 
mieli możliwość obejrzenia różnych wy-
dań „Lalki”, które znajdowały się na wy-
stawie towarzyszącej wydarzeniu, a tak-
że skorzystać ze słodkiego poczęstunku. 

IV edycję Czytania Narodowego 
„Lalki” Bolesława Prusa w Garnku po-
prowadziły: Joanna Wójcik – nauczy-
cielka Zespołu Szkół w  Garnku oraz 
Małgorzata Smolarczyk – bibliotekarz 
Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Garnku.

Narodowe Czytanie „Lalki” 
 w Garnku
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W pogodne niedzielne popołudnie 26 lipca 2015 r. odbył się Piknik Rodzinny 
dla dzieci z Karczewic i okolicy. Piknik był pierwszą tego typu imprezą 

zorganizowaną na placu zabaw w Karczewicach. Organizatorami Pikniku 
była Rada Sołecka Karczewic oraz Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju 

Sołectwa Karczewice. 

Przy pięknej pogodzie wszyscy uczest-
nicy bawili się znakomicie. W  pro-

gramie nie zabrakło gier i  zabaw z  na-
grodami, pokazu baniek mydlanych oraz 
malowania twarzy. Najmłodsi mogli ko-
rzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Dzie-
ci chętnie uczestniczyły w  warsztatach 
plastycznych budując z kartonów i pude-
łek ogromny wóz strażacki. Całości prac 
przypatrywał się dh Konrad Lupa z OSP 
Karczewice-Garnek doradzając małym 
konstruktorom w budowie i odpowiada-
jąc na pytania związane z  działalnością 
strażaków. Podczas całej imprezy starsi 
i młodsi mogli korzystać z bufetu i gril-
la przygotowanego przez Radę Sołecką 
i Fundację.

Finałem imprezy był występ zespo-
łu muzycznego ze świetlicy Ochronka 
w  Garnku prowadzony przez p. Justy-
nę Kępę. Młodzi artyści zaprezentowali 
utwory biesiadne, ale nie zabrakło rów-
nież muzyki szanty i piosenek żeglarskich.

Piknik został zorganizowany przy 
wsparciu środków finansowych  Fundu-
szu Sołeckiego oraz prywatnych sponso-
rów: firmy ZłomStal Józefa Kozy (dmu-
chańce), Fundacji Karczewice (nagrody, 
artykuły spożywcze), p. Stanisława Góry 
(artykuły spożywcze) i  p. Kamila Kozy 
(artykuły spożywcze). W  imieniu orga-
nizatorów dziękujemy za zaangażowanie 
i wsparcie Pikniku.

rk

Anna Kowalik

W sobotę 26 września 2015r. 
uczniowie z Zespołu Szkół 

w Rzerzęczycach należący do 
Szkolnego Koła Krajoznawczo-

Turystycznego „Włóczykije”, pod 
opieką p. Anny Kowalik oraz LOP, 

pod opieką p. Małgorzaty Woszczyny, 
wyruszyli na wycieczkę do Rezerwatu 

przyrody Sokole Góry. 
Rezerwat ten położony jest na Jurze 

Krakowsko- Częstochowskiej, 
na południe od wsi Olsztyn. 

Uczniowie zwiedzając najwięk-
szy rezerwat przyrody na terenie 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
uczestniczyli w bardzo ciekawej „żywej” 
lekcji przyrody oraz historii tworze-
nia projektu tego rezerwatu zwanego 
dawniej „Knieją Olsztyńską”. Bardzo 
cennych informacji o jaskiniach, roślin-
ności i zwierzętach tam występujących 
przekazali młodzieży rodzice jednej 
z  naszych uczennic, a  zarazem człon-
kowie Częstochowskiego Klubu Spe-
leologicznego – Państwo Agnieszka 
i Zbigniew Owczarkowie. 

Chociaż pogoda nie sprzyjała wę-
drówce, jednak z  ogromnym zacieka-
wieniem uczniowie zwiedzali: leśny 
ostaniec - Skałę Pielgrzyma, Jaskinię 
pod Sokolą Górą, w której żyje unikal-
ny gatunek chrząszcza (Catops tristis 
infernus), najgłębszą na Jurze Jaskinię 
Studnisko (75,5m wg ostatnich od-
kryć), gdzie znajduje się kolonia roz-
rodcza nietoperzy - nocków dużych. 
W  okolicy Jaskini Urwistej dzieci 
mogły poszukać kryształków kalcytu 
(szpatu) i  zabrać sobie na pamiątkę. 
Kolejnymi były: Jaskinia Wszystkich 
Świętych, Jaskinia Koralowa i po dru-
giej stronie skałek - Olsztyńska. 

Dzięki zaangażowaniu i dużej wie-
dzy państwa Owczarków nasze pocie-
chy ciekawie spędziły czas wolny i wró-
ciły bogatsze o nowe doświadczenia. 

NA SZLAKU 
SOKOŁÓW

...

Piknik Rodzinny 
w Karczewicach

Zawody sportowe, występy artystyczne, dobre jedzenie oraz zabawa – tak 
najkrócej można opisać Spartakiadę Sołecką przygotowaną przez Sołtys Agatę 

Dąbrowską i Radę Sołecką w Zdrowej 29 i 30 sierpnia 2015 r.

W piknikowej atmosferze dzieci i 
młodzież rywalizowali w wielu 

konkurencjach sprawnościowych. Każdy 
z uczestników rywalizacji mógł liczyć na 
upominek. Spartakiadzie towarzyszyły sto-
iska z zabawkami, dmuchane zjeżdżalnie 
oraz stoisko gastronomiczne prowadzone 
przez Radę Sołecką. Na scenie zaprezen-
towała się Orkiestra Dęta OSP Kłom-
nice oraz wystąpiły dzieci z Klub Tańca 
Towarzyskiego „Styl” z Kłomnic. Imprezę 
zakończyła uroczystość dekoracji zwycięz-
ców konkursów sportowych oraz laureatów 

konkursu „Niespodzianki z ciasteczek” oraz 
zabawa taneczna. Kolejny dzień stał pod 
znakiem zmagań piłkarskich.

Spartakiada udała się dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu Rady Sołeckiej i miesz-
kańców Zdrowej – mówi sołtys Agata 
Dąbrowska. – W sposób szczególny dzię-
kujemy naszym głównym sponsorom Urzę-
dowi Gminy Kłomnice i Banku Spółdziel-
czemu w Kłomnicach oraz wielu ludziom 
dobrej woli, którzy pomagali nam fundując 
upominki i ofiarując swój wolny czas.

rk

Spartakiada w Zdrowej
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Jak co roku Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” 
reprezentujący Gminę Kłomnice wyruszył na międzynarodowy festiwal 

folklorystyczny. Tym razem zespół udał się do Bułgarii, gdzie w tym czasie 
odbywał się Balkan Folk Fest w Złotych Piaskach, którego współorganizatorką 

była mieszkanka Gminy Kłomnice Pani Małgorzata Gojević. Wyjazd ten nie 
byłby możliwy bez wsparcia Wójta Gminy Kłomnice Pana Piotra Juszczyka we 

współpracy z członkinią zespołu Joanną Kaźmierczak i Przewodniczącym Rady 
Rodziców Jackiem Niteckim.

Po wielu tygodniach ciężkiej pracy 
i  przygotowań wreszcie nadeszła 

godzina wyjazdu. W nocy z dnia 17 na 
18 lipca grupa wyruszyła w podróż. Po 
dwudziestu godzinach, zespół dotarł 
do miejscowości Bran w Rumunii, zna-
nej z tego, że znajduje się w niej zamek 
słynnego hrabiego Draculi. W  twier-
dzy tej podziwiać można było oryginal-
ne eksponaty oraz repliki z  ówczesnej 
epoki, a  także wspaniałe krajobrazy 
Transylwanii. Po całonocnym odpo-
czynku w lokalnym pensjonacie zespół 
wyjechał w dalszą drogę.

Kłomnickie Płomyczki dotarły do 
Złotych Piasków późnym wieczorem. 
Pierwszy z  trzech koncertów miał 
miejsce już nazajutrz po zakwaterowa-
niu w  hotelu. Koncerty odbywały się 
w  amfiteatrze, położonym nad brze-
giem morza. Na miejsce zespoły do-
cierały w  barwnych korowodach, pre-
zentując stroje i muzykę ludową, przy 
okazji zapraszając turystów do obej-
rzenia pokazów tanecznych. Młodsza 
grupa podczas koncertów wykonywała 
tańce częstochowskie i  Krakowiaka, 

natomiast starsza – Cieszyn, Polkę 
Pszczyńską, Beskid Śląski, a także cał-
kowicie nowy układ taneczny - Ku-
jawiak z  Oberkiem. Warto również 
nadmienić, że tancerze przedstawili 
program wokalny, składający się z ludo-
wych pieśni i  przyśpiewek góralskich, 
wykonywany przez solistki Zuzannę 
Eliasz i Elizę Nitecką.

Czas wolny zespół spędzał na po-
bliskiej plaży zażywając kąpieli sło-
necznych i pływając w ciepłym Morzu 
Czarnym. Wzdłuż plaży znajdował się 
malowniczy i pełen atrakcji deptak, przy 
którym można było kupić drobne upo-
minki. Wieczorami stawał się on miej-
scem, którędy maszerowali tancerze, 
zmierzający do amfiteatru, w  którym 
odbywały się zapierające dech w pier-
siach koncerty zespołów z Polski oraz 
krajów bałkańskich. Jednym z nich był 
zespół z Serbii – KUD Arsenije Teo-
dorović - który w zeszłym roku gościł 
w  naszej gminie na dwudziestoleciu 
ZPiT „Kłomnickie Płomyczki”. Była 
to wspaniała szansa na zacieśnienie 
znajomości, a  także poznanie nowych 

osób. Każdego wieczoru po koncertach 
odbywały się imprezy integracyjne, 
podczas których „Płomyczki” mogły się 
bawić w gronie innych artystów. Atrak-
cją wyjazdu, o której warto wspomnieć, 
była wizyta w  słynnym delfinarium 
w Warnie, gdzie można było zobaczyć 
niezwykłe i  budzące zachwyt popisy 
delfinów. Po pokazie uczestnicy wyjaz-
du mieli okazję zasmakować bałkań-
skiej kuchni oraz poznać uroki miasta. 
Wyjazd nie miał tylko charakteru wy-
poczynkowego. Każde popołudnie było 
wypełnione intensywnym treningiem 
i  przygotowaniami do najbliższych 
koncertów.

Niestety wszystko co dobre, szybko 
się kończy. 25 lipca popołudniu zespół 
wyruszył w drogę powrotną. Ostatnim 
przystankiem na drodze wakacyjnej 
przygody były termy w  węgierskim 
mieście Eger, w  których można było 
zażyć relaksacyjnych kąpieli w ciepłych 
wodach termalnych. Dalsza podróż 
przebiegła spokojnie i zespół bezpiecz-
nie dotarł do domu. 

Chcieliśmy serdecznie podzięko-
wać włodarzom Gminy Kłomnice za 
pomoc i wsparcie w realizacji projektu, 
bez której nie moglibyśmy prezento-
wać dorobku i  umiejętności naszego 
Zespołu w  tak pięknym miejscu jak 
Złote Piaski. Mamy nadzieje, iż kolejne 
występy i  projekty „Kłomnickich Pło-
myczków” będą równie udanie popula-
ryzowały nasz region i Gminę. 

Płomyczki
podbijają Złote Piaski

Aleksandra Śliwakowska, Anna Zięba, Janusz Centkowski, Marcin Turek
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Gminne uroczystości 
wybuchU II Wojny Światowej
Robert Kępa

Na kłomnickim cmentarzu mieszkańcy naszej gminy uczcili 76. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystościach, które odbyły się 2 września 

uczestniczyły władze Gminy Kłomnice, radni Rady Gminy, delegacje partii 
politycznych, harcerze oraz uczniowie i nauczyciele szkół 

 z tereny Gminy Kłomnice. 

Bezpośrednio przed uroczystością 
na cmentarzu w Kłomnicach Wójt 

Piotr Juszczyk, wicewójt Adam Śli-
wakowski oraz przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Śpiewak oraz repre-
zentujący środowisko kłomnickich 
kombatantów dh Jędrzej Moderski 
złożyli kwiaty na grobach poległych 
w czasie II Wojny Światowej na cmen-
tarzu w  Zawadzie i  Garnku. W  uro-
czystości wzięły udział poczty sztan-
darowe z Zespołów Szkół w Zawadzie 

i Garnku, dyrektorzy i nauczyciele oraz 
uczniowie.

Głównym punktem uroczystości 
było patriotyczne spotkanie na para-
fialnym cmentarzu w Kłomnicach przy 
grobie żołnierzy poległych na naszym 
terenie we wrześniu 1939 roku. Uro-
czystości przewodniczyła dh Agniesz-
ka Borowiecka, modlitwę poprowadził 
ks. Mirosław Turoń, a historię wybuchu 
wojny i wydarzeń z nią związanych, któ-
re rozegrały się na terenie naszej gminy, 

przybliżył zebranym Krzysztof Wójcik 
oraz dh Jędrzej Moderski. W  spotka-
niu wzięły udział poczty sztandarowe 
ze wszystkich szkół z  tereny gminy 
Kłomnice, radni Rady Gminy, sołtysi, 
dyrektorzy szkół i  nauczyciele, przed-
stawiciele partii politycznych. W  uro-
czystości uczestniczyli harcerze z dru-
żyn działających przy Zespole Szkół 
w Kłomnicach i Zawadzie wystawiając 
warty przy grobach oraz prowadząc 
apel poległych. 

Podczas uroczystości w  sposób 
szczególny uczczono pamięć ofiar 
bombardowania Kłomnic, które miało 
miejsce 2 września 1939 roku, składa-
jąc kwiaty i  zapalając znicze na zbio-
rowym grobie ofiar tego tragicznego 
wydarzenia. Na uroczystości przybyło 
wielu mieszkańców Kłomnic, wśród 
których były rodziny osób które zgi-
nęły podczas bombardowaniu. Prochy 
ofiar tego tragicznego wydarzenia spo-
czywają w  rodzinnych grobach, któ-
rych nie brakuje na kłomnickim cmen-
tarzu. Na zakończenie uroczystości 
wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, 
podziękował uczestnikom za udział 
w spotkaniu. W sposób szczególny po-
dziękował młodym ludziom – uczniom 
i harcerzom, przed którymi stoi zada-
nie kultywowania pamięci bohaterstwa 
i ofiarności polskiego narodu w czasach 
II Wojny Światowej.
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Krzysztof Wójcik

Jak co roku wspominamy wybuch ostatniej wojny we wrześniu, w czasie, gdy 
dzieci wracają do szkół, by rozpocząć nowy rok szkolny. Wtedy, w 1939 r dzieci 

nie poszły do szkoły, gdyż od wczesnych godzin rannych dochodziły wieści 
o napaści na Polskę przez hitlerowskie Niemcy i ich kolejnych działaniach, 
jak również o bohaterskiej walce polskich żołnierzy. Atmosferę zagrożenia 

pogłębiały rzesze uciekinierów z terenów objętych walkami.

Największe wrażenie na mieszkań-
cach całego ówczesnego pograni-

cza zrobiły wieści o  zbombardowaniu 
Wielunia, miasta praktycznie bezbron-
nego, w którym nie było wojska i obiek-
tów wojskowych. Trzeba pamiętać, że 
takie właśnie miasta jak Wieluń czy 
Lubliniec leżały tuż przy granicy z III 
Rzeszą, jak nazywali swoje państwo 
hitlerowcy. Równocześnie 1. września 
trwały walki pod Mokrą, gdzie Wołyń-
ska Brygada Kawalerii stawiła skutecz-
ny opór pancernym wojskom IV dy-
wizji gen. Reinhardta. Niestety, nasza 
7 Dywizja Piechoty z  Częstochowy 
musiała się cofać pod naporem prze-
ważającej siły wroga. Spod Mokrej też 
wkrótce musieliśmy się wycofać. W tej 
sytuacji, już w  nocy z  1-go na 2-gie-
go września ruszyła fala uciekinierów 
uchodzących przed walkami. Część 
z nich dotarła do Kłomnic. O bestial-
stwie hitlerowców świadczy fakt, że ich 
lotnicy często atakowali grupy uchodź-
ców na drogach zarówno bombami, jak 
i z pokładowej broni maszynowej. Nie 
były to przypadkowe ataki, czy też po-
myłkowe, jak usiłują tłumaczyć niektó-
rzy niemieccy historycy, ale świadomie 
stosowana taktyka w celu siania chaosu 
i  paniki. Tak też stało się w  Kłomni-

cach 2 września 1939 r.
Centrum Kłomnic było zatłoczone 

uciekinierami. Wtedy w  1939 r., jak 
w większości wiosek, istniała tu zabu-
dowa drewniana, kryta strzechami. Je-
dyny murowany piętrowy budynek stał 
na początku ulicy Zdrowskiej, niemal 
na rogu. Jeszcze jeden, parterowy stał 
na ul. Częstochowskiej w kierunku ko-
ścioła. Wzdłuż ulicy Częstochowskiej 
w  kierunku stacji kolejowej stały po 
obu stronach drewniane domy. Po le-
wej stronie ulicy było kilka zagród ro-
dziny Krzemińskich i  między innymi 
kuźnia. Jej ślady jeszcze można zoba-
czyć do dzisiaj. 

Od wczesnych godzin rannych 
uciekinierzy nadciągali zbudowaną 
kilka lat wcześniej drogą z kierunku od 
Częstochowy. Podobnie było na ulicy 
Zdrowskiej. Na tej ostatniej, w  oknie 
chaty gospodarz Niewiadomski wy-
stawił spragnionym wieści uchodź-
com radioodbiornik. Wieści nie były 
pomyślne, bo nasze wojska cofały się, 
jedynie nad Bzurą trwały jeszcze walki 
ofensywne polskiego wojska, broniło 
się Westerplatte i  Hel. Wokół radio-
odbiornika zgromadził się tłum ludzi, 
a ulicą napływali kolejne wozy z ludźmi 
i  dobytkiem. Wtedy nadleciały samo-

loty. Zaczęło się bombar-
dowanie. Samoloty zniżały 
lot i  strzelały pociskami 
zapalającymi szczególnie 
w tę stronę, którą podążali 
uchodźcy. Większość chat 
stanęła w  ogniu. Tego, co 
się wtedy działo, pewnie 
nikt nie chciałby opisywać. 
Wszystko, co o  tym wiem, 
to relacje osób, które wtedy 
były jeszcze dziećmi: mo-
ich rodziców, krewnych, jak 
też znajomych. Szczegól-

nie dużo opowiedziała mi pani doktor 
Wiesława Balas, która to przeżyła jako 
dziecko. Po bombardowaniu wszę-
dzie było pełno ciał ludzkich, ludzkich 
szczątków częściowo spalonych i  roz-
rzuconych po terenie, nawet wiszących 
na drzewach i  przewodach elektrycz-
nych. Obrazu tego dopełniały popalone 
trupy końskie i  zniszczone fragmenty 
furmanek. Zwłoki, które rozpoznano, 
zaczęli zbierać krewni, pozostałych 
ksiądz Anzorge i  kilku mieszkańców 
Kłomnic układało w  jednym miejscu 
na tzw. Pasterniku. Pomordowani zo-
stali pochowani we wspólnej mogile 
na naszym cmentarzu parafialnym. 
Ponieważ najwięcej ich zginęło na po-
dwórzu Krzemińskich pochowano ich 
razem z zabitymi mieszkańcami z tego 
domu. Według relacji Pani Wiesławy 
Balas - zginęła wtedy niemal cała ro-
dzina Niewiadomskich, Krzemińskich 
i  wielu innych, o  których jeszcze się 
nie dowiedziałem. Ponad trzydzieści 
osób, ścisłej liczby nie jestem w stanie 
podać. Wydaje się jednak, że ofiar było 
znacznie więcej. W  wyniku tego be-
stialskiego ataku wypalona została cała 
strona ul Częstochowskiej: od dzisiej-
szego GOK-u  do budynków naprze-
ciw Spółdzielni, część ul. Zdrowskiej 
oraz wspomniany piętrowy budynek 
na początku. Jego wypalone ściany 
straszyły jeszcze kilka lat po wojnie. 
Później okazało się, że samoloty były 
jedną z eskadr gen. A. Lohra, który od 
tych akcji rozpoczął swe pasmo zbrod-
niczych nalotów.

Wkrótce pojawili się pierwsi żoł-
nierze niemieccy. Na stacji kolejowej 
zginęli trzej żołnierze Wojska Polskie-
go, o których wielokrotnie już pisałem. 
Zaczęła się okupacja. Kilka dni później 
niemiecki oddział podążający w  kie-
runku Zdrowej ostrzelał pociskami za-
palającymi drugą stronę ulicy Zdrow-
skiej. Spłonęło wówczas znowuż kilka 
budynków. Podobno, powzięli podej-
rzenie, że tam mieszkają Żydzi.

Wspominając ten straszny początek 
wojny, siłą rzeczy kierujemy się ku nasze-
mu cmentarzowi parafialnemu. O  jed-
nym grobie wspomniałem, ale jest jesz-
cze wiele grobów rodzinnych, gdzie biją 
w oczy napisy: zmarł tragicznie 2 wrze-
śnia 1939 r. Jest grób Siąkowskich, grób 
Niewiadomskich. Inne muszę dopiero 
odnaleźć. Po to, byśmy pamiętali.

76. rocznica wybuchu II wojny światowej 

początek wojny w Kłomnicach...
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Częstochowskiej wraz 

z parafią św. Stanisława BM w Witko-
wicach organizuje II edycję konkursu 

„Opowiedz mi o Janie Pawle II” które-
mu patronują ks. Arcybiskup Wacław 

Depo oraz dr Wanda Półtawska.

Minęło już 10 lat od śmierci naszego 
Wielkiego Papieża i  Polaka Jana 

Pawła II. 
Sejm RP uchwalił, że rok 2015 będzie 

Rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie 
przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego 
obowiązku i  głębokiego szacunku wo-
bec postaci, która wywarła tak znaczący 
wpływ na losy nie tylko naszego narodu, 
ale i całego współczesnego świata”.

Ze względu na to, że duża część mło-
dego pokolenia już nie doświadczyła 
spotkania albo nie pamięta Jana Pawła II 
pragnieniem organizatorów konkursu 
jest przypomnienie tej pięknej postaci. 
Jednak chcemy aby to przypomnienie 
odbyło się na płaszczyźnie spotkania 
uczestnika konkursu ze swoimi bliskimi 
poprzez rozmowę i zapisanie jej w posta-
ci wywiadu.

Jesteśmy pewni, że wielu zwyczajnych 
rodaków Jana Pawła II nosi w sercu jakieś 
doświadczenia, przeżycia, wspomnienia, 
którymi warto podzielić się z młodymi. 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wrę-
czenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 
obchodów Roku Jana Pawła II, 18 paź-
dziernika w Zespole Szkół im Jana Ko-
chanowskiego w Witkowicach.

Posłuchamy w tym dniu, między in-
nymi, świadectw znanych osób  dotyczą-
cych spotkań z  Janem Pawłem II oraz 
koncertu zespołu „Wyrwani z  Niewoli” 
z Białegostoku. 

Szczegóły na stronie intertnetowej 
www.klomnice.pl.

Serdecznie zapraszamy 
Andrzej Borkowski

 prezes Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Oddział Dekanalny Kłomnice

Konkurs 
poświĘcony
Janowi Pawłowi II

Lidia Burzyńska znana jest mieszkańcom gminy jako dyrektor Zespołu Szkół 
w Skrzydlowie, a także jako społeczniczka zaangażowana w działania na rzecz 

dzieci, osób niepełnosprawnych czy starszych. W tym roku podjęła walkę o 
mandat poselski, startując z „2” z listy PiS.

Pani dyrektor, skąd decyzja o kandy-
dowaniu?

Przez wiele lat angażowałam się w życie 
gminy. Jako radna gminna przyłożyłam 
rękę do budowy dróg czy wodociągów. Póź-
niej przez dwie kadencje dbałam o poprawę 
bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców 
gminy i powiatu. Zainicjowałam budowę 
chodników w kilku wsiach, walczyłam o ura-
towanie ośrodka zdrowia w Garnku. Pozy-
skiwałam fundusze na realizację zadań ko-
munalnych. Wydaje mi się, że dałam dowód, 
że pracuję, nie obiecuję. Mam energię, która 
pozwoli na dokonanie czegoś istotnego rów-
nież w sejmie, stąd decyzja o kandydowaniu. 
Czy może pani przybliżyć swoją dotych-
czasową działalność?
Nie ukrywam, że szczególne miejsce w moim 
sercu zajmują osoby najsłabsze. Powołana z 
mojej inicjatywy Fundacja Pomóżmy Dzie-
ciom Poznać Świat wspiera rehabilitację 
dzieci niepełnosprawnych, ułatwia korzy-
stanie z dóbr kultury uczniom z terenów 

wiejskich, realizuje projekty edukacyjne, w 
których udział brali uczniowie z terenu całej 
gminy. Jak już wspomniałam, uratowałam 
ważny szczególnie dla osób starszych ośrodek 
zdrowia. Myślę, że także jako dyrektor mogę 
mówić o sukcesach – szkoła jest gruntownie 
wyremontowana, obejście zadbane, dzieci 
korzystają z nowoczesnego boiska i placu za-
baw, działa winda dla niepełnosprawnych.
W takim razie – co dalej?
Wierzę, że działalność sejmowa. Chcę wal-
czyć o rozwój terenów wiejskich, równy 
podział środków strukturalnych. Uważam, 
że wieś nie może być marginalizowana, a 
jej problemy spychane na dalszy plan. Je-
stem dumna z tego, skąd pochodzę i zrobię 
wszystko, by polski rolnik był traktowany na 
równi z rolnikiem francuskim czy niemiec-
kim. Szczególnie osoby starsze czy chore nie 
mogą być wykluczane z dostępu do lekarza 
czy urzędu ze względu na miejsce, w którym 
mieszkają. 
Dziękujemy za rozmowę.

Pracuję, nie obiecuję
Rozmowa z Lidią Burzyńską kandydatką na posła

Obchody Roku Jana Pawła II
W ramach obchodów roku Jana Pawła II w gminie Kłomnice zaplanowano 

szereg uroczystości i spotkań dedykowanych postaci papieża Polaka.   

W piątek 16 października w kościele 
w Witkowicach o godz. 20.00 od-

będzie się adoracja, dziękczynie Bogu za 
osobę św Jana Pawła II. W sobotę 17 paź-
dziernika w Sali OSP Chorzenice - Wit-
kowice o godz. 16.00 odbędą się warsztaty 
tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W niedzielę 18 października w Ze-
spole Szkół w  Witkowicach o  godz. 

16.00 odbędzie się spotkanie pt.  „Opo-
wiedz mi o Janie Pawle II”. W progra-
mie wiele ciekawych punktów w  tym 
spotkanie z dr Wandą Półtawską, świad-
kiem życia i świętości Jana Pawła II oraz  
koncert zespołu z  Białegostoku „Wy-
rwani z niewoli”.

Szczegóły programu dostępne są na 
stronie www.klomnice.pl.      red. 
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Robert Gonera

29 września 2015 roku w Zespole Szkół w Rzerzęczycach miała miejsce 
niecodzienna uroczystość. W tym dniu w gościnnych murach szkoły spotkali się 
uczniowie, rodzice i władze gminy, aby uhonorować Stypendiami Wójta Gminy 

najzdolniejszych uczniów z naszej gminy. 

Na wstępie Dyrektor Ryszard Krok 
powitał wszystkich przybyłych gości 

i zaprosił na krótki przegląd talentów na-
szych uczniów. Swoje umiejętności zapre-
zentowali: Piotr Woldan z Zespołu Szkół 
w  Zawadzie oraz Anna Maj, Monika 
Owczarek i  Lena Anklewicz z  Zespołu 
Szkół w Rzerzęczycach. 

Kolejnym punktem spotkania było 
wystąpienie Wójta Gminy, Pana Piotra 
Juszczyka, który pogratulował uczniom 
osiągnięć i  umiejętności, życząc jedno-
cześnie wytrwałości i  dalszych sukcesów. 
Docenił również wysiłek i  zaangażowa-
nie rodziców i nauczycieli, dzięki którym 
nasi uczniowie sięgają po najwyższe lau-
ry w tak wielu dziedzinach oświatowych, 
kulturalnych i  sportowych. Wszystkim 
stypendystom wręczone zostały pamiąt-
kowe dyplomy oraz gratulacje z rąk Wójta 
Gminy, Zastępcy Wójta Pana Adama Śli-
wakowskiego oraz Przewodniczącego Ko-
misji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki 
Społecznej Pana Wojciecha Szymczyka.

Stypendium jest formą wsparcia roz-
woju uczniów, którzy codzienną postawą 
oraz poprzez swoją pracę i zaangażowa-

nie osiągają sukcesy w dziedzinie oświaty, 
kultury lub sportu, a także godnie repre-
zentują i promują Gminę Kłomnice poza 
jej granicami. Uczniowie Ci nie tylko 
uzyskują wysokie wyniki w nauce, ale roz-
wijając swoje pasje i talenty osiągają duże 
sukcesy w konkursach, olimpiadach i za-
wodach na poziomie wojewódzkim, ogól-
nopolskim i międzynarodowym. 

W terminie do 10 lipca 2015 roku do 
Urzędu Gminy wpłynęło 41 wniosków, 
składanych przez szkoły, organizacje 
i  rodziców. Komisja wnikliwie przeana-
lizowała wszystkie wnioski i  pozytyw-
nie zaakceptowała 28 z nich, odrzucając 
formalnie 13 wniosków, które nie spełni-
ły wymogów zawartych w  regulaminie. 
W oparciu o  środki finansowe przezna-
czone na Stypendia Wójta komisja przy-
znała wszystkim wyróżnionym uczniom 
kwotę jednego tysiąca złotych.

Lista Stypendystów wraz z  szkoła-
mi, które reprezentowali w  roku szkol-
nym 2014/2015: Baran Milena-Zespół 
Szkół w  Garnku, Borowik Justyna-VII 
Liceum Ogólnokształcące w Częstocho-
wie, Chodyna Olga-Zespół Szkół Eko-

nomicznych w Częstochowie, Chrząstek 
Katarzyna-Zespół Szkół w  Konarach, 
Dróżdż Tomasz-Zespół Szkół w Kłom-
nicach, Gajewicz Zuzanna-Zespół 
Szkół w  Rzerzęczycach, Gonera Kac-
per-Zespół Szkół w Zawadzie, Jureczko 
Anna-Zespół Szkół w  Zawadzie, Ka-
sprzyk Nikola-Zespół Szkół w  Kłom-
nicach, Kosmala Karolina-Zespół Szkół 
w  Garnku, Łapeta Anna-Zespół Szkół 
w Kłomnicach, Łągiewka Kinga-Zespół 
Szkół w Rzerzęczycach, Maj Anna-Ze-
spół Szkół w  Rzerzęczycach, Owczarek 
Monika-Zespół Szkół w Rzerzęczycach, 
Piasecki Mateusz-Zespół Szkół w Garn-
ku, Pirecki Aleksander-Zespół Szkół 
w Garnku, Przybyłowicz Patrycja-Zespół 
Szkół w Kłomnicach, Stelmaszczyk Ma-
ja-Zespół Szkół w  Witkowicach, Szyda 
Natalia-Zespół Szkół w Garnku, Szym-
czak Jakub-Zespół Szkół w Skrzydlowie, 
Tarnowska Aleksandra-Zespół Szkół 
w  Garnku, Tutka Dawid-Zespół Szkół 
w  Kłomnicach, Wilk Katarzyna-II Li-
ceum Ogólnokształcące w Częstochowie, 
Woldan Filip-Zespół Szkół w  Kłomni-
cach, Woldan Piotr-Zespół Szkół w Za-
wadzie, Wójcik Mateusz-Zespół Szkół 
w Garnku, Wtulich Mateusz-II Liceum 
Ogólnokształcące w  Częstochowie, Za-
toń Ewelina-Zespół Szkół w Garnku.

Serdecznie gratuluję wszystkim Sty-
pendystom, jak również rodzicom i  na-
uczycielom, dzięki wsparciu których nasi 
uczniowie osiągają sukcesy. Dziękuję 
Dyrektorowi Ryszardowi Krokowi oraz 
pracownikom Zespołu Szkół w Rzerzę-
czycach za profesjonalne przygotowanie 
spotkania.

Stypendia Wójta Gminy 
za rok szkolny 2014/2015

Bocian Kajtek z Garnka
Tego lata młody bociek zahaczył o linię elektryczną, a ranne skrzydło uniemożliwiło 

mu dalsze latanie. Bocianem zaopiekował się Adam Ślęzak, mieszkaniec Garnka. 
Ranny Kajtek postanowił zostać w Garnku i bardzo szybko stał się pupilem całej 

wioski.

Na początku nie chciał jeść, ale z bie-
giem czasu przełamał strach – opo-

wiada Adam Ślęzak. – Dziś w sposób 
szczególny gustuje w porcjach rosołowych 
zmieszanych z mięsem. Kiedy jest głodny 
staje pod drzwi naszego domu i prosi o po-
częstunek.

Przed Kajtkiem jednak zima, która 
dla chorego bociana może być trudna do 
przeżycia. Z inicjatywy pani sołtys Wie-
sławy Jędras o Kajtku dowiedziały się 
dzieci z Zespołu Szkół w Garnku, które 

postanowiły pomóc bocianowi i zebrać 
środki na jego przewóz do działającego 
przy Nadleśnictwie Katowice Schroniska 
dla Dzikich Zwierząt Leśne Pogotowie w 
Mikołowie. Do akcji dołączył się Urząd 
Gminy Kłomnice, deklarując że dołoży 
do zebranych środków brakującą kwotę.

Dla Kajtka schronisko w Mikołowie 
to idealne miejsce. Tam wyzdrowieje i 
gdy będzie gotowy, zostanie wypuszczo-
ny na wolność. Może za rok wróci do nas.

red. 
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Michał Łągiewka

Z inicjatywy Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka i dzięki dobrej 
współpracy z Lokalną Grupą Działania ,,Razem na Wyżyny” oraz Lokalnym 

Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w dniu 2 września 2015 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłomnicach odbyło się już kolejne 

spotkanie z przedsiębiorcami.

Na spotkaniu przedstawiono możliwo-
ści pozyskania środków finansowych 

z budżetu Unii Europejskiej na założenie 
i  prowadzenie działalności gospodarczej. 

Przedstawiciel Lokalnego Punktu In-
formacyjnego o  Funduszach Europej-
skich omówił wszystkie aspekty związa-
ne z  pozyskaniem środków finansowych 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego oraz krajowych 
programów operacyjnych - Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a tak-
że Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój. Przedstawiciele Lokalnej 
Grupy Działania przedstawili natomiast 
możliwości pozyskania środków na rozwój 
przedsiębiorczości ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inicjatywa ta spotkała się z  dużym 
odzewem ze strony przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie na-
szej Gminy, co przełożyło się na wyso-
ką frekwencję na spotkaniu (ponad 100 
przedsiębiorców). Podsumowując należy 
stwierdzić, że istnieje duża potrzeba takich 
spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy 
przedsiębiorcami z  terenu naszej gminy, 
dlatego nie będzie to ostatnie spotkanie 
z tego cyklu. 

Robert Kępa

Dla siebie i dla innych w jesieni życia – pod takim hasłem 18 września w Jamrozo-
owiźnie koło Kłomnic spotkały się kłomnickie zespoły folklorystyczne i obrzędowe 

oraz koła gospodyń wiejskich. Inicjatorami spotkania byli Piotr Juszczyk, wójt 
Gminy Kłomnice oraz Ryszard Majer, Rzecznik Praw Osób Starszych. 

Głównym punktem spotkania były 
prezentacje artystyczne grup i ze-

społów działających na terenie Gminy 
Kłomnice. Swoje występy zaprezen-
towały: Zespół Obrzędowy Grusza z 
Rzerzęczyc, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Skrzydlowa, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Garnka oraz świętujący w tym 

roku jubileusz 35-lecia istnienia Zespół 
Folklorystyczny Klepisko. 

Życzenia powodzenia w działalności 
artystycznej i społecznej grupom złożył 
m.in. obecny na spotkaniu Szymon 
Giżyński, poseł na Sejm RP, Andrzej 
Śpiewak, Przewodniczący Rady Gminy 
oraz organizatorzy spotkania wójt Piotr 

Juszczyk oraz Rzecznik Praw Osób 
Starszych Ryszard Majer.

Celem spotkania była integracja 
grup artystycznych działających na te-
renie naszej gminy. Wspólna biesiada 
i towarzyszące jej muzykowanie poka-
zały, że osoby tworzące różne zespoły 
artystyczne potrafią razem nie tylko 
dobrze się bawić, ale również współ-
działać oraz wymieniać się doświad-
czeniem. 

Dla siebie i dla innych
 w jesieni życia

...

Wydarzenia

Spotkanie z przedsiębiorcami
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Adam Równiak

Jednostki OSP z terenu Gminy Kłomnice spotkały się 13 września 
w Rzerzęczycach na boisku sportowym LKS „ORKAN” na corocznych 

zawodach sportowo-pożarniczych. W roku bieżącym gospodarzami imprezy 
były OSP Rzerzęczyce i OSP Zdrowa. 

Już od godzin rannych na boisku LKS 
„ORKAN” odbywał się wzmożony 

ruch, pomimo tego, iż rozpoczęcie za-
wodów zaplanowano na godzinę 13.00. 
Strażacy z  Rzerzęczyc i  ich koledzy 
z  Kłomnic rozstawiali niezbędne do 
przeprowadzenia zawodów rekwizyty. 
Po godzinie dwunastej zaczęły zjeż-
dżać się poszczególne ekipy startujące 
w zawodach. Ostatecznie do zawodów 
przystąpiło 19 zespołów, w  tym dzie-
więć seniorów, cztery kobiece i  sześć 
młodzieżowych, w  tym jedna drużyna 
młodzieżowa złożona tylko z  dziew-
cząt. Reprezentacje swoje wystawiły: 
OSP Chorzenie - Witkowice; OSP 
Karczewice - Garnek; OSP Kona-
ry; OSP Kłomnice; OSP Nieznanice; 
OSP Pacierzów; OSP Rzerzęczyce; 
OSP Zawada; OSP Zdrowa.

Zawody strażackie zostały rozegra-
ne w  konkurencjach: ćwiczenie bojo-
we oraz sztafeta pożarnicza. Pierwszą 
konkurencją rozegraną była sztafeta 
pożarnicza, a  jako pierwsze wystarto-
wały młodzieżowe drużyny pożarnicze, 
następnie panie, a na koniec seniorzy.

Po zakończeniu tej konkurencji 
do rywalizacji w  ćwiczeniu bojowym 
jako pierwsze przystąpiły młodzieżo-
we drużyny pożarnicze, które rywali-
zują wg regulaminu CTIF. Następnie 

w  ćwiczeniu bojowym rywalizowały 
panie, a na końcu seniorzy. 

Każda ze startujących drużyn mo-
gła te zawody wygrać, zarówno w ka-
tegorii seniorów jak też dziewcząt 
i  „młodzieżówki”. Bowiem wszystkie 
zespoły prezentują bardzo zbliżony po-
ziom wyszkolenia. Zawody sędziowała 
komisja powołana przez Komendan-
ta Miejskiego PSP w  Częstochowie 
w następującym składzie: st. kpt Rado-
sław Mól, st. asp. Sebastian Gabryjel-
ski, sekc. Bartłomiej Gręda, sekc. Beata 
Trynda.

Zwycięskie zespoły otrzymały dy-
plomy, puchary oraz nagrody finansowe. 
Nagrody wręczali: Wójt Gminy Kłom-
nice Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta 
Gminy Kłomnice Adam Śliwakowski, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w  Kłomnicach dh 
Jarosław Łapeta, Przewodniczący Rady 
Gminy w  Kłomnicach dh Andrzej 
Śpiewak, Przewodniczący Zespołu Sę-
dziowskiego st. kpt Radosław Mól oraz 
Komendant Gminny OSP w Kłomni-
cach mł. bryg. Przemysław Zieliński.

W  tym miejscu należy skierować 
serdeczne podziękowania dla druhów 
z jednostki OSP Rzerzęczyce za przy-
gotowanie placu, na którym odbywa-
ły się zawody, dla strażaków z  OSP 

Kłomnice za przygotowanie toru dla 
drużyn młodzieżowych oraz dla dru-
hów i druhen z jednostki OSP Zdrowa 
za przygotowanie gorącego posiłku dla 
uczestników. Wielkie słowa podzięko-
wania należą się ratownikowi medycz-
nemu Krzysztofowi Ojrzyńskiemu, 
który zabezpieczał zawody pod wzglę-
dem pomocy medycznej, która niestety, 
ale w tym roku okazała się potrzebna, 
ponieważ w  trakcie zawodów wypad-
kowi uległo dwóch zawodników.

Klasyfikacja 
generalna  Zawodów 
Drużyny męskie
1. OSP Zdrowa
2. OSP Karczewice-Garnek
3. OSP Kłomnice
4. OSP Rzerzęczyce
5. OSP Chorzenice-Witkowice
6. OSP Konary
7. OSP Pacierzów
8. OSP Zawada
9. OSP Nieznanice

Drużyny kobiece
1. OSP Rzerzęczyce
2. OSP Kłomnice
3. OSP Karczewice-Garnek
4. OSP Chorzenice-Witkowice

Drużyny młodzieżowe – chłopcy
1. OSP Chorzenice-Witkowice
2. OSP Kłomnice
3. OSP Zdrowa
4. OSP Karczewice-Garnek
5. OSP Konary

Drużyny młodzieżowe – dziewczęta
1. OSP Kłomnice

Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze

Z życia OSP

...
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Od kilku lat w Polsce organizowany jest cykl zawodów zaliczanych do punktacji 
o Puchar Komendanta Głównego Straży Pożarnych rozgrywany w formule 

FCC. W roku bieżącym po raz pierwszy w zawodach tych wystartował dh Piotr 
Kuchciński z OSP Kłomnice. Dh Piotr, jak dotychczas jest jedynym strażakiem 

ochotnikiem z terenu Gminy Kłomnice i bodaj całego powiatu częstochowskiego, 
który w tych zawodach wziął udział!

Co to jest FCC i skąd trafił do Polski? 
Otóż początek miał miejsce w 1985 

roku w  USA, kiedy to wytypowano stu 
strażaków do przeprowadzenia badań 
wydolnościowych w celu określenia norm 
sprawności fizycznej niezbędnej w  pracy 
strażaka.  W 1991 roku to, co miało być tyl-
ko testem sprawności fizycznej, przerodzi-
ło się w rywalizację, dziś znaną pod nazwą 
Firefighter Combat Challenge. Najpierw 
pojawiły się zawody stanowe, następnie 
ogólnoamerykańskie i  niedługo później 
ogólnoświatowe.  Obecnie zawody rozgry-
wane prawie na wszystkich kontynentach, 
dotarły do takich krajów jak Nowa Ze-
landia, Japonia, Dubaj, Brazylia, Niemcy, 
Francja, Słowenia, Węgry i Polska. 

Zawody w  realny i  atrakcyjny spo-
sób przestawiają elementy pracy strażaka 
podczas działań gaśniczych. Towarzyszą 
im liczne pokazy przedstawiające pracę 
strażaków oraz promujące bezpieczeń-
stwo pożarowe (szczególnie w budynkach 
mieszkalnych i lasach). Zakres konkuren-
cji obejmuje pięć następujących zadań 
wykonywanych w sposób ciągły.

Zadanie pierwsze polega na wniesie-
niu węża W-75 złożonego na płasko na 
szczyt 12-metrowej wieży. Waga węża 
wynosi 19 kg. Wąż może być wniesiony 
w dowolny sposób i powinien być wzłożo-
ny do kontenera na szczytowym piętrze. 

Zadanie drugie polega na wciągnięciu 
na szczyt wieży 19 kg węża zwiniętego 
w krąg przy użyciu liny. Zadanie jest za-
liczone, gdy zwój węża przekroczy poręcz 
i będzie umieszczony w kontenerze. Za-
wodnik schodząc z  wieży musi dotknąć 
każdego stopnia schodów oraz musi ko-
rzystać z obu poręczy.  

Zadanie trzecie - przy tej konkurencji 
wykorzystane jest urządzenie symulują-
ce rąbanie drewna siekierą. Zawodnik 
uderzając 5 kg młotem bezodrzutowym, 
musi przesunąć 72 kg sztabę metalową na 
odległość 1,5 m. 

Zadanie czwarte to przeciągnięcie 
węża. Zawodnik musi pokonać 40 m dłu-
gości slalom bez pomijania i przewracania 
pachołków. W ramach wykonywania za-
dania zawodnik musi podnieść prądow-
nicę podłączoną do węża, a następnie po 

przekroczeniu bramki otworzyć ją i trafić 
do celu strumieniem wody.

Zadanie piąte - ratowanie ofiary. Zada-
nie polega na przeciągnięciu ważącego 80 
kg manekina do tyłu na odległość 30 m. 
Manekina nie można ciągnąć za ubranie 
lub kończyny, nie może też być niesiony. 

Należy dodać, że zawodnicy startu-
ją w pełnym umundurowaniu bojowym, 
łącznie z butlą i aparatem ochrony dróg 
oddechowych. Takie wyposażenie waży 
ok. 25 kg. Tak więc FCC to zmagania 
dla najlepiej wyszkolonych i  mających 
najwięcej krzepy kobiet i mężczyzn peł-
niących służbę w ochotniczych i zawodo-
wych jednostkach straży pożarnej.

Pierwsze zawody w Polsce zorganizo-
wano w 2012 roku w Łodzi. W roku bie-
żącym odbyły się już trzy turnieje FCC, 
w tym w Wadowicach, gdzie Piotr Kuch-
ciński zajął 10 miejsce wśród strażaków 
ochotników i 72 w klasyfikacji generalnej 
pozostawiając w  pokonanym polu wielu 
przedstawicieli zawodowej straży pożarnej. 

Czwarty turniej, kończący tegoroczną 
rywalizację odbył się  26 - 27 września 
w Łodzi.  

Gratulujemy dh Piotrowi dotychcza-
sowych sukcesów i życzymy kolejnych...

Filmik ze startu dh Piotra Kuchcińskie-
go można zobaczyć na you tube: Firefighter 
Combat Challenge Wadowice OSP Kłom-
nice.

Piotr Kuchciński 
w Firefighter 
Combat 
Challenge

Ciekawi ludzie, ciekawe sprawy
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Biegam 
bo...  
lubię!

Pani Ania biega od kilku lat, ale dopiero 
od tegorocznej wiosny podjęła starty 

w  cyklicznych zawodach, organizowanych 
w różnych miejscowościach, przez rozma-
ite organizacje sportowe i rekreacyjne.  Pani 
Ania nie specjalizuje się w  jakiejkolwiek 
konkurencji biegowej. Biega właściwie 
wszystkie rodzaje biegów średnich, po-
cząwszy od przełajów przez biegi górskie 
tzw. anglosaskie po płaskie. Często na tego 
typu imprezach uczestniczący w  nich za-
wodnicy biegają dla „kogoś”. Są to tzw. biegi 
charytatywne, podczas których zbierane są 
środki dla osób ich potrzebujących np. na 
rehabilitację. Podczas pierwszych tegorocz-
nych startów kłomniczanka reprezentowała 
„siebie”, obecnie jest reprezentantką OSP 
Kłomnice,  a tym samym Gminy Kłomnice. 

Pierwszy poważny start miał miejsce 
w  7 Biegu Częstochowskim na dystansie 
10 km. Zajęła w nim 440 miejsce na 1100 
startujących, a 14 na 56 kobiet w kategorii 
K 20. Później był Festiwal Biegowy w Ląd-
ku Zdroju. Tam właśnie pani Ania umocni-
ła się w przekonaniu, że chce biegać! Sukce-
sów tam nie było głównie z tego powodu, że 
jak mówi: Zamiast biec w „trupa” oglądałam 
wspaniałe krajobrazy i  podziwiałam piękno 
przyrody. W  późniejszych startach odno-
towała kilka wartościowych rezultatów, 
m.in. pierwsze miejsce w  biegu górskim 

w Żyrowej (okolice góry Św. Anny w woj. 
opolskim) na dystansie 10 km, także pierw-
sze miejsce w „8” w Blachowni w kat. K20, 
drugie miejsce na dystansie 10 km w Dzia-
łoszynie, a  w  półmaratonie w  Piotrkowie 
Trybunalskim była 4 pokonując wszystkie 
biegaczki w  przedziale wiekowym 20-29 
lat (klasyfikacja open). Podczas biegu prze-
łajowego na dystansie 10 km rozgrywanego 
w Szarlejce zajęła trzecie miejsce w klasyfi-
kacji generalnej, a w swojej grupie wiekowej 
(K 20) była pierwsza!

Na pytanie, co daje jej bieganie, pani 
Ania odpowiada: O sporcie, który całkowicie 
mnie pochłonął, mogłabym mówić godzinami. 
Początek mojej przygody  z „truchtaniem” miał 
miejsce  niespełna dwa lata temu. Najpierw na 
bieżni stacjonarnej. Lecz gdy posmakowałam 
biegania w  terenie na świeżym powietrzu  
z  bieżnią stacjonarną  rozstałam się na do-
bre. Jest to sport, który daje mi dużo satysfak-
cji, pozytywnej energii i  absolutnej swobody. 
Trenuję niezależnie od pogody, czy pory roku. 
Zakładam wygodny dres, odpowiednie buty, 
słuchawki na uszy z ulubioną muzyką. Krót-
ka rozgrzewka. Biegnę. I już jestem w swoim 
świecie, myślę o wszystkim i o niczym, a jeśli 
dręczą mnie jakieś problemy, to zostawiam je 
w tyle na którymś kilometrze. Biegam o róż-
nych porach, ale najefektywniejszym trenin-
giem jest dla mnie bieganie wieczorne, wtedy 

organizm działa na pełnych obrotach. Biegam 
bo lubię! Dzięki bieganiu jestem zahartowa-
na, zdrowa, sprawna i szczęśliwsza. Ten sport 
nie tylko kształtuje sylwetkę, wyrabia kondycję 
i mięśnie, ale ćwiczy również bardzo ważne 
„mięśnie” naszego charakteru. Silna wola, 
wytrwałość, zorganizowanie, samozaparcie, 
jak również pokora i cierpliwość, te cechy nie-
zaprzeczalnie wydobyło i umocniło we mnie, 
właśnie to całe moje bieganie. Mam grupkę 
przyjaciół, z którymi razem wybieramy jakąś 
„imprezę” biegową, zapisujemy się i jedziemy 
ku przygodzie, oderwaniu od rutyny dnia co-
dziennego. Cieszę się, ze bieganie staje się coraz 
bardziej popularne. 

Trenuję nieprzerwanie, ale porządne, 
mocne przygotowania do przyszłego sezonu 
(2016r)  rozpocznę w listopadzie, gdyż wio-
sną mam zamiar wystartować w  maratonie 
(42km195m). Moim największym marze-
niem jest jednak start w ultramaratonie, w ja-
kimś pięknym, górskim terenie. Ale to marze-
nie musi jeszcze poczekać... 

Zapraszam zainteresowanych do wspól-
nych treningów i mam nadzieję do spotkania 
na biegowych ścieżkach.

Gratulujemy pani Ani osiągniętych 
sukcesów, ale przede wszystkim jej pasji dla 
biegania.

Jan F. Milc

 Od kilku miesięcy na bocznych 
 drogach i dróżkach naszej gminy 
 można spotkać niepozorną 
 dziewczynę szybko przemierzającą 
 dystans. 
 Wysportowana i jak mówią 
 znawcy „wycieniowana” sylwetka 
 pani Ani Pöpke, bo o niej tu mowa 
 sprawia, że niektórzy  (a bardziej  
 niektóre) z zazdrością wzdychają 
 do takiej figury... 
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Centrum Kłomnic (22)

Krzysztof Wójcik 

W tym wydaniu „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić jeszcze jed-
no stare zdjęcie centrum Kłomnic koło wylotu ul. Zdrowskiej. Pochodzi ono 

z czerwca 1915 r. i udostępnił mi je pan Jerzy Molski. Wykonali je na pamiątkę 
żołnierze niemieccy albo austriaccy w czasie I wojny światowej, którzy pełnili 

tutaj służbę w oddziałach ochraniających ważne obiekty, zwłaszcza stację kole-
jową (wcześniej zbombardowaną).

Co możemy zobaczyć na tej foto-
grafii? Przede wszystkim wspo-

mnianych żołnierzy w  towarzystwie 
kilku mieszkańców siedzących na sta-
rym murku – jednej z barierek mostku 
na istniejącym tu niegdyś strumyku. Po 
lewej stronie fotografii widoczny jest 
drewniany budynek - stara karczma. Na 
wprost zaś, za siedzącymi żołnierzami, 
widać okazały budynek, też drewniany 

z  dużym naczółkowym dachem kry-
tym strzechą. Jest to pewnie dom Jana 
Krzemińskiego. Dalej stały, przed II 
wojną światową, następne chaty nale-
żące do tej samej rodziny: Walentego, 
Wawrzyńca i  ich sióstr. Wawrzyniec 
Krzemiński był kowalem i  na swoim 
podwórzu miał kuźnię. Przed wspo-
mnianymi budynkami, tzn. karczmy 
i domem Jana Krzemińskiego widocz-

ny jest żuraw studzienny, czyli tutaj 
musiała znajdować się wiejska studnia, 
być może nie jedyna w  Kłomnicach. 
Takie niegdyś funkcjonowały.

Ten widoczny na zdjęciu świat uległ 
zagładzie 2 września 1939 r., kiedy 
centrum Kłomnic zostało zbombardo-
wane przez hitlerowską Luftwaffe. Ce-
lem niemieckich lotników były rzesze 
uchodźców z przygranicznych terenów 
objętych walkami w  czasie hitlerow-
skiej agresji. Uchodźcy podążali pieszo 
i  furmankami z  dobytkiem od strony 
Częstochowy prawą stroną jezdni i dla-
tego ta strona była głównie atakowana 
nie tylko bombami, ale też z broni po-
kładowej samolotów. Wybuchł pożar 
i  spłonęły budynki od widocznej na 
zdjęciu chaty aż do zagród naprzeciw 
budynków spółdzielni. Domy po prze-
ciwnej stronie, gdzie nie było uchodź-
ców nie poniosły szkody i  przetrwały. 
Ci mieszkańcy, którzy ocaleli musieli 
później szukać schronienia w  innych 
budynkach lub u  krewnych. Wspo-
mnianą kuźnię też przystosowano do 
zamieszkania. W  trakcie bombardo-
wania zginęło mnóstwo ludzi, o  czym 
piszę w  tym numerze w  osobnym ar-
tykule. 

Na koniec dziękuję wszystkim czy-
telnikom za słowa uznania, za infor-
macje i  dzielenie się swoimi zbiorami 
oraz zachęcam do kontaktu na adres 
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszu-
kuję od dawna zdjęć niektórych obiek-
tów w Kłomnicach i okolicy, np. starego 
dworu w  Kłomnicach, dworu w  Lipi-
czu, itp. Z góry dziękuję i jednocześnie 
zachęcam do poszukiwań! 

...
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fot. Robert Kępa
Gmina Kłomnice na targach Men’s World

Piknik Rodzinny

Aktywni  Kreatywni



Rockowe granie w Kłomnicach

Festyn Szanty

fot.  Paweł Wysocki

fot. Anna Kępa


