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Drodzy czytelnicy!
Jest to ostatni numer gazety Kłomnickiej przed wyborami i z natury rzeczy będzie zawierał sporo informacji na temat wyborów. Ponadto dołączona jest wkładka podsumowująca działalność inwestycyjną gminy w ostatniej kadencji. Tak się
bowiem składa, że kolejni kandydaci na radnych wszystkich szczebli, w swoich
programach wyborczych obiecują rzeczy, które albo już zostały zrobione, albo są
w toku albo nigdy nie będą miały szansy na ich realizację. Bo takie są realia gminnych finansów. Dlatego w dodatku do gazety znajdują się dane zaczerpnięte z jedynych wiarygodnych źródeł, czyli ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy
za poszczególne lata. Wszystko, co jest tam opisane, to już zostało zrobione. No
ale kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i ja to w pełni szanuję, tym
bardziej, że ja również ponownie kandyduję na stanowisko wójta gminy i mam nadzieję, że ta kampania odbędzie się bez wzajemnego obrzucania błotem. Co prawda, jeden z domorosłych komentatorów wydarzeń gminnych, na swojej stronie internetowej na siłę wysyła mnie jako staruszka na emeryturę, ale myślę, że z moją
aktualną kondycją fizyczną i psychiczną, mogę śmiało konkurować z młodszymi
od siebie, a moje wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej daje mi zdecydowaną przewagę nad przeciwnikami. Nie będę się również rozwodził nad innymi
rewelacjami, zawartym w jakimś biuletynie, na temat innych wyssanych z palca
bzdur. Po prostu nie ten poziom. Szanowni czytelnicy, nie będę Was namawiał
abyście głosowali na mnie i na ludzi z mojego komitetu wyborczego, ale gorąco
namawiam wszystkich, aby poszli do wyborów. Tylko świadomy udział, w tym
akcie obywatelskiego obowiązku daje nam prawo do krytykowania tych, którzy
zostali wybrani ale się nie sprawdzili.
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Związek Młodzieży Wiejskiej w Zawadzie

Najstarsze koło ZMW w woj. śląskim!
Damian Sambor - prezes koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Zawadzie

W

niniejszymartykule chciałbym omówić działalność
najstarszego koła ZMW
w województwie śląskim, którego historia sięga od roku 1960. Jednocześnie chciałbym podziękować naszym
sympatykom i życzliwym osobom,
które pomagają nam poprzez wsparcie finansowe, osobowe, oraz zaangażowanie w organizowanie wielu
imprez i inicjatyw społecznych. Aktywność ZMW w Zawadzie dostrzegana jest nie tylko na terenie powiatu
częstochowskiego.
Nasze koło każdego roku organizuje zawody sportowe takie jak: turniej
bilarda, turniej piłki siatkowej, zlot
ZMW na którym organizowane są mini
konkurencje sportowe a także zabawy
dla członków ZMW z całego powiatu
częstochowskiego.
Cała impreza kończy się zabawą taneczną do białego rana na Sali
OSP w Zawadzie, zlot ZMW jest największą naszą imprezą i jako jedyni
w powiecie organizujemy taką imprezę, oprócz konkurencji sportowych
mamy przyjemność organizowania zabaw tanecznych w tym Sylwestra, wakacyjne pokazy filmowe dla młodzieży
z Zawady, nocki w ZMW (granie całą
noc przy min 10 komputerach w różne
gry na PC), oferujemy pomoc przy zorganizowaniu „Nocy Świętojańskiej”,
którym to głównym organizatorem jest
Stowarzyszenie „Jedność w Działaniu”
w Zawadzie, organizowaliśmy także
szkolenia z przedsiębiorczości i jęz.
Angielskiego. W tym roku mieliśmy
przyjemność organizowania obchodów
50lecia naszego koła, na imprezie zostały uhonorowane specjalnymi medalami osoby które przyczyniły się do istnienia i działalności ZMW w Zawadzie.
Obecnie w naszym kole znajduję się 35
osób, którzy to są mieszkańcami Zawady oraz pobliskich miejscowości takich
jak: Zberezka, Konary, Kłomnice.
W tym roku, a dokładnie od lipca organizowany jest remont naszej siedziby, którzy to własnym rękami staramy
się wykonywać najlepiej jak potrafi4

my, dlaczego sami to robimy? Odpowiedz na to pytanie jest prosta, wiemy
iż jeżeli sami to zrobimy to młodzież
doceni swój trud i poświęcenie w tak
duże odnowienie naszej siedziby i nie
dopuszczą do zniszczeń jakie mogłyby
spowodować inne osoby, niekoniecznie członkowie ZMW.
Jako prezes ZMW w Zawadzie
chciałbym wymienić osoby które pomagają nam w zorganizowaniu tak
wielu imprez i bez których niemożliwe
byłoby to co robimy:
Adam Zając - wójt gminy Kłomnice, chociaż pan wójt nie był członkiem ZMW to nigdy nie odrzucił pomocy w naszym kierunku zarówno
finansowym jak i doradczym. Dzięki
jego wsparciu możemy organizować
wszystkie turnieje sportowe i dzięki
któremu w chwili obecnej jest przeprowadzany remont naszej siedziby.
W ostatnich latach wspiera on także
zaprzyjaźnione koło ZMW z Borowna, które to organizuje ogólnopolski
turniej gier komputerowych i konsolowych.
Andrzej Wilk - sołtys miejscowości Zawada a także były prezes ZMW
w Zawadzie. Zawsze gotowy stanąć
murem za nami oferujący pomoc i wiedzę dzięki której niemożliwe byłoby
uhonorowanie osób na 50leciu ZMW
w Zawadzie, kol. Andrzej Wilk właśnie na tej imprezie został odznaczony medalem honorowym za zasługi
dla ZMW w Zawadzie, jest także jednym z głównych organizatorów „Nocy
Świętojańskiej” nad rzeką Warta
w Zawadzie. Dzięki jego pomocy jest
stawiane ogrodzenie wokół budynku
gdzie znajduję się nasza siedziba. Cieszymy się że kol. Andrzej w tym roku
będzie startował na radnego gminy
Kłomnice, który oczywiście ma nasze
pełne poparcie.
Marian Szyszka- dyr. Zespołu Szkół
w Zawadzie a także przewodniczący
Stowarzyszenia „Jedność W Działaniu” w Zawadzie. Pan Marian od wielu
lat wielokrotnie udostępnia nam pomieszczenia szkolne a także nagłośnie-

nie bez którego nie moglibyśmy zorganizować zabawy dla młodzieży.
Szczere podziękowania należą się także dla:
Marcina Adamczyka - prezesa powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie, a także jego żonie Beacie Adamczyk.
Grzegorza Boskiego- v-ce prezesa zarządu krajowego Związku Młodzieży
Wiejskiej.
Sławomira Zatonia, Kazimierza Matyjaszczyka oraz Marka Majchrzaka
– osoby te pełnią główną funkcję zarządu OSP w Zawadzie.
Elżbiecie oraz Robertowi Turek właścicielom baru „Promyk”
Osoby wyżej wymienione wielokrotnie powtarzały, że chcą jak najlepiej dla młodzieży z naszej i innych
miejscowości co dowodem jest wieloletnia współpraca z naszym kołem oraz
innymi organizacjami młodzieżowymi.
Zachęcam również młode osoby
które udzielają się w swojej miejscowości do otwierania kół ZMW co daję
nowe możliwości w pełnym działaniu,
dla chętnych jestem gotowy pomóc
i doradzić jak takie koło może powstać.
Pozdrawiam z koleżeńskim pozdrowieniem.
Dla zainteresowanych zapraszam
do odwiedzenia stron internetowych:
www.zmwczestochowa.pl,
www.zmw.pl. «

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, iż od dnia
1 października 2010r. Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie
i wszystkie Placówki Terenowe na terenie województwa śląskiego czynne
są w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 700 do 1500 oraz
w czwartek od 700 do 1600.

Cross-Compliance szkolenie dla rolników
Adam Śliwakowski

Ś

ląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie
i Urząd Gminy w Kłomnicach
serdecznie zapraszają rolników
z terenu gminy Kłomnice do uczestnictwa w szkoleniu poświęconym
Zasadom Wzajemnej Zgodności –
Cross-Compliance, które odbędzie się
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kłomnice w dniach 16-17 listopada. Szkolenie składa się z części teoretycznej,
która będzie w całości poświęcona
omówieniem zasad Cross-Compliance,
oraz z części praktycznej, która prze-

prowadzona zostanie w gospodarstwie
rolnym P. Tadeusza Ciupy w miejscowości Konary. Jednocześnie przypominamy, że od 2009 roku otrzymanie
dopłat w pełnej wysokości uzależnione
jest od spełniania przez gospodarstwo
rolne określonych standardów zwanych minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności.
Dotyczy to:
• płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,
• płatności na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW) ,
• płatności rolno środowiskowej,
• płatności z tytułu zalesiania gruntów.
W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.
Liczba miejsc ograniczona. Wszelkich
informacji udziela insp. d/s rolnictwa
i leśnictwa – Adam Śliwakowski referat Rolnictwa i Leśnictwa pok. 208,
tel. 34 3281 122 (wew. 122) lub mail:
A.Sliwakowski@op.pl «

Co słychać w sprawie kredytów klęskowych?
Adam Śliwakowski

W

wyniku majowej powodzi
na terenie gminy Kłomnice
poszkodowanych
zostało wiele gospodarstw rolnych.
Zalane zostały także liczne uprawy stanowiące często główne źródło
utrzymania. Z pośród 180 poszkodowanych gospodarstw chęć skorzystania
z kredytów klęskowych wyraziło 92.
W dniu 05.10.2010 r. Urząd Gmi-

ny otrzymał pismo w którym Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej
na wznowienie produkcji. Obecnie
trwają prace związane ze sporządzaniem „Opinii Wojewody” dla osób
zainteresowanych ubieganiem się
o kredyt preferencyjny na wznowienie
produkcji rolnej. Powyższe opinie zo-

staną przesłane do Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, gdzie sprawdzone
zostaną jeszcze pod względem merytorycznym. Zweryfikowane opinie
zostaną przekazane do Urzędu Gminy
Kłomnice, jednocześnie zainteresowani rolnicy będą mogli odbierać ww.
dokumenty i ubiegać się o kredyt klęskowy. «

INFORMACJA

R

eferat Dowodów Osobistych
przypomina o zasadach i terminach unieważniania dowodów osobistych, będących następstwem zmiany danych zawartych
w tym dokumencie.
Posiadacz dowodu osobistego ma
obowiązek wymienić ten dokument
w razie:
- zmiany danych, które zamieszcza się
w dowodzie osobistym,
- uszkodzenia dowodu osobistego lub
zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
- upływu terminu ważności dowodu
osobistego.
W przypadku zmiany danych za-

wartych w dowodzie osobistym podlega on unieważnieniu po upływie 3
miesięcy od zaistnienia tych okoliczności (zmiana nazwiska, zmiana adresu).
Obywateli polskich przebywających za granicą obowiązuje termin 4
miesiące. «

Podziękowania
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach składa serdeczne podziękowania Panu Tomaszowi Drab właścicielowi Sklepu „EVITA„
za ofiarowane artykuły szkolne i plecaki dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu
gminy Kłomnice. «
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WYBORY 2010 - KANDYDACI DO RADY GMINY
Okręg wyborczy nr 1 Sołectwo Kłomnice, liczba wybieranych radnych 3
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Cieślak Wiesław Julian, lat 65, zam. Kłomnice
2. Zając Halina, lat 62, zam. Kłomnice
3. Robert Zdzisław Zalas, lat 44, zam. Kłomnice
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Matuszczak Stanisław Mikołaj, lat 59, zam. Kłomnice
2. Cudak Zofia Helena, lat 64, zam. Kłomnice
3. Kwarciak Krzysztof Jarosław, lat 52, zam. Kłomnice
KWW Porozumienie Samorządowe XXI
1. Zatoń Teresa, lat 61, zam. Kłomnice
KWW Piotra Juszczyka
1. Juszczyk Piotr Jacek, lat 38, zam. Kłomnice
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Koblańska Anna Mariola, lat 46, zam. Kłomnice
2. Ligocki Marek Marian, lat 52, zam. Kłomnice
3. Łęgowik Andrzej Wojciech, lat 46, zam. Kłomnice
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Gonera Teresa Bronisława, lat 45, zam. Kłomnice
2. Musiał Barbara Ewa, lat 37, zam. Michałów
3. Zatoń Bartłomiej Antoni, lat 29, zam. Kłomnice
KWW Maksymiuk Janusz „Razem Dla Gminy”
1. Krok Jerzy Jan, lat 61, zam. Kłomnice
2. Gonera Mateusz Marek, lat 19, zam. Kłomnice
3. Pomorski Adam Zbigniew, lat 19, zam. Kłomnice
Okręg wyborczy nr 2 Sołectwa: Bartkowice,Pacierzów,Michałów ,liczba wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Modlasiński Zbigniew Andrzej, lat 53, zam. Michałów
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Jendras Celina Regina, lat 50, zam. Bartkowice
KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Zgrzebna Barbara Ewa, lat 49, zam. Pacierzów
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Koza Stanisław Roman, lat 59, zam. Pacierzów
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Jaszczyk Michał Kamil, lat 22, zam. Pacierzów
KWW Maksymiuk Janusz „Razem Dla Gminy”
1. Stacherczak Zdzisław Paweł, lat 45, zam. Michałów
Okręg wyborczy 3 Sołectwa:Witkowice,Chorzenice,Michałów Rudnicki liczba wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Nalewajka Andrzej Jan, lat 52, zam. Witkowice
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Hajdas Janina Marianna, lat 62, zam. Chorzenice
KWW Porozumienie Samorządowe XXI
1. Mrozik Paweł, lat 31, zam. Michałów Rudnicki
KWW Piotra Juszczyka
1. Boryś Norbert Maciej, lat 23, zam. Witkowice
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
6

1. Kopacki Sławomir Piotr, lat 48, zam. Witkowice
Okręg wyborczy nr 4 Sołectwo Nieznanice, liczba wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Milczarek Wojciech Paweł, lat 40, zam. Nieznanice
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Owczarek Ewa Izabela, lat 31, zam. Nieznanice
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Bartkiewicz Anna Irena, lat 55, zam. Nieznanice
Okręg wyborczy nr 5 Sołectwo Zdrowa, liczba wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Łapeta Jarosław Adam, lat 37, zam. Zdrowa
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Kubik Maria Małgorzata, lat 45, zam. Zdrowa
KWW Maksymiuk Janusz „Razem Dla Gminy”
1. Deszcz Przemysław Ryszard, lat 19, zam. Zdrowa
Okręg wyborczy nr 6 Sołectwo Skrzydlów,Adamów,
liczba wybieranych radnych 1
KWW Zofii Piaseckiej
1. Piasecka Zofia Maria, lat 57, zam. Skrzydlów
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Ociepa Arkadiusz Włodzimierz, lat 36, zam. Skrzydlów
KWW Doroty Boral
1. Boral Dorota Katarzyna, lat 33, zam. Skrzydlów
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Król Sławomir Aleksander, lat 43, zam. Skrzydlów
KWW Porozumienie Samorządowe XXI
1. Sioła Stanisława, lat 68, zam. Skrzydlów
KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Szymczak Marek Andrzej, lat 34, zam. Skrzydlów
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Burzyńska Agata Teresa, lat 44, zam. Skrzydlów
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Franc Agnieszka Katarzyna, lat 38, zam. Lipicze
KWW Maksymiuk Janusz „Razem Dla Gminy”
1. Kuras Dawid Łukasz, lat 31, zam. Huby
Okręg wyborczy nr 7 Sołectwo Rzeki, liczba wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Dumin Tadeusz Krzysztof, lat 55, zam. Rzeki Wielkie
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Wroński Stanisław Marian, lat 49, zam. Rzeki Wielkie
KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Pałka Marta Maria, lat 25, zam. Rzeki Małe

KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Jarczok Jacenty Piotr, lat 29, zam. Rzeki Wielkie
KWW Maksymiuk Janusz „Razem Dla Gminy”
1. Rak Władysław Antoni, lat 58, zam. Rzeki Małe
Okręg wyborczy nr 8 Sołectwo Rzerzęczyce , Niwki, liczba wybieranych radnych 2
KWW Sylwestra Politańskiego
1. Politański Sylwester Robert, lat 46, zam. Rzerzęczyce
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Raźniak Teresa Michalina, lat 53, zam. Niwki
2. Kowalik Sławomir Władysław, lat 53, zam. Rzerzęczyce
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Pałuszka Waldemar, lat 39, zam. Rzerzęczyce
2. Wiśniewski Leszek Eugeniusz, lat 51, zam. Rzerzęczyce
KWW Porozumienie Samorządowe XXI
1. Tomaszewski Zygmunt Roman, lat 58, zam. Rzerzęczyce
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Wójcik Wiesław Antoni, lat 56, zam. Rzerzęczyce
2. Politański Jacek Wojciech, lat 37, zam. Rzerzęczyce
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Matyjaszczyk Tomasz Marek, lat 29, zam. Rzerzęczyce
2. Wołek Zdzisława Bogumiła, lat 57, zam. Adamów
KWW Maksymiuk Janusz „Razem Dla Gminy”
1. Makles Marek Stefan, lat 38, zam. Rzerzęczyce
2. Kuc Robert Wojciech, lat 37, zam. Rzerzęczyce
Okręg wyborczy nr 9 Sołectwo Garnek, liczba wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Ciastek Janusz Mieczysław, lat 41, zam. Garnek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Bloma Alfred Marian, lat 70, zam. Garnek
KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Wójcik Joanna Teresa, lat 34, zam. Rzerzęczyce
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Kępka Dariusz Stanisław, lat 47, zam. Garnek
KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke
1. Żurek Sławomir Henryk, lat 43, zam. Garnek
Okręg wyborczy nr 10 Sołectwo Karczewice,Kuźnica,
Chmielarze, liczba wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Gala Grzegorz Marian, lat 46, zam. Karczewice
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Łysoń Radosław Piotr, lat 32, zam. Karczewice
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Kępa Anna Maria, lat 27, zam. Karczewice
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Koza Mirosław Wojciech, lat 41, zam. Karczewice

KWW „Razem więcej”
1. Majchrzak Eugeniusz, lat 70, zam. Śliwaków
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Wilk Andrzej Jan, lat 44, zam. Zawada
KWW Gminne Stowarz yszenie Obywatelskie
1. Perliński Andrzej, lat 52, zam. Zawada
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Musiał Ewa Zofia, lat 29, zam. Zawada
Okręg wyborczy nr 12 Sołectwo Lipicze, Konary, liczba
wybieranych radnych 1
KWW Adama Zająca „Kontynuacja”
1. Bruś Witold Antoni, lat 57, zam. Konary
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Woch Zofia Józefa, lat 54, zam. Lipicze
KWW Porozumienie Samorządowe XXI
1. Wilk Danuta, lat 73, zam. Konary
KWW Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Wilkoszewski Kazimierz Stanisław, lat 49, zam. Konary
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Koza Tomasz Krzysztof, lat 30, zam. Lipicze
KWW Maksymiuk Janusz „Razem Dla Gminy”
1. Śliwakowska Wiesława Czesława, lat 48, zam. Konary
KANDYDACI DO RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI
1. Przech Henryk, lat 68, zam. Kłomnice
2. Frymus Wiesław, lat 63, zam. Nieznanice
3. Berdys Katarzyna, lat 39, zam. Skrzydlów
4. Małolepsza Magdalena, lat. 29, zam. Rzeki Wielkie
5. Mielczarek Włodzimierz, lat. 63, zam. Rzerzęczyce
6. Jafra Stanisław, lat. 70, zam. Garnek
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010
1. Miarzyński Jan, lat 51, zam. Kłomnice
2. Borkowski Andrzej, lat 46, zam. Chorzenice
3. Ślęzak Mirosław, lat 48, zam. Garnek
4. Gajda Jacek, lat 53, zam. Rzerzęczyce
5. Wilk Stanisław, lat 67, zam. Konary
6. Flaszka Benedykt, lat 54, zam. Zdrowa
KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Bąk Wiesław, lat 59, zam. Kłomnice
2. Grabarczyk Jarosław, lat 35, zam. Zawada
3. Detka Robert, lat 50, zam. Karczewice
4. Antoniak Władysław, lat 55, zam. Rzerzęczyce
5. Śliwakowski Wojciech, lat 40, zam. Konary
6. Mizera Barbara, lat 51, zam. Nieznanice

Okręg wyborczy nr 11 Sołectwo Zawada, Śliwaków,
Zberezka, liczba wybieranych radnych 1

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KWWArtura Pluta
1. Pluta Artur Piotr, lat 37, zam. Zawada

1. Burzyńska Lidia, lat 46, zam. Skrzydlów
2. Śpiewak Andrzej, lat 47, zam. Rzerzęczyce
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3. Krzemiński Adam, lat 47, zam. Kłomnice
4. Kordas Roman, lat 49, zam. Witkowice
5. Misiewicz Jarosław, lat 36, zam. Pacierzów
6. Jurczyk Andrzej, lat 35, zam. Karczewice
KWW „POROZUMIENIE DLA POWIATU
									 CZĘSTOCHOWSKIEGO”
1. Krok Ryszard, lat 60, zam. Rzerzęczyce
2. Milc Jan, lat 62, zam. Kłomnice
3. Dumin Marta, lat 28, zam. Karczewice
4. Młyński Zbigniew, lat 45, zam. Nieznanice
5. Piasecki Marian, lat 60, zam. Niwki
6. Piwowarczyk Jerzy, lat 61, zam. Rzeki Małe

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. Śliwakowska Małgorzata, lat 46, zam. Kłomnice
2. Rzepa Kazimierz, lat 52, zam. Nieznanice
3. Ociepa Bożena, lat 47, zam. Garnek
4. Łągiewka Michał, lat 23, zam. Kłomnice
5. Pitera Dorian, lat 26, zam. Zdrowa
6. Krok Paweł, lat 24, zam. Kłomnice
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Śliwakowski Adam, lat 31, zam. Kłomnice
2. Danielewska Lidia, lat 45, zam. Pacierzów
3. Maksymiuk Janusz, lat 51, zam. Janaszów
4. Gawron Jerzy, lat 64, zam. Rzerzęczyce
5. Jurczyk Sławomir, lat 46, zam. Kuźnica
6. Rak Daniel, lat 27, zam. Rzeki Wielkie

WYBORY 2010 - KANDYDACI NA WÓJTA GMINY
1. BORKOWSKI Andrzej, lat 46, wykształcenie wyższe,
zam. w Chorzenicach, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
2. GRABARCZYK Jarosław, lat 35, wykształcenie wyższe, zam. Zawadzie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej

3. MAKSYMIUK Janusz, lat 51, wykształcenie wyższe,
zam. w Janaszowie, nie należy do partii polityczne, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Maksymiuk Janusz „Razem dla gminy”
4. ZAJĄC Adam, lat 63, wykształcenie wyższe, zam.
w Kłomnicach, nie należy do partii politycznej, zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców Adama Zająca „Kontynuacja”

Chyba nie kochasz dzieci, jeśli w kotłowni
spalasz śmieci...
Anna Szafran Specjalista edukacji ekologicznej EKO-REGION Bełchatów

Z

drowie nasze i naszych dzieci
w dużym stopniu zależy od stanu czystości wody, powietrza
i gleby. Możemy wpływać na stan naszego środowiska, chronić przyrodę
lub przyczyniać się do jej degradacji.
Rozpoczął się właśnie sezon grzewczy,
a wraz z nim znów pojawiają się dymy
ze spalanych śmieci.
Obserwuję większy przejaw troski
o czystość naszych posesji - to dobry
znak. Jednakże często zebrane śmieci,
o zgrozo, wywożone są wprost do lasu,
bądź nocą, spalane są w kotłowniach
domowych. Z przykrością należy stwierdzić, że często robią to ci, których stać
na zapłacenie rachunku za ich wywóz.
Zagadnięci w tej sprawie twierdzą… że
sąsiedzi robią podobnie. To ich usprawiedliwia.
A moralna odpowiedzialność za środowisko? Porzucone śmieci w lesie niszczą, degradują przyrodę, zaś spalane plastiki, ścinki tkanin, stare buty wydzielają
8

trujący dym. Tak więc poranek, zamiast
błękitem nieba, wita nas zadymionym,
ciężkim powietrzem. Zaoszczędziliśmy
trochę węgla, ale w jaki sposób? Jestem
za oszczędzaniem, ale nie kosztem niszczenia czyjegoś zdrowia. Dym ze spalonych tworzyw sztucznych, czy innych
śmieci, zatruwa powietrze, wody i glebę,
niszczy nasze zdrowie i delikatne organizmy naszych dzieci.
Zwróćmy uwagę, jakie skutki powoduje beztroskie spalanie tak zwanych
plastików. Spalając 1 kilogram polichlorku winylu (PCW) wytwarzamy aż 280
litrów gazowego chlorowodoru, który
z parą wodną tworzy niszczący kwas solny. Ze spalania opakowań plastikowych
pochodzą również dioksyny i furany,
które należą do najbardziej trujących i rakotwórczych substancji na świecie.
W procesach spalania ważną rolę
odgrywa temperatura. Gdy jest ona zbyt
niska, wówczas w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których

oddziaływanie na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.
Temperatura spalania różnego rodzaju
materiałów w paleniskach domowych
odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200°C – 500°C). Procesowi
spalania śmieci towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, nieorganiczne związki chloru i fluoru
oraz metale ciężkie.
Kominy gospodarstw domowych
znajdują się na niewielkich wysokościach, dlatego dymy łatwo trafiają
do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym trucizn w powietrzu i na gruncie jest więcej. Dlatego
pamiętajmy, że spalanie śmieci, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia lecz do zmiany ich
postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia
narażamy się na choroby dróg odde-

chowych, uszkodzenie płuc. Zniszczone
zdrowie ratujemy sięgając po antybiotyki
i inne leki, podczas gdy przyczyna naszej
choroby nie jest rozpoznana i usunięta.
Podtruty organizm jest bardzo podatny
na choroby wirusowe i bakteryjne. Jak
wynika z niektórych źródeł w Polsce
na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera około 28 tysięcy osób
rocznie. To smutna prawda.
Zachęcamy więc Państwa do zastanowienia się: czy warto skazywać siebie i dzieci na wdychanie zabójczych
dymów, a także nad tym, ile warte jest

Sezon grzewczy

zdrowie i życie człowieka?
Pamiętajmy, iż zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, za spalanie
śmieci w piecach i kotłowniach domowych grożą wysokie sankcje karne.
Każdy z nas chciałby zapewne żyć w czystym, nieskażonym środowisku, odpoczywać w zielonym, pachnącym lesie, oddychać czystym powietrzem. Czy tak będzie - to zależy od właściwego postępowania każdego z nas, od naszej wrażliwości,
od tego, czy zaszczepimy w naszych dzieciach troskę o naszą planetę? Pomyślmy
o przyszłych pokoleniach, a poniższe słowa Ojca Świętego Jana Pawła II niech poruszą nasze serca do działania na rzecz środowiska, w którym żyjemy.
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.” «
wstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które w swym
składzie węgiel posiadają. Jest tym
groźniejszy, że nie posiada smaku,
zapachu, barwy, nie szczypie w oczy
i nie „dusi w gardle”. Jest nieco lżejszy
od powietrza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi
się głównie pod sufitem, przenika przez
ściany i stropy.
Głównym źródłem tego gazu są:
– transport drogowy – spaliny
z silników pojazdów mechanicznych,
w szczególności benzynowych;
– spalanie odpadów komunalnych
i rolniczych,
– wadliwa instalacja grzewcza i wentylacyjna.
Jak działa tlenek węgla?
Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (powinowactwo 300 razy szybsze
od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina (CO–Hb), a przez to stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów,
które wykorzystują hemoglobinę
do transportu tlenu do tkanek. Powoduje niedotlenienie tkanek. Głównym
narządem atakowanym w ostrych zatruciach tlenkiem węgla jest mózg,
który najwięcej „cierpi” w wyniku
długotrwałej ekspozycji, niedotlenie-

nia, obrzęku, drobnych wynaczynień,
kwasicy metabolicznej.
Wystąpienie charakterystycznych
objawów uzależnione jest od stężenia
CO w otoczeniu, ciśnienia atmosferycznego, objętości krwi, zdolności
do dyfuzji w płucach, rodzaju wykonywanej pracy i jej obciążenia fizycznego (współczynnik wentylacji płuc),
a także cech indywidualnych każdego
organizmu.
Dzieci, a w szczególności noworodki i niemowlęta, zatruwają się
ciężej niż osoby dorosłe. Mają one
bowiem znaczącą ilość hemoglobiny płodowej, która wiąże dwukrotnie
więcej tlenku węgla niż zwykła hemoglobina. Ciężej zatruwają się również
dorośli pracujący z dużym wysiłkiem,
a nieświadomi narażenia. Za stężenie
krytyczne uważa się zawartość karboksyhemoglobiny we krwi na poziomie 60 –70 %.
Jakie są objawy?
Objawy zatrucia nie są charakterystyczne. Ciężkość ich zależy nie tylko
od wartości tlenko węglowej hemoglobiny we krwi, ale przede wszystkim od stężenia tlenku węgla w powietrzu wdychanym, czasu trwania
narażenia i od aktywności ruchowej
poszkodowanego. «

„Był to mokry okres żniw roku 1943”

cji PKP Kłomnice przyjechał pociąg
osobowy z Piotrkowa z którego wysiadło czterech młodych chłopców, zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Zielona. Radości że będą mogli się spotkać
na kilka dni ze swoimi rodzicami nie
było końca. Rozmawiali z właścicielem wówczas istniejącego bufetu znajdującego się na stacji PKP Kłomnice
Panem Krasoniem, z którym podzielili się swoimi zamiarami. Pan Krasoń
›››

Adam Równiak

W

związku ze zbliżającym
się okresem grzewczym
przypominamy, że należy
szczególnie w tym okresie zwrócić
uwagę na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominowych w swoich
budynkach mieszkalnych.
Przypominamy:
- przeprowadzajmy kontrolę przewodów kominowych i dymowych co najmniej raz w roku, przez osoby do tego
uprawnione,
- w domach opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych:
a) w domach opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
b) w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6
miesięcy.
Czynności związane z usuwaniem
zanieczyszczeń powinna wykonywać
osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
Pamiętaj!
Tlenek węgla, czad jest gazem po-

Jędrzej Moderski

M

łodzi mężczyźni i chłopcy którzy zostali zabrani
z domów przez Niemców z różnych wsi naszego powiatu
Radomszczańskiego, zwerbowani

do wykopywania okopów przeciwczołgowych m.in. w okolicach
Piotrkowa powrócili na kilkudniową przepustkę do swych domów.
W wieczór okresu żniw 1943 r. na sta-
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i jego syn Eugeniusz należeli w tym
czasie do Armii Krajowej i mieli już
aktualną wiadomość, że grupa żandarmów ze swoim komendantem stacjonujących w majątku Chorzenie, może
wracać zaplanowaną przez chłopców
drogą z innej egzekucji na jaką się wybrali w okolice wsi Rzeki. Chłopcy Ci
byli przekonani, iż mając przepustki
od władz niemieckich, nic złego stać
się im nie może, nawet gdyby spotkali
na swej drodze Niemców.
Mimo ostrzeżeń Pana Krasonia i propozycji aby zostali do rana
na dworcu, zdecydowali iść pieszo 20
kilometrów do wsi Dąbrowa Zielona.
Radośni i pewni siebie udali się ulicą
Pocztową w kierunku wsi Rzeki.
Nie uszli jednak daleko, gdyż
na tzw. „Wólce” w pobliżu domów
Pana Michonia i będącej na zakręcie tej
drogi kapliczki, zostali ostrzelani przez
wracających żandarmów. Czterech
chłopców zostało bardzo ciężko rannych a żyjących mimo próśb oraz okazywania przepustek dobijano z bliska.
Z ukrycia po strzałach obserwowali to
mieszkańcy nielicznych w pobliżu domów. Tak zakończył się ich upragniony urlop na wydanych przez Niemców
przepustkach.

Miałem wtedy skończone 13 lat
i byłem już wciągnięty w działania partyzantki, do której należało wielu nieco
starszych ode mnie kolegów.
Rodzina pomordowanych chłopców 2 lata temu postarała się o wykonanie tablicy pamiątkowej na tutejszym cmentarzu, której fundatorem
był obecny ks. proboszcz Turoń oraz
parafianie.
W dniu 3 września staraniom rodziny tych tragicznie zmarłych chłopców,
został ufundowany i wykonany obelisk
upamiętniający tą tragedię.
Zostałem poproszony przez rodzinę
zmarłych chłopców o pomoc w zorganizowaniu uroczystości. Pomysłodawcy są bardzo wdzięczni rodzinie
Państwa Michoń, Tomaszowi oraz Stanisławie którzy zezwolili na ustawienie
obelisku na swoim polu. Dla obniżenia
kosztów P. Tomasz Michoń wydobył
ze swojego pola i swoją pracą sprowadził olbrzymi kamień który nie został
jednak wykorzystany. Wdzięczni P. Januszowi Dzionkowi który pomógł nam
wybrać odpowiedni głaz z piaskowca,
i wspólnie opracowaliśmy jego obecny
wygląd a także jako patriota zaniżył
koszty wykonania całego przedsięwzięcia które sfinansowała rodzina.

Nowa szkoła powitała uczniów
Dyrektor Ryszard Krok

J

ak już informowałem od pierwszego września 2010r. dzieci
i młodzież Zespołu Szkół w Rzerzęczycach rozpoczęli naukę w nowo
oddanym obiekcie. Inauguracja roku
szkolnego 2010/1011 miała szczególnie uroczysty charakter. Motto „Jeśli
potrafisz marzyć, to potrafisz także
tego dokonać” było uwieńczeniem wieloletnich starań i zabiegów dyrektora
Zespołu Szkół w Rzerzęczycach p. Ryszarda Kroka, który nie szczędził sił ani
czasu, aby marzenia stały się rzeczywistością i zrealizowała się wizja szkoły
przestronnej, nowoczesnej, przyjaznej
uczniom. Należy mocno podkreślić
również, że rozbudowa szkoły była
możliwa dzięki decyzji Rady Gminy
Kłomnice, a przede wszystkim pomocy
i zaangażowaniu Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca.
Szkoła zyskała ponad 1200m2 po10

wierzchni a dodatkowo jej dotychczasowa część również została odnowiona
z zachowaniem współczesnych standardów. Placówka została wyposażona
w trzy pracownie językowe, nowoczesne, ściśle dopasowane do możliwości i potrzeb uczniów. Młodzież ma
do dyspozycji klasopracownie, w tym
specjalistyczne wyposażoną pracownię
fizyczno-chemiczną z doprowadzonymi instalacjami wodną, elektryczną, umożliwiającymi uczniom pracę
w grupach podczas wykonywania
różnorodnych doświadczeń. Uwagę
zwraca widownia nad salą gimnastyczną, zaplecze sportowe, mieszczące przebieralnie, sanitariaty, natryski,
magazynek sportowy. Furorę wśród
uczniów zrobiły nowocześnie wyposażone szatnie. Każde dziecko otrzymało
klucz do własnej szafki, w której może
swobodnie pomieścić okrycie wierzch-

Rodzina jest także wdzięczna Panu
Wójtowi Adamowi Zającowi za bardzo przychylne podejście do naszego przedsięwzięcia, Dyrekcji Szkoły
w Kłomnicach i całemu gronu nauczycielskiemu, które wspierało naszą inicjatywę a także Drużynie Harcerskiej
z Kłomnic, która to uświetniła uroczystość. Na koniec przekazuję zdjęcia
z odsłonięcia obelisku oraz oryginalne
wystąpienie jednego z członków rodziny.
W imieniu rodzin serdecznie dziękujemy. «
nie i obuwie zmienne. W szkole funkcjonuje także od 1 września świetlica
szkolna. Utworzona eksperymentalnie,
dzięki decyzji Wójta p. A. Zająca i pomocy Wice wójt p. W. Kusztal, okazała
się formą zajęć o bardzo dużej popularności. Opieka nad dziećmi trwa w każdym dniu zajęć od 7.30 do 15.30. Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem
cieszy się biblioteka szkolna, która
zyskała nowe pomieszczenia na piętrze
szkoły. Uczniowie mogą korzystać ze
swobodnego dostępu do zbiorów rozmieszczonych w wypożyczalni i czytelni.
Budynek szkoły ogrzewa nowa instalacja c.o., sercem której jest supernowoczesny, wydajny, ekologiczny
piec na pellet, z automatycznym systemem podawania paliwa. Nad bezpieczeństwem osób przebywających
w szkole czuwa instalacja przeciwpożarowa, z siecią awaryjnych dróg ewakuacji, systemem oddymiania w razie
pożaru oraz zainstalowanymi na korytarzach hydrantami.
Podczas uroczystości Wójt Gminy

Kłomnice p. A. Zając przekazał dyrektorowi Zespołu Szkół w Rzerzęczycach symboliczny klucz do szkoły opatrzony wymownym mottem: „Nauka to
do wiedzy klucz Niech ten symboliczny klucz otwiera drogę do osiągnięć
naukowych uczniom Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach ”. Następnie p. Wójt
omówił wykonane prace, przedstawił
zakres dokonanej rozbudowy szkoły.
Wyraził słowa uznania dla dyrektora,
który często kosztem prywatnego czasu
dążył do realizacji zamierzeń i towarzyszył ekipom budowlanym. Do gratula-

cji składanych przez p. Wójta dołączył
się Przewodniczący Rady Gminy p.
Jarosław Łapeta, który podkreślił, że
w naszej gminie dokłada się wszelkich
starań, aby stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do wszechstronnego
rozwoju. Stąd poparcie radnych dla
inicjatywy rozbudowy szkoły w Rzerzęczycach. Jako kolejna głos zabrała wizytator Delegatury Kuratorium
Oświaty w Częstochowie p. Władysława Tkaczyk i wyraziła uznanie dla
dyrektora, wójta i radnych za realizację
tak ważnej inwestycji. Złożyła rów-

nież życzenia radzie pedagogicznej
i uczniom na nowy rok szkolny.
Następnie
zaprezentowali
się
uczniowie Zespołu Szkół w Rzerzęczycach. Na wspaniały program artystyczny składały się wiersze oraz popisy wokalno- instrumentalne uczniów
uzdolnionych muzycznie.
Po uroczystości wszyscy zainteresowani zwiedzali szkołę. W dniu 5
września szkoła zorganizowała „dzień
otwarty”, w czasie którego wszyscy
mieszkańcy z zainteresowaniem zwiedzali nowy budynek. «

„Za Wasz trud - bukiety astrów, bukiety róż”

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Marta Sech, Walentyna Wilk

J

est w kalendarzu szczególna
data, ważny jesienny dzień, gdy
szkolne mury radość oplata, troski odchodzą w cień.
14 października 1773r. na wniosek
króla Stanisława Augusta poniatowskiego sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. KEN była
pierwszym ministerstwem oświaty
publicznej w Polsce i pierwszą tego
typu instytucją w Europie. W 1982r.
doroczne święto nauczycielskie było
po raz pierwszy obchodzone jako
Dzień Edukacji Narodowej, czyli
święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty.
Obecnie ta uroczystość jest doskonałą
okazją do spotkania wszystkich pracowników oświaty, zarówno czynnych zawodowo, jak i emerytów.
Gospodarzami tegorocznej uroczy-

stości byli: Dyrektor Zespołu Szkół
w Konarach mgr Anna Gała, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie i pozostali pracownicy szkoły.
Już po raz trzeci w gościnnych
murach naszej placówki zawitali znamienici goście, wśród których
nie zabrakło: pani Anny Gamalczyk
– Dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Częstochowie, pani Władysławy Tkaczyk - Starszego Wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty
w Częstochowie, pana Adama Zająca
- Wójta Gminy Kłomnice, pani Wandy Kusztal – Zastępcy Wójta, Radnych Gminy Kłomnice, pani Haliny
Paruzel – Tkacz – Skarbnika Gminy
Kłomnice, pani Róży Wiewióry – Sekretarza Gminy Kłomnice, ks. Kanonika Mirosława Turonia – Proboszcza
Parafii Kłomnice, Radnych Rady Po-

wiatu, pana Jarosława Łapety - Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice
wraz z Radnymi, pracowników Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Dyrektorów placówek
oświatowych z terenu naszej gminy
wraz z pracownikami oraz wielu innych zaproszonych osobistości.
Po ciepłych słowach powitania nastąpiła uroczysta chwila ślubowania
i wręczenia przez Wójta – Pana Adama Zająca i V- ce Wójt - Panią Wandę
Kusztal aktów awansu zawodowego.
Do grona nauczycieli mianowanych
wkroczyli: mgr Joanna Suliga (ZS
w Kłomnicach ), mgr Mart Sech (ZS
w Konarach), mgr Karolina Raźniak
(ZS w Kłomnicach), mgr Aneta Szyda
(ZS w Zawadzie). W tym świątecznym dniu oprócz szczerych gratulacji
i podziękowań nie zabrakło pięknych
kwiatów oraz Nagród Wójta Gminy
Kłomnice w Dziedzinie Oświaty, wręczonych nauczycielom za działalność
edukacyjną i wychowawczą. Wśród
wyróżnionych znaleźli się: Dyrektor
Przedszkola w Kłomnicach mgr Janina Kozłowska, Dyrektor Przedszkola
w Rzerzęczycach mgr Danuta Topolska, mgr Edyta Kocan (Przedszkole
w Rzerzęczycach), mgr Aleksandra
Knysak (ZS w Witkowicach), mgr
Mariola Królik (ZS w Witkowicach),
mgr Joanna Wójcik (ZS w Garnku),
Dorota Kozłowska (ZS w Garnku),
mgr Małgorzata Gojević (ZS w Konarach),Dyrektor Zespołu Szkół w Ko-

›››

GAZETA KŁOMNICKA - Wrzesień, Październik 2010

11

›

narach mgr Anna Gała, mgr Dorota
Tomczyk (ZS w Skrzydlowie), mgr
Alina Błaszczyk (ZS w Skrzydlowie),
Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzydlowie mgr Lidia Burzyńska, mgr Walentyna Wilk (ZS w Zawadzie), mgr Katarzyna Wasilenko (ZS w Zawadzie),
mgr Barbara Knop (ZS w Zawadzie),
mgr Artur Raźniak (ZS w Zawadzie),
mgr Anna Pietras (ZS w Rzerzęczycach), mgr Marta Krok (ZS w Rzerzęczycach), Dyrektor Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach mgr Ryszard Krok,
mgr Anna Łągiewka (ZS w Kłomnicach), mgr Elżbieta Pindych (ZS
w Kłomnicach), mgr Marzanna Borkowska (ZS w Kłomnicach), mgr
Jadwiga Kaczorowska (ZS w Kłomnicach), mgr Agnieszka Michoń (ZS
w Kłomnicach), Teresa Pękla (ZS
w Kłomnicach), mgr Robert Gonera
(ZEAS).
Po wręczeniu nagród wystąpił
przewodniczący Rady Gminy Jarosław Łapeta wraz z Małgorzatą Śliwakowską- Przewodniczącą Komisji
Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki
Społecznej, przekazując na ręce Pani
Dyrektor piękny upominek w postaci książki pt.: „Polska samorządna –
ilustrowane dzieje administracji i samorządu terytorialnego na tle historii
Polski”. Rok 2010 jest szczególny dla
polskiej samorządności, gdyż został
ogłoszony przez Senat RP Rokiem
Demokracji Lokalnej, tym bardziej
pragniemy z całego serca podzięko-

wać za ten wyjątkowy dar.
Część oficjalna zakończyła się wystąpieniem przybyłych gości, którzy
w swoich przemówieniach podkreślali, jak istotna w życiu społecznym jest
rola nauczyciela. Nieustannie bowiem
stoją oni w obliczu trudnych zadań
wychowawczych. Goście dziękowali
za wrażliwość na potrzeby młodych
ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracę. Wszelkie podziękowania
były niejako podpisem pod hasłem
widniejącym w centralnym miejscu
sceny: „Za Wasz trud - bukiety astrów,
bukiety róż”. Kolejną formą podziękowania za trud włożony w wychowanie młodzieży był występ uczniów naszej szkoły. Na scenie zaprezentowali
się uczniowie kl. I – III w przepięknych kolorowych strojach z parasolami w ręku, by zademonstrować układ
taneczny, który niewątpliwie wprowadził wszystkich w dobry nastrój. Jednak „najpiękniejszymi kwiatuszkami”
byli uczniowie oddziału przedszkolnego, którzy w bajkowych strojach
w swym tańcu i śpiewie zmiękczyli
niejedno serce oglądającego. Potem
wystąpili gimnazjaliści w humorystycznych scenkach o tematyce szkolnej. W prezentowanych skeczach nie
zabrakło niekompetentnych nauczycieli, zaspanego dyrektora, charakterystycznie ubranych i wymalowanych
tubylców z Polinezji oraz rozkojarzonych uczniów. W oryginalnym wykonaniu przebojów na temat „uczniow-

skiej niedoli” zaprezentował się chór,
którego hitem okazało się „szkolne
tango”. Całość występu dopełniała
przepiękna dekoracja sali gimnastycznej oraz szkolnych sal. Jesienna kolorystyka jarzębin, liści, kasztanów, gałązek, wrzosów itp. cieszyła nie tylko
oko, ale wlewała w nasze dusze pozytywną energię oraz nutę melancholii
potrzebne do świętowania.
Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom oraz rodzicom serdeczne podziękowanie za
zaangażowanie, współpracę oraz trud
włożony w przygotowanie i przeprowadzenie Gminnych Obchodów Dnia
Edukacji Narodowej. Na tym wystąpieniu zakończyła się część oficjalna.
Ciąg dalszy uroczystości goście spędzali w gronie znajomych i przyjaciół,
rozmawiając i dzieląc się wrażeniami
oraz kosztując wszelkich potraw, które obfitowały na „szwedzkim stole”.
Kończąc ten artykuł, składamy serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym i mianowanym oraz życzymy
dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a mottem pracy wszystkich nauczycieli na najbliższy rok niech będą
słowa naszego patrona, Jana Pawła II:
Celem wychowania jest, aby młody człowiek chciał urzeczywistniać
w swoim życiu wartości takie jak:
prawda, dobro i piękno. «

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uroczystość otwarcia przedszkola
w Witkowicach
Edyta Kocan, Katarzyna Szyda

D

nia 22 października 2010
roku odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Zamiejscowego w Witkowicach /
Przedszkola w Rzerzęczycach oraz
12

inauguracja przystąpienia tego
przedszkola do Projektu: „Przyjazne przedszkole – lepszy start
w szkole”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.
W uroczystości brali udział przedstawiciele władz gminnych: Zastępca
Wójta Gminy Kłomnice Wanda Kusz-

tal, Sekretarz Gminy Kłomnice Róża
Wiewióra, Skarbnik Gminy Halina
Paruzel-Tkacz, Radni Gminy Kłomnice: Małgorzata Śliwakowska, Witold
Bruś, Tadeusz Dumin, Zbigniew Modlasiński, Waldemar Pałuszka, Kierownik GOK w Kłomnicach Barbara
Mizera, Sołtys miejscowości Witkowice Andrzej Nalewajka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: starszy wizytator Delegatury Kuratorium
w Częstochowie Władysława Tkaczyk, proboszcz parafii Witkowice
ks. Tomasz Dyjan, pracownicy ZEAS
w Kłomnicach, Dyrektorzy Szkół
i Przedszkoli z terenu naszej gminy
oraz Rodzice przedszkolaków powstałego oddziału.
Otwarcia uroczystości dokonała
dyrektor Przedszkola w Rzerzęczycach Danuta Topolska. Pani dyrektor powitała przybyłych gości oraz
wyraziła radość z powodu powstania
i możliwości funkcjonowania nowego
oddziału przedszkolnego. Złożyła podziękowania wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w powstanie Oddziału Przedszkolnego w Witkowicach.
Zastępca Wójta Gminy Kłomnice
Wanda Kusztal w swoim przemówieniu przedstawiła historię powstania
tego oddziału oraz podkreśliła wagę
inwestycji dla społeczności lokalnej
i udział wielu osób w sprawną realizację całego przedsięwzięcia. Głównymi inicjatorami powstania oddziału
przedszkolnego w Witkowicach byli
rodzice, mieszkańcy Witkowic oraz
władze Gminy Kłomnice. W czasie
wakacji w szkole w Witkowicach odbywały się prace remontowe, podczas
których zaadaptowano jedną z sal lekcyjnych na salę przedszkolną. Zagospodarowano szatnię i łazienkę, które zostały przystosowane do potrzeb
i warunków dzieci przedszkolnych.
Z środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono
meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, książeczki, niezbędny sprzęt elektroniczny, utworzono plac zabaw i zatrudniono personel.
Projektem „Przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole” zostało
objętych 60 dzieci w wieku 3-5 lat
oraz ich rodzice. Dzieci uczestniczą
w zajęciach edukacyjnych zgodnych
z podstawą programową, która jest
wzbogacona o ciekawe zajęcia do-

datkowe, imprezy, wycieczki i wiele
innych atrakcji. W ramach projektu
dzieci mają możliwość bezpłatnego
uczestniczenia w zajęciach rytmicznych, zajęciach z języka angielskiego i spotkaniach z logopedą. Natomiast dla rodziców organizowane są
bezpłatne warsztaty z psychologiem.
Inicjatorzy otwarcia przedszkola
i nauczyciele mają świadomość, iż
edukacja przedszkolna jest jednym
z najważniejszych etapów życia małego dziecka i ma pozytywny wpływ
na jego rozwój. Dzieci, objęte edukacją przedszkolną nie mają większych
trudności w odnalezieniu się w szkole, są świadome posiadania talentów
i zdolności. Uczestnictwo tych dzieci
w projekcie z pewnością rozbudzi ich
ciekawość, rozwinie zdolności i wpłynie na wszechstronny rozwój, a tym
samym zwiększy ich szanse w dalszej edukacji. Potwierdziły to również
w swoich przemówieniach: starszy
wizytator Władysława Tkaczyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty Małgorzata Śliwakowska oraz przedstawiciel rodziców Ewa Bodanka-Zarychta.
Po przemówieniach zaproszonych gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. A następnie ks. Tomasz
Dyjan poświęcił nowo otwarte Przedszkole. Ceremonię uświetniły występy Przedszkolaków. Na przedszkolnej
scenie wśród bajkowej dekoracji wystąpiły dzieci 4 i 5-letnie z Przedszkola w Rzerzęczycach. Przywitały one
swoich nowych kolegów z Witkowic
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i zaprezentowały program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem Edyty
Deszcz, Ingridy Gajda i Sylwii Janusiak. Dzieci przypomniały dekalog
przedszkolaka, wyrecytowały szereg
wierszyków, zaśpiewały i wspaniale
zatańczyły. W drugiej części programu artystycznego wystąpili główni
bohaterzy dnia - dzieci z przedszkola
w Witkowicach, przygotowane przez
nauczycielki: Edytę Kocan i Katarzynę Szyda. „Krasnoludki”, bo taką
nazwę przyjęła ta grupa przedszkolna,
pięknie zaśpiewały piosenki o swoim
przedszkolu, recytowały i inscenizowały wiersze, śpiewały i tańczyły.
Złożyły uroczystą przysięgę i zostały
pasowane na przedszkolaków przez
panią dyrektor Danutę Topolską.
Otrzymały pamiątkowe dyplomy, odznaki i słodkie upominki. Na zakończenie występu dzieci z obydwóch
przedszkoli wspólnie zaśpiewały piosenkę „Przedszkole – drugi dom” .
Przedstawienie bardzo podobało
się przybyłym gościom, którzy nagrodzili dzieci gromkimi brawami.
Na twarzach przedszkolaków zagościł uśmiech, a w sercach wszystkich
zebranych radość z powstania przedszkola. Uroczystość zakończyła dyrektor Danuta Topolska, dziękując
przedszkolakom za piękne przedstawienie oraz wszystkim tym, których
bezpośredni wysiłek i zaangażowanie
pozwolił uczestniczyć w tej uroczystości. «
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Strażackie Święto w Zdrowej
Jarosław Łapeta – Prezes OSP Zdrowa

T

radycją strażaków z terenu szy sztandar jednostki. Po zakończe- Sołectwa Zdrowa- Lidię Żyłę i PrzeGminy Kłomnice stały się niu mszy rozpoczęły się uroczystości wodniczącego Rady Nadzorczej Banku
uroczystości dnia strażaka oficjalne na które przybyli: Stanisław Spółdzielczego w Kłomnicach- Jana
łączone z ważnymi uroczystościa- Dzwonnik – asystent Posła Krzyszto- Milca, następnie druh Ireneusz Skubis
mi w poszczególnych jednostkach. fa Matyjaszczyka, pierwszy Wicewo- odczytał Akt Nadania Sztandaru, po
Najczęstszymi uroczystościami są jewoda Śląski- Stanisław Dąbrowa, czym delegacja fundatorów sztandaru,
jubileusze, przekazania sztandaru, przedstawiciel Marszałka Wojewódz- którą stanowili Sołtys Sołectwa Zdropoświęcenia samochodów lub prze- twa Śląskiego -Wiesław Bąk, Wójt wa Lidia Żyła, Przewodniczący Rady
Adam Zając
Gminy
Kłomnice
kazania
nowych- Wójt
obiektów
remizoGminy Kłomnice pełniący jednocze- Sołeckiej w Zdrowej Dariusz Owczawych. Tegoroczne obchody decyzją śnie obowiązki Prezesa Zarządu Gmin- rek oraz Anna Dylczyk – członek rady
Zarządu Gminnego Związku Ochot- ne ZOSP RP w Kłomnicach- Adam Za- Sołeckiej przekazała sztandar poprzez
niczych Straży Pożarnych Rzeczypo- jąc, radni Powiatu Częstochowskiego: Prezesa Ireneusza Skubisa oraz Preija kolejna
kadencja
spolitej Polskiej
w Kłomnicach
zostałyRady
Lidia Burzyńska, Jan Milc oraz Adam zesa OSP Zdrowa Jarosława Łapety
Gminy
KłomnicePrzesłanką
i kolejna kazaplanowane
w Zdrowej.
Śliwakowski, Komendant Miejski PSP na ręce pocztu sztandarowego OSP
wójta. Nadeszła
tej decyzjidencja
było połączenie
trzech waż-więc
w Częstochowie starszy brygadier Zbi- Zdrowa. Kolejną częścią ceremonii
pora
podsumować,
w tej kadennychaby
wydarzeń
w historii co
tej jednostki,
gniew Hibner, członek Zarządu Głów- było poświęcenie nowego obiektu recji
zostało
gminie.
Od 2002
były
nimi: wykonane
obchody 80-wlecia
powstania
nego ZOSP RP w Warszawie, wice- mizy i świetlicy środowiskowej, któroku,
od dnia ipierwszych
OSP,czyli
poświęcenie
przekazanie bezpośrednowej prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP rego dokonał ksiądz kapelan Sławomir
nich
wyborów
i zmniejszeniu
remizy
wraz zewójta
świetlicą
oraz przeka-ilości
RP w Katowicach i Prezes Zarządu Galasiński, a następnie Przedstawiciele
radnych
z 22 do 15nowego
- Gmina
Kłomnice,
zanie i poświęcenie
sztandaru.
Powiatowego w Częstochowie Irene- przybyłych gości z Wójtem Adamem
wkroczyła
na drogę
Z tej właśnie
okazjizrównoważonego
w dniu 10 paź- rozusz Skubis, Wiceprezes Zarządu Po- Zającem na czele dokonali przecięwoju.
Oznaczało
to,przed
ze bez
względu
to
dziernika
na placu
nową
remiząna wiatowego
ZOSPRP w Częstochowie cia symbolicznej wstęgi, tym samym
jaki
wynik wyborczy,
w pow Zdrowej
o godzinieuzyskał
13 msząwójt
święTadeusz Ciastko, Komendant Gmin- symboliczne otwarto nowy obiekt. Na
szczególnych
obwodach
wyborczych, ny
to ZOSP RP w Kłomnicach młod- pamiątkę otwarcia nowego obiektu
tą polową rozpoczęły
się uroczystości
realizowane
założenia,
zwłaszobchodowe. były
Mszętakie
świętą
celebrował
szy brygadier Przemysław Zieliński, odsłonięto i poświęcono tablicę pacza
inwestycyjne,
na realizację
których,
ksiądz
kanonik Sławomir
GalasińRadni Gminy Kłomnice: Małgorzata miątkową wraz z figurką Świętego
decydujący
wpływ,
miałyArchidiecezji
pozyskane dotaski – kapelan
strażaków
Śliwakowska, Witold Bruś, Wiesław Floriana, patrona strażaków. Przy tak
cje
unijne, lub rzeczywiste
Cieślak, Zbigniew Modlasiński, Ma- ważnej uroczystości nie mogło zabrakCzęstochowskiej
w asyściepotrzeby
Michałaokreślonej
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Ulica Projektowana w Kłomnicach

Ulica Częstochowska w miejscowości Konary

Oświetlenie odcinka drogi krajowej 91 na odcinku
Witkowice - Chorzenice

Odbudowa zniszczeń, pochłonęła prawie
8 milionów zł, nie licząc darów z innych
źródeł, niż rządowe. Przypomnę, że z pieniędzy rządowych, można było finansować
tylko, odbudowę budynków mieszkalnych.
Środki na odbudowę budynków gospodarczych pochodziły od innych samorządów,
oraz od ówczesnego Zarządu Województwa, na skutek starań wójta, w ramach
przynależności do Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów, którego nasza gmina
jest członkiem. Moje kontakty z mediami,
w tym ogólnopolskimi, udział w programach czołowych stacji telewizyjnych i radiowych spowodowały, że apele o pomoc
dla poszkodowanych, przyniosły konkretne efekty. Te miesiące wytężonej pracy,
nie tylko wójta ale i pracowników GOPS,
oraz innych pracowników Urzędu Gminy,
sołtysów, a zwłaszcza pani sołtys ze Skrzydlowa, doprowadziły do pełnego sukcesu,
jakim było przywrócenie poszkodowanym,
możliwości powrotu pod swój dach. Ale
to było nadzwyczajne wydarzenie, które
oby się już nigdy u nas i gdzie indziej nie
powtórzyło. Co prawda to, w 2010 roku,
musieliśmy się zmagać z kolejną klęską
żywiołową, jaka była tegoroczna powódź,
kiedy to prawie 1500 ha znalazło się pod
wodą, ale dzięki wytężonej pracy naszych
ochotników z OSP, oraz działaniom Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
a także dzięki pomocy wojska, udało się
nam zminimalizować straty. Obecnie trwa
jeszcze odbudowa zniszczeń popowodziowych.
Mijająca kadencja, to oczywista kontynuacja działań jakie zostały podjęte przez
poprzednią radę gminy w latach 2002 –
2006, bo miedzy innymi na tym polega
zrównoważony rozwój gminy. W czasie
tak krótkim dla inwestycji, jak 4-letnia
kadencja, nie jest możliwym zaspokojenie
wszystkich potrzeb mieszkańców. Tak np.
pierwszy etap budowy kanalizacji związany z oczyszczalnia ścieków w Kłomnicach, trwał równe 10 lat, a rozbudowa
wodociągów i oświetlenia ulicznego, trwa
cały czas, wraz z powstawaniem nowych
miejsc pod zabudowę. To samo dotyczy
dróg gminnych i powiatowych. Tak więc
propagowane ostatnio w czarno-białym

Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice

M

ija kolejna kadencja Rady
Gminy Kłomnice i kolejna kadencja wójta. Nadeszła więc
pora aby podsumować, co w tej kadencji zostało wykonane w gminie. Od 2002
roku, czyli od dnia pierwszych bezpośrednich wyborów wójta i zmniejszeniu ilości
radnych z 22 do 15 - Gmina Kłomnice,
wkroczyła na drogę zrównoważonego rozwoju. Oznaczało to, ze bez względu na to
jaki wynik wyborczy, uzyskał wójt w poszczególnych obwodach wyborczych, to
realizowane były takie założenia, zwłaszcza inwestycyjne, na realizację których,
decydujący wpływ, miały pozyskane dotacje unijne, lub rzeczywiste potrzeby określonej miejscowości, a nie osobiste urazy wójta, jak to bywało wcześniej. Piszę
o tym, bo spotykałem się z takimi zarzutami, że tam gdzie przegrałem, to nic nie
będzie się robiło. Czas pokazał, jak mylne
były takie przypuszczenia. Od dwóch kadencji większość radnych współpracuje
z wójtem, zatwierdzając kolejne uchwały
budżetowe, mające na celu rozwój całej
gminy, a nie tylko jednego czy też dwóch
sołectw. W efekcie takiej współpracy,
udało się nam osiągnąć w kadencji 2006
– 2010 to co w naszych miejscowościach
widać gołym okiem, jak również to, co nie
przekłada się na bezpośrednie inwestycje,
jak dofinansowywanie oświaty, sportu,
OSP i innych stowarzyszeń i fundacji. Nie
można również zapomnieć o roku 2007,
kiedy to trąba powietrzna zrujnowała ponad 120 budynków mieszkalnych i jeszcze
więcej budynków gospodarczych na terenie trzech wsi. Całe zdarzenie miało miejsce 21 lipca, a na święta bożonarodzeniowe, wszyscy byli już w swoich domach,
a przynajmniej mieli dach nad głową.

Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91
obszaru miejscowości Lipicze

Wylewanie nowej nawierzchni na ulicy Strażackiej w Kłomnicach
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kolorze afisze, czy też ulotki, bez podpisu,
nie są dziełem wójta ani jego zwolenników
chociaż promują słowo „kontynuacja”.
Z roku na rok poprawia się wizerunek naszej gminy, jako gminy będącej na etapie
ciągłego rozwoju. Oczywiście są i u nas
ludzie niezadowoleni, ale to efekt albo
typowego krytykanctwa, albo zbyt małej
wiedzy na temat inwestycji i innych działań prowadzonych przez gminę. Nie da
się ukryć, że zgodnie z maksymą „cudze
chwalicie, swego nie znacie” najlepszą
promocją są, dla nas, opinie mieszkańców
innych gmin i naszych rodaków, którzy
opuścili gminę przed laty, a teraz od czasu
do czasu nas odwiedzają. W tym dodatku
do Gazety Kłomnickiej prezentujemy państwu, tylko część z katalogu działań, jakie
zostały wykonane w gminie przez ostatnie
4 lata. Są to zadania, ujęte w kolejnych
uchwałach Rady Gminy Kłomnice, dotyczących wykonania budżetu za kolejny
rok. Z natury rzeczy, większość tych zadań
to zadania inwestycyjne, bo one na trwałe wpisują się w najnowszą historię naszej
gminy. Nie mniej istotne dla prawidłowego funkcjonowania gminy, są sprawy dotyczące codziennego funkcjonowania służb
gminnych, lub wynajętych firm w zakresie
bieżącego utrzymania dróg, latem i zimą,
odbudowy rowów melioracyjnych, czy też
zapewnienia bezpieczeństwa w stanach
zagrożenia. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami - dofinansowywanie ich działalności w zakresie rozwoju
kultury, propagowania folkloru i innych
form działalności artystycznej oraz kultury fizycznej pozwala grupom mieszkańców, na spełnianie się w różnych formach
działalności. Wprowadzony od dwóch lat,
fundusz sołecki, w wielu sołectwach, wyzwolił ogromne podkłady ludzkiej działalności, w kierunku estetyzacji swoich
miejscowości. Te wszystkie sprawy, znalazły wsparcie zarówno w decyzjach rady
gminy, jak i w działaniach organu wykonawczego, jakim jest wójt. Dlatego oceniając to, co zostało wykonane w gminie
w mijającej kadencji, nie można pominąć
powyższych spraw, bo one również świadczą o naszym stałym rozwoju.
Przejdźmy zatem, do przypomnienia

Budowa kanalizacji Adamów, Huby, Rzerzęczyce

Oczyszczalnia ścieków, Huby

Plaża Rzeki Małe
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Nowa elewacja budynku przedszkola w Kłomnicach

Plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Kłomnicach

Plac zabaw w Pacierzowie
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najważniejszych dla naszej gminy inwestycji, pamiętając o tym, że miejsce ich realizacji nie świadczy o tym, że na konkretnej
inwestycji skorzystali tylko mieszkańcy
tej miejscowości. Przecież drogi, szkoły,
boiska sportowe, kanalizacja, wodociągi, oświetlenia uliczne i inne zdobycze
cywilizacji, w mniejszym lub większym
stopniu, służą nam wszystkim. Ze względu na czytelników naszej gazety, w dalszej części tego dodatku, ograniczymy się
tylko, do przedstawienia rzeczywistych
wydatków na zadania inwestycyjne, jakie
zostały wykonane na terenie naszej gminy
w ostatnich czterech latach. Szczegółowy
opis tych zadań wymagał by, osobnego
wielostronicowego opracowania, dlatego
zainteresowanych, zapraszamy na nasze
strony internetowe, gdzie można się zapoznać z uchwałami budżetowymi z wykonania budżetu za kolejne lata.
Drogi gminne w latach 2007-2010 (budowa, modernizacja i remonty nawierzchni). W omawianym okresie wybudowano
kilkanaście odcinków dróg o nawierzchni
bitumicznej (tzw. asfalt) o łącznej długości 21 km. Na drogach tych wybudowano
2,5 km kanalizacji deszczowej i ponad 7,5
km chodników z kostki brukowej. Wydatkowano na te inwestycje około 11 800 000
zł. W tym samym czasie wykonano modernizację nawierzchni dróg gruntowych metodą natryskową na długości około 14 km
za kwotę 1 800 000 zł. W ramach dalszych
planowanych prac na drogach opracowano
dokumentacje techniczne i tzw studia wykonalności za kwotę ponad 205 000 zł.
Na terenie naszej gminy mamy również
kilkadziesiąt kilometrów dróg powiatowych, które są bardzo istotne dla naszego
systemu komunikacyjnego. Gmina Kłomnice od lat, we współpracy ze starostwem
powiatowym, współuczestniczy w przebudowie i remontach dróg powiatowych.
W minionym okresie wydaliśmy na ten cel
około 3 600 000 zł. Najważniejsze zadanie
z tego tytułu to przebudowa drogi powiatowej od DK-91 (Zberezka) do Pacierzowa
przez Zawadę i Konary.
Z drogami nierozłącznie wiążą się
oświetlenia uliczne. Po generalnej modernizacji oświetlenia ulicznego w kadencji

2002-2006, w bieżącej kadencji jest to
uzupełnianie lub budowa oświetlenia, tam
gdzie go do tej pory w ogóle nie było, jak
np. na odcinku DK-91 Witkowice – Chorzenice. Łącznie wydatkowano na rozbudowę oświetlenia ponad 700 000 zł w tym
na opracowanie nowych projektów, które
będą zrealizowane w najbliższym czasie.
Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym prawem, to gmina musi budować, a następnie płacić za eksploatację
oświetlenia ulicznego na wszystkich drogach w gminie, bez względu na to, czy są
to drogi gminne krajowe czy też powiatowe. Dlatego też każde zwiększanie ilości
lamp ma również wpływ na wydatki bieżące gminy. Za oświetlenia uliczne płacimy
rocznie około 600 000 zł.
Cały czas trwa rozbudowa wodociągów
gminnych, co ma związek z powstawaniem
nowych miejsc, pod zabudowę, na terenie
gminy. W minionym okresie wybudowano
około 4,5 km nowych sieci wodociągowych za łączną kwotę około 649 000 zł.
Aktualnie trwają przetargi na budowę 3
odcinków wodociągów. Jeden na Trząskę,
w ramach naprawy szkód po powodzi w br.
i dwa odcinki w Rzerzęczycach. Wszystkie
zostaną wykonane w tym roku.
Jak już wcześniej było wspomniane, w latach 1995 -2005 wybudowano
w Kłomnicach oczyszczalnię ścieków,
do której płyną ścieki z 7 miejscowości.
Ówczesne projekty, nie obejmowały niektórych terenów w Kłomnicach, takich jak
osiedle za ul. Szkolną i tereny budowlane
za ul. Łąkową. Kosztem prawie 800 000
zł wybudowano tam w latach 2007-2008
około 2,5 km sieci sanitarnej wraz z przyłączami. Aktualnie trwa budowa nowej
oczyszczalni ścieków na Hubach i budowa pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej
Huby, Adamów Rzerzęczyce. To potężne
zadanie obejmie budowę 7657 mb kolektora sanitarnego wraz z przyłączami, dwie
przepompownie ścieków i rurociąg tłoczny
o długości 733,5 mb. Prace mają zostać zakończone w listopadzie 2011 roku. Wartość
netto tej inwestycji to 11 370 603 z czego wkład własny gminy stanowi 15,47%
kosztów kwalifikowanych, dofinansowane
ze środków unijnych to 84,53% kosztów

Nowa część szkoły w Kłomnicach

Pracownia komputerowa - szkoła w Kłomnicach

Rozbudowana szkoła w Rerzęczycach
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Nowa elewacja budynku szkoły w Garnku

Nowoczesna kotłownia w szkole w Skrzydlowie

Odnowiony budynek biblioteki w Garnku
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kwalifikowanych. Koszty niekwalifikowane projektu stanowi podatek VAT.
Gmina nasza jak mało która dba o rozwój bazy oświatowej i towarzyszących jej
urządzeń sportowych. W 2005 roku rozpoczęto rozbudowę budynku zespołu szkół
w Kłomnicach, którą zakończono w 2007
roku. Wybudowano 10 nowych sal lekcyjnych, sekretariat, pokój nauczycielski,
gabinet dyrektora, nowoczesne szatnie
i łącznik z hala sportową. Koszt całkowity zadania wyniósł 2 505 794 zł. W roku
2007 wykonano również termomodernizację budynku szkoły z jednoczesną zmianą
wyglądu jej elewacji za kwotę 624 170 zł.
Na obydwa zadania udało się pozyskać
dotację w wysokości około 900 000 zł
i częściowo umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 257 453. W 2006 roku
kosztem 162 413 zł wykonano termo renowację budynku przedszkola w Kłomnicach. W 2009 roku została wykonana termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
w Garnku kosztem 774 848 zł z czego ze
środków własnych gminy wydano 177 234
zł. Na ukończeniu jest budowa nowej kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Skrzydlowie. Wartość zadania 398 925 zł. No
i wreszcie ostatnia inwestycja oświatowa, rozbudowa budynku Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach połączona z przebudową
i remontem starej części szkoły za łączną
kwotę 3 541 063 zł. Trwają starania i są
realne szanse na to, że gmina otrzyma częściowe dofinansowanie ze środków unijnych. Wszystkie nasze szkoły i przedszkola są w pełni wyposażone w nowoczesny
i bezpieczny sprzęt szkolny i do zabawy
a oddziały przedszkolne w szkołach mają
swoje wydzielone miejsca do nauki i zabawy. Ponieważ z tzw subwencji oświatowej
jaką otrzymujemy od państwa, nigdy nie
wystarcza środków na bieżące utrzymanie
szkół, co roku gmina dokłada ze środków
własnych około 3 mln zł.
Gmina nasza stara się aby dzieci mogły
bezpiecznie spędzać wolny czas, w miejscach do tego celu przeznaczonych, dlatego od kilku lat prowadzimy akcję budowy placów zabaw, zarówno tych ogólno
dostępnych jak i przyszkolnych. Jest ich
już 14 a cena jednego z nich waha się od

20 000 do 35 000 zł. Z myślą o młodzieży i tych dorosłych, którzy lubią aktywny tryb życia budujemy boiska sportowe
przy szkołach i przy klubach sportowych.
W 2006 roku przeprowadzono renowację
boiska sportowego i przystosowano teren
dla potrzeb rekreacyjnych w Garnku za
kwotę 765 852 zł. W kwocie tej mieści
się dofinansowanie 450 000 zł z Urzędu
Marszałkowskiego. Kosztem 488 341 zł
w 2007 roku zostało wybudowane ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Skrzydlowie z nawierzchnią
ze sztucznej trawy. Ta inwestycja również
została dofinansowana środkami z zewnątrz 200 000 zł z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i 90 591 zł z Fundacji
PZU za pośrednictwem Fundacji „Pomóżmy dzieciom poznać świat”. W 2008
w Kłomnicach powstało przy klubie sportowym Pogoń boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy za kwotę
739 220 zł. Aktualnie trwa budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu” Moje boisko – Orlik 2012” w Rzerzęczycach i chociaż z powodu opieszałości
ze strony wykonawcy, termin oddania już
dawno minął jest nadzieja, że prace zostaną dokończone w tym roku. Wartość zadania około 1 371 047 z czego gmina ponosi
koszty 538 047 zł.
Nad naszym bezpieczeństwem w razie
zagrożeń ze strony ognia,wody i innych
żywiołów czuwa cała armia druhów ochotników zrzeszonych w 10 jednostkach OSP.
Żeby strażacy mogli wykonywać dobrze
swoje zadania trzeba ich odpowiednio
uzbroić zarówno w sprzęt ochrony osobistej jak i w sprzęt typu samochody, łodzie,
różnego rodzaju piły, urządzenia do rozpruwania zgniecionych pojazdów aby można
było wyciągnąć poszkodowanych ludzi no
i cały asortyment pomp i węży do gaszenia
pożarów jak i do wypompowywania wody
z zalanych pomieszczeń. To wszystko
kosztuje ale to są na pewno dobrze wydane
pieniądze. Potwierdzić to mogą ci, którym
nasi strażacy uratowali życie albo mienie.
Są zawsze pierwsi z pomocą i żeby mogli
być naprawdę skuteczni muszą mieć sprzęt
najwyższej jakości. Na bieżące utrzymanie
straży wydajemy rocznie około 400 000 zł.

Boisko przy zespole szkół w Kłomnicach

Boisko - „Orlik” - Rzerzęczyce

Ciężki wóz bojowy dla OSP Kłomnice
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Międzynarodowe Spotkania „Z daleka i Bliska”

Nowa remiza w Zdrowej

Odbywający się cyklicznie Wielkanocny Wyścig Kolarski

Odbywający się cyklicznie Turniej Tańca Towarzyskiego
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W tym roku wydaliśmy więcej ponieważ,
został zakupiony, nowy ciężki wóz bojowy dla OSP Kłomnice za kwotę 650 000
zł, z czego 200 000 zł, to dotacja z Zarządu Głównego ZOSP RP.W tym roku
również została oddana do użytku nowa
remiza w Zdrowej, w której znajduje się,
garaż dwustanowiskowy z zapleczem, oraz
świetlica środowiskowa. Koszt inwestycji 965 252 zł z czego 284 179 zł stanowi
dotacja z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Na zakończenie tematu o OSP
nie można nie wspomnieć o tym, że dzięki
strażakom i ich społecznej pracy, od kilku
lat mamy najlepiej, odśnieżone drogi w całym powiecie.
Na początku tego opracowania była
mowa, że przedstawione zostaną tylko
najważniejsze z inwestycji jakie zostały wykonane w gminie w latach 2006
– 2010 i takie które jeszcze trwają, a należy do nich zaliczyć, odbudowę mostu
na Warcie w Skrzydlowie, mostu w Karczewicach remont elewacji dworku w Rzekach Wielkich. Nic nie wspomnieliśmy
o inwestycjach w kulturze, o remontach
strażnic, budynków komunalnych o całej
zresztą działalności społeczno-kulturalnej której gmina jest animatorem poprzez
GOK. Nie wspomnieliśmy o dofinansowywaniu co rok działalności różnego rodzaju stowarzyszeń, o wydatkach na bieżące
utrzymywanie dróg gminnych, imprezach
rangi ogólnopolskiej jakie się u nas odbywają, o wydatkach (nie małych) na pomoc
społeczną, na oświatę, gdzie inwestycje
stanowią tylko ich nieznaczną część. To
wszystko składa się na pracę ludzi zatrudnionych w urzędzie gminy, w jej jednostkach organizacyjnych, w szkołach i przedszkolach i stanowi o naszej codzienności
i dlatego kończąc ten przegląd osiągnięć
gminy w minionym 4-leciu, pozostaje tylko sobie życzyć, aby następne 4 lata nie
były gorsze. «

wojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa,
Bank Spółdzielczy w Kłomnicach,
Kapelan Strażaków Archidiecezji
Częstochowskiej Sławomir Galasiński. Uroczystości oficjalne zakończyły przemówienia i życzenia od przybyłych gości . Po części oficjalnej
z krótkim koncertem wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Kłomnice oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów,
Mistrz Polski w roku 2008.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do tej wspaniałej uroczystości, dziękuję: Radzie Gminy Kłomnice oraz
Wójtowi Adamowi Zającowi za zgodę na realizację tej dużej inwestycji,
mieszkańcom Zdrowej za w ufundowanie nowego sztandaru, licznym sponsorom z Zarządem i Radą Nadzorczą
Banku Spółdzielczego w Kłomnicach
na czele, Państwu Annie i Januszowi
Dzionkom z Kłomnic za ufundowanie
i zamontowanie tablicy pamiątkowej,
członkom czynnym i wspierającym
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrowej za pomoc w organizacji obchodów,
dziękuję wszystkim niewymienionym
za pomoc i wsparcie dla jednostki OSP
Zdrowa.
Historia OSP Zdrowa
Według posiadanych dokumentów
jednostka OSP Zdrowa założona została w 1929 roku z inicjatywy Aleksandra Sołtysa byłego kierownika
Szkoły Podstawowej. Na pierwszym
zebraniu powołano Zarząd. Pierwszym
prezesem został Aleksander Sołtys.
W składzie zarządu znaleźli się również wiceprezes -Jan Pogoda, skarbnik
- Tuszyński Karol, sekretarz druhna
Szablewska- nauczycielka szkoły imienia nie odczytano, Bera Bronisław-gospodarz, Zatoń Jozef – naczelnik. Zarząd od razu zabrał się do pracy i za
zebrane składki zakupił sikawkę ręczną, pasy parciane i hełmy. Funkcjonował on do 1931 roku, po którym został
częściowo zmieniony. Kolejny Zarząd
korzystając ze składek i pieniędzy z organizowanych zabaw rozpoczął budowę pierwszej remizy i dokończył ją
w stanie surowym. W roku 1933 wybrano nowy Zarząd, który wykończył
pomieszczenia remizy i kupił bluzy
drelichowe dla strażaków, funkcjonował on do 1937 roku, po którym został

częściowo zmieniony. Zarząd ten dorobił się kwoty 145 złotych i zamierzał
kupić wóz pod sikawkę, ponieważ pieniędzy nie wolno było trzymać w kasie, wpłacono je do kasy oszczędnościowej. W tym czasie wybuchła wojna
i pieniądze przepadły. Na czas działań
wojennych jednostka zawiesiła swoje
działania. W kwietniu 1945 roku zarządzono nowe wybory we wszystkich
strażach pożarnych w Zdrowej również powołano nowy Zarząd, na czele
którego staje Stanisław Rotter. Zarząd
zaczyna od początku zbierać pieniądze
z organizowanych zabaw. Pierwsze
zarobione pieniądze wydaje na remont
zniszczonej w czasie wojny remizy.
Zarząd funkcjonuje w tym składzie
do 1947 roku. Kolejny Zarząd wyposaża remizę w podłogę, wykonuje ławy
i stoły. W roku 1948 zostaje zmieniony
Zarząd. Jego największym sukcesem
jest zakup motopompy pożarniczej za
kwotę 90 tys. złotych. W roku 1950
zostaje wybrany kolejny Zarząd, który
buduje szopę na sprzęt strażacki, wymienia motopompę na nowszą. Między
czasie następuje wymiana pieniędzy
i jednostka traci część swoich środków. Pozostałe po wymianie pieniądze wpłaca na zamówiony sztandar,
który poświęcono i przekazano jednostce w roku 1951. Sztandar ten po
niewielkiej renowacji służył jednostce
do obecnego czasu. Kolejnym sukcesem tego zarządu to zakup w tym
samym roku samochodu krytego półciężarowego marki MARGENIETTE.
Kolejne działania jednostki to zakup
placu dodatkowego pod remizę i dalsza
jej rozbudowa. Dobudowywane jest
zaplecze kuchenne oraz nowy garaż.
W latach sześćdziesiątych do jednostki trafia kolejny samochód skrzyniowy
marki LUBLIN, który długie lata służy
jednostce. Kolejną poważną inwestycją początku lat osiemdziesiątych jest
budowa nowego garażu oraz wymiana
samochodu pożarniczego na STARA
20. Kolejne samochody, które trafiły do jednostki to Star 25 GBM oraz
STAR 29, którego przekazanie i poświęcenie nastąpiło w roku 1990 za
nowych władz samorządowych. Cały
czas trwa modernizacja budynku OSP
wykonywane są nowe podłogi, wymieniane okna, budowane sanitariaty.
W roku 1976 w jednostce powstaje
pierwsza drużyna żeńska, która odno-
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si sukcesy w zawodach sportowo pożarniczych. W latach osiemdziesiątych
drużyna żeńska OSP Zdrowa zajmuje
3 miejsce na zawodach sportowo pożarniczych szczebla wojewódzkiego.
Chlubą jednostki OSP Zdrowa są zawody sportowo pożarnicze w kategorii mężczyzn, drużyna niejednokrotnie
wygrywa zawody gminne i zajmuje
czołowe miejsca w zawodach szczebla
rejonowego. Nie sposób tutaj wspomnieć o osobie druha Dominika Witczaka, który w latach 1970 -1985 był
naczelnikiem OSP Zdrowa, a w latach
1985-2001 Prezesem OSP. Jest to najstarszy wiekiem i stażem członek naszej jednostki i Gminy Kłomnice oraz
najdłużej w historii sprawował swoje
funkcje w Zarządzie. Za swoją ciężką
pracę na rzecz jednostki w roku 2008
odznaczony został przez Prezydium
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Medalem
honorowym im. Bolesława Chomicza,
a w roku 2009 walne zebranie jednostki ustanowiło druha honorowym
Prezesem OSP. W roku 2001 zmianie ulega całkowicie Zarząd, budzi to
pewne kontrowersje, ale zarząd zabiera
się ostro do pracy remontuje strażnicę,
uruchamia świetlicę dla młodzieży.
Kolejny sukces to pozyskanie podwozia samochodu STAR 266 w roku
2003 oraz jego karosacja w roku 2004.
Poświęcenie tego nowego nabytku
następuje w dniu 2 maja 2004 roku
na placu Spółdzielni Kółek Rolniczych
i towarzyszy obchodom jubileuszu
75- lecia jednostki. Kolejne działania
jednostki to wyposażenie tego samochodu w sprzęt ratowniczo- gaśniczy.
Na stan jednostki trafiają nowoczesne
motopompy agregaty prądotwórcze,
węże oraz sprzęt ochrony osobistej.
Nowy samochód zostaje wyposażony
w pług odśnieżny i jednostka zaczyna
pracować zimą na rzecz społeczności
całej Gminy Kłomnice. W roku 2006
jednostka zaczyna starania o budowę
nowej siedziby. Szuka palcu pod lokalizację oraz możliwości dofinansowania budowy. W roku 2007 dzięki
wsparciu władz samorządowych oraz
przedstawicieli administracji rządowej
udaje się pozyskać działkę, na której obecnie wybudowany został nowy
obiekt. W roku 2008 jednostka zaczyna
czynić starania o pozyskanie środków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
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skich na lata 2007 -2013 oraz budżetu
gminy. W kwietniu 2009 roku Gmina
Kłomnice składa wniosek aplikacyjny
na budowę Świetlicy środowiskowej
wraz z zapleczem i garażem dwustanowiskowym dla OSP. Jesienią tego roku
zostaje podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji. Następnie w przetargu nieograniczonym zostaje wyłoniony

wykonawca tej budowy, firma REN
BUD z Dąbrowy Górniczej. W 3 marca
2010 rozpoczyna się budowa obiektu
a 28 września obiekt zostaje odebrany po zakończeniu wszystkich prac
budowlanych. W skład Zarządu OSP
obecnie wchodzą: Jarosław Łapeta –
prezes, Grzegorz Kuban – wiceprezes,
Rafał Matusiak – naczelnik, Dariusz

CO TAM PANIE W … POWIECIE?

Czas podsumowań
Jan Milc

Z

dniem 11 listopada mija kolejna kadencja wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
a także rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Z tego też powodu każdy z tych organów dokonuje
podsumowania działalności w minionym 4-leciu. Cztery lata to w życiu samorządu okres długi i zarazem
krótki. Dla osób realizujących zadania
samorządowe jest zbyt krótki, natomiast dla beneficjentów tych działań,
w większości przypadków, staje się
niewspółmiernie długi. Jest to naturalne. Osoby realizujące zadania starają
się wykonywać je w zgodzie ze sztuką ich wykonania, przy zachowaniu
norm prawnych. Natomiast beneficjent tych przedsięwzięć, czyli każdy
z mieszkańców chciałby – czemu nie
należy się dziwić – aby zadanie było
wykonane jak najszybciej i w pierwszej kolejności w jego wsi czy gminie.
No cóż, wiadomo, że to nie jest możliwe. Niektóre zadania mogą być realizowane bez większych przygotowań
(np. naprawy cząstkowe nawierzchni
dróg), a inne wymagają czasu na opracowanie projektów i pozyskanie środków finansowych. Najwięcej funduszy
pomocowych pozyskano na zadania
drogowe. Na inwestycje realizowane
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przeznaczono bez mała 80
mln zł, przy czym środki pochodzące
z zewnątrz stanowiły kwotę 51,5 mln
zł. W kwocie tej znajdują się pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej,
samorządów gminnych, Ministerstwa
Infrastruktury, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Progra24

mu Przebudowy Dróg Lokalnych,
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
a także Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach tych środków powstało pięć mostów, wybudowano, przebudowano lub gruntownie
wyremontowano 80 km dróg łącznie
z odwodnieniem i ciągami pieszymi.
W tym samym okresie samorząd powiatowy przeznaczył prawie 28 mln
zł na bieżące utrzymanie dróg (drobne remonty nawierzchni, czyszczenie
rowów, ścinanie poboczy, zimowe
utrzymanie dróg, naprawy i wymiana
oznakowania dróg). Fundusze te pozwoliły na odnowienie ponad 62,5 km
nawierzchni dróg, a także załatanie
127.343 m2 dziur!
Powiat częstochowski jest właścicielem blisko 578 km dróg, z tego
w Gminie Kłomnice znajduje się ich
nieco ponad 61 km. Warto więc także zaprezentować dokonania powiatu
na naszym terenie. Łączna kwota inwestycji „drogowych” w latach 2007 –
2010 zamknie się sumą ok. 10,3 mln zł.
Środki pomocowe stanowią 6,3 mln zł,
przy czym udział gminy wyniósł 2.732
tys zł. Na terenie naszej gminy przebudowano gruntownie most w Garnku,
a także realizowano jedną z największych inwestycji powiatu, a mianowicie przebudowę drogi na długości 7,8
km od DK-91 przez Zberezkę, Zawadę,
Konary, do Pacierzowa. Na to zadanie
wydatkowano 7,4 mln zł. Należy tu
zaznaczyć, że mimo „niedomykającego” się budżetu gminy, zarówno Wójt
jak też Rada Gminy wsparła kwotą
2.115 tys zł tę, od dawna oczekiwaną
inwestycję drogową. Jest to przykład

Borowiecki – zastępca naczelnika, Tomasz Inger sekretarz, Jarosław Dębski
– skarbnik, Robert Motyl – gospodarz
oraz Szymon Bik – członek Zarządu,
Komisję rewizyjną stanowią Policiński
Sławomir, Albert Kurzcz, Bogdan Trybulak i Łukasz Gonera. «

na to, że „WSPÓLNIE ZROBIMY
WIĘCEJ”.
W ramach bieżącego utrzymania
dróg wykonano w tym okresie kilka
km tzw. nakładek i miejscowe łatanie
dziur. Niestety są też i niedociągnięcia, np. wybudowana w 2005 roku
nowa nawierzchnia na ul. Strażackiej
w Zdrowej ulega szybkiej degradacji
z powodu niedobudowania umocnienia
poboczy i odwodnienia. Mimo kilku
interwencji radnych (w tym dwukrotnie piszącego ten materiał) Zarząd Powiatu nie wydał opinii w tej sprawie.
Być może to niedopatrzenie, a może
słuszny wniosek opozycyjnego radnego nie miał prawa być realizowany? …
ech! zbyt daleko idące rozmyślania, bo
przecież są i jaśniejsze strony naszych
działań. Niewątpliwie do nich należy
„mała” (mała bo nie udało się wybudować sprawnego odwodnienia) modernizacja ulicy Głównej w Skrzydlowie.
Tu trzeba podkreślić wiodącą rolę Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który na realizację tej inwestycji przekazał
do budżetu powiatu ponad 1 mln zł.
Nie sądzę, aby taka kwota była możliwa do „zagospodarowania” na terenie
Skrzydlowa wyłącznie ze środków powiatowych. Dzięki staraniom radnych
powiatu przyspieszono wykonanie nakładki na drodze Rzerzęczyce – Niwki. W trakcie realizacji tego zadania
pojawił się, wcześniej nie przewidywany problem z odwodnieniem części
drogi. Tu dużą elastyczność wykazało
kierownictwo Powiatowego Zarządu
Dróg i w ustaleniach z Wójtem Gminy p. Adamem Zającem postanowiono
wspólnie (powiat zapłacił za robociznę, gmina – za materiały) dodatkowo
wykonać przepust, a przy znacznym
udziale mieszkańców Niwek udrożnić
fragment rowu. I to jest kolejny dowód
na to, że „WSPÓLNIE ZROBIMY
WIĘCEJ”.
Jak wspomniałem na wstępie listo-

pad 2010 r. jest czasem podsumowań
i refleksji nad dokonaniami lub ich brakiem. Muszę przyznać, że jestem dumny z dokonań jakie za przyzwoleniem
Rady Gminy w Kłomnicach poczynił
Wójt Gminy p. Adam Zając. Przede
wszystkim jestem dumny z faktu, że
samorząd mojej gminy podjął współpracę z samorządem mojego powiatu.
Efekty tej współpracy są widoczne wokół nas wszystkich. Widać to szczególnie właśnie na drogach. Szkoda, że prawo nie dopuszcza inwestowania przez
samorządy w drogi krajowe, a przynaj-

mniej w ich fragmenty, bo z pewnością
mielibyśmy już dawno PRAWDZIWĄ NAWIERZNIĘ I PRAWDZIWE
CHODNIKI NA ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ W KŁOMNICACH.
Podobno remont ul. Częstochowskiej - jak podają rozmaite publikacje
i publikujący – ostatecznie ma nastąpić
w 2011 roku.(Piszę „podobno”, ponieważ zapewnień w tym względzie było
już bez liku. Gdyby ziściły się wszystkie, to mielibyśmy tu chyba lepszą trasę niż Marszałkowska w Warszawie!).
W naszej, Polskiej demokracji

Festyn Sportowo Rekreacyjny
Andrzej Śpiewak

L

etnie popołudnie, wakacje, słoneczko, plaża, morza szum…
A co robić jeśli nigdzie się nie
wyjechało? Oczywiście – iść na lokalny festyn.
W sobotę 24 lipca od wczesnych
godzin popołudniowych na terenach
dookoła boiska w Rzerzęczycach zaczęły pojawiać się grupy ludzi. Powód,
jak co roku ten sam – FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY. Już po raz
XIX boisko LKS „Orkan” Rzerzęczyce
zapełniło się widzami. Przez te lata impreza doczekała się stałych fanów nie
tylko z Rzerzęczyc, ale i innych okolicznych miejscowości. Już od godziny
15.00 pod parasolami zasiadali pierwsi
miłośnicy dobrej zabawy na świeżym
powietrzu. Dla wszystkich przybyłych
atrakcji nie mogło zabraknąć. Były
karuzele, zjeżdżalnie dla młodszych
dzieci, przejazdy na kucykach, skoki
na trampolinie, oczywiście budki z hotdogami i napojami oraz wiele innych
możliwości spędzenia czasu wolnego.
Jako pierwsze występowały dzieci
i młodzież z Rzerzęczyc prezentując
swoje wokalne umiejętności, za które
zresztą były nagrodzone dużymi brawami.. W międzyczasie dla zwolenników
aktywnego wypoczynku rozgrywane
były mecze piłki siatkowej- plażowej,
która to dyscyplina zyskuje ostatnimi
czasy coraz więcej fanów. Można było
również pokibicować piłkarskim „Seniorom” z Orkanu Rzerzęczyce, którzy
gościli na swojej murawie „Seniorów
„ z Lotnika Kościelec. Wynik meczu…… czy to ważne! Ważne, że i piłka-

rze i widownia mogli wspólnie dobrze
się bawić.
Miłośnicy odpoczynku „stacjonarnego” mogli obejrzeć kolejne muzyczne występy, bowiem na scenie
prezentowały się panie z zespołu śpiewaczego „Jarzębina” z Rędzin. Zespół
od prawie 10 lat prowadzi p. Kazimiera Rospondek. W swoim repertuarze
zaprezentowały piosenki o tematyce
wiejskiej, wakacyjnej, rozrywkowej,
znane wszystkim, ale przez to tak ładne
i wciągające do wspólnego śpiewania.
Zaraz po nich na scenie pojawiły
się pary z Klubu Tańca Towarzyskiego
„Styl”, których trenerem jest pan Krystian Chmielarz. Piękne stroje, choreografia, a przede wszystkim młodość
i wielkie umiejętności młodych artystów wzbudzały podziw widowni.
Kolejnym punktem sobotniego programu artystycznego był występ zespołu wokalnego „Nasze” ze Skrzydlowa. Program skierowany był głównie
do widowni w średnim wieku, bowiem
Panie zaprezentowały wiązankę piosenek z lat 60-tych i 70- tych np. „Złoty
pierścionek”, „Czarny Alibaba”, „Orkiestry dęte”, ale myliłby się ktoś, gdyby twierdził, że współczesna młodzież
nie umie śpiewać. Wśród widowni
wiele osób nie tylko w nieco starszym,
ale i dużo młodszym wieku śpiewało
wspólnie z zespołem „Lato, lato, lato
czeka…”.
Punktem kulminacyjnym sobotniego popołudnia okazał się występ
kabaretu „Pod sufitem” w składzie:
Jan Jakub Należyty, Marek Siudym,
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tak się ułożyło, że czas podsumowań
i swoistych rachunków sumienia przypada na okres, kiedy przyroda także
składa swoje „sprawozdania”. Rolnicy oceniają plony zbóż i okopowych,
ogrodnicy – urodzaj warzyw, sadownicy – zbiory owoców, a politycy? No,
cóż – politycy przygotowują się do następnych wyborów! I nie do nich należy ocena ich dokonań. To wyborcy,
w demokratycznym głosowaniu, dokonają tej oceny. A, że dzieje się to jesienią, to już zupełnie inna sprawa… «
Maciej Damięcki. Szczególnie ważną
rolę musiał odegrać pierwszy z gości,
bowiem trudności z dojazdem dwóch
pozostałych aktorów sprawiły, że Pan
Należyty samodzielnie zabawiał publiczność przez ponad pół godziny.
Jednak potem skecze w wykonaniu
Marka Siudyma oraz zawsze aktualne
scenki z życia w wykonaniu Macieja
Damięckiego rozbawiały publiczność
do łez.
Zakończeniem sobotniego wieczoru, jak co roku była zabawa taneczna
na świeżym powietrzu do białego rana.
Drugi dzień festynu, czyli niedziela, rozpoczął się również (jak co roku),
sprzedażą losów loterii fantowej, z której dochód przeznaczony jest na działalność klubu „Orkan”. Najwytrwalsi
czekali w kolejce po losy już od godziny 11.00, czyli trzy godziny wcześniej,
jednak warto było.
Od godziny 15.00 na scenie rozpoczęły się prezentacje umiejętności artystyczno- wokalnych uczniów
z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach oraz
z sąsiednich miejscowości..
Nie lada gratką dla miłośników motoryzacji okazała się wystawa, a następnie popisy jazdy motocykli żużlowych
z klubu CKM Włókniarz Częstochowa.
Dwóch młodych ludzi Hubert Łęgowik
i Damian Synowiec -członkowie tego
klubu zaprezentowali umiejętności jakie powinien posiadać ktoś, kto chce
ścigać się na żużlu. Oczywiście chętnych do obejrzenia oraz spróbowania
jazdy na motorach GJM oraz GM było
wielu.
W międzyczasie na boisku obok
można było obejrzeć pokaz samochodów strażackich oraz sprzętu jakiego używają do pracy w terenie i wypadkach drogowych, druhowie OSP

›››
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z terenu gminy Kłomnice. Odbyła się
również pozorowana akcja ratunkowa w wypadku drogowym. Można
było zobaczyć jak należy wyjmować
poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu ( m.in. rozcięcie karoserii przy
użyciu odpowiedniego sprzętu), ratownicy ze stacji Pogotowia Ratunkowego
zaprezentowali podstawowe zasady
udzielania pierwszej pomocy w takich
wypadkach, a potem… pojazd zaczął
się palić i należało go szybko ugasić.
Naprawdę było na co popatrzeć, a być
może wielu z nas dowiedziało się jak
należy postępować w razie wypadku.
Podczas trwania pokazów sprawnościowych, na boisku piłkarskim
rozpoczynał się mecz Juniorzy Młodsi Orkan Rzerzęczyce kontra Juniorzy
Klubu Grom Miedźno. W swym założeniu tego typu mecze towarzyskie
mają na celu nie tylko prezentować
umiejętności zawodników obu drużyn,
ale również budować zręby współpracy między klubami z sąsiednich gmin.
Młodzi zawodnicy poznają kolegów
z innych klubów, uczą się od nich, zawiązują przyjaźnie. Widzowie mogą
porównać umiejętności „swoich” piłkarzy do wyszkolenia ich rówieśników.
Tymczasem na głównej scenie festynu pojawiały się kolejno zespoły
prezentujące swój dorobek artystyczny. Jako pierwsze swój program zaprezentowały panie z lokalnego zespołu
„Grusza”. Piosenki ludowe oraz kuplety specjalnie ułożone na te okazję rozbawiały słuchających oraz prowokowały do wspólnego śpiewania. Zespół od
wielu już lat prowadzi p. Janina Gołdy,
znana wszystkim jako lokalny działacz
na niwie ludowej i artystycznej. Za
swoją pracę p. Janina Gołdy otrzymała
Nagrodę Starosty „Zasłużony działacz
kultury dla powiatu, rok 2005”. Wiele
obrzędów i widowisk, jakie prezentuje
zespół „Grusza” to właśnie scenariusze
jej autorstwa.
Zmianę klimatu i innego typu wrażenie artystyczne przekazali widowni
młodzi adepci sztuki tanecznej z zespołu „Zorba” z Mykanowa. Tak jak
poprzedniego wieczoru ich koledzy,
dziś oni czarowali publiczność swymi umiejętnościami w rytmie cha-cha,
rumby, walca, foxtrota itd. Kolorowe
stroje, smukłe sylwetki, „trzymana
rama”, chciałoby się powiedzieć –
chwilo trwaj…
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Zaraz za nimi na scenie pojawiły się
w zupełnie innym klimacie artystycznym panie z zespołu K.G.W. Koscielanki. Wiązanka biesiadnych melodii
ludowych, do wspólnego śpiewania
oraz do kołysania się w rytm muzyki
wywołała u wielu widzów falę emocjonalną i słychać było jak niektórzy podśpiewują razem z zespołem.
Oficjalnego otwarcia XIX Festynu Sportowo- Rekreacyjnego dokonał
pan Andrzej Śpiewak wieloletni prezes
klubu „ORKAN” Rzerzęczyce, który powitał zaproszonych gości, osoby
przybyłe na festyn i uczestników imprezy. Podziękował wszystkim sponsorom festynu, osobom, które zawsze
pomagają w organizacji tego przedsięwzięcia oraz gościom, którzy przyjeżdżają do Rzerzęczyc specjalnie na tą
imprezę. Dodał, że dużą motywacją
jego działań w organizacji tegorocznego festynu była prośba jednego ze
starszych mieszkańców Rzerzęczyc
„Panie Andrzeju, to jest dla mnie możliwość zobaczenia wnuka, bo na wasz
festyn zawsze przyjeżdża, no i mogę
się nim trochę „pocieszyć”, iść coś mu
kupić…”
Jak widać tego typu imprezy łączą
pokolenia i to jest główna myśl i inicjatywa do organizowania takich przedsięwzięć. Łączyć pokolenia, rodziny,
mobilizować do wspólnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Niedzielne popołudnie w rytmach
muzyki biesiadnej, ludowej, tanecznej
szybko zamieniało się w niedzielny
wieczór, nadeszła więc pora na losowanie nagród głównych, a tego roku
było ich ponad 50. Powołana została
specjalne komisja nadzorująca całość
losowania. Wśród nagród były między
innymi mikrofalówka, odkurzacz, ekspres do kawy, drukarka komputerowa,
talony pieniężne na różne kwoty, talon
na paliwo, kurs prawa jazdy kategorii
„B” oraz wiele innych fantów. Wszyst-

kie one były zasponsorowane przez
osoby dobrego serca wspierające w ten
sposób działalność klubu oraz przez lokalnych właścicieli miejscowych sklepów, firm, osoby prywatne, radnych
i władz samorządu gminy Kłomnice
oraz samorządu powiatowego. Za ich
wsparcie, zrozumienie i pomoc w organizacji festynu serdeczne podziękowania składa Zarząd Klubu „Orkan”
i wszyscy jego zawodnicy.
Po losowaniu nagród głównych
miejsce na scenie zajął kabaret „Pirania” bawiący do łez widownię swoimi
tekstami z życia Polaków w mieście
i na wsi. Dialogi damsko- męskie zawsze były motywem przewodnim wielu skeczy, co było doskonale widać
i słychać w repertuarze kabaretu. Co
i rusz wśród widowni pojawiały się
salwy śmiechu.
Podsumowaniem całego dwudniowego festynu była dyskoteka na świeżym powietrzu zakończona o północy
pokazem sztucznych ogni.
Trzeba dodać, że tegoroczną imprezę w dużej mierze zorganizowano ze
środków osi 4-Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” zarząd
klubu „Orkan” złożył za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosek o przyznanie pomocy
w ramach działań: „Małe projekty” i po
ocenie dokumentów konkursowych
taki dofinansowanie otrzymał.
Jest to kolejny dowód na to, że pieniądze z europejskich funduszy można
otrzymywać i odpowiednio je wykorzystywać dla potrzeb społeczności lokalnych, jednocząc pokolenia oraz motywując mieszkańców do uczestnictwa
w życiu społecznym choćby poprzez
udział w festynie sportowo-rekreacyjnym na który już za rok do Rzerzęczyc
zapraszają Organizatorzy «

Festyn pełen atrakcji
Andrzej Perliński

M

nóstwo atrakcji zafundowali swoim mieszkańcom, radny gminy Andrzej Perliński
i klub sportowy Warta Zawada, czyli
organizatorzy Festynu Rodzinnego,
który 2 października odbył się w Zawadzie. Publiczność świetnie bawiła
się podczas występu zespołu Grusza
z Rzerzęczyc i orkiestry dętej z Mykanowa. Kolejnych emocji dostarczyły
koncerty bohaterów imprezy - czeskiej
piosenkarki Gabi Gold oraz Vasyla Juniora i Cygańskich Gwiazd.
Festynowi w Zawadzie towarzyszyła, co było chyba najistotniejsze, piękna
pogoda. Z kolei bogaty program imprezy skusił do przyjścia na nią nawet najwybredniejszych miłośników czynnego
wypoczynku i rozrywki w dobrym wydaniu. Zaimponowali żużlowcy, którzy
na boisku przy kościele parafialnym
demonstrowali swoje stalowe rumaki
i zapraszali wszystkich zainteresowanych na krótką przejażdżkę. Z kolei najmłodsi oblegali popularne dmuchańce.

Starsi próbowali swoich sił na strzelnicy
do paintballa przygotowanej przez częstochowskiego Strzelca.
Do zabawy gości zaprosił Zespół
Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc prezentując „Imieniny u Ignaca”. Licznie
zebranej widowni podobała się najlepsza w Polsce orkiestra dęta z Mykanowa
z zespołem mażoretek. Publiczność bardzo ciepło przyjęła też występ czeskiej
piosenkarki Gabi Gold. Gabi urzekła
wszystkich cudownym głosem i urodą.
Prawdziwą gratką był jednak koncert
Vasyla Juniora i Cygańskich Gwiazd.
Półtysięczna, żywo reagująca publiczność, nie szczędziła im oklasków. Na
zakończenie festynu odbyło się losowanie nagród w loterii i pokaz fajerwerków.
Pomysłodawcy festynu składają
serdeczne podziękowania osobom i firmom, które wsparły jego organizację:
Andrzejowi Babczyńskiemu - prezesowi
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Warta, Janowi Salicie - właścicie-

Liderowe zmagania
Robert Kępa

L

iderowe zmagania – pod takim
hasłem w dniu 12 września 2010
r w Widzowie odbyła się piknik
zorganizowana przez Stowarzyszenie
„Razem na wyżyny”. Głównym zadaniem imprezy była integracja gmin:
Kłomnice, Kruszyna, Mykanów,
Miedźno i Rędziny tworzących Lokalną Grupę Działania. Podczas spotkania
nie brakowało dobrej zabawy i prawdziwej rywalizacji.
Głównym punktem pikniku był Turniej 5-ciu Gmin, w którym uczestniczyły
pięcioosobowe drużyny składające się
z przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, sołtysów, oświaty i kultury oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych. Drużynę gminy Kłomnice
reprezentowali: Aleksandra Choryłek –
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęczycach, Adam Śliwakowski – Urząd Gminy
Kłomnice, Andrzej Wilk – sołtys Zawady, Marian Szyszka – dyrektor Zespołu

Szkół w Zawadzie oraz Robert Kępa
– prezes Fundacji im. Edwarda, Jana,
Józefiny Reszków. Dodatkowo drużynę
wspierał Paweł Wilk ze Stowarzyszenia
„Jedność w działaniu”.
Turniejowi towarzyszyły ogromne
emocje. Drużyny rywalizowały w przeciąganiu liny, rzucie ziemniakiem do kosza, w biegu na nartach, w biegu z wodą
oraz w pisaniu dyktanda i w konkursie
wiedzy o regionie. W ogólnej punktacji
zwyciężyli gospodarze – drużyna z Kruszyny, drugie miejsce zajął Mykanów,
trzecie Miedźno oraz kolejno Rędziny
i Kłomnice. Poza konkursem rozegrano
towarzyski mecz piłki nożnej, w którym
zagrała reprezentacja Stowarzyszenia
wspierana przez członków kabaretu „Widelec” z przedstawicielami poszczególnych gmin.
Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs o statuetkę „Marka Lider Razem Na
Wyżyny”. Statuetki wręczono w trzech
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lowi Agencji Ochrony JACK, Grzegorzowi Sitakowi - właścicielowi firmy
Goldregen, Andrzejowi Gołaszewskiemu - właścicielowi drukarni Udziałowiec z Olsztyna, Urzędom Gmin Rędziny, Mykanów i Janów, częstochowskim
firmom SITA, Semex, Wafelek, Jawo,
Dospel, Majami, PUTO, Solo Kolos
oraz firmie VIV z Garnka, Zakładom
Przetwórstwa Mięsnego z Ołowianki i Aleksandrii, piekarni z Przyrowa,
Zespołowi Szkół Gastronomicznych
z Częstochowy, Komendzie Miejskiej
Policji, Częstochowskiemu Klubowi
Motocyklowemu Włókniarz, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
z Kłomnic, Bankowi Spółdzielczemu
w Kłomnicach, firmom Domex i Domar
z Kłomnic, panom Rafałowi Rachwalikowi, Andrzejowi Śpiewakowi, Janowi
Miarzyńskiemu, państwu Makowskim
i Wtulichom.
Szczególne podziękowania radny
Andrzej Perliński kieruje pod adresem
ks. Jacka Fuliantego, proboszcza parafii Zawada oraz druhów z OSP Zawada,
którzy jak zwykle aktywnie włączyli się
w przygotowanie festynu. «

kategoriach: gospodarka – dla Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod żaglami”
Adama Krawczyka z Ostrów, w kategorii kultura – dla Młodzieżowej Orkiestry
Dętej przy OSP Mykanów oraz w kategorii sport i turystyka – dla Ogólnopolskiego Wielkanocnego Wyścigu Kolarskiego w gminie Kłomnice.
Ogromnym powodzeniem cieszyło
się malowanie obrazu przedstawiającego legendę związaną z terenem LGD
oraz warsztaty „Papierowy świat”, gdzie
można było nauczyć się różnych technik wykonywania ozdób z papieru. Nie
zabrakło stoisk, na których lokalni artyści prezentowali swoje prace. Na scenie
zaprezentował się Mini Band Orchestry
działający przy Młodzieżowej Orkiestrze
Dętej w Mykanowie oraz Zespół Instrumentalno-Wokalny działający przy świetlicy „Nasza Przystań” w Witkowicach.
Gwiazdą pikniku był kabaret „Widelec”
z Białegostoku.
Publiczność bawiła się wyśmienicie
do późnego wieczora, a organizatorzy
zaprosili wszystkich za rok na kolejny
piknik „Liderowe zmagania”. «
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Spotkanie młodzieży z Posłanką na Sejm RP
Henryk Przech

7

września b.r. od godz. 1730 odbywało się w Sali konferencyjnej
budynku gminnego w Kłomnicach spotkanie młodzieży z Panią
Haliną Rozpondek – Poseł na Sejm
RP. W spotkaniu uczestniczyła mgr
Wanda Kusztal – Zastępca Wójta Gminy w Kłomnicach, dyrektorzy Zespołów
Szkół w Kłomnicach i w Zawadzie- mgr
Ewa Czerwińska Drab i mgr Marian
Szyszka i nauczyciele przedmiotu –
wiadomości o społeczeństwie – dr Robert Owczarek (ZSZ w Kłomnicach)
i mgr Walentyna Wilk (ZSZ w Zawadzie i w Konarach).
Spotkanie prowadził jego inspirator
i organizator Henryk Przech – prezes
Gminnego Towarzystwa Samorządowego.
Po otwarciu spotkania i powitaniu
gości i młodzieży poprosiłem naszą
Posłankę z regionu częstochowskiego
o zabranie głosu.
W wystąpieniu przedstawione zostały głównie obowiązki wynikające ze
sprawowanego mandatu poselskiego
oraz pracą w Sejmie, a w szczególności

w komisjach: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisja Łączności z Polakami poza Granicami Polski komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia niektórych projektów
ustaw z zakresu prawa wyborczego.
Nadmienia się, że Pani Poseł pełni
funkcję zastępcy Przewodniczącego
Komisji i Polityki Regionalnej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
W swoim wystąpieniu zachęcała
również młodzież do działalności społecznej na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz szerzenia idei
samorządności włączając się do prac
w organizacjach pozarządowych. Pytała również czy w naszej gminie działa
młodzieżowa rada gminy. Oznajmiła
zebranym, że może zająć się rezerwacją
terminu w Sejmie na jego zwiedzanie
przez grupy młodzieżowe. Następnie
przedstawiła propozycję, aby uczestnicy
zadawali jej pytania. Pierwsze pytania
zgłosili obecni dyrektorzy i nauczyciele
szkół, a następnie przedstawiciele mło-

dzieży. Pani Poseł udzielała wyczerpującej odpowiedzi na stawiane pytania.
Przy niektórych pytaniach wyjaśnień
udzielała również Zastępczyni Wójta Gminy w Kłomnicach. Prowadzący
spotkanie zadeklarował udzielenie pomocy przy ewentualnym utworzeniu
stowarzyszenia zwykłego o charakterze
obywatelskim i samorządowym oraz
przy powstaniu młodzieżowej rady
gminy.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Gimnazjaliści III roku zdobyli wiedzę, która
może być wykorzystana w tegorocznym
konkursie z WOS jak również na egzaminie.
Dyrektorzy szkół i nauczyciele nawiązali kontakt z naszym gościem w celu
zorganizowania wyjazdu do Warszawy głównie w celu zwiedzania Sejmu.
Młodzież podziękowała za spotkanie
burzliwymi oklaskami a na zakończenie Emilka Woldan z Kłomnic zaprosiła wszystkich do wspólnego zdjęcia.
Składam Pani Poseł serdeczne podziękowanie za przybycie na spotkanie
z młodzieżą, wszystkim uczestnikom za
udział i szczególne podziękowania dla
Emilki za obsługę fotoreporterską. «

Spotkanie z Pawłem Woldanem
Jarosław Policiński

S

potkania ze „Sławnymi Kłomniczanami” to przedsięwzięcie
mające wskazać młodym mieszkańcom naszej gminy, że należy dążyć
do realizacji swych marzeń, a sukces
jest w zasięgu ręki każdego z nas.
W sobotę - 16 października br - odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu
spotkań „Sławni Kłomniczanie”, którego
bohaterem był reżyser - Paweł Woldan.
Jest rodowitym Kłomniczaninem, który swoją przygodę z filmem rozpoczął
w roku 1984, kiedy podjął studia na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Jak sam wielokrotnie podkreślał nie robiłby tego, co
daje mu satysfakcję i radość, gdyby nie
upór i wytrwałość w dążeniu do celu.
Spotkanie rozpoczął od powitania bohatera wieczoru oraz zebranej publiczności wójt Gminy Kłomnice Adam Zając.
Następnie głos zabrał Dyrektor GOK
w Kłomnicach – Leszek Janik, który
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przybliżył zgromadzonym widzom sylwetkę gościa. W pierwszej części spotkania Paweł Woldan opowiedział o swym
dzieciństwie spędzonym w Kłomnicach.
Opowieść tą zdominowały wspomnienia
o czasach gdy był bramkarzem lokalnej
„Pogoni”. Odniósł się również do zmian
jakie zaszły w Kłomnicach. Zauważył,
że na tle miejscowości, które odwiedził
podczas swych wizyt w krajach Europy
Zachodniej, mieszkańcy naszej gminy
nie powinny mieć żadnych kompleksów.
W dalszej części spotkania Paweł Woldan opowiadał o swej pracy i planach
z nią związanych. Po krótce wyjaśnił
zgromadzonym na sali, dlaczego film
dokumentalny stał się jego specjalnością.
Wyjaśniał, że praca reżysera takiego filmu polega na ukazaniu prawdziwości
postaci, co wiąże się z koniecznością
dogłębnego poznania jej historii: przeczytania licznych publikacji, odbycia
wielu rozmów z osobami, które znały

przedstawianego bohatera. Tworząc film
dokumentalny o wielkich postaciach jak
kardynał Stefan Wyszyński czy księdzu
Jerzym Popiełuszce, trzeba umieć przedstawić prawdziwego człowieka a nie wyobrażenie o nim.
W drugiej części spotkania jego
uczestnicy mieli możliwość obejrzenia
filmu pt „Prymas w Komańczy”. Jest to
spektakl ukazujący pobyt Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, gdzie był więziony przez władze komunistyczne. Prymas Tysiąclecia
przedstawiony został jako kapłan i wielki
człowiek Kościoła w Polsce. Widz ma
możliwość obserwacji człowieka, który

mimo represji przygotowuje program
duszpasterski Kościoła, oddaje naród
w opiekę Matki Boskiej, przygotowującego Wielką Nowennę. Scenariusz został
bardzo wnikliwie udokumentowany, napisany w oparciu o wspomnienia Marii
Okońskiej jak również o „Zapiski wię-

zienne” samego prymasa czy materiały
Urzędu Bezpieczeństwa.
Spektakl spotkał się z dobrym przyjęciem przez widzów, a reżyser nagrodzony został oklaskami.
Po tym w imieniu swoim oraz mieszkańców gminy Kłomnice Adam Zając

Dobra praktyka z Garnka
Justyna Kępa

P

rezentacja projektu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Częstochowskiej
„Przystosowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży Ochronka w Garnku
dla celów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych” była jednym
z tematów konferencji pt. „Odnowa
i rozwoju wsi 2007-2013 – Partner
w rozwoju obszarów wiejskich”,
która odbyła się 4-5 października
w Ośrodku Szkoleniowym KRUS
w Tarasinie pod Warszawą. W spotkaniu uczestniczył Artur Ławniczak
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, pomysłodawca spotkania.
Podczas konferencji pracownicy
Ministerstwa przedstawili założenia
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Głównym elementem konferencji była prezentacja dobrych praktyk – projektów
realizowanych w ramach tego działa-

nia. Uczestnicy zapoznali się z projektami dotyczącymi remontu zabytkowych kościołów i cerkwi, działaniami
mającymi na celu zagospodarowanie
centów wsi, budowę parkingów, usuwanie barier architektonicznych, przystosowywanie budynków do celów publicznych.
Podczas konferencji
nie zabrakło dobrej praktyki z terenu
gminy Kłomnice. Robert Kępa, prezes
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Garnku i autor dofinansowanego
projektu omówił zrealizowane działania. Projekt miał na celu stworzenie
warunków dla działań edukacyjnych,
kulturalnych i społecznych społeczności wsi Garnek w tym w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży i został
zrealizowany w okresie październik
2009 – marzec 2010. Koszt całego
zadania to 33738 zł 34 gr, z czego ze
środków unijnych pozyskano 25 000
zł. W ramach działania zamontowano
nowy kocioł ekologiczny oraz wymie-

Comenius

torem projektu w naszej szkole jest p.
Aleksandra Knysak.
Uczniowie poszczególnych szkół
przybyli do Witkowic wraz ze swoimi
nauczycielami, dyrektorami i opiekunami.
Program wizyty wyglądał następująco: 30 września wszyscy uczestniczyli w oficjalnym spotkaniu w naszej szkole. Pani dyrektor mgr Dorota
Kowalik serdecznie przywitała gości.
Następnie przedstawiciele poszczególnych państw zaprezentowali działania,
które zostały zrealizowane w przeciągu kilku ostatnich miesięcy. Uczniowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych, poznali mury naszej szkoły.
Późnym popołudniem udaliśmy się
na Jasną Górę najważniejszego miejsca
w naszym mieście.
W kolejnym dniu goście mieli spo-

A. Knysak, S. Hadaś

W

dniach 29 września- 3 października 2010 r. mieliśmy
przyjemność gościć w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach, zaprzyjaźnionych
partnerów z Turcji, Łotwy i Niemiec.
Wspólnie uczestniczymy w realizacji międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius Partnerskie
Projekty Szkół. Temat naszego projektu to ‘ Young and old living together’ –
“Współpraca pokoleń”. Efektem końcowym naszej dwuletniej współpracy
będzie strona internetowa oraz broszura. Ukażą się one w języku angielskim,
bo taki jest język projektu. Koordyna-
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wręczył Pawłowi Woldanowi statuetkę,
która stanowi podziękowanie za rozsławienie gminy w kraju i nie tylko.
Organizatorzy Spotkań „Sławni
Kłomniczanie” polecają wszystkim czytelnikom filmy reżyserii naszego krajana.
«
niono całą instalację centralnego ogrzewania. Dodatkowo wymieniono okna
i drzwi w budynku świetlicy. Doposażono również świetlicę w meble oraz
zakupiono wieżę Hi-Fi, bongosy oraz
instrument klawiszowy – keyboard ze
statywem.
W chwili obecnej wyremontowana świetlica działa 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00-18.00. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne – dzieci
uczą się gry na gitarze i keyboardzie,
odbywają się próby scholi. W ofercie świetlicy jest również kurs tańca.
Chętni mogą skorzystać z zajęć plastycznych oraz wycieczek autokarowych. Dzieci i młodzież spędzają tu
czas wolny po lekcjach w szkole, odrabiają prace domowe, spotykają się
z rówieśnikami. W sezonie wakacyjnym świetlica organizuje warsztaty ceramiczne, dzieci wyjeżdżają na warsztaty kulturalne organizowane w formie
kolonii.
W planach jest drugi etap remontu
świetlicy, w tym wymiana poszycia dachowego, remont schodów i termomodernizacja budynku. «
sobność poznać uroki naszego regionu w trakcie wycieczki po szlakach
jurajskich. Zwiedziliśmy również ruiny olsztyńskiego zamku. Tego samego dnia delegacje wszystkich państw
wraz z uczniami zostały zaproszone
na spotkanie z władzami gminy Kłomnice. Podczas rozmowy z panią wicewójt Wandą Kusztal przedstawiciele
różnych państw podziękowali za gościnność i opowiedzieli o celu naszej
współpracy.
Po południu uczniowie sprawdzili
swe siły w międzynarodowych rozgrywkach piłki siatkowej w naszej
szkole.
W ostatnim dniu wizyty, pojechaliśmy do jednego z najpiękniejszych
miast w Polsce - Krakowa. Wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty w Domu
Seniora Helców. Następnie udaliśmy

›››
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się na Stary Rynek, odwiedziliśmy
Wawel a w drodze powrotnej dotarliśmy do muzeum w Oświęcimiu. Dzień
ten, jak i cała wizyta był pełen wrażeń

i niezapomnianych doznań. Uczniowie
i nauczyciele byli wdzięczni za gościnność okazaną im przez polskie rodziny
oraz Dom Dziecka w Chorzenicach.

Emeryci na Szlaku Muzycznej Sławy Reszków
Henryk Przech

W

dniu 5 września 2010 r.
emeryci Oddz. Rej. PZER
i I w Kłomnicach obejrzeli
plenerowe wykonanie opery G.Verdiego „Aida”, które miało miejsce na rynku
we Mstowie. Wykonawcami tego wspaniałego widowiska byli soliści, chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu

„Aida” była czwartą edycja wydarzeń
kulturalno- artystycznych promujących
dorobek muzyczny Edwarda, Jana i Józefiny Reszków.
Ten kulturalny projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego orza Urzędy Gmin Kłomnice,

Wizyta ta przyniosła obopólne korzyści. Wspólnie przeżyliśmy niezapomniane chwile, poznając wzajemnie
kulturę poszczególnych krajów. «
Mykanów, Kruszyna, Mstów i Rędziny.
Byliśmy pod wielkim wrażeniem
kunsztu artystycznego wszystkich wykonawców, którzy w nietypowych dla
siebie warunkach przekazali całe piękno
tej cudownej opery.
Trochę zziębnięci, ale pełni muzyki,
która rozgrzewała nasze serca z żalem
opuszczaliśmy gościnny rynek mstowski. Koszty związane z ubezpieczeniem
i dowozem uczestników pokryte zostały
z budżetu Związku. «

Emeryci odwiedzają Toruń i Ciechocinek
Danuta Wilk

L

udzie mówią : „Piękny Toruń”
i naprawdę maja rację. Mogliśmy się naocznie przekonywać,
że miasto to jest piękne i niewiele innych może mu dorównać urodą. My –
to grupa emerytów z Oddz. Rej. PZERiI
w Kłomnicach, która 7 sierpnia 2010r.
odwiedziła to miejsce, a w nim ruiny
zamku krzyżackiego, który był siedziba
komtura i najstarszą budowlą w państwie
krzyżackim. Odwiedziliśmy oczywiście
Stare Miasto z pomnikiem Mikołaja Kopernika, który stoi przed budynkiem Ratusza. Podziwialiśmy piękne kamienice
jak ta Pod Gwiazdą czy Dwór Artusa
oraz zabytkowe kościoły, jak np. katedra

świętych Janów. Wieża tego kościoła
sięga 52 m, a na jej szczycie znajduje
się potężny dzwon o wadze ponad 7 ton
i nosi nazwę Tuba Dei czyli Trąba Boża.
W Muzeum Piernika zapoznaliśmy się
z historią wypieku toruńskich pierników
i co było niewątpliwie atrakcją mogliśmy własnoręcznie wygnieść ciasto,
upiec pachnący cynamonem pierniczek
i zabrać na pamiątkę do domu. Toruń ma
swoje magiczne miejsca jak zamek opodal Krzywej Wieży, rozległy Bulwar Filadelfijski wzdłuż Wisły, zawsze tłumną
ulicę Szeroką. Zespół Staromiejski Torunia w 1997 r. został wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego

Emeryci w Beskidzie Śląskim
Danuta Wilk

G

rupa emerytów z Oddz. Rej.
PZEiI w Kłomnicach wyjechała w dniach 19 – 26 sierpnia 2010r. na turnus wypoczynkowy
do Jaworzynki, miejscowości w Beskidzie Śląskim. Noclegi i wyżywienie mieliśmy w pensjonacie „Olza”,
który gorąco polecam wszystkim,
którzy chcą wypocząć oraz zdrowo,
bardzo smacznie i niedrogo zjeść. Pobyt był szczególnie udany, bo oprócz
przepięknej pogody mieliśmy do dyspozycji przez cały czas pobytu kierowcę i autokar toteż mogliśmy codziennie
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być w innym miejscu. Zwiedzaliśmy
Cieszyn, Wisłę, Ustroń, na Słowacji
zamek w Ostrowie, Koniaków, Istebną, Muzeum Piwowarstwa w Żywcu.
Dużym wydarzeniem w czasie pobytu w Jaworzynce było uczestnictwo
we mszy św. odprawianej raz w roku
w tzw. trójstyku, jedynym miejscu
na świecie, gdzie stykają się granice
trzech państw: Czech, Słowacji i Polski i gdzie spotykają się wierni i duchowieństwo tych państw. Innym razem
byliśmy na nabożeństwie w kaplicy
prezydenckiej obok pałacyku na Kuba-

UNESCO oraz ubiega się od 2007 roku
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Serdecznie tego życzymy żegnając się
z miastem, z przepięknymi budowlami
i dachami lśniącymi w słońcu.
Ruszamy na krótki wypad do Ciechocinka gdzie udajemy się pod tężnie,
wyjątkowo i niewątpliwie największą
atrakcją tego znanego uzdrowiska. Podziwiamy też zegar kwiatowy, dywany
oczywiście też kwiatowe i obowiązkowo fontannę Grzybek, która pompuje
wodę solankową do tężni . Jeszcze rzut
oka na piękne domy wczasowe, kolorowe tłumy kuracjuszy i ruszamy do autokaru i w drogę powrotną do domu. «
lonce. Towarzyszyła nam piękna pogoda podczas spaceru po nieodległej zaporze Czarną Wisłą oraz nad Kaskadą
zwaną „Małą Niagarą” podziwialiśmy
piękno otaczającej przyrody. Z wysokości wagoników kolejki wiozącej nas
na Czantorię oglądaliśmy przepiękne
widoki Beskidu, które otwierały się
przed nami. Wiele osób skusiły kąpiele w basenach termalnych na Słowacji. Miły dla oka był widok koleżanek
i kolegów pluskających się w ciepłych
wodach leczniczych. W czasie jednego
z wyjazdów podziwialiśmy koronki
koniakowskie , a w Istebnej odwiedziliśmy słynną kurną chatę Kawuloka,
gdzie przesympatyczny przewodnik
opowiadał z wielką swadą o historii

tych ziem i ludzi tu zamieszkujących,
demonstrując dawne sprzęty, urządzenia, a przede wszystkim góralskie instrumenty muzyczne piękne na nich
również grając. Sposób przekazu był
bardzo oryginalny, łączący przeszłość
z teraźniejszością i na dodatek lekki,
z wielkim poczuciem humoru. Nie musze dodawać, że wszyscy byliśmy zachwyceni talentem naszego narratora.
Oprócz tych z grubsza wymienionych
akacji turystycznych już w samym
pensjonacie mieliśmy ognisko, tańce,

do których przygrywała kapela góralska oraz wieczorek w świetlicy domu
wczasowego. W czasie kolejnego wyjazdu odwiedziliśmy Muzeum , które
jest właściwie historią kariery narciarskiej naszego wspaniałego sportowca
Adama Małysza. W drodze powrotnej z Jaworzynki zatrzymaliśmy się
w Wiśle Malince gdzie podziwialiśmy
skocznię narciarską imienia Adama
Małysza. O naszym pobycie w Jaworzynce można by napisać bardzo obszerne opowiadanie, ale niech ten

Dzień jak co dzień…
Renata Krawiec

Z

espół Obrzędowy „Grusza”,
tradycyjnie od kilkunastu lat,
bierze udział w Regionalnym
Przeglądzie Widowisk Obrzędowych
„Kalendarz Obrzędowy” KatowiceSzopienice. Tym razem po raz XV
w dniu 16 października, wzięli udział
z nowy zwyczajem, według scenariusza P. Janiny Gołdy p.t. „Dzień
jak co dzień”. Dużo wprowadzonych
postaci, urok zespołowi dodaje współpraca wielopokoleniowa, młode kobiety i dzieci. Postacie barwne, żywe.

Bezbłędnie rolę Żyda kreuje Jan Sosna, urok posiada także gospodyni
Magda (Zdzisława Sosna). Dynamika
dialogu, dużo ciekawych rekwizytów,
prac domowych, krzątaniny. Przyjemna rozrywka - spotkanie z Żydem, jako
kupcem, dziś domokrążca. Wycinek
jednego wiejskiego dnia opowiedziany z pamięci i życia Pani Janiny Gołdy- wspomnienie jakże miłe, również
innych Pań z Zespołu (wyjątkowo starają się). W sposób szczególny pragnę
zwrócić uwagę na rolę Pietrka, którą

Informacje kulturalne
Renata Krawiec
Turniej Melomana odbędzie się
– etap gminny dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w dniu 25
października o godzinie 10.00 w sali
widowiskowej naszego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. W bieżącym roku
celem turnieju jest: popularyzowanie
wiedzy na temat życia i twórczości
Fryderyka Chopina i rodziny Reszków. Przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru ambitnych
dzieł kultury muzycznej.
14 listopada o godzinie 17.00,
w sali widowiskowej naszej instytucji
odbędzie się Gminny Dzień Seniora,
w programie: uhonorowanie twórczości Janiny Gołdy – kierownika Zespołu
Obrzędowego „Grusza” z Rzerzęczyc,
odznaczeniem Złoty Krzyż Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP,
koncert Folklorystycznego Zespołu

Śpiewaczego „Klepisko”, koncert „
Ars Harmonica „ – profesjonalne Trio
Akordeonowego w składzie: Jakub
Mietła, Łukasz Jaworski, Piotr Chołołowicz.
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” weźmie udział w X
Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym
w Kłobucku w dniu 22 pażdziernika.
Wszystkich przyjaciół i sympatyków
Zespołu zapraszamy serdecznie na Jubileusz 30-lecia działalności Zespołu
„Klepisko” prowadzonego przez P.
Mieczysława Tkacza. Miejsce – sala
remizy OSP w Kłomnicach, 19 listopada.
Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i młodzież z naszej gminny i gmin powiatu częstochowskiego
do udziału w kolejnej II Edycji Przeglądu Form Teatralnych „Opowiem
Ci bajkę”. Konkurs skierowany jest

GAZETA KŁOMNICKA - Wrzesień, Październik 2010

skrót z naszego pobytu będzie zachętą
do wyjazdu w to piękne miejsce, gdzie
żyją bardzo życzliwi i serdecznymi ludzie oraz do przeżycia tych wszystkich
wrażeń, których dane było nam doznać.
P.S. Ten niezwykle udany wyjazd
jest zasługą naszego przewodniczącego p. Henryka Przecha, który poczynił
bardzo wiele starań przed wyjazdem
i w czasie całego pobytu abyśmy mieli
tak wspaniałe wspomnienia. Doceniamy ten ogromny wysiłek i serdecznie
dziękujemy. «
odtwarza, w sposób naturalny i radosny
- Dawid Chybalski. Choć drugoplanowa rola, to wyjątkowo przemyślana.
Przyjemnie było patrzeć na ruch, mimikę wiejskiego chłopca oraz piękną
kulturę żywego słowa, zwłaszcza, że
to gwara! Dziewczęta w tym zwyczaju były bardzo radosne i autentyczne.
Tak samo jak zwyczaj napisany przez
P. Janinę Gołdy. Gratulujemy i dziękujemy. Na Przeglądzie Zespół zajął
III miejsce i zdobył nagrodę pieniężną.
O kolejnym sukcesach Zespołu, powiadomimy wszystkich zainteresowanych
na łamach naszej gazety, a dociekliwych zapraszam na stronę internetową,
gdzie znajduje się fotorelacja z Przeglądu. «
do dzieci przedszkolnych oraz szkół
podstawowych i gimnazjów. Impreza
obejmuje formy teatralne – inscenizacja wierszy i prozy dziecięcej. Dopuszcza się formy teatralne: teatr lalkowy,
teatr cieni, żywy plan. Termin- 25 listopada, godzina 10.00 sala widowiskowa Ośrodka.
W dniu 2 grudnia odbędą się
przesłuchania XXI Edycji Konkursu
Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Tradycyjnie
najlepsi wezmą udział styczeń/luty
w eliminacjach rejonowych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
V Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Anioły z masy solnej
i Pierniki”. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu wraz z otwarciem wystawy odbędzie się w dniu 19 grudnia
o godzinie 16.00 w sali widowiskowej
GOK w Kłomnicach.
Więcej informacji na naszej stronie
internetowej www.gokklomnice.pl «
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Listy od czytelników

Nowa jakość dziennikarska czy kopanie dołków?
Mateusz Magdziarz

O

d około 3 miesięcy na terenie
gminy Kłomnice kolportowany jest kolorowy, kilkustronicowy folder o nazwie „Ziemia Kłomnicka - biuletyn informacyjny”.
Czytelnicy znajdą w nim m.in tekst
o „straconej szansie Kłomnic”. Kontrowersje budzi fakt że, ani pod tekstami,
ani pod całą publikacją nikt nie zdecydował się podpisać imieniem i nazwiskiem.
Ustalanie źródła informacji, wniosków, opinii oraz kilku zarzutów (w tym
zaniechań w kwestii zabezpieczeń przeciwpowodziowych) wobec urzędującego wójta gminy Kłomnice Adama
Zająca, zacząłem od wizyty na portalu
internetowym www.klomnice.eu, który
w drukowanym folderze reklamowany
jest jako jego wirtualny odpowiednik.
Po skrupulatnym przeglądnięciu kilku
stron - odkrycie - dokładnie takie samo
jak w przypadku papierowej lektury.
O ile kilka tekstów dotyczących sportu
jest opatrzonych imieniem i nazwiskiem
autora, o tyle za pozostałe publikacje

odpowiada tajemniczy „redaktor” lub
„junior”. W świadomości nawet średnio
rozwiniętego umysłu rodzi się zatem pytanie: Kto i w jakim celu formułuje i publikuje owe treści anonimowo?
Na odpowiedź naprowadza materiał
video zamieszczony na stronie głównej
portalu klomnice.eu. Jest to zapis rozmowy z pełnomocnikiem prezydenta
Częstochowy ds. Organizacji Pozarządowych Robertem Kępą. To właśnie
dane Kępy (adres i nr telefonu komórkowego) widnieją w zakładce kontakt,
choć opatrzone jego imieniem i nazwiskiem nie są. Podejmuję więc próbę
ustalenia związku Roberta Kępy z treścią zarówno papierowego folderu jak
i jego internetowej wersji.
- Te anonimowe publikacje to moja prywatna inicjatywa, to działanie zamierzone – przyznaje Kępa w rozmowie
telefonicznej. – Nie startuję na wójta
gminy Kłomnice, chodzi o działalność informacyjną, taki portal jest mieszkańcom
bardzo potrzebny – mówi a jako dowód
przytacza statystyki odsłon strony klomnice.eu. Według Kępy dziennie odwiedza
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Prawdy, półprawdy i pomówienia
Wiesław Bąk

W

poprzednim sierpniowym
numerze Gazety Kłomnickiej Pan Andrzej Perliński
w artykule „Kto tu kręci?!” przypisuje sobie współudział, a może nawet
wyłączność na pomysł, jak to pisze
„inicjatywy organizacji kolarskiego
klasyku w Kłomnicach w przededniu świat Wielkanocnych”, który
„spodobał się włodarzom Polskiego
Związku Kolarskiego”. I pewno nie
zajmowałbym w tym miejscu Państwa
uwagi, drodzy czytelnicy, gdyby nie fakt
przypisania mi kłamstwa w moim artykule, zamieszczonym w Gazecie Kłomnickiej nr 4/5 (kwiecień-maj 2010), co
do genezy powstania nazwy „Wyścigu
Wielkanocnego”. W związku powyż32

szym przytoczę Państwu więcej faktów
poprzedzających organizacji wyścigu
na terenie gminy Kłomnice.
Wraz likwidacją Województwa Częstochowskiego ubył ważny podmiot,
który współuczestniczył w organizacji
imprez terenowych w zakresie ich zabezpieczenia logistycznego oraz wsparcia finansowego. W tej sytuacji działacze
Śląskiego Związku Kolarskiego z Panem
Zygmuntem Różańskim na czele przed
każdym wyścigiem rozgrywanym na terenie Powiatu Częstochowskiego zwracali się do Starosty Częstochowskiego
o wsparcie logistyczne i finansowe,
a przede wszystkim o doprowadzenie
dróg powiatowych do stanu umożliwiającego przeprowadzenie wyścigu. Tak

ją 60 nowych użytkowników Internetu.
A jak powstanie nowego „medium”
w gminie odbiera jej włodarz, wójt
Adam Zając?
- Nie ma to nic wspólnego z dziennikarstwem i w mojej opinii jest działalnością
niezgodną z prawem – ocenia Zając. Na
pytanie o straconą szasnę Kłomnic i zarzuty dotyczące zabezpieczeń powodziowych – wątki które pojawiły się w „Ziemi
Kłomnickiej” – wójt ucina temat. – Polemika z kimś kto nie podpisuje się pod tekstem własnym nazwiskiem nie ma sensu.
Dla zainteresowanych osobą autora
„Ziemi Kłomnickiej” i portalu www.
klomnice.eu.
Robert Kępa – pełnomocnik prezydenta Częstochowy ds. Organizacji Pozarządowych (powołany na stanowisko
za kadencji Tadeusza Wrony odwołanego w referendum 15 listopada 2009),
prezes Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Oddział Parafialny w Garnku,
członek częstochowskiego społecznego
komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego kandydata na Prezydenta RP. «
było również przed wyścigiem, który
odbył się latem 1999 roku w miejscowości Piasek na terenie gminy Janów. Pytając wówczas Pana prezesa Wojciecha
Walkowiaka o możliwość zorganizowania wyścigu na terenie gminy Kłomnice
wcale nie myślałem o tym konkretnym
wyścigu, bardziej szukałem tytułu na naprawę dróg powiatowych na terenie gminy. Jedyny wolny termin, o jakim poinformował mnie rozmówca, to tydzień
poprzedzający Wielkanoc. Termin ten
był z wielu względów kontrowersyjny,
ale warto było spróbować, chociażby
dlatego aby uzyskać akceptację Zarządu Powiatu i Rady na wydatkowanie
środków na przyszła trasę wyścigu, bo
odcinek od Karczewie do Rzerzęczyc
był miejscami prawie nieprzejezdny,
a zatem nie nadawał się do zorganizowania tej rangi imprezy. Dla pokazania,
że Gmina Kłomnice kolarstwem stoi,
zaprosiłem częstochowskich działaczy
kolarskich na organizowany we wrześniu piknik kolarski na Michałowie,

w którego organizacji uczestniczyłem.
Czynny udział wziął kolarz Wojciech
Bartolewski, a nawet ufundował nagrodę dla drugiego zawodnika, który przegrał z nim finał rywalizacji „na stójki”.
Działacze Śląskiego Związku Kolarskiego byli zadowoleni, zwłaszcza z wytrenowania uczestników wyścigów festynowych. Zobowiązałem się ponadto, że
gro spraw związanych z organizacją wyścigu starostwo weźmie na swoje barki,
tak związanych z przygotowaniem dróg
powiatowych, jak i uzyskaniem zgody
na wyłączenie z ruchu odcinka drogi
krajowej DK-91 oraz logistyką wyścigu, w czym gmina nie miała doświadczenia. Dopiero w takiej sytuacji mogło
się odbyć spotkanie, o którym w swoim
tekście mówi Pan Perliński. Organizacja
imprezy to niewątpliwie wielka zasługa
samorządu gminy i wielu woluntariuszy,
którzy przez lata organizowali i finansowali wyścig. Ale spełnił się również
główny motyw zorganizowania wyścigu; ja i kolejni starostowie pierwsze pieniądze na naprawę dróg w każdym roku
kalendarzowym wydawali na remont
mocno wytłuczonej pętli Wyścigu Wielkanocnego. Jeżeli zatem Panu Andrzejowi Perlińskiemu zrobiło się smutno, że
był tylko doskonałym wykonawcą nie
swojego pomysłu, to nic na to nie mogę
poradzić. A tak na marginesie - są i negatywne strony tej imprezy; nie odbył
się już więcej piknik kolarski na Michałowie, który inspirował do uprawiania
kolarstwa amatorskiego wielu młodych
ludzi i w niektórych zaszczepił bakcyla
do turystyki kolarskiej.
Kilka tygodni temu nocna porą „niewidzialna ręka” podrzucała do naszych
domów biuletyn informacyjny „Ziemia
Kłomnicka”, w którym anonimowi autorzy rozprawiają się ze straconymi szansami Kłomnic, strasząc mieszkańców
sytuacją na głównej ulicy Kłomnic, ulicy
Częstochowskiej, w przyszłych latach.
Przyznam, że mnie i wielu działaczom
samorządowym Kłomnic również znane są „Materiały analityczne – analiza
ruchu dla DK91 w miejscowości Kłomnice”, tylko my nie straszymy mieszkańców, lecz czynnie uczestniczymy
w rozwiązaniu przyszłych problemów.
Gdyby autor straszydła pracował w Radzie Sołeckiej, albo chociaż uczestniczył
w zebraniach wiejskich to by wiedział,
że przygotowane zostaną miejsca parkingowe w centrum Kłomnic dla osób,

które przyjadą na zakupy. Mówił o tym
w czasie ostatniego zebrania wiejskiego
Pan Wójt Adam Zając. Przemawiają za
tym względy bezpieczeństwa mieszkańców, którzy obecnie wychodząc na ulicę
zza samochodów ustawionych wzdłuż
drogi łatwo mogą ulec wypadkowi.
W przedmiocie przebudowy drogi
Dk91 na odcinku od Rudnik przez Kłomnice do granic województwa łódzkiego
z pewnością wiem bardzo wiele, gdyż
jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województw Śląskiego uczestniczę w procesach decyzyjnych zakresu
gospodarki wodami opadowymi. Wraz
z kolegami z Rady Sołeckiej opiniowaliśmy szereg przyjętych w dokumentacji
rozwiązań. Dzięki uprzejmości obecnego Pana Starosty mogłem uczestniczyć
w uzgodnieniach powiatowych i mogę
powiedzieć, że proponowane rozwiązanie drogowe nie tylko poprawi standard
jezdni na ulicy Częstochowskiej, ale
przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo na zamieszkałych odcinkach jej
przebiegu. Należy dyskutować nad poprawieniem nielicznych mankamentów,
co my robimy, a nie wydziwiać. Wątpię
jednak, że po zrealizowaniu przedmiotowej przebudowy DK91 autor tekstu
„posypie głowę popiołem”. Jest jeszcze
problem winowajców zaniedbań. Jako
starosta częstochowski doprowadziłem
do trójporozumienia z udziałem dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddziału w Katowicach oraz
Wójta gminy Kłomnice i starosty częstochowskiego, w wyniku którego strony
miały współuczestniczyć w sfinansowaniu dokumentacji technicznej, a Pan
wójt zobowiązał się ponadto do pozyskania działki na rondo i przekonania
mieszkańców działek kolidujących
z przebiegiem drogi do akceptacji planowanych rozwiązań. Powiat Częstochowski ze swoich zobowiązań się wywiązał
przekazując stosowna kwotę zgodnie
z umową. Gminy Kłomnice uchyliła się
z przyrzeczonej wpłaty, a sprawa odmowy ze strony właściciela działki potrzebnej na rondo nie będę nawet komentował. Jest tym bardziej niezrozumiała, że
kilka miesięcy wcześniej część działki
przekazał na cele oświatowe (budowa hali sportowej). Jakże więc mi było
przykro, że pieniądze, które Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad uzyskał dzięki
wsparciu moich kolegów parlamenta-
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rzystów, poszły na przebudowe drogi w Rędzinach, lepiej przygotowanej
do zadania. Przypisywanie zaś sprawstwa wicewójtowi Adamowi Zającowi
jest co najmniej dziwne, gdyż w czasie
gdy się decydowała sprawa planowania
wydatków na zadania drogowe w GDDKiA był odsunięty od wykonywania
obowiązków przez swojego zwierzchnika. Dzięki jakim staraniom udało się
zrealizować dwa niekolizyjne odcinki
wiem dobrze, ale to jest temat na inne
opowiadanie. W sprawie niezrealizowanej części ulicy Częstochowskiej trwają
obecnie uzgodnienia z mieszkańcami,
których nie przeprowadzono w 2002
roku.
Na koniec jeszcze trochę na temat obwodnicy. Na pierwszym przedstawieniu
opinii publicznej planu zagospodarowania przestrzennego na zebraniu wiejskim
grupa osób zakwestionowała planowany
przebieg obwodnicy. Z argumentów
przeciw aż ziało prywatą w zaspokojeniu
prywatnych interesów. Wtedy realizację
obwodnicy wspierała również Pierwszy
Wicewojewoda Śląski, Pani Teresa Randak, pochodząca z gminy Kłomnice, starosta i wicestarosta też z Kłomnic i grupa parlamentarzystów SLD. Była więc
szansa uzyskania uzgodnienia przebiegu
obwodnicy ze strony GDDKiA, dzisiaj
takiego wsparcia brak. Co wcale nie znaczy, że jest to stan nieodwracalny. Niech
zatem przeciwnicy proponowanego
wówczas przebiegu obwodnicy uderzą
się we własne piersi za stracone szanse
Kłomnic, a nie szukają winnych zaniedbań gdzie indziej.
Szanowni Państwo, mieszkańcy
Gminy Kłomnice, jesteśmy w trudnym
okresie poprzedzającym wybory samorządowe, gdy ożywają demony i straszą, zawsze anonimowe. Anonimowi
autorzy tekstów kolportowanych pod
osłoną nocy, kiedy obrzucają błotem
i pomówieniami poniewierają ludzka
godność, realizują doraźny cel i myślą, że są nierozpoznawalni. Tak jednak nie jest. Zapewniam Państwa, że
osoby które to robią, nawet nie wiedzą
jak trudno pozyskać sprzymierzeńców do realizacji konkretnych zadań
i na pewno nie włączą się w żadną
działalność samorządową, bo mogliby
z innymi zrealizować coś, co nie jest
ich pomysłem lub nie realizuje ich prywatnych celów. «
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Podsumowanie Ligi Strzeleckiej
Stanisław Matuszczak

W

sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kłomnicach odbyło
się spotkanie zawodników
biorących udział w rozgrywkach
Ligi Strzeleckiej z Wójtem Gminy p.
Adamem Zającem, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Kłomnice p. Barbarą Kanoniak, członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz Prezesem U.L.K.S. „Milenium” p. Robertem Owczarkiem.
W ocenie zebranych osób Liga Strze-

lecka była idealnym pomysłem dającym
duże możliwości rozwoju i promującą tą
dyscyplinę strzelectwa. W rozgrywkach
ligowych wystartowało dziewięć drużyn
reprezentujących społeczność naszej
Gminy.
Medale i dyplomy w zawodach
otrzymali:
W klasyfikacji łącznej
I. miejsce – Zdzisław Matusiak
II. miejsce – Przemysław Zając
III. miejsce – Anna Kubik

W klasyfikacji broni krótkiej
I. miejsce – Przemysław Zając
II. miejsce – Zdzisław Matusiak
III. miejsce – Janusz Sambor
W klasyfikacji broni długiej
I. miejsce – Adam Majer
II. miejsce – Zdzisław Matusiak
III. miejsce – Agnieszka Franc
Puchar przechodni Wójta Gminy
Kłomnice i złote medale w klasyfikacji
drużynowej zdobyła drużyna Seniorów
w składzie: Stanisław Matuszczak, Ryszard Brzozowski, Janusz Sambor, Zdzisław Matusiak. Drugie miejsce i srebrny
medal zdobyła drużyna Kłomnic. Trzecie miejsce i brązowy medal wywalczyła drużyna Witkowic. «

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „As”
Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice

S

zczeniaki zamieszczone w poprzednim wydaniu
„Gazety Kłomnickiej” mają już domy i kochających opiekunów. Dzięki zamieszczonym ogłoszeniom znacznie wzrosło zainteresowanie bezdomnymi
zwierzętami przebywającymi w schronisku. Mieszkańcy
naszej gminy częściej interesują się możliwościami adopcji
zwierząt i adoptują naszych podopiecznych. Niemniej proporcja zwierząt adoptowanych do zwierząt przybywających
do schroniska jest nadal bardzo mała.
W tym wydaniu pokazujemy psy duże, idealne do pilnowania posesji.
Te psiaki i kociaki oczekują, aby ktoś dał im dom i je
pokochał.
Wigor (samiec) wiek ok. 1.5 roku,
w schronisku od 19.07.2010r. – bardzo ruchliwy pies przyjazny do ludzi,
również przyjazny w stosunku do innych psów.
Oskar (samiec) wiek ok. 1.5 roku,
w schronisku od 25.08.2010r. – trochę nieufny, ale po bliższym poznaniu to prawdziwy pieścioch szukający nowego opiekuna, który pójdzie
z nim na spacer i rzuci mu patyka czy
piłkę, a jego wielkość na pewno odstraszy nieproszonych gości.
Tobi (samiec) wiek ok. 3 lat, w schronisku od 08.09.2010r. – pies o cechach owczarka belgijskiego, jeśli się
mu poświęci trochę czasu, wypielęgnuje futro będzie z niego piękny
duży pies i na pewno odpłaci oddaniem opiekunowi i jego rodzinie.
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Pako (samiec) wiek ok. 1.5 roku,
w schronisku od 08.09.2010r. – wesoły
młody pies, idealny towarzysz zabaw
i stróż, który w razie potrzeby pokaże, że
on pilnuje tego domu.

Szczeniaki Muniek i Misza (samce) wiek 3 m-ce. – to też będą psy
duże- ich mama jest wielkości
owczarka niemieckiego, bardzo
ciekawe świata i energiczne psiaki
chętne do zabawy.
Trzy małe kociaki – te maluchy
zostały odrzucone przez matkę
kocicę, karmione są smoczkiem
przez pracowników schroniska
powoli stają się coraz bardziej samodzielne.
Adres strony internetowej: www.schronisko.klomnice.pl
Kontakt:
e-mail: schronisko@klomnice.pl,
tel. adopcyjny: 34 3215987.
Adopcji psa lub kota można
dokonywać: od poniedziałku
do soboty w godzinach od 7.00
-15.00 w siedzibie schroniska
(Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice).
W celu dokonania adopcji
osoba powinna być pełnoletnia
i posiadać dowód tożsamości. «

Uroczystość otwarcia Przedszkola w Witkowicach

Nowa szkoła powitała uczniów
Dzień jak co dzień…

Podsumowanie Ligi Strzeleckiej

Comenius
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Emeryci w Beskidzie Śląskim

Kornelia Musiał
Urodziła się 13 marca 2010
roku. Ważyła: 3500 g. Mierzyła: 57 cm. Mieszka w
Zawadzie z rodzicami i siostrami Zuzią i Mają

Simon Mroziakiewicz
Urodził się 2.10.2010r.
Ważył 3130g. Mierzył 55cm.
Mieszka z rodzicami Aldoną
i Dominikiem w Kłomnicach.

