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Drodzy Czytelnicy

O

ddajemy w Państwa ręce nowy numer „Gazety Kłomnickiej”. W tym numerze
prezentujemy działania inwestycyjne w zakresie remontu dróg na terenie
Gminy Kłomnice. Pomimo trudności finansowych związanych z zadłużeniem gminy,
wspólnie z Radnymi Rady Gminy wygospodarowaliśmy środki, dzięki którym wyremontowano ulice w Zawadzie, Zberezce, Rzerzęczycach, Janaszewie i Nieznanicach.
Działania te będą kontynuowane w nadchodzącym roku.
W najnowszym numerze prezentujemy Państwu wiele informacji z życia zespołów i grup folklorystycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury,
nie brakuje wiadomości o inicjatywach podejmowanych przez kłomnickie organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz biblioteki
i szkoły z naszej gminy. W sposób szczególny jesteśmy dumni z sukcesów Zespołu
Obrzędowego „Grusza” z Rzerzęczyc, który zajął I miejsce w prestiżowym Przeglądzie
Regionalnych Zespołów Obrzędowych „Kalendarz Obrzędowy” w KatowicachSzopienicach, Zespołu Śpiewaczego „Klepisko”, który zdobył II miejsce na
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” w Pawłowicach,
Dawida Witczaka, absolwenta Zespołu Szkół w Garnku, który został powołany
do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Ministrze
Edukacji Narodowej oraz Urzędu Gminy Kłomnice, który został nagrodzony przez
Częstochowską Organizację Turystyczną certyfikatem pamiątki turystycznej za grę
edukacyjną „Memory Reszków”.
Na zakończenie chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do włączenia się w charytatywną i patriotyczną akcję pomocy Polakom na Wileńszczyźnie prowadzoną na
terenie Gminy Kłomnice do 25 listopada. Pokażmy naszą solidarność z Polakami
mieszkającymi daleko od Ojczyzny. Akcja polega na zbiórce artykułów żywnościowych i słodyczy, które trafią do polskich rodzin i szkół na Kresach w okresie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Kłomnickim finałem akcji będzie „Koncert za
Misia”, który odbędzie się 19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.
Zamiast biletu prosimy o zabranie ze sobą maskotki lub innej zabawki, które trafią do
dzieci w polskim przedszkolu w Mickunach i w polskiej szkole w Jałówce i w Pakienie.
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Nowe nawierzchnie
dróg gminnych
Robert Kępa
W ostatnich tygodniach Urząd Gminy Kłomnice wyremontował ponad 3 km
dróg, które były w złym stanie technicznym. Nowej nawierzchni asfaltowej
doczekały się ulice Leśna, Równoległa, Polna w Nieznanicach, ulica Sobieskiego
w Zberezce, ulica Bagnista w Rzerzęczycach, droga w Janaszowie
oraz ulica Łąkowa w Zawadzie.

U

lica Łąkowa w Zawadzie została przebudowana dzięki środkom finansowym
pozyskanym przez Urząd Gminy Kłomnice
z budżetu Województwa Śląskiego w ramach

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przebudowano blisko kilometr drogi o szerokości 3,0 m. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa, podbudowa tłuczniowa wraz

z poboczami z destruktu. Wykonawcą prac
była firma BITUM Sp. z o.o. z Lublińca.
Ulice Leśną, Równoległą i Polną w Nieznanicach, ulicę Sobieskiego w Zberezce, ulicę Bagnistą w Rzerzęczycach oraz drogę
w Janaszowie, łącznie ponad 2 km odcinków,
wyremontowano nakładem 277,5 tys. zł.
Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW”.
Aktualnie trwają prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Kłomnice
na 2017 rok. Wójt Piotr Juszczyk deklaruje,
że mimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej zadłużeniem, Gmina będzie dążyć
do tego, aby w kolejnych latach sukcesywnie
odnawiać zniszczone nawierzchnie na drogach gminnych.

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
• Wójt Gminy w każdy wtorek od 13:00 do 17:00
• Kierownicy Referatów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
• Skargi i wnioski przyjmowane są w pokoju 103 w sekretariacie
przez Panią Dorotę Kowalczyk ref. d/s obsługi sekretariatu

poniedziałek 7:30 do 15:30
wtorek 7:30 do 17:00
środa 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30
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Uroczystości wybuchu II Wojny Światowej
Robert Kępa
Mieszkańcy Gminy Kłomnice, władze Gminy Kłomnice, kombatanci, harcerze oraz
uczniowie ze szkół z terenu Gminy Kłomnice uczcili pamięć cywilnych ofiar II Wojny
Światowej w rocznicę bombardowania Kłomnic 2 września 1939 r.

U

roczystości rozpoczęły się na parafialnym
cmentarzu w Kłomnicach przy odbudowanym staraniem Urzędu Gminy Kłomnice
i przy wsparciu finansowym Wojewody
Śląskiego, grobie kilkudziesięciu ofiar bombardowania Kłomnic. Poświęcenia grobu dokonał
ks. Mirosław Turoń - proboszcz kłomnickiej parafii, całość prowadziła harcmistrz Agnieszka
Borowiecka. W uroczystości uczestniczył
wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, Adrian
Skrzypczak - dyrektor biura Senatora Ryszarda
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Majera oraz dh Jędrzej Moderski, harcerz
Szarych Szeregów i prezes kłomnickiego koła
Związku Kombatantów RP. Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe szkół
z terenu Gminy Kłomnice, poczet sztandarowy kłomnickiego PSL, harcerze z drużyn
z Rzerzęczyc i Kłomnic, nauczyciele, dyrektorzy szkół, sołtysi i radni oraz licznie przybyli
mieszkańcy oraz rodziny ofiar bombardowania.
Późnym popołudniem w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła

się wieczornica poświęcona 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i pamięci ofiar
bombardowania Kłomnic. Podczas spotkanie
zaprezentowano widowisko poetyckie w opracowaniu artystycznym Tadeusza Juszczyka
i Mieczysława Tkacza. W widowisku wystąpili
Emilia Kugiel, Piotr Woldan, Renata SurlejKrawiec, Oliwia Politańska, Patrycja Brondel,
Tadeusz Juszczyk oraz Folklorystyczny Zespół
Śpiewaczy Klepisko.
Po części artystycznej odbyło się spotkanie autorskie z Cezarym Lisem, autorem
książek prezentująch czas walk partyzanckich
w okresie II Wojny Światowej. Organizatorem
wieczornicy był Gminny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach.
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Wizyta studyjna sołtysów
Intensywny program i wspaniała pogoda towarzyszyły sołtysom z naszej gminy
podczas wizyty studyjnej w Gminie Jeleśnia w powiecie żywieckim. Gospodarzem
wizyty była pani Anna Bednarek, prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji
Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, a delegacji z gminy Kłomnice przewodniczył
wójt Piotr Juszczyk.

P

ierwszego dnia uczestnicy spotkali się
z władzami Gminy Jeleśnia, odwiedzili

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni oraz
Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni

Wizyta na Ukrainie
Delegacja Gminy Kłomnice uczestniczyła 17-21 września na zaproszenie
Stowarzyszenia Wspólnota Kultury Polskiej Zbigniewa Cybulskiego w wizycie na
Ukrainie. Goście wzięli udział w uroczystościach związanych ze Świętem miasta
Śniatyń oraz odwiedzili Lwów.

Wielkiej. Uczestnicy mieli również
okazje odwiedzenia Gospodarstwa
Agroturystycznego „Piotr” w Sopotni
Wielkiej oraz Ośrodka Narciarskiego
„Pilsko” w Korbielowie. Drugiego dnia sołtysi gościli w Gminnym Ośrodku Kultury
w Łodygowicach oraz w siedzibie Lokalnej
Grupy Działania „Żywiecki Raj”.
Red.

W

programie wizyty znalazło się spotkanie z Wieczysławem Semelikiem
prezesem Ukraińsko-Polskiej Fundacji im.
Marty Wieckiej w Śniatyniu, Oksaną Samila,
dyrektorem szkoły podstawowej w Śniatyniu
oraz Wolodymyrem Krokoszem dyrektorem
szpitala w Śniatyniu. Ważnym punktem wyjazdu były polskie akcenty na Ukrainie. Goście
z Kłomnic odwiedzili w Śniatyniu grób błogosławionej siostry Marty Wieckiej, polskiej
szarytki posługującej w szpitalu w Śniatyniu
na przełomie XIX i XX wieku oraz Cmentarz
Łyczakowski we Lwowie oddając hołd polskim
obrońcom Lwowa i Kresów.
W wyjeździe uczestniczył Piotr Juszczyk
– wójt Gminy Kłomnice, Barbara Mizera –
Sekretarz Gminy Kłomnice, Robert Kępa –
główny specjalista ds. współpracy z zagranicą w Urzędzie Gminy Kłomnice, Wiesława
Jędras – Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Kłomnice oraz Józef Koza – Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej KarczewiceGarnek. 				
Red.
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Głos moich wyborców jest najważniejszy
z Lidią Burzyńską, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o pracy w Parlamencie,
podejmowanych działaniach i planach na przyszłość rozmawia Robert Kępa.
Mija rok od wyboru Pani na Posła
Rzeczypospolitej Polskiej. Jak ocenia pani
ten okres w swoim życiu?
Zacznę od pozdrowienia wszystkich i podziękowania dla tych Państwa, którzy zawierzyli mi, urodzonej w Rzekach Wielkich
mieszkance Skrzydlowa, a więc jednej z Was.
W zeszłym roku, już po raz drugi pretendowałam do tak ważnej roli w państwie – bycia
reprezentantem społeczeństwa jako Poseł.
Cieszę się, że na łamach Gazety Kłomnickiej
mogę się z Państwem spotkać. Chociaż minął
już rok, ale może Redakcja czekała, aż będę
mogła coś więcej Państwu powiedzieć o parlamencie i pracy w nim. Ogrom pracy i zajęć
związanych ze sprawowaniem odpowiedzialnej funkcji w państwie jest bardzo duży, ale
byłam, jestem i mam nadzieję, że będę osobą,
która przede wszystkim dużo wymaga od siebie, a dopiero potem od innych. Tak więc nie
narzekam i wypełniam mandat Posła RP z olbrzymim zaangażowaniem. Wbrew pozorom
aktywność poselska nie ogranicza się tylko do
naciskania, mówiąc kolokwialnie, guzików
podczas posiedzeń plenarnych Sejmu, ale
to niezliczona ilość spotkań z ludźmi, samorządowcami, tysiące przejechanych kilometrów oraz wiele rozmów telefonicznych.
Wszystko to, aby podejmować interwencje
poselskie, a tym samym pomagać ludziom
w rozwiązywaniu ich problemów. Muszę się
do czegoś przyznać, że pomimo osiągania
mniejszych i większych sukcesów, największą radość sprawia mi pomoc ludziom w ich
„małych” sprawach, które tak bardzo są dla
nich istotne.

Jest Pani członkiem sejmowej komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz zastępcą przewodniczącego podkomisji
ds. młodzieży. Jakimi głównymi zagadnieniami Pani się zajmuje i jakie zmiany
czekają nas w obszarze edukacji?
Jako debiutujący Poseł mogę mówić
o szczęściu, że trafiłam do prac w Komisji
zajmującej się edukacją. Całe swoje dorosłe
życie, a mówiąc żartobliwie od dziecka, nauczałam, organizowałam czas i pracę najpierw swoim koleżankom, kolegom, a potem
nauczycielom, którym przewodziłam przez
rok w Rzekach Wielkich, a od 1992 r. do 2015 r.
w Skrzydlowie. Tak więc bez wątpienia mam
doświadczenie oraz wiedzę w doskonaleniu
polskiej szkoły. Musimy zdawać sobie sprawę,
że kształcenie młodego pokolenia jest rzeczą
bardzo ważną dla nich samych, ich rodziców,
a także małej i dużej Ojczyzny. Odpowiadając
na Pana pytanie jakimi zagadnieniami zajmuje się Komisja, a uszczegóławiając posłowie pracujący w niej odpowiadam: do zakresu
działań należą sprawy kształcenia i wychowania wszystkich etapów edukacyjnych od
przedszkoli po szkolnictwo wyższe, rozwój
nauki, postępu technicznego, badania naukowe jak również współpraca naukowa z zagranicą. Uogólniając, wachlarz zagadnień,
nad którymi pracujemy to: Edukacja i Nauka.
Przechodząc do zmian, jakie czekają polskie
szkolnictwo. Zapewniam, że są to zmiany niezbędne, oczekiwane i dające szanse
i możliwość wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia. 8 letnia szkoła podstawowa,
4 letnie liceum i 5 letnie technikum, szkoły

Na zdjęciu Wicewojewoda Śląski - Mariusz Trepka i Poseł Lidia Burzyńska
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branżowe w miejscu zasadniczych szkół zawodowych to podstawowe zmiany w polskiej
oświacie. Wracamy do nauczania opartego
o rozwój młodego człowieka, a nie nauczania
pod klucz odpowiedzi. Kreatywność, rozwój potencjału w młodym człowieku to jest
to, na co stawia reforma oświaty. Wartością
człowieka nie jest dyplom lecz umiejętności,
które posiada. Zmiany potrzebne są również
nauczycielom, gdyż mamy niż demograficzny
i jeśli nie podejmiemy działań, nauczyciele
będą tracić pracę. Reforma ma temu zapobiec. Wprowadzona reforma bez wątpienia
poprawi system kształcenia, ona jest konieczna, tego domagają się środowiska rodziców,
nauczycieli, przedsiębiorców. O lepsze przygotowanie apelowały również wyższe uczelnie – 27 na 34 uczelni apelowało o rzetelne
przygotowanie młodych ludzi do studiowania.
Zaproponowane zmiany na każdym etapie
edukacyjnym mają na celu doprowadzić do
wykształcenia absolwenta, który po 12 latach
nauki będzie w pełni świadomy i przygotowany do dalszej edukacji. Tak więc widzi Pan
przed Nami wiele do zrobienia. A nawiązując
do szkół w naszej Gminie to proponowana
reforma w żaden sposób nie zakłóci rytmu
ich pracy. Istniejące zespoły szkół staną się 8
letnimi szkołami podstawowymi. Życzę, aby
wszyscy uczniowie, a szczególnie w naszej
Gminie wiedzieli, wierzyli, doznawali: „Nauka
w szkołach powinna być prowadzona w taki
sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar,
a nie za ciężki obowiązek”.
Pracuje Pani również w Komisji Polityki
Senioralnej. To ważny obszar zważywszy
na starzenie się polskiego społeczeństwa.
Jakie działania powinny być wspierane
i inicjowane w lokalnych środowiskach,
aby seniorom żyło się lepiej, zdrowiej
i bezpieczniej?
Tak drugą z trzech komisji, w których
pracuję to Komisja Senioralna. Zważywszy,
że społeczeństwo polskie starzeje się to wielkie
wyzwanie i ogrom pracy. Wiedząc i pamiętając słowa św. Jana Pawła II, który powiedział
„starość to zadanie”, a więc trzeba wykorzystać aktywność tej grupy społeczeństwa. Ich
mądrość, doświadczenie, wiedza to nie tylko
potencjał, ale drogowskaz w kształtowaniu
młodego pokolenia. Pragnę przekazać, iż
opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju zakłada harmonijny rozwój całego
kraju, a za jedno z najważniejszych wyzwań
wskazano właśnie niekorzystne trendy demograficzne. W roku 2050 Polska stanie się
jednym z najstarszych krajów Europy, dlatego
też strategia wskazuje szereg działań wobec
seniorów. Mogę tu wyróżnić programy takie
jak m.in. leki 75+, wykorzystanie potencjału
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ludzi starszych, przyjazna architektura, aktywne starzenie się, opieka nad seniorami
w domu (dzienne formy opieki nad osobami starszymi), czy też Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
który koncentruje się w trzech głównych obszarach, a mianowicie rozwoju usług opiekuńczych dostosowanych do osób starszych,
zdrowiu i aktywnym starzeniu się, aktywności
zawodowej i edukacji osób 50+. Istotne jest
również powstawanie przy samorządach Rad
Senioralnych, których zadaniem jest inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji
społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności, służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym jak
również zapobieganiu marginalizacji seniorów oraz przełamywania stereotypowego postrzegania ich społecznej roli. Jestem bardzo
wdzięczna za działalność wszystkich środowisk senioralnych, stowarzyszeń, fundacji czy
organizacji, które aktywując siebie aktywują
innych. Kieruję do wszystkich Państwa proste
słowo: Dziękuję.
Pierwszy raz w historii mamy parlamentarzystę z terenu Ziemi Kłomnickiej. To
ogromny sukces i honor dla naszej gminy.
Jak zamierza Pani wykorzystać tę funkcję,
aby wesprzeć rozwój Gminy Kłomnice?

Jakie ma Pani własne pomysły na działania i jakie widzi pani możliwości, aby wesprzeć działania inicjowane przez mieszkańców i lokalny samorząd?
Jako Poseł pełnię przede wszystkim funkcje
legislacyjne w Sejmie i dokładam wszelkich
starań, aby nastąpiły racjonalne zmiany, aby
nastąpiła spójność w przepisach, która pozwoli
samorządom racjonalnie funkcjonować i rozwijać się. Dlatego tak ważne są dla mnie oddolne głosy samorządów, które widzą problemy,
abym mogła podjąć inicjatywę w Sejmie. Jestem
otwarta na wspieranie działań inicjowanych
przez mieszkańców i lokalny samorząd. Każdy
może zgłosić się nie tylko z problemem, ale
również z inicjatywą. Głos moich wyborców
jest najważniejszy, dlatego też pierwszy raz
w historii Gminy Kłomnice funkcjonuje w gminie filia mojego Biura Poselskiego, gdzie każde
pomysły, inicjatywy, problemy, chęci dialogu,
uzyskania informacji są oczekiwane i wysłuchane z największa uwagą. Muszę również
zaznaczyć, iż we wszystkich sprawach, które
znajdują się w zakresie moich kompetencji
podejmę stosowne działania.
Reprezentuje Pani w Sejmie RP Prawo
i Sprawiedliwość, partię która skupiła
wokół siebie obóz zmiany, walki z nadużyciami i patologiami w życiu politycznym

Jawność w naszej gminie
Wyrażamy zadowolenie, że niektóre postulaty zgłoszone na XXIV sesji Rady Gminy
w dniu 22 czerwca br. są wdrażane do realizacji. Przewodniczący Rady Gminy
dotrzymał słowa. W gminnym biuletynie informacyjnym Gazeta Kłomnicka
Nr 203/204/205 zamieszczone zostały informacje z obrad XXIV i XXV
zwanej sesją nadzwyczajną.

N

aszym zdaniem zabrakło przedstawienia
czytelnikom - członkom wspólnoty wyników działalności kontrolnej prowadzonej
przez Komisję Rewizyjną – stałą komisję Rady,
która ma obowiązek zaopiniować wykonanie
budżetu gminy i wystąpić z wnioskiem do rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
wójtowi absolutorium.
Negatywna ocena wykonania budżetu
przez wójta jest uzasadnioną podstawą nieudzielenia absolutorium, które równoznaczne
z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Ocena
członków Komisji Rewizyjnej była zróżnicowana. Wyniki głosowania: dwóch członków
za udzieleniem, jeden członek przeciw i jeden
wstrzymujący się. Skład osobowy komisji wynosi 5. radnych.
Należy przypomnieć, że organy gminy są
wybierane i mogą być odwołane tylko przez
wyborców gminy w zarządzonym referendum.
Zasady i tryb przeprowadzenia referendum
określa ustawa o referendach lokalnych.
Rząd RP rozpoczyna nadrabiać opóźnienia w cyfryzacji polskiego państwa. Program

Polska cyfrowa zmierza między innymi umożliwienia każdemu obywatelowi dostępu do
szerokopasmowego i szybkiego internetu.
Minister cyfryzacji Anna Streżyńska w swoich
wypowiedziach podkreśla: „Obywatel wciąż
jest najmniej ważny, ważniejszy jest urzędnik.
Tak nie powinno być. Powinniśmy pamiętać,
że jako urzędnicy jesteśmy tylko depozytariuszami własności publicznej wytworzonej
z podatków”.
Z zadowoleniem przyjmujemy informację o przystąpieniu do realizacji zadania własnego w zakresie telekomunikacji w Gminie
Kłomnice. Nadmienić należy, że większość
gmin subregionu częstochowskiego zrobiła
to znacznie wcześniej.
Sądzimy że hasło wyborcze Pana wójta będzie realizowane „Mieszkańcy Gminy
Kłomnice zasługują na więcej”. Oczekujemy
od organów władz gminy wsparcia i pomocy
finansowej dla mieszkańców, którzy zechcą
doprowadzić przyłącze do swoich gospodarstw domowych. Zadanie to winno być
uwzględnione w budżecie naszej gminy na
2017, w tym w środkach funduszu sołectw.

i gospodarczym. Czy uda się Państwu skutecznie doprowadzić do dobrej zmiany
w naszym kraju?
Realizacja programu partii Prawa
i Sprawiedliwości jest rozłożona na wiele lat.
Tylko w ten sposób zdołamy Polskę zmienić,
odejść od pewnego modelu, który został przyjęty po 1989 r. Należy tutaj zaznaczyć, iż już
udało się dokonać wielu skutecznych zmian.
Ostatnio powołano Komisję Weryfikacyjną
dotycząca reprywatyzacji w Warszawie.
Projekt ten odnosi się do wydarzeń warszawskich, ale można go rozszerzyć do patologii
w innych miejscach w kraju. Nastąpiły weryfikacje członków rad nadzorczych spółek
z udziałem skarbu państwa. Pracujemy nad
wyeliminowaniem patologii związanych
z wyłudzaniem podatku VAT. Nastąpiły również nadzwyczaj ważne zmiany dotyczące
Trybunału Konstytucyjnego, zmiany które
pozwolą na skuteczną walkę z patologiami.
Jest to praca trudna i długotrwała jednakże
Państwo musi mieć realną możliwość zwalczania patologii i nie można pozwolić, aby
jego organy były wykorzystywane przez zewnętrzne ośrodki dyspozycyjne działające dla
własnej korzyści.
Dziękuję za rozmowę.

Jednym z celów naszego stowarzyszenia
jest prowadzenie działalności społecznej w interesie lokalnych społeczności i ich udziału
w decydowaniu o sprawach publicznych dotyczących zakresu działania gminy na rzecz
dobra wspólnego. Prosimy i oczekujemy na
zamieszczenie w Gazecie Kłomnickiej rozpisanego budżetu gminy na 2016 r. I pełnego
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.
Oczekujemy również na bieżące zamieszczanie informacji o założeniach budżetu gminy
na 2017 r, proponowanych kierunkach polityki
społecznej i gospodarczej w gminie oraz o wykorzystaniu środków finansowych obecnie.
Stoimy na stanowisku, że w samorządowej gminie w której podmiotem (suwerenem)
winni być obywatele - mieszkańcy gminy,
pieniądze publiczne gminy winny być lepiej
wykorzystywane, dlatego również Gazeta
Kłomnicka winna być otwarta szeroko dla
wszystkich, którzy zechcą zamieścić swoje
opinie, propozycje oceny i pytania dotyczące
całej wspólnoty gminnej.
Niezbędna jest wzajemna komunikacja
w gminie tj. władza do społeczeństwa i odwrotnie, będzie to zbieżne z zapowiedzianymi przez Rząd RP dobrymi zmianami w zakresie budzenia aktywności i świadomości
obywatelskiej, budowania i wzmacniania
społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju
demokracji bezpośredniej jako fundamentu
demokratycznego państwa prawnego.
Zarząd Lokalnego Forum
Obywatelskiego i Samorządowego
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Na Szlaku Reszków
Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny
Reszków we współpracy z Urzędem
Gminy Kłomnice rozpoczęła realizację
projektu pn. „Na Szlaku Reszków”.
Projekt adresowany jest do instytucji,
firm i osób zajmujących się turystyką
wiejską i agroturystyką na terenie
Gminy Kłomnice.

P

ierwszym etapem projektu były dwie wizyty
studyjne - do gminy Żarki oraz na teren powiatu cieszyńskiego i żywieckiego. Uczestnicy
projektu mieli okazję na poznanie dobrych
praktyk związanych z prowadzeniem działalności turystycznej na terenach wsi, ale również
sposobu tworzenia produktu turystycznego oraz
jego promocji. Ważnym elementem spotkań było
poznanie strategii rozwoju turystyki w poszczePo wieloletniej przerwie Gmina Kłomnice odlicza się w gronie turystycznych gmin
gólnych gminach oraz metod, jakimi samorząd
regionu częstochowskiego. W Ratuszu Miejskim w Częstochowie 7 października
lokalny może pomagać branży turystycznej.
podczas uroczystej gali wręczono certyfikaty Częstochowskiej Organizacji
W ramach projektu do końca tego roku będą
Turystycznej. Adam Śliwakowski, wicewójt Gminy Kłomnice odebrał certyfikat
realizowane szkolenia stacjonarne dla osób
będący nagrodą dla Urzędu Gminy Kłomnice za grę edukacyjną „Memory Reszków”,
zainteresowanych turystyką, wydany zostanie
która zwyciężyła w konkursie na najlepszą pamiątkę turystyczną regionu
folder o Gminie Kłomnice oraz zostanie
częstochowskiego.
zorganizowana konferencja podsumowująca
projekt. Projekt jest finansowany ze środków
emory Reszków stanowi 25 kart za- Pomysłodawcą gry jest Robert Kępa, specjaliMinisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki
pakowanych w eleganckim pudełku sta ds. promocji w Urzędzie Gminy Kłomnice,
Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw przedstawiających postacie Edwarda, Jana, a za jej graficzny wygląd odpowiada Anna
Obywatelskich. 			
RK Józefiny w ich kreacjach operowych wraz Konieczko.
z krótka informacją o nich, zdjęcia dotycząKarty służą do gry memory polegającej na
ce ich życia prywatnego i społecznego na odsłanianiu zakrytych kart celem zbierania
tym terenie oraz miejsca w regionie często- pasujących do siebie par (karty podzielone
chowskim, z którymi były związane te po- są na 12 par) oraz gry Mefisto (bazującej na
stacie, w tym Garnek, Skrzydlów, Borowno, popularnej grze karcianej Piotruś), w której
obok 12 par kart występuje jedna karta doKłomnice, Bartkowice.
Dodatkowo karty prezentują postać datkowa z postacią Mefista z opery „Faust”
Krzysztofa Pośpiecha, częstochowskiego Charlesa Gounoda, w którą wcielił się Edward
muzyka, chórmistrza i pedagoga, propaga- Reszke. Celem gry jest zebranie jak najwięktora Reszków oraz Marii Bilowicz, wnucz- szej ilości par. Grze towarzyszy instrukcja
ki Edwarda Reszke i założycielki Fundacji w języku polskim i angielskim.
im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków.
Red.

Memory Reszków z certyfikatem

M

Jubileusze małżeństwa
Podczas uroczystego  spotkania
6 października wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk wręczył pamiątkowe
medale parom małżeńskim obchodzącym
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

M

edale otrzymali Państwo: Julianna
i Waldemar Halbiniak, Stanisława
i Zygmunt Wawrzak, Alina i Stanisław
Basiak, Barbara i Mieczysław Żurek , Natalia
i Stanisław Jafra, Bogumiła i Edmund Ociepa,
Teresa i Józef Małek, Danuta i Stanisław
Rakowscy, Danuta i Jerzy Wójcik, Bogumiła
i Marian Wypych, Anna i Mieczysław Kowalik,
Maria i Wacław Ślascy. Redakcja Gazety
Kłomnickiej pragnie dołączyć się do gratulacji złożonych Państwu przez władze Gminy
Kłomnice i życzyć dużo zdrowia i radości. Red.
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Stowarzyszenie
Inicjatyw Twórczych

DRATWA
Robert Kępa

Zawada na starej fotografii
Małgorzata Szafraniec
W dniach 27 i 28 sierpnia w miejscowości Zawada zorganizowana została wystawa:
„Zawada w starej fotografii”. Wystawę zaaranżował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach wraz z Panem Kazimierzem Musiał oraz społecznością lokalną.

I

mpreza kulturalna powstała w związku z realizacją w miejscowości Zawada Programu
Aktywności Lokalnej Projektu Partnerskiego
„Drużyna Powiatu”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 -2020, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX
Włączenie Społeczne.
Na wystawie Pan Kazimierz Musiał zaprezentował zdjęcia o tematyce przedwojennej
i z okresu okupacji na terenach Zawady. Na
jednej z przedwojennych fotografii można było
zobaczyć statystów do filmu: „Pod Twą obronę”,
którymi stali się przypadkowo uczestnicy pielgrzymki na Jasną Górę z miejscowości Zawada.
Zwiedzający przyglądali się postaciom ze zdjęć,
szukali swoich bliskich, wspominali czasy, które dawno minęły. Młodzież mogła natomiast
zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć przedmiotów, które „wyszły już z obiegu”. Stare fotografie
pozwalały im natomiast przyjrzeć się obyczajom i tradycji mieszkańców Zawady, takim jak:
chrzciny, komunia, pielgrzymka, kształcenie
w szkole, budowa domu, wykopki, utrwalonej
w czarno-białej barwie.
Ponadto na wystawie przywołana została pamięć o nieżyjących już artystach pochodzących
z Zawady: Panu Tomaszu Majchrzaku, wspaniałym rzeźbiarzu, którego dzieła niezwykle
trafnie i precyzyjnie przedstawiały rzeźbiony
przez niego model oraz Pani Helenie Deszcz –
poetce wrażliwej na piękno okolicznej przyrody,
autorce kilku tomików wierszy.
Do przygotowania wystawy przyłączyli
się okoliczni mieszkańcy, pracownicy GOPS

Kłomnice i uczestnicy Projektu PAL. Klimat wystawy podkreślały stare piękne zapaski, chusty
i kapy, robione na szydełku bieżniki i ozdoby
świąteczne, stare żelazka, dzbany, lampy naftowe, skrzypce, i urządzenia codziennego użytku,
o których powoli zapominamy.
„Zawada w starej fotografii” okazała się
ogromnym sukcesem. Wbrew najśmielszym
oczekiwaniom wystawę w ciągu jednego dnia
obejrzało ponad sto osób. W Klubie Mieszkańca,
gdzie wystawione zostały eksponaty, czas nagle
zatrzymał się w miejscu. Mieszkańcy i zaproszeni goście mogli nie tylko wrócić do przeszłości
ale także delektować się pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkanki Zawady,
uczestniczki projektu i przedstawicieli GOPS.
Na zakończenie pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym, bez wsparcia i zaangażowania, których trudno byłoby tak szczytną
ideę wprowadzić w życie: Panu Kazimierzowi
Musiał, Panu Marianowi Szyszka – dyrektorowi ZS w Zawadzie, Pani Annie Kubalskiej
- Kierownik GOPS Kłomnice, pracownikom
GOPS Kłomnice: Monice Posak – Pachulskiej,
Agnieszce Robakowskiej, Joannie Nocuń,
Monice Krawczyk, Panu Andrzejowi Wilk –
sołtysowi wsi Zawada, Księdzu Proboszczowi
Szczepanowi Wylaź, Panu Grzegorzowi
Gonerze, Pani Sabinie Wróbel, Pani Beacie
Boguckiej, Panu Andrzejowi Ciupie, Panu
Kazimierzowi Rak, Pani Justynie Musiał, Pani
Anecie Grabnej, Pani Małgorzacie Wtulich, Pani
Barbarze Szydzie, Pani Helenie Budziałowskiej,
Pani Annie Plucie, Pani Beacie Stojanowskiej,
Pani Alinie Bednarczyk, Pani Annie Jędrzejczyk,
Pani Stanisławie Jędrzejczyk, Państwu
Wiesławie i Tadeuszowi Mendak, Pani Eulalii
Gonera, Pani Bożenie Gawin.

W Gminnym Ośrodku Kultury
w Kłomnicach 5 października powstała
nowa organizacja – Stowarzyszenie
Inicjatyw Twórczych DRATWA. W jego skład
weszli ludzie związani z środowiskami
artystycznymi i inicjatywami kulturalnymi,
które są skupione wokół kłomnickiego
ośrodka kultury.

P

rezesem nowo powstałej organizacji została Katarzyna Sosnowska, jej zastępcą
Jacek Nitecki, a członkami zarządu Joanna
Kaźmierczak i Paweł Leśniak. W skład komisji
rewizyjnej weszli Robert Kępa, jako przewodniczący, Karolina Gonera, Tomasz Łągiewka
i Adam Leśniak.
Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie
działalności grup artystycznych i zespołów folklorystycznych działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury – mówi Katarzyna Sosnowska, prezes
nowo powstałego Stowarzyszenia. – Chcemy wykorzystać do tego środki zewnętrzne, które są dostępne dla organizacji pozarządowych w różnego
rodzaju konkursach grantowych.
Podczas zebrania założycielskiego członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych
DRATWA określili cele, wokół których skupi się
działalność organizacji, w tym animacja kultury
w społecznościach lokalnych; zwiększanie dostępności do kultury i edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych; wspieranie
i integracja młodych twórców: profesjonalistów
i amatorów; wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży; zwiększenie udziału osób
starszych w życiu społecznym oraz tworzenie
i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej; dbałość o dziedzictwo narodowe tradycje kultury ludowej regionu; promocja oraz
współpraca na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej; wsparcie, promocja i organizacja
wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
wspieranie i promowanie demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego; promocja i ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie
świadomości ekologiczne; promocja zdrowia
człowieka i profilaktyki prozdrowotnej w tym
kultury fizycznej, sportu i turystyki.
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Klub Mieszkańca w zawadzie
Małgorzata Szafraniec
Miesiąc wrzesień w Zawadzie upłynął pod znakiem imprez kulturalnych
i wycieczek. W nocy z 2-3 wrzesnia 2016r. w Klubie Mieszkańca
zorganizowana została „Noc z Bajką”.

D

zieci, które uczestniczyły w warsztatach
samodzielnie przygotowywały śniadanie i kolację, oglądały bajki oraz wysłuchały
opowiadań o podłożu marynistycznym. Nie
mogło obejść się bez zabaw z elementami
bajkoterapii, zajęć manualnych i konkursów
z nagrodami. Podczas zajęć mali uczestnicy
„Wieczoru z Bajką” zainicjowali także wojnę
na poduszki. W zajęciach uczestniczyło trzynaścioro dzieci.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom
młodzieży w dniu 16 września w Klubie
Mieszkańca odbyły się zajęcia: „Przygoda
z książką”. Natomiast w dniu 12 września oraz
19 września zorganizowane zostały dwie atrakcyjne wycieczki do Hula –Kula.
W dniach 24 i 25 września dla mieszkańców Zawady i uczestników Programu
Aktywizacji Lokalnej została przygotowana Odlotowa Wystawa Modeli Latających.
Podczas wystawy w Klubie Mieszkańca
w Zawadzie zaprezentowane zostały zdjęcia o tematyce lotniczej Pana Krzysztofa
Duszy, modele samolotów Pana Zbigniewa
Kowalczyka oraz Pana Wojciecha Ślaskiego,
motoparalotnia Pana Grzegorza Chrząstka.
Warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży
poprowadził Pan Zbigniew Kowalczyk.
10

Drugi dzień wystawy przeniesiony został
do Zespołu Szkół w Kłomnicach, gdzie Państwo
Łapucha właściciele firmy: NaHoryzoncie.pl
zaprezentowali różne modele dronów, zorganizowali konkurs: „I Ty możesz zostać pilotem
drona” oraz zaprezentowali możliwości dronów w praktyce na boisku szkolnym.
W dniu 25 września odbyły się także warsztaty pod okiem instruktora Pana
Mariusza Wrony przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży.
Pan Mariusz Wrona poprowadził zajęcia
z szesnastoosobową grupą, której zadaniem
było zbudowanie szybowców z elementów
dostarczonych przez instruktora. Dodatkową
atrakcją przygotowaną przez Pana Mariusza
były Zawody Modeli Latających. Wszyscy
uczestnicy warsztatów i zawodów otrzymali od instruktora w nagrodę pamiątkowe
dyplomy.
Odlotowa Wystawa Modeli Latających
nie odbyłaby się bez charytatywnego wsparcia Pani Anny Kubalskiej - Kierownik GOPS
w Kłomnicach, Pana Mariana Szyszki
Dyrektora ZS w Zawadzie, Pana Mariusza
Wrony, Państwa Magdaleny Flasza –
Łapucha i Tomasza Łapucha właścicieli
firmy: NaHoryzoncie.pl, Pana Krzysztofa

Dusza, Pani Agnieszki Olczyk - dyrektora
Aeroklubu w Częstochowie, Państwa Anety
i Mirosława Jaros, Pana Grzegorza Chrząstka,
Pana Zbigniewa Kowalczyk, Pani Katarzyny
Sosnowskiej - dyrektor GOK w Kłomnicach,
Pana Stanisława Matuszczak, Pana Rafała
Kalota, Pani Justyny Grochockiej, Pani
Magdaleny Pałuszka, Pani Elizy Kowalik, Pani
Moniki Owczarek oraz księdza proboszcza
SzczepanaWylaź. Fundatorami modeli samolotów i szybowców, które zostały użyte podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży był Pan
Mariusz Wrona i Pan Mariusz Szafraniec.
Wystawa została zorganizowana przez
Panią Małgorzatę Szafraniec, Panią Sabinę
Wróbel, Pana Krzysztofa Duszę, Pana
Zbigniewa Kowalczyk i stanowiła integralną
część Programu Aktywności Lokalnej Projektu
Partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego ProgramuOperacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020,
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym,osi priorytetowej IX Włączenie
Społeczne, który od 1 lipca br. jest realizowany
w Zawadzie.
Miesiąc wrzesień w Klubie Mieszkańca
został zamknięty „Wieczorem Tylko dla Pań”,
który odbył się w dniu 30 września.
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Nowe inicjatywy
w GOK
Renata Krawiec

Pragniemy przyciągnąć i zaangażować
odbiorców do następujących form
pracy kulturalnej w naszej instytucji
kulturalnej. Można jeszcze zapisać się,
do czego szczerze namawiamy.

D

Sukcesy naszych Zespołów!
Renata Krawiec
Z wielką radością informuję wszystkich, że w dniu 8 października 2016 r.
Zespół Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc wziął udział w Przeglądzie Zespołów
Regionalnych Kalendarz Obrzędowy, eliminacje wojewódzkie w Katowicach Szopienicach. Zespół zajął I miejsce.

W

ystęp naszego zespołu był rewelacyjny,
bo i rewelacyjny obrzęd według Janiny
Gołdy – „Jak to ze lnem było”. Rekwizyty jak
żywe, pracowały nad podziw, choć niektóre, zachowane z roku 1913. Niezaprzeczalnie dodały
do klimatu widowiska, dobrej gry aktorów i staraniom wszystkich o zachowanie autentyczności. Nade wszystko – ocalić od zapomnienia,
przekazać potomnym godne do naśladowania wzory wystawianych spektakli. To dzięki
obrzędom autorki scenariuszy - Janiny Gołdy
i zaangażowaniu wszystkich członków zespołu.
Jest nagroda pieniężna, a my tylko gratulujemy,
jest powód do dumy, drogi Zespole!
Miło nam napisać, do wiadomości
wszystkich czytelników, że Folklorystyczny
Zespół Śpiewaczy „Klepisko” zdobył na

VI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Ludowych „Złoty Talizman” 2016
w Pawłowicach, gmina Zebrzydowice, w kategorii zespołów a capella - II miejsce i nagrodę pieniężną. Przesłuchiwani byli pośród
35 innych zespołów. Repertuar - pieśni weselne. Do zespołu dołączyła młodzież z ZPiT
„Kłomnickie Płomyczki”: Eliza Nitecka oraz
Anna Łagiewka. Miejsce przeglądu - Centrum
Kultury w Pawłowicach koło Zebrzydowic,
pow. cieszyński. Termin - 1 października.
Gratulujemy i cieszymy się niezmiernie z sukcesu tuż przed końcem roku i zamknięciem
sezonu artystycznego 2016. Czekamy kolejnych
sukcesów z udziału w nowych wydarzeniach
kulturalnych, już w nowym roku.

o Grupy Tanecznej „Senioritki” podstawy
tańca cygańskiego - zapraszamy! Wiek 50+.
Zawsze we wtorek, godzina 20-ta, zajęcia prowadzi – Piotr Ozga. Zumba Fitnes dla wszystkich
kategorii w czwartek, godzina 20-ta, prowadząca
- Anna Puczyńska. Wielkim zainteresowaniem
cieszy się w naszym Ośrodku Karate Kyokushin
dla dzieci we wtorek i czwartek, godzina 15-ta,
prowadząca – Barbara Musiał. Jogga zjednała sobie zwolenników. Zapraszamy chętnych w środę,
o godzinie 19-tej, prowadząca – Beata Jarosz. Nie
dać się nudzie jesiennej, mieć swoje zainteresowania, zwłaszcza w „złotym wieku”. Warsztaty
kwiaty w bibule sobota, o godzinie 15-ta, prowadząca – Marta Ojrzyńska. Powstała Pracownia
Teatralna „Dratwa” – reżyser Dawid Chybalski.
Wystawiany będzie spektakl według Antonine
Saint – Exupery „Mały Książę”, adaptacji dokonał
Dawid Chybalski. Scenografią zajęła się Marta
Gonera. Poza nimi wystąpią: Julia Matuszczyk
i Piotr Woldan.
Już wkrótce powstanie Grupa literacka!
Jedni piszą, drudzy interesują się tym, lubią
dyskutować, czytać. Znają poezję, chcą organizować wieczory poetyckie, a nasza instytucja
pomoże zrealizować tę formę. Nic nie stoi na
przeszkodzie, by chętnych zaprosić w dniu 26
listopada, tj. sobota o godzinie 17-tej do naszej
instytucji!
Mamy rónież przyjemność zaprosić
wszystkich zainteresowanych historią lokalną
na spotkanie organizacyjne nowopowstającej
„Pracowni historycznej”, które odbędzie się 17
grudnia godz. 13-tej.

Obrzęd oczepin w Częstochowie
Renata Krawiec
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” wraz z przedstawicielami grupy
starszej Zespołu Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” z Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłomnicach wzięli udział w występach w sobotę – 17 września przed
Pawilonem Wystawowym Parku Staszica w Częstochowie.

O

koliczność to otwarcie wernisażu w ramach 13. Nocy Kulturalnej. Strój Panny
Młodej i akcesoria ślubne z przełomu XIX i XX
wieku. Żywy i barwny obrzęd oczepin zaprezentowały nasze lokalne zespoły. Atrakcją
spotkania w tym dniu był obrzęd oczepin!
Zwrócę uwagę, że zespół „Klepisko” posiada
w repertuarze obrzęd „Wesele kłomnickie”

wystawiane kilkakrotnie pod koniec lat dziewięćdziesiątych na podstawie pierwszych
drukowanych relacji z 1874 roku z terenów radomszczańskich. Mogą się pochwalić dobrym
repertuarem, ale też dobrą współpracą z młodymi ludźmi z ZPiT „Kłomnickie Płomyczki”.
Druhny i młodzi jak malowani w obrzędzie
oczepin „Oj, wianeczku, jak mi cię żal…”
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Podążać za pasją
z Damianem Hajdukiem, mieszkańcem
Kłomnic o jego pasji malarskiej
rozmawia Robert Kępa.
Proszę opowiedzieć o początkach swojej
artystycznej pasji?
Swoją przygodę z malowaniem tak na serio
zacząłem jakiś czas temu, pomimo tego iż towarzyszyło mi ono przez całe życie. Nie dopuszczałem go do głosu, to jednak zawsze było gdzieś na
dalszym planie. Nie pozwalałem sobie na kierowanie się głosem wewnętrznym, pójściem za
talentem i swego rodzaju pasją. Życie tak się potoczyło, że kilka lat temu wyjechałem za granicę
w nadziei na lepsze jutro, rzeczywistość okazała
się trochę inna, poza tym cały czas doskwierała
mi tęsknota za krajem. Pomimo ciężkiej pracy
non-stop interesowało mnie wszystko związane
z malarstwem artystycznym, przeróżne techniki.
Dzięki ciekawości odkryłem że można to robić

Czas na Seniorów
Renata Krawiec
Piosenki biesiadne mają w naszym kraju bogatą historię. U nas dobrą muzykę
biesiadną i piosenki zawdzięczamy organizacji Biesiady w Krasicach adresowanej
do organizacji i środowisk skupiających seniorów z terenu Gminy Kłomnice.
Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk, Senator RP
Ryszard Majer. Imprezę współorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

O

za pomocą aerografu, fajnego urządzenia, które
bardzo mi się spodobało. Kiedy tylko nadarzyła
się okazja i fundusze, zakupiłem swój pierwszy
aerograf i ćwiczyłem w każdej wolnej chwili.
Dziś malarstwo to nie tylko realizacja
Twoich artystycznych pasji, ale również
sposób na życie.
Na tyle to mnie wciągnęło, że nawet wymalowałem pokój dziecinny swoim znajomym,
bardzo spodobały im się malowidła postaci
z ulubionych bajek ich dzieci na ścianach pokoiku. Szczerze mówiąc to od tamtego momentu
najbardziej polubiłem tą formę artystycznego
malowania i zauważyłem, że malowidło ścienne to świetny wystrój wnętrza, który nadaje mu
wyjątkowości i fajnego klimatu. Kilka miesięcy
temu zrodziła się myśl, żeby zająć się zawodowo malarstwem. Pomijając różne przeszkody
postanowiłem podążyć za pasją, nie przejmując
się niczym. Dzięki temu też zdecydowałem się
na powrót do domu, bo gdzie lepiej niż we własnym kraju można wyrażać siebie. Według mnie
nigdy nie należy tłumić i odstawiać na boczny tor
własnych talentów, pasji i marzeń. Z własnego
doświadczenia już wiem, że nigdy nie jest na
nic za późno, bez względu na różne koleje losu.
Dziękuję bardzo rozmowę i zapraszamy
naszych czytelników na Twoją stronę internetową www.wallgrafia.pl
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twarcia spotkania dokonał Wójt Gminy
Kłomnice – Piotr Juszczyk. Gościliśmy
Adriana Skrzypczaka - Dyrektora Biura Senatora
do Senatu RP Ryszarda Majera. Jest on również
członkiem Wojewódzkiej Rady Seniorów –
Komisja Wsparcia Seniorów. Przewodniczący
Rady Gminy w Kłomnicach – Adam Worwąg powitał Seniorów i wyraził chęć zawsze współpracy
i wsparcia. Z krótką etiudą wystąpili członkowie
Zespołu Obrzędowego „Grusza” z Rzerzęczyc.
Z repertuarem piosenek biesiadnych wystąpili: Grupa Śpiewacza Koła Gospodyń Wiejskich
z Garnka, Skrzydlowa, Folklorystyczny Zespół
Śpiewaczy Klepisko z Kłomnic. Był grill

tradycyjny oraz dynia i cukinia grillowana
konkursowo. Anegdoty i żarty biesiadne były
uzupełnieniem programu Biesiady Seniorów
z Gminy Kłomnice, ponadto były Panie –
Grupa Rękodzielnicza ze Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kłomnicach. Tańce wyzwoliły
wyjątkową radość spotkania integracyjnego.
Dobre grillowe menu, bigos i ciasta, ruch taneczny dobrze wpłynęły na samopoczucie naszych
Seniorów i przejście do pory roku jesieni, co
nie oznacza braku dalszych relacji wszystkich i
satysfakcji z nich płynących.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych

11
11
14
15
15

listopada – uroczystość odsłonięcia tablicy paimątkowej Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski, Kościół Parafialny
w Rzerzęczycach
listopada – gminne uroczystości
Święta Niepodległości, cmentarz parafialny w Kłomnicach oraz Wieczornica w GOK
listopada – warsztaty fotograficzne w GOK, w ramach Mobilnego
Uniwersytetu Kultury i Sztuki, prowadzący
Sławomir Jodłowski
listopada – XXVII Gminny Konkurs
Sztuki Recytatorskiej dla szkół podstawowych i gimnazjów,
listopada – uroczystość nadania medalu sztandarowi Szkoły
w Kłomnicach, Zespół Szkół w Kłomnicach

19
25
4

listopad – Koncert za Misia, finał
akcji charytatywnej pomocy dla
Polaków z Wileńszczyzny, GOK Kłomnice
listopad – XXVII Edycja Konkursu
Sztuki Recytatorskiej, GOK

Kłomnice

grudnia – Kłomnicki Jarmark
Bożonarodzeniowym oraz XI
Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy
Anioły z masy solnej i Pierniki, Hala Sportowa
ZS w Kłomnicach

6
10

grudnia – Teatralne Mikołajki, GOK
w Kłomnicach
grudnia – Warsztaty malarskie,
GOK w Kłomnicach
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Działalność Gminnej
Biblioteki Publicznej
Teresa Raźniak

W Gminie Kłomnice funkcjonuje sześć placówek bibliotecznych.
Biblioteka w Kłomnicach - centrala i Filie w Rzerzęczycach, Garnku, Zawadzie
i Skrzydlowie służą społeczeństwu od prawie sześćdziesięciu lat.

N

ajmłodszą biblioteką jest Filia
w Pacierzowie. Wszystkie placówki są czynne przez cały rok. Biblioteka
w Kłomnicach - pięćdziesiąt godzin w tygodniu, Filia w Rzerzęczycach, Garnku
i Pacierzowie czterdzieści godzin w tygodniu
a Filia w Skrzydlowie i Zawadzie dwadzieścia godzin w tygodniu. W sobotę czynne są
Kłomnice i Pacierzów.
Wszystkie placówki obsługują 2220 czytelników. W minionym roku wypożyczyli oni
43617 książek. Pracownicy starają się promować biblioteki. We wszystkich placówkach odbywały się lekcje biblioteczne. Organizowano
konkursy czytelnicze i plastyczne. Z bibliotekami chętnie współpracują przedszkola.
Dobrze układa się współpraca z rodzicami najmłodszych czytelników. Zachęcają dzieci do

wypożyczania książek i brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
Zbiory biblioteczne wzbogacono o 1471
książek. Z dotacji organizatora zakupiono
358 książek a z dofinansowania z Biblioteki
Narodowej 757. Z darów od czytelników
pozyskano 356. Jest to bardzo mały zakup
książek w stosunku do potrzeb czytelników.
Czytelnicy we wszystkich placówkach mogą
korzystać z czasopism. Wypożyczane są na
zewnątrz i udostępniane na miejscu. We
wszystkich bibliotekach jest dostęp do bezpłatnego Internetu.
Informacje o działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach i Filii
zamieszczane są na stronie internetowej
www.biblioteka.klomnice.pl

Tydzień Zakazanych Książek
w Skrzydlowie
Anna Tyras
Czy wiesz, że... twoja lektura szkolna mogła kiedyś być na liście książek zakazanych.
W tym roku od 25 września do 1 października obchodziliśmy Tydzień Zakazanych
Książek. To międzynarodowe święto, które przypomina o wolności słowa
i problemie cenzury w literaturze. Tradycja ta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych
i wprowadzona została w 1982 r. przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy
w związku z wieloma próbami zakazywania książek w szkołach, księgarniach
i bibliotekach. Tradycja ta przyjęła się również w Polsce i od 2012 r. w bibliotekach
organizowane są przeróżne akcje podczas trwania Tygodnia Zakazanych Książek.

D

o tej wyjątkowej akcji włączyła
się również Biblioteka Publiczna
w Skrzydlowie, organizując lekcje biblioteczne z młodzieżą z Zespołu Szkół
w Skrzydlowie. W bibliotece można było zobaczyć wystawę książek, których „nie można
wypożyczyć”, a także dowiedzieć się wielu
interesujących ciekawostek o zakazanych
książkach. Uczniowie dowiedzieli się, które książki były kiedyś zakazane i z jakiego
powodu, a także jakie groziły konsekwencje
za nieprzestrzeganie zakazu.
Na indeksie znalazło się wiele tytułów,
które z przyczyn politycznych, obyczajowych, społecznych czy religijnych były zakazane. Takie pozycje jak: Pismo Święte,
„Czerwony Kapturek”, „Chata wuja Toma”,
„Charlie i fabryka czekolady”, „Cierpienia
Młodego Wertera” czy „Rok 1984”- to tylko

kilka tytułów z długiej listy książek zakazanych. Wiele z nich znajduje się obecnie na
liście lektur szkolnych.
Bajka „Czerwony Kapturek” była zakazana w kalifornijskich szkołach,
ponieważ w koszyczku głównej
bohaterki znajdowała się butelka
wina. „Chata wuja Toma” zakazana została w Illinois ze względu na
rasizm, „Rok 1984” zakazano za
treści komunistyczne, a „Cierpienia
Młodego Wertera” z powodów religijnych i społecznych.
Wystawa Zakazanych Książek w Bibliotece Publicznej
w Skrzydlowie zawierała również
książki z tzw. Indeksu Giertycha.
W Polsce w 2007 r. Roman
Giertych (ówczesny Minister

Nowa siedziba
biblioteki
w Zawadzie
Sabina Wróbel
Biblioteka Publiczna w Zawadzie od
1947 roku mieściła się w budynku przy
ulicy Częstochowskiej 6. W lipcu br.
została przeniesiona do Zespołu Szkół
w Zawadzie.

P

o generalnym remoncie szatni wspaniale wkomponowała się w mury szkoły.
Dziękujemy Panu dyrektorowi Marianowi
Szyszce za udostępnienie nam pomieszczenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych
do nowej siedziby.
Biblioteka dysponuje około 7 tysiącami
książek. W miarę możliwości finansowych
oferujemy nowości literatury pięknej i popularnonaukowej. W bibliotece jest też możliwość skorzystania z komputera, internetu
i drukarki.

Edukacji Narodowej) postanowił wykreślić
z kanonu lektur szkolnych kilka tytułów.
W skład Indeksu Giertycha, miały wchodzić
następujące tytuły: „Cierpienia Młodego
Wertera”- Johann Wolfgang Goethe, „Faust”
- Johann Wolfgang Goethe, „Trans-Atlantyk”
- Witold Gombrowicz, „Ferdydurke” Witold Gombrowicz, „Szewcy” - Witkacy,
„Proces”- Franz Kafka, „Jądro ciemności”Joseph Conrad, „Zbrodnia i kara”- Fiodor
Dostojewski, „Inny świat”- Gustaw Herling
Grudziński.
Tydzień Zakazanych Książek w Bibliotece
Publicznej w Skrzydlowie miał na celu uświadomienie i przybliżenie zjawiska kontroli publikacji przez organ państwa (w Polsce zniesiona w 1990 r.), a także zwrócenie uwagi na
ciekawe przypadki w historii literatury oraz
zachęcanie młodzieży do czytelnictwa, również książek uważnych kiedyś za niemoralne
i niepoprawne obyczajowo, politycznie etc.
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Narodowe Czytanie w Gminie Kłomnice
Teresa Raźniak
3 września 2016 r. w Zespole Szkół w Kłomnicach odbyła się piąta edycja Narodowego
Czytania. Tegoroczna impreza została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kłomnicach i Zespół Szkół w Kłomnicach.

N

a początku głos zabrała dyr. ZS w Kłomnicach p. Barbara Kanoniak, która powitała gości, a pani Teresa Raźniak- dyr.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach
przybliżyła zebranym ideę tej wspaniałej
akcji. Mogliśmy także wysłuchać wierszy
o książkach, a ilustracją muzyczną spotkania
była piosenka „Quo vadis, Domine” z filmu
Jerzego Kawalerowicza.
Narodowe Czytanie to ogólnopolska
akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. Zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny

i egalitarny charakter. Podstawowym celem
przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Z roku na rok
wzrasta liczba ośrodków biorących udział
w Narodowym Czytaniu. W pierwszej edycji,
kiedy czytano „Pana Tadeusza”, było ich zaledwie 60, w drugiej utwory Aleksandra Fredry
czytano w ponad 700 miejscach, w trzeciej
edycji „Trylogię” czytano w 1532 miejscach,
a do czytania „Lalki” Bolesława Prusa w zeszłym roku zgłoszono ponad 1600 miejsc.

Wyboru lektury na piątą edycję dokonano na podstawie głosowania. Zwyciężyła
wybitna powieść „Quo vadis”. Parlament
Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016
Rokiem Henryka Sienkiewicza. W tym roku
obchodzimy bowiem 170. rocznicę urodzin
i 100. rocznicę śmierci pisarza, a także 120
– lecie wydania „Quo vadis”. Jest to piękna książka o zwycięstwie prawdy i miłości.
Ukazuje czasy starożytnego Rzymu za panowania Nerona z okresu prześladowania
pierwszych chrześcijan. Przedstawia obraz
dwóch światów- upadającego pogańskiego
Rzymu i rodzącego się chrześcijaństwa. Dla
nas Polaków ma dodatkowy wymiar w świetle 1050. rocznicy Chrztu naszej Ojczyzny.
W przemówieniu po światowej prapremierze
filmu „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza Jan
Paweł II powiedział: „Głębokiego znaczenia
nabiera intencja reżysera, aby zadane przez
Piotra pytanie można postawić współczesnemu człowiekowi: Quo vadis, homo? Dokąd
zmierzasz, człowieku? Czy na spotkanie
Chrystusa, czy też idziesz drogą, która cię
oddala od Niego i od siebie samego?”
Mieliśmy zaszczyt wysłuchać przybyłych
na tę uroczystość nie tylko mieszkańców
Gminy Kłomnice. Swoją obecnością zaszczycili nas: aktorka Teatru im. A. Mickiewicza
w Częstochowie – p. Agata Hutyra, pisarka
Katarzyna Bodziachowska, czytali także
m.in. Wicewójt Adam Śliwakowski, asystentka z biura poselskiego Pani Poseł na Sejm RP
Lidii Burzyńskiej- p. Sylwia Zasępa, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicachp. Katarzyna Sosnowska, nauczycielka matematyki i opiekun Drużyny Harcerskiejp. Agnieszka Borowiecka, uczniowie ZS
w Kłomnicach, bibliotekarki z terenu gminy
Kłomnice. Uroczystość Narodowego Czytania
odbyła się w pięknej dekoracji przygotowanej
przez panią Martę Ojrzyńską.

Wakacje z biblioteką
Dorota Majchrzak
W okresie wakacji dzieci z Pacierzowa, Konar i okolic brały udział
w Warsztatach Modelarskich prowadzonych przez p. Zbigniewa
Kowalczyka. Pomysł zorganizowania takich zajęć zrodził się
w czasie Wystawy Modeli Wojskowych p. Kowalczyka w Bibliotece
w Pacierzowie.

D

zieci wyraziły wówczas chęć uczestnictwa w zajęciach. Dzięki funduszowi
sołeckiemu udało nam się zakupić osiem modeli, dwa podarował p. Zbigniew. W ośmiu
spotkaniach brało udział dziesięcioro uczestników. Już na pierwszych warsztatach prowadzący obiecał, iż ufunduje nagrodę za
najlepiej wykonaną pracę. Wygrana - model helikoptera UH 1 - powędrowała do Julii
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Szymochy, uczennicy klasy
piątej.
W imieniu dzieci dziękuję
p. Zbigniewowi Kowalczykowi
za poświęcenie czasu najmłodszym i zachęcenie ich do odkrywania nowej
pasji. Młodzi czytelnicy brali również udział
w zajęciach plastycznych, korzystali z komputerów, gier planszowych, piłkarzyków

stołowych. Biblioteka ogłosiła także konkurs
plastyczny „Kartka z wakacji”. Wyniki można
zobaczyć na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.klomnice.pl.
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Przyjacielskie spotkanie seniorów w dniu ich święta
Danuta Wilk
I nadszedł ten dzień, tak przez wielu wyczekiwany. Dzień, który jest wspaniałą
okazją do spotkania się w gronie przyjaciół. DZIEŃ SENIORA!

W

yczytałam niedawno takie powiedzenie: „Kwiaty nie zakwitną bez ciepła
słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez
ciepła przyjaźni…”. Moim zdaniem oddaje
ono doskonale sens i atmosferę tegorocznego Dnia Seniora. Ciepło ludzkiej przyjaźni
było odczuwalne od początku spotkania do
jego zakończenia.
Spotkanie miało miejsce 15-go października 2016 r. w sobotę o godz. 14 w Sali
OSP Kłomnice. Prowadził je pan Ryszard
Całus, przewodniczący Związku. Na wstępie serdecznie powitał wszystkich zebranych, w tym władze gminne reprezentowane
przez: pana Piotra Juszczyka – wójta Gminy,
panią Barbarę Mizera – sekretarza Gminy,
panią Ewę Dąbrowską – skarbnika Gminy,
pana Adama Worwąga – przewodniczącego Rady Gminy oraz panią Sylwię Zasępa
– asystentkę pani Lidii Burzyńskiej Poseł
na Sejm Rzeczypospolitej, panią Barbarę
Pasieka – wiceprzewodniczącą O/O PZERiI
w Częstochowie, panią Ewę Kierach – sekretarz w/w Związku, delegacje Kół Pławno
i Ciężkowice, członków orkiestry w składzie:
panowie Marek Zając, Krzysztof Bińczyk
i Mirosław Bugała oraz bardzo liczne grono
sympatycznych i uśmiechniętych członków
Związku.
Zgodnie z programem spotkanie rozpoczęło się występem tancerzy zespołu „Styl”,
którzy w pierwszej części zaprezentowali się
w tańcach standardowych (walc angielski,
walc wiedeński i inne), a w drugiej, w gorących tańcach latynoamerykańskich. Młodzi
tancerze nagrodzeni zostali przez zebranych
rzęsistymi brawami, a przez organizatorów
drobnymi upominkami.
Następnie przeszliśmy do części drugiej
spotkania, która poświęcona została naszym szacownym 80-latkom, którymi byli:
pani Zofia Czarnecka, pani Alfreda Gonera,
pani Barbara Wiewióra (nie obecna), pan
Czesław Płomiński. Jubilaci otrzymali od
władz gminnych oraz pozostałych gości
serdeczne życzenia, gratulacje oraz kwiaty.
Był to bardzo wzruszający moment, tak dla
Jubilatów jak i gratulujących, upamiętniony
wspólną fotografią.
Następne niemniej przyjemne wydarzenie to wręczenie Dużej Złotej Odznaki
Honorowej dla Pań: Ireny Bardzel i Teresy
Zatoń. Pan przewodniczący Ryszard Całus
podkreślił duży wkład obydwu odznaczonych Pań w pracę związkową, wielkie zaangażowanie, fachowość i koleżeńskość.
Ponadto Pani Teresa Zatoń reprezentuje

Zarząd OR/PZERiI w Warszawie przy Sejmie
RP.
Małą Złotą Odznakę Honorową otrzymali: Pani Marianna Adamus i Pan Jan
Gonera.
Dyplomy otrzymały Panie: Krystyna
Szyda, Zdzisława Bugaj i Irena Mazur.
Podziękowania za wkład pracy przy organizowaniu koncertu z okazji 99 rocznicy
śmierci Edwarda Reszke i 1050 rocznicy
Chrztu Polski otrzymały Panie: Zdzisława
Bugaj, Irena Mazur i Henryka Pastuszka
oraz Pan Zygmunt Mazur.
Po opadnięciu emocji związanych z nagrodami głos zabrali goście spotkania,
którzy zgodnie podkreślali wspaniałą działalność Związku, niezwykłą aktywność seniorów, ich obecność i udział we wszystkich
ważnych wydarzeniach na terenie Gminy
i to, że są jej nieodłączną całością, a nie
wyizolowaną grupą, zepchniętą na margines życia. Zostaliśmy określeni jako wzór
do naśladowania przez młodsze pokolenia.
Padły też niezwykle miłe słowa od
pani Barbary Pasieki pod adresem władz
Gminy, doceniające zaangażowanie w sprawy działalności emerytów tychże władz,
ich obecność na emeryckich spotkaniach
oraz za konkretną, wymierną pomoc.
Wiceprzewodnicząca O/O PZERiI stwierdziła, że nie spotkała się na terenie Okręgu
z taką życzliwością w stosunku do emerytów, jak to ma miejsce w gminie Kłomnice.
Były oczywiście życzenia zdrowia i sił
aby ich jeszcze na długo starczyło, i do pracy,
i „w trasi ziennego w budowaniu Polski, za
wszystko, co przyczyniło się i przyczynia do
dobrego wychowania młodego pokolenia. Za
to wszystko pani poseł wyraziła seniorom
wdzięczność. Pani Zasępa wręczyła na ręce
pana Ryszarda Całusa upominek.
Przewodniczący Związku podziękował
wszystkim za „wszystko” oraz wyraził nadzieję, że dalsza współpraca będzie równie
owocna i przyjazna. Wzniósł toast
za Jubilatów i odznaczonych w dzisiejszym dniu, a zebrani odśpiewali
wspólnie „Sto lat”. Po chwili podano
na stoły bardzo smaczny i gorący bigos, a potem inne potrawy. Następnie
zebrani oddali się w miłej atmosferze
jedzeniu oraz piciu kawy lub herbaty.
Potem nastąpiły oczywiście długo
oczekiwane tańce. Nie góralskie co
prawda, ale orkiestra grała znane przeboje, przy których bawiono się jak zwykle świetnie. Wystarczyło popatrzyć na

uśmiechnięte i szczęśliwe twarze, aby nie
mieć wątpliwości, że to co robi Związek jest
bardzo potrzebne, bo daje ludziom wiele
radości, a organizatorom satysfakcję z tego
co robią nie żałując swego czasu i wysiłku.
Najważniejszą dla nich nagrodą, jak sami to
powiedzieli, jest zadowolenie ludzi, dla których się starają. Zarząd Związku ma rzeczywiście prawo do satysfakcji i dumy. Ambitny
plan pracy jaki sobie narzucili w 2016 roku
został zrealizowany w 100%.
W przerwie między tańcami pan przewodniczący przekazał kilka komunikatów.
Oto one: Turniej strzelecki o Puchar Wójta
Gminy Kłomnice – 10 listopada 2016 godź
16 w Zespole Szkół w Kłomnicach z okazji
Narodowego Święta Niepodległości w kategorii senior i seniorka. Zapraszamy członków związku oraz seniorów i seniorki z terenu Gminy Kłomnice; Turnus wypoczynkowy
w Zakopanym odbędzie się w terminie od
18 do 28 czerwca 2017 roku. W programie
gratis od właścicieli: ognisko, kapela góralska, wody termalne, wieczorek taneczny
z poczęstunkiem; Turnus wypoczynkowy
w Darłówku w terminie 29 maj do 8 czerwca
2017 roku; kurs komputerowy; kurs języka
angielskiego i hiszpańskiego.
Na zakończenie podziękowania za pracę
otrzymują następujące osoby: panie Janina
Michoń, Henryka Pastuszka, Marianna
Adamus, Krystyna Szyda, Zdzisława Bugaj,
Irena Bardzel, Teresa Zatoń, Irena Mazur,
Halina Woch; panowie Jan Gonera, Stefan
Kosmala, Zygmunt Jaksender, Zygmunt
Mazur, Andrzej Zatoń, Józef Szyda.
I tak przy rozmowach, tańcach, wspólnym biesiadowaniu minęło kolejne spotkanie seniorów, które utrwaliło więzi przyjaźni
łączące wielu zebranych, bo „ ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz
do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi
słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty
zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje
się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet
ptaki śpiewają radośniej”.
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Siostry opuszczają
Kłomnice po 108 latach
Krzysztof Wójcik
Ponad dwa miesiące temu, w ostatnią niedzielę sierpnia, w kłomnickim kościele
parafialnym ksiądz proboszcz uroczyście i serdecznie żegnał Siostry Służki N.M.P.
Niepokalanej, które po ponad stuletniej obecności w naszej parafii opuszczały swój
Dom w Kłomnicach. Przez te lata tak zrosły się z naszą lokalną społecznością, że teraz
trudno sobie nam uzmysłowić ich brak.

Z

drugiej strony, charakter ich posługi był
tak dyskretny, że wielu nawet nie zdawało
sobie sprawy z ich pracy. Tak naprawdę widzieliśmy zawsze tylko siostrę zachrystiankę,
przygotowującą ołtarz i dbającą o porządek
w kościele. Jak ks. proboszcz stwierdził, „za
ponad stuletnie dzieło modlitwy, pracy i służby
Sióstr Służek N. M. P. Niepokalanej jest za co
Bogu dziękować i to trzeba dzisiaj wspomnieć.”
Zanim jednak o tym opowiemy, trzeba przypomnieć, kim były Siostry i co to jest za
Zgromadzenie.
Ich twórcą był skromny kapucyn, błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916). Od 1855
r., gdy zainicjował i współtworzył z tercjarkami
Zgromadzenie Felicjanek, za jego sprawą powstało dwadzieścia pięć zakonów habitowych
i bezhabitowych. Zgromadzenie Sióstr Służek
Najświętszej Marii Panny Niepokalanej zostało
założone 7 października 1878 r. w Zakroczymiu
pod wpływem objawień w Gietrzwałdzie rok
wcześniej. Był to czas, gdy zaborca rosyjski
chciał zniszczyć życie zakonne w Polsce, więc
siostry działały w formacji ukrytej, bezhabitowej i zostały posłane do społeczeństwa, aby
blisko ludzi modlić się i pomagać w różnych
dziełach. Zgromadzenie rozwijało się prężnie
i po trzydziestu latach było prawie osiem i pół
tysiąca sióstr. Cała ta grupa została posłana
głównie do ludu wiejskiego, gdzie owocnie
podtrzymała ducha narodu polskiego.
Ksiądz proboszcz Mirosław Turoń, żegnając siostry w swojej homilii przedstawił
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ich kłomnicką historię, i jego słowa chcę tu
przedstawić:
Do parafii Św. Marcina w Kłomnicach
siostry przybyły w 1908 r. Najpierw mieszkały
u ludzi, ponieważ nie miały własnego domu.
Zadania apostolskie pełniły zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, pracując wśród ludu
wiejskiego według potrzeb środowiska, w którym się znalazły. Podjęły więc pracę w przedszkolach w Kłomnicach, w Konarach, w Rzekach
i w Kruszynie. Inną posługą było odwiedzanie
chorych i pomoc w ich pracach domowych.
Siostry zajmowały się też szyciem – siostra Józefa
była krawcową.
Z racji ukrycia siostry były nazywane
Tercjarkami. Warto też wspomnieć ważny fakt
z historii kłomnickich Sióstr Służek. W 1925 r.
do Zgromadzenia wstąpiła Maria Bugała, która
wniosła posag w postaci 2 ha ziemi ornej, 1ha
łąk i drewniany budynek z 5 pokojami i kuchnią. (Siostra Maria Bugała zmarła w Ośrodku
w Mariówce i tam została pochowana – przyp.
autora).
W okresie do 1939 r. w parafii były trzy siostry, które między innymi zajmowały się bielizną kościelną oraz asystą przy uroczystościach
kościelnych. W tym czasie została założona
pracownia krawiecka. Prowadziły ją kolejno:
s. Janina Tylko, s. Janina Chmielewska, a od 1945
r. s. Joanna Wojna. W kalendarium wydarzeń
znajdziemy wzmiankę z 22 sierpnia 1940 r., iż siostry poczyniły starania o otwarcie ochronki dla
dzieci. Przez cały okres wojny Siostry prowadziły

kuchnię dla osób wysiedlonych, a także zarejestrowaną pracownię krawiecką z uczennicami.
Siostra Janina Chmielewska zaczęła przyjmować
uczennice i przyuczać do zawodu krawcowej.
Miało to wielkie znaczenie w trudnym czasie wojny i po ustaniu działań wojennych. Kuchnię prowadziła siostra Józefa Kulczycka, która również
w tym czasie przez 6 lat była przełożoną Domu.
W 1948 r. Siostry założyły prywatne przedszkole dla ponad 20 dzieci. Istniało ono do 1950
r., kiedy to zostało zlikwidowane przez władze komunistyczne. Przedszkole prowadziła s. Wanda
Roszczewska
W dalszych dziejach Zgromadzenia Siostry
pełniły funkcje katechetek, zachrystianek, prowadziły niemalże do ostatnich dni pracownię krawiecką, która słynęła na okolicę z wyrobu kołder
puchowych. Cieszyły się one dużym uznaniem,
stąd zapotrzebowanie przekraczało możliwości
wytwórcze sióstr.
Nade wszystko jednak cicha służba i nieustanna modlitwa w intencji Zgromadzenia,
Kościoła Powszechnego, Ojczyzny, rodzin i tej
małej ojczyzny jaką jest parafia. Modliły się
Siostry o powołania kapłańskie i zakonne i te
powołania były. Z naszej parafii wstąpiły do
Zgromadzenia siostry: Maria Bugała, Bronisława
Kaczmarek, Maria Dąbrowska, Natalia Szyda,
Genowefa Jaszczyk, Maria Chrząstek, Barbara
Góra i za to Bogu niech będą dzięki.
Po siostrach został już tylko ich Dom, wystawiony na sprzedaż, i duży „rodzinny” grób na
kłomnickim cmentarzu parafialnym. Jest tam
pochowanych w sumie dziesięć sióstr, z których
cztery zmarły jeszcze w latach 50-tych. Naszą
uwagę zwraca zwłaszcza siostra Agnieszka
Kukier, która zmarła w 1993 r. w wieku ponad
stu jeden lat. Ta pamiątka długo jeszcze będzie
przypominała kłomnickim parafianom o siostrach i ich ponad stuletniej posłudze. Pewnie
też nasze Przedszkole, które niegdyś znajdowało
się w starym domu sióstr i zostało im odebrane.
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Pożegnanie księdza Proboszcza w Rzerzęczycach
Bartek Jasnos
W niedzielę 28 sierpnia 2016 podczas uroczystej sumy wspólnota parafialna
z Rzerzęczyc pożegnała odchodzącego na emeryturę proboszcza ks. Ireneusza
Trzebskiego. Ksiądz Ireneusz był wśród nas przez 29 lat.

D

zięki niemu rozbudowano kościół parafialny pod wezwaniem św. Floriana
Męczennika w Rzerzęczycach. Położono na
nim dach oraz wykonano elewację zewnętrzną oraz urządzono obejście wokół kościoła.
Wnętrze świątyni wyposażono w szereg mebli: ławki, konfesjonały, ambonkę itp., a także
zakupiono nowe obrazy, naczynia i szaty liturgiczne. Wdzięczni jesteśmy naszemu ustępującemu Proboszczowi, za to co pozostawił
naszej parafii w sferze duchowej i materialnej.
Podziękowanie nasze wyraziliśmy podczas
Mszy Świętej, którą w intencji ks. Ireneusza
Trzebskiego koncelebrowali ks. dr Tomasz
Knop oraz ks. dr Piotr Musiał. Księża ci, od
lat byli zaprzyjaźnieni z naszym proboszczem, dość często gościli w naszej parafii
podczas różnych uroczystości. Ta szczególna
Eucharystia zgromadziła bardzo wielu parafian, a przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe z OSP Rzerzęczyce oraz z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach. Celebrujący w kazaniu podkreślił niezwykłą skromność, która cechowała
naszego proboszcza. Cecha ta została ukazana

w obrazie, własnoręcznie namalowanym
przez ks. Tomasza, stanowiącym prezent dla
księdza Ireneusza.
Po Mszy Świętej w imieniu całej społeczności podziękowania złożył sołtys Rzerzęczyc
pan Andrzej Śpiewak oraz sołtys Niwek pan
Marian Piasecki. Wyrazy wdzięczności złożyli
także druhowie strażacy, służba liturgiczna,
dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, a także Rada Parafialna.
Wiele łez popłynęło w czasie przejmującej
pieśni napisanej przez panią Janinę Goudy,
a w imponujący sposób wykonanej przez
Zespół Obrzędowy „Grusza”. Utwór w zwięzły sposób podsumował pobyt ks. Ireneusza
w naszej parafii.
Uroczystość stanowiła także okazję do
uhonorowania osoby wyjątkowo zasłużone
dla parafii, osoby które przez 40 lat włączały
się w różne prace na rzecz parafii. Wśród nich
znalazły się pani Janina Gaudy i pani Regina
Boral. Podziękowano im za wieloletnią troskę przejawiającą się w organizacji wszystkich
uroczystości kościelnych, za uzupełnianie

dekoracji kościoła szat i naczyń liturgicznych.
Pomimo sędziwego wieku nadal są czynnymi
parafiankami. Rada Parafialna, w tym szczególnym momencie, uhonorowała także panią
Genowefę Mysłek, która przez 20-lat prowadziła kronikę parafialną oraz do nadal organizuje wyjazdy pielgrzymkowe. Podziękowania
za opiekę nad ministrantami oraz wielostronną pomoc ustępującemu proboszczowi otrzymał lektor Bartłomiej Jasnos. Przewodnicząca
Rady, pani Teresa Banaszkiewicz, podziękowania również organiście panu Tomaszowi
Łągiewce, który po 9 latach rozstał się z naszą
parafią. Na zakończenie uroczystości, głęboko
wzruszony, ksiądz Ireneusz odwzajemnił się
podziękowaniami.
Księże Ireneuszu, cała nasza wspólnota parafialna dołącza się do słów zespołu
„Grusza”, które zabrzmiały tak: A kiedy
będziesz tęsknił i czuł wewnętrzną troskę,
wspomnij na Rzerzęczyce, naszą wdzięczną
wioskę. Dziękujemy Ci za wszystko w głębokiej pokorze, jeszcze się zobaczymy, życzymy
szczęść Boże!
Od 1 września nowym proboszczem
w Rzerzęczycach został ks. Rafał Pyzik, dotychczasowy proboszcz parafii NMP Matki
Kościoła w Czernicach.

Sołectwo Rzeki – i tu też coś się dzieje
Anna Koza
Rewitalizacja miejsca, jakim jest skwer przy tamie i starej fabryce w Rzekach
Wielkich pozwoliła na stworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
umożliwiającej mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Miejsce to ze względu na atrakcyjne i dogodne położenie służy również turystom.

P

oczątek przygotowaniom do powstania miejsca dało zebranie wiejskie, podczas którego
podjęto uchwałę o przekazaniu niewykorzystanych środków z Funduszu Sołeckiego na zakup
materiałów służących do budowy grilla i stołu.
Na miejsce realizacji tego zadania wybrano
atrakcyjny skwer przy tamie. Wykonania tego
zadania podjęli się członkowie Klubu Sportowego
„Metal” Rzeki Wielkie. Pomocą służyli również
pan Eugeniusz Kępka, Edward Cieślak, Marek
Mokrzycki. Słowa podziękowania należą się
również panu Piotrowi, właścicielowi elektrowni
wodnej, który udostępnił źródło prądu.
W ramach tej inwestycji powstał grill i stół
z kamienia. Wokół stołu ustawiono 3 ławki zakupione wcześniej z Funduszu Sołeckiego. Całe
miejsce wokół grilla wyłożono kostką brukową.
Należy również dodać, że kostkę przekazał nieodpłatnie i dostarczył na miejsce właściciel sklepu
budowlanego w Rzekach Wielkich p. Andrzej
Gizler.

W kolejnym etapie realizacji tego zadania zamierzamy doświetlić i ogrodzić teren skwerku. Planowane jest wzbogacenie
skwerku o elementy placu zabaw. Chcemy,
aby miejsce to stało się atrakcyjnym zarówno
dla mieszkańców, jak i gości oraz promowało
naszą gminę.
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Nasi stypendyści
Robert Kępa
28 września 2016 roku w Zespole Szkół w Zawadzie miała miejsce uroczystość,
w trakcie której spotkali się uczniowie, rodzice i władze gminy, aby uhonorować
Stypendiami Wójta Gminy najzdolniejszych uczniów z naszej gminy. Stypendia
wręczył Wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk oraz wicewójt Adam Śliwakowski.

W

bieżącym roku do Urzędu Gminy
wpłynęło 45 wniosków, składanych
przez szkoły, organizacje i rodziców. Powołana
przez Wójta Gminy Kłomnice Komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie wnioski
i pozytywnie zaakceptowała 31 z nich, odrzucając formalnie 14 wniosków, które nie
spełniły wymogów zawartych w regulaminie.
W oparciu o środki finansowe przeznaczone
na Stypendia Wójta komisja przyznała wszystkim wyróżnionym uczniom kwotę jednego
tysiąca złotych.

A oto lista stypendystów za rok szkolny
2015/2016: Anklewicz Lena z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach; Baran Milena z Zespołu
Szkół w Garnku; Basiński Kamil z Zespołu Szkół
w Garnku; Bogacz Weronika z Zespołu Szkół
w Kłomnicach; Boral Patrycja z Zespołu Szkół
w Garnku; Chrząstek Katarzyna z IV Liceum
Ogólnokształcącego w Częstochowie; Drab
Aleksandra z Zespołu Szkół w Kłomnicach;
Drożdżyńska Julia z Zespołu Szkół w Garnku;
Gajewicz Zuzanna z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach; Góra Filip z Zespołu Szkół

„mPotęga” rusza w Skrzydlowie
Patrycja Burzyńska
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie wzięła
udział w III edycji Programu „mPotęga”, którego organizatorami są Fundacja
mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Celem programu jest promowanie
nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.

D

o tegorocznej, ogólnopolskiej, edycji zgłoszono 880 wniosków ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski. Nagrodzono 210 propozycji nadesłanych projektów, a wśród nich
projekt p. Patrycji Burzyńskiej i p. Elżbiety
Łągiewki „Matematyka w kuchni ukryta”.
W okresie wrzesień - grudzień 2016
uczniowie klas IV-VI będą mieli szansę poznawać matematykę w niestandardowy
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sposób oraz dostrzec jej wszechobecność
w codziennych czynnościach. W ramach projektu uczniowie nabędą umiejętności praktycznego zastosowania matematyki poprzez
udział w warsztatach kulinarnych z udziałem
zaproszonych gości; podniosą poziom wiedzy
i umiejętności matematycznych związanych
z zamianą różnych jednostek, planowaniem
swoich działań, wykonywaniem obliczeń
pieniężnych, zastosowania ich w praktyce
itp.; rozwiną umiejętności wykorzystywania

w Garnku; Grabarczyk Laura z Zespołu Szkół
w Zawadzie; Jureczko Anna z Zespołu Szkół
w Zawadzie; Kosmala Karolina z Zespołu
Szkół w Garnku; Łapeta Anna z Zespołu
Szkół w Kłomnicach; Łysoń Eliza z Zespołu
Szkół w Garnku; Maj Anna z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach; Maj Natalia z Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach; Mielczarek Tatiana z Zespołu
Szkół w Garnku; Musiał Bartosz z Zespołu Szkół
w Zawadzie; Piasecki Mateusz z Zespołu Szkół
w Garnku; Pirecki Aleksander z IV Liceum
Ogólnokształcącego w Częstochowie; Sosnowski
Antoni z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach; Szlęg
Piotr z Zespołu Szkół w Kłomnicach; Szymczak
Jakub z Zespołu Szkół w Skrzydlowie; Tutka
Dawid z Zespołu Szkół w Kłomnicach; Witczak
Dawid z Zespołu Szkół w Garnku; Woldan Filip
z Zespołu Szkół w Kłomnicach; Woldan Piotr
z Zespołu Szkół w Zawadzie; Wójcik Mateusz
z Zespołu Szkół w Garnku; Wyszka Dorota
z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach; Zatoń Ewelina
z Zespołu Szkół w Garnku. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

różnych programów komputerowych do opracowania i gromadzenia informacji oraz posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji; nauczą się
prezentować swoje prace i wytwory kulinarne
na forum społeczności szkolnej i lokalnej; poznają zasady funkcjonowania i prowadzenia
profesjonalnej kuchni (wycieczka do firmy
gastronomicznej).
Na realizację projektu szkoła otrzymała
wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na zakup: pomocy matematycznych,
laptopa, artykułów spożywczych, jak również
sprzętu kuchennego, dzięki któremu uczniowie będą mogli rozwijać w czasie projektu
oraz w przyszłości, swoje pasje kulinarne.
Zachęcamy do kibicowania i oglądania postępów działań projektowych na stronie szkoły i fanpage projektu „Matematyka w kuchni
ukryta”.
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Nasz człowiek w Radzie
Dzieci i Młodzieży
Dawid Widczak, absolwent Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku został
powołany na członka Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy
Ministrze Edukacji Narodowej. W skład Rady wchodzi 32 uczniów ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

R

ada ma charakter konsultacyjny i jej zadaniem jest wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących
dzieci i młodzieży, a także tych związanych
z planowanymi zmianami. Pomysł utworzenia
Rady Dzieci i Młodzieży zrodził się tuż przed
1 czerwca. Podczas XXII sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży, szefowa Ministerstwa Edukacji
Narodowej powiedziała młodym parlamentarzystom Sejmu Dzieci i Młodzieży, że decyzją
premier Beaty Szydło powoła taką Radę przy
MEN. Chętni do udziału w radzie musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, podać swoje

dane oraz uzasadnić, dlaczego to właśnie oni
powinni zostać jej członkami.
Radni zostali wybrani spośród 266
osób, którzy zgłosili swój udział w Radzie.
Jednym z reprezentantów województwa
śląskiego jest absolwent Zespołu Szkół
im. B. Prusa w Garnku Dawid Witczak, obecnie uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im.
H. Sienkiewicza w Częstochowie. Gratulujemy
Dawidowi wielkiego sukcesu oraz ciekawej
i owocnej pracy w Radzie Dzieci i Młodzieży
MEN w Warszawie. 		
				
RK

Nowa sala prób dla Orkiestry
Dętej OSP Karczewice-Garnek
Anna Kępa
W dniu 9 października odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia
wyremontowanej sali do ćwiczeń dla Orkiestry Dętej OSP Karczewice-Garnek
znajdującej się w świetlicy REMIZA w Garnku.

W

yremontowanie sali na potrzeby
orkiestry było możliwe dzięki środkom Gminy Kłomnice, a także od sponsorów wspierających działalność orkiestry.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz: Wójt Gminy
Kłomnice Piotr Juszczyk, Sekretarz Barbara
Mizera, Radni Rady Gminy Kłomnice na
czele z Przewodniczącym Rady Adamem
Worwągiem, sołtysi sołectw Chmielarze,
Garnek, Kajetanowice, Karczewice i Piaski.
Wśród zaproszonych gości byli również
obecni członkowie Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich zgromadzonych na ceremonii. Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Kłomnice – p. Piotr Juszczyk, który przedstawił informacje na temat remontu sali
i poprosił księdza proboszcza o jej poświęcenie. Ceremonii poświęcenia sali dokonał Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Garnku Dariusz Tuczapski.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście,

którzy życzyli naszej orkiestrze dalszych
sukcesów.
Sołtys sołectwa Garnek p. Wiesława
Jędras w szczególny sposób podziękowała prezesowi OSP Karczewice-Garnek dh

Józefowi Kozie, za wszelkie starania i wsparcie, dzięki którym nasza orkiestra może doskonalić swoje umiejętności w tak komfortowym miejscu.
Po wystąpieniach zaproszonych gości
uroczystość uświetnił koncert Orkiestry
Dętej OSP Karczewice-Garnek pod przewodnictwem kapelmistrza p. Krzysztofa
Jabłońskiego.
Na zakończenie, przy aplauzie wszystkich słuchaczy Orkiestra zagrała utwór,
śpiewany przed laty przez Halinę Kunicką,
który nadal potwierdza fakt, że „jest w orkiestrach dętych jakaś siła”.
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Piknik strażacki w Zdrowej
Jarosław Łapeta
Tradycyjnie już w połowie sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej organizuje imprezy
rozrywkowe dla mieszkańców sołectwa oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

P

oczątki tej tradycji sięgają 2006 roku, kiedy to
po renowacji zbiornika wodnego w Zdrowej zorganizowano pierwsze spławikowe zawody wędkarskie, a towarzyszył im piknik wędkarski. Z biegiem
czasu imprezę wzbogacono o zawody dla dzieci
oraz turniej piłki siatkowej plażowej. Od roku 2012
w organizację imprezy włączyło się również sołectwo
i zorganizowano trzy edycje spartakiady sołectwa
Zdrowa, poszerzając tym samym ofertę rozrywkową
dla mieszkańców oraz dbając o ich integrację.
W bieżącym roku strażacy ze Zdrowej wymyślili nieco inną formułę tej imprezy, nazwaną
Piknikiem Strażackim. W naszej Gminie imprez
o takim charakterze dotychczas nie organizowano.
Nie wygaszając cyklicznych zawodów wędkarskich
i sportowych w tym roku, w dniach 13 i 14 sierpnia
odbył się pierwszy Piknik Strażacki.
Imprezę rozpoczęły zawody wędkarskie dla
dorosłych o puchar Wójta Gminy Kłomnice, które
rozpoczęły się w sobotę o godzinie 6. W zawodach
wzięło udział 18 zawodników, a ich zwycięzcą został
Adam Krzemiński przed Krystianem Dąbrowskim
i Krzysztofem Sołtysem. Puchary i nagrody wręczył
osobiście Wójt Piotr Juszczyk. Po krótkiej przerwie
o godzinie 14 rozpoczęły się zawody dla dzieci,
w których udział wzięło 19 uczestników, a zwycięzcą zawodów został Rafał Kowalik przed Piotrkiem
Kubanem i Oliwierem Dąbrowskim. Dekoracja
uczestników odbyła się tym razem przed remizą
OSP Zdrowa, gdzie na dzieci czekała puchary, dyplomy i liczne nagrody rzeczowe, które wręczył
również osobiście Wójt Gminy Piotr Juszczyk. Po
dekoracji młodzi uczestnicy zawodów mieli możliwość zobaczenia pokazy ratownictwa medycznego,
które przygotowali i przeprowadzili druhowie z OSP
Zdrowa. Wykonano je z użyciem profesjonalnego
„fantoma” oraz defibrylatora AEG, które pozwala
na prowadzenie akcji ratunkowej dla osób posiadających tylko ogólną wiedzę o udzielaniu pierwszej
pomocy. Jednostka w Zdrowej posiada w swoich
szeregach pięciu przeszkolonych ratowników medycznych oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia
takich działań. Wieczorem mieszkańcom i gościom
20

organizatorzy zapewnili dyskotekę, którą poprowadził Kamil DJ Pjanker’s, zapewniając doskonałą
muzykę a tym samym zabawę.
Drugi dzień pikniku już od godziny 10 rozpoczęły zawody w piłkę siatkową plażową do, których zgłosiło się sześć par siatkarskich z regionu
częstochowskiego. Zawody sędziowali Zbigniew
Warmuz i Agnieszka Zyskowska, a zwycięzcą zawodów została para Mateusz Auguścik i Oskar
Herman z Częstochowy, drugie miejsce przypadło parze: Konrad Kotas i Maciej Szadkowski,
trzecie Wojciechowi Karoniowi i Wojciechowi
Filipczykowi, czwarte Patrykowi Jakubczkowi
i Arkadiuszowi Sołtysowi. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Oskar Herman. W zawodach brała
również para ze Zdrowej Mateusz Pluciński i Daniel
Wojtal, jednak nie sprostała bardziej doświadczonym zawodnikom, niemniej gratulujemy naszym
młodym strażakom występu.
Jak przystało na piknik strażacki nie mogło
zabraknąć pokazów sprzętu strażackiego i tak
o 15 przed naszą remizę zajechał nowoczesny samochód ratownictwa chemicznego, będący na
wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr
2 w Częstochowie. Uczestnicy Pikniku oprócz podziwiania sprzętu, wzięli udział w prelekcji, którą
przeprowadzili funkcjonariusze Państwowej Straży
Pożarnej, którzy są również druhami naszej jednostki. Chętni poznali działanie aparatów ochrony
dróg oddechowych oraz warunki pracy w pełnym
umundurowaniu strażackim.
Kolejną atrakcją były zabawy dla dzieci i dorosłych z użyciem hydronetki i nalewaka używanych
podczas zawodów sportowo pożarniczych. Tutaj
dzieci i dorośli mogli zabawić się w strażaków, co
sprawiało im niemałą przyjemność. Dla dzieci, które mniej interesowały się pożarnictwem na placu
pracowała współpracująca z naszą OSP animatorka
Pani Agnieszka Siwa, która malowała twarze oraz
wyrabiała różne zabawki z balonów. Kolejka do
Pani prawie się nie kończyła, a radość i uśmiechy nie
miały końca. W tym czasie na placu zaczęły zbierać
się najmłodsze mażoretki oczekując na przyjazd

Orkiestry Dętej OSP Kłomnice, która tego dnia
koncertowała od samego rana. W nagrodę za oczekiwanie na zebranych posypał się „grad” cukierków
z motolotni, który zapewnił nam przyjaciel naszej
jednostki Pan Robert Worwąg z Borowna. Wreszcie
po długim oczekiwaniu dotarła nam gwiazda wieczoru w postaci Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
Kłomnice pod batutą Marcina Gały wraz z dwoma
grupami Mażoretek prowadzonych przez Panią
Anię Kościuch. Na tym jednak zabawa się nie skończyła ponieważ na placu cały czas funkcjonowały
dmuchane zamki, była darmowa wata cukrowa,
doskonała kawiarenka, bufet i muzyka. Gdyby nie
zmęczenie organizatorów impreza mogłaby trwać
jeszcze bardzo długo. Finałem drugiego dnia imprezy było losowanie nagród głównych w Strażackiej
Loterii Fantowej, którą nasza jednostka zorganizowała po bardzo długiej przerwie.
Takie wydarzenie nie doszło by do skutku, gdyby nie zaangażowanie bardzo dużej grupy osób z naszej jednostki, którzy już kilka miesięcy wcześniej
zaczęli przygotowania, a w dniach imprezy pracowali prawie bez przerw. Dziękujemy również naszym
licznym sponsorom, szczególnie Władzom Gminy
Kłomnice z panem Wójtem Piotrem Juszczykiem
na czele oraz Prezesowi i Radzie Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Kłomnicach, którzy w największym stopniu wsparli nasze działania. Dziękujemy
również Komendantowi Miejskiemu Państwowej
Straży Pożarnej Sławomirowi Olbrysiowi za oddelegowanie sprzętu i funkcjonariuszy do pokazów
i prelekcji.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i instytucjom za udzielone wsparcie. Pełną listę prezentujemy poniżej: Magdalena i Marek Kowalczykowie
Pracownia Artystyczna i Wyroby Gipsowe
Kłomnice, Józef Bik Pomoc drogowa i mechanika pojazdowa Zdrowa, Ewa i Tomasz Drab Sklep
EVITA Kłomnice, Piotr Postolski Firma Pono Mebel
Zdrowa, Katarzyna i Robert Dębscy Firma Albert
Zdrowa, Marcin Łapeta Firma HERKULES Zdrowa,
Małopolska Hodowla Roślin Nieznanice reprezentowana przez Panią Halinę Mazela, Dariusz Krakowiak
Firma KRAK-POL Kłomnice, Wojciech i Ryszard
Śliwakowscy Skład opału, kruszywa transport
Konary, Klaudia i Janusz Wiśniewscy Zdrowa, Firma
GOLIARD Rędziny reprezentowana przez kierownika Mariusza Żyłę, Firma PROCHEM Kłomnice,
Piotr Juszczyk Wójt Gminy Kłomnice, Firma DOTIS
Kłomnice, Anna i Tomasz Jaśkowscy Firma Flora
Witkowice, Wioletta Małolepsza Salon Fryzjerski
Kłomnice, Adam Worwąg Przewodniczący
Rady Gminy Kłomnice, Radni Gminy Kłomnice
Wojciech Szymczyk, Kazimierz Wilkoszewski,
Jarosław Łapeta, Andrzej Gorzelak Gospodarstwo
Sadownicze Zdrowa, Elżbieta i Andrzej Wartacz
Sklep AGD Kłomnice, Rafał Rachwalik Firma RAFMOT Kłomnice, Aneta Łapeta –skarbnik OSP
Zdrowa, CEMEX S.A Rudniki, Sekcja Wędkarska
przy OSP Zdrowa, Ochotnicza Straż Pożarna
Jackowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach.
Mamy nadzieję że w przyszłym roku zorganizujemy
jeszcze lepszą imprezę i zaangażujemy jeszcze większą grupę ludzi dobrej woli, którzy wesprą nasze
działania.
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Przekazanie auta
Michał Figzał, Rafał Cieślak

W niedzielę 3 lipca w Pacierzowie odbyła się uroczystość 95 lecia istnienia
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, połączona z przekazaniem
samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz gminnymi obchodami dnia strażaka.

O

godz. 16 spod stawu „Glinianka”
druhowie przemaszerowali na plac
przed remizą jednostki, gdzie odprawiona
została polowa Msza Święta celebrowana
przez kapelana Sławomira Galasińskiego
oraz Proboszcza parafii pw. św. Marcina
w Kłomnicach – ks. Mirosława Turonia.
Dowódca uroczystości dh. Michał
Tomaszewski złożył raport Wiceprezesowi
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
w Częstochowie dh. Przemysławowi
Zielińskiemu. Następnie przeprowadzono
przegląd pododdziałów, a po jego zakończeniu poczet f lagowy wciągnął f lagę państwową na maszt.
Po przywitaniu przybyłych gości dokonano poświęcenia samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz przekazano kluczyki do nowego nabytku. Przytoczono

również krótki rys historyczny jednostki. Kolejnym ważnym punktem programu była dekoracja sztandaru OSP
Pacierzów – Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa. Zasłużeni druhowie i druhny odznaczeni zostali Złotymi, Srebrnymi
oraz Brązowymi medalami „Za zasługi”,
za wysługę lat oraz odznakami „Strażak
Wzorowy”. Część dalsza to gratulacje,
podziękowania oraz okolicznościowe
przemowy. W obchodach wzięli udział
m.in.: Pani Poseł - Lidia Burzyńska, Wójt
Gminy Kłomnice - Piotr Juszczyk, Zastępca
Wójta - Adam Śliwakowski, Naczelnik
Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego
KM PSP w Częstochowie - st. kpt. Kamil
Dzwonnik, Komendant Komisariatu Policji
w Kłomnicach – Tomasz Kowalczyk, a także przedstawiciele władz samorządowych.

Akompaniament uroczystości tworzyła
Orkiestra Dęta OSP Karczeiwce – Garnek.
Nowym pojazdem jednostki OSP
Pacierzów jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy z 1992 roku zbudowany
na podwoziu MAN 12.232 FA. Posiada on
zbiornik na wodę o pojemności 2400 l oraz
autopompę o wydajności 1600 l/min przy
ciśnieniu 8 bar. Wszechstronna kabina
o układzie miejsc 2+3+4 wyposażona jest
2 stelaże na aparaty ochrony układu oddechowego. Samochód zastąpił wysłużonego
Stara 244. Na nowym samochodzie znajduje się m.in. zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 wraz z szynami Kramera, dwa
aparaty ochrony układu oddechowego, nowoczesne prądownice wodne, opryskiwacz
spalinowy do gaszenia pożarów traw, kurtyna wodna, środek pianotwórczy, ubranie
żaroodporne, sorbent, pompa pływająca
i szlamowa czy pilarka spalinowa.
W miarę możliwości finansowych, często z zewnętrznych źródeł strażacy kupują nowy sprzęt i udoskonalają samochód
- m.in. naklejono taśmy odblaskowe, dodano nowe stroboskopy kierunkowe aby
samochód był bardziej widoczny czy zamontowano sekcję sanitarną.
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Co z tym sportem w Gminie Kłomnice?!
Krzysztof Wójcik
Przez dziesięciolecia funkcjonowały w całej Polsce wiejskie kluby sportowe
utrzymujące amatorskie drużyny piłkarskie. W naszej Gminie była to kłomnicka
„Pogoń”, „Orkan” w Rzerzęczycach, „Warta” w Zawadzie, „Zryw”
w Garnku i później „Metal” w Rzekach.

P

odobny układ powstał, gdy władze komunistyczne w 1947 r. utworzyły Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe. Miało ono zajmować się organizowaniem życia sportowego młodzieży na wsi. Zmieniały się warunki
społeczne i polityczne, ale układ ten dotrwał
do końca XX wieku, przynajmniej w Gminie
Kłomnice. Pojawił się wtedy pomysł powołania
Gminnego Klubu Sportowego, klubu „matki”
obejmującego wszystkie miejscowości – jak
nazwali go pomysłodawcy takiego rozwiązania. Z ówczesnych wypowiedzi władz Gminy
i kilku działaczy wynikało, że miało to na celu:

Sportowy sukces
Gimnazjalistek
z Kłomnic
Agnieszka Fertacz-Bekus
W dniu 06.10.2016r w Gimnazjum
w Kłomnicach został rozegrany finał
„Gimnazjady powiatu częstochowskiego
w piłce nożnej dziewcząt”.

W

turnieju brały udział drużyny
z: Mstowa, Lelowa, Kruszyny i Kłomnic.
Mistrzostwo powiatu częstochowskiego zdobyły uczennice Gimnazjum w Kłomnicach
w składzie: Nicola Wojciechowska, Emilia
Fidler, Rozalia Ligocka, Julia Śliwakowska,
Joanna Wasilenko, Paulina Kołodziejczyk,
Julia Matuszczyk, Kinga Pruban, opiekun –
Agnieszka Fertacz-Bekus. Na II miejscu zostały sklasyfikowane uczennice Gimnazjum
w Kruszynie, na III miejscu uczennice
Gimnazjum z Lelowa i na IV miejscu uczennice Gimnazjum w Mstowie.
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po pierwsze skoncentrowanie najlepszych piłkarzy w jednej drużynie i zwiększenie przez to
szans na większy sukces w rozgrywkach ligowych na poziomie IV ligi, a po drugie promowanie uzdolnionej sportowo młodzieży w gminie
i jej efektywne szkolenie oraz po trzecie promowanie przez sport Gminy Kłomnice i bardziej efektywne wsparcie sportu przez władze
Gminy i innych sponsorów. W założeniach
realizacja tego pomysłu nie miała likwidować
istniejących klubów, a przekształcać je w części klubu macierzystego tzn. GLKS-u Gmina
Kłomnice pod nazwami np. Rzeki Wielkie
GLKS Gmina Kłomnice. Mimo, że początkowo
taką współpracę planowały trzy kluby, ostatecznie do nowej formy przystąpiły tylko kluby
z Kłomnic i Rzek.
Co przyniosła realizacja tego pomysłu? Czy
eksperyment się udał czy nie? Czy osiągnięto
założone cele? Co dalej ze sportem w Gminie
Kłomnice? Na te pytania szukam odpowiedzi
u aktualnych i ówczesnych działaczy sportowych i władz gminnych.
Wójt Gminy Piotr Juszczyk powiedział:
Chciałbym przede wszystkim chronić i wspomagać wszelkie oddolne inicjatywy sportowe oraz
chronić amatorski charakter sportu w Gminie
Kłomnice. Miejscowe kluby sportowe mają swoje tradycje i są dumą lokalnych społeczności.
Wspomniany pomysł GLKS Kłomnice raczej
był z tym sprzeczny. Z drugiej strony realizacja
tego pomysłu była pierwszą próbą odejścia od
starego modelu sportu wiejskiego wymyślonego
jeszcze przez komunistów. Z trzeciej z kolei strony sport w Gminie Kłomnice wymaga zarówno
koordynacji, jak też umiejętnego wsparcia. Nad
tym trzeba się poważnie zastanowić i to w szerszym gronie. Trzeba też odpowiedzieć sobie na
pytanie: czy to, co jest teraz, jest dobre i tylko
trzeba doskonalić, czy też zrezygnować i tworzyć jeszcze inne rozwiązanie?!
Prezes LKS „Pogoń” Artur Raźniak tak
mówi o realizacji swojej koncepcji:
Przyniosła krótką integrację między klubami. W treningach i meczach mogli razem
uczestniczyć zawodnicy z naszych klubów mając razem wspólny cel. Krótko to trwało, ale
można było udowodnić, że współpraca jest możliwa. Zawodnicy razem chcieli osiągnąć więcej
nie patrząc tylko na własne dobro. Rozumieli,
że Gmina Kłomnice jest wspólną małą ojczyzną,
którą chcą promować nie patrząc na „podwórkowe” animozje.
Poza tym powstał największy klub piłkarski w Powiecie Częstochowskim z najmniejszą

dotacją z tych, które grają w Lidze Okręgowej.
W klubie działają drużyny młodzieżowe w każdej kategorii wiekowej z udziałem również
dziewcząt. Uczestniczy w nich młodzież z całej
niemal Gminy. Seniorzy prawie do końca kolejki
w Lidze Okręgowej walczyli o IV Ligę, co jest bez
precedensu w naszej historii.
Powstała również Akademia Sportu Gminy
Kłomnice, która również przyniosła wymierne
efekty w postaci drużyn piłkarskich w Garnku.
Prezes Artur Raźniak przyznaje, że nie udało się osiągnąć wszystkich celów, ale podkreśla
jednak pozytywy. Wymienia prawidłowy system szkolenia, w którym uczestniczą nauczyciele – trenerzy. Na wysokości zadania stanęli
zawodnicy i niektórzy działacze. Zniknęła zasada wśród klubów z Rzerzęczyc, Zawady i Rzek,
że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, tzn.
Kłomnice. Nie osiągnięto jednak rozsądnego
porozumienia między działaczami. Patrząc
w przyszłość – mówi Artur Raźniak – dobrze
jest brać przykład z regionów, które odniosły
sukces. Przeprowadzając audyt oraz analizę
SWOT dla naszego gminnego sportu amatorskiego otrzymamy oczywiste wnioski.
Co tym sądzą inne kluby sportowe w Gminie?
Paweł Wilk, prezes LKS „Warta” w Zawadzie,
powiedział, że trudno mu oceniać ten pomysł,
ale zarazem sformułował dość radykalne stanowisko: my jako klub od razu zrezygnowaliśmy,
gdyż nie chcemy być zaściankiem. Chcemy posiadać swój klub i swoją tożsamość! Nie wykluczamy oczywiście współpracy, która cały
czas trwa, bo wymieniamy się zawodnikami
i staramy się, aby się rozwijali!
Klub z Zawady docenia jednak osiągnięcia GLKS-u stwierdzając, iż „szkolenie
w Kłomnicach jest na bardzo wysokim poziomie, nam niestety brakuje infrastruktury, co
powoduje, że jest nam coraz ciężej...” Wydaje
się, że jest to naturalne pole współpracy na
terenie Gminy Kłomnice, ponieważ wynika
z naturalnych potrzeb.
Zdają sobie z tego sprawę działacze innych
klubów sportowych i wyrażają podobne zdanie
na temat GLKS-u i współpracy. Dość jednoznacznie potraktował swoją współpracę Klub
Sportowy „Metal” Rzeki Wielkie, który wrócił do swojej odrębności i nazwy. Największe
ambicje mają działacze „Orkanu” Rzerzęczyce,
którzy chcieliby dopracować się własnego systemu szkolenia. Sam GLKS Gmina Kłomnice,
w roku swego jubileuszu 70-lecia, też pewnie
będzie chciał wrócić do swojej, utrwalonej tradycją, nazwy „Pogoń”.
Podsumowując powyższe, sport, a konkretnie piłka nożna na terenie Gminy Kłomnice,
jest na zakręcie, i przed organizatorami stoi
wysiłek wypracowania skutecznego modelu
funkcjonowania, a szczególnie współpracy,
szkolenia i wsparcia.
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Piłkarze „Pogoni” Kłomnice na pochodzie
1-majowym w latach 50-tych
Krzysztof Wójcik
W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chciałbym przedstawić zdjęcie, w nieco innej
formule niż do tej pory. Są na nim co prawda obiekty z centrum Kłomnic z lat 50tych XX wieku, jednakże najważniejsi są tu ludzie. Jest to prawdopodobnie jakiś
fragment pochodu pierwszomajowego z tego okresu. W takich uroczystościach
zobowiązane były uczestniczyć wszystkie instytucje i organizacje pod groźbą
„podpadnięcia” władzy. Były to zresztą znakomite okazje by zaprezentować się
społeczeństwu Kłomnic. Tak to też potraktowali piłkarze naszego LZS –u „Pogoń”

P

rezentowana fotografia związana jest
z apelem jaki chciałbym skierować do
czytelników. Nie wszystkie osoby tu przedstawione zostały rozpoznane, albo też rozpoznane z pewnym tylko prawdopodobieństwem. Zwracam się z prośbą o jakąkolwiek
informację o przedstawionych osobach.
Może ktoś rozpozna na nim siebie. Klub
piłkarski, którego uczestników widzimy na
zdjęciu powstał w 1947 r. i w przyszłym roku
obchodzić będzie swój jubileusz 70-lecia
istnienia. Jednym z założycieli był Tadeusz
Gonera, a jego pierwszym prezesem został
Tadeusz Łazowski nasz miejscowy lekarz

dentysta. Być może za jego prezesury odbył się wspominany tutaj pochód. Zdjęcie
umieszczone jest w Kronice klubu i z podpisu wynika, że na czele idzie z piłką Klemens
Zajder, jednakże osoby z którymi rozmawiałem miały wątpliwości. Również pozostałe
osoby ze zdjęcia wymagają rozpoznania lub
potwierdzenia.
Nasza kłomnicka „Pogoń” dostarczała kibicom ogromne emocje przez długie
lata, a mecze na jej boiskach ściągały widzów z całej okolicy. Piłkarze toczyli boje
zarówno z sąsiednimi drużynami, ale też
brali udział w rozgrywkach o Puchar Polski

(od 1950 r.), jak też w lokalnej lidze najpierw w klasie C, a później ze zmiennym
szczęściem w wyższych klasach. Obecnie,
od 2011 r., kłomnicki klub występuje pod
nazwą GLKS Kłomnice i notuje sporo sukcesów w lidze okręgowej. Przygotowując
się do jubileuszu zbiera rozproszone do tej
pory informacje i pamiątki, aby z jednej
strony poznać swoją tradycję, a z drugiej
godnie uhonorować tych wszystkich, którzy na przestrzeni lat przyczyniali się do
sukcesów sportowych.
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami oraz zachęcam do
kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.
com. Poszukuję od dawna zdjęć niektórych
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. starego
dworu w Kłomnicach, dworu w Konarach,
itp. Z góry dziękuję i jednocześnie zachęcam
do poszukiwań!
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