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Drodzy czytelnicy

Jak co rok o tej porze prezentujemy mieszkańcom gminy nowy budżet, jaki 
został uchwalony przez radnych naszej gminy. Każdy kolejny budżet, jest w du-
żej mierze kontynuacją poprzednich, bo dotyczy realizacji tych samych zadań 
własnych gminy. Oświata, pomoc społeczna, budowa i utrzymanie bieżące dróg, 
bezpieczeństwo publiczne, zabezpieczenie mieszkańców w wodę, koszty funkcjo-
nowania urzędu gminy, to od lat główne wydatki budżetu. Żeby wydawać, trzeba 
mieć dochody, na które składają się różne podatki, subwencja wyrównawcza, oraz 
zaciągane kredyty i pożyczki, a także dotacje unijne na różne zadania inwestycyj-
ne. Trzeba również wspomnieć o współpracy z powiatem przy różnych zadaniach 
drogowych. W 2012 roku dołożyliśmy 400 000 zł do przebudowywanej drogi po-
wiatowej z Kłomnic do Św.Anny, w tym roku dołożymy ponad 700 000 do tego 
samego zadania. Oczywiście dokładamy tylko do robót jakie zostaną wykonane, 
na terenie naszej gminy. Ogółem panuje taka zasada, że gminy razem z powiatem, 
pokrywają koszty przebudowy lub budowy dróg powiatowych, na swoim terenie. 
W tym roku w budżecie gminy, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie 
wydatków, przybyła nowa pozycja. Dotyczy gospodarki odpadami. Od lipca 2013 
roku gmina, ma obowiązek odbierać od swoich mieszkańców, odpady przez nich 
wyprodukowane i dostarczyć je do tzw. instalacji regionalnych, poprzez firmy, któ-
re wygrają przetarg na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Obecnie trwają 
prace nad przygotowywaniem dokumentów przetargowych. Firmie, która wygra 
przetarg trzeba będzie oczywiście zapłacić. Pieniądze na ten cel, muszą wpłynąć do 
budżetu, od mieszkańców gminy w formie ustalonych opłat. Szerzej na ten temat 
będziemy informować mieszkańców, gdy sejm skończy prace, nad poprawkami do 
ustawy o gospodarce odpadami. Wówczas będzie można, przyjąć w ostatecznym 
kształcie, cały pakiet dokumentów niezbędnych aby można było realizować zało-
żenia ustawy. Jak każdy inny dokument, uchwalony przez radę gminy, również całą 
uchwałę budżetową, można znaleźć na stronie internetowej naszej gminy. Ogółem 
trzeba jednak powiedzieć, że nie będzie to rok dużych inwestycji. Nadchodzi nowe 
rozdanie środków unijnych na lata 2014 – 2020 i musimy spłacać już zaciągnięte 
zobowiązania. Chcąc w przyszłości, pozyskać nowe dotacje, musimy mieć możli-
wość, zaciągania nowych kredytów na wkład własny. 
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Budżet Gminy Kłomnice na 2013 rok
Halina Paruzel-Tkacz 

Rada Gminy Kłomnice na sesji w dniu 28.12.2012 roku uchwaliła Budżet Gminy Kłomnice na 2013 rok Uchwałą Nr 
155/XX/2012.

I.  DOCHODY  41 774 186,00
z tego:

1) Majątkowe  5 489 199,00
a) ze sprzedaży składników majątkowych  170 000,00
b) środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji  5 319 199,00

2) Bieżące  36 284 987,00
a) subwencja część wyrównawcza  4 370 884,00
b) subwencja część oświatowa  10 892 027,00
c) dotacje na zadania zlecone  3 719 762,00
d) dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień  1 200,00
e) dotacja na zadania własne  527 990,00
f ) dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego  476 957,00
g) dochody własne  16 296 167,00

 II. WYDATKI  43 156 139,00
z tego:

1) Majątkowe  8 640 857,00

a) zakupy inwestycyjne   188 000,00
−	 wykup gruntów  30 000,00
−	 zakupy urzędu gminy (sprzęt komp., monitoring)  30 000,00
−	 program – plan zagospodarowania przestrzennego  10 000,00
−	 zakupy OSP - systemy DSP  10 000,00
−	 zakup samochodu do przewozu osób niepełnosp.  90 000,00
−	 wydatki majątkowe Funduszu sołeckiego  18 000,00

	zakup altany w msc. Kłomnice  5 000,00
	zakup wiaty przystankowej w Zdrowej  7 000,00
	zakup nagłośnienia do świetlicy w Zdrowej  6 000,00

b)  dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień i umów 
  z innymi jednostkami samorządu terytorialnego   1 316 220,00
−	 realizacja wspólnego projektu „E-region”  36 220,00
−	 realizacja zadania drogowego przez Powiat Częstochowski  720 000,00
−	 realizacja zadania pn. „Przebudowa bud. OSP Pacierzów z przezn. części 

powierz. na funkcjon. filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacierzowie” 560 000,00

c) realizacja zadań inwestycyjnych   7 136 637,00
−	 modernizacja rowów   30 000,00
−	 modernizacja przepompowni ścieków w Kłomnicach 

oraz rozbudowa wodociągów gminnych  300 000,00
−	 dokumentacja ul. Księża w Kłomnicach  40 000,00
−	 modernizacja oświetlenia  100 000,00
−	 budowa oczyszczalni ścieków Nieznanice  1 415 000,00
−	 budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w Kłomnicach 4 000 000,00
−	 inwestycje realiz. przez Schronisko dla zwierząt AS 

(boksy dla psów, solary, budowa budynku gospod.)  40 000,00
−	 wyciszenie hali sportowej w ZS Kłomnice  120 000,00
−	 adaptacja budynku w Zdrowej na potrzeby GOPS  600 000,00
−	 modernizacja instalacji c.o. w ZS w Skrzydlowie  100 000,00

www.klomnice.pl
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−	 modernizacja drogi na Jamrozowiznę  203 000,00
−	 budowa gminnego punktu odpadów  100 000,00
−	 zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego  88 637,00

	oświetlenie Adamów  15 000,00
	ogrodzenie placu Bartkowice  12 400,00
	modernizacja bud. OSP Pacierzów  10 337,00
	rozbudowa oświetlenia ulicznego Lipicze  3 000,00
	budowa zbiornika p.poż. w Konarach  19 900,00
	projekt odwodnienia ul. Janaszewskiej  5 000,00
	modernizacja budynku komunal. w Zawadzie  23 000,00

2) Bieżące  34 515 282,00

Wydatki ogółem w kwocie 43 156 139,00 z podziałem na działy:
dział 010 – rolnictwo i łowiectwo  3 644 503,00
dział 020 – leśnictwo  10 100,00 
dział 500 – handel  11 350,00
dział 600 - transport i łączność  5 213 223,00
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa   77 850,00
dział 710 – działalność usługowa  122 800,00
dział 750 – administracja publiczna  3 158 820,00
dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państ...  2 415,00
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.  991 037,00
dział 757 – obsługa długu publicznego   820 000,00
dział 758 – różne rozliczenia  280 000,00
dział 801 – oświata i wychowanie  17 788 928,00
dział 851 – ochrona zdrowia  206 292,00
dział 852 – pomoc społeczna   6 404 775,00
dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza  333 405,00
dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  2 455 191,00
dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1 416 450,00
dział 926 – kultura fizyczna i sport  219 000,00

III. PRZYCHODY  7 150 596,98
1) pożyczka na adaptację budynku na potrzeby GOPS  163 887,00
2) emisja obligacji  6 236 113,00
3) wolne środki  750 596,98

IV. ROZCHODY  5 768 643,98
1) spłaty kredytów i pożyczek  3 718 331,98
2) spłata kredytów otrzymanych na prefinansowanie  2 040 312,00
3) udzielone pożyczki  10 000,00

Wyciąg ze zbioru uchwał dotyczących stawek 
podatkowych na rok 2013 

Marta Dumin

Wykonanie tych uchwał powierzone zostało przez Radę Gminy Wójtowi. Wchodzą one w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości:

1. OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w  ewidencji gruntów 
i budynków od 1m² powierzchni 0,84 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni 4,51 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² powierzch-
ni 0,20 zł

›››
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2. OD BUDYNKÓW LUB ICH 
CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni 
użytkowej 0,70 zł
b) związanych z  prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1m² pow. użytkowej 19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1m² 
pow. użytkowej 10,65 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności 
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowot-
nych od 1m² pow. użytkowej 4,63 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² pow. użyt-
kowej 4,16 zł

Stawki podatku rolnego na 2013r. wyno-
szą:

* 150,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla 
gruntów gospodarstw rolnych
* 300,00 zł dla gruntów pozostałych wy-
nikających z ewidencji gruntów i budyn-
ków (do 1ha pow.).

Podatek rolny stanowi równowartość 
pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw 
rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadających 
grunty do 1 ha, obliczone wg średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów roku podatkowego. Zgod-
nie z  Komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z  dnia 19 paź-
dziernika 2012r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2012 r. średnia cena skupu żyta 
wyniosła 75,86 zł za 1 dt.

Rada Gminy Kłomnice w  dniu 
03.12.2012 roku podjęła uchwałę w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na rok 2013 do 
kwoty 60,00 zł za 1 dt. Stawka podatku 
rolnego wynosi jak wyżej.

Stawka podatku leśnego na 2013 r. 
wynosi 41,0124 zł za 1 ha powierzchni. 
Podatek leśny stanowi równowartość pie-
niężną 0,220 m³ drewna, obliczonej wg 
średniej ceny sprzedaży drewna za pierw-
sze trzy kwartały 2012 r., która wyniosła 
186,42 zł.

Przypomina się iż, obowiązkiem każ-
dego podatnika jest płacenie podatku 
w  ustawowych terminach płatności tj. 
I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III 
rata do 15 września oraz IV rata do 15 li-
stopada. Nie wpłacenie podatku w/w ter-
minach spowoduje wystawienie upomnie-
nia, a następnie tytułu wykonawczego do 
Wydziału Egzekucji Urzędu Skarbowego.

Ze względu na objętość materiału 
zainteresowanych informacjami doty-
czącymi wysokości podatku od środków 
transportowych odsyłamy do strony inter-
netowej: www.bip.klomnice.pl, gdzie też 
w dziale uchwały znajduje się kompletna 
treść wszystkich aktów prawnych tworzo-
nych przez Urząd Gminy. «

Zmiany w obowiązku meldunkowym
Anna Śliwakowska

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązu-
ją niektóre zmiany dotyczące 
obowiązku meldunkowego:

• aby zameldować się nie musimy się 
najpierw wymeldować - wszystkie 
te czynności wykonamy w  urzędzie, 
gdzie będziemy dokonywać zameldo-
wania,

• dłuższy jest termin zgłoszenia mel-
dunku - z dotychczasowych 4 dni, ter-

min został wydłużony do 30 dni,
• przy zameldowaniu nie musimy po-

dawać informacji o wykształceniu, czy 
obowiązku wojskowym, nie mamy 
również obowiązku przedkładania 
książeczki wojskowej,

• zgodnie z  oczekiwaniami obywateli 
można dopełnić formalności meldun-
kowych w urzędzie przez ustanowio-
nego pełnomocnika. Oznacza to, że 

ustanowiony przez nas pełnomocnik 
może nas m.in. zarówno zameldować, 
jak i  wymeldować z  miejsca pobytu 
stałego oraz z  miejsca pobytu czaso-
wego, trwającego ponad 3 miesiące,

• ponadto od 1 stycznia 2013 roku znik-
nął obowiązek zameldowania obywa-
teli polskich oraz obywateli UE na 
pobyt czasowy nie przekraczający 3 
miesięcy. «

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kłomnice 
DROGI GMINNE

Odśnieżanie dróg gminnych na tere-
nie Gminy Kłomnice prowadzone jest 
zgodnie z podziałem na wyodrębnione 
strefy przez jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych w  Zdrowej, Kłom-
nicach, Rzerzęczycach, Zawadzie, Ko-
narach i  Karczewicach.Posypywaniem 
dróg gminnych piaskiem z solą zajmuje 
się firma GRAMET, Tadeusz Modla-
siński, ul. Częstochowska 7a, 42-270 
Kłomnice na postawie umowy z Gmi-
ną Kłomnice.

Wszelkie uwagi odnośnie odśnieżania 
i  posypywania dróg gminnych można 
zgłaszać w Urzędzie Gminy w Kłom-
nice, tel. 34 3281 122 wewn. 122

DROGI POWIATOWE

Za zimowe utrzymanie dróg powiato-
wych na terenie Gminy Kłomnice od-
powiada:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, 
42-270 CZĘSTOCHOWA,  

UL. SOBIESKIEGO 9
tel. 34 322 92 22, fax. 34 378 54 68

DROGA KRAJOWA DK-91

Za zimowe utrzymanie jedynej drogi 
krajowej przebiegającej przez Gminę 
Kłomnice (droga DK-92) odpowiada

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Obwód Drogowy - Rząsawa
tel./fax 34 362 78 11

›
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Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego!
Anna Śliwakowska

Uwaga minęło już ponad 10 lat od 
wydania pierwszych dowodów 
osobistych w  formie dyskie-

tek. Sprawdź ważność swojego dowodu 
osobistego. Termin ważności znajduje się 
w prawym dolnym rogu dowodu osobi-
stego.

Z rejestrów ewidencji Gminy Kłomni-
ce ustalono, że do chwili obecnej 88 osób 
nie wystąpiło o wymianę dowodu osobi-
stego z powodu upływu terminu ważności 
dokumentu. 

Poniżej przedstawiamy informacje do-
tyczące dowodu osobistego, sposobu zała-
twienia i dokumentów jakie są niezbędne 
do otrzymania dowodu osobistego. 

Dowód osobisty jest dokumentem 
stwierdzającym tożsamość osoby, po-
świadczającym obywatelstwo polskie oraz 
uprawniającym obywateli polskich do 
przekraczania granic państw członkow-
skich Unii Europejskiej, państw Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego nienale-
żących do Unii Europejskiej oraz państw 
niebędących stronami umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, których 
obywatele mogą korzystać ze swobody 
przepływu osób na podstawie umów za-
wartych przez te państwa ze Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowski-
mi, uznających ten dokument za wystar-
czający do przekraczania ich granicy.

Termin i sposób załatwienia:

Złożenie wniosku o wydanie dowodu 
osobistego wymaga osobistego stawien-
nictwa osoby, której wniosek dotyczy, 
z  wyjątkiem małoletnich do ukończenia 
5 roku życia. Wniosek o wydanie dowo-
du osobistego w  imieniu osób, które nie 
posiadają pełnej zdolności do czynności 
prawnych składają rodzice, ustanowieni 
przez sąd opiekunowie lub kurator.

W  przypadku, gdy osoba nie może 
złożyć wniosku o wydanie dowodu osobi-
stego lub nie może osobiście odebrać do-
wodu osobistego w organie gminy - z po-
wodu choroby, niepełnosprawności lub 
„innej niedającej się pokonać przeszkody”, 
osoba zawiadamia o  tym organ gminy. 
W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odby-
wa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli 
pozwalają na to okoliczności, w jakich się 
ona znajduje.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie dowodu osobi-
stego należy dołączyć:
1. dwie wyraźne i  jednakowe fotografie 

o  wymiarach 35 x 45 mm, odzwier-
ciedlające aktualny wizerunek osoby, 
której wniosek dotyczy, przedstawiające 
tę osobę bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby 
ukazywały głowę w pozycji lewego pół-
profilu i  z  widocznym lewym uchem, 
z zachowaniem równomiernego oświe-
tlenia twarzy;

2. odpis skrócony aktu urodzenia - 
w  przypadku osób, które nie wstąpiły 
w związek małżeński;

3. odpis skrócony aktu małżeństwa.
Do wniosku o ponowne wydanie do-

wodu osobistego nie załącza się wymie-
nionych powyżej odpisów aktów stanu 
cywilnego, jeżeli dane zawarte w  dowo-
dzie osobistym nie uległy zmianie, a w do-
kumentacji dowodowej znajdują się te 
odpisy, lub dokumenty te zostały sporzą-
dzone w urzędzie stanu cywilnego miej-
sca, w którym osoba ubiega się o wydanie 
dowodu osobistego.

Jeżeli dane zawarte w  dokumentach 
budzą wątpliwości co do obywatelstwa 
osoby, na żądanie organu gminy, do wnio-
sku należy dołączyć dokument potwier-
dzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Osoba z  wrodzonymi lub nabytymi 
wadami narządu wzroku może załączyć 
do wniosku fotografie przedstawiające ją 
w okularach z ciemnymi szkłami. W ta-
kim przypadku do wniosku załącza się 
również orzeczenie o  niepełnosprawno-
ści osoby do 16 roku życia lub orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności osoby, któ-
ra ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej 
lub nabytej wady narządu wzroku, wydane 
zgodnie z przepisami o orze-
kaniu o  niepełnosprawności 
i  stopniu niepełnosprawno-
ści.

Osoba nosząca nakrycie 
głowy zgodnie z  zasadami 
swojego wyznania może za-
łączyć do wniosku fotografie 
przedstawiające ją z  nakry-
ciem głowy. W takim przy-
padku do wniosku załącza 

zaświadczenie o przynależności do wspól-
noty wyznaniowej.

Dowód osobisty odbiera się osobiście 
z wyjątkiem następujących przypadków:

1. dowód osobisty wydany małoletniemu, 
który nie ukończył 13 roku życia od-
biera jeden z rodziców lub opiekunów 
ustanowionych przez sąd;

2. dowód osobisty wydany osobie ubez-
własnowolnionej całkowicie pozosta-
jącej pod władzą rodzicielską odbiera 
jeden z rodziców;

3. dowód osobisty wydany osobie ubez-
własnowolnionej całkowicie nie pozo-
stającej pod władzą rodzicielską odbiera 
opiekun ustanowiony przez sąd;

4. dowód osobisty wydany małoletniemu, 
który ukończył 13 rok życia nie mają-
cemu obowiązku posiadania dowodu 
osobistego odbiera osobiście małoletni 
albo jeden z rodziców lub opiekun usta-
nowiony przez sąd;

5. dowód osobisty wydany osobie ubezwła-
snowolnionej częściowo odbiera ta oso-
ba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Termin załatwienia sprawy:

1. do trzydziestu dni od daty złożenia 
wniosku

2. w szczególnych przypadkach w/w ter-
min może być krótszy lub dłuższy

Ważność dowodu osobistego:

1. 10 lat od daty jego wydania – w przy-
padku osób, które ukończyły 18 lat

2. 5 lat od daty wydania – w przypadku 
osób, które nie ukończyły 18 roku życia;

3. na czas nieoznaczony – w  przypadku 
osoby, która ukończyła 65 rok życia, 
jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie 
dowodu osobistego z takim terminem 
ważności. «
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Inwestycje pod koniec 2012 roku
Marlena Bąk

W  IV kwartale 2012r. w  na-
szej gminie oddano do 
użytku oświetlenie uliczne  

w  miejscowości Adamów, przy ul. Ża-
biej, w  Garnku przy ul. Błonie oraz 
doświetlono drogę wraz z  chodnikiem 

w  msc. Kłomnice przy ul. Bartkowic-
kiej i w Bartkowicach przy ulicy Świer-
czewskiego. Na oświetlenie uliczne 
wydatkowano kwotę z  budżetu gminy 
w wysokości ponad 100 tys. zł. 

Oddano do użytkowania ponad 2 

km nowej sieci wodociągowej w  miej-
scowości Zberezka II w ulicach Łąkowej 
i Leśnej. Koszt inwestycji to kwota po-
nad 150 tys. zł., z czego 135 tys. zł. pozy-
skano z Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach z  Wydziału Bezpieczeństwa 
 i  Zarządzania Kryzysowego, pozosta-
łe to środki własne gminy. Zachęcamy 
mieszkańców do podłączenia swoich bu-
dynków do sieci wodociągowej. 

W  grudniu 2012 roku zakończono 

Rozdział wód rzeki Warty na właściwe 
koryto oraz Kanał Młynówki 

Adam Śliwakowski

W  ramach przedmiotowego 
zadania, którego inwesto-
rem był Regionalny Za-

rząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
wykonano budowle i  ubezpieczenia 
w rejonie wlotu do Kanału Młynówka 
w km 697+930 rzeki Warty w miejsco-
wości Śliwaków. Celem przedsięwzięcia 
było zapewnienie stabilności rozdziału wód 
rzeki Warty na właściwe koryto oraz Kanał 
Młynówki w  sposób gwarantujący opty-
malne korzystanie z  zasobów wodnych 
oraz ochrona środowiska przyrodniczego.

Zakres robót obejmował biotechnicz-
ną renowację koryta rzeki Warty w rejo-
nie budowli wlotowej - dla zachowania 
właściwej szerokości koryta w dnie tj. 16 
m dokonano korekty lewego brzegu, po-
nadto na prawym i  lewym brzegu rzeki 
w  rejonie budowli przelewowej wyko-
nano tamę równoległą z  narzutem ka-
miennym. Wykonano również  budowlę 
wlotową do kanału Młynówki - przelew 

boczny o długości 20,00 m składający się 
z następujących elementów:
• przelew ze ścianki szczelnej stalowej 

o całkowitej wysokości 6,00 m i dłu-
gości 39,60 m. Korpus przelewu wy-
konany został z narzutu kamiennego 
na geowłókninie, a  na powierzchni 
przelewu wbudowany został materac 
gabionowy o  gr. 30,00 cm. W  celu 
zapewnienia stałego biologiczne-
go przepływu w  Kanale Młynów-
ka, w korpusie budowli przelewowej 
umieszczono rurę ø 500 mm o  wy-
datku Q ~ 0,2 m3/s.

• niecka wypadowa o  głębokości 60 
cm i zmiennej długości 6,00 – 18,00 
m. Na obrzeżach niecki zabite zo-
stały ścianki szczelne do głębokości 
4,0 m zwieńczone oczepem betono-
wym. Ubezpieczenia niecki zostały 
wykonane na geowłókninie z  koszy 
gabionowych grubości 50 cm w dnie 
i materacy gabionowych grub. 30 cm 

na skarpach o nachyleniu 1:1,5 - 1:2 
powyżej ścianek szczelnych.

• bystrze o  szerokości 6,0 m, długości 
30,0 m, spadku dna 5 % i konstruk-
cji podobnej do niecki wypadowej. 
Poniżej bystrza wbudowany został na 
długości 10,0 m materac faszynowo - 
kamienny o grubości 60 cm. 
Wykonawcą przedmiotowego zada-

nia była wybrana w  wyniku przetargu 
nieograniczonego Spółka Akcyjna RPM, 
mająca swoją siedzibę w Lubliniec, przy 
ul. Niegolewskich 7.

Roboty wykonane w  ramach przed-
sięwzięcia zrealizowane zostały w okre-
sie od 24.09.2012 r. do 13.12.2012 r. ze 
środków finansowych z rezerwy celowej 
budżetu państwa na przeciwdziałanie 
i usuwanie skutków powodzi. 

Całkowita wartość zadania wynosiła: 
brutto 2 061 759,81 zł (słownie: dwa mi-
liony sześćdziesiąt jeden tysięcy siedem-
set pięćdziesiąt dziewięć zł 81/100). «

www.klomnice.pl
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budowę drugiego w naszej gminie kom-
pleksu boisk sportowo rekreacyjnych 
w  msc. Nieznanice, który został zreali-
zowany w ramach programu „Moje bo-
isko – Orlik 2012” Głównym założeniem 
i  celem programu jest udostępnienie 
dzieciom i  młodzieży nowoczesnej in-
frastruktury sportowej w celu aktywnego 
uprawiania sportu i  rozwoju fizycznego 
oraz popularyzacja aktywnego stylu życia.
W skład całego kompleksu wchodzi: 

• boisko do piłki nożnej z  trawy syn-
tetycznej (sztucznej) o  wymiarach 
30x62m;

• boisko wielofunkcyjne (do piłko ko-
szykowej i  siatkowej) o  nawierzch-
ni poliuretanowej o  wymiarach 
19,1x32,1m;

• budynek sanitarno szatniowy;
• kompleks jest ogrodzony i oświetlony.
Koszt inwestycji to kwota: 1.335.088,64 
zł. Środki finansowe na ten cel pocho-

dziły z:
• budżetu państwa – 500 000,00 zł
• budżetu województwa – 333  000,00 

zł.
• budżetu gminy – 502 088,64 zł.

Kompleks jest ogólnodostępny i nie-
odpłatny. W  okresie wiosennym będzie 
można korzystać z nowego obiektu, lecz 
już teraz wszystkich miłośników sportu 
serdecznie zapraszamy. «

Zwrot podatku akcyzowego
Adam Śliwakowski

Każdy rolnik, który chce odzy-
skać w 2013 r. część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej powi-
nien zbierać faktury VAT. W terminie 
od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 
r. należy złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca poło-
żenia gruntów rolnych wraz z faktura-
mi VAT (lub ich kopiami) stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędowego 

w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 
stycznia 2013r.

W  terminie od 1 sierpnia 2013 r. 
do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z  fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w okresie od 1 
lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ra-
mach limitu zwrotu podatku określo-

nego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w  2013 r. 

wynosić będzie 81,70 zł * ilość ha 
użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w  ter-
minach: 30 kwietnia 2013 r. (w  przy-
padku złożenia wniosku w pierwszym 
terminie) oraz 31 października 2013 r. 
(w przypadku złożenia wniosku w dru-
gim terminie) gotówką w kasie urzędu 
gminy, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. «

Kwalifikacja wojskowa
Adam Równiak

W  związku z  ogłoszeniem 
Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych 

i Ministra Obrony Narodowej z dnia 
21 listopada 2012 r. w  sprawie prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w  2013 r. informujemy, iż ustalono 
termin trwania kwalifikacji wojsko-
wej na okres od dnia 4 lutego 2013 r. 
do dnia 30 kwietnia 2013 r. O termi-
nie stawiennictwa na kwalifikację woj-
skową mieszkańcy Gminy Kłomnice 
zostaną powiadomieni osobiście.

Do stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w okresie, o którym mowa, 
wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1994 r.;
2. mężczyzn urodzonych w  latach 

1989–1993, którzy nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w  latach 1992 
i 1993, które: zostały uznane przez 

powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na 
stan zdrowia, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakoń-
czeniem kwalifikacji wojskowej, 
zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolne do czynnej służby wojsko-
wej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upły-
wa po zakończeniu kwalifikacji 
wojskowej, i  złożyły, w  trybie art. 
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o  powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, wniosek o  zmianę 
kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w  latach 1989–
1994, posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby woj-

skowej, oraz kobiety pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwa-
lifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2012/2013 kończą 
naukę w  szkołach lub uczelniach 
medycznych i  weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicz-
nych, albo będące studentkami 
lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o których mowa w § 2 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie 
wskazania grup kobiet poddawa-
nych obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 
Nr 54, poz. 321);

5. osoby, które ukończyły 18 lat ży-
cia i  zgłosiły się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej, jeżeli 
nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby woj-
skowej.

Termin kwalifikacji wosjkowej dla 
mieszkańców Gminy Kłomnice przy-
pada na dni od 28 lutego do 4 marca 
2013 roku. «
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 Zmiany w świadczeniach rodzinnych
Monika Krawczyk, Renata Zając

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Dział Świadczeń 
Rodzinnych w  Kłomnicach 

informuje, iż w  dniu 1 stycznia 2013 
roku weszła w życie ustawa o zmianie 
ustawy o  świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalona ustawa wprowadza 
w  szczególności zmiany w  ustawie 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 
139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie 
zasad ustalania prawa do świadcze-
nia pielęgnacyjnego oraz wprowadza 
nowe świadczenie opiekuńcze – spe-
cjalny zasiłek opiekuńczy w  wysoko-
ści 520,00zł. miesięcznie, który będzie 
przysługiwał, jeżeli łączny dochód ro-

dziny osoby sprawującej opiekę oraz 
rodziny osoby wymagającej opieki 
w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 
kwoty 623,00 zł.

Nastąpiły też zmiany w  tzw. beci-
kowym. 

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do 
jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka (tzw. becik), będzie 
uzależnione od kryterium dochodo-
wego, które będzie wynosić 1922 zł. 
miesięcznie w  przeliczeniu na osobę 
w rodzinie.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy 
z dnia 12 października 2012 r. o zmia-
nie ustawy o  świadczeniach rodzin-
nych, która w  dniu 15 listopada 2012 

r. została opublikowana w  Dzienniku 
Ustaw (poz. 1255).

Jednocześnie informujemy, że 
w przypadku osób, których dzieci uro-
dziły się lub zostały przysposobione 
przed dniem wejścia w  życie nowych 
przepisów tj. przed 01.01.2013 r. będą 
obowiązywały dotychczasowe przepisy.

W  dniu 3 stycznia 2013r. (Dz.U. 
z 2013r. poz. 3) wyszło Rozporządzenie 
Ministra Pracy i  Polityki Społecznej 
w sprawie sposobu i trybu postępowa-
nia a sprawach o świadczenia rodzinne, 
które wprowadza w szczególności nowe 
wzory wniosków o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych.

Art. 11
1. Osoby uprawnione do świadczenia 
pielęgnacyjnego na podstawie przepi-

Ballada o Januszku
Małgorzata Szafraniec

Przemoc w  rodzinie jest proce-
sem złożonym i długotrwałym. 
Przemoc jest wyborem, którego 

dokonuje sprawca. Osobami, wobec 
których stosowana jest przemoc, są: 
małżonkowie, partnerzy w  związkach 
nieformalnych, dzieci, osoby starsze 
i  niepełnosprawne. Sprawcy stosują 
przemoc psychiczną, fizyczną lub seksu-
alną wobec swych bliskich. Zdarza się, że 
oprawcy zmuszają swoje ofiary do spo-
żywania alkoholu, zażywania środków 
odurzających lub leków, niszczą mienie 
należące do swych bliskich, zmuszają do 
oddawania uzyskiwanych środków fi-
nansowych lub uniemożliwiają podjęcie 
zatrudnienia. Niejednokrotnie sprawcy 
przemocy domowej pozostawiają bez 
opieki osoby bliskie, które z  powodu 
choroby, niepełnosprawności i  wieku, 
nie mogą samodzielnie zaspokoić swo-
ich potrzeb. 

Sprawca pragnie za wszelką cenę 
czuć się panem sytuacji i  kontrolować 
najbliższe otoczenie. Utrata kontroli to 
równocześnie utrata poczucia siły. We-
wnętrzny lęk i  przekonanie o  własnej 
słabości wyzwalają u  sprawcy przemo-
cy agresywne reakcje na każdy przejaw 
buntu ze strony ofiary. Sprawca broni 

w ten sposób wszystkiego, co dla niego 
istotne: poczucia siły i  panowania nad 
słabszymi. 

Najbardziej charakterystyczną ce-
chą sprawców przemocy jest pozorna 
normalność. Sprawcy zazwyczaj dbają 
o swój wizerunek w najbliższym otocze-
niu. Często są spostrzegani jako osoby 
miłe, porządne i czarujące. Ponadto spo-
radycznie sprawcy przemocy domowej 
popadają w konflikt z prawem. 

Badania wskazują na trzy fazy cyklu 
przemocy domowej. Najpierw pojawia 
się faza narastania napięcia, w  której 
sprawca staje się krytyczny wobec swojej 
ofiary, pojawiają się wyzwiska, upoko-
rzenia. Osoba, wobec której stosowana 
jest przemoc boi się, staje się ostrożna. 
Kiedy napięcie staje się nie do wytrzy-
mania, dochodzi do fazy gwałtownej 
przemocy, w której ofiara może doznać 
szeregu obrażeń. 

Po rozładowaniu złości sprawca 
okazuje skruchę za swoje zachowanie: 
obiecuje poprawę, przeprasza, kupuje 
upominki, zapewnia o  swym uczuciu. 
Relacje między sprawcą a ofiarą wcho-
dzą w fazę miodowego miesiąca. Okres 
ten kończy się ponownym narastaniem 
napięcia między sprawcą a ofiarą i cykl 

przemocy powtarza się.
Należy podkreślić, że sprawcy od-

powiedzialnością za przemoc obarczają 
osobę, wobec której tej przemocy się 
dopuszczają. Strategia ofiary, polegają-
ca na spełnianiu oczekiwań sprawcy jest 
bezowocna, bo wciąż pojawiają się nowe 
reguły i wymagania, często niemożliwe 
do zrealizowania. Sprawca, wbrew po-
zorom, panuje nad sobą, nigdy nie sto-
suje przemocy wobec osób spostrzega-
nych przez niego jako równe lub wyższe 
w hierarchii. 

Typowy sprawca w obecności nieza-
leżnych świadków uspokaja się i zaprze-
cza temu, co miało miejsce w rzeczywi-
stości. Natomiast osobę, wobec której 
stosuje przemoc, zniewala poprzez prze-
jęcie kontroli nad każdym aspektem jej 
życia. Sprawca przemocy domowej stara 
się izolować ofiarę od otoczenia. W ten 
sposób prześladowca zamierza osiągnąć 
nad nią nieograniczoną władzę. 

Polskie prawo zabrania stosowa-
nia przemocy i  krzywdzenia swoich 
bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z bliskich Ci 
osób jest dotknięty przemocą domową, 
nie wstydź się prosić o  pomoc. Na te-
renie Gminy Kłomnice działa Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy Rodzinie i  Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. Więcej informa-
cji uzyskasz pod numerem telefonu: 34 
3281 148 wew. 120. «

www.klomnice.pl
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sów dotychczasowych zachowują pra-
wo do tego świadczenia w dotychcza-
sowej wysokości do dnia 30 czerwca 
2013 r., jeżeli spełniają warunki okre-
ślone w przepisach dotychczasowych.
2. W  przypadku ustalania prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie 
z art. 24 ust. 2a ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, przepis ust. 1 stosuje się od-
powiednio.
3. Wydane na podstawie przepisów do-
tychczasowych decyzje o  przyznaniu 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
wygasają z mocy prawa po upływie ter-
minu, o którym mowa w ust. 1.
4. Organ właściwy w rozumieniu usta-
wy, o której mowa w art. 1, w terminie 
2 miesięcy od dnia wejścia w życie ni-
niejszej ustawy, informuje osoby otrzy-
mujące świadczenie pielęgnacyjne na 
podstawie przepisów dotychczasowych 
o  wygaśnięciu z  mocy prawa decyzji 
o  przyznaniu prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego i  warunkach nabywa-
nia prawa do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego i  świadczenia pielęgnacyj-
nego obowiązujących od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

Art. 12

1. Osobom, o których mowa w art. 11 
ust. 1, spełniającym warunki określone 
w art. 17 ustawy, o której mowa w art. 1, 
w  brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą, oraz osobom, którym przyznano 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 
na podstawie przepisów ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, za każdy mie-
siąc w okresie od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 
2013 r., w  którym przysługuje prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego, przy-
sługuje dodatek do świadczenia pielę-
gnacyjnego.
2. Dodatek do świadczenia pielęgnacyj-
nego przysługuje w  wysokości 100,00 
zł miesięcznie.
3. Prawo do dodatku do świadczenia 
pielęgnacyjnego ustala z  urzędu wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta właści-
wy ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby uprawnionej do świadczenia pie-
lęgnacyjnego.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta, o którym mowa w ust. 3, realizuje 
zadania w zakresie dodatku do świad-

czenia pielęgnacyjnego jako zadanie 
zlecone z zakresu administracji rządo-
wej.
5. W  sprawach dotyczących dodatku 
do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym 
jego finansowania i  ustalania kosztów 
jego obsługi, stosuje się przepisy usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.

Art. 13.

W  sprawach o  świadczenie pielęgna-
cyjne, do którego prawo powstało 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, ustalając to prawo za ten okres, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 14.

Dotychczasowe przepisy wykonaw-
cze wydane na podstawie art. 23 ust. 5 
i  art. 33 ust. 3 ustawy, o  której mowa 
w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia 
w życie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 23 ust. 5 i art. 
33 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, 
w  brzmieniu nadanym niniejszą usta-
wą, nie dłużej jednak niż przez 6 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy.  «

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Krzysztof Wójcik

Prawie niezauważenie minęła 
w  naszych mediach 150 roczni-
ca wybuchu Powstania Stycz-

niowego - jednego z  najkrwawszych 
i  najtragiczniejszych zrywów niepod-
ległościowych naszego narodu. Za-
głuszyła ją wrzawa wokół aktualnych 
tematów i pseudo- tematów, a przecież 
nasze miasta i  miejscowości pełne są 
ulic imienia bohaterów tego okresu, 
a  otaczające nas pola to niegdysiejsze 
pola bitew powstańczych.

Okolice Kłomnic, Kruszyny, Borow-
na i Garnku obfitowały w rozległe kom-
pleksy leśne, idealne warunki do wojny 
partyzanckiej, jaką toczyły „partie”, tzn. 
oddziały powstańcze. Okoliczni zie-
mianie, z księciem Eugeniuszem Lubo-
mirskim włącznie (który właśnie kupił 
majątek w Kruszynie), aktywnie uczest-
niczyli w powstaniu, tworząc stronnictwo 
„białych”, za co srogo zapłacili po jego 
upadku. Wspomnę tu Józefa Zielon-
kę, właściciela majątku w  Skrzydlowie, 

Salezego Chrzanowskiego, właściciela 
majątku w Rzekach Wielkich oraz jego 
zięcia Bronisława Szwejcera z  Wance-
rzowa (Mstowa) czy Michalskich z Bo-
rowna. Szczegółowe dzieje czekają jesz-
cze na opracowanie, ale już teraz można 
wskazać sporą literaturę opisującą nasz 
teren w  dobie powstania. Pojawiają się 
w nich nazwiska inż. Józefa Oxińskiego 
(później pułkownika), przedstawicielaz 
kolei stronnictwa „czerwonych”, Teodo-
ra Cieszkowskiego, majora Aleksandra 
Lutticha, płk. Franciszka Kopernickiego 
i wielu innych.

W okolicach Kłomnic lub niedalekiej 
od nich odległości toczyło się wiele bitew, 
potyczek czy małych incydentów zbroj-
nych. Funkcjonowała wtedy już Kolej 
Warszawsko- Wiedeńska, ważna arteria 
szczególnie chroniona przez carskie woj-
sko. Była kilkakrotnie celem ataków sił 
powstańczych. 29 sierpnia 1863 r. toczy-
ła się słynna bitwa pod Kruszyną i Nie-
znanicami, gdzie carskie wojska rozbiły 

oddział powstańczy gen. Edmunda Ta-
czanowskiego. Na cmentarzach Kłom-
nic, Borowna, Kruszyny i  Rędzin zna-
leźć można groby poległych w  tamtych 
latach i  tablice pamiątkowe na licznych 
pomnikach. Na cmentarzu parafialnym 
w Kłomnicach są dwa groby, w których 
pochowani są uczestnicy powstania 
styczniowego. Jeden, znany wszystkim 
uczestnikom uroczystości niepodległo-
ściowych w Kłomnicach, to odremonto-
wany staraniem miejscowych kombatan-
tów grobowiec powstańczy stanowiący 
równocześnie pomnik i miejsce pamięci. 
Drugim miejscem jest grobowiec rodziny 
Chrzanowskich, w  którym pochowano 
dwóch uczestników walk powstańczych: 
Salezego Chrzanowskiego i  jego zięcia 
Bronisława Szwejcera z  Wancerzowa, 
który w  przeciwieństwie do teścia, nie 
uniknął represji carskich.

Mimo ogólnego milczenia, w naszej 
gminie i kilku gminach ościennych zna-
lazła się grupa patriotów, która postano-›››

(Część I)
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Stanisław Wiewiórowski (1931 – 2012)
Krzysztof  Wójcik 

Prezentujemy poniżej naszym 
czytelnikom artykuł pana Sta-
nisława Wiewiórowskiego o za-

gładzie Żydów, mieszkających niegdyś 
przed wojną w  Kłomnicach. Autor 
przysłał nam go jeszcze w  ubiegłym 
roku, ale już po zamknięciu poprzed-
niego numeru. W  rozmowach zwie-
rzał się ze swoich planów, chciał wydać 
jeszcze kilka publikacji, między innymi 
o zagładzie Żydów w gminie Kłomnice, 
o rodzinie Chrzanowskich z Rzek i wie-
le innych. Niestety, śmierć przerwała 
wszystkie te zamierzenia. Pan Stanisław 
Wiewiórowski zmarł 26 grudnia 2012 
r., do końca aktywnie uczestnicząc w ży-
ciu swojej społeczności. Jego pogrzeb 
odbył się w niedzielę 30 grudnia 2012 
r. – msza św. pogrzebowa odprawiona 
została w  kościele parafialnym w  Jani-
kach (gm. Panki), a  pochowany został 
na cmentarzu komunalnym w  Często-
chowie obok swojej żony. Pogrzeb zgro-
madził dużą rzeszę ludzi z  Wręczycy 
i Aleksandrowa, z którymi związał swe 
nauczycielskie życie zawodowe.

Stanisław Wiewiórowski urodził się 
5 maja 1931 r. w Rzekach Wielkich. Na 
jego dzieciństwie zaważył czas okupacji 
hitlerowskiej. W  tym czasie uczył się 
i uczęszczał na tajne komplety. Po woj-
nie ukończył szkołę podstawowa oraz 
podjął edukację w  Gimnazjum i  Li-
ceum im. Traugutta w  Częstochowie, 
gdzie zdał maturę w  8 czerwca 1951 
r.. W  tym czasie (1 luty – 27 czerwca 
1951 r.) ukończył kurs na Nauczycie-
la Szkół Ogólnokształcących Stopnia 
Podstawowego zakończony stosownymi 
egzaminami. Zgodnie z nakazem pracy 
rozpoczął pracę nauczycielską w Szko-
le Podstawowej we Wręczycy Wielkiej. 
W 1954 r. został kierownikiem Szkoły 
Podstawowej w Aleksandrowie, w któ-
rej przepracował 36 lat. W  tym czasie 
ukończył studia wyższe w zakresie ma-
tematyki, zbudował w  tej miejscowości 
nową szkołę oraz czynnie uczestniczył 
w  życiu lokalnej społeczności. Między 
innymi, przez siedem kadencji pełnił 
funkcję radnego w  gminie Panki oraz, 
przez jedną kadencję, wiceprzewodni-

czącego Powiatowej Rady Narodowej 
w Kłobucku.

Z  zamiłowania był historykiem za-
interesowanym szczególnie lokalnymi 
dziejami zwłaszcza dokumentowaniem 
okresu II wojny światowej. Opisał dzieje 
swojej szkoły w  pracy „Zarys dziejów 
Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 
1831 – 2001”. Napisał monografię swo-
jej rodzinnej wioski „Rzeki nad Wartą”, 
dzieje partyzantki i ruchu oporu na zie-
mi kłomnickiej w książkach: „Tragicz-
ne losy Brzeszczota i Jawy”, „Wieczna 
chwała poległym i  walczącym”, „Zie-
mia Garnkowska w ogniu i krwi” oraz 
publikację poświęconą eksterminacji 
Żydów w gminie Kłomnice przez hitle-
rowców pt. „Zagłada”.

Pan Stanisław Wiewiórowski został 
doceniony przez władze lokalne i pań-
stwowe. Za działalność pedagogiczną 
i  społeczną otrzymał wiele wyróżnień 
między innymi Złoty Krzyż Zasługi 
i  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski. W naszej pamięci pozostanie 
jako ten, który budzi pamięć o bohate-
rach i buduje naszą tożsamość jako Po-
laków.

Dzień Apokalipsy na Ziemi kłomnickiej

Wracamy i  będziemy wracać 
nieustannie do kart zapi-
sanych w  dziejach Ziemi 

Kłomnickiej, regionu bezprzykład-
nego męstwa, przelanej krwi miesz-
kańców tej ziemi, którzy w  ponurych 
latach okupacji wypowiedzieli bezpar-
donową walkę faszystowskim siepa-
czom.

Tym razem chcemy opowiedzieć 
o  pewnej tragedii, która wydarzyła się 
70 lat temu, w połowie września 1942 r..

Już od pierwszych miesięcy okupacji 
celem hitlerowców było wyodrębnienie 
ludności żydowskiej ze społeczeństwa 
polskiego i następnie całkowita jej eks-
terminacja.

Na podstawie relacji najstarszych 

mieszkańców o  represjach na ludności 
żydowskiej na Ziemi Kłomnickiej udało 
się autorowi ustalić niepełną listę miesz-
kańców pochodzenia żydowskiego.

W Kłomnicach mieszkało około 136 
osób mężczyzn, kobiet i dzieci. W po-
zostałych wioskach: Rzeki, Rzerzęczy-
ce, Pacierzów, Skrzydlów, Bartkowice 
i Zdrowa około 72 osoby. W sumie po-
nad 200 osób wyznaczonymi podwoda-
mi, przy udziale żandarmerii i granato-
wej policji, w ciągu jednego dnia, mieli 
być wywiezieni do getta (zamkniętego 
obozu) w Radomsku.

W  posiadaniu autora znajdują się 
relacje Żydówki z Kłomnic Marii Wi-
dawskiej, która przeżyła okupację dzięki 
pomocy polskiej rodziny i  Zygmunta 

Różańskiego właściciela sklepu rowero-
wego w Kłomnicach, któremu udało się 
zbiec z getta w Radomsku.

Widawska tak pisze: „Dzień był ja-
sny, oświetlony łagodnym blaskiem jesien-
nego słońca. O godzinie 6 rano przyjechały 
furmanki, zjawiła się bardzo licznie żan-
darmeria i  granatowa policja. Zaczęto 
załadowywać transport. Starsi rolnicy wy-
znaczeni na podwody mówili o tym z nie-
kłamaną zgrozą i współczuciem. Pierwszy 
siadł na furmankę szajchet Reb Mojsze, 
który miał opinię świątobliwego. Bardzo 
szlachetny i  jak na chaszyda bardzo tole-
rancyjny. Dodawał ludziom otuchy, mówił, 
że jego serce nie przeczuwa nic złego, życie 
tego człowieka było jasne, ciche i wzniosłe. 
Drugim z kolei był 75 letni starzec Boruch 

wiła zainaugurować obchody rocznicy 
naszego zrywu narodowego. Z inicjatywy 
Międzygminnego Koła PiS i  osobiście 
p. Lidii Burzyńskiej, zostanie odpra-
wiona msza święta – suma w  kościele 

parafialnym św. Marcina w Kłomnicach 
o godz. 11.30 w intencji ojczyzny i pole-
głych w powstaniu styczniowym bohate-
rów. Po mszy odbędzie się spotkanie na 
cmentarzu w Kłomnicach przy znanym 

już grobie – pomniku, złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy. Organizatorzy zachę-
cają do wzięcia udziału w  uroczystości 
wszystkich, którym bliskie są wartości 
narodowe. «

›

www.klomnice.pl
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Lewkowicz z żoną staruszką. Mieli cięż-
kie i znojne życie. On pracował jako nocny 
dozorca, żona przyjmowała bieliznę do 
prania. Jedyna ich dumą i otuchą był wnu-
czek Eliszka. Mały Eliszka aż podrygiwał 
z  uciechy na widok koni, które go miały 
odwieźć z rodzicami do Radomska.” Stary 
Lewkowicz płakał i powtarzał „ja jak ja, 
ale czy to nie szkoda moiściewy ludzie ta-
kiego dziecka”. Mały Eliszka, wyjątkowo 
śliczny chłopczyk, otwierał zdumione 
szafirowe oczy i pytał „Dziadku, dlaczego 
płaczesz, przecież my do Radomska jedzie-
my końmi.” Eliszka – urodzony 10 lipca 
1938 r. był synem Jakuba Szlama Brau-
nera – ślusarza i Liby z Lewkowiczów, 
córki Borucha i  Sury, zamieszkałych 
w Aurelowie.

Żandarmi poganiali wielkimi skó-
rzanymi nahajami. Zaczęto bić Żydów. 
Pierwszy padł ofiarą Bernard Weistock, 
którego skatowano i  skopano. Drugą 
ofiarą była stara Chawa, bo poszła się 
pożegnać z sąsiadami. Wszelki kontakt 
z aryjczykami był już surowo wzbronio-
ny. Dostała krwotoku i  rzucono ją jak 
łachman na wóz.

Dzieci przestały się cieszyć. Maleńka 

4-letnia dziewczyn-
ka uspokajała matkę: 
„Mamusiu nie płacz, 
bo pan żandarm bę-
dzie gorzej bił.”

Szybko zała-
dowano Żydów na 
furmanki, Żydzi nie 
wierzyli że idą na 
śmierć, że cmentarz 
w  Radomsku stanie 
się zbiorową mogiłą 
żydowskich starców, 
a  młodzież i  dzieci spędzeni do get-
ta będą przez trzy tygodnie czekać na 
transport do Treblinki.

Stary Żyd Szajchet musiał przed 
śmiercią patrzeć na śmierć zięcia Ber-
narda Weinstocka i córki Feli. Bernard 
miał naturę dumną i nieugiętą. Powie-
dział, że nie da się wziąć żywcem i do-
trzymał słowa. Gdy weszli po niego 
Niemcy, poderżnął sobie żyły. Kazano 
go wyprowadzić. Szarpał się, dopóki nie 
osłabł wraz z  upływem krwi. Wypro-
wadzili go półżywego przed dom, obok 
niego jego żona i  oboje kazali się do-
browolnie rozstrzelać. Fela do ostatniej 

chwili nie złamała wierności mężowi, bo 
Bernard był dla niej wszystkim.

Wrodzone każdemu człowiekowi 
poczucie sprawiedliwości domaga się 
potępienia zbrodni i ukarania zbrodnia-
rzy. Nie zostali ukarani mordercy Ży-
dów i Polaków, żandarmi z Chorzenic. 
Hitlerowscy oprawcy z posterunku żan-
darmerii znajdującego się w Chorzeni-
cach, któremu podlegały gminy: Rzeki, 
Kruszyna,, Wancerzów, Mykanów, Ko-
nary i  Garnek wymordowali ponad 3 
tysiące Polaków i  Żydów. Nie ponieśli 
zasłużonej kary.

Stanisław Wiewiórowski

Stanisław Wiewiórowski (1931 – 2012)

Spotkanie opłatkowo-noworoczne emerytów
Danuta Wilk

Jak co roku w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia spotykają się emeryci 
i renciści z OR PZER i I w Kłom-

nicach aby podzielić się opłatkiem 
i złożyć sobie życzenia. Takie spotka-
nie odbyło się 6 stycznia 2013 r. w Sali 
OSP w Kłomnicach. 

 Spotkanie opłatkowe to chwile, 
kiedy można na moment zatrzymać się 
w biegu, zapomnieć o różnych proble-
mach i skupić się na tym co nas łączy 
i cieszy. 

Przy wspólnym stole razem z eme-
rytami zasiedli: wójt gminy p. Adam 
Zając, zast. wójta p. Wanda Kusztal, 
skarbnik gminy p. Halina Paruzel – 
Tkacz, proboszcz parafii Kłomnice ks. 
Mirosław Turoń oraz koleżanki z Kół 
Pławno i Ciężkowice. 

Wszystkich zebranych powitał bar-
dzo serdecznie przew. naszego Związ-
ku p. Ryszard Całus. Spotkanie roz-
poczęło się występem przedszkolaków 
z integr. Przedszkola w Rzerzęczycach, 
którego dyrektorką jest p. Danuta To-

polska. Maluchy przedstawiły prze-
piękne Jasełka. Podziwialiśmy całą ple-
jadę postaci jasełkowych z przesłodkim 
świerszczem, który przygrywał dzie-
ciątku na skrzypeczkach. Łza kręci się 
w oku na to wspomnienie. 

Po zakończonym występie mali ar-
tyści otrzymali w nagrodę kosz słody-
czy, a  pani dyr. D. Topolska i  p. w-ce 
wójt Wanda Kusztal serdeczne po-
dziękowania i  kwiaty od p. Całusa za 
zorganizowanie i  przychylność, dzięki 
którym mógł odbyć się ten wzruszający 
występ maluchów. 

Gdy ochłonęliśmy po jasełkowych 
emocjach usłyszeliśmy wiele pięknych 
życzeń na Nowy Rok: 
- od p. przew. R. Całusa i nowego Za-
rządu 
- od pań z Zarządu Okręg. w Często-
chowie 
- od p. Broni Pikos Honorowej Prezes 
Związku, której piękny, pełen najlep-
szych życzeń list odczytał p. Ryszard. 
- od prezes Banku Spółdzielczego p. 

Barbary Dominiak i  całej Rady Nad-
zorczej Banku. 

Za wszystkie te życzenia bardzo 
dziękujemy i też życzymy wszystkiego 
co dobrem się zwie. 

Członek Związku pan Wasiak 
otrzymał Złotą Odznakę Honorową, 
którą wręczył p. wójt Adam Zając. 

Następnie minutą ciszy uczcili-
śmy pamięć tych związkowców, którzy 
w ubiegłym roku od nas odeszli. A byli 
to św. pamięci: Eufemia Król, Bogumi-
ła Małolepsza, Tadeusz Sobczyk, Zbi-
gniew Majewski, Jerzy Ciupa. 

Potem były serdeczności dla wszyst-
kich emerytów oraz dla nowego Zarzą-
du od pana Wójta. Nasz Gość życzył 
zdrowia, szczęścia i pomyślności w No-
wym 2013 Roku. 

Niezmiennie w  sposób serdeczny, 
mądry i  piękny pozdrowił wszystkich 
ks. Proboszcz M. Turoń, dziękując za 
zaproszenie i życząc wszelkich łask bo-
żych. Wyraził wdzięczność dla dzieci, 
nauczycieli i  rodziców zaangażowa-
nych w przygotowanie Jasełek, które to 
przypomniały nam, że każdy z nas był ›››

fot. Paweł Wysocki

Gminny Konkurs Plastyczny „Życzliwość Zamiast Przemocy!”

„Wycieczka naukowa z matematyką w tle”

Laureaci konkursu plastycznego i członkowie MDP 
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Znakomite koncerty
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kiedyś dzieckiem. Bóg się rodzi- mówił 
ks. proboszcz- byśmy nie byli smutni, 
mieli oparcie w  innych, oraz byli oto-
czeni życzliwymi ludźmi. Następnie 
ks. Turoń odmówił stosowne modli-
twy i poświęcił opłatki, łamiąc się nimi 
symbolicznie ze wszystkimi zebranymi. 

Pan przew. wzniósł toast lampką 
szampana, do którego przyłączyli się 
wszyscy zebrani i  wspólnie wypiliśmy 
za pomyślność 2013 r. 

Zaśpiewaliśmy też wspólnie kilka 
najbardziej znanych i lubianych kolęd. 

Nasze pracowite koleżanki przy-
gotowały własnoręcznie smakowity 
i  obfity poczęstunek. Na paterach le-
żały różnorakie ciasta, słodycze, owoce, 
obok stały dzbanki z  herbatą. Oprócz 
tego był pyszny obiad, a  potem prze-
pyszny barszczyk z uszkami. Wszystko 
to jest zasługą „szefowej kuchni” Jasi 
Michoń i  jej równie wspaniałych po-
mocnic: pani Teresy Zatoń, Krysi Szydy, 
Haliny Kotas, Zosi Chmielarz, Zdzi-

sławy Bugaj, Heni Pastuszka. Pyszne 
ciasta były dziełem pań: Zdzisławy 
Płomińskiej, Józefy Gonera, Bożeny 
Kosmala, Janiny Zatoń, Haliny Sob-
czyk, Zdzisławy Bugaj, Janiny Michoń, 
Krysi Szydy i  Krystyny Całus. Muszę 
też koniecznie powiedzieć o kolegach, 
którzy z wielkim zaangażowaniem po-
magali w przygotowaniu imprezy, a są 
to panowie: Jerzy Topolski, Eugeniusz 
Kotas, Kazimierz Makles, Jan Gonera, 
Edward Piasecki i oczywiście p. przew. 
Ryszard Całus. 

Spotkanie przebiegało w  bardzo 
przyjemnej i  pogodnej atmosferze, 
tym przyjemniejszej, że niezawodni 
jak zawsze bracia, panowie Zającowie, 
pięknie przygrywali do tańca. Były to 
melodie naszej młodości, więc czegóż 
chcieć więcej?

Tańczono w parach, były rozbawio-
ne „kółeczka”, „węże” i.t.p. Jednym sło-
wem wspaniała zabawa. 

W przerwie między tańcami niektó-

rzy z uczestników zabawiali zebranych 
dowcipami (p.I.Zatoń) lub nastrojo-
wymi wierszami (p. T.Szumlas). Pan 
Ryszard przekazał informację o  pla-
nowanych tegorocznych wyjazdach 
wycieczkowych i  innych imprezach, 
a  właściciel pensjonatu w  Dźwirzynie 
zachęcał do skorzystania z wypoczyn-
ku w tej pięknej miejscowości. 

Nad całością imprezy czuwał dys-
kretnie pan Ryszard, który osobistym 
przykładem zachęcał do zabawy, sam 
bawiąc się znakomicie i  tryskając hu-
morem. «

 „To właśnie tego wieczoru 
Gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha 

W serca złamane i smutne 
Po cichu wstępuje otucha. 
To właśnie tego wieczoru 
Od bardzo wielu wieków 
Pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku”. 

Jestem sobie przedszkolaczek, nie marudzę 
 i nie płaczę! 

Olga Gonera

Tak właśnie mogą śpiewać każ-
dego dnia maluchy z oddziału 
przedszkolnego w  Zespole 

Szkół w  Skrzydlowie. Dzieci świet-
nie zaaklimatyzowały się w  nowych 
dla siebie warunkach. Bez wątpienia 
wpływ ma na to doskonała atmosfera 
panująca w  szkole, piękne, kolorowe 
wnętrza i  przyjaźni koledzy ze star-
szych klas.

Szczególnym dniem dla najmłod-
szych uczniów jest Dzień Przedszkola-
ka i Pierwszaka, który w Zespole Szkół 
w Skrzydlowie ma już dziesięcioletnią 
tradycję.

19 grudnia maluchy przeniosły nas 
wszystkich w  bajkowy świat smerfów, 
Gargamela, Klakiera, kolorowych kre-
dek i  magicznych zdarzeń. Najmłodsi 
uczniowie mogli zaprezentować swoim 
starszym kolegom swoje talenty wo-
kalne, taneczne i  aktorskie. Wspania-
ła dekoracja, bajeczne stroje smerfów 
i kredek, zabawne i wzruszające teksty 
wierszyków i  piosenek wprowadziły 

wszystkich we wspaniały nastrój.
Tradycyjnie już rodzinki przedszko-

laczków i pierwszaczków wzięły udział 
w  zimowych konkursach. Zacięta ry-
walizacja zakończyła się zwycięstwem 
drużyny pierwszaków, ale przedszko-
laczki niewiele im ustępowały, zaciekle 
walcząc do samego końca. Tak napraw-
dę zwycięzcami zostali wszyscy uczest-
nicy.

Talenty aktorskie i  parodystyczne 
uczniowie najmłodszych klas mogli 
zaprezentować podczas pokazu Disco 
Show. 

Niespodziankę dla młodszych ko-
legów przygotowali uczniowie klasy 
I  gimnazjum. Przedstawili przedszko-
lakom i  pierwszakom krótką „Baśń 
o  bardzo smutnym księciu”, która 
wszystkich obecnych na uroczystości 
rozbawiła do łez.

Oczywiście nie byłoby Dnia Przed-
szkolaka i  Pierwszaka bez loterii fan-
towej. Wszystkie losy wygrywały, a naj-
więksi szczęściarze wrócili do domu 

z nagrodami głównymi. 
Na zakończenie tego niezwykłego 

dnia pierwszaki i przedszkolaki otrzy-
mały paczki-niespodzianki, przygoto-
wane przez fundację Pomóżmy Dzie-
ciom Poznać Świat.

Dyrektor, nauczyciele i  uczniowie 
pragną podziękować sponsorom (fir-
mom, instytucjom i  osobom prywat-
nym), bez których nie byłoby możliwe 
zorganizowanie loterii fantowej i przy-
gotowanie paczek:
Astra (torby), Mario-Inex (zabawki), 
Cer-plast (obrazy), Wega (paliwo), 
Marco Polo (ozdoby orientalne), Justa 
(koszule), MIXIMPORT, Neo-spiro, 
Diak, Kotyl (obuwie), Dąstal (wyroby 
dekoracyjne), STYL-IW, Parasol – p. 
D. Kowal, Gorget (biżuteria), Adami-
go, Dawid (ogrodnictwo), Teatr im. A. 
Mickiewicza, Def-Pol (wyroby frotte), 
sklep Wafelek z  Kłomnnic, sklep Le-
wiatan (Mstów), hurtownia Bumix, 
Santa (ozdoby choinkowe). «

›

www.klomnice.pl
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Gminny Konkurs Plastyczny  
„Życzliwość Zamiast Przemocy!”

Aneta Łapeta, Beata Wyrwał

W  dniu 6 grudnia 2012 r. 
w Zespole Szkół w Kłom-
nicach odbył się Gmin-

ny Konkurs Plastyczny dla uczniów 
klas IV-VI pod hasłem „Życzliwość 
Zamiast Przemocy!”. Celem konkur-
su była refleksja dzieci na temat prze-
mocy i nadanie jej formy artystycznej. 
Każdy uczestnik miał wykonać pracę 
plastyczną w formacie A3 przy użyciu 
ołówka, kredek lub pasteli olejnych 
w  czasie półtorej godziny. Do pracy 
przystąpiło 15 uczniów z naszej gminy. 
Komisja w składzie: p. Anna Kusztal – 
artysta plastyk, p. Katarzyna Rybaniec 
nauczyciel plastyki ZS w  Borownie 
i Mykanowie oraz p. Róża Wiewióra- 
pełnomocnik Wójta Gminy Kłomnice 
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, przystąpiła do oceny i wyło-
nienia zwycięzców.

W kategorii klas czwartych I miej-
sce zajęła Julia Romianowska z  ZS 
w  Kłomnicach, II miejsce- Dominika 
Michoń z ZS w Garnku, III miejsce- 
Patrycja Boral z ZS w Garnku. Wyróż-
nienia zdobyły: Wanessa Gebel z  ZS 
w Skrzydlowie, Julia Szkop i Weronika 
Nocuń z ZS w Garnku. 

W  kategorii klas piątych I  miej-
sce zdobyła Monika Zgrzebna z  ZS 
w  Skrzydlowie, II miejsce- Kinga 
Pietraszewska z  ZS w  Konarach, III 
miejsce- Gracjan Kowalczyk z  ZS 
w  Zawadzie. Wyróżnienie otrzymała 
Aleksandra Dziubek z ZS w Skrzydlo-
wie.

W kategorii klas szóstych I miejsce 

zajęła Aleksandra Drab z ZS w Kłom-
nicach, II miejsce - Natalia Grabczak 
z ZS w Skrzydlowie oraz Kinga Górec-
ka z ZS w Rzerzęczycach, III miejsce 
- Katarzyna Kupczak z ZS w Kłomni-
cach.

Wszystkie prace zostały wykonane 
na wysokim poziomie. Komisja była 
zachwycona trafnością i  pomysłowo-
ścią plastycznej realizacji tematu kon-
kursu.

Konkurs plastyczny był jednym 
z działań Młodzieżowej Akademii Ży-
cia działającej przy ZS w Kłomnicach. 
Pani Róża Wiewióra wytłumaczyła 
dzieciom, że pieniądze za koncesję na 
alkohol są przeznaczane na działania 
profilaktyczne określone w  Gminnym 
Programie Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Ze 
środków tego programu zakupiono 
materiały plastyczne oraz nagrody. 
Z  racji tego, że konkurs odbył się 6 
grudnia Sekretarz Gminy Kłomnice 
Pani Róża Wiewióra przekazała dla 
każdego dziecka pyszne czekolady. «

„Odważ się być dobrym” 
 Betlejemskie Światło Pokoju 2012

Agnieszka Borowiecka 

Akcję zapoczątkowały w  1986 
Austriackie Radio i  Telewi-
zja w  Linzu, jako działanie 

charytatywne na rzecz dzieci niepeł-
nosprawnych i  osób potrzebujących. 
Dzięki udziałowi w  niej skautów, 
akcja obejmuje prawie całą Europę. 
Światło co roku przywożone jest z Be-
tlejem do Wiednia, gdzie w  katedrze 
przekazywane jest skautom z  sąsied-
nich krajów. Następnie sztafetą trafia 
do najdalszych zakątków kontynentu. 
W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą 
harcerze ze Związku Harcerstwa Pol-
skiego, którzy odbierają Betlejemskie 
Światło Pokoju od skautów słowackich 
na przejściu granicznym Łysa Polana 
w Tatrach. 

Następnie, po uroczystej mszy świę-
tej odprawianej w  Kaplicy Betlejem-
skiego Światła Pokoju, zlokalizowanej 
na terenie Schroniska Górskiego ZHP 
„Głodówka”, Światło trafia do wszyst-

kich chorągwi, hufców i  drużyn har-
cerskich, a  za ich pośrednictwem do 
mieszkańców miast i  wsi. Polscy har-
cerze przekazują Betlejemskie Światło 
Pokoju również do wschodnich są-
siadów - do Rosji, na Litwę, Białoruś 
i  Ukrainę. W  2012 roku do Często-
chowy dotarło już Betlejemskie Świa-
tło Pokoju 16 grudnia. Podczas Mszy 
Świętej odprawionej na Jasnej Górze 
przez Metropolitę Częstochowskiego 
arcybiskupa Wacława Depo przewod-
niczący Związku Harcerstwa Polskiego 
hm. Adam Massalski przekazał be-
tlejemski ogień. Blisko tysiąc zuchów, 
harcerzy i instruktorów stanęło w har-
cerskim kręgu na zakończenie spotka-
nia. 

Betlejemskie Światło Pokoju od kil-
ku lat dociera również do mieszkańców 
Gminy Kłomnice za pośrednictwem 
harcerzy 35 CDH „Płomień” i zuchów 
40 GH „Czerwone Promyczki”. Tak 

też było kilka tygodni temu. Przywieź-
liśmy światło z  Jasnej Góry, przeka-
zaliśmy go na ręce pani wójt Wandy 
Kusztal dla wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy, pani dyrektor Barbary 
Kanoniak dla wszystkich nauczycieli, 
uczniów i  pracowników naszej szkoły, 
a  w  Wigilię podczas Pasterki harce-
rze w darach przekazali BŚP.  Po mszy 
mieszkańcy Gminy Kłomnice zabrali 
ogień do swoich domów na świąteczny 
stół.

Światło z  Betlejem niesie ze sobą 
przesłanie miłości, pokoju i  nadziei. 
Daje ciepło, które rozgrzewa nasze ser-
ca, pozwala zapomnieć o smutkach. 

Musimy zadbać aby jego przesłanie 
dotarło możliwie do wszystkich ludzi, 
aby płonęło w domach i sercach niosąc 
światu radosną nowinę o  narodzeniu 
Jezusa, który przychodzi dać nam po-
kój. «

„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję! 
Pokoju płomyk niech ogrzewa nas!”



20

„Wycieczka naukowa z matematyką w tle”
Agnieszka Borowiecka

Matematyka jest kluczem 
i  drzwiami do nauki”, 
otwiera przed nami wie-

le możliwości, pozwala się rozwijać 
i  logicznie myśleć, dlatego postano-
wiliśmy kontynuować promowanie 
matematyki, ukazywać piękno i funk-
cjonalność tej dziedziny nauki wśród 
dzieci. Po raz kolejny, dzięki współ-
pracy ZS w  Kłomnicach, ZS w  Rze-
rzęczycach i Akademii Jana Długosza 
w  Częstochowie zorganizowaliśmy 
dla uczniów „Wycieczkę naukową 
z matematyką w tle”. Do udziału w niej 
zaprosiliśmy uczniów klas szóstych 
wszystkich szkół Gminy Kłomnice za-
interesowanych matematyką. Głównym 
celem tego spotkania było rozwijanie lo-
gicznego i twórczego myślenia poprzez 
działanie praktyczne. 14 grudnia 2012 
roku od godziny 1000 do 1700 uczniowie 
brali udział w  bardzo ciekawych zaję-
ciach, które odbywały się na Wydziałach 
Matematyczno - Przyrodniczym i  Pe-
dagogicznym AJD. Samo przebywanie 
w murach wyższej uczelni było dla dzie-
ci dużym przeżyciem. 

Zajęcia rozpoczęliśmy od obejrze-
nia pokazu w  planetarium i  ciekawej 
dyskusji na temat ciał niebieskich. Od 

godziny 1100 na Wydziale Pedagogicz-
nym gościła nas pani prof. Grażyna Ry-
gał, dziekan tego wydziału. Pani pro-
fesor przygotowała dla uczniów wiele 
ciekawych zajęć. Zaprosiła do współ-
pracy również studentki swojej uczel-
ni. Przedstawiła dzieciom ciekawostki 
matematyczne, rebusy i gry dydaktycz-
ne. Udowodniła, że matematyka to bar-
dzo ciekawa i  różnorodna nauka. Od-
były się warsztaty: „Ciekawe zadania, 
ciekawe pomysły”, „Geometria kartki 
zgiętej”, „Matematyka królową nauk”, 
„Farmer”, „Klub 2%”. Uczestnicy zajęć 
mogli się przekonać, że matematyka 
to nie tylko trudne definicje i  wzory 
do zapamiętania. Uczniowie pracowali 
indywidualnie i  w  grupach, rozwiązy-
wali ciekawe zadania, składali z papieru 
geometryczną choinkę, malowali ma-
giczny obraz. Wspólna nauka i zabawa 
zintegrowała miłośników matematyki. 
Pod koniec dnia wszyscy już się do-
brze znali i lubili. Bliższemu poznaniu 
zawsze sprzyjają przerwy i  wspólny 
posiłek, i  tak było tym razem. Zarów-
no nam, nauczycielom, jak i  uczniom, 
bardzo szybko minął ten dzień. Dzieci 
pozytywnie i  ciepło wypowiadały się 
o  wspólnie spędzonym czasie. Duża 

ilość i  różnorodność zajęć nie pozwo-
liły im nawet przez chwilę się nudzić. 
Myślę, że wspólnie udowodniliśmy, że 
„matematyka jest królową nauk”.

W  tym miejscu czas na podzięko-
wania osobom, dzięki którym takie 
przedsięwzięcie mogło się odbyć. Dzię-
kuję pani Wicewójt Wandzie Kusztal 
za wsparcie finansowe, nauczycielom 
matematyki i  dyrektorom szkół Gmi-
ny Kłomnice za to, że przyjmują nasze 
zaproszenie i ich uczniowie uczestniczą 
w  tych zajęciach. Największe podzię-
kowania składam pani profesor Graży-
nie Rygał za to, że gościła nas na uczel-
ni i poprowadziła zajęcia. Pani profesor 
już od kilku lat zawsze chętnie dzieli się 
z nami swoją wiedzą, umiejętnościami 
i nigdy nie szczędzi swojego czasu po-
mimo licznych obowiązków. 

Mam nadzieję, że będziemy mo-
gli kontynuować propagowanie wśród 
uczniów tej trudnej, ale pięknej nauki 
jaką jest matematyka. Liczymy na dal-
sze wsparcie. Myślę, że możemy zapro-
sić uczniów za rok na wycieczkę lub 
biwak z matematyką w tle. Zobaczymy, 
na co pozwolą nam finanse. Już dzisiaj, 
w  imieniu pani profesor i  własnym, 
zapraszam na V Konferencję Nauczy-
cieli Matematyki, która odbędzie się 
w kwietniu tego roku. «

„Las jak Świątynia” - rozstrzygnięcie konkursu
Andrzej Borkowski

W czwartek 13 grudnia w sali 
edukacyjnej Nadleśnictwa 
Gidle odbyło się rozstrzy-

gnięcie oraz uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom konkursu „LAS 
JAK ŚWIĄTYNIA”. Konkurs od-
był się pod honorowym patronatem 
Dyrektora RDLP Kazimierza Szabli 
oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Gidle Jana Wiśniewskiego. Oprócz 
licznie przybyłych laureatów konkur-
su obecni byli: przedstawiciel Starosty 
Częstochowskiego, Karol Ostalski oraz 
Adam Śliwakowski reprezentujący 
Wójta Gminy Kłomnice. 

Związki zawodowe Nadleśnictwa 
Gidle (ZLP i  NSZZ Solidarność) 
współpracujące w organizacji przedsię-

wzięcia reprezentował przewodniczący 
ZLP Mirosław Cudak. Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Archidiecezji Czę-
stochowskiej (główny organizator) re-
prezentowali członkowie stowarzysze-
nia oraz asystent kościelny ks. Marek 
Szumilas.

Nadleśniczy Jan Wiśniewski powi-
tał wszystkich obecnych oraz podkre-
ślił sens takich konkursów, gdzie mło-
dzi uczestnicy mogą podzielić się swoją 
wrażliwością i ukazać piękno przyrody 
leśnej. Następnie głos zabierali goście 
spotkania. Wszyscy podkreślali piękno 
nadesłanych prac zarówno fotograficz-
nych jak i literackich. Wyniki prac jury 
przedstawili: Krzysztof Wójcik oraz 
Tomasz Banaszkiewicz. Po wręcze-

niu nagród nastąpiła recytacja wierszy 
przez niektórych uczestników konkur-
su i podsumowanie uroczystości. 

Atrakcyjne nagrody (tablety, lornet-
ki, Mp4 i inne) były sfinansowane dzię-
ki dotacjom:
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
(FIO) Ministerstwa Pracy i  Polityki 
Społecznej
- Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW)
- Starostwo Powiatu Częstochowskiego
oraz wsparciu związku NSZZ Solidar-
ność Nadleśnictwa Gidle i ZLP Nad-
leśnictwa Gidle.

Łącznie w konkursie wzięło udział 
90 uczestników, którzy przesłali 216 
prac z  kilkudziesięciu miejscowości 
w  Polsce. Na konkurs literacki prze-
słano 26 prac a na edycję fotograficz-

www.klomnice.pl
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Najlepsi profesjonalni amatorzy 
w Powiatowym Konkursie!

Renata Krawiec

Przyszło nam spotkać się w dniu 
16 grudnia w  GOK w  Kłom-
nicach, z  najlepszymi profe-

sjonalnymi amatorami z  ogromną 
świadomością i wrażliwością - uczest-
nikami VII Edycji Powiatowego Kon-
kursu Bożonarodzeniowego – Anioły 
z  masy solnej i  Pierniki. Dzięki nim 
wszystkim, całym rodzinom, rodzeń-
stwu, rodzicom, babciom i  dziadziu-
siom oraz nauczycielom, opiekunom 
może spełniać się motto konkursu:

„Szedł w noc grudniową hen, aż z Betlejem
Jezus maleńki stopką bosą,

Szedł błogosławić świata nadziejom
i małym, i wielkim smutkom”

Więcej, motto może brzmieć pięk-
niej na ustach integrujących się dzie-
ci i  młodzieży, dorosłych z  dziesięciu 
gmin powiatu częstochowskiego. Pięk-
ni ludzie, bogaci wewnętrznie i wyjąt-

kowo hojni dla innych. Dostarczone 
nam anioły to liczba – 348 sztuk, pier-
ników – 68 opakowań. Nagrodzonych 
było razem sto dwadzieściorga, otrzy-
mali nagrody i  dyplomy od naszych 
gości: P. Jarosława Łapety – Przewod-
niczącego Rady Gminy w Kłomnicach, 
P. Wandy Kusztal - zastępcy Wójta, 
P. Haliny Paruzel-Tkacz – skarbnika 
Gminy, P. Zbigniewa Wawrzyniaka– 
kierownika GOPS, P. Stanisława Ma-
tuszczaka - radnego Gminy, a zarazem 
sołtysa Kłomnic. Pierniki zostały roz-
wiezione, tuż przed Wigilią przez pra-
cowników GOPS w  Kłomnicach do 
dzieci z  biednych rodzin i  samotnych 
starszych ludzi. Wolontariusze Akcji 
Charytatywnej „Dzieci - Dzieciom” 
z GOK w Kłomnicach sprzedają suk-
cesywnie anioły, aż kupimy paczki żyw-
nościowe i dzień przed Niedzielą Pal-

mową – 23 marca rozwiozę je do dzieci 
z  biednych rodzin do dziesięciu gmin 
powiatu częstochowskiego, uczest-
niczących w  konkursie. Jakże wielce 
pożyteczny i  wychowawczy jest Po-
wiatowy Konkurs – Anioły i Pierniki. 
Dofinansowano go ze środków Samo-
rządu Powiatu, przy współpracy GOPS 
w Kłomnicach. Nasz Ośrodek Kultury 
w Kłomnicach jako główny Organiza-
tor wyraża ogromne uznanie wszystkim 
twórcom aniołów i  pierników- kolek-
cja 2012/2013 za wkład pracy, piękne 
i  pomysłowe anioły, wyjątkowo dobre 
i  przecudnie pachnące pierniki. Niech 
te wszystkie formy uprzystępniania 
dzieł amatorów zamienią się w większe 
dobro służące drugiemu człowiekowi, 
a  nas wszystkich wzbogaci w  nowym 
roku o  oryginalne pomysły i  ciekawe 
rozwiązania – jako wstęp do udziału 
w kolejnych edycjach konkursu.
P.S. Panu Tomaszowi Drabowi – Sklep 
Evita Kłomnice za okazaną pomoc 
i życzliwość przez VII Edycji Powiato-
wego Konkursu i wiele innych konkur-
sów pięknie dziękujemy i na Nowy Rok 
wszelkiej pomyślności życzymy! «
 

ną 190 zdjęć. Wśród nagrodzonych 
i wyróżnionych znaleźli się dość licznie 
uczniowie ze szkół gminy Kłomnice. 
W załączeniu wyniki konkursu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu za udział, za 
wrażliwość na piękno, które wokół nas 
otacza, za dostrzeganie piękna przyro-
dy a  szczególnie środowiska leśnego, 
które daje nam wytchnienie, co szcze-
gólnie przemawia w nadesłanych wier-
szach... jeszcze raz serdecznie dziękuję 
w imieniu organizatorów.

Wyniki Konkursu „Las jak Świątynia” 

Fotografia - szkoła podstawowa
I miejsce: Kinga Wójcik 
Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Rzerzęczycach
II miejsce: Maciej Świerczyna 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu 
III miejsce: Piotr Pośpiech 
Szkoła Podstawowa w Żelisławicach 
wyróżnienia: Ania Maj Szkoła Pod-
stawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Rzerzęczycach, Kinga Wójcik 

Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Rzerzęczycach, Vik-
toria Matyschok Szkoła Podstawowa 
Laskowice 

Fotografia - gimnazja i starsi
I miejsce: Daria Lubczańska 
Gimnazjum im. Armii Krajowej 
w Piasku
II miejsce: Zuzanna Miarzynska 
Gimnazjum w Kłomnicach
III Miejsce:  Monika Kwiecień 
Gimnazjum w Kłomnicach
wyróżnienia: 
Karolina Sztajnowska Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu-
Weronika Lis Gimnazjum nr 1 w Ko-
niecpolu, Daria Lubczańska Gimna-
zjum im. Armii Krajowej w Piasku, 
Aleksandra Postawa Gimnazjum 
w Kłomnicach, Aleksandra Żurek 
Gimnazjum w Kłomnicach

Poezja - Szkoła podstawowa
I miejsce  Oskar Szymczyk 
Szkoła Podstawowa w Witkowicach

II miejsce  Weronika Potemska 
Szkoła Podstawowa im. Gustawa 
Morcinka w Poczesnej
III Miejsce Laura Zych 
kl. VI Szkoła Podstawowa w Witko-
wicach
wyróżnienia:  
Katarzyna Turek Szkoła Podstawowa 
im. Gustawa Morcinka w Poczesnej,  
Agnieszka Bartos Zespół Szkół im. 
Wespazjana Kochowskiego w Gole-
niowach

Poezja - gimnazjum i starsi 
I miejsce Kinga Cieślak 
Zespół Szkół w Rzerzęczycach gim-
nazjum
II miejsce Kamila Kowalik  
Szkoła Ponadgimnazjalna Witkowice
III miejsce  Paulina Pluta 
Gimnazjum w Skrzydlowie

Wyróżnienia:  
Anna Pluta VII LO im. M. Kopernika 
w Częstochowie, Cathrin Joschko Pu-
bliczne Gimnazjum nr 2 Dwujęzyczne 
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie«
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Laureaci konkursu plastycznego 
i członkowie MDP w Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Jan Milc

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kłomnicach rozpoczęła ob-
chody Jubileuszu 100-lecia. 

Jednostkę powołano do życia 19 grud-
nia 1913 roku, a więc 19 grudnia 2012 
roku ukończyła ona 99 lat i  „weszła” 
w rok jubileuszowy. W ramach obcho-
dów podjęto decyzję m.in. o opracowaniu 
i  wydaniu w  formie książkowej mono-
grafii jednostki. W związku z tym został 

przygotowany wniosek o  dofinansowa-
nie przedsięwzięcia z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach wdraża-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowa-
rzyszenia „Razem na wyżyny”. W  pro-
jekcie obok opracowania materiałów 
historycznych przewidziano także udział 
młodzieży klas IV – VI szkół podstawo-
wych z  terenu działania LGD, dla któ-
rych rozpisano konkurs na ilustrację na 

okładkę książki. Dla autorów najlepszych 
piętnastu prac przewidziano wycieczkę 
do Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach. Konkurs rozstrzygnięto 
11 grudnia 2012 roku (poniżej protokół 
z wynikami).  

Wyjazd nastąpił 5 stycznia 2013 roku. 
Obok laureatów konkursu wzięli w nim 
udział także członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP Kłomnice. 

„Dawnych wspomnień czar” 
Renata Krawiec

W  dniu 5 stycznia 2013 roku 
wielkie wydarzenie arty-
styczne: Koncert Nowo-

roczny „Dawnych wspomnień czar” 
rozpoczął Przedszkolak z  Kłomnic - 
Bartek Bąk kolędą p.t. „Pójdźmy wszy-
scy do stajenki”, z  udziałem Zespołu 
Centurion i  Zespołu „Klepisko”. Ze-
spół „Centurion” powstał w  1967 roku 
z inicjatywy p. Tadeusza Juszczyka, przy 
współpracy m.in. P. Zbigniewa Szym-
czyka, P. Jerzego Wojtasińskiego „kon-
struktora gitar”, (wtedy tak ciężko było 
o sprzęt muzyczny) P. Jerzego Różyckie-
go. W  swoim repertuarze mają własne 
kompozycje, ale też znajdują się polscy 
wykonawcy, m.in. Stan Borys, Czesław 
Niemen. Preferują dobrą polską muzykę 
rozrywkową. Przez wiele lat koncertów, 
festiwali, przeglądów zdobyli sukce-
sy z  nagrodami i  dyplomami, a  przede 

wszystkim – aplauz publiczności. W tym 
dniu mogli liczyć na publiczność właśnie, 
dawnych fanów, sympatyków zespołu, 
rodzin i przyjaciół, którzy zachowali ich 
w pamięci, a tego styczniowego wieczoru 
byli mile oczarowani ich występem. Po-
śród występujących byli: bracia Tomasz 
i Mirosław Bugała (gitara akordowa i so-
lowa), Marek Zając (instrumenty klawi-
szowe i wokal), Krzysztof Bińczyk (gitara 
i wokal), Krzysztof Wypych (gitara i wo-
kal - wyjątkowa kreatywność w sensie re-
kwizytów oraz kostiumu), Jerzy Różyczki 
(perkusja), Klemens Chrząstek(skrzypce) 
i Bogdan Siewierski(wokal). Dołączył do 
nich Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy 
„Klepisko” pod kierunkiem P. Mieczy-
sława Tkacza. Nie mogliśmy narzekać 
na doznania artystyczne. Ich repertuar 
składał się z pięknych kolęd, Suity pie-
śni śląskich oraz subtelnych utworów 

z cyklu „Śpiew boski dar”. Akompanio-
wali: p. Beta Grabarz-Hebda (skrzypce) 
i  Leszek Łęgowik (akordeon). No i  ta 
niesamowita magia sceny, oświetlenie, 
prezentacje multimedialne- klimat no-
woroczny. Wszyscy jednakowo, szczerze, 
występujący i  publiczność z  ogromną 
świadomością, i wrażliwością solidaryzo-
wali się na rzecz chorej solistki z Zespo-
łu „Klepisko” – Marylki Kozy w nadziei 
szybszej rehabilitacji – ile serce dyktuje 
i  portfel pozwala! Ponadto jej koleżan-
ka z  Zespołu – Irenka Janus wykonała 
anioły z masy solnej, które zostały chary-
tatywnie sprzedane. Więcej powiodło się 
sprzedać płyty z kolędami w wykonaniu 
Zespołu „Klepisko”. A wszystko po to, by 
wesprzeć na lepsze z pięknym głosem - 
Marylkę Kozę, wierząc w rychłą popra-
wę jej zdrowia. Impreza zyskała ogromny 
aplauz publiczności, z świetną frekwencją 
i  wyjątkowym wymiarem społecznym. 
Jest dobrą prognozą na dalszą działalność 
artystyczną w  perspektywie większych 
koncertów, o czym z przyjemnością po-
wiadomimy wszystkich czytelników. «

Prezentacja stołów Bożonarodzeniowych
Adam Śliwakowski

W  miejscowości Konopiska 
w dniu 16.12.2012 r odby-
ła się uroczystość prezen-

tacji stołów Bożonarodzeniowych. 
Gminę Kłomnice reprezentowały 

Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Skrzydlowie, które na tę okolicz-
ność przyrządziły 12 tradycyjnych, 
wyśmienitych potraw. Stół był pięknie 
udekorowany. Zapach pysznych dań 

przyciągał zwiedzających. Zarówno 
walory wizualne jak i smakowe przygo-
towanych potraw zostały wysoko oce-
nione. 

www.klomnice.pl
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Dla członków MDP wycieczka była na-
grodą za zdobycie III miejsca w Powiato-
wych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
o puchar Starosty Częstochowskiego. 

Program pobytu w  Muzeum prze-
widywał oglądanie eksponatów z  prze-
wodnikiem oraz projekcję filmu doku-
mentalnego przygotowanego na 15-lecie 
Państwowej Straży Pożarnej. Przewod-
nik obok oczywistej znajomości „życio-
rysu” poszczególnych eksponatów okazał 
się znakomitym gawędziarzem, przez 
co zwiedzanie ze zwykłego oglądania 
przerodziło się w świetną lekcję historii. 
Można było także dotknąć niektórych 
urządzeń, a  nawet wykonać nimi kilka 
manewrów, np. ustawienie drabiny prze-
woźnej czy przetoczenie beczki na wodę 
na wózku dwukołowym. Ogłoszono tak-
że alarm pożarowy za pomocą zabytko-
wego dzwonu. 

Warto tu dodać, że CMP w Mysło-
wicach jest największym muzeum po-
żarnictwa w Europie, a może nawet na 
świecie. Można tu zobaczyć najstarsze 
sikawki, które obsługiwać musiało kil-
kadziesiąt osób, a  także pierwsze paro-
we i  spalinowe motopompy. Jest wiele 
eksponatów świadczących o  wielkim 
poświęceniu strażaków podczas akcji 
ratowniczych i  ratowniczo-gaśniczych. 
Szczególnie duże wrażenie na młodzie-
ży wywarły eksponaty (hełm, zegarek 
i sprzączka) związane ze strażakami, któ-
rzy stracili życie w pożarze lasów w oko-
licach Kuźni Raciborskiej. 

Ze wszystkich stron bez przerwy 
błyskały flesze i  dochodziły dźwięki 
migawek. Za pomocą aparatów foto-
graficznych i  telefonów komórkowych 
wykonano ok. 1000 zdjęć. Nie zanie-
chano także pozowania do fotografii 
w  specjalnie przygotowanych makie-
tach: samochodu strażackiego z drabiną 
i mundurów strażackich z czasów cesarza 
Franciszka Józefa.

W  wycieczce wzięło udział ogółem 
30 osób, w  tym 15 laureatów konkursu 
i 10 członków MDP. 

Organizatorzy wyjazdu dziękują Dy-
rekcjom szkół w Miedźnie, Lgocie Ma-
łej, Widzowie,  Kłomnicach, Zawadzie, 
Konarach, Garnku, Skrzydlowie i  Rze-
rzęczycach za udzieloną pomoc w przy-
gotowaniu przedsięwzięcia, a opiekunom 
za czuwanie nad bezpieczeństwem mło-
dzieży. 

Osobom, które interesują się za-
gadnieniami i  sprzętami pożarniczymi, 
a które nie mogą pojechać do CMP re-
komendujemy zwiedzanie interaktywne 
na: www.cmp-muzeum.com , gdzie są 
prezentowane prawie wszystkie ekspo-
naty zgromadzone w Muzeum. 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY NA 
OKOLICZNOŚĆ ROSTRZYGNIĘ-
CIA KONKURSU PLASTYCZNE-

GO NA ILUSTRACJĘ NA OKŁAD-
KĘ DO MONOGRAFII OSP 

KŁOMNICE.

W dniu 11 grudnia 2012 roku Komisja 
Konkursowa w składzie: Adam Zając – 
Prezes Zarządu OG ZOSP w Kłomni-
cach, Stanisław Piech – Prezes Zarządu 
OSP w  Kłomnicach, Marta Ojrzyńska 
– nauczyciel plastyki, Leszek Janik – Dy-
rektor GOK w Kłomnicach,  Jan Milc – 
autor monografii;
stwierdza:
1. Konkurs plastyczny na ilustrację na 

okładkę do monografii OSP Kłomni-
ce został rozpisany na terenie sześciu 
gmin członkowskich Stowarzysze-
nia „Razem na wyżyny”. Konkurs był 
skierowany do uczniów klas IV – VI 
szkół podstawowych.

2. Termin nadsyłania prac upłynął 30 li-
stopada 2012 roku.

3. Do oceny zgłoszono 49 prac z 9 szkół 
z terenu trzech gmin (Kłomnice, Kru-

szyna, Miedźno);
4. Prace w większości spełniły oczekiwa-

nia organizatorów konkursu.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi praca-
mi Komisja postanowiła:
1. Grand Prix przyznać pracy Dawida 

Witczaka reprezentującego Szko-
łę Podstawową w  Garnku.  Praca ta 
będzie ilustracją na tytułowej stronie  
okładki książki monograficznej pt. 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Kłom-
nicach 1913 – 2013”.

2. Przyznać równorzędne wyróżnienia 
następującym osobom:

1. Kinga Górecka ze Szkoły Podsta-
wowej w Rzerzęczycach

2. Adam Łapeta ze Szkoły Podsta-
wowej w Konarach

3. Paulina Jagieła ze Szkoły Podsta-
wowej w Miedźnie

4. Hubert Polak ze Szkoły Podstawo-
wej w Widzowie

5. Dagmara Strączyńska ze Szkoły 
Podstawowej w Konarach

6. Sofia Nowak ze Szkoły Podstawo-
wej w Lgocie Małej

7. Julia Romianowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Kłomnicach

8. Adam Góral ze Szkoły Podstawo-
wej w Kłomnicach

9. Kacper Anklewicz ze Szkoły Pod-
stawowej w Kłomnicach

10. Weronika Matyja ze Szkoły Pod-
stawowej w Miedźnie

11. Natalia Grabczak ze Szkoły Pod-
stawowej w Skrzydlowie

12. Piotr Klekowski ze Szkoły Podsta-
wowej w Rzerzeczycach

13. Jakub Biegas ze Szkoły Podstawo-
wej w Zawadzie

14. Sylwia Bystrzanowska ze Szkoły 
Podstawowej w Widzowie

Komisja wyraża słowa podziękowania 
wszystkim uczniom i nauczycielom, któ-
rzy przystąpili do tego konkursu. «

Znakomite koncerty
Jan Milc

Przed Pasterką i  30 grudnia 
ub.r. w  kościele parafialnym 
w  Kłomnicach mogliśmy okla-

skiwać orkiestrę dętą OSP Kłomni-
ce i  połączone orkiestry dęte OSP 
Kłomnice i  OSP Karczewice-Gar-
nek. 

Nie można porównywać obu kon-
certów. Pierwszy swoim zamysłem 
i  realizacją odzwierciedlał przepiękną 
atmosferę oczekiwania na narodzi-
ny Bożego Syna. Jego kameralny urok 
był muzycznym wprowadzeniem do 
obchodów świąt Bożego Narodzenia, 

chyba najbardziej rodzinnych ze świąt. 
Nasi muzycy pod dyrygenturą Marcina 
Gały zaprezentowali naprawdę duże 
już umiejętności. Być może świąteczny 
czas i magia miejsca sprawiły, że kon-
cert był znakomity. Brawo!!! 

O  ile „przedpasterkowy” koncert 
miał charakter wybitnie kameralny 
i był w większości poświęcony kolędom 
i pastorałkom (choć nie zabrakło tak-
że standardów muzyki rozrywkowej), 
o  tyle koncert niedzielny był przygo-›››
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Gminna Liga Piłki Nożnej
Adam Równiak

Pomysł gminnych rozgrywek li-
gowych w piłce nożnej, zrodził 
się w Karczewicach. Młodzi lu-

dzie z tej miejscowości, którzy chcieli 
grać w piłkę nożną zasilali reprezen-
tacje klubowe z  sąsiednich miejsco-
wości, np. „Sokoła Rzeki Wielkie”. 
Rada Sołecka i mieszkańcy Karczewic 
doszli jednak do wniosku że na powsta-
nie klubu sportowego w Karczewicach 
nie mogą sobie pozwolić ze względu na 
duże koszty utrzymania takiego klu-
bu, a w Karczewicach jest dużo innych 
społecznych potrzeb wymagających 

dofinansowania z  publicznych pienię-
dzy. A efekt jest niewspółmierny do na-
kładów. Tym bardziej że gdyby się takie 
pieniądze jednak znalazły, to dodatko-
we koszty- obuwie sportowe, dojazd na 
mecze, opiekę lekarską - tak jak w „So-
kole” musieliby pokrywać zawodnicy.

Logicznym pomysłem, z  którym 
wystąpił Józef Koza, było zorganizowa-
nie rozgrywek lokalnych. Koszt takich 
rozgrywek to ułamek kosztów utrzy-
mania drużyny w klasie „B” rozgrywek 
ogólnopolskich. Pomysłodawca ufun-
dował jednocześnie trzy główne na-

grody. Komitet organizacyjny w  skła-
dzie: Józef Koza, Waldemar Basiak 
i  Sławomir Kowalik nawiązał kontakt 
z Wójtem Gminy Kłomnice, Adamem 
Zającem i  przy entuzjastycznej apro-
bacie Wójta który zapewnił o  chęci 
pomocy organizacyjnej, 7 grudnia ru-
szyła Gminna Liga Piłki Nożnej. Roz-
grywki prowadzone są w każdy piątek 
od godziny 20.00 w  Hali Sportowej 
w Kłomnicach. Przy organizacji dużym 
wkładem wykazał się również Paweł 
Kuban który jest także głównym sę-
dzią zawodów. W  rozgrywkach bierze 
udział 120 zawodników z jedenastu so-
łectw naszej gminy, którzy przez kilka 
miesięcy będą walczyć na boisku o ty-
tuł Mistrza Gminy Kłomnice. «

Ze szkolnych parkietów
Artur Raźniak

Pod koniec 2012 roku zostały 
rozegrane turnieje Gimnazja-
dy Powiatu Częstochowskiego 

w  piłce ręcznej i  koszykówce chłop-
ców. W  tych zawodach naszą gminę 
reprezentowały szkoły z  Kłomnic 
i z Konar. W turnieju piłki ręcznej bra-
ło udział 11 szkół. Zostały one podzie-
lone na dwie grupy eliminacyjne. Do 
Mstowa pojechała drużyna z Kłomnic, 
wygrywając wszystkie mecze zajęła 
pierwsze miejsce w swojej grupie. Finał 
odbył się w  Lelowie w  którym udział 
wzięły udział cztery najlepsze drużyny. 
Wyniki finałów: 
Lelów - Kłomnice 21 -11
Mstów - Przyrów 13-12

Mecz o  3 miejsce Kłomnice-Przyrów 
20-10 
Mecz o 1 miejsce Lelów-Mstów 26-11
Ostateczna kolejność:
1. Lelów, 2. Mstów, 3. Kłomnice; Pa-
weł Zatoń, Maciej Drab, Piotr Mu-
cha, Piotr Grabny, Jakub Pawlik, Jakub 
Gonera, Krzysztof Juszczyk, Krzysztof 
Kloczkowski, Jakub Kowalik, Dominik 
Michoń, Norbert Małolepszy, opiekun 
Jarosław Ślęzak. 4. Przyrów, 5-7. Rę-
dziny, Koniecpol 2, Czarny Las, 8-10 
Widzów, Kruszyna,  Piasek, 11. Ko-
niecpol 1. 

Zawody w koszykówce zgromadziły 
mniejszą ilość drużyn i do ich rozegra-
nia był potrzebny jeden turniej, który 

odbył się w Czarnym Lesie.
Wyniki zawodów: 

Mstów-Czarny Las 6-77 
Konary-Starcza 9-35
Mstów-Konary 12-21
Czarny Las-Starcza 61-10

Ostateczna kolejność:
1. Czarny Las, 2. Starcza, 3. Konary-
-Bartek Fabiszewski, Dawid Jurczyk, 
Piotr Muras, Paweł Chrząstek, Krzysz-
tof Boral, Łukasz Baron, Michał Żu-
rek, Patryk Pianka, opiekun Paweł 
Urbaniak, 4. Mstów.

W hali sportowej w Kłomnicacach 
zostały przeprowadzone rozgrywki 
w  piłkę koszykową dziewcząt. Biorą-
ce udział reprezentacje Gimnazjów 
z Gminy Kłomnice zostały losowo po-
dzielone na dwie grupy,a potem najlep-
sze drużyny rozegrały mecze półfinało-
we i finałowe.

towany i  przeprowadzony z  dużym 
rozmachem. Połączone orkiestry dęte 
OSP Kłomnice i  OSP Garnek-Kar-
czewice, występujące pod nazwą Or-
kiestra Dęta Gminy Kłomnice swoje 
noworoczne koncertowanie rozpoczęły 
występem w dniu 26 grudnia w koście-
le parafialnym w  Garnku, natomiast 
na 30 grudnia zaplanowano występ 
w kościele parafialnym w Kłomnicach. 
Program obejmował szerokie spektrum 
muzyki rozrywkowej, kolęd i marszów. 
Prowadzący koncert Dariusz Wiewió-
ra swoimi objaśnieniami uzupełniał 
znakomite wykonania utworów. Po-
śród bardzo ciekawych interpretacji 

pojawiały się też perełki, takie jak np. 
pięknie wykonana kolęda „Przybie-
żeli do Betlejem pasterze”, czy wręcz 
brawurowo zagrana wiązanka melodii 
filmowych. Połączonymi orkiestrami 
dyrygował Krzysztof Jabłoński, który 
zaprezentował swoje, także niema-
łe umiejętności gry na instrumentach 
perkusyjnych. Licznie zgromadzona 
publiczność nagrodziła muzyków owa-
cją na „stojąco”! Wydaje się, że nasze 
orkiestry znalazły właściwy kierunek 
rozwoju. Gratulujemy!

Podczas koncertu życzenia no-
woroczne wykonawcom i  publiczno-
ści przekazał Wójt Gminy Kłomnice 

Adam Zając.
Koncerty nie mogłyby się odbyć bez 

zgody proboszczów parafii w  Kłom-
nicach ks.kan. Mirosława Turonia 
i  Garnku ks.kan. Alojzego Zatonia. 
Obaj proboszczowie bardzo życzli-
wie odnieśli się do przedstawionych 
propozycji i  udostępnili kościoły dla 
tej muzycznej imprezy. Toteż wszyst-
kie występy odbyły się w znakomitych 
warunkach akustycznych, co znacz-
nie podniosło i tak już wysoki poziom 
wykonania. Decyzje obu księży spo-
łeczeństwo przyjęło z  bardzo dużym 
uznaniem. «

›

www.klomnice.pl
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Sportowe wyróżnienia
Artur Raźniak

Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w  Częstochowie 13 grudnia 
2012 roku zorganizowało pod-

sumowanie działalności sportowej 
naszego powiatu. W  Częstochowie 
w  Sali Sesyjnej Starostwa Powiato-
wego spotkali się zawodnicy, trenerzy 
i działacze sportowi, którzy w minio-

nym roku odnieśli sukcesy sporto-
we na różnych arenach. Wyróżnienia 
w postaci pucharów dla wyróżniających 
się osób wręczał przewodniczący PZ 
LZS p. Krzysztof Smela i członek Za-
rządu Powiatu Marzena Maniszewska. 
Wśród wyróżnionych znalazły się oso-
by z naszej gminy:

1. Akademia Sportu Gminy Kłomnice 
–Artur Rażniak i Wiktoria Pużniak 
za 3 miejsce w finale wojewódzkim 
turnieju Orlika dziewcząt młod-
szych 

2. Gimnazjum w Skrzydlowie - Beata 
Pluta i Iwona Hereżniak za 8 miej-
sce w szachach w województwie 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kłomnice- Robert Owcza-
rek strzelectwo. «

Strzelecka rywalizacja sołectw
Matuszczak Stanisław 

Drużyny strzeleckie cztero-oso-
bowe z siedmiu sołectw naszej 
gminy, rywalizowały o  miano 

najlepszej drużyny na rok 2012. W tur-
nieju uczestniczyły następujące sołec-
twa: Chorzenice, Lipicze, Kłomnice, 
Michałów, Rzerzęczyce, Witkowice 
i  Zdrowa. Po raz pierwszy w  turnieju 
wzięła udział ekipa z  Lipicza i  po dłu-
giej nieobecności drużyna z Rzerzęczyc. 
Wymienione drużyny mimo braku do-
świadczenia stoczyły wyrównany bój 

z  resztą uczestników zawodów. Wspo-
mnieć należy że wraz z  przedstawicie-
lami trzech sołectw, Kłomnic, Zdrowej 
i  Rzerzęczyc przybyli sołtysi Stanisław 
Matuszczak, Dariusz Owczarek i  An-
drzej Śpiewak. To wokół sołtysa danej 
miejscowości skupia się życie kultural-
ne czy też sportowe, i od jego podjętych 
działań zależy aktywność mieszkańców. 
Należy oczekiwać, że z każdym rokiem 
będzie przybywać aktywnych, prężnie 
działających sołtysów z korzyścią dla Nas 

wszystkich. Tegoroczny turniej strzelecki 
z broni pneumatycznej długiej rozegrany 
na strzelnicy Zespołu Szkół w Kłomni-
cach w dniu 17 listopada, wygrała dru-
żyna z Michałowa Kłomnickiego przed 
Kłomnicami i  Chorzenicami. Puchary 
i  dyplomy ufundowane przez Wójta 
Gminy Kłomnice wręczali: Przewodni-
czący Rady Gminy Pan Jarosław Łapeta, 
radny Gminy Pan Stanisław Matuszczak 
i  przewodniczący Komisji rewizyjnej 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwój Gmi-
ny Kłomnice Pan Wiesław Bąk. Wszyst-
kim uczestnikom gratuluję sportowej ry-
walizacji mając jednocześnie nadzieję, że 
za rok będzie nas dużo więcej. «

Wyniki

Grupa A
Zawada - Witkowice 19-0
Zawada - Skrzydlów 12-7 
Witkowice - Skrzydlów 2-7
Grupa B 

Konary - Rzerzęczyce 8-5
Konary - Kłomnice 6-8  
Rzerzęczyce - Kłomnice 10-7
Półfinały;
Zawada-Rzerzęczyce 16-5
Skrzydlów-Konary 10-4
mecz o  3 miejsce Konary-Rzerzęczy-

ce2-13,
mecz o  1 miejsce Zawada-Skrzydlów 
14-11.
Ostateczna kolejność:
1. Zawada, 2. Skrzydlów, 3. Rzerzęczyce, 
4. Konary, 5. Kłomnice, Witkowice. «

 Turniej piłki nożnej dziewcząt
Artur Raźniak

16.12.2012r. w  Hali Sportowej 
w  Kłomnicach był rozgrywany 
VI Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Dziewcząt Watra Cup 2012.Turniej 
rozgrywany był w trzech kategoriach 
wiekowych: 2000 i  mł., 2002 i  mł., 
2004 i  mł. Organizatorem zawodów 
był UKS WATRA Gidle. Do rozgry-
wek przystąpiło 13 drużyn z  klubów, 
które prowadzą zajęcia z dziewczynami 
i występują w rozgrywkach krajowych. 
Akademia Sportu Gminy Kłomni-

ce wystawiła swoje reprezentacje we 
wszystkich kategoriach. Miłą niespo-
dziankę zrobiły dziewczyny z najmłod-
szych kategorii zajmując miejsca na po-
dium. Gorszy wynik uzyskała najstarsza 
drużyna zajmując V miejsce w  której 
grały: Paulina Musiał, Wiktoria Puż-
niak , Wiktoria Koza, Kinga Pruban, 
Julia Matuszczyk, Ilona Wołek, Rok-
sana Dróżdż, Aleksandra Śliwakowska, 
Daria Drab, Kinga Pietraszewska. Bar-
dzo dobrze wypadły dziewczyny z ka-

tegorii 2002 i mł.,które w silnej grupie 
zajęły 3 miejsce.W drużynie grały: Asia 
Wasilenko, Klaudia Wolska, Natalia 
Politańska , Julia Śliwakowska, Nikola 
Wojciechowska, Kasia Tomaszewska, 
Zuzia Kumorek, Amelia Misiewicz,  
Klaudia Bednarczyk. 

Najmłodsze zawodniczki (dziew-
czynki z kl.1 i 2) zajęły drugie miejsce, 
kategoria ta cieszyła się największym 
zainteresowaniem i emocjami wśród ki-
biców. W drużynie grały: Julia Woldan, 
Wiktoria Nierobot, Zuzia Piwowar-
czyk, Wiktoria Pluta, Milena Musiał, 
Marlena Musiał, Lena Centkowska,O-
liwia Jamrozik, Ola Pałuszka, Wiktoria 
Misiewicz, Laura Bednarczyk. «
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UROK STARYCH FOTOGRAFII

Stary Dom Parafialny – dziś kaplica wielofunkcyjna
Krzysztof Wójcik

Pozostajemy wciąż w  okolicy 
skrzyżowania ul. Częstochow-
skiej z Bartkowicką, ale już od 

następnego numeru przeniesiemy się 
gdzie indziej. Widoczny na zdjęciu 
archiwalnym Dom Parafialny, przez 
lata nazywany przez nas salą parafial-
ną, pobudowany został w  początkach 
XX wieku i  pełnił w  społeczeństwie 
Kłomnic istotna rolę społeczną. Mu-
siał powstać jeszcze w okresie zaborów 
o  czym świadczą dwujęzyczne polsko 
– rosyjskie napisy na nim. Mówią nam 
jeszcze o  tym, że część owego Domu 
Parafialnego była przez proboszcza wy-
najmowana na cele handlowe – na szyl-
dzie jest nazwisko L. J. Borkowski. Wi-
dać również ofertę (też dwujęzyczną): 
żelazo, blachy, gwoździe, papa, cement, 
węgiel, oleje, smary, a więc towary prze-
mysłowe. Dawne wejście do sklepu jest 

obecnie zamurowane, jednakże funk-
cjonowało przez lata, gdyż na zdjęciu 
z  okresu międzywojennego, również 
znajduje się w tym miejscu sklep, tym 
razem naszej kłomnickiej Spółdzielni.

Przed budynkiem widać grupki 
ludzi i  wychodzącą ze sklepu kobietę. 
Interesująca jest ta grupka mężczyzn: 
trzech stoi naprzeciwko pięciu siedzą-
cych na ławeczce pod sklepem. Jest to 
przejaw pewnego zwyczaju, kiedy to 
mieszkańcy, głównie mężczyźni, spoty-
kali się w dogodnych miejscach i  roz-
mawiali o  sprawach lokalnych, ale też 
i o polityce.

Za budynkiem widać zabudowę 
ulicy Bartkowickiej. Tuż za rogiem 
Domu Parafialnego widać wiejska cha-
tę z wysokim dachem krytym strzechą. 
Stoi chyba w  tym samym miejscu, co 
obecnie murowany budynek, w którym 

funkcjonowała do niedawna kwiaciar-
nia „Pod Aniołem”.

 Zwracają też uwagę duże gła-
zy i kamienie widoczne z prawej strony 
fotografii. Są to prawdopodobnie reszt-
ki materiałów budowlanych, których 
używano do rozbudowy kościoła.

Tutaj także zwracam się z  prośbą 
do szanownych Czytelników o  moż-
liwe informacje na temat tego zdję-
cia, a  zwłaszcza Domu Parafialnego. 
Warto odtworzyć jego historię, bo 
działo się w nim wiele ciekawych rze-
czy, nawet za mojej pamięci. Sam pa-
miętam, jak jeden z  księży wikariuszy 
(ks. Borówka) wyświetlał nam w salce 
filmy, przez wiele lat wystawiano tam 
„Jasełka”, przedstawienie bożonarodze-
niowej historii biblijnej. Na pewno jest 
tych wydarzeń więcej. Proszę o kontakt 
z redakcją lub za pomocą poczty elek-
tronicznej: krzysztofwojcik15@gmail.
com. «

www.klomnice.pl



Turniej piłki nożnej dziewcząt

Sportowe wyróżnienia



Jestem sobie przedszkolaczek, nie marudzę  i nie płaczę!

Rajd Parasolowy
Dominik Pomorski

Urodził się 13.09.2012r.,
Ważył 3670g i mierzył 56cm.
Mieszka z rodzicami Jolantą
i Markiem w Częstochowie.

Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, 
pochwalcie się Czytelnikom  naszej lokalnej gazety. 

Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać na pocztę 
 e-mail: gazeta@klomnice.pl 

Nasze słoneczka

Laura Gonera
Urodziła się 30.06.2012r., 
Ważyła 2660g i mierzyła 49 cm. 
Córka Aleksandry i Krzysz-
tofa.

Bal przedszkolaków 
w Kłomnicach


