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    Szanowni Państwo,
Przekazujemy w  Wasze ręce kolejny numer Gazety Kłomnickiej. Myślę, że 

jest to jeden z ważniejszych numerów, gdyż porusza on temat budżetu gminy, jak 
i kondycji finansowej w jakiej się znaleźliśmy. W imię ratowania finansów naszej 
gminy, musiałem podjąć kilka trudnych decyzji w sprawie ograniczenia bieżących 
wydatków. Niestety nie jest możliwe wyprostowanie wieloletnich nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu gminy w ciągu trzech miesięcy. W tej ciężkiej sytuacji nie 
możemy liczyć na pomoc ze strony organów rządowych. Niedawno otrzymaliśmy 
informacje, iż ministerialna subwencja oświatowa dla gminy Kłomnice została 
obniżona o 150 tysięcy złotych. Stawia to nas w jeszcze trudniejszej sytuacji, niż 
w zeszłym roku. Jak widać sami musimy sobie poradzić ze swoim problemami, 
nikt nie wyciągnie do nas ręki. Cieszę się, że zła sytuacja w  gminnej oświacie 
nie jest obojętna mieszkańcom. Rodzice dzieci stanęli do rozmów o gminnych 
szkołach nie jako przeciwnicy zmian, ale jako współodpowiedzialni partnerzy.  
To ważne, że jest wola współpracy. Po objęciu urzędu wójta spotkałem się z róż-
nymi patologicznymi sytuacjami, dlatego będę podejmował zdecydowane dzia-
łania po to, by mieszkańcy odczuli, że to urząd jest dla Nich a nie odwrotnie. 
W związku z tym zmianie uległy godziny pracy Urzędu Gminy. Zgodnie z Za-
rządzeniem nr 6/2015 z dn. 20.01.2015 r. urząd jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 - 15.30, a we wtorki jestem do Państwa dyspozycji do godziny 
17.00. Jeśli będzie potrzeba czas ten możemy jeszcze zmienić tak, aby był dosto-
sowany do potrzeb wszystkich Państwa. 

Zachęcam mieszkańców by wspierali nasze działania poprzez większy udział 
w  konsultacjach społecznych, gdyż Wasz głos może być bardzo istotny w  po-
dejmowaniu decyzji dotyczących gminy. Po zakończeniu wszelkich formalności 
związanych z ustaleniem regulaminu, stawek opłat za korzystanie oraz inkasen-
ta chcemy wiosną uruchomić targowisko przy ul. Zdrowskiej w  Kłomnicach. 
Początek roku to również pierwsze sukcesy naszej administracji - dzięki dobrym 
kontaktom z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach pozyskaliśmy 400 tysięcy na 
odbudowę zniszczonego mostu łączącego Rzeki z Chmielarzami.

W  marcu obchodzimy wyjątkowe święto, a  mianowicie DZIEŃ KOBIET. 
W  związku z  powyższym wszystkim Paniom pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia, wszelkiej pomyślności, radości, abyście troską i miłością były otaczane 
każdego dnia. 

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk
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Wywiad z Piotrem Juszczykiem - Wójtem Gminy
 Sławomir Maj

Listopadowe Wybory Samorzą-
dowe dla mieszkańców gminy 
Kłomnice były czasem wiel-

kich zmian. Można śmiało zaryzyko-
wać stwierdzenie, że pomimo późnej 
jesieni powiało wiosenną świeżością. 
Zarówno frekwencja jak i wyniki wybo-
rów były zielnym światłem dla nowego 
wójta, wszyscy udzielili mu ogromnego 
kredytu zaufania tym samym licząc na 
radykalne zmiany i kreatywne rozwią-
zania w naszej gminie. Czy po trzech 
kadencjach poprzedniego wójta łatwo 
jest wprowadzać w życie swój plan wy-
borczy? W jakiej kondycji znajdowała 
się gmina i co na temat swoich na, ra-
zie jeszcze krótkich rządów, może nam 
powiedzieć Piotr Juszczyk, nasz wójt. 
Jeśli jesteście Państwo ciekawi zapra-
szamy do przeczytania wywiadu, któ-
rego nam osobiście udzielił. 
- pytanie 1: Wybory wygrał Pan zde-
cydowanie. Czy przy obecnej wiedzy 
na temat budżetu gminnego jest Pan 
w stanie obiecać spełnienie swoich po-
stulatów wyborczych?
Piotr Juszczyk: „Każdy, kto decyduje się na 
start w wyborach, czy to po cichu, czy ofi-
cjalnie, liczy na zwycięstwo. Ale przewaga, 
jaką uzyskałem nad moim konkurentem 
w  drugiej turze zaskoczyła mnie samego. 
Oczywiście wybory, w których głosuje się nie 
na listę, czy partię, a na konkretnego czło-
wieka, można potraktować po części, jako 
plebiscyt sympatii lub popularności danego 
kandydata. Ale w przypadku gminy Kłom-
nice mamy do czynienia z sytuacją znacznie 
poważniejszą – mieszkańcy dali czerwo-
ną kartkę poprzedniej ekipie. Tym samym 
mieli dość systemu rządzenia, w którym nie 
liczył się obywatel, a  jedynie interes grupy 
osób i  ich rodzin. Mieszkańcy powiedzieli: 
„Dość!”. Oprócz zmiany wójta, zmieniono 
również dziewięciu radnych. To daje świet-
ny obraz zmian. A jeśli mówimy o obietni-
cach – została zlikwidowana straż gminna. 
Być może jeszcze w tym roku uda się uru-
chomić żłobek. Tak więc ostro wziąłem się 
do pracy. Ale z budżetem gminy naprawdę 
jest źle.”
- pytanie 2: Czy Gminę stać na nowe in-
westycje?
Piotr Juszczyk: „Niestety nie. W  chwili 

obecnej to niemożliwe. Ogrom zadłużenia, 
z  jakim przychodzi nam się zmierzyć, jest 
jednym z największych wyzwań mojej ka-
dencji. Tak ja, jako wójt gminy, jak i radni 
gminy, widzimy wiele problemów infra-
strukturalnych naszej gminy. Ten rok to 
jeden wielki remanent – liczymy każdą zło-
tówkę. Widzimy wiele problemów: absolut-
nie palący problem z wodą, która nie nadaje 
się do spożycia w Witkowicach, ale i reali-
zacja niedokończonych elementów wodo-
ciągów w  Skrzydlowie czy Garnku. Nie 
wiem, czemu były one robione dotychczas 
wybiórczo. Zdarza się, że początek i koniec 
danej ulicy jest zrobiony, a  jej środek już 
nie. Podjęliśmy politykę oszczędnościową, 
a mianowicie przyjmując budżet na 2015 
rok staraliśmy się jakieś środki zaoszczędzić. 
Począwszy od schroniska dla zwierząt, po-
przez edukację, GOK czy kluby sportowe. 
Zaoszczędzone pieniądze są potrzebne na 
przykład na wypadek wystąpienia sytu-
acji kryzysowej. W tym roku będą ogłoszo-
ne prawdopodobnie pierwsze konkursy na 
programy związane z  budową wodocią-
gów i na ten cel musimy mieć środki. Jest to 
ogromne kuriozum, że nie mamy własnych 
środków, tylko musimy brać kredyt. Ale wie-
rzę, że solidna i skrupulatna praca nad bu-
dżetem już niedługo przyniesie zamierzone 
efekty.”
- pytanie 3: Pana poprzednik w kampa-
nii wyborczej twierdził, że zadłużenie 
Gminy jest w  normie. Zgadza się Pan 
z tym stwierdzeniem?
Piotr Juszczyk: „Zadłużenie Gminy 
Kłomnice nie jest w normie! Mój poprzed-
nik posunął się do czynów nieetycznych nie 
ujawniając informacji o sytuacji finansowej 
gminy za ostatnie III kwartały ubiegłe-
go roku. Każdy ma prawo do informacji, 
zwłaszcza takiej, w której ukazane były do-
chody, wydatki oraz zadłużenie wynikające 
z  tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek 
i emisji obligacji. Kwota zadłużenia wyno-
si ponad 22 mln zł., co stanowi ponad 54% 
dochodów gminy. To tak jakby zarobić tysiąc 
złotych i  pięćset czterdzieści oddać od razu 
za długi. Jeżeli przekroczymy granicę 60% 
długu w  stosunku do budżetu to możemy 
się spodziewać, że Regionalna Izba Obra-
chunkowa tudzież komisarz wyznaczony 
przez premiera przygotuje mocno okrojony 

budżet, maksymalnie oszczędnościowy, któ-
ry nie pozwoli na żadne inwestycje, impre-
zy kulturalno-sportowe, wszystko to, co nie 
będzie potrzebne gminie, w imię ratowania 
finansów publicznych. „
- pytanie 4: Kiedy Gmina musi spłacić 
zadłużenie?
Piotr Juszczyk: „Poprzednia ekipa rządzą-
ca w bardzo sprytny sposób rozegrała kwe-
stię zadłużenia gminy: licząc, że porządzi 
jeszcze jedną kadencję, raty przez te cztery 
lata były jeszcze niższe. Dopiero na na-
stępną kadencję, od roku 2019, przypadają 
największe spłaty długów, czyli następcy 
weszliby na spaloną ziemię. Na szczęście 
mieszkańcy gminy przerwali ten błędny 
krąg. Być może jest to ostatni moment, kie-
dy jeszcze jesteśmy w stanie coś zrobić. Nie 
mniej do roku 2027 będziemy musieli to 
wszystko spłacać. „
- pytanie 5: Jak Pan ocenia inwestycje 
w naszej Gminie na które zostały zacią-
gnięte wysokie pożyczki?
Piotr Juszczyk: „Jako radny poprzedniej 
kadencji byłem zachwycony, że pozysku-
jemy środki unijne. Z  programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich można było pozyskać 
80% kosztów inwestycji przy 20% wkładu 
własnego. 
Przykład Targowiska pokazuje, że to my 
wyłożyliśmy 1,7 mln zł i  otrzymaliśmy 
z  PROW 1 mln zł. Można się zastana-
wiać czy lokalizacja jest trafiona, czy nie 
należało w pierwszej kolejności wyremon-
tować Pasternik. Na dzień dzisiejszy wielu 
handlujących i mieszkańców mówi, że ruch 
się zmniejszy. Dodatkowo handlujący uwa-
żają, że boksy zostały źle zaprojektowane. 
Czas pokaże czy tam będzie odbywał się 
sprawny handel, oby.
Skatepark to droga inwestycja. Kosztowa-
ła naszą Gminę 1,2 mln zł plus 1 mln zł 
pieniędzy zewnętrznych. Można było prze-
analizować czy plac zabaw dla dzieci nie 
usytuować bliżej przedszkola. Wydaje mi 
się, że było to budowane zbyt szybko, zbyt 
pochopnie. Projektant tegoż chyba nie wi-
dział jak wyglądają place zabaw w  Eu-
ropie Zachodniej. Place zabaw, które są 
wyłożone tartanem, nie ma tam jakichś nie-
bezpiecznych przyrządów, wystającej kostki 
brukowej i  krawężników. Jest to schludne, 
a  przede wszystkim bezpieczne. Czemu 
u nas zostało to tak zbudowane? Nie wiem. 
Do tego ogrom lamp, a  przecież to gmina 
płaci za energię elektryczną. Samych przy-

www.klomnice.pl



5GAZETA KŁOMNICKA - Styczeń / Luty 2015

rządów do zabawy dla dzieci jest moim 
zdaniem za mało w  stosunku do kosztów 
budowy.
Dalej realizujemy modernizację boiska 
sportowego w  Kłomnicach. Myślałem, że 
przy takiej dużej inwestycji będzie zrobio-
ne wszystko kompleksowo. Nikt jednak nie 
pomyślał, aby dla zawodników i  sędziów 
stworzyć cywilizowane, czyste, niezagrzy-
bione szatnie. 
Inną z inwestycji zaplanowanych jest budo-
wa strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół 
w Kłomnicach. Jej wartość to około 200 tys. 
zł. Jako, że większość funduszy otrzymamy 
na ten cel z PROW, to nasz wkład będzie 
wynosił tylko kilkadziesiąt tysięcy.”
- pytanie 6: Edukacja to bardzo waż-
na i  jednocześnie mocno dyskusyjna 
kwestia. Jak chce Pan zaoszczędzić na 
edukacji? Czy przez niż demograficzny 
planowane jest zamykanie niektórych 
placówek?
Piotr Juszczyk: „Optymalizacja – to słowo 
będzie odmieniane przez wszystkie przy-
padki w  ciągu mojej kadencji. Optymali-
zacja kosztów nie ominie również edukacji. 
Gmina otrzymuje rocznie subwencję mi-
nisterialną na edukację w  wysokości około 
10 mln zł. A  oprócz tego gmina dokłada 
kolejne 7 mln z  budżetu. Tak, z  budżetu 
nas wszystkich, gdyż te pieniądze pochodzą 
z naszych podatków. Będziemy podejmować 
ruchy by zmniejszyć nasz wkład pieniężny 
w  edukację jednocześnie nie obniżając jej 
poziomu. Bazę edukacyjną, obiekty sporto-
wo-edukacyjne, jak również kadrę peda-
gogiczną mamy na najwyższym poziomie, 
natomiast demografia jest porażająca – 
liczba uczniów drastycznie spada. Pragnę 
jednak zdementować niekorzystne dla nas 
plotki - Nie chcemy likwidować szkół. Bę-
dziemy rozmawiać z rodzicami dzieci, któ-
re uczęszczają do Zespołu Szkół w  Kona-
rach i Zawadzie w sprawie pewnych zmian 
organizacyjnych tych placówek. Mamy rok 
aby przygotować szczegółową analizę pod 
względem demograficznym, ekonomicz-
nym i kadrowym funkcjonowania placówek 
oświatowych i  wówczas wspólnie podej-
miemy jakieś decyzje. Natomiast, Zespół 
Szkół w  Skrzydlowie chcemy przekształcić 
w szkołę z oddziałami integracyjnymi. Na 
chwilę obecną gmina dowodzi do często-
chowskich szkół blisko 20 niepełnospraw-
nych uczniów. Na pewno utworzenie takich 
klas w  Skrzydlowie będzie miało istotny 
wpływ na poprawę komfortu dzieci poprzez 
znaczne skrócenie czasu potrzebnego na do-
jazd, a przy okazji pozwoli na niewielkie 

oszczędności. Nadto wypełnianie obowiąz-
ku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne 
w placówkach oświatowych gminy, zmniej-
szy także ujemny efekt demograficzny. 
Musimy też zrezygnować z pewnych niepo-
trzebnych, wysokopłatnych etatów sztucz-
nie niegdyś stworzonych. Na wyżej wymie-
nionych ruchach kadrowych można poczynić 
także znaczne oszczędności. Ale nic o Was, 
bez Was – żadna decyzja nie zostanie pod-
jęta bez wcześniejszych konsultacji z rodzi-
cami. Bo tak naprawdę w  tym procesie to 
dzieci i ich rodzice są najważniejsi. „
- pytanie 7: Czy w związku z oszczęd-
nościami planowane jest podwyższanie 
podatków?
Piotr Juszczyk: „Nie ma takich planów. 
My, jako władze gminne, pracownicy Gmi-
ny, Rada Gminy i jednostki organizacyjne, 
będziemy tak pracować, by oszczędności 
szukać w poszczególnych działach, a nie głę-
biej zaglądać do portfeli podatników. Nie-
udolność poprzedników nie może skutkować 
dodatkowym obciążaniem mieszkańców 
Gminy.” 
- pytanie 8: Na ostatniej Sesji Rada 
Gminy podjęła uchwałę intencyj-
ną w  sprawie połączenia Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicz-
nej. Co Pan na ten temat powie miesz-
kańcom gminy. 
Piotr Juszczyk: „Wystąpiliśmy do Mini-
sterstwa z  zapytaniem, czy taki ruch jest 
możliwy. Uważam, że nic złego się nie bę-
dzie działo, jeśli te dwie instytucje kultury 
miałyby jednego, a  nie dwóch dyrektorów. 
Musi to być osoba, która będzie animato-
rem kultury w gminie, menadżerem. Osoba 
taka musi być w stałym kontakcie z dyrek-
torami szkół, pozostałymi jednostkami aby 
sprawnie i kreatywnie organizować zajęcia 
dla dzieci i młodzieży np. podczas ferii, czy 
popołudniami. Ponadto aby organizować 
różne zajęcia, szukać sponsorów, mecenasów 
kultury oraz fundatorów. 
Spójrzmy jak teraz wygląda GOK. Panuje 
tam wielki nieład - odpadające tynki, nie-
potrzebne zużyte sprzęty, ogólny bałagan, 
a  co za tym idzie widoczny brak gospoda-
rza. Przecież to powinna być nasza wizy-
tówka. Nie do wiary, ale dyrektorowi przez 
20 lat nie udało się pozyskać sponsora, by 
choć wyremontować ten gmach wewnątrz. 
Przede wszystkim GOK dotychczas nie 
działał tak jak należy. Większość inicjatyw, 
które tam się odbywały pochodziły z  puli 
pieniędzy, które GOK otrzymywał od gmi-
ny. A przecież bez pieniędzy też coś można 
robić, tylko trzeba chcieć. Prosty przykład – 

ostatnio w Zawadzie tamtejszy Proboszcz 
zorganizował spotkanie z  okazji Dnia 
Babci i Dziadka spotkanie z Piotrem Ma-
chalicą, który czytał wiersze księdza Twar-
dowskiego. Czemu tego nie było w GOK-u? 
Inny przykład: była możliwość pozyskania 
środków do 13 stycznia w  ramach języka 
polskiego – Narodowego Centrum Kultu-
ry. GOK nie napisał nic. Więc nie było tam 
żadnych ciekawych zajęć bo nikt nie uczynił 
nic w kierunku aby coś zorganizować. 
Dlaczego ja muszę naciskać, by pomyślano, 
żeby w  drugim tygodniu ferii było coś dla 
dzieciaków zorganizowane? Zgłaszają się 
do mnie Kłomnickie Płomyczki, Związek 
Emerytów i Rencistów, że nie mogą się do-
gadać z GOK-iem. Od kiedy piastuję urząd 
kilka razy byłem w  GOK-u  i  kilka razy 
okazywało się, że prawie nic się nie dzie-
je, jest cicho, czasami wręcz nikogo nie było 
z pracowników. „
- pytanie 9: Zmiany są więc nieuchron-
ne, pytanie, które samo ciśnie się na 
usta to kiedy konkurs na Dyrektora?
Piotr Juszczyk: „Niebawem. Ogólnie musi 
się zmienić podejście urzędników do miesz-
kańców. Praca w strukturach gminnych ma 
być zaszczytem i  obowiązkiem zarazem. 
Wszelkie oznaki lekceważenia, czy arogan-
cji wobec obywatela będą z całą surowością 
rozliczane. To nie ludzie są dla urzędu, tyl-
ko urząd dla ludzi. Ta gmina potrzebuje lu-
dzi światłych, kreatywnych i odpowiedzial-
nych. Dlatego pojawią się nowe twarze, aby 
wspomóc proces naprawy finansów gminy. 
Dołożę wszelkich starań, żeby zmienić my-
ślenie, co niektórych pracowników urzędu. 
Tym, z którymi się ta przemiana nie uda, 
niestety trzeba będzie podziękować za do-
tychczasową współpracę. Nie każdy wsią-
dzie do pociągu z napisem „KŁOMNICE”. 
Niektórzy zostaną na stacji. „
- zakończenie: Bardzo dziękuję w imie-
niu swoim i  mieszkańców gminy za 
udzielenie nam tych wszystkich jakże 
cennych informacji. Mamy nadzieję, że 
takie wywiady będą pojawiać się w  lo-
kalnej prasie aby zaspokoić ciekawość 
o kondycję gminy każdego mieszkańca. 
Piotr Juszczyk: „Oczywiście, od początku 
swojej kadencji podkreślam, że jestem tutaj 
dla każdego mieszkańca gminy i zależy mi 
na dobrym dialogu. Chętnie odpowiem na 
każde pytanie jakie Państwo do mnie kie-
rujecie „ 

Z Wójtem Gminy Kłomnice – Piotrem 
Juszczykiem rozmawiał Sławomir Maj.
Dziękujemy «
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BUDŻET GMINY KŁOMNICE NA 2015 ROK
Rada Gminy Kłomnice na sesji w dniu 23.01.2015 roku uchwaliła Budżet Gminy Kłomnice na 2015 rok 
I. DOCHODY .......................................................................................................................... 40 756 088,00 zł

1) Majątkowe ............................................................................................................................. 4 517 166,00 zł

a) ze sprzedaży składników majątkowych ............................................................................100 000,00 zł
b) środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji z programów unijnych .......................4 210 166,00 zł
c) środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych ...........................207 000,00 zł

2) Bieżące   ............................................................................................................................. 36 238 922,00 zł

a) subwencja ogólna ........................................................................................................ 14 341 760,00 zł
• wyrównawcza ............................................................................................................3 798 490,00 zł
• oświatowa ................................................................................................................ 10 543 270,00 zł

b) dotacje na zadania zlecone ............................................................................................3 303 866,00 zł
c) dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień ........................................................1 000,00 zł
d) dotacja na zadania własne ................................................................................................486 193,00 zł
e) dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego ................................................................35 547,00 zł
f ) dochody własne .......................................................................................................... 18 070 556,00 zł

II. WYDATKI .......................................................................................................................... 38 659 363,00 zł

1) Majątkowe ............................................................................................................................. 4 251 273,00 zł

a) zakupy inwestycyjne ........................................................................................................113 704,00 zł
• zakup gruntów ................................................................................................................50 000,00 zł
• zakup sprzętu  ................................................................................................................24 204,00 zł
• zakup programu – plan zagospodarow. przestrzennego ..................................................10 000,00 zł
• zakup kserokopiarki dla ZEAS-u .....................................................................................8 000,00 zł
• zakup łamacza do kości przez Schronisko dla zwierząt AS ..............................................6 000,00 zł
• zakupy z f. sołeckiego .....................................................................................................15 500,00 zł 

w tym:
 9 zakup placu zabaw soł. Michałów Rudnicki .................................................................8 500,00 zł
 9 zakup wiaty przystankowej soł. Zdrowa .......................................................................7 000,00 zł

b) dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień i umów 
 z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  na dofinansowanie inwestycji ............335 581,00 zł
• program E- Region ......................................................................................................275 276,00 zł
• drogi powiatowe .............................................................................................................60 305,00 zł

c)  realizacja zadań inwestycyjnych ...................................................................................3 801 988,00 zł
• budowa sieci kanalizacji w Rzerzęczycach .................................................................2 794 168,00 zł 
• rozbudowa wodociągów gminnych ...............................................................................150 000,00 zł
• modernizacja dróg gminnych .......................................................................................100 000,00 zł
• modernizacja oświetlenia ................................................................................................50 000,00 zł
• budowa szamba (AS) ........................................................................................................5 000,00 zł
• budowa ogrodzenia (AS) ................................................................................................10 000,00 zł
• modernizacja budynku szkoły (strzelnica) ....................................................................122 520,00 zł
• remont i renowacja boiska sportowego w Kłomnicach .................................................504 000,00 zł
• w ramach Funduszu Sołeckiego .....................................................................................66 300,00 zł

2) Bieżące    ............................................................................................................................. 34 408 090,00 zł

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie  .....................................................................................2 096 725,00 zł
III. PRZYCHODY .................................................................................................................... 3 295 482,00 zł

a) wolne środki.....................................................................................................................671 922,00 zł
b) pożyczka z WFOŚ i GW na spłatę kredytu na termomodernizację 

budynku ZS w Witkowicach  ..........................................................................................527 934,00 zł
c) spłaty udzielonych pożyczek ..............................................................................................90 000,00 zł

www.klomnice.pl
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d) pożyczka na wyprzedzające finansowania zadania pn. Budowy 
kanalizacji w miejscowości Rzerzęczyce .......................................................................2 005 626,00 zł

IV. ROZCHODY ....................................................................................................................... 5 392 207,00 zł

a) pożyczki udzielane .............................................................................................................40 000,00 zł
b) spłaty pożyczek udzielonych na wyprzedające finansowanie 

zadania pn. Budowy kanalizacji w miejscowości Rzerzęczyce .......................................2 005 626,00 zł
c) spłaty pożyczek udzielonych na wyprzedające finansowanie w 2014 roku  ...................1 783 095,00 zł
d) spłata kredytu zaciągniętego na termomodernizację budynku ZS w Witkowicach  ........527 934,00 zł
e) spłaty kredytów i pożyczek ...........................................................................................1 035 552,00 zł

Zadłużenie Gminy z tyt. pożyczek, kredytów oraz obligacji na dzień 01.01.2015 to kwota 22 286 214,28 zł, a planowany 
stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku z to kwota 19 467 567,28 zł.

Pełna treść Uchwały Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015 w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2015 rok znajduje się na 
stronie internetowej BIP Gminy Kłomnice. «

Sytuacja finansowa - zadłużenie Gminy
Halina Paruzel-Tkacz - Skarbnik Gminy Kłomnice

Obecnie na trudną sytuację 
finansową narzeka wie-
le gmin. Potrzeby i  ocze-

kiwania mieszkańców stale rosną, 
zwiększa się zakres zadań własnych 
przy mniejszych subwencjach oraz 
dotacjach z  budżetu państwa. Dla-
tego niezbędne jest mądre i  odpowie-
dzialne gospodarowanie, dokonywanie 
reform, szukanie zewnętrznych środ-
ków, a przede wszystkim ciężka praca. 
W poprzednich latach część inwestycji 
była finansowana z kredytów, pożyczek 
oraz emisji obligacji i kilka najbliższych 
lat to okres ich intensywnej spłaty. Za-
warte umowy muszą być zrealizowane. 
Na koniec roku 2014 zadłużenie gminy 
z  tyt. kredytów,  pożyczek oraz emisji 
obligacji wyniosło 22  286 214,28 zł. 
Część  zadłużenia zostanie spłacona 

w roku 2015 z otrzymanych z budżetu 
Unii Europejskiej dotacji, pozostałe za-
dłużenie będzie spłacane do 2027 roku. 
Planowane działania mają prowadzić 
do obniżenia poziomu zadłużenia, cze-
go wymiernym efektem będzie zmniej-
szenie kosztów obsługi długu, a  także 
poprawa wskaźników, których musi 
przestrzegać gmina tak, aby Regionalna 
Izba Obrachunkowa mogła pozytyw-
nie zaopiniować budżety na następne 
lata. Zmniejszenie zadłużenia jest waż-
ne również dla pozyskania środków ze-
wnętrznych na inwestycje dla których 
konieczny jest wkład własny. Należy 
zwrócić uwagę, że zmieniły się przepi-
sy regulujące zasady obliczania  pozio-
mu zadłużenia samorządów. Obecnie 
obowiązuje indywidualny wskaźnik 
zadłużenia.  Oprócz limitu długu usta-

wodawca  nałożył  na jednostki  sa-
morządu terytorialnego obowiązek  
równoważenia działalności bieżącej, 
który wymusza  zachowanie szczegól-
nej ostrożności również przy  zaciąga-
niu długu.  Jest  to poniekąd słuszne, 
gdyż zapobiega   zaciąganiu  kredytów 
na działalność bieżącą. Jednak  w sytu-
acji, gdy budżet  gminy jest obciążony 
znacznymi wydatkami bieżącymi zwią-
zanymi z  funkcjonowaniem między 
innymi oświaty,  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Schroniska dla 
Zwierząt, Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Bibliotek konieczne jest dokładne 
analizowanie celowości dokonywania 
wszystkich wydatków oraz przeprowa-
dzenie niezbędnych reform. «

Podatki 2015
Podatek od nieruchomości
1. OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i  budynków od 1m² powierzchni 
0,84 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni 4,58 zł
c) pozostałych, w  tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego od 1m² 
powierzchni 0,20 zł

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  10,80 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności 
w  zakresie udzielenia świadczeń zdro-
wotnych od 1m² pow. użytkowej  4,70 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 oraz 2 % wartości budowli
Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 
8.III.2014 z dn. 16.12.2014r.

Podatek rolny

Podatek rolny stanowi równowartość 
pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw 
rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadających 
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System 
informacji 

Przesztrzennej
Zapraszamy do nowego Systemu 
informacji przestrzennej stworzonego 
dla naszych mieszkańców. 
Został on udostępniony pod adresem:

http://www.klomnice.e-mapa.net
Link dostępny jest również na 
urzędowej stronie klomnice.pl. «

› grunty do 1 ha. Zgodnie z Komunika-
tem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 20 października 2014r. 
w  sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok po-
datkowy 2015 cena ta wyniosła 61,37 zł 
za 1 dt. Rada Gminy Kłomnice podjęła 
uchwałę nr 7.III.2014 w  sprawie obni-
żenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na rok 2015 do kwoty 
60,00 zł za 1 dt. W związku z tym staw-
ka podatku rolnego pozostała niezmie-
niona w  stosunku do roku ubiegłego 

i wynosi: 
• 150,00 zł z  1 ha przeliczeniowego 

dla gruntów gospodarstw rolnych
• 300,00 zł dla gruntów pozostałych 

wynikających z  ewidencji gruntów 
i budynków (do 1ha pow.)

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na rok 2015 
wynosi 41,5470 zł z 1 ha powierzchni.
Stanowi ona równowartość pieniężną 
0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej 
ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy 

kwartały 2014 r. ogłoszonej w Komuni-
kacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, która wyniosła 188,85 zł. 

Stawki podatku od środków trans-
portowych pozostawiono niezmienne 
w  stosunku do roku 2014. W  związku 
z  obszernym materiałem uchwały nr 
9.III.2014 z dn. 16.12.2014r. w sprawie 
stawek podatku od środków transporto-
wych na 2015 rok zainteresowanych od-
syła się na stronę www.bip.klomnice.pl, 
gdzie w  zakładce uchwały znajduje się 
jej kompletna treść. «

Dokumenty planistycznie 
Bożena Lara

Zmierza do końca procedura 
wprowadzenia zmian w  pro-
jekcie planu miejscowego, 

które wynikały z rozstrzygnięcia Wo-
jewody Śląskiego, stwierdzającego 
nieważność uchwały podjętej przez 
Radę Gminy Kłomnice w  dniu 30 
lipca 2014 r. w  sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłomnice. Po uzyskaniu 
wszystkich niezbędnych uzgodnień, 
projekt planu zostanie wyłożony do 
publicznego wglądu, a następnie przed-

łożony radzie gminy w celu ponownego 
uchwalenia. 

Jednocześnie trwają prace nad 
zmianą Studium uwarunkowań i  kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłomnice. Obecnie spo-
rządzany jest projekt zmiany Studium, 
który następnie zostanie skierowany 
do konsultacji społecznych. O terminie 
konsultacji poinformujemy w  drodze 
obwieszczeń i ogłoszeń w poszczegól-
nych sołectwach, w prasie oraz na stro-
nie internetowej Gminy Kłomnice. « 

Gmina Kłomnice przystąpiła do opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Sylwia Kuban

Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej (PGN) to dokument stra-
tegiczny, opisujący kierunki 

działań zmierzających do osiągnięcia 
celów pakietu klimatyczno-energe-
tycznego tj. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych, zwiększenia efektywności 
energetycznej oraz poprawy jakości 
powietrza, a  także zmiany postaw 
konsumpcyjnych użytkowników 
energii.

Na opracowanie Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej Gmina Kłomnice 
uzyskała dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Celem wdrażania Planu jest po-
prawa stanu środowiska i jakości życia 
mieszkańców Gminy Kłomnice po-
przez kontynuację rozpoczętych dzia-
łań w zakresie m.in. ograniczenia emi-
sji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, 
termomodernizacji budynków miesz-
kalnych i użyteczności publicznej, mo-
dernizacji i  rozbudowy infrastruktury 
drogowej, zmniejszenia energochłon-
ności oświetlenia ulicznego, oraz in-
nych dziedzin funkcjonowania gminy. 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdia-
gnozować potrzeby Gminy Kłomnice 
w zakresie modernizacji źródeł ciepła 

oraz termomodernizacji budynków 
wszyscy mieszkańcy i  przedsiębiorcy 
otrzymali ankietę z  prośbą o  jej wy-
pełnienie i przekazanie, niezależnie od 
chęci uczestnictwa w  przyszłych po-
tencjalnych Programach wdrażanych 
przez Gminę.

Jednocześnie na stronie interneto-
wej Gminy Kłomnice utworzona zosta-
ła specjalna zakładka „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej” w  której zamieszczo-
ne  są ankiety adresowe do wszystkich 
właścicieli budynków jednorodzinnych, 
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych oraz przedsiębiorców 
z Gminy Kłomnice. 

Ankiety te po wypełnieniu można 

www.klomnice.pl
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w terminie do 10 marca 2015 roku:
• oddać do sołtysa,
• oddać do Urzędu Gminy Kłomnice, 

ul. Strażacka 20,
• wysłać pocztą na adres firmy Eko-

-Team Konsulting, ul. Spokojna 3, 
43-330 Hecznarowice,

• wysłać pocztą e-mail (skan wy-
pełnionej ankiety) na maila 

biuro@eko-team.com.pl
• wypełnić ankietę w formie elektro-

nicznej poprzez zakładkę „Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej” na stronie 
internetowej Gminy Kłomnice.

Wypełnienie ankiety nie jest żad-
nym wiążącym zobowiązaniem z Pań-
stwa strony, natomiast stanowi ważną 

informację dla nas o  możliwościach 
dalszej poprawy jakości powietrza 
w Gminie Kłomnice.

Wszelkie informacje dot. PGN są 
udostępnione do pobrania na stronie 
internetowej Gminy Kłomnice: www.
klomnice.pl w zakładce: „Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej”. «

Inwestycje z początkiem 2015 roku
Marlena Bąk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzerzęczycach

W  dniu 15.01.2015r. Gmina 
Kłomnice podpisała umowę z  firmą: 
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwic-
kim Przedsiębiorstwem Budownic-
twa Przemysłowego Spółka Akcyjna 
z  Gliwic na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce 
(ulice Mstowska, Wolności, Zachodnia 
i Ogrodowa).

Wartość robót budowlanych netto to 
kwota 2.550.000,00 zł.

Dofinansowanie z  Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich stanowi 75% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Obecnie zostały rozpoczęte pra-
ce przy budowie sieci kanalizacyjnej, 
w związku z czym za wszystkie utrud-
nienia na drogach przepraszamy. 

Remont mostu w Rzekach Wielkich
W  dniu 23.02.2015r. wojewoda 

śląski Piotr Litwa wręczył przedsta-
wicielom 53 jednostek samorządu te-
rytorialnego województwa śląskiego 
promesy na zadania związane z  usu-
waniem skutków klęsk żywiołowych.

Wśród szczęśliwców znalazła się 

między innymi Gmina Kłomnice, 
która otrzymała środki z  rezerwy ce-
lowej budżetu państwa w  wysokości 
400.000,00 zł. na remont mostu na 
rzece Warcie w  miejscowości Rzeki 
Wielkie. 

W  bieżącym roku zostanie wyre-

montowany most, który uległ zawale-
niu w listopadzie 2014r.

Przepraszamy również mieszkań-
ców za utrudnienia w  komunikacji 
spowodowane nieczynnym mostem 
w tej miejscowości. «

Projekt współfinansowany w ramach działania  
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności  wiejskiej” 

 objętego PROW na lata 2007-2013

Spotkanie z przedsiębiorcami
Adam Śliwakowski

Wójt Gminy Kłomnice 
Piotr Juszczyk, wspólnie 
z przewodniczącym Rady 

Gminy Andrzejem Śpiewakiem, 
podjęli inicjatywę zorganizowania 
cyklu spotkań z  przedsiębiorcami, 
prowadzącymi działalność gospo-
darczą na terenie Gminy Kłomnice. 
W pomysł ten zaangażowali się tak-
że Radni Gminy Kłomnice. Głów-
nym celem podjętych działań było 
rozpoznanie potrzeb i  możliwości 
wsparcia działalności gospodarczej ze 
strony samorządu gminnego.

Spotkania zostały podzielone 
na poszczególne, zbliżone profilem 
branże. W  dniach od 09.02.2015-
12.02.2015 przeprowadziliśmy 
z  przedstawicielami firm meryto-
ryczne rozmowy, podczas których 
poznaliśmy problemy, z  jakimi nasi 
przedsiębiorcy borykają się na co 
dzień. Pojawiły się także ciekawe po-
mysły, które w  dużym stopniu uła-
twią relację na płaszczyźnie Firma-
-Gmina. Wypracowaliśmy wspólnie 
pewne rozwiązania, tj.: opracowanie 
bazy przedsiębiorców oraz bazy osób 

bezrobotnych, wyspecjalizowanych 
w  określonych zawodach, promocja 
lokalnych przedsiębiorstw na łamach 
Gazety Kłomnickiej, promocja tury-
styczna Gminy Kłomnice – podsu-
mował wójt P. Juszczyk. 

Dziękujemy za udział w  spotka-
niach wszystkim przedsiębiorcom, 
prowadzącym działalność na terenie 
naszej gminy. Wierzymy, że wypra-
cowane rozwiązania, ułatwią funkcjo-
nowanie firm i przyczynią się do pro-
mocji lokalnej przedsiębiorczości. «
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Kombatanci Szarych Szeregów z Kłomnic w Radomsku 

Dobra współpraca z byłymi Żołnierzami Konspiracyjnego 

Wojska Polskiego i Związkiem Armii Krajowej
Jędrzej Moderski

W  końcu września ubiegłe-
go roku Zarząd Oddziału 
Stowarzyszenia Szarych 

Szeregów w  Radomsku przeprowa-
dził zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze połączone z uczczeniem 75 rocz-
nicy utworzenia Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Uroczystość ta została poprzedzo-
na Mszą Św. odprawioną w Klasztorze 
Ojców Franciszkanów w  Radomsku 
w intencji powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego oraz Szarych Szeregów. 
W  Mszy Św. wzięli udział zaproszeni 

goście z  Urzędu Miasta, Kombatanci 
w/w  organizacji z  udziałem Pocztów 
Sztandarowych Armii Krajowej i Sza-
rych Szeregów.

W czasie uroczystej Mszy Św. chór 
odśpiewał kilka patriotycznych pieśni. 
W  drugiej części tego spotkania zo-
stali powitani Prezydent Miasta Pani 
Anna Milczanowska, Były Minister 
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Pan Zbigniew Zieliński, Druh 
dr hab. Wojciech Wolski – Przewodni-
czący Zarządu Głównego z Warszawy, 
Komendant Hufca ZHP z Radomska, 

Druh Harcmistrz Mękwiński, Prze-
wodniczący Św. Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Kpt Zdzisław Wita-
lewski.

Po części oficjalnej odbyła się część 
artystyczna pod kierownictwem Pani 
Barbary Hutkiewicz. Chór odśpiewał 
kilka wzruszających patriotycznych 
pieśni. 

Zebranie prowadził Przewodni-
czący Szarych Szeregów w Radomsku 
Druh Zbigniew Półrola przy udziale 
pozostałych członków Zarządu. «

Kombatancki opłatek w Radomsku
Harcmistrz ZHP Jędrzej Moderski ps. Łoś

Miło mi jest powiadomić 
o  uroczystości opłatkowej, 
która została zorganizowa-

na przez Związek Byłych Żołnierzy 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego 
– Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej (Oddział Radomsko) oraz 
Stowarzyszenie Szarych Szeregów.

W  ramach współpracy tych trzech 
Organizacji Kombatanckich do któ-
rych to należeli nasi Koledzy Party-
zanci z  terenu Kłomnic, Radomska, 
Kamieńska i  okolic tych miejscowości 
– z dnia 17 stycznia 2015 roku została 
zorganizowana uroczystość opłatkowa.

Na rozesłane zaproszenia do wzię-
cia udziału w  tej uroczystości przyby-
ły 52 osoby. Zaszczycili to spotkanie 
kombatanckie – P. płk Mieczysław 
Orzełek – przewodniczący Zarządu 
Głównego Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, Prezydent Miasta Radom-
sko Pani Anna Milczanowska, Sekre-
tarz Rady Miejskiej Miasta Radomsko 
Pan Radosław Zatoń, Kpt Zdzisław 
Witalewski – Przewodniczący Od-
działu Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w  Radomsku, Major 
Zbigniew Półrola – Przewodniczący 
Zarządu Oddziału Szarych Szeregów 

oraz Kpt Michał Ciesielski – Sekretarz 
Szarych Szeregów w Radomsku.

Po powitaniu wszystkich uczestni-
ków spotkania – uczczono minutą ciszy 
zmarłych naszych Kolegów. Odśpiewa-
no kolędy i nastąpiły krótkie przemó-
wienia przedstawicieli organizacji oraz 
władz miejskich. Poświęcono opłatek 
i  przystąpiono do składania sobie ży-
czeń noworocznych. 

Przy wspólnym obiedzie w Restau-

racji Arkadia w  Radomsku w  prze-
rwach wymieniono sobie różne wspo-
mnienia z  lat partyzanckich z  czasów 
okupacji. 

Śpiewano kolędy oraz pieśni par-
tyzanckie. Pieśń Kwiaty Polskie prze-
pięknie zaśpiewała Kombatantka Pani 
Zenobia Juszczyk. Życzeniem aby nas 
nie ubywało zakończono nasze spotka-
nie. «

fot. Zdzisław Wiśniewski

www.klomnice.pl
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„Jest taki dzień, tylko jeden raz w roku…”

Spotkanie Opłatkowe Seniorów - 
Członków P.Z.E.R i I / OR Kłomnice

Danuta Wilk

Cytując słowa piosenki Czer-
wonych Gitar, chciałabym 
wrócić pamięcią do naszego 

ostatniego spotkania Opłatkowe-
go. Każdy taki opłatek to napraw-
dę wyjątkowy dla nas dzień. Dzień, 
w  którym w  świątecznej atmosferze 
możemy się spotkać, powspominać, 
porozmawiać i po prostu ze sobą po-
być. 

Tak właśnie było w dniu 06 stycz-
nia 2015r w  czasie spotkania emery-
tów, które miało miejsce w Sali OSP 
Kłomnice. W  uroczystości wzię-
ło udział około 140 członków OR/
Związku wraz z zaproszonymi gośćmi.

Gospodarzem spotkania był prze-
wodniczący związku p. Ryszard Całus, 
który na wstępie spotkania serdecznie 
powitał wszystkich zgromadzonych. 
Miłymi gośćmi spotkania byli:
• Wójt Gminy Kłomnice – p. Piotr 

Juszczyk
• Przewodniczący Rady Gminy 

Kłomnice – p. Andrzej Śpiewak
• Proboszcz Miejscowej Parafii – ks. 

kanonik Mirosław Turoń
• Sołtys wsi Kłomnice – p. Stanisław 

Matuszczak
•  koleżanki i koledzy z Kół Pławno 

i Ciężkowice.
Pan przewodniczący poinformował 

w  skrócie o  ważniejszych wydarze-
niach z  życia związku w  2014r. I  tak 
odbyło się ogółem 28 imprez (turnusy 
wypoczynkowe, wycieczki jednodnio-
we i dłuższe pobyty, wyjazdy do kina, 
teatru, operetki, wycieczki rowerowe 
i  inne). Obecnie Związek liczy po-
nad 650 członków. Z Nowym Rokiem 
zawsze mamy nowe plany, nadzie-
je i  postanowienia – powiedział pan 
przewodniczący – życząc wszystkim 
dużo szczęścia, radości i obfitych łask 
Bożych.

W  świąteczny nastrój wprowa-
dził nas występ uczniów szkół z tere-
nu gminy Kłomnice. Wielu spośród 
wykonawców to laureaci konkursów 
i olimpiad gminnych. W ich wykona-

niu usłyszeliśmy piękne kolędy i  pa-
storałki. Uczniów do tego występu 
przygotowywała p. Małgorzata Goje-
wić. 

Następnie zgodnie z  naszą wielo-
letnią tradycją przewodniczący P. Ry-
szard Całus wręczył podziękowania 
osobom, które zasłużyły się na rzecz 
Związku. Tymi osobami były: p. Irena 
Mazur oraz p. Ewa Krysiak - repre-
zentantka piekarni „Krysiak”. Szcze-
gólne serdeczne podziękowania za 
duży wkład i  zaangażowanie w przy-
gotowanie wielu pięknych występów 
dla seniorów złożono na ręce p. Anny 
Gała – dyr. Zespołu Szkół w  Kona-
rach. 

Najważniejszą częścią spotkania 
było podzielenie się opłatkiem – sym-
bolem zgody i  pojednania. Wspólnie 
z  ks. kanonikiem odmówiliśmy mo-
dlitwę, poczym nastąpiło poświęcenie 
opłatków. Następnie ks. proboszcz 
złożył zebranym serdeczne życze-
nia oraz udzielił błogosławieństwa, 
za co serdecznie dziękujemy. Równie 
miłe słowa usłyszeliśmy od Wójta 
Gminy Kłomnice p. Piotra Juszczyka 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Kłomnice – p. Andrzeja Śpiewaka.

W  uroczystej atmosferze z  opłat-
kiem w  dłoni składaliśmy sobie na-
wzajem życzenia spełnienia „marzeń, 
o które warto walczyć, radości, który-
mi warto się dzielić, przyjaciół z któ-
rymi warto być i nadziei bez której nie 
da się żyć.”

Wśród radosnego gwaru i śmiechu 
pan przewodniczący Ryszard Całus 
wzniósł lampką szampana toast no-
woroczny, życząc zebranym uśmiechu 
na twarzach, pamięci o  najpiękniej-
szych wspomnieniach oraz spokoju 
w sercach. Potem były już tylko pięk-
ne melodie taneczne w wykonaniu na-
szych niezawodnych panów Zająców, 
którzy z  każdym spotkaniem coraz 
piękniej grają i  śpiewają. Seniorzy 
ochoczo ruszyli na parkiet i rozpoczę-
ły się tańce. Koniecznie trzeba wspo-

mnieć o pięknie nakrytych stołach, na 
których stały patery z ciastem, słody-
cze, owoce, kawa i herbata, a przerwie 
między tańcami koleżanki podawały 
smaczne gorące danie. I tak przy mu-
zyce, smacznym jedzeniu, rozmowach, 
przyjacielskich dyskusjach i  żartach 
spędziliśmy kilka miłych godzin. Ale, 
aby ktoś się dobrze bawił, ktoś inny 
pracować musi. Dlatego duże uznanie 
dla naszej wspaniałej kucharki p. Jasi 
Michoń i jej pomocnic, którymi były: 
p. Irena Bardzel, Zdzisława Bugaj, To-
dzia Szumlas, Halina Pietraszewska, 
Elżbieta Tomaszewska, Henryka Pa-
stuszka, Marianna Adamus, Irena Ma-
zur, Bożena Kosmala, Jolanta Puszek 
i Krysia Całus, a panowie to: p. Witold 
Reterski, Jan Gonera, Kazimierz Ma-
kles, Stefan Kosmala, Antoni Wieczo-
rek, Zygmunt Jaksender, Tadeusz ko-
walik i Zygmunt Mazur.

Podziękowania dla p. Stefana 
Drożdża za dostarczony nieodpłatnie 
węgiel. Miło nam, że w  gronie dar-
czyńców już od wielu lat jest p. Ewa 
Gonera, która zaopatruje nas w opłat-
ki. Dziękujemy p. Ewo.

Na koniec warto wspomnieć, iż 
z  przedstawionego przez sekretarza 
p. Irenę Bardzel planu pracy Związ-
ku na 2015r – członkowie emerytów 
nie spoczną na laurach, bowiem przed 
nimi wyjazdy do Krynicy, Zakopane-
go, Dźwirzyna i  Świnoujścia. Będą 
wyjazdy do kina i teatru oraz wyciecz-
ki m.in. do Zamościa, Lublina, Sando-
mierza i Nałęcza. 

Nic tylko wypada zakończyć ten 
artykuł słowami „wesołe jest życie sta-
ruszka (…)”

Naszemu Zarządowi i  Przewod-
niczącemu życzymy dużo sił, cieka-
wych pomysłów oraz żeby zdrowie 
ich nie opuszczało, a plan pracy „pękał 
w szwach” od imprez.

Wszystkiego co dobrem się zwie 
życzymy Wam Kochani! «
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XII Wieczór Kolęd i Spotkanie Opłatkowe 
w Pałacu w Nieznanicach

Nina Halbiniak

25 stycznia 2015 roku odbyło się 
już dwunaste Spotkanie Opłat-
kowe, w  niezwykłym miejscu, 

w  Pałacu w  Nieznanicach. Główni 
organizatorzy to: Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Częstochowskiej Oddział Dekanalny 
Kłomnice, parafia pod wezwaniem św. 
Stanisława BM w  Witkowicach, Ze-
spół Szkół im. Jana Kochanowskiego 
w  Witkowicach oraz gospodyni tego 
miejsca - pani Elżbieta Lubert. Jak 
co roku program był napięty, a  świą-
teczna atmosfera panowała już od cza-
su samych przygotowań. Tegoroczny 
wieczór kolęd prowadzili Nina Halbi-
niak oraz Stanisław „Brzezina” Kałkus, 
twórca Teatru STODOŁA w Olszty-
nie. Spotkanie rozpoczęło się od po-
witania przybyłych gości i przekazania 
podziękowań oraz kwiatów p. Elżbiecie 
Lubert przez harcerzy z  35 Druży-
ny Harcerskiej „Płomień” z  Kłomnic. 
W  programie były występy uczniów 
Zespołu Szkół w  Witkowicach pod 
opieką p. Sylwii Baszyńskiej, p. Anny 
Błaszczyk oraz p. Małgorzaty Gonery. 

Uczniowie ci zaprezentowali wybrane 
utwory patrona swej szkoły oraz ks. 
Jana Twardowskiego przeplatane kolę-
dami i pastorałkami w wykonaniu chó-
ru szkolnego. Wystąpił również zespół 
z „Naszej Przystani”, prowadzony przez 
p. Andrzeja Borkowskiego, prezentując 
gitarowe aranżacje kolęd. Z ciekawym 
programem poetyckim wystąpiła p. 
Teodozja Szumlas. Następnie odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu „Opo-
wiedz mi o  Janie Pawle II”, po czym 
nastąpiła promocja książki p. Krzyszto-
fa Wójcika „Wychowawcy patriotów”. 
Tradycyjnie przybyli także kolędnicy ze 
świetlicy „Nasza Przystań” z wyjątkowo 
ciekawym programem, bowiem pojawił 
się motyw z  arii „Skrzypek na dachu” 
w  wykonaniu Andrzeja Borkowskiego 
i  Marka Gajoska. Swoją obecnością 
uświetnili nasze spotkanie absolwen-
ci Akademii Muzycznej w  Krakowie, 
Magdalena Brewczyńska oraz Filip 
Słowiak, którzy wykonali koncert na 
fortepian i flet poprzeczny. Na koniec 
głos zabrał proboszcz parafii w  Wit-
kowicach ks. Tomasz Dyjan, składając 

wszystkim życzenia.
Wśród licznie zgromadzonych 

uczestników tego opłatkowego spo-
tkania znaleźli się poseł na Sejm RP 
Szymon Giżyński wraz z  małżonką 
Urszulą Giżyńską - redaktor naczelną 
„Gazety Częstochowskiej”, Jan Mia-
rzyński - członek zarządu Powiatu 
Częstochowskiego, Barbara Mizera - 
radna Powiatu Częstochowskiego, Jo-
lanta Brzozowska  Ciura - prezes LGD 
„Razem na Wyżyny”, Dorota Kowalik 
- dyrektor Zespołu Szkół w Witkowi-
cach, radna Gminy Kłomnice - Małgo-
rzata Nalewajka, Robert Kępa - prezes 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
z  Garnka. Spotkanie zakończyło się 
przekazywanymi sobie życzeniami 
oraz rozmowami przy kawie i herbacie, 
a  także smacznych, świątecznych wy-
piekach, przygotowanych specjalnie na 
tę uroczystość.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w  przygotowanie tego wieczoru, jak 
również gościom za stworzenie wyjąt-
kowej i niezapomnianej atmosfery. «

Podróż od źródeł Warty do jej ujścia
Adam Równiak

Maciej Boiński mieszkaniec 
Nakła nad Notecią wę-
druje od źródeł Warty do 

jej ujścia w  Kostrzyniu nad Odrą. 
Piesza wędrówka zajmie wędrow-
cowi około 50 dni, a  do pokonania 
jest 800 kilometrów. Jest to dru-
ga zimowa wyprawa pana Macieja, 
w zeszłym roku również zimą przebył 
trasę od źródeł Noteci do jej ujścia. 
Maciej Boiński wyprawą pod nazwą 
„Warta 2015” chce promować pol-
skie rzeki oraz przedstawić ich walo-
ry turystyczne, które nie są częstym 
miejscem Naszego wypoczynku. Wę-
drówka rozpoczęła się w dniu 2 stycz-
nia w Kromołowie dzielnicy Zawier-
cia. Do Karczewic pan Maciej dotarł 

w dniu 7 stycznia i był to pierwszy od 
początku wędrówki postój, na którym 
mógł naładować baterie, skorzystać 
z  prysznica i  wypocząć w  warun-
kach domowych, ponieważ w  trak-
cie wędrówki pan Maciej śpi w  na-
miocie i  tylko co parę dni korzysta 
z uprzejmości gospodarstw agrotury-
stycznych. Dzięki uprzejmości pań-
stwa Elżbiety i  Mirosława Ślęzaków 
pan Maciej gościł w  Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Niezapominaj-
ka” w Garnku. Na miejscu wędrowiec 
został przywitany przez gospodarzy 
„Niezapominajki” oraz Wójta Gminy 
pana Piotra Juszczyka oraz Zastępcę 
Wójta pana Adama Śliwakowskiego. 
Korzystając z okazji mogliśmy chwil-

kę porozmawiać z panem Maciejem.
Redakcja: Co Pana skłoniło do takiej 
wędrówki?
Maciej Boinski: Poprzez tą wędrów-
kę chciałbym zwrócić uwagę na pięk-
no polskich rzek, ponieważ na miejsce 
wypoczynku wybieramy w większości 
morze lub góry, a  nie wypoczywamy 
na polskimi rzekami, które również 
oferują wiele możliwości wypoczynku
Red.: Ile trwały przygotowania do 
takiego przedsięwzięcia?
M.B.: Przygotowanie sprzętu do 
wyprawy trwało cały rok, natomiast 
przygotowanie organizmu do wysiłku 
fizycznego to ostatnie trzy miesiące 
ciągłego treningu.
Red.: A jakie są koszty takiej wypra-

www.klomnice.pl
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wy?
M.B.: Cały koszt wyprawy wyniósł 
około 11 tys. złotych, gdzie cała 
kwota to są środki, które uzyskałem 
od sponsorów. Poprzednią wyprawę 
wzdłuż Noteci praktycznie sfinan-
sowałem ze środków własnych, a  już 
przed tą wyprawą nie miałem proble-
mów ze zdobyciem sponsorów.
Red.: A  jak rodzina zapatruje się na 
Pańskie wędrówki?
M.B.: Rodzina bardzo mnie wspiera 
w  moich wędrówkach, ponieważ ro-
zumieją, że to jest moja pasja, aczkol-
wiek wędrówka wzdłuż Noteci zajęła 
mi prawie trzy tygodnie, natomiast 
wędrówka wzdłuż Warty to już pra-
wie dwa miesiące i  to może się oka-
zać problemem, a jak jeszcze znajomi 
mówią, że jak przejdę Wartę, to jesz-
cze tylko Wisła i  będę mógł powie-
dzieć, że przeszedłem pieszo wzdłuż 
największych polskich rzek, których 
źródła są w  Polsce, to już małżonka 
nie jest tak pozytywnie nastawiona 
do takiej wędrówki.
Red.: Czy spotkały Pana jakieś nie-
spodzianki podczas wędrówki?
M.B.: W  trakcie tej wędrówki przed 
Częstochową przebiłem koło w wózku 

i musiałem dotrzeć do zakładu wulka-
nizacyjnego, ale nie mieli takich opon, 
więc zamówiłem taksówkę i musiałem 
zrobić objazdówkę po marketach bu-
dowlanych, żeby taką oponę dokupić. 
Ponadto w nocy w trakcie snu niejed-
nokrotnie już zostałem wybudzony 
przez bobry, które licznie zamieszku-
ją Wartę, ponadto również słyszałem 
w nocy dziki w pobliżu namiotu, lecz 
uciekły gdy się poruszyłem.
Red.: Jak się Panu podoba odcinek 
rzeki, który przepływa przez teren 
Naszej Gminy?
M.B.: Jest to bardzo ciekawy odci-
nek Warty, ponieważ większość rzeki 
płynie w dolinie i przypomina Mi to 
w  dużej mierze Dolinę Noteci, po-
nadto Warta na tym odcinku bardzo 
meandruje tworząc liczne zakola, co 
stwarza dobre warunki do uprawiania 
kajakarstwa. Ponadto rzeka przepływa 
przez tereny, gdzie nie ma przemysłu, 
tak więc brzegi rzeki nie są zdewasto-
wane i zanieczyszczone.
Red.: Dziękuję panu za poświęcony 
czas i w imieniu czytelników „GK” ży-
czymy wytrwałości w wędrówce i do-
tarcia do mety bez przygód. 
M.B.: Dziękuję.

Na zakończenie wielkie słowa podzię-
kowania dla właścicieli Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Niezapominajka” 
z Garnka, za okazaną gościnność i po-
moc w  organizacji pobytu pana Ma-
cieja na terenie Naszej Gminy. «

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Jacek Dróżdż i ciężka ręka Stalina
Krzysztof Wójcik

Jest późny jesienny wieczór. Lata 
sześćdziesiąte ubiegłego wieku. 
Drogą z  Kruszyny do Zdrowej 

jedzie rowerem mężczyzna. Jest sto-
larzem i  właśnie wraca do swojego 
warsztatu w  Kłomnicach z  zapew-
nieniem następnej dostawy drewna. 
Nagle spotyka na środku drogi idące-
go z trudem człowieka. Zatrzymuje się 
i staje naprzeciw. Obaj stoją. Rozpoznali 
się. Przed oczyma stolarza przewija-
ją się wydarzenia sprzed kilku lat, nie 
jak w filmie, bo wydaje mu się, że czuje 
wilgoć ciemnej celi i kapiące na pryczę 
krople wody, czuje ból rozrywanego ha-
czykiem „pogrzebacza” ciała na plecach, 
pęknięte żebro, miażdżone palce i bez-
senne noce na przesłuchaniach. Stoi na-
przeciw swojego kata z ubeckiej piwnicy 
w Radomsku, a ten pada na kolana.
- Bracie! Daruj! Ja już umieram, mam 

gruźlicę i niewiele mi już zostało!
Mężczyzna powoli rusza. Nie ma 

siły wsiąść na rower. Prowadzi go i nie 
ogląda się za siebie, na drogę na której 
z trudem podnosi się z klęczek samotny 
człowiek.

Ta, zasłyszana przeze mnie od ojca 
- Henryka Wójcika – relacja, zapadła 
mi głęboko w  pamięć, tak samo jak 
opisy tortur stosowanych w  ubeckiej 
katowni w  Radomsku. Trzymano tam 
między innymi żołnierzy Konspira-
cyjnego Wojska Polskiego, żołnierzy 
Armii Krajowej, bo ci, jak bezczelnie 
twierdził śledczy UB Cukierman, nie 
walczyli z hitlerowcami, tylko stanowili 
zagrożenie dla ludowej władzy (Zdzi-
sław Dudek „Niepokonany” 2012, Wy-
dawnictwo Gall, Katowice). Budynek, 
w którym więziono działaczy niepodle-
głościowych, gdzie toczyły się śledztwa 

i  przesłuchania, stoi do tej pory przy 
ulicy Kościuszki w Radomsku. Przypo-
mina mi się jeszcze jedna relacja - księ-
dza Stanisława Piwowarskiego, którego 
UB-cy wezwali, aby wyspowiadał ska-
zanych na śmierć kilkunastu żołnierzy 
KWP. Nie mogę zapomnieć opowieści 
o 19-letnim chłopaku, który prosił tyl-
ko, aby jego kilkuletniemu bratu powie-
dzieć, że nie ginie jako bandyta, ale jako 
żołnierz walczący o wolną i niepodległą 
Polskę. Kilkunastu żołnierzy Konspi-
racyjnego Wojska Polskiego ze swoim 
dowódcą Janem Rogólką zostało tego 
samego dnia rozstrzelanych (12.V.1946 
r.). Zginęli, bo byli patriotami i  uwol-
nili swoich kolegów z UB-ckiego wię-
zienia w  Radomsku. Ich los podzieliła 
wkrótce większość członków tej organi-
zacji, a  „proces” i wyrok na kpt. Stani-
sława Sojczyńskiego „Warszyca” (1947 

Maciej Boinski
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› r.) komuniści ogłosili jako swój triumf 
nad „reakcją”. KWP na naszym terenie, 
WiN oraz wiele pomniejszych organi-
zacji walczyło nie tylko o niepodległość 
Polski, ale też usiłowało chronić wielu 
patriotów z  AK, którzy, mimo ujaw-
nienia i  zdania broni, byli aresztowani, 
oskarżani niekiedy zupełnie absurdalnie, 
byleby tylko zniszczyć „zaplutego karła 
reakcji”. Tak nazywali Armię Krajową. 

Teraz inna scena. Młoda kobie-
ta stoi przed bramą Zakładu Karnego 
we Wronkach – ubeckiego więzienia. 
Przyjechała w  odwiedziny do męża 
skazanego na wieloletnie więzienie za 
walkę o godność i niepodległość Polski. 
W domu zostały półtoraroczna córeczka 
oczekująca na wieści o tatusiu. Otwiera 
się brama i  po przekroczeniu, z  trza-
skiem zamyka. Za nią następna. Kolejno 
słyszy łomot zamykanej drugiej, trzeciej 
i następnej bramy. Siedem bram do pie-
kła. Na koniec staje przed mężem od-
dzielona od niego kratą, a wokół krążą 
strażnicy czujnie nadstawiając ucha, czy 
aby nie powie czegoś co ich zainteresuje. 
Cóż tu mówić!? Kilka słów, spojrzenia 
i łzy. Popłakali tylko, stojąc naprzeciwko 
siebie. Kobieta wraca przez kolejne bra-
my i potem do domu, do córeczki, której 
powie, że tata jest i  chyba zdrowy. Tak 
wyglądało więzienne spotkanie z  żoną 
Jacka Drożdża, żołnierza Konspira-
cyjnego Wojska Polskiego, a  wcześniej 
uczestnika kampanii wrześniowej i żoł-
nierza Armii Krajowej. 

Wspominałem już, że środowisko 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego 
obejmowało nie tylko Kłomnice, ale 
też Rzerzęczyce i  Zawadę. Tyle przy-
najmniej wiem. O  moim ojcu Henry-
ku Wójciku, żołnierzu Konspiracyjne-
go Wojska Polskiego już napisano rok 
temu. Teraz chciałbym opowiedzieć 
właśnie o  Jacku Drożdżu, jeszcze jed-
nym żołnierzu KWP z Zawady, o któ-
rym napisałem powyżej.

Jacek Dróżdż był mieszkańcem Za-
wady. Tu się urodził 5 sierpnia 1915 r. 
i  tu też ukończył 7-klasową Szkołę 
Powszechną. Zaraz potem rozpoczął 
naukę w  zawodowej Szkole Rolniczej 
w Dobryszycach. Został rolnikiem, tak 
jak i  jego rodzice - Mikołaj i Petrone-
la, a rolnicze wykształcenie stawiało go 
w gronie ludzi światłych. Jeszcze w 1938 
r., razem z  kolegą Szewczykiem był 
uczestnikiem Uniwersytetu Ludowego 
w  Szycach pod Krakowem. W  marcu 

1938 r. został powołany do wojska, gdzie 
służył w 18. p.p. (7 kompania III Baon) 
jako strzelec. Musiał być obiecującym 
żołnierzem, bo przełożeni wkrótce skie-
rowali go do Szkoły Podoficerskiej 18. 
Pułku Piechoty w Skierniewicach, gdzie 
przebywał od 3 października 1938 r. do 
marca 1939 r, kiedy ukończył ją z wyni-
kiem dobrym i nominacją na starszego 
strzelca (szeregowego). Po powrocie do 
swojej kompani pełnił funkcję dowódcy 
drużyny i 26 kwietnia 1939 r. awansu-
je do stopnia kaprala, a  już 16 sierpnia 
1939 r. na plutonowego. 1 września 
1939 r wyrusza na front wojny obronnej, 
biorąc udział w walkach, między innymi 
pod Kutnem. Tam, 22 października do-
staje się do niemieckiej niewoli, ale już 1 
grudnia udaje mu się uciec. 

Po powrocie w swoje rodzinne strony 
jako frontowy żołnierz zaangażował się 
w konspirację- został żołnierzem Armii 
Krajowej. Jeszcze przed wojną (1932 r.) 
dom rodzinny Drożdżów w  centrum 
Zawady strawił pożar. Zginął w  nim 
Tomasz (był masarzem), jeden z  braci 
Jacka. Rodzice postawili nowy dom na 
swojej ziemi, na skraju Zawady, tuż przy 
pierwszych zabudowaniach sąsiedniego 
przysiółka – Zberezki. Od głównej wsi 
oddaleni byli o około 1,5 km. Sprzyja-
ło to konspiracji i  kontaktom z  party-
zantami, ale też stwarzało dodatkowe 
zagrożenia ze strony Niemców. Nie 
chciałbym w  tym miejscu pisać o  tej 
działalności, bo jest to temat rozległy 
i trzeba mu przeznaczyć osobny artykuł. 
Wspomnę tylko że z racji swoich kwa-

lifikacji wojskowych był cenionym przez 
dowódców i zajmował się między inny-
mi zrzutami broni i  ich rozdzielaniem. 
W  czasie okupacji uczęszczał również 
na tajne komplety –nauczanie w zakre-
sie gimnazjum, które ukończył z wyni-
kiem pozytywnym, o  czym informuje 
odpowiednie zaświadczenie wystawione 
przez Państwową Komisję Weryfikacyj-
ną w Radomsku wystawione 4 czerwca 
1945 r.

Zakończenie II wojny światowej nie 
oznaczało dla niego wyzwolenia. Wie-
lu ofiarnych żołnierzy Armii Krajowej 
zostało aresztowanych, preparowano 
przeciw nim fałszywe oskarżenia, nie 
mówiąc o  obrażaniu godności i  hono-
ru, o  czym już wcześniej wspomina-
łem. Trzeba się było bronić. Dlatego też 
pewnie w początkach 1945 r. znalazł się 
w Konspiracyjnym Wojsku Polskim. Jak 
wynika z późniejszego oskarżenia – był 
dowódcą Kompanii Rezerwowej KWP 
(w  oddziale „Warszyca”) na naszym 
terenie, co oznaczało, że tworzył tu 
struktury terenowe. Niewiele się dowie-
działem o  tej działalności, gdyż ludzie 
niechętnie mówili o  tamtych czasach, 
czując jeszcze teraz zagrożenie. Oczy-
wiście Urząd Bezpieczeństwa wpadł na 
trop konspiratorów na tym terenie i pod 
koniec 1946 r. (w  listopadzie) usiłował 
aresztować Jacka Drożdża. Przyszli do 
jego domu w Zawadzie, ale go nie za-
stali, za to zabrali jego starszego brata 
Romana, prawdopodobnie jako zakład-
nika, choć być może nie wiedzieli, że 
aresztują niewłaściwą osobę. Może jego 

Na zdjęciu bracia Dróżdż - Roman i Jacek. Roman (z lewej)  
został aresztowany zamiast Jacka i zginął na „nieludzkiej ziemi”. 

www.klomnice.pl
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brat też działał w  konspiracji. Roman 
Dróżdż pocieszał bliskich, mówiąc, że 
na pewno, gdy się zorientują w  Czę-
stochowie o pomyłce, to go wypuszczą. 
Niestety Roman z więzienia już nie wy-
szedł. Wkrótce rozchorował się na dy-
zenterię. Chorego wsadzili do jednego 
z wagonów, którymi wywozili więźniów 
i  posłali, jak wspominają jego krewni, 
na nieludzką ziemię do Rosji. Jak było 
naprawdę, trudno ustalić, ale znalazł się 
jeden świadek, który przeżył i podał in-
formację o jego śmierci. Po prostu zmarł 
w tym wagonie. Na kolejnym przystan-
ku oprawcy wyrzucili zwłoki i  pewnie 
gdzieś tam leży w rosyjskiej ziemi. Ro-
man Dróżdż był cenionym stolarzem 
w  Zawadzie. W  niektórych domach 
mogły się jeszcze zachować jego wyro-
by. Gdy wejdziemy do zawadzkiego ko-
ścioła, zobaczymy stolarkę przy chórze 
i kręcone drewniane schody to patrzymy 
na jego dzieło. Jedyna po nim pamiątka.

Tymczasem Jacka Drożdża również 
aresztowano i  rozpoczęły się okrutne 
przesłuchania. Co się tam działo wspo-
minałem na początku i było to udziałem 
większości aresztowanych wtedy patrio-
tów. Wreszcie rozpoczął się proces i 11 
stycznia 1947 r. Sąd Rejonowy w Łodzi 
wydał wyrok w  jego sprawie: siedem 
lat więzienia, utrata praw publicznych 
i  obywatelskich praw honorowych na 
trzy lata oraz przepadek mienia na rzecz 
Skarbu Państwa. Ta ostatnia część wy-
roku, dzięki staraniom przyjaciół nie zo-
stała wykonana.

Jacek Dróżdż odsiedział część wy-
roku (3,5 roku) we Wronkach i  dzię-
ki kolejnym amnestiom 1 maja 1950 
r. powrócił do Zawady, gospodarstwa 
i  rodziny. Długo dochodził do siebie, 
zanim rozpoczął normalne życie. Jesz-
cze w  czasie odbywania wyroku miał 
w  szpitalu więziennym na Mokotowie 
przeprowadzoną trepanację czaszki 
w  celu usunięcia krwiaka – pozosta-
łość po przesłuchaniu. Zatrudnił się 
w Gminnej Spółdzielni „S.Chł.” Kona-
ry z siedzibą w Zawadzie (1954 -1964). 
Wśród mieszkańców cieszył się uzna-
niem i szacunkiem i w niedługim czasie 
został wybrany przez tamtejszych spół-
dzielców prezesem. Równocześnie go-
spodarował na swoim. Później przeszedł 
do pracy w GS w Kruszynie, gdzie był 
też prezesem, a  następnie zaczął pracę 
w GS- Kłomnice (zajmował się bhp).

Niestety, w spokojne życie wkroczyły 

następne nieszczęścia. W  wieku 42 lat 
w  1967 r. zmarła po ciężkiej chorobie 
jego żona Krystyna. Była jedną z  tych 
dzielnych kobiet, które same musiały 
utrzymać gospodarstwo, gdy zabrakło 
mężczyzn. Pracował niemal do końca 
życia. Od dłuższego czasu chorował, 
najpewniej za przyczyną więziennych 
przeżyć. Jacek Dróżdż zmarł 28 marca 
1976 r. i  jest pochowany na cmentarzu 

parafialnym w  Zawadzie obok swojej 
żony. 

Pisząc powyższy tekst, chciałem choć 
w części oddać sprawiedliwość naszym 
bohaterom z  ruchu oporu i przywrócić 
pamięć o  zapomnianych żołnierzach, 
skazanych przez komunistyczną propa-
gandę na niebyt. «
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Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice
Katarzyna Michoń, Katarzyna Chrząstek, Dominika Pietraszewska.

26 grudnia 2014 roku odbył się 
Koncert Świąteczny w  wyko-
naniu Orkiestry Dętej Gminy 

Kłomnice w  kościele pod wezwa-
niem Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Garnku. Zagraliśmy kolędy i pio-
senki świąteczne w  nowych aranża-
cjach. Miłą niespodziankę sprawił 
nam Pan Hubert Serdelski, który zajął 
się fotorelacją naszego koncertu. 

Kolejny koncert, już noworoczny, 
odbył się 4 stycznia bieżącego roku 
w  parafii pod wezwaniem św. Marci-
na w Kłomnicach. Zmieniliśmy nieco 
repertuar. Mogli Państwo usłyszeć ko-
lędy w  wykonaniu Katarzyny Chrzą-
stek, Olgi Chodyny oraz Ewy Wosz-
czyńskiej oraz m.in. utwory z muzyki 
filmowej.

Relację z  koncertu mogą Państwo 
obejrzeć na płytach, które będą rozpro-
wadzane po domach w  całej gminie. 
Będziemy wdzięczni, jeśli wspomogą 
nas Państwo drobnymi datkami na 
rzecz Orkiestry Dętej Gminy Kłom-
nice. Płyta DVD z  koncertu zawiera 
dwanaście utworów, w  tym aranżacje 
takich kompozytorów jak: Jacob de 
Haan, Johan de Mey, Noahiro Iwai. 
Dodatkowo znajduje się na niej tele-
dysk do utworu „Kocham Te Święta”, 

który nagraliśmy w  Domu Towaro-
wym Braci Jabłkowskich w  Warsza-
wie. 

Koncertom towarzyszyła rodzinna 
i świąteczna atmosfera. Mamy nadzie-
ję, że miło spędzili Państwo czas przy 
dźwiękach naszej muzyki. Wszystkim 
ofiarodawcom bardzo serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie. Zapraszamy na 
kolejne nasze koncerty. 

Serdeczne podziękowania składa-
my księdzu kanonikowi Mirosławowi 
Turoniowi – proboszczowi Parafii pw. 
Św. Marcina w Kłomnicach oraz księ-
dzu Alojzemu Zatoniowi – probosz-
czowi Parafii Garnek – za możliwość 
koncertowania w kościołach. Dzięku-
jemy również Panu Leszkowi Janiko-
wi, dyrektorowi GOK w Kłomnicach, 
za nagłośnienie i oświetlenie koncertu 
w Kłomnicach.

Ponieważ nowy rok skłania do 
podsumowania roku poprzedniego, 
poniżej zamieszamy sukcesy Orkiestry 
Dętej Gminy Kłomnice w roku 2014:
• I  miejsce w  IV Festiwalu Orkiestr 

Dętych w Głownie (18.05.2014)
• I miejsce w  II Ogólnopolskim Fe-

stiwalu Orkiestr Dętych w Kłomni-
cach (01.06.2014)

• II miejsce w  56. Konkursie Or-

kiestr Dętych Ziemi Krakowskiej 
Michałowice-Więcławice w  kate-
gorii skład duży (powyżej 30 osób) 
(08.06.2014)

• prezentacja na „XII Międzynaro-
dowym Festiwalu Orkiestr Woj-
skowych i  Dętych Skała ‚2014” 
– występ nie był oceniany, o uczest-
nictwie decydowały kwalifikacje 
(15.06.2014)

• I  miejsce w  V Regionalnym Festi-
walu Orkiestr Dętych w Dąbrowie 
Zielonej (29.06.2014)

• II miejsce w  kategorii orkiestr dę-
tych w  Międzynarodowym Festi-
walu Balkan Folk Fest 2014 w Buł-
garii (08 – 17.07.2014). W festiwalu 
w roku 2014 wzięło udział 178 ze-
społów i 21 chórów z 14 krajów.

• udział w  projekcie „Kocham Te 
Święta” w  Warszawie – nagranie 
teledysku i  materiału studyjnego 
w profesjonalnym studiu nagranio-
wym w Warszawie (18.11.2014)

• prezentacja na Europejskich Tar-
gach Muzycznych „Co Jest Grane” 
w  Warszawie w  Pałacu Kultury 
i Nauki (30.11.2014)
Zapraszamy również do śledzenia 

sukcesów orkiestry i  relacji z  koncer-
tów na naszą stronę na portalu Face-
book: www.facebook.com/Orkiestra-
DetaGminyKlomnice. «

Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie 

Szkoła otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych
Nauczyciele ZS im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

Nikt chyba nie wątpi, że edu-
kacja odgrywa ważną rolę 
w  życiu każdego człowie-

ka. Gdy  uświadomimy sobie, że są 
dzieci, dla których problemem jest 
choćby dotarcie do sal znajdują-
cych się na piętrze, zrozumiemy, że 
trzeba zrobić wszystko, by ułatwić 
wszystkim uczniom naukę. 

Dyrektor i  nauczyciele Szkoły 
w Skrzydlowie tę potrzebę uświado-
mili sobie już dawno i konsekwentnie 
zmierzali do uczynienia z  placówki 
miejsca przyjaznego dzieciom niepeł-
nosprawnym. 

Wszystkie sale są dostępne, m.in. 

dzięki windzie, dla uczniów mających 
trudności w  poruszaniu się. Sale są 
nowocześnie wyposażone, m.in. w ta-
blice interaktywne. Wszystkie po-
mieszczenia są kolorowe, estetycznie 
wykończone. 

Szkoła posiada doskonałą bazę – 
plac zabaw, wielofunkcyjne boisko, 
pełnowymiarową salę gimnastyczną, 
pięknie zagospodarowany teren zie-
lony, salę rewalidacji. 

Wielu nauczycieli posiada upraw-
nienia do prowadzenia zajęć z dzieć-
mi niepełnosprawnymi. Uczniowie 
mogą rozwijać swoje zainteresowania 
uczestnicząc w licznych zajęciach do-

datkowych. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że 

uczniowie Szkoły w  Skrzydlowie od 
najmłodszych lat uczulani są na po-
trzeby osób niepełnosprawnych.

Wierzymy, że nasza Szkoła speł-
nia oczekiwania rodziców dzieci 
z różnego typu dysfunkcjami. Zachę-
camy Państwa do odwiedzenia naszej 
placówki, gdzie będą Państwo mogli 
osobiście się przekonać, że Wasze 
dziecko będzie w Szkole w Skrzydlo-
wie dobrze się czuło i  miało możli-
wość rozwoju swej osobowości. «

www.klomnice.pl
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XVIII Koncert Kolęd i Pastorałek 
w wykonaniu chóru „Wesoła Pięciolinia” 
 

Elżbieta Twardoch

25 stycznia 2015 r. w Kościele Pa-
rafialnym w  Kłomnicach odbył 
się osiemnasty już Koncert Ko-

lęd i  Pastorałek w  wykonaniu chóru 
„Wesoła Pięciolinia” oraz solistów 
z Zespołu Szkół w Kłomnicach, przy-
gotowany oraz zorganizowany jak co 
roku przez p. Elżbietę Twardoch. Na 
koncert zostali zaproszeni przedstawi-
ciele Władz Gminy Kłomnice, na czele 
z Wójtem Gminy Kłomnice – Panem 
Piotrem Juszczykiem oraz Dyrekcja 
i  Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół 
w Kłomnicach. 

Koncert miał bardzo uroczysty cha-
rakter, a w jego programie znalazło się 
szesnaście kolęd i pastorałek w nowych 
aranżacjach i  układach głosowych, 
w tym osiem utworów solowych z  to-
warzyszeniem chóru, m. in.: „Cicha 
noc”, „Gdy Śliczna Panna”, „Pójdź-
my wszyscy do Stajenki”, „Jest taki 

dzień”, „Bosy pastuszek”, „Gdy pierw-
sza gwiazda”, „Jezusa Narodzonego”, 
„Zima w  Betlejem”, „Gore gwiazda 
Jezusowi”, „Kolęda dla nieobecnych”, 
„Jam jest dudka”, „Leć kolędo w świat”, 
„Chrystus się narodził”, „Z nieba spły-
nęli anieli”, „Przekażmy sobie znak 
pokoju”. Utwory solowe wykonali so-
liści naszej szkoły, laureaci głównych 
miejsc kilku tegorocznych festiwali, 
m. in.: III Gminnego Festiwalu Pie-
śni Żołnierskiej i  Patriotycznej „Żeby 
Polska była Polską”, I Gminnego Kon-
kursu Wokalnego Pieśni Patriotycznej 
„Patriotycznie”, II Powiatowego Fe-
stiwalu Kolęd i  Pastorałek oraz XIX 
Gminnego Festiwalu Kolęd i  Pasto-
rałek. Gościnnie wystąpiły również 
solistki- absolwentki szkoły: Ewa 
Woszczyńska i Ewa Rozpędek.    

W  organizacji koncertu pomogli 
ks. proboszcz Mirosław Turoń oraz 

pan organista Mariusz Baranow-
ski, którym z  tego miejsca serdecznie 
dziękujemy. Pieczę nad nagłośnieniem 
i akustyką podczas występu sprawował 
pan Konrad Chrząstek, a przy obsłu-
dze technicznej pomagali: absolwent 
naszej szkoły Radosław Kustal oraz 
uczeń kl. VI b – Jakub Rychlewski.

Po zakończeniu koncertu licznie 
zgromadzeni parafianie nagrodzili wy-
stęp gromkimi brawami, a  przedsta-
wicielka Władz Gminy Kłomnice p. 
Marlena Bąk, w imieniu Wójta Gmi-
ny Kłomnice podziękowała chórowi, 
życząc dalszych sukcesów i  satysfakcji 
z wykonywanej działalności. Podzięko-
wanie i wyrazy uznania złożył chórowi 
również ks. Marek Skrzypczyk. Dla 
nas jest to wielka radość i  bodziec do 
dalszej pracy, ponieważ Koncerty Ko-
lęd i  Pastorałek stały się już w  naszej 
Parafii swego rodzaju tradycją i  wciąż 
spotykają się z uznaniem i zaintereso-
waniem publiczności.  «

Wiadomości kulturalne
Renata Krawiec

Już po feriach!

W  GOK w  Kłomnicach re-
aktywowano Akcję Ferie 
2015 dla dzieci, w  termi-

nie od 6 lutego do 14 lutego. W pro-
gramie: zajęcia teatralne, plastycz-
ne, choreograficzne, konkursy i  gry 
sprawnościowe. Okolicznościowo 
obchodziliśmy uczczenie wyczynu 
P. Aleksandra Doba – największe-
go podróżnika świata. Pomysły pla-
styczno-przestrzenne kajaka, metodą 

recyklingu, należało do wyjątkowych 
przyjemności oraz wykonanie pocią-
gu, również. Walentynkowo zrobiło się 
w ostatnim dniu ferii, serduszka w tre-
ści i  formie zakończyły dni spotkań 
wolnych od obowiązku chodzenia do 
szkoły. Pragniemy pięknie podzięko-
wać darczyńcom za przekazanie pysz-
nych pączków dla uczestników Akcji 
Ferie: Pani Katarzynie Wasilenko Pie-
karnia Krysiak S.C. w Kłomnicach, P. 
Zbigniewowi Wawrowskiemu – Preze-
sowi GS „S-Chł” w  Kłomnicach, Za-

kład Piekarniczo-Cukierniczy Państwo 
Halina i Robert Rybakowie Kłomnice. 
Za słodycze i napoje dziękujemy Pań-
stwu Jadwidze i Jackowi Pindychom – 
Sklep Lewiatan w  Kłomnicach. Jeste-
śmy wdzięczni za wdzięczność właśnie!

Spełnia się cel Konkursu po raz dziewiąty!
W dniach 25 i 26 marca tuż przed 

Niedzielą Palmową, tradycyjnie od 
dziewięciu lat zostaną rozwiezione 
paczki żywnościowe, w ilości 45 szt. dla 
dzieci z  biednych rodzin do 13 gmin 

powiatu częstochowskiego. Zasługa to 
Wolontariuszy Akcji Charytatywnej 
„Dzieci-Dzieciom”, działającej od 2006 
roku w GOK w Kłomnicach, wtedy na 
rzecz dzieci poszkodowanych przez 

trąbę powietrzną. Od dziewięciu lat 
działa na potrzeby Powiatowego Kon-
kursu Bożonarodzeniowego, realizując 
szczytny cel. Od kilku lat niezmiennie 
najlepsi Wolontariusze tej Akcji, to: 

›››

www.klomnice.pl
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U nas już po Gali kolęd, śpiewać można 
do Gromnicznej

Renata Krawiec

W  skarbcu kultury polskiej 
obok mickiewiczowskiego 
„Pana Tadeusza”, czy szo-

penowskich polonezów i  mazurków 
królują i  kolędy. Może nie są tak ge-
nialne i  wspaniałe, lecz jednak przez 
naród polski kochane, i cenione, jako 
jeden z ważnych przejawów duszy na-
rodowej. W  Ośrodku Kultury wielka 
uroczystość - Gala Kolęd i Pastorałek 
jako wyraz umiłowania Kolęd i Pasto-
rałek przez dzieci młodzież z  gminy 
Kłomnice z przedszkoli, szkól podsta-
wowych oraz gimnazjów. Obecnością 
zaszczyciła P. Róża Wiewióra – se-
kretarz gminy Kłomnice, przekazała 
wszystkim: babciom, dziadziusiom. na-
uczycielom i rodzicom oraz Organiza-
torom najlepsze życzenia noworoczne. 
Wręczała uroczyście nagrody i  dyplo-
my zwycięzcom i małym przedszkola-
kom za udział. Wystąpiły następujące 

osoby:
W Kategorii przedszkole
1. Amelia Grabarczyk (Zawada) – 

„Maleńka miłość”
2. Weronika Raźniak(Rzerzęczyce)- 

„Nie płacz Jezu” 
3. Lena Bajor (Skrzydlów) „Świeć 

gwiazdeczko, Świeć”
4. Nadia Mróz (Kłomnice) „Aniołek 

maleńki, jak wróbelek” 
5. Aleksandra Szymonik (Kłomnice) 

„Nie płacz Jezu”
6. Kasia Kubat (Rzerzęczyce) „Świą-

teczne aniołki” 
Nie tylko naród polski szczyci się 

swymi kolędami. Mają Niemcy swoje, 
Francuzi śpiewają niektóre z kolęd, jak 
niemiecka „Cicha Noc”, czy też kolędy 
francuskie są, także bardzo piękne i po-
ciągające.

Jeżeli dla Polaka wyraz „kolęda” 
łączy się nierozerwalnie z  całym sze-

regiem przeżyć natury duchowej, to 
niewątpliwie wiąże się to ze wspomnie-
niami z  dzieciństwa: gwiazdki, wigilii, 
drzewka; wspomnienia tak na wskroś 
rodzinnego święta. Związki kolędy ze 
wspomnieniami z dzieciństwa oraz jej 
polskość, sprawiły, że chyba nigdzie 
na świecie ten rodzaj pieśni religijnej, 
ale i świeckiej zarazem, nie stał się tak 
ogólnie przyjętym i  umiłowanym, jak 
na polskiej ziemi.
W kategorii od klasy I do III: 
1. Antoś Sosnowski (Rzerzeczyce) 

„Cicha noc”
2. Bartosz Bąk (Kłomnice) „Dzisiaj 

w betlejem”
3. Laura Grabarczyk (Zawada) „Świę-

ta, święta”
4. Natalia Maj (Rzerzęczyce) ”Jezus 

malusieńki”
Laureaci w kat. IV do VI klasy sp
1. Weronika Jędrzejczyk (Witkowice) 

– „Jezus malusieńki” 
2. Monika Owczarek (Rzerzęczyce) - 

Michał Kowalik i Kinga Kowalik oraz 
Emilka Kugiel. Pięknie dziękujemy 
P. Barbarze Sośniak – Pracownik UG 

w Klomnicach, za owocną współpracę 
i sprzedaż Aniołów. 

P.S. 20 grudnia b.r. obchodzić bę-

dziemy Jubileuszową X Edycję Powia-
towego Konkursu Anioły i  Pierniki! 
Miejsce to Hala Sportowa

Już po nominacjach do statuetek Starosty częstochowskiego
W  dniu 21 lutego w  Filharmonii 

częstochowskiej odbyły się nomina-
cje do nagrody Statuetka Starosty za 
zasługi dla powiatu częstochowskiego 
2014 roku. Z naszej gminy było najwię-
cej nominowanych w kategorii: kultura 

- Zespół Obrzędowy „Grusza”. W ka-
tegorii: oświata P. Ryszard Krok – Dy-
rektor Zespołu Szkół w Rzerzęczycach. 
W kategorii inne szczególne osiągnię-
cia – P. Krzysztof Wójcik, emeryto-
wany nauczyciel, historyk, społecznik 

z Kłomnic. Nagroda Statuetka Starosty 
częstochowskiego przypadła w katego-
rii oświata P. Ryszardowi Krok, które-
mu pięknie gratulujemy i  wyrażamy 
szczere uznanie!

W najbliższym czasie: 
W dniu 28 lutego Zespół Obrzędowy 
„Grusza” z  Rzerzęczyc pod przewod-
nictwem P. Marianny Makles weźmie 
udział Przeglądzie Zespołów Ludo-
wych w Dąbrowie Zielonej. W tej sa-
mej miejscowości w  dniu 21 marca 
KGW w  Rzerzęczycach uczestniczyć 
będzie w  wystawieniu potraw wielka-
nocnych – Regionalna Prezentacja Po-
traw i Wyrobów Wielkanocnych. Ob-
fitość, wyjątkowe smaki i urozmaicenie 

stołu wielkanocnego cechuje to KGW, 
z którego wywodzi się Zespół Obrzę-
dowy „Grusza”.
29 marca podczas Jarmarku Wielka-
nocnego w  Hali Sportowej przy ZS 
w  Kłomnicach o  godzinie 12 nastą-
pi uroczyste rozstrzygnięcie imprezy 
z  naszego Ośrodka pn.: „Konkurs na 
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” 
o  zasięgu powiatowym, dla czterech 
kategorii wiekowych: przedszkolna, 

szkoła podstawowa, gimnazja i dorośli. 
Do 14 marca przyjmujemy prace kon-
kursowe.
29 kwietnia odbędzie II Festiwal Te-
atralny „O  Rękawiczkę Melpomeny” 
zasięg powiatowy. Festiwal adresujemy 
do przedszkoli i  szkół podstawowych. 
Bliższe szczegóły podajemy w Regula-
minie, na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy! «

›

www.klomnice.pl
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„W żłobie lezy” 
3. Julia Drożdżyńska(Garnek) – „To-

bie mały Panie” 
4. Julita Mróz(Kłomnice) „Leć kolędo 

w świat” 
Występ laureatów w kat. Gimnazjalnej

1. Anna Maj (Rzerzęczyce) „Nie było 
miejsca dla ciebie”

2. Emilka Kugiel (Kłomnice) „Jam jest 
dudka”
Galę zakończyła kolędą p.t.” Gore 

gwiazda Jezusowi” - Dorotka Stanisz 

(Kłomnice) kategoria od klasy I do III.
Dołączyli wszyscy występujący tego 

wieczoru i mali, i więksi. Byście zdrowi 
byli w  szczęściu się pławili nigdy nie 
płakali, a zawsze się śmiali...  «

Projekt Aktywni-Kreatywni w GOK-u!
Katarzyna Sosnowska

W  Gminnym Ośrodku Kul-
tury w  Kłomnicach od 7 
lutego br. realizowany jest 

projekt pod nazwą Aktywni-Kre-
atywni, zakłada on utworzenie grupy 
artystycznej (15 osób w  wieku 13-19 
lat) z  podziałem na dwie części: te-
atralną i plastyczną. Obie grupy zada-
niowe przez pół roku będą pracowały 

nad stworzeniem spektaklu teatralne-
go, którego premiera planowana jest na 
koniec maja/początek czerwca. Działa-
nie to jest możliwe dzięki otrzymanej 
dotacji ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności w ramach pro-
gramu „Równać Szanse 2014”. Otrzy-
mana kwota zostanie przeznaczona na 
pokrycie kosztów przejazdu na dwa 

Przeglądy Teatrów Młodzieżowych 
do Łodzi i Częstochowy, kosztów wy-
nagrodzenia dla aktora prowadzącego 
warsztaty teatralne oraz zakupu mate-
riałów niezbędnych do wykonania sce-
nografii. 

Wszystkich chętnych, którzy chcą 
wesprzeć naszych artystów w ich dzia-
łaniach zapraszamy do współpracy! «

Ferie w „Ochronce”
Justyna Kępa

Jak co roku w ferie zimowe świetlica 
dla dzieci i młodzieży „Ochronka” 
w  Garnku przygotowała dla swo-

ich podopiecznych ciekawą propozy-
cję spędzenia wolnego czasu. Oprócz 
tradycyjnych gier i zabaw integracyj-
nych świetlica zorganizowała ciekawe 
warsztaty plastyczne oraz wyjazd na 
seans filmowy do Częstochowy.

Czas ferii w  naszej świetlicy był 
bardzo aktywny i twórczy. W tym roku 

podopieczni wzięli udział w  warszta-
tach ceramicznych. Ku zaskoczeniu 
rodziców nawet najmłodsi uczestnicy 
zajęć wykonali piękne gliniane dzie-
ła sztuki. Prowadząca warsztaty Luiza 
Musiał z  pasją odkrywała możliwości 
i  talenty kryjące się w  „małych arty-
stach”.

Podczas ferii odbyły się również 
warsztaty de’coupage, które od dawna 
cieszą się wielkim powodzeniem wśród 

naszych podopiecznych. Świat kolorów, 
kształtów i materiałów był bardzo in-
spirujący, czego wyrazem były piękne 
szklane ozdoby, szkatułki i  biżuteria, 
które powstały podczas zajęć prowa-
dzonych przez Joannę Rodziewicz.

W  tym roku podczas ferii zorga-
nizowaliśmy również wspólne zajęcia 
z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich 
z  Garnka, które uczyły dzieci sztuki 
robienia kwiatów z  bibuły. Wspólnie 
z młodym pokoleniem starały się kul-
tywować piękną tradycję. Otwartość 
a  zarazem profesjonalna współpraca 
z KGW na czele z Panią Sołtys Wie-
sławą Jędras pozwoli nam organizować 
ciekawe wspólne projekty w najbliższej 
przyszłości. 

W  czasie ferii ze świetlicy korzy-
stało średnio 20 osób dziennie. Były 
to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 
17 lat. Cieszy fakt, że rodzice widzą 
potrzebę rozwijania zdolności swoich 
dzieci oraz że darzą naszą placówkę 
zaufaniem. Podczas ferii 40 dzieci po-
jechało również do kina na film „Pin-
gwiny z Madagaskaru”.

Serdecznie dziękuję wszystkim oso-
bom, które wsparły „Ochronkę” pod-
czas ferii. Dziękuję ks. Proboszczowi 
Alojzemu Zatoniowi, Paniom z KGW 
z Garnka na czele z P. Wiesławą Jędras, 
Luizie Musiał, Joannie Rodziewicz, 
Adamowi Ślęzakowi, Annie Kępa - 
prezes Fundacji na rzecz promocji 
i  rozwoju sołectwa Karczewice za sfi-
nansowanie kosztów autokaru. «
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Piotr Machalica w Zawadzie
Piotr Woldan

25 stycznia, na zaproszenie 
parafii w  Zawadzie, do miej-
scowego kościoła przyjechał 

dyrektor Teatru im. Adama Mickie-
wicza w  Częstochowie, Piotr Ma-
chalica. Sławny aktor czytał wiersze 
Jana Twardowskiego - w  tym roku 
przypada setna rocznica urodzin tego 
księdza – poety. Uroczystość została 
zorganizowana z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

W  przerwie między recytowany-
mi utworami ks. Twardowskiego pu-
bliczność mogła podziwiać występy 
uczniów Zespołu Szkół w  Zawadzie 
- Laury Grabarczyk, Piotra Wolda-
na oraz dziewczynek należących do 
scholi, a  także absolwentów szko-
ły - Justyny Borowik i  Magdaleny 
Krajewskiej. Justyna zaśpiewała trzy 
piosenki: „Kasztany”, „Nie wierz mi, 

nie ufaj mi” oraz „Miłość ci wszystko 
wybaczy”. Magdalena Krajewska za-
prezentowała także piosenki francu-
skie oraz utwór „Uciekali” z musicalu 
Metro.

Piotr Woldan recytował trzy 
wiersze: „Na lipę” - autorstwa Jana 
Kochanowskiego, fragment sztuki 
Szekspira „As You Like It” i  wiersz 
Janiny Chrząstek o filozoficznym ty-
tule „Zrozumieć życie”. Dodatkowo 
przygotował specjalną niespodziankę 
dla babć i dziadków - liryczny utwór 
„Jak ja się czuję” - pióra Józefy Juchy.

Na sam koniec widzowie mogli 
posłuchać “Kolędy dla Piotra”, de-
dykowanej p. Piotrowi Machalicy 
z okazji jego nadchodzących 60-tych 
urodzin (13 lutego). Kolęda ta wyko-
nana była w dwóch rożnych wersjach. 
Najpierw zaśpiewała ją Laura Gra-

barczyk - warto dodać, że trzeciokla-
sistka tym właśnie utworem zdobyła 
pierwsze miejsce w  konkursie kolęd 
w Gidlach. Następnie ten sam utwór 
zaśpiewał Piotr Woldan, wzbogacając 
swój występ własnym akompania-
mentem na gitarze.

Pan Piotr Machalica nie krył 
wzruszenia, wywołanego występem 
młodych ludzi i  życzył wszystkim 
wykonawcom bogatej przyszłości 
artystycznej. W  ramach podzięko-
wania nowo wybrany wójt Gminy 
Kłomnice, pan Piotr Juszczyk, wraz 
ze współpracownikami, wręczył dy-
rektorowi Teatru w  Częstochowie 
oraz wszystkim babciom i dziadkom 
kwiaty. Niepowtarzalne spotkanie za-
kończyło się udzieleniem przez pana 
Machalicę krótkiego wywiadu. Wy-
wiad ten będzie można posłuchać na 
antenie Radia Ankra.

Zdjęcia zostały wykonane przez 
Huberta Serdelskiego; pozostałe 
znajdują się na stronie parafialnej. «

Zagraliśmy po raz trzeci z WOŚP
Katarzyna Michoń, Katarzyna Chrząstek, Dominika Pietraszewska

W  dniu 9 stycznia 2015r. 
w  Zespole Szkół w  Ko-
narach odbył się 23. fi-

nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy pod hasłem: „Diagnostyka 
i  godna opieka ludzi w  podeszłym 
wieku”. Zebrane pieniądze w  kwo-
cie blisko 2020 zł przekazaliśmy na 

zakup specjalistycznego sprzętu dla 
podtrzymania wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach pedia-
trycznych i onkologicznych oraz dla 
godnej opieki medycznej seniorów.

W tym roku już po raz trzeci Zespół 
Szkół w Konarach postanowił włączyć 
się do akcji i pomóc uzbierać środki na 

ten szczytny cel. Wszyscy uczniowie 
naszego gimnazjum ochoczo zgłosili 
się do przygotowania szkolnego finału. 
Wśród nich znalazły się wolontariusz-
ki, które zarejestrowały się w  sztabie 
głównym w  Częstochowie. Były to: 
Katarzyna Michoń, Katarzyna Chrzą-
stek oraz Dominika Pietraszewska. 
Oprócz zaangażowania uczniów należy 
również docenić wkład wielu rodziców, 
nauczycieli z  naszej szkoły oraz Pani 
Dyrektor.

Wśród przygotowanych atrakcji zna-
lazł się występ mażoretek pod kierun-
kiem Pani Anny Kościuch. Dziewczęta 
zaprezentowały układ choreograficzny 
do piosenki pt. „Merry Christmas”. 
Pani Dyrektor Anna Gała wręczyła dy-
plom podziękowania za udział w akcji. 
Kolejną atrakcją były jasełka przygoto-
wane przez uczniów naszej szkoły pod 
opieką Pani Ewy Pośpiech. Atmosferę 
świąt podtrzymały kolędy wykonane 
przez chór szkolny pod batutą Pani 
Małgorzaty Gojević. Następnym punk-
tem programu był występ kilkakrotnej 

www.klomnice.pl
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Gra plenerowa

Wędrówka po tajemniczych zakątkach Kłomnic
Aneta Łapeta - pedagog szkolny, opiekunka grupy projektowej

15 stycznia 2015r. piętnastooso-
bowa grupa projektowa z  klasy 
IIB Gimnazjum w Kłomnicach 

zorganizowała grę uliczną pt. „Wę-
drówka po tajemniczych zakątkach 
Kłomnic”, której celem było akty-
wizowanie i  integracja społeczności 
szkolnej oraz promowanie walorów 
historycznych i  kulturalnych Kłom-
nic. Zadanie to zrealizowano w  ra-
mach programu Młody Obywatel przy 
współpracy z Centrum Edukacji Oby-

watelskiej w Warszawie. 
Grupa wybrała 7 miejsc, które 

miały się stać etapami gry plenerowej. 
Zdecydowano, że będą to następujące 
miejsca:
• Przedszkole w  Kłomnicach (do 

1929 roku w  budynku przedszkola 
mieścił się Sąd Grodzki)

• Urząd Gminy w Kłomnicach.
• Cmentarz w Kłomnicach (zabytek)
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kłom-

nicach (2 lata temu obchodziła 

100-lecie).
• Kościół parafialny pw. Św. Marcina 

w Kłomnicach (zabytek)
• Teren Rekreacyjno- Kulturalny - 

„Tęczowa Kraina” 
• Zespół Szkół w Kłomnicach.

I  nastał ten dzień - 15 stycznia. 
Przepiękna pogoda sprzyjała uczniom, 
którzy zwarci i  gotowi przystąpili do 
działania. O  godz. 9.30 przedstawio-
no zasady gry, co stanowiło początek 
zabawy. Co 15 minut kolejne drużyny 

stypendystki Wójta Gminy Kłomnice 
-Katarzyny Chrząstek. Zaprezentowa-
ła się w utworach polskich i zagranicz-
nych, dzięki którym zdobyła wiele na-
gród na konkursach o wysokiej randze. 
Główną atrakcją szkolnego finału była 
licytacja. Wśród gadżetów przekaza-
nych przez sztab WOŚP w Częstocho-
wie na licytację znalazły się: okoliczno-
ściowa moneta z 21. i 23. finału WOŚP, 
serduszka WOŚP, kubek i  długopisy 
z  logo WOŚP, metalowe broszki oraz 
kolorowe smycze do kluczy z 23. finału 
WOŚP, zestawy orkiestrowe (długopis, 
mała tekturowa puszeczka). Przedmio-
ty przekazane przez indywidualnych 
darczyńców: bombki własnoręcznie 

wykonane przez uczniów, perfumy 
damskie firm FM i Oriflame, szklanki 
Coca-Cola (ufundowane przez Makro 
w  Częstochowie), eleganckie długo-
pisy, wejściówki do Dziecięcego Raju 
„Hula Kula”, komplet srebra, karnet 
upoważniający do udziału w  zajęciach 
aerobiku ufundowany przez Stowa-
rzyszenie na rzecz rozwoju gminy 
Kłomnice, pluszowa maskotka Strażak 
ufundowana przez sołtysa wsi Konary 
Pana Jana Piecha, książki ufundowane 
przez radnego gminy Kłomnice Pana 
Kazimierza Wilkoszewskiego. Ostat-
nim punktem programu była dyskote-
ka prowadzona przez uczniów klasy 3 
gimnazjum - Patryka Piankę i Michała 

Żurka. Młodzież z terenu gminy Kłom-
nice doskonale bawiła się. Oświetlenie 
na naszą dyskotekę wypożyczył absol-
went Łukasz Rakowski, za co serdecz-
nie mu dziękujemy. W trakcie trwania 
całej imprezy na terenie szkoły działała 
kawiarenka, w której można było kupić 
pyszne ciasta, smakołyki, kawę i  her-
batę przygotowane przez rodziców na-
szych uczniów.

Pragniemy bardzo serdecznie po-
dziękować wszystkim darczyńcom, bez 
których nie zagralibyśmy po raz trzeci 
na terenie naszej szkoły. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tej wspaniałej impre-
zy. «

›››
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W najbliższych miesiącach stanie przed nami wszystkimi, rozliczającymi się z fiskusem mieszkańcami Gminy Kłomnice 
okazja, by w nie obciążający naszego portfela sposób wesprzeć - działające na naszym terenie i na rzecz naszych mieszkań-
ców - fundacje i stowarzyszenia.

Tym sposobem jest przekazanie 1% swojego podatku dochodowego przy wypełnianiu deklaracji rozliczeniowej PIT za 
2014 rok na rzecz jednej z wymienionych organizacji pożytku publicznego:

FUNDACJA „POMÓŻMY DZIECIOM POZNAĆ ŚWIAT”
nr KRS 0000159741
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI”
nr KRS 0000317482
STOWARZYSZENIE „JEDNOŚĆ W DZIAŁANIU”
nr KRS 0000305401

Z góry dziękujemy wszystkim Darczyńcom.

Zmiana celu środków zbieranych dla Piotra Barana
Anna Kępa - Prezes Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
     Jan Paweł II

W  2014 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna KARCZE-
WICE-GARNEK oraz 

inne organizacje społeczne prowadzi-
ły zbiórkę funduszy na pomoc w  sfi-
nansowaniu działań na ochronę zdro-
wia, rehabilitację i innych związanych 
z  procesem leczenia naszego kolegi 
Piotra Barana, mieszkańca Karcze-
wic, któremu w  wyniku choroby no-
wotworowej amputowano rękę. Środ-
ki te miały posłużyć Piotrowi przede 
wszystkim na zakup protezy ręki.

Pieniądze z  prowadzonych zbiórek 

publicznych, akcji nakrętkowej i dobro-
wolnych darowizn były przekazywane 
na subkonto Piotra Barana prowadzo-
ne przez Fundację na Rzecz Promo-
cji i  Rozwoju Sołectwa Karczewice. 
W taki sposób zebrano 32 377,13 zł.

Niestety 22 stycznia 2015 roku 
Piotr Baran zmarł.

Całą zebraną kwotę Fundacja na 
Rzecz Promocji i  Rozwoju Sołectwa 
Karczewice postanowiła przekazać na 
ochronę zdrowia i życia dzieci związa-
nych z Gminą Kłomnice. Na dzień dzi-
siejszy zarząd Fundacji pozyskuje dane 
tych osób z różnych organizacji pożyt-

ku publicznego, po uzyskaniu tych in-
formacji, w porozumieniu z członkami 
komitetu OSP Karczewice-Garnek 
i rodziną Piotra, środki te zostaną roz-
dzielone według potrzeb i  przekazane 
na subkonta poszczególnych osób.

Dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli za wsparcie finansowe 
i okazaną bezinteresowną pomoc, które 
traktujemy jako wyraz Państwa dobroci 
i  chęci niesienia pomocy. Ofiarowana 
pomoc jest dowodem serdeczności oraz 
solidarności. Dziękujemy za ogrom-
ną wrażliwość i otwartość na potrzeby 
drugiego człowieka.  «

rozpoczęły wędrówkę do ciekawych 
miejsc naszej miejscowości.

Jako opiekun grupy projektowej 
obserwowałam drużyny na poszcze-
gólnych etapach gry. Byłam świadkiem 
tego, jak zarówno drużyny, jak i  or-
ganizatorzy świetnie się integrowali. 
Uczestnicy spotkali się z  zadaniami 
skonstruowanymi w  oparciu o  szyfr 
(tzw. Czekoladka), alfabet Morse’a, 
szukanie ukrytych przedmiotów, ukła-
danie puzzli, test wiedzy, rysowanie 
herbu Gminy Kłomnice, grę francu-
ską, krzyżówkę, wyszukiwanie okre-
ślonych słów. Ależ było ciekawie!

Po zliczeniu punktów, nastąpiło 
podsumowanie gry, wręczenie dyplo-
mów, nagród i  podziękowania skie-
rowane do wszystkich tych, którzy 
wspierali nas czy to mentalnie, czy 

też finansowo. Na podsumowaniu gry 
obecny był Radny Gminy Kłomnice- 
Pan Jarosław Łapeta, który powiedział, 
że cieszy go zaangażowanie młodzie-
ży, która w  tak ciekawy i  atrakcyjny 
sposób zmierzyła się z historią naszej 
Małej Ojczyzny.

Zaproszeni rodzice młodzieży 
z grupy projektowej ufundowali atrak-
cyjne nagrody dla zwycięzców: 

Szczególne podziękowania należą 
się: Stowarzyszeniu na Rzecz Gminy 
Kłomnice, Panu Tomaszowi Drabowi 
– właścicielowi sklepu EVITA, Firmie 
„FIG-MAG” Magdaleny i Marka Ko-
walczyków, Radnemu Gminy Kłom-
nice Jarosławowi Łapecie, Piekarni 
„KRYSIAK”, druhnie drużynowej 
35 KDH „Płomień” phm. Agnieszce 
Borowieckiej oraz Urzędowi Gminy 

w Kłomnicach. 
Ponadto w ramach programu Mło-

dy Obywatel grupa projektowa wzięła 
udział w 3 godzinnych w warsztatach 
o finansach, które odbyły się 12 stycz-
nia 2015 r. 

Warsztaty prowadził pracownik 
Banku Gospodarstwa Krajowego wraz 
z  trenerem/animatorem z  Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 
Tego typu warsztaty odbyły się tylko 
w 20 gimnazjach z terenu całej Polski. 
Gimnazjaliści byli bardzo zadowoleni. 
Jak sami stwierdzili dużo się dowie-
dzieli o kontach, lokatach bankowych, 
kredytach. Najaktywniejsi uczestnicy 
warsztatów otrzymali gadżety ufun-
dowane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. «

www.klomnice.pl
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OSP KŁOMNICE

Strażakiem być...
Jan F. Milc

Rozpoczęła się kolejna kampania 
sprawozdawcza w  jednostkach 
ochotniczych straży pożarnych 

na terenie naszej Gminy. Kampanię 
tegoroczną zainaugurowało zebra-
nie OSP Kłomnice, które obradowało 
w dniu 7 lutego 2015r. Po zebraniu po-
prosiliśmy o  rozmowę z  naszą Gazetą 
przedstawicieli Zarządu tej jednostki. 
Rozmowa z Prezesem Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Kłomnicach 
dh Stanisławem Piechem i  Naczelni-
kiem jednostki dh Marcinem Milcem.
Redakcja: Dziękuję, że zgodzili się Pa-
nowie na tę formę kontaktu z mieszkań-
cami. Dziś odbyło się kolejne zebranie 
sprawozdawcze jednostki. Na sali obrad 
odliczyli się niemal wszyscy członkowie 
jednostki.  Zebranie gościło także Wójta 
Gminy Kłomnice, dha Piotra Juszczyka 
i  jego zastępcę pana Adama Śliwakow-
skiego. Obradom przysłuchiwali się tak-
że Prezes Zarządu OGZ OSP RP dh 
Jarosław Łapeta, Komendant Gminny 
OSP bryg. Przemysław Zieliński oraz 
przedstawiciel Komendanta Miejskiego 
PSP w  Częstochowie bryg. Mirosław 
Koch. W  sprawozdaniach przedsta-
wiono zakres działalności operacyjnej, 
gospodarczej i kulturalnej. Wyglądało to 
imponująco...
Stanisław Piech: Nasi druhowie od daw-
na zaliczani są do najlepiej wyszkolonych 

i najczęściej wyjeżdżających do akcji. Jest 
to niewątpliwie powód do dumy. Trzeba 
jednak pamiętać, że sprawność operacyj-
na jednostki nie jest dana na zawsze. Do 
jej wysokiego poziomu prowadzi ciężka 
praca szkoleniowa i  organizacyjna. Bar-
dzo duże znaczenie ma także zasobność 
jednostki, jej wyposażenie i  możliwość 
systematycznego jego uzupełniania. Po-
łączenie tych czynników jest szansą na 
utrzymanie sprawności operacyjnej na 
optymalnym poziomie. 
Marcin Milc: Jednak najważniejszym 
czynnikiem w  tym względzie są ludzie. 
Oczywiście nie można osiągnąć wysokie-
go poziomu sprawności bez nowoczesne-
go wyposażenia, ale najnowocześniejszy 
sprzęt bez ludzi, którzy potrafią się nim 
posługiwać nie ma żadnej wartości. Tu 
musi być wzajemna zależność. W naszej 
jednostce szkolimy trzy drużyny: mę-
ską, tzw. podział bojowy, kobiecą i mło-
dzieżową. Staramy się systematycznie 
uzupełniać zużyte wyposażenie w sprzęt 
najnowszej generacji, oczywiście na mia-
rę możliwości finansowych. Wszystko po 
to, aby zoptymalizować nasze działania 
ratownicze i  ratowniczo-gaśnicze, aby 
skuteczność naszych akcji była jak naj-
wyższa przy zachowaniu maksymalnego 
bezpieczeństwa ratowników i  ratowa-
nych. 
Red.: Mówimy o członkach. Od kilku-
nastu lat uczestniczę w  zebraniach jed-
nostki i od jakiegoś czasu wśród strażac-
kiej młodzieży, zdolnej do uczestniczenia 
w  akcjach,  nie zauważyłem nowych 
„twarzy”. 
S.P.: Można powiedzieć, że jest to dla 
naszej jednostki duży problem. W ostat-
nich kilku latach stan zespołu operacyj-
nego poważnie się skurczył. Jest oczy-
wistym, ba najbardziej pożądanym, aby 
w  „bojówce” szkolili się młodzi męż-
czyźni w przedziale wiekowym 18 - 35 
lat. Jest to wiek najbardziej optymalny 
dla strażaka ochotnika. Niestety nasze 
dotychczasowe zabiegi o  pozyskanie 
nowych członków nie były zbyt skutecz-
ne. Niewątpliwie na taki stan rzeczy ma 
wpływ znaczne zmniejszenie się liczby 
mieszkańców w  tym przedziale wieko-
wym. Obecnie jesteśmy w fazie przygo-

towania nowego programu promocyjne-
go, skierowanego przede wszystkim do 
młodzieży, który - mamy nadzieję - po-
zwoli wzbudzić zainteresowanie działal-
nością straży i w efekcie uzupełnić stan 
osobowy poszczególnych drużyn. 
M.M.: Przygotowujemy kilka propozy-
cji począwszy od spotkań promujących 
strażacką służbę, po wszelkiego rodzaju 
pokazy i  prezentacje a  także szkolenie. 
Dziś za wcześnie mówić o  szczegółach, 
o  naszych propozycjach będziemy in-
formować sukcesywnie. Realizacja tych 
zamierzeń  ma na celu zwrócenie więk-
szej uwagi na naszą działalność. Ma także 
pokazać mieszkańcom naszą sprawność 
oraz  możliwości techniczne i  techno-
logiczne jakimi dysponujemy. Obec-
nie strażak to już nie ten przysłowiowy 
„sikawkowy”. Strażak dziś, to dobrze 
wyszkolony ratownik potrafiący prze-
prowadzić bezpiecznie ewakuację z  za-
grożonego budynku, pojazdu  czy terenu 
i  udzielić pierwszej pomocy medycznej. 
Natomiast straż pożarna to najbardziej 
uniwersalna służba niosąca pomoc o każ-
dej porze dnia i nocy.
Red.: Od wielu, wielu lat we wszystkich 
sondażach straż pożarna zajmuje pierw-
sze miejsce, jako organizacja o  najwyż-
szym zaufaniu społecznym. Wynika to 
z pewnością z rodzaju służby i działań ja-
kie są przez nią wykonywane. Już w wie-
ku dziecięcym wielu (o ile nie większość) 
chłopców, a  obecnie także dziewczynek 
na pytanie kim chce być w  przyszłości 
zdecydowanie odpowiada: „będę straża-
kiem”. Świadczy to o wielkim znaczeniu 
strażackiej służby w  społeczeństwie. Co 
to znaczy być strażakiem?

dh Stanisław Piech

dh Marcin Milc
›››
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S.P. Dla mnie jest to wielkie wyzwanie, 
przede wszystkim w  sferze organiza-
cyjno-gospodarczej. Podobnie jak wielu 
innych młodych ludzi podjąłem przed 
laty decyzję o  wstąpieniu do kłomnic-
kiej jednostki. Względy zdrowotnie nie 
pozwalały mi na uczestnictwo w działa-
niach operacyjnych, dlatego zaangażowa-
łem się w prace Zarządu. Od blisko 20 
lat pełnię funkcję Prezesa. Jestem z tego 
bardzo dumny. Udało się nam w  tych 
latach wiele osiągnąć, tak w sferze szko-
leniowo-operacyjnej jak i  gospodarczej. 
Obecnie gospodarujemy we własnym 
budynku, z  trzema dużymi stanowiska-
mi dla samochodów, salą widowiskową 
wyposażoną w  klimatyzację i  zaplecze 
kuchenne a także zaplecze socjalne i dość 
duży parking. W okresie mojej działalno-
ści w Zarządzie, z inicjatywy ówczesnego 
Prezesa Jerzego Zatonia w 1993 roku od-
tworzyliśmy orkiestrę dętą, która po kil-
kunastu latach osiągnęła wysoki poziom 
i  reprezentuje naszą jednostkę i  Gminę 
w konkursach i festiwalach w kraju i za 
jego granicami zdobywając laury. Dla 
mnie „być strażakiem” to wszystkie nasze 
sukcesy, to radość młodych strażaków po 
szczęśliwie zakończonej akcji, to świa-
domość, że nasze działania są potrzebne 
i odbierane z wdzięcznością.
M.M.: „ Strażakiem być „ to wg mnie 
dawać cząstkę siebie innym. Jadę do zda-
rzenia ponieważ ktoś potrzebuje mojej 
pomocy. Wyciągam poszkodowanych 
z  rozbitych pojazdów z  przeświadcze-
niem, że robię to najlepiej jak tylko potra-
fię i z nadzieją, że odnajdę ich żywych... 
Bywają często chwile trudne... Jednak 
trzeba podkreślić fakt, że mamy czym 
jeździć i  wspomagać sprzętowo posia-
dane umiejętności. W ostatnim dziesię-
cioleciu odnowiliśmy nasze wyposażenie 
niemal w 100%. Początek w tym zakresie 
nastąpił w  2004 roku, kiedy to na nasz 
stan wszedł nowy średni samochód ra-
townictwa drogowego na podwoziu „mit-
subishi canter”. Później, na kilka miesięcy 
„zagościł” w naszym garażu „ford transit”, 
a  w  2010 roku otrzymaliśmy nowiut-
kiego „mercedesa atego”. Równolegle 
z  wymianą pojazdów następowała wy-
miana wyposażenia. Na stanie pojawiły 
się nowoczesne hełmy, ubrania ochronne 
i koszarowe, bezpieczne obuwie, kombi-
nezony do ratownictwa wodnego, aparaty 
ochrony dróg oddechowych sygnalizato-
ry bezruchu i wiele innego wyposażenia 
podnoszącego przede wszystkim bez-

pieczeństwo ratowników i ułatwiającego 
skuteczne wykonywanie zadań. Mamy 
wyposażone w  silniki zaburtowe łódź 
płaskodenną i ponton, mamy odpowied-
nie wyposażenie do ratownictwa drogo-
wego, mamy też sprzęt dla prowadzenia 
pierwszej pomocy medycznej. Nasze 
wyposażenie pozwala nam na prowa-
dzenie akcji ratowniczych począwszy od 
gaszenia pożarów po ratownictwo wodne 
i drogowe. Jest miło, jeśli po akcji usły-
szę słowo „dziękuję”. Jednak największą 
radość sprawia udana akcja zapobiegająca 
utracie zdrowia lub mienia.
Red.: Ale straż to nie tylko wyjazdy do 
akcji...
S.P.: Ależ, oczywiście! Poza działalnością 
ratowniczo-gaśniczą i ratowniczą organi-
zujemy cyklicznie spotkania szkoleniowe, 
imprezy integracyjne i turystyczne. Jedną 
z nich od kilkunastu lat jest organizowa-
ny po zebraniu sprawozdawczym „Bal 
strażaka”. Impreza ta z  każdym rokiem 
przyciąga coraz większe grono naszych 
sympatyków. Jest to forma podziękowa-
nia członkom za ofiarność  w działaniach 
operacyjnych i  gospodarczych dla jed-
nostki, a darczyńcom za wsparcie mate-
rialne w minionym roku. Od kilkunastu 
też lat w miesiącach wakacyjnych organi-
zujemy wyjazdy turystyczno-krajoznaw-
cze. Cieszą się one dużym zainteresowa-
niem. W 2014 roku podróżowaliśmy po 
Ziemi Wałbrzyskiej. Od kilku lat prowa-
dzimy akcję „bezpieczna pielgrzymka”. 
Druhowie uczestniczący w  tym działa-
niu mają zadanie sprawnego i bezpiecz-
nego przeprowadzenia pielgrzymów na 
całej trasie przemarszu. Organizatorzy 
i  uczestnicy pielgrzymki są z  ich pracy 
bardzo zadowoleni.
Red.: Przed kilku miesiącami w kierun-
ku kłomnickiej jednostki padło kilka nie-
pochlebnych uwag i  opinii dotyczących 
głównie zagadnień natury finansowej, 
a to że straż jest na garnuszku obywateli, 
a to, że nie wiadomo na co idą pieniądze, 
a to, że z pieniędzy społecznych nie wol-
no zakonserwować dachu strażnicy itp. 
Oczywiście były to głosy ludzi sfrustro-
wanych i niezadowolonych ze wszystkich 
i  ze wszystkiego co ich otacza. Jednak 
w  środowisku „zaistniały”. Co w  takim 
przypadku, jak przeciwdziałacie takim 
opiniom?
S.P.: Faktycznie były takie głosy. Nie 
jest miło słuchać, kiedy ktoś wypowiada 
opinie wyciągnięte „z  rękawa”. Wyja-
śniamy takim osobnikom, że nasza jed-

nostka utrzymywana jest (podobnie jak 
wszystkie inne straże ochotnicze) z pie-
niędzy publicznych (budżet gminy) tylko 
w części dotyczącej działań operacyjnych, 
natomiast działalność gospodarcza, tzn. 
utrzymanie strażnicy, parkingów oraz 
w  części działalność kulturalna finan-
sowane są ze środków własnych. Nasza 
strażnica jest udostępniana różnym or-
ganizacjom społecznym i gospodarczym 
dla przeprowadzenia spotkań i  zebrań. 
Nie pobieramy od nich opłat za korzy-
stanie z sali. Organizatorzy w swojej zde-
cydowanej większości pokrywają jedynie 
koszty mediów (woda, energia elektrycz-
na). Utrzymanie obiektu w dobrym sta-
nie technicznym wymaga ciągłego in-
westowania. W 2014 roku dokonaliśmy 
ocieplenia budynku i częściowej wymia-
ny stolarki wydając na ten cel ponad 45 
tys. zł. Część remontów wykonują nasi 
członkowie nieodpłatnie, stąd przykro 
jest jeśli słyszy się takie krzywdzące opi-
nie. Na szczęście są one odosobnione.
Red.: Kiedy ruszy zapowiadana akcja 
promocyjna?
M.M.: Pierwszą imprezę chcemy zor-
ganizować z początkiem maja, w okolicy 
Dnia Strażaka. Będzie to coś w rodzaju 
pikników, jakie organizowaliśmy w prze-
szłości. O kolejnych będziemy informo-
wać sukcesywnie. 
Red.: Szanowni Panowie. Na zakończe-
nie rozmowy składa się życzenia. Cze-
go Wam i  waszej jednostce najbardziej 
obecnie potrzeba?
S.P.: No cóż. Potrzeb jest wiele. Jednak 
w obecnej chwili najbardziej potrzebuje-
my wsparcia nowych członków, najlepiej 
młodych mężczyzn, którzy po odpo-
wiednim przeszkoleniu byliby w  stanie 
kontynuować chlubną działalność ratow-
niczo-gaśniczą i ratowniczą. 
M.M.: Zwracamy się z  apelem do 
wszystkich młodych ludzi: wstępujcie 
w  szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kłomnicach. Czeka na Was wielka sa-
tysfakcja z dobrze wykonanej i  społecz-
nie niezbędnej pracy, choć prowadzonej 
momentami w trudnych okolicznościach.
Red.: Redakcja „GK” w  pełni popiera 
ten apel. Sądzimy, że każdy młody czło-
wiek, któremu nie jest obca chęć niesie-
nia pomocy potrzebującym może spełnić 
się w  tym zakresie właśnie w  jednostce 
strażackiej. Dziękuję Panom za rozmowę 
i życzę powodzenia w odbudowie stanu 
osobowego drużyny bojowej.  « 

›
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Gminna Halowa Liga Piłki Nożnej w Kłomnicach
Józef Koza

Nie od dziś wiadomo, że roz-
grywki sportowe nie tylko są 
doskonałą formą spędzania 

wolnego czasu przez mieszkańców 
danej gminy czy powiatu, ale też łączą 
ze sobą ludzi. Pomysł na gminny klub 
ligowy w piłce nożne narodził się wła-
śnie w  Karczewicach. Młodzi ludzie 
z tej miejscowości zasilali reprezentacje 
klubowe sąsiednich miejscowościach 
takich jak np. Sokoła Rzeki Wielkie. 
Zespół tego klubu m.in. bierze udział 
w  rozgrywkach ligowych, organizo-
wanych przez Polski Związek Piłki 
Nożnej. Przykład rozgrywek ligowych 
bliskich i  zaprzyjaźnionych sąsiadów 
z Rzek jest dla nas wzorem do naśla-
dowania. Dzięki pracowitości i  zapo-
biegliwości samego sołtysa i  radnego 
gminnego udało się zapewnić kilkana-
ście tysięcy złotych, które umożliwiły 
udział drużyny w 7 lidze. 

Jednak Rada Sołectwa Karczewic 
doszła do wniosku, że na takie rozwiąza-
nia mogą pozwolić sobie jedynie bogate 
miejscowości. W  naszej miejscowości 
jest wiele innych potrzeb społecznych, 
wymagających dofinansowania z  pu-
blicznych pieniędzy- tak twierdzą sami 
włodarze. A  efekt jest niewspółmierny 
do nakładów. Gdyby jednak udało się 
wygospodarować pewne środki finan-
sowe na uruchomienie takiej drużyny, 
to koszty obuwia sportowego, dojazdów 

na mecze czy opiekę lekarską musieliby 
pokrywać sami zawodnicy, podobnie jak 
w Sokole. 

Z  pomysłem zorganizowania lo-
kalnych rozgrywek wystąpił Pan Józef 
Koza. Koszt takiej imprezy sportowej 
stanowi niewielką część wydatków po-
noszonych w utrzymaniu drużyny w 7 
lidze rozgrywek ogólnopolskich. Pan 
Józef Koza ufundował jednocześnie trzy 
główne nagrody.

Komitet organizacyjny w  składzie: 
Józef Koza i Sławomir Kowalik nawią-
zał współpracę z  Adamem Zającem- 
byłym już Wójtem Gminy Kłomnice. 
Dzięki pomocy organizacyjnej i  finan-
sowej Wójta udało się zrealizować po-
mysł Gminnej Ligi Piłki Nożnej. 

W  dniu 7 grudnia 2012 o  godz.20 
wystartował pierwszy sezon halowej ligi 
piłki nożnej w naszej gminie. 

Obecnie rozgrywki prowadzone są 
w  Hali Sportowej w  Kłomnicach przy 
dużym udziale i  zaangażowaniu obec-
nego Wójta Pana Piotra Juszczyka. 

01.03.2015r. zostaną rozegrane run-
dy finałowe. 120 zawodników ze wszyst-
kich sołectw naszej gminy będzie wal-
czyło na boisku o tytuł Mistrza Gminy 
Kłomnice w sezonie 2014 / 2015.

W zorganizowaniu całego przedsię-
wzięcia duży wkład wniósł również ko-
lega Paweł Kuban, który jest głównym 
sędzią zawodów. 

Obecny sezon rozgrywek prowa-
dzony jest w profesjonalny sposób. Liga 
posiada własną stronę internetową oraz 
fanpage na facebooku. Internauci mogą 
dowiedzieć się o  wynikach każdej ko-
lejki oraz o  planowanych spotkaniach. 
W tym sezonie do rozgrywek przystą-
piło aż osiem drużyn. W związku z tym 
rywalizacja jest bardzo ostra. W  każdy 
piątek rozgrywane są kolejki. Wyso-
ka frekwencja na trybunach świadczy 
o dużym zainteresowaniu meczami. Do 
organizowania kolejnych spotkań włą-
czają się osoby prywatne, a także przed-
siębiorcy, sponsorując naszą gminną ligę. 

Nasi patroni i sponsorzy to: 
- Wójt Gminy Kłomnice - Pan Piotr 
Juszczyk - wynajęcie sali, sędziego oraz 
puchary
- Przewodniczącego Rady Gminy 
Kłomnice Pan Andrzej Śpiewak
- Radny Sołectw Karczewice, Kuźnica, 
Chmielarze Pan Sławomir Jurczyk
- Pani Roksana Koza- nagroda za pierw-
sze miejsce Mistrza Gminy Kłomnice.
- Pan Borys Maniura- nagroda za dru-
gie miejsce Mistrza Gminy Kłomnice
 - Firma ZLOMSTAL G.J. Koza Sp.J.- 
nagroda za trzecie Mistrza Gminy 
Kłomnice
 - Firma Alfanet Małolepszy Marcin 
z Częstochowy- nagroda dla najlepsze-
go króla strzelców. «
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Urok starych fotografii

Garnek – stary dwór Moraczewskich (19)
Krzysztof Wójcik

W  tym numerze chciałbym 
przedstawić to, co zostało 
zabytkowego dworu Mo-

raczewskich w Garnku. Jest to obiekt 
mniej znany, choć już w wielu publi-
kacjach zamieszczono jego fotografię 
z początku XX w.. Niewielu tez koja-
rzy współczesny obiekt z tym dworem.

W połowie XIX w. majątkiem garn-
kowskim władała jeszcze rodzina Gro-
dzickich, znana z konfliktu z chłopami 
o pańszczyznę. Jednak już pod koniec 
lat 60-tych pojawiła się w Garnku ro-
dzina Moraczewskich - Juliana i  Ne-
pomuceny, pochodzących z  Wielko-
polski. Oni to właśnie wybudowali 
w tym miejscu obszerny dwór. Zaczęli 
od solidnych, murowanych fundamen-
tów i piwnic. Pewnie miała to być ich 
rodowa siedziba. Później jednak resztę 
dworu zbudowano z drewna, jakby re-
zygnując z pierwotnego zamiaru. Gdy 
Moraczewscy pomarli w  latach 80-
tych, spadkobiercy sprzedali majątek 
rodzinie Reszków, a konkretnie Edwar-
dowi Reszke. Jak już przedstawiłem to 

w  wielu publikacjach, postanowił on 
wybudować dla siebie w Garnku swoją 
główną siedzibę i zadanie to powierzył 
francuskiemu architektowi F. Arveuffe-
’owi. Ten wywiązał się z  zadania zna-
komicie, ale popracował też nad starym 
dworem Moraczewskich, przeznaczo-
nym później na dom dla gości. Przede 
wszystkim umieszczono dodatkowy na 
ścianach dodatkowy szkielet z  drew-
nianych belek, a powierzchnie między 
nimi wypełnić tynkiem. Dwór zyskał 
w  ten sposób oryginalny wygląd pa-
sujący zresztą do głównego pałacyku 
Edwarda Reszke. 

Budynek dworu trwał przez wszyst-
kie następne lata, unikając kataklizmów 
zarówno pierwszej jak i drugiej wojny 
światowej. Przetrwał dłużej niż wspo-
mniany pałacyk, który spłonął zaraz po 
wojnie w  1947 r., niszczał jednak co-
raz bardziej pod rządami Spółdzielni 
Rolniczej, która wtedy gospodarowa-
ło w  majątku. Wreszcie w  latach 90-
tych na fali prywatyzacji, sprzedano 
poszczególne części majątku, a  wspo-

mniany dwór Moraczewskich wraz 
z fragmentem parku trafił w ręce pry-
watne (lekarza z Katowic). Nowy wła-
ściciel podjął kroki dość radykalne: całe 
nadziemie dworu zostało rozebrane 
i na starych fundamentach z piwnicami 
odtworzono dwór ze współczesnej ce-
gły i otynkowano. Kształt pozostał ten 
sam ale wygląd już jest zupełnie inny. 
Ze starego dworu zostały tylko zabyt-
kowe piwnice i  fundamenty. Dobre 
i to, bo obiekt nie straszy już wyglądem 
a zagospodarowana część parku cieszy 
oko.

Na koniec dziękuję wszystkim czy-
telnikom za słowa uznania, za infor-
macje i  dzielenie się swoimi zbiorami 
oraz zachęcam do kontaktu na adres 
krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszu-
kuję od dawna zdjęć niektórych obiek-
tów w Kłomnicach i okolicy, np. stare-
go dworu w Kłomnicach, starej poczty, 
dworu w Lipiczu, itp. Z góry dziękuję 
i  jednocześnie zachęcam do poszuki-
wań! «

www.klomnice.pl



Piotr Machalica w Zawadzie

Podróż od źródeł Warty do jej ujścia

Ferie w „Ochronce”



XII Wieczór Kolęd i Spotkanie Opłatkowe w Pałacu w Nieznanicach

Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Kłomnice

XVIII Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Wesoła Pięciolinia” 

Już po feriach!


