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GAZETA KŁOMNICKA - Lipiec/Sierpień 2007

Drodzy czytelnicy „Gazety Kłomnickiej”. W chwili gdy Gazeta dotrze do wa-
szych rąk minie ponad miesiąc od tragicznych wydarzeń jakie miały miej-
sce w naszej gminie w dniu 20 lipca tego roku. W dalszej części „Gazety” 

umieszczone zostały relacje z działań ratowniczych jakie zostały podjęte przez gmi-
nę zaraz po ogłoszeniu alarmu „na ratunek”. Dzisiaj z perspektywy czasu może-
my już spokojniej dyskutować czy działania te zostały podjęte odpowiednio szybko 
i odpowiednio sprawnie. Myślę że tak. Nikt z nas nie spodziewał się, takiej siły 
żywiołu i ogromu zniszczeń jakie spowodował. Od początku wszelkie działania pro-
wadzone były z myślą o ratunku dla ewentualnych ofiar w ludziach. Na szczęście 
okazało się, że nikt nie zginął, chociaż pewność tę uzyskaliśmy dopiero po północy, 
gdy ekipy strażaków zakończyły przeszukiwanie ruin zburzonych domów i budyn-
ków gospodarczych. Od następnego ranka rozpoczęliśmy pomoc skierowaną bez-
pośrednio do mieszkańców. Rozległość terenu na którym wystąpiła trąba powietrz-
na spowodowała, że nie można było do wszystkich dotrzeć w tym samym czasie. 
Podobnie dzisiaj wygląda sprawa odbudowy zniszczeń. Brakuje firm budowlanych 
w takiej ilości, aby u wszystkich równocześnie trwały prace przy odbudowie znisz-
czeń. Ale w tym wszystkim jest również kilka pozytywnych faktów, a głównie ten, 
że ze strony władz naszego kraju ruszyła istotna pomoc finansowa, która pozwala 
mieć nadzieję, że wszyscy odzyskają dach nad głową do zimy. Nie mniej ważna 
jest pomoc ze strony władz samorządowych Województwa Śląskiego oraz ze strony 
innych samorządów lokalnych, a także ze strony organizacji pozarządowych. Trze-
ba jednak pamiętać, że każda pomoc finansowa jest ograniczona przepisami prawa 
finansowego, co nie zawsze umożliwia pełne wykorzystanie pozyskanych kwot. Są 
to tak zwane dotacje celowe, czyli pieniądze, które można wydać tylko na określo-
ny cel. Dla mnie dzisiaj najważniejsze jest, aby wszyscy poszkodowani do zimy 
mieli odbudowane budynki mieszkalne. Ważna jest również odbudowa budynków 
gospodarczych, w których muszą znaleźć przed zimą schronienie zwierzęta hodow-
lane. Trzeba również odbudować pomieszczenia na paszę dla tych zwierząt. A prze-
cież mamy już końcówkę sierpnia i nie wiadomo jak długo potrwa sezon budowlany. 
Dlatego wszędzie gdzie można apelujemy o pomoc ze strony firm budowlanych. 
O pomoc odpłatną, byle fachową. Na terenie każdej miejscowości dotkniętej ka-
taklizmem zatrudniliśmy inspektorów budowlanych, którzy nadzorują wykonywa-
ne prace, pełniąc jednocześnie rolę doradców dla poszkodowanych. Każda rodzina 
może liczyć na pomoc finansową, ale musi w pełni współpracować z tymi, któ-
rzy tę pomoc niosą. W dalszej części „Gazety” są artykuły poświęcone tym, którzy 
w chwilach pełnych grozy ruszyli z pomocą dla poszkodowanych. Myślę głównie 
o strażakach – tych zawodowych i tych z OSP oraz kadetach ze Szkoły Pożarnictwa, 
myślę o policji i jej roli w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, myślę również 
o pracownikach z pomocy społecznej zarówno z naszej gminy jak i z terenu powiatu 
i miasta. W akcji ratowniczej pracowała również cała grupa wolontariuszy, których 
nie sposób wymienić w tym artykule. 

	 Wszystkim	składam	serdeczne	podziękowanie!
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Trąba powietrzna

Piątek 20 lipca 2007r. na długo 
pozostanie w naszej pamię-
ci. Oglądając filmy takie jak 

np. TWISTER zapewne nikt z nas 
nie przypuszczał, że na własne oczy 
zobaczyć będziemy mogli trąbę 
powietrzną i poznać jak potężna 
jest natura.
 Około 18:30 do stanowiska kie-
rowana PSP w Częstochowie dotarły 
pierwsze informacje o wystąpieniu zja-
wiska trąby powietrznej – powalonych 
drzewach oraz pozrywanych dachach, 
na terenie trzech sołectw: Adamów, 
Huby i Skrzydlów.
 W związku z zaistniałą sytuacją 
Wójt Gminy w trybie alarmowym 
zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu 
Reagowania Kryzysowego.
 Na spotkaniu wstępnie oszacowano 
rozmiar strat i podjęto pierwsze usta-
lania dotyczące pomocy poszkodowa-
nym oraz pomocy w prowadzeniu akcji 
ratowniczej. 
 Zadysponowane jednostki OSP 
z terenu gminy zajęły się udrażnianiem 
dróg, bowiem powalone drzewa unie-
możliwiały dojazd do wielu domów, 
co utrudniało dalszą akcję ratowniczą.
 Około godziny 21:00 odbyło się ko-
lejne posiedzenie Zespołu Reagowania 
Kryzysowego, w którym uczestniczyli 
między innymi Wójt Gminy p. Adam 
Zając, Zastępca Wójta Gminy p. Wanda 
Kusztal, Sekretarz Gminy p. Róża Wie-

wiórka, Starosta Częstochowski p. An-
drzej Kwapisz, bryg Zbigniew Hibner 
Komendant miejski PSP w Częstocho-
wie, p. Mark Rączka Z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Katowicach.
 Na podstawie meldunków 
od dowódców poszczególnych odcin-
ków ustalono obraz pierwszych znisz-
czeń. Przedstawione informacje były 
na tyle poważne, że do akcji na terenie 
gminy Kłomnice zadysponowano ka-
detów z CSP w Częstochowie oraz jed-
nostki PSP z Dąbrowy Górniczej, Ty-
chów, Mysłowic, Chorzowa, Gliwic, 
Bytomia. Łącznie do akcji włączono 
38 zastępów straży, w skład których 
weszło 212 strażaków i kadetów.
 Na teren gminy zadysponowano 3 
karetki pogotowia, a dzięki działaniom 
policji zamknięto teren dotknięty stra-
tami po to, aby udaremnić próby kra-
dzieży mienia należącego do poszko-
dowanych oraz uniemożliwić wjazd 
gapiom, utrudniającym akcję.
 Dzięki uprzejmości lokalnych 
przedsiębiorców Urzędowi Gminy 
udało się zapewnić folię, gwoździe 
i inne materiały niezbędne do zabez-
pieczenia uszkodzonych budynków. 
Jednakże zgromadzone zapasy nie star-
czyły na długo i około godz. 23:15 za-
dysponowano z PSP Tychy samochód, 
który miał przywieźć folię z Bierunia. 
W międzyczasie zapewniono 50 miejsc 
noclegowych w szkole w Skrzydlowie 

i zorganizowano zaplecze logistyczne 
dla strażaków biorących udział w akcji.
 Szczęściem w nieszczęściu było 
to, że żaden z mieszkańców poszko-
dowanych terenów nie doznał poważ-
niejszych obrażeń. Strażacy musieli 
dokładnie sprawdzić każdy dom, każdą 
zagrodę i bilans strat zamknął się na 5 
osobach lekko rannych.
 W pierwszych dniach po przej-
ściu trąby na terenie poszkodowanych 
sołectw pojawili się pracownicy Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego, którzy oszacowali straty 
w zabudowie miejscowości; zniszcze-
niu uległo 97 budynków mieszkalnych 
– 48 w Adamowie, 29 w Hubach, 20 
w Skrzydlowie, oraz 124 budynki go-
spodarcze. Na miejsce kataklizmu przy-
byli również pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłom-
nicach, którzy od piątkowego wieczoru 
do chwili obecnej organizują pomoc 
i udzielają informacji poszkodowanym 
mieszkańcom. W każdej z trzech miej-
scowości ustawione są punkty informa-
cyjne, w których dyżurują pracownicy 
ośrodka pomocy. W urzędzie gminy 
został uruchomiony sztab akcji ratun-
kowej. 
 Na chwilę obecną służby ratownicze 
zakończyły usuwanie skutków nawałni-
cy. Do poszkodowanych płynie pomoc 
- finansowa i rzeczowa. Na podstawie 
decyzji Kierownika Gminnego Ośrod-

Katarzyna Gała, Sławomir Witkowski 

fot. W. Skalik



GAZETA KŁOMNICKA - Lipiec/Sierpień 2007

Rada sołecka w Garnku spotkała 
się dn. 23.07.2007 i postanowiła 

zorganizować zbiórkę pieniędzy w so-
łectwie dla poszkodowanych przez trą-
bę powietrzna. Podzieliła się ulicami 
i w ciągu dwóch dni zebrała kwotę	
6 101,60 zł (sześć tysięcy sto jeden 
zł i sześćdziesiąt gr.). Ofiarodawców 
było 173, w tym sklepy i zakłady pra-
cy. Pieniądze zostały przelane na konto 
Gminy Kłomnice z dopiskiem: dla po-

szkodowanych przez trąbę powietrzną. 
Zostałem pozytywnie zaskoczony przy 
zbiórce przez dwoje dzieci, które swo-
je oszczędności przekazały na pomoc 
ofiarom i są to: 
- Kamil Karbowiak –  lat 6
- Ola Łakoma lat – 10
W imieniu rady sołeckiej chciałbym 
podziękować wszystkim w miejsco-
wości Garnek za pozytywne podejście 
do sytuacji jaka miała miejsce.
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Trąba powietrzna

W	wyniku trąby powietrz-
nej i gradobicia na terenie 
gminy Kłomnice poszko-

dowanych zostało 98 gospodarstw.
	 Uszkodzeniu uległy uprawy rol-
ne, szklarnie, tunele foliowe, budynki 
gospodarcze, stodoły oraz maszyny 
rolnicze. Ogólna powierzchnia upraw 
dotkniętych klęską wynosi 549 ha, 
z czego najwięcej szkód wystąpiło 
w uprawach pszenicy, pszenżyta, jęcz-
mienia, żyta, owsa  oraz rzepaku. Naj-
mniej strat odnotowano w uprawach 
ziemniaków, tj. 1,03 ha. W wyniku 
gradobicia w znacznym stopniu uszko-
dzonych zostało 7 szklarni. Powierzch-
nia wybitych przez grad szyb wynosi 
około 3000 m2. Uszkodzeniu uległy 
również dwa tunele foliowe o łącznej 

powierzchni 3420 m2. Wśród maszyn 
rolniczych na terenie miejscowości 
dotkniętych trąbą powietrzną komisja 
odnotowała następujące uszkodzenia: 
6 ciągników rolniczych, 4 przyczepy 
jednoosiowe, 1 sadzarka,  1 przewra-
carka i 2 siewniki. Stopień uszkodzeń 
maszyn był bardzo zróżnicowany. Naj-
większe i zarazem najdotkliwsze znisz-
czenia powstały w  budynkach  gospo-
darczych oraz stodołach.   Z pośród 
odnotowanych 50 przypadków uszko-
dzonych stodół dziewięćdziesiąt pro-
cent zostało całkowicie  zniszczonych. 
Z kolei w budynkach gospodarczych 
(obory, szopy,  magazyny na ziarno) 
uszkodzeniu uległo 74 budynki.  Pro-
cent uszkodzeń był zróżnicowany.

ka Pomocy Społecznej poszkodowani 
otrzymali pierwsze zasiłki pienięż-
ne na złagodzenie skutków trąby po-
wietrznej. Urząd Gminy zorganizował 
kontenery mieszkalne dla osób, któ-
rych domy w chwili obecnej nie nadają 
się do zamieszkania. Na zaproszenie 
władz Warszawy na kolonie pojechały 
dzieci, których rodzinne domy zostały 
uszkodzone podczas nawałnicy. 
 Mieszkańcy poszkodowanych miej-
scowości zaczynają odbudowywać  
zniszczone domy oraz budynki gospo-
darcze.
 Możliwie najszybciej przystąpio-
no do prac porządkowych i odbudowy 
zniszczeń. Z ulic i domostw stopnio-
wo znikają powalone drzewa i gruz, 
a na budynkach pojawiają się nowe po-
krycia dachowe. Trudno jednak prze-
widzieć kiedy wszyscy z poszkodowa-
nych mieszkańców wrócą do swoich 
domów. Mimo że od pierwszych dni 
po tragedii z całej Polski napływa po-
moc, nie tylko finansowa, ale również 
w formie darowizn, cały czas brakuje 
rąk do pracy oraz firm budowlanych 
niezbędnych w odbudowie zniszczeń.
 Wspomnienia wydarzeń  z 20 lipca 
pozostaną w pamięci wielu osób, przede 
wszystkim zaś tych którzy w kilkana-
ście minut utracili to, na co pracowali 
przez całe życie. 

Straty w rolnictwie spowodowane 	
trąbą powietrzną i gradobiciem

Adam Śliwakowski

fot. Jacek Tittl 

fot. W. Skalik

W związku z tragedią jaka dotknęła 
Gminę Kłomnice Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy Pani Han-
na Gronkiewicz - Waltz zaprosiła 
wszystkie dzieci z rodzin poszko-
dowanych na wakacje do Warsza-
wy. W dniu 25 lipca 2007 roku 
38 dzieci z rodzin poszkodowa-
nych przez ,,trąbę powietrzną” 
wraz z nauczycielami z Zespołu 
Szkół w Skrzydlowie wyjechało 
na kolonie. Pobyt w stolicy po-
zwolił dzieciom odzyskać  spokój 
i równowagę przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. Więcej o poby-
cie dzieci na koloniach napiszemy 
w następnym numerze gzaety.

ZAPROSZENIE 
DO 

WARSZAWY

Pomoc dla poszkodowanych 
przez trąbę powietrzną

Bloma Alfred - Sołtys wsi Garnek
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Po przejściu trąby powietrznej 
przez miejscowości Skrzydlów, 
Adamów i Huby rozpoczęła się 

intensywna odbudowa budynków; 
zarówno budynków mieszkalnych 
jak i budynków gospodarczych, któ-
re zostały zniszczone w wyniku dzia-
łania żywiołu. Zaczęło się jednak po-
jawiać się ze strony mieszkańców tych 
terenów wiele pytań dotyczących za-
sad i przepisów obowiązujących przy 
odbudowie budynków, aby zachować 
zgodność z przepisami prawa budow-
lanego i aby ta odbudowa nie okazała 
się samowolą budowlaną . 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego wydał niedawno decy-
zje, na podstawie których mieszkańcy 
mogą dokonać odbudowy budynków 
bez dodatkowych formalności. Decy-
zje te dotyczą jednak w znacznej więk-
szości budynków mieszkalnych.
 A co z pozostałymi budynkami któ-
re wymagają odbudowy?
 W dniu 25 lipca 2007r Prezes Rady 
Ministrów zmienił rozporządzenie 
do ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r za-
liczając miejscowości przez które prze-
szła trąba powietrzna do miejscowości 
w których stosuje się szczególne zasa-
dy odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku działania 
żywiołu, kwalifikując je  do terenów 
na których zastosowanie mają uprosz-
czone procedury budowlane. 
 Dla właścicieli posesji, na któ-
rych zostały zniszczone budynki ma 
to olbrzymie znaczenie, gdyż w dużym 
stopniu wpływa na uproszczenie pro-
cedur administracyjnych. 
 Podkreślić należy, że Ustawa 
o szczególnych zasadach odbudowy 
remontów i rozbiórek jak i wspomnia-
ne rozporządzenie, dotyczą jedynie 
odbudowy budynków. Odbudowa 
oznacza odtworzenie obiektu budowla-
nego w całości lub w części w miejscu 

i o wymiarach obiektu zniszczonego 
lub uszkodzonego, przy czym można 
zastosować wyroby budowlane inne 
niż użyto przy budowie budynku po-
przedniego. Odbudowa zniszczonych 
budynków wymaga jedynie zgłoszenia 
do Starostwa Powiatowego w Czę-
stochowie do Wydziału Administra-
cji Architektoniczno - Budowlanej. 
W zgłoszeniu tym należy określić za-
kres i sposób wykonania robót budow-
lanych oraz termin ich rozpoczęcia. 
Zgłoszenie odbudowy w uproszczo-
nym trybie zastępuje wszelkie pozwo-
lenia i zgłoszenia wymagane przepisa-
mi Ustawy Prawo budowlane. Osoby, 
które zamierzają dokonać odbudowy 
budynków gospodarczych mogą rów-
nież dokonać zgłoszenia odbudowy 
w Urzędzie Gminy w Kłomnicach (po-
kój 210), który przekaże zgłoszenie 
do Starostwa Powiatowego w Często-
chowie według właściwości.
 Często zdarza się jednak, że osoby, 
którym trąba powietrzna uszkodziła 
budynek zamierzają budować nowy bu-
dynek w miejscu innym niż usytuowa-

ny był budynek poprzedni. W takim 
przypadku zobowiązane są one do do-
konania zgłoszenia lub uzyskania po-
zwolenia na budowę (w zależności 
od wielkości budynku) na podsta-
wie przepisów prawa budowlanego. 
Na podstawie dokonanego zgłoszenia 
można budować: parterowe, wolno-
stojące budynki gospodarcze oraz wia-
ty o powierzchni zabudowy do 25m2, 
jak również na podstawie zgłoszenia 
można budować budynki gospodarcze 
o powierzchni do 35m2, które będą 
stanowiły uzupełnienie istniejącej za-
budowy siedliskowej i przeznaczone 
będą na cele rolnicze związane z pro-
wadzonym gospodarstwem rolnym. 
 Pozostałe budynki gospodarcze 
o powierzchni większej niż wymie-
nione powyżej, wymagają uzyskania 
pozwolenia na budowę na podstawie 
przepisów Ustawy Prawo budowlane.
 Wszelkie informacje oraz pomoc 
w tym zakresie można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Kłomnicach w pokoju 
nr 210. 

Jakie formalności należy spełnić przy odbudowie 
budynków gospodarczych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku trąby powietrznej

Bożena Łągiewka

fot. Jacek Tittl 
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„O dobru,które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro
 Czyń dobro, mimo wszystko”
	
	 	 	 	 	 	 	 Matka	Teresa	z	Kalkuty

PODZIĘKOWANIE

	 	 W imieniu wszystkich poszkodowanych przez trąbę powietrzną w dniu 20 lip-
ca 2007r., składam na Wasze ręce serdeczne podziękowania za inicjatywę dokona-
nia wpłaty, a także przekazania darów rzeczowych przeznaczonych na pomoc oso-
bom dotkniętym klęską. Gorąco dziękuję tym którzy przybyli na miejsce klęski aby 
świadczyć nieodpłatnie usługi swoim sprzętem czy pracą swoich rąk. Z ogromną 
wdzięcznością przyjmujemy ten dar serca, stawiający Was w szeregu ludzi, którym 
nieobojętny stał się los tych, którym żywioł w kilka minut zabrał dobytek całego 
życia.
  Raz jeszcze proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc. Wielu 
ludziom, którzy zostali dotknięci skutkami trąby, przywróci ona nadzieję i da wiarę 
w człowieka, który potrafi wyciągnąć do bliźniego pomocną dłoń.
  Powoli odbudowują się i remontują domy, odtwarzane są budynki gospodar-
cze, ludzie dźwigają się, na ile im sił i środków pieniężnych starcza do nowego 
życia i trwania. Jakże oni są wdzięczni tym wszystkim, którzy solidarnie i ofiarnie 
stanęli przy nich w chwilach prawdziwego nieszczęścia. Każda pomocna dłoń, każ-
da złotówka i bochenek chleba miały dla nich w tym czasie wartość złota. Pierwsze 
chwile grozy, niepohamowanego żywiołu sparaliżowały wszystkich. To, co się sta-
ło, wydawało się czymś niezrozumiałym, co w błyskawicznym tempie zwaliło się 
z olbrzymią wichurą. Jednak gdy minęło pierwsze oszołomienie, paraliżujące jaką-
kolwiek myśl racjonalnego działania, kto mógł niezwłocznie pospieszył na ratunek. 
Wszystkie środki pieniężne, materiały budowlane i inne dary rzeczowe są na bieżą-
co przekazywane potrzebującym. Ze swej strony zapewniam, że każdy dar zostanie 
spożytkowany zgodnie z intencją ofiarodawców.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Z poważaniem  Wójt Gminy Adam Zając
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W	piątek 20 lipca ok. godz 
18.30 nad trzema są-
siadującymi wioskami: 

Adamów, Huby i Skrzydlów w gmi-
nie Kłomnice, a także nad częścią 
sąsiednich gmin Rędziny (Konin) 
i Mstów, przeszło potężne tornado, 
któremu towarzyszyła ulewa, grad 
i silne wyładowania atmosferyczne. 
Siła niszczycielska nawałnicy była nie-
wyobrażalnie wielka. W ciągu niespeł-
na 10 minut zniszczonych zostało 97 
budynków mieszkalnych i 87 gospo-
darczych. Ponadto na 80 budynkach 
uszkodzone zostały poszycia dachowe. 
Wiatr przesuwał  samochody, ciężkie 
maszyny (kombajn zbożowy, ciągniki) 
i narzędzia rolnicze, wyrywał drzewa 
i słupy elektryczne. W powietrzu latały 
arkusze blachy, konstrukcje dachów, 
konary drzew i sprzęty gospodarskie. 
Na szczęście większość mieszkańców 
wyszła z tego kataklizmu bez urazów, 
jedynie 7 osób wymagało pomocy me-
dycznej. 
- To cud, że właściwie nikomu nic się 
nie stało. Do tej pory nie mogę oswo-
ić się z widokiem latającego niczym 
śmigło, trzyskibowego pługa ciągni-
kowego – opowiada swoje przeżycia 
jeden z mieszkańców Hubów. – Trą-
bę zauważyłem w momencie, kiedy 
zamykałem stodołę z przywiezionym 
przed kilkoma minutami zbożem. 
W pierwszej chwili sądziłem, że jakiś 
głupek znowu podpalił słomę na polu 
i jest to chmura dymu, jednak kiedy 
usłyszałem dobiegający ryk wiatru zro-
zumiałem, że nie jest to pożar, ale mimo 
to nie skojarzyłem tego leja z tornadem. 
Wszystko trwało raptem kilka minut. 
To co zobaczyłem po przejściu trąby 
jest nie do opisania. Dachy, drzewa, 
słupy elektryczne, sprzęty gospodarcze, 
różne narzędzia leżały przemieszane 
i totalnie zniszczone. Tu, u nas nie ma 
ani jednego budynku, który nie byłby 
uszkodzony.
 Akcję ratowniczą rozpoczęto 
o godz. 18.50. Natychmiast po ogło-
szeniu alarmu do akcji przystąpili dru-
howie z jednostek OSP z terenu naszej 

gminy. Wkrótce dołączyli do nich stra-
żacy z PSP Częstochowa, Centralnej 
Szkoły Pożarniczej i gmin ościennych 
(Mstów, Rędziny, Mykanów, Dąbrowa 
Zielona). Łącznie w pierwszym etapie 
akcji ratowniczej uczestniczyło 38 za-
stępów w liczbie 212 strażaków i ka-
detów, w tym 130 druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej (16 zastępów). 
- Kiedy przedarł się do mnie, poprzez 
odgłosy tłukącego po dachu gradu, 
dźwięk syreny sądziłem, że jak to w ta-
kich przypadkach bywa, wzywają nas 
do zwalonego gdzieś drzewa. Kie-
dy jednak zobaczyłem rozmiar szkód 
jakie wyrządziła burza oniemiałem 
– wspomina jeden ze strażaków z OSP 
Kłomnice. – Byliśmy pierwszą jednost-
ką na miejscu zdarzenia. Po kilku mi-
nutach dojeżdżały następne. Wkrótce 
przyjechali także strażacy z PSP. Wszy-
scy nie potrafiliśmy ukryć przerażenia 
jakie nas ogarnęło, kiedy patrzyliśmy 
na zniszczenia. Ale przecież nie przy-
jechaliśmy tu na oglądanie, lecz do wy-
konania konkretnego zadania. Natych-
miast przystąpiliśmy do usuwania 
zwalonych drzew z dróg dojazdowych 
do poszczególnych posesji, aby mogły 
dojechać z pomocą sanitarki i służby 
ratunkowe. Wycinaliśmy dosłownie 
wąwozy wśród połamanych i poskręca-
nych pni i gałęzi. Przeszukując zwali-
sko nie wiedzieliśmy na co możemy się 
natknąć. Na szczęście, poza drobnymi 
zranieniami kilku osób, nikt nie odniósł 
poważniejszych obrażeń. 
 Dzień chylił się ku zachodowi kie-
dy odgłos pracujących pił spalinowych 
od czasu do czasu zaczął przygłuszać 
potężny grzmot. Nadchodziła 
kolejna burza. Pozbawionym da-
chów budynkom groziło zalanie 
łącznie z tym wszystkim co w nich 
zostało. Na szczęście dojechała 
na miejsce pierwsza dostawa folii. 
Strażacy natychmiast przystąpili 
do okrywania uszkodzonych bu-
dynków. Nie była to praca łatwa, 
tym bardziej, że wzmógł się wiatr 
i utrudniał pracę. Prowadzący ak-
cję poprosił o przysłanie drabiny 

mechanicznej. Drabina wkrótce doje-
chała, co w znakomity sposób przy-
spieszyło, na razie prowizoryczne, za-
bezpieczenie budynków. 
- Gdyby nie poświęcenie i determina-
cja strażaków to nasze straty byłyby 
jeszcze większe. To czego nie zabrała 
nam trąba powietrzna, na pewno zala-
łaby nocna burza – mówią wdzięczni 
mieszkańcy zniszczonych wsi.
 Nastała noc, pierwsza noc po ka-
taklizmie. Poszkodowani mieszkańcy, 
jakby zagubieni w swoim nieszczęściu, 
jeszcze do końca nie uświadamiali so-
bie sytuacji w jakiej się znaleźli. Nie-
którym „puszczały” nerwy i zaczęli 
za katastrofę obwiniać wszystkich 
i wszystko, nie omijając także straża-
ków. Jednak spokój druhów i konse-
kwencja w działaniu szybko złagodzi-
ła powstające konflikty. Znów było 
słychać tylko warkot pił spalinowych 
i pokrzykiwania dowódców.
 Rankiem 21 lipca pracującym zastę-
pom strażaków ukazał się widok nie-
mal apokaliptyczny. Wszędzie gruzy, 
ruiny, połamane drzewa i zwalone li-
nie energetyczne. Mimo, że pracowali 
nieprzerwanie przez całą noc niewiele 
udało się uporządkować.
- Od momentu podjęcia akcji straża-
cy  mieli za zadanie przede wszystkim 
udrożnić dojazdy do zniszczonych wsi 
i poszczególnych posesji. To zostało 
wykonane – mówi Komendant Gminny 
OSP st. kpt. poż Przemysław Zieliń-
ski. – Teraz przyszła kolej na następ-
ne czynności, takie jak oczyszczenie 
z wywróconych drzew poszczególnych 
zagród, a także rozbiórka, przy pomo-

„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK”

Na nich zawsze można liczyć!
Jan Milc
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cy specjalistycznego sprzętu, uszko-
dzonych ścian i konstrukcji budynków 
zagrażających bezpieczeństwu miesz-
kańców i dalsze zabezpieczanie bu-
dynków przed zalaniem. Tym razem 
już ciężkimi i dużo mocniejszymi niż 
folia plandekami.
 Jedenaście dni trwała akcja stra-
żaków przy usuwaniu skutków trąby 
powietrznej w Skrzydlowie, Adamo-
wie i Hubach. Codziennie, po kilkana-
ście godzin, nasi druhowie, wspólnie 
z druhami z wszystkich gmin powiatu 
częstochowskiego, wspierani specja-
listycznym sprzętem przez strażaków 
z PSP i Centralnej Szkoły Pożarniczej, 
a także druhowie z powiatu radomsz-
czańskiego, pracowali przy zabezpie-
czaniu uszkodzonych budynków przed 
opadami, rozburzaniu zniszczonych 
ścian i  wycinaniu zwalonych i poła-
manych drzew porządkując teren ka-
taklizmu. Ustawiali za pomocą dźwigu 
kontenery mieszkalne dla pozbawio-
nych dachu nad głową. Wykonywali 
też zadania kwatermistrzowskie dowo-
żąc pracującym ratownikom i miesz-
kańcom posiłki, wodę i drobny sprzęt 
budowlany oraz wartownicze dyżuru-
jąc w polowych punktach informacyj-
nych, gdzie pilnowali zgromadzonego 
tam mienia. Pracę strażaków, jak mó-
wili poszkodowani, „widać na każdym 
kroku”. 
 Szczególnie trzeba podkreślić fakt, 
że mimo wielkiego zmęczenia, nikt 
z druhów nie odmówił uczestnictwa 
w akcji. 
 W pierwszym dniu akcji ratunko-
wej, jak już podałem wyżej pracowało 
38 zastępów w liczbie 212 strażaków, 
w tym 130 z OSP, w drugim dniu było 
26 zastępów i 143 strażaków (102 
z OSP), w trzecim dniu wzięło udział 
21 zastępów w liczbie 113 strażaków 
(72 – OSP), w czwartym – odpowied-
nio: 27 – 119 (76 - OSP). Piątego dnia, 
kiedy już najniezbędniejsze zadania 
zostały wykonane, zmniejszono licz-
bę jednostek uczestniczących w akcji. 
W dniu tym pracowało „tylko” 18 za-
stępów liczących 81 strażaków, w tym 
z OSP – 56, następny dzień to 21 zastę-
pów  w sile 79 osób (52 z OSP). Siód-
mego dnia w akcji uczestniczyło 16 
zastępów w liczbie 74 strażaków (58 
z OSP), ósmego, odpowiednio 16 – 57 
(52 z OSP), a dziewiątego 22 – 87 (72). 
W niedzielę (dziesiąty dzień akcji) 

pełniono jedynie służbę wartowniczą 
w składzie dwóch zastępów w liczbie 6 
strażaków-ochotników. W poniedzia-
łek, pracowało 15 zastępów w sile 43 
strażaków w tym 31 z OSP. Następ-
nego dnia, 31 lipca o godz. 8.00, ofi-
cjalnie zakończył się udział strażaków 
w tej akcji ratunkowej.
 W tej statystyce szczególne miej-
sce mają druhowie z naszej gminy. 
To przecież oni pierwsi podjęli akcję 
ratowniczą i uczestniczyli w niej do sa-
mego końca. W usuwaniu skutków ka-
taklizmu wzięły udział wszystkie, 
dziesięć jednostek OSP. Użyte zostały 
wszystkie możliwe środki transportu, 
narzędzia mechaniczne, a także łopaty, 
siekiery i kilofy. W ciągu trwania ak-
cji druhowie z naszych OSP „zaliczy-
li” 89 wyjazdów, w których uczestni-
czyło 133 druhów. Przepracowali oni 
łącznie ponad 4100 godzin wycinając 
zwalone drzewa, okrywając plande-
kami uszkodzone budynki, dowożąc 
posiłki, wodę mineralną i zaopatrzenie 
dla pracujących drużyn i mieszkańców. 
Udział w akcji poszczególnych jedno-
stek przedstawia tabela na dole strony. 
I nie chodzi o to, aby „ustawiać” ran-
king jednostek, ale o to żeby w sposób 
możliwie najprostszy pokazać zaan-
gażowanie i wysiłek strażaków. Bo-
wiem każda jednostka zmobilizowała 
wszystkich i wszystko co było tylko 
w jej możliwościach.
- Właściwie to nasze zadania zakończy-
ły się w momencie, w którym udrożnili-
śmy wszystkie drogi główne i dojazdowe 
do posesji oraz usunęliśmy zagrażają-
ce fragmenty konstrukcji i ścian budyn-
ków. Ten stan osiągnęliśmy czwartego 
dnia akcji. Teraz przyszła kolej na służ-
by porządkujące – mówi Komendant 
Miejski PSP w Częstochowie bryg. 

Zbigniew Hibner. – Jednak, widząc 
ogrom pracy jaką trzeba wykonać, aby 
doprowadzić ten teren do względne-
go porządku postanowiliśmy pozosta-
wić nasze jednostki na dalszych kilka 
dni. W tym celu zmobilizowane zostały 
wszystkie jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu powiatu często-
chowskiego, a także jednostki ochotni-
cze z terenu miasta Częstochowy. Chcę 
wyrazić słowa uznania i podziękowania 
za wielką pracę jaką wykonali druho-
wie z OSP. To dzięki ich determinacji 
i oddaniu udało się bardzo szybko opa-
nować tę trudną i niezwykłą sytuację.
 Podziękowania strażakom przeka-
zał w dniu 23 lipca, Prezes Rady Mi-
nistrów Jarosław Kaczyński podczas 
wizytacji miejsca kataklizmu. Wielo-
krotnie dziękował też Wójt Gminy dh 
Adam Zając zarówno bezpośrednio bę-
dąc na miejscu zniszczeń, jak też za po-
średnictwem prasy, radia i telewizji.
Mimo, że minęło kilkanaście dni od ofi-
cjalnego zakończenia strażackiej akcji, 
to nasze jednostki nadal są wzywane 
do pomocy poszkodowanym. A to prze-
lotna burza zerwała plandeki i trzeba 
je ponownie naciągnąć, a to trzeba wy-
ciąć, wcześniej nie zakwalifikowane 
do usunięcia drzewo, a to potrzebna 
jest wysoka drabina, a czasem … miło 
jest mieć „pod ręką” zawsze chętnych 
do pomocy strażaków.
 Straty są ogromne. Niektórzy po-
szkodowani utracili dosłownie wszyst-
ko co posiadali. Usuwanie skutków 
tornada i porządkowanie terenu potrwa 
jeszcze wiele dni. Odbudowane zo-
staną zniszczone budynki, płoty, sieć 
elektryczna i łączność. Życie powróci 
do normalności.
  Czy aby na pewno …?

L.p. Nazwa OSP Ilość 
wyjazdów

Łączna ilość 
godzin

Ilość strażaków łącznie 
we wszystkich wyjazdach

1. Chorzenice 5 300 10

2. Garnek 5 270 9

3. Kłomnice 28 965 28

4. Konary 7 360 12

5. Nieznanice 6 420 14

6. Pacierzów 4 270 9

7. Rzerzęczyce 12 450 15

8. Skrzydlów 7 330 10

9. Zawada 8 300 10

10. Zdrowa 7 480 16



Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 
Kłomnice.

Ten lipcowy wieczór mieszkańcy 
naszej Gminy, a w szczególności 

miejscowości Adamowa, Hub i Skrzy-
dlowa zapamiętają na całe życie. 
Dzień ogromnej tragedii, osobistych 
dramatów i cierpień. W ten wieczór 
trąba powietrzna, która przeszła przez 
te miejscowości zabrała niektórym 
dorobek całego życia, ale często też 
nadzieję. W takim momencie słowo 
„solidarność” nabiera szczególne zna-
czenie. Taką właśnie solidarnością wy-
kazały się władze gminy i mieszkańcy. 
Już wkrótce po zdarzeniu na miejscu 
był Wójt Gminy i tego samego dnia 
powołany został sztab kryzysowy. 
Również radni gminy byli na miej-
scu tragedii, aby nie tylko zobaczyć, 
ale zastanowić się w jaki sposób pomóc 
mieszkańcom. W dniu 24 lipca odbyła 
się nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Radni wysłuchali informacji na temat 
sytuacji w poszkodowanych miejsco-
wościach i podjęli decyzję o korekcie 
budżetu gminy. Na likwidację skutków 
kataklizmu radni przeznaczyli kwotę 
ok. 700tys. zł ,w tym po 1000 zł dla 
każdej poszkodowanej rodziny. Oczy-
wiście jest to kropla w morzu potrzeb. 
Mieszkańcy miejscowości naszej gmi-
ny rozpoczęli zbiórkę pieniędzy i ma-
teriałów. W tych trudnych dniach wy-
kazujemy ogromną ludzką solidarność. 
Mamy nadzieję, że podobne katakli-
zmy nie dotkną naszej gminy, ale waż-

ne jest to, że potrafimy być solidarni, 
że umiemy i chcemy pomagać sobie 
nawzajem w trudnych sytuacjach. 

Prezentacje dorobku szkół i przed-
szkoli. 

Tradycyjnie pod koniec czerwca 
w naszej gminie odbyła się pre-

zentacja dorobku szkół i przedszkoli. 
W spotkaniu z dyrektorami, nauczycie-
lami i rodzicami wzięli udział :St. Wizy-
tator ŚKO Władysława Tkaczyk, Wójt 
Gminy Adam Zając, V-ce Wójt Wanda 
Kusztal oraz Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Gminy Małgorzata Śli-
wakowska i radny Leszek Wiśniewski. 
W pierwszej części narady p. Wizytator 
poinformowała o kompetencjach rad 
rodziców, a następnie przedstawiciele 
szkół i przedszkoli prezentowali doro-
bek swoich placówek. Trudno napisać 
o wszystkim, zresztą tej tematyce ma 
być poświęcony specjalny numer Ga-
zety Kłomnickiej. Warto jednak wspo-
mnieć o niektórych ciekawych formach 
pracy i sukcesach uczniów w konkur-
sach przedmiotowych i sportowych, 
a było ich bardzo wiele. W Z.S. w Wit-
kowicach prowadzona jest wymiana 
młodzieży z Niemcami oraz współpra-
ca z zespołem folklorystycznym „Ka-
szubskie Skrzaty”. Z.S. w Rzerzęczy-
cach to szkoła z certyfikatem. Ciekawe 
imprezy to Np „Dzień Europejski”, 
„Święto patrona”. Również w szkole 
w Zawadzie ważna jest praca z patro-
nem, w tym współpraca ze szkołami 

noszącymi imię Prymasa Tysiąclecia. 
W szkole w Konarach ogromną wagę 
przywiązuje się do wychowania patrio-
tycznego, spotkania z kombatantami, 
odwiedzanie miejsc pamięci narodo-
wej służą wychowaniu dobrego Polaka. 
Skrzydlów znany jest z pracy fundacji 
„Pomóżmy dzieciom poznać świat”, 
z pracy z patronem, z „Kwadransów 
z Kulturą”. Z.S. w Garnku to chociażby 
happeningi ekologiczne, ”Eko-smer-
fy”, życie w zgodzie z przyrodą. Szko-
ła w Kłomnicach znana jest z festiwalu 
nauki oraz działalności koła wolonta-
riatu, które wspiera ludzi słabszych, 
potrzebujących pomocy, wiele imprez 
organizuje drużyna harcerska. Ta szko-
ła, chociaż mała wkrótce będzie obcho-
dzić 90-lecie swojego istnienia, chodzi 
o Zdrową. Otwarty tam został oddział 
przedszkolny i prowadzone są innowa-
cje dotyczące czytania. W naszej gmi-
nie funkcjonują dwa przedszkola. Rów-
nież w nich organizowane jest wiele 
ciekawych imprez chociażby z okazji 
Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, 
Jasełka, Mikołajki itp.. Maluchy mimo 
swojego wieku mają wiele przeróżnych 
sukcesów.
 Pani Wizytator, Pan Wójt, prze-
wodnicząca Komisji podziękowali 
wszystkim dyrektorom, nauczycielom 
uczniom i rodzicom za ogrom pracy. 
Z naszych placówek oświatowych mo-
żemy być dumni, ponieważ ich praca 
przynosi efekty i jest promocją gminy 
w powiecie, województwie, kraju a na-
wet poza jego granicami.

8

Aktualności z prac Rady Gminy
Radny Leszek Wiśniewski

Wójt Gminy Kłomnice, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne,

Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół w Kłomnicach

serdecznie  zapraszają na uroczyste otwarcie nowej części 

budynku Zespołu Szkół w Kłomnicach,

które odbędzie się 8 września 2007 (sobota) o godzinie 10:00
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Uwaga producenci, dystrybutorzy ziemniaków !

Obrót ziemniakami towarowymi jako roślinami niosącymi ze sobą szczególne ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania się 
wielu organizmów kwarantannowych podlega specjalnym regulacjom. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami:

 - ustawa o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 11 z 2004 r., poz. 94 ze zm.)
 - rozporządzenie MRiRW z 26 marca 2004 r w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organi	
  zmów kwarantannowych (Dz.U. Nr 61 z 2004 r., poz. 571 ze zm.)
 -  rozporządzenie MRiRW z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż	
  sadzeniaki (Dz.U. Nr. 83 z 2004 r. poz. 776)

bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeśli są spełnione następujące warunki i wy-
magania:

1. PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY I IMPORTERZY ZIEMNIAKÓW SĄ  ZAREJESTROWANI W REJESTRZE 	
 PRZEDSIĘBIORCÓW

2. ZIEMNIAKI KONSUMPCYJNE, PRZEMYSŁOWE SĄ ZAOPATRZONE W OZNAKOWANIE ZAWIERAJĄCE:
 - numer wpisu do rejestru podmiotu, który je uprawiał,
 - numery podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały    lub pakowały na terytorium Polski, 
 - numer statystyczny powiatu, na terenie, którego ziemniaki były uprawiane, 

3. ORAZ
 - pochodzą z powiatu uznanego za wolny od grzyba Synchytrium endobioticum (raka ziemniaka) 

Ponadto ziemniaki przemieszczane do państw członkowskich muszą być zaopatrzone w zaświadczenie wydane przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemnia-
ka bakterii powodujących chorobę bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

Za nieprzestrzeganie powyższych wymogów grożą sankcje karne:

	 1. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11 z dnia 27.01.2004 r., poz. 	
  94 ze zm.) grzywna w drodze mandatu karnego,

 2. na podstawie art. 108 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11  z dnia 27.01.2004 r., 	
  poz. 94 ze zm.) w przypadku wprowadzania do obrotu ziemniaków przez podmiot nie wpisany do rejestru 	
  przedsiębiorców opłata sankcyjna w wysokości 2 270 zł.

 Informuje się, że przemieszczane przesyłki na terytorium Polski oraz krajów członkowskich nie spełniające 
przedmiotowych wymogów są przez służby ochrony roślin państw członkowskich kierowane powrotnie do miejsca 
pochodzenia.

	 	 	 	 	 	 	 	 	
           Wojewódzki Inspektor
            Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU 

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA	

 W KATOWICACH

Od dnia 23 lipca 2007 roku aż do odwołania w każdy poniedziałek zostają wydłuzone godziny pracy do 18:30 w związ-
ku z przyjmowaniem wniosków o wymianę dowodów osobistych. Zapraszamy do pokoju nr 5 (parter) Urząd Gminy 
Kłomnice ul. Strażacka 20

Ogłoszenie
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Choć początek imprezy z po-
wodu aury  był nieco  stre-
sujący dla organizatorów 

X Edycji Międzynarodowych Spo-
tkań Folklorystycznych „Z Daleka 
i Bliska”, to  już za kilkanaście mi-
nut wszystko zmieniło się na dobre.	
To dzięki istnieniu i działalności  Ze-
społu Pieśni i Tańca „Kłomnickie Pło-
myczki” jest możliwa kontynuacja  or-
ganizacji Spotkań Folklorystycznych. 
Wszyscy , którzy pojawili się w tym 
dniu – 28 czerwca na Placu Targowym 
w Kłomnicach, jednakowo cieszyli 
się z udziału w Jubileuszowej Edycji 
Spotkań Folklorystycznych. Choćby  
z racji formy  imprezy- jest ona zro-
zumiana przez wszystkich,   więcej 
bez względu na wiek, zainteresowa-
nia, nie płacąc, nie wyjeżdżając staje-
my się odbiorcami. Napiszę, pragnąc  
dodatkowo zaakcentować tę sprawę: 
„Kultura ludowa jest tym co szcze-
gólnie przemawia do ludzi, jednoczy, 
otwiera serca ku poznaniu i zrozumie-
niu tego co stanowi korzenie własne-
go Narodu”. Uroczystego otwarcia X 
Edycji Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych „ Z daleka i Bliska” 
dokonał – Wójt Gminy Kłomnice – P. 
Adam Zając. Grupa młodsza Zespołu 
„Kłomnickie Płomyczki” rozpoczęła  

Spotkania Folklorystyczne zabawami 
częstochowskimi. Pięć gmin przyjęło 
zespoły folklorystyczne z zagranicy. 
Pierwszym  zespołem z zagranicy, 
jaki prezentował się na Placu Targo-
wym w Kłomnicach był  Zespół „Szil” 
z Węgier, z miasta o tej samej nazwie 
– Szil, które leży w północno-zachod-
niej części kraju, w sercu małej Nizi-
ny Węgierskiej. Repertuar pochodzi 
z Regionu  Szil i okolic. Zespół z tra-
dycjami, istnieje od 1930 roku. Kolej-
nym bardzo dynamicznym Zespołem 
był „Zelecnicar” z Serbii, należący  
do jednego z najlepszych amatorskich 
zespołów w tym kraju. Powstał w mie-
ście Kraljevo w roku 1946 roku. Nasz 
zespół „Kłomnickie Płomyczki” gościł 
w tę edycję dwa zespoły z zagranicy: 
z Czech i Białorusi. Pierwszy to „Kana-
faska” z Velke Bystrice  powstał w roku 
2004, jako najmłodszy z  czterech ze-
społów. Pozostałe działają od 1976 
roku, mają bogate tradycje i sukcesy. 
„Kanafaska” przez treningi artystyczne 
dorównuje poziomowi pozostałym star-
szym zespołom. Drugim zespołem był 
„Dach-Diowekt” z Białorusi, powstał 
w 2005. Połączenie bajanu z ludowymi 
instrumentami strunowymi, śpiewem 
i baletem, nadaje zespołowi charakter 
i wyjątkowy klimat. Zespół ma wiele 

sukcesów, w większości zdobytych 
w Polsce, m.in. Tczew, Sopot, Gdańsk, 
Kaszuby. Zespół z Grecji „Merrakli-
des”, pochodzi z miasta Agrinio, leżą-
cego w zachodniej części Grecji. Dał 
400 koncertów w swoim kraju i za gra-
nicą. Warto wcielić w życie motto Zespo-
łu, które jest słowami greckiego poety: 
„Jeśli znasz swoje korzenie, to wiesz 
dokąd zmierzasz i znajomość ta po-
zwoli Ci stać się dobrym człowiekiem.” 
Z Litwy poznaliśmy Zespół „Świte-
zianka”, powstał w 1997 roku, w Wil-
nie. W swoim repertuarze mają folklor 
ogólnopolski, jak i wileński oraz litew-
ski, i obrzędy. Pozostaje mi jeszcze 
napisać o równie dobrych i prezentują-
cych się zespołach rodzinnych, bliskich 
nam, jak nasza kultura ludowa. Ona 
nie zginie, skoro podtrzymuje ją w tań-
cu i śpiewie – Zespół „Kłomnickie Pło-
myczki” pod opieką choreograficzną 
– P. Aleksandry Żaczkowej  i kierow-
nika muzycznego – P. KazimierzaKło-
ska. Słowa uznania kierujemy - Komi-
tetowi Rodzicielskiemu Zespołu, który 
został uhonorowany w dniu imprezy 
podziękowaniami i gratulacjami. ZPiT 
„Kłomnickie Płomyczki” – grupa śred-
nia Krakowiakiem, a grupa starsza(kul-
towa) Beskidem Śląskim zakończyła 
występy zespołów.  Nieco wcześniej 

od naszego wystąpiły, takie 
zespoły jak: Zespól Folklo-
rystyczny „Kamienica” z Ka-
mienicy Polskiej, Zespół Folk-
lorystyczny „Wrzosowianie” 
z Wrzosowej, Zespół Pieśni 
i Tańca „Tęcza” z Poczesnej 
oraz Zespól Pieśni i Tańca 
„Koziegłowy”z Koziegłów. 
Upominki dla zespołów prze-
kazywali: Wójt Gminy Kłom-
nice- P. Adam Zając i za-
stępca – P. Wanda Kusztal, 
Przewodniczący Rady Gminy 
– P. Jarosław Łapeta, członek 
Zarządu Powiatu – P. Jan Mia-
rzyński. Wójt zamknąwszy X 
Edycję Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych 
– podziękował Organizato-
rom,  pozostawiając jednako-
wo nadzieję wszystkim, któ-

To była Jubileuszowa edycja!
Renata Krawiec

BANK W DOMU
Z DNIEM 01.08.2007 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH

URUCHOMIŁ NOWY PRODUKT 

eBankNet
OBSŁUGA KONT OSOBISTYCH

PRZEZ INTERNET

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z	TEJ NOWOCZESNEJ	

USŁUGI
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Z	głębokim żalem zawiadamia-
my, że 21 maja 2007 roku 
na Cmentarzu Komunalnym 

w Częstochowie społeczność szkol-
na i lokalna Skrzydlowa pożegnała 
emerytowanego nauczyciela ś.p. An-
toniego Wojciecha Molika.
 To, jakim był człowiekiem, na-
uczycielem i przyjacielem najbardziej 
oddają słowa, które nad trumną wypo-
wiedziała dyrektor Zespołu Szkół im. 
Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlo-
wie mgr Lidia Burzyńska.
  Bóg stworzył świat dzieląc 
go na dzień i noc. Każdy dzień zaczyna 
się wschodem i kończy zachodem słoń-
ca. Dla Ciebie Wojtek 17 maja słoń-
ce na ziemi zaszło, abyś mógł cieszyć 
się życiem wiecznym. I tak jak różne 
są dni: słoneczne, deszczowe, zimne, 
ciepłe, tak i różne są powołania ludzi 
na ziemi. Twoim powołaniem była edu-
kacja dzieci i młodzieży i temu byłeś 
wierny przez cały czas. 
 W 1970 roku rozpocząłeś pracę 
w Szkole Podstawowej w Skrzydlowie 
i przez 30 lat do 2000 roku ta placówka 
była dla Ciebie najważniejsza. Wycho-
wałeś wiele pokoleń, z których możesz 
być dumny. Jako nauczyciel i kolega 
miałeś wiele cech rzadkich we współ-
czesnym świecie. Umiałeś słuchać 
innych. Wierność i oddanie było dla 
Ciebie czymś ważnym. Jako emeryto-

wany nauczyciel żyłeś naszą szkołą. 
Odwiedzałeś nas. Każdy jej sukces 
sprawiał Ci radość, a każda porażka 
była dla Ciebie bolesna. Byłeś wier-
ny ziemi skrzydlowskiej. Odszedłeś 
od nas, ale pamięć o Tobie pozostanie 
wciąż żywa. Mimo, że nie spoczniesz 
w skrzydlowskiej ziemi, tylko tu na czę-
stochowskim cmentarzu, w Skrzydlo-
wie nigdy o Tobie nie zapomnimy. Tak 
jak Ty parę dni przed śmiercią wy-
powiedziałeś do mnie ostatnie słowa 
„Trzymaj się szefowa” tak i ja żegnam 
Ciebie „Niech ziemia lekką Ci będzie 
Moliczku”. 
Mamy nadzieję, że osoba ś.p. Wojcie-
cha Molika zostanie we wdzięcznej 
pamięci mieszkańców naszej gminy, 
którzy go znali lub tylko słyszeli.

	Koleżanki	i	koledzy	czynni	i	emeryto-
wani	Zespołu	Szkół	im.	K.	Makuszyń-

skiego	w	Skrzydlowie
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rzy w przyszłym roku pragną po raz 
kolejny uczestniczyć, a może dopiero 
mają zamiar po raz pierwszy wybrać 
się, ale już nie na jubileuszową ,tyl-
ko na XI Edycję MSF.To pięknie za-
praszamy! Wdzięczność pragniemy 
okazać za wdzięczność właśnie- spon-
sorom, darczyńcom, ludziom dobrej 
woli. Oto oni:
- Pomoc Drogowa, Wulkanizacja, Mechanika 
Samochodowa – P. Józef Bik Witkowice
- P. Adam Wiewióra – Rzeki
- P. Jolanta Berdys  - Masarnia – Skrzydlów
- P. Arkadiusz Muras – Sklep Spożywczy- Rzeki
- Firma Dom-Mar  - P. Maria i Jerzy Wąsikow-
scy – Kłomnice
-Kominki, Obróbka kamieni – P. Janusz Dzio-
nek – Kłomnice
- Polmir – P. Mirosław Niedzielski –Częstochowa
- Sprzedaż Węgla – P. Stanisław Drożdż– Konary
- Sklep Spożywczy – P. Jarosław Rachwalik 	
– Kłomnice
- Sklep Spożywczy „U Stasia”- P. Jolanta i Zdzi-
sław Stacherczakowie – Kłomnice
- Sklep Spożywczy – P. Jadwiga Stępień
- Sklep Mięsny – P. Krystyna  i Andrzej Rymarkowie 
- Sklep sieci Lewiatan - Kłomnice – P. Adam Królik
- Sklep Spożywczy – P. Włodzimierz Łęgowik 
- Kłomnice
- Sklep ABC – P. Beata Szyda – Kłomnice
- Sklep Carina – Kłomnice- P. Krystyna Rachwalik
- Piekarnia – Kłomnice – P. Ewa i Henryk 
Krysiakowie
- Spółdzielnia  Mleczarska –Radomsko
- Zkłady Mięsne – P. Mieczysław Gawron 
– Ołowianka
- Gminna Spółdzielnia „S- Chł” Kłomnice
- Bank Spółdzielczy – Kłomnice
- Elektromat –Bis  P. Wiesław Boral – Bartkowice
- „Aramet” Firma P. Zbigniewa Modlasińskiego 
– Michałów Kłomnicki
- „Gramet” Firma Jubilerska – Kłomnice - P. Ta-
deusz Modlasiński
- Solo- Kolos –P. Izabela i Krzysztof Urbaniko-
wie Michałów Rudnicki
- „Rolbud” – Zakład Handlowy – P. Wiesław 
Frymus -Kłomnice 
-„Czarbud” – Firma P. Cezarego Zatonia 	
 –Kłomnice
- Gospodarstwo Sadownicze- P. Andrzej Gorze-
lak – Nieznanice
Pięknie dziękujemy Staroście Powiatu – P. An-
drzejowi Kwapiszowi za możliwość nieodpłat-
nego zakwaterowania Zespołu z Czech w Domu 
Dziecka w Chorzenicach .   Dyrektorowi Domu 
Dziecka - P. Wojciechowi Główczyńskiemu 
za organizację pobytu   Zespołu „Kanafaska” z 
Czech  oraz dobrą współpracę w ciągu X-letniej 
tradycji organizacji MSF. 
Ponadto  dziękujemy Rodzicom dzieci  z ZPiT 
„Kłomnickie Płomyczki”,  Państwu:  E. i J. Pin-
dychom,  M. i J. Ziębom,  A. i S. Stępniom,  A. i 
J. Dzionkom  za zakwaterowanie w ciągu tygo-
dniowego pobytu Zespołu z Białorusi.

OSTATNIE POŻEGNANIE

W wydaniu czerwcowym przez przypadek został pominięty artykuł dotyczący 
dotyczący pożegnania  pożegnała emerytowanego nauczyciela ś.p. Antoniego 
Wojciecha Molika. Za zaistniałą sytuacje przepraszamy. Redakcja
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Jeżdżąc niejednokrotnie tą samą 
trasą i będąc w tym feralnym 
dniu 20 lipca w piątek, nieopo-

dal Skrzydlowa, bo w Rzekach, ob-
serwowaliśmy ze strachem i modli-
twą na ustach trąbę powietrzną – jak 
tu  pozostać obojętnym na los ludzi?	
Ludzi, którzy wcześniej przyjmowali 
nas – dzieci i młodzież na ulicach wsi 
Skrzydlów z uśmiechem, machającym 
nam, kiedy jechaliśmy w kierunku rze-
ki. Dobre serca dzieci, nieodparta chęć 
niesienia pomocy innym, a zwłaszcza 
wychowanie m.in. zdobyte w naszej 
instytucji k-o  przez organizację Akcji 
„Wakacje” sprawiły to… W dniu 29 
lipca , niedziela – impreza charytatyw-
na na rzecz poszkodowanych, miejsce 
– podwórko przed GOK w Kłomni-
cach. Dzieci – dzieciom poszkodowa-
nym! Cały tydzień trwały przygotowa-
nia do niedzielnej imprezy, ale jak się 
ma taką ekipę, to sama przyjemność, 
więcej radość tworzyć imprezę. Zebra-
liśmy bez mała 660 zł. W programie: 
kwestowały z nami, śpiewając, aktorka 
– P. Paula Kwietniewska, Agnieszka 
Twardoch – solistka, śpiewała malutka 
Dorotka Woźniak z Kłomnic. Dzięki 

P. Ilonie Łaś – plastyczce z Kłomnic 
powstały Strachy Polne, sprzedane 
od ręki. Naleśniki i gofry pachnące 
wypiekane przed publicznością przez 
naszą Kingę Dąbrowską, schodziły le-
piej niż świeże chrupiące bułeczki. A te 
wakacyjne tatuaże robione przez Łuka-
sza Ogrodniczaka zrobiły plastyczną 
furorę, jeden wart był 50 zł, tak uznał 
pewien darczyńca. Prognoza pogody  
była wyczerpująca nie ustępowała te-
lewizyjnej. Ale takie zainteresowania 
ma tylko Piotr Jafra z Kłominc. Gra-
tulujemy! Filmik, o trąbie powietrznej 
widzianej  w Rzekach,  nagrany tele-
fonem komórkowym przez Beniamina 
Dąbrowskiego obejrzało 16 osób i przy-
były za to kolejne pieniądze na kwestę. 
Inne osoby zawzięcie uczyły się cho-
dzić na szczudłach, łowić rybki, w ruch 
wprawić Narty Małysza, za to wszystko 
pobrane pieniądze mogły zasilić konto 
poszkodowanych. Z wdziękiem, mimo 
debiutu zachęcał do udziału i kwesto-
wania konferansjer – Dawid Chybalski. 
Dzieci z GOK raz jeszcze udowodniły 
tkwiące w nich niesamowite zdolności 
organizacyjne, a przede wszystkim pre-
dyspozycje wychowawcze. Sekretarz 

Wciąż mało nam wakacji!

Dzieci – Dzieciom Poszkodowanym!

Gminny Ośrodek Kultury wy-
startował od pierwszych dni 
wakacji z ofertą – XVII Edy-

cji Akcji „Wakacje” dla dzieci i mło-
dzieży. W programie wycieczki rowe-
rowe. Pięknie dziękujemy P. Janowi 
Milcowi z Kłomnic, radnemu powiato-
wemu za to, że zrealizował wcześniej-
sze obietnice. Dostrzegł dzieci i mło-
dzież, pragnącą aktywnie uczestniczyć 
w akcji  „Wakacje”, a nie mającą rowe-
rów. Wypożyczał trzy rowery, dosko-
nale sprawdzają się w różnym terenie. 
Radość nie ma granic! Pan to sprawił, 
że mogą jeździć i odkrywać nowe 
miejsca, urokliwe zresztą, choć nie raz 
już tam byliśmy. Niezależni w czasie 
i przestrzeni… wspólnie wypoczywa-
my, obserwujemy, bawimy się, pły-

wamy, cieszymy się z bezpośrednich 
kontaktów z przyrodą. W naszej gru-
pie jest dobra, przyjazna atmosfera. 
Co by było gdybyśmy nie mieli rowe-
rów, nie byłoby wycieczek, wyjątkowa 
nuda, aż strach pomyśleć!
 Jako ciekawostkę podam, że w te wa-
kacje z Prezentacji Kulinarnych, w ran-
kingu potraw, wykonanych przez dzie-
ci i  młodzież Akcji „Wakacje 2007” 
na pierwszym miejscu uplasowały się: 
Placuszki z Cukinią, następnie Naleśni-
ki  z dżemem „Sorellą” i bitą śmietaną 
oraz Gofry. 
 Wszak nie tylko specjalizujemy się 
w jeździe rowerowej i wycieczkach. 
Jak by nam było tego mało to - uwiel-
biamy gry dramatyczne – teatr impro-
wizowany, choć już niektórzy radzą 

sobie całkiem dobrze z pisaniem sce-
nariuszy na potrzeby naszego Teatru 
Akcji „Wakacje”. 1/3 dzieci z Kłomnic 
(to statystyka) potrafi dobrze chodzić 
na szczudłach. Pokrótce tylko o Akcji 
„Wakacje 2007”. Przebywamy tu chęt-
nie i codziennie, aż  trudno uwierzyć , 
że to zbliża się już… koniec.

13 lipca w Sali widowiskowej GOK  
Kłomnice dzieci z Akcji „Wakacje”	
z ogromną sympatią i gościnnością 
przyjmowały  wszystkich bez wzglę-
du na wiek na spektakl p.t. „Kozucha 
Kłamczucha” w wykonaniu Studia 
Teatralnego „Art -Re” z Krakowa. Wi-
downia znakomita i liczna. Dziękuje-
my!

Renata Krawiec

Renata Krawiec
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Starch polny na akcji charytatywnej
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Gminy w Kłomnicach – P. Róży Wie-
wiórze pięknie dziękujemy za obec-
ność na naszej imprezie, zawsze wspie-
ra nas w poczynaniach kulturalnych. 
Dziękujemy wszystkim występującym 
na rzecz poszkodowanych: P. Pauli 
Kwietniewskiej. Agnieszce Twardoch, 
małej Dorotce Wożniak i P. Ilonie Łaś, 
Łukaszowi Kułachowi. Dziękujemy 
wspaniałej publiczności, która wspie-
rała nasze dzieci w czasie realizacji 
imprezy charytatywnej, a tym samym  
zasiliła dochód  kwesty na rzecz po-
szkodowanych. Dziękuję Wam kocha-
ni- Dzieci i Młodzież , za wspaniałą 
pracę. Wyszło najlepiej, jak tylko moż-
na było tego oczekiwać!

P.S. Telefonicznie po przejściu trąby 

powietrznej przez naszą gminę, wyrazy 
ubolewania, współczucia i zaintereso-
wanie naszym społeczeństwem okazali 
artyści, którzy współpracowali z  naszą 
instytucją k-o. Pięknie im dziękujemy , 
do nich należeli: P. Jan Brodka , pro-
wadzący Zespół Reprezentacyjny 
Ziemi Żywieckiej, P. Zbigniew Bu-
gajski z Rodzinną Kapelą z Kęt oraz 
cały Kabaret EWG z Doruchowa.
- W dniu 10 sierpnia – Uczestnicy 
Akcji „Wakacje2007” spędzili czas 
w Cinema City w Częstochowie, tytuł 
filmu: „Harry Potter i Zakon Feniksa”. 
Było miło, bo razem i dobry film.
- W dniu 11 sierpnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury dla dzieci i młodzieży 
odbyły się Warsztaty Teatralne, prze-
prowadzone przez P. Jana Chmiela- 

aktora i Przewodniczącego Bielskiego 
Stowarzyszenia Artystycznego Teatr 
Grodzki. Pan Jan Chmiel otrzymał sty-
pendium Marszałka Województwa 
Śląskiego w dziedzinie kultury. „Bliżej 
lalek” program warsztatów, jest reali-
zacją  programu stypendialnego. Pod-
stawy animacji, rodzaje lalek, etiudy 
to wszystko -  bawiło nasze dzieci w  
wakacyjną sobotę. Dziękujemy!
- 9 września Zespół Obrzędowy 
„Grusza” z Rzerzęczyc weźmie udział 
w Dożynkach Powiatowych w Olszty-
nie. Piękny wieniec, dobrze dobrana 
przyśpiewka jest najlepszym wizerun-
kiem naszej Gminy na kolejnych Do-
żynkach Powiatowych.

W dniach 23-24 czerwca od-
był się festyn sportowy, 
który był jednocześnie 

świętem piłki nożnej w Kłomni-
cach. Ludowy Klub Sportowy Pogoń 
Kłomnice obchodził Jubileusz 60 
– lecia istnienia. 
	 Program festynu był niezwykle bo-
gaty i obfitował w przeróżne atrakcje. 
W sobotę w ramach jednej z atrakcji 
festynu rozegrano finał ligi okręgowej 
młodzików. W finale tym udział wzię-
ły cztery najlepsze drużyny sezonu: Li-
swarta Krzepice, Raków Częstochowa, 
Ajaks Częstochowa i rewelacja sezo-
nu (wszystkie wygrane mecze), czyli 
zespół z Pogoni Kłomnice. Niestety, 
tak jak udany był cały sezon, tak na-
szym zawodnikom nie udał się finał 
i ostatecznie drużyna z Kłomnic za-
jęła czwartą lokatę. Zwycięzcą finału 
została drużyna Rakowa, dalej Ajaks 
i Liswarta. Przez cały czas na terenie 
obiektu odbywały się gry i zabawy 
sportowe prowadzone przez trenerów 
Pogoni. 
 W drugi dzień (niedziela) o godzi-
nie 14 w kościele parafialnym pw. Św. 
Marcina w Kłomnicach odbyła się uro-
czysta msza święta, w intencji zmar-
łych działaczy i piłkarzy LKS Pogoń 
Kłomnice. O godzinie 15 na boisku 
piłkarskim głos zabrał prezes Pogoni 
Wiesław Cieślak. Przywitał wszyst-

kich i podziękował tym, którzy przy-
czynili się do rozwoju piłki nożnej 
na terenie Kłomnic. Byli to działacze, 
piłkarze a także sponsorzy. Pośród 
osób wymienionych był również Zbi-
gniew Młyński, który odebrał oprawio-
ną kartę zawodnika i zakończył swą 30 
– letnią karierę piłkarską. Odznaczony 
za zasługi został również pan Stani-
sław Chmielarz – ikona kłomnickiej 
piłki. Kolejnym punktem było odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej wmurowa-
nej z okazji 60 – lecia. Poświęcenia ta-
blicy dokonał ks. proboszcz Mirosław 
Turoń. Po tej oficjalnej części wszy-
scy, dawni i obecni działacze i piłkarze 
ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
W niedzielę w ramach festynu zostały 
rozegrane jeszcze dwa mecze: junio-
rzy Pogoni zagrali z juniorami Lotni-
ka Kościelec (4:4), 
a seniorzy z drużyną 
Orkana Rzerzęczy-
ce (3:2). Przez cały 
czas trenerzy uwijali 
się przy grach i za-
bawach, które sami 
wymyślili, trwała też 
sprzedaż losów lote-
rii fantowej. Był też 
występ orkiestry dę-
tej z OSP Kłomnice, 
pokaz żonglerki oraz 
pokaz walk wschodu 

w wykonaniu najmłodszych. Słowem: 
atrakcja goniła atrakcję. 
 Na koniec czas wymienić ludzi, 
dzięki którym Jubileusz 60 – lecia 
LKS Pogoń Kłomnice mógł być tak 
uroczysty. Podziękowania należy zło-
żyć na ręce ks. proboszcza Mirosława 
Turonia, za odprawioną mszę świętą 
i poświęcenie tablicy. Panu Januszowi 
Dzionkowi za wykonanie i ufundowa-
nie tablicy pamiątkowej. Przedsiębior-
com z terenu gminy za ufundowanie 
nagród na loterię fantową. I w końcu 
podziękować trzeba działaczom i piłka-
rzom klubu, którzy na długi czas przed 
datą festynu spotykali się i ustalali 
wszystkie szczegóły tego piłkarskiego 
święta. Jak widać ustalenia były owoc-
nie...

60 – lecie LKS Pogoń Kłomnice
Adam Worwąg

fot.Paweł Wysocki
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Rada Rodziców Zespołu Szkół 
im. Jana Kochanowskiego 
w Witkowicach przy wsparciu 

nauczycieli i uczniów zorganizowała 
10 czerwca festyn pod hasłem „Wspól-
ne powitanie lata”. W czasie tego święta 
występowały atrakcyjne zespoły: Dzie-
cięcy Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnic-
kie Płomyczki, Dziecięcy Zespół Tańca 
Towarzyskiego „Styl”, odbyły się po-
kazy tańca Grupy X Team oraz pokaz 
grafitti w wykonaniu również tej grupy. 
Mogliśmy posłuchać zespołu rocko-
wego „Rewolta” i występu kobziarzy, 
obejrzeć pokaz sztuki walki Capoeira. 
Chętni mogli spróbować swoich sił 
w konkursie wiedzy o szkole lub wziąć 
udział w karaoke. Ponadto występo-
wała młodzież szkolna w inscenizacji 
fraszek Jana Kochanowskiego, a także 
grupa teatralna w przedstawieniu „Zło-
ta rybka”. Honorowym gościem był 
mistrz świata w boksie Henryk Śred-
nicki, który opowiedział historię swojej 

kariery sportowej i zachęcał młodzież 
do uprawiania sportu. Pogoda dopisa-
ła, a na głodnych i spragnionych czekał 
dobrze zaopatrzony bufet.
Zapewne największą atrakcją była lote-
ria fantowa. Odbyła się ona dzięki na-
szym sponsorom: Bankowi Spółdziel-
czemu w Kłomnicach,Wójtowi Gminy 
Kłomnice, Annie i Piotrowi Burzyń-
skim, Pani Dyrektor Zespołu Szkól 
w Witkowicach, Barbarze i Grzego-
rzowi Postawa, Anecie i Tadeuszowi 
Jagusiakom, Małgorzacie i Wiesławo-
wi Frymusom, Wojciechowi i Beacie 
Milczarek, Zbigniewowi Toma-
szewskiemu – „Bruki”, Wytwór-
ni Makaronu „Goliard”, Sołty-
sowi Witkowic – Andrzejowi 
Nalewajce, Irenie i Zbigniewo-
wi Krzyszczykom, Małgorzacie 
i Mariuszowi Kubikom, Marii 
i Jerzemu Wąsikowskim, Rena-
cie i Sławomirowi Kopackim, 
Irenie i Stanisławowi Kowackim, 

Ewie i Tomaszowi Drab, Irenie i Bog-
danowi Woźniakom, Włodzimierzowi 
Kubikowi – Hurtownia Napoi w Zdro-
wej, Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Kłomnicach, Tomaszowi 
Matyjaszczyk – „ Domex”, Małgorza-
cie i Zdzisławowi  Surlejom, oraz pań-
stwu Kłosok i Kłosińskim. Wszystkim 
tym osobom i firmom serdecznie dzię-
kujemy.
 Wyjątkowa atmosfera i niepowta-
rzalny klimat, jaki panował podczas 
festynu sprawił, że długo będziemy 
go pamiętać i na pewno kontynuować.

Powitanie lata w Witkowicach
Monika Kowalczyk, Jarosław Poroszewski

Już po raz drugi na łowisku spe-
cjalnym OSP Zdrowa odbyły się 
spławikowe zawody wędkarskie 

o puchar Wójta Gminy Kłomnice. 
W zawodach wzięło udział 34 węd-
karzy z pośród ponad 50 zrzeszonych 
w sekcji wędkarskiej działającej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdro-
wej. Zawody sędziował sędzia Polskie-
go Związku Wędkarskiego pan Paweł 
Wroński, który zapewnił niezawisłość 
wyniku zawodów. I tak w klasyfikacji 
końcowej I miejsce zajął Marcin Ko-
walik z Kłomnic, który to w ostatnich 
minutach zawodów zapewnił sobie 
zwycięstwo wyciągając pięknego amu-
ra, II miejsce zajął Grzesiek Pluciński 
ze Zdrowej a III miejsce wywalczył 
Włodek Jarosz również ze Zdrowej. 
W sumie skalsyfikowano tylko 8 za-
wodników a wśród nich byli: Grzesiek 
Konstanciak, Arek Konieczny, Paweł 
Kępa i Michał Kurzelewski (pogoda 
i ryby nie sprzyjały „braniu”). Nie uda-

ło się utrzymać pucharu zwycięzcy 
I zawodów którym był Rafał Matusiak 
naczelnik OSP Zdrowa. Nagrody oraz 
puchar tradycyjnie wręczał miłośnik 
wędkarstwa, mecenas działalności 
społecznej w Gminie Kłomnice Wójt 
Gminy Adam Zając (Wójt jest również 
członkiem sekcji wędkarskiej działają-
cej w Zdrowej).
 Sekcja wędkarska działa od roku 
2006 kiedy to po renowacji zbiornika 
grupa zapalonych wędkarzy będących 
jednocześnie członkami OSP postano-
wiła zarybić zbiornik. Od razu dzięki 
owocnej współpracy z Gminną Komisją  
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Kłomnicach zorganizowano 
I zawody wędkarskie. Zbiornik wodny 
w Zdrowej jest własnością OSP i obec-
nie stanowi bardzo atrakcyjną formę 
rozrywki dla miłośników wędkarstwa 
z okolicznych miejscowości. Sekcja 
wędkarska zrzesza mieszkańców Zdro-
wej, Nieznanic, Jackowa, Kruszyny, 

Kłomnic. Jak ocenił to obecny na za-
wodach Paweł Wroński jest to profe-
sjonalnie zorganizowana grupa węd-
karzy. Dzięki wymianie doświadczeń 
część członków koła ze Zdrowej po-
siada już karty wędkarskie Polskie-
go Związku Wędkarskiego i aktyw-
nie uczestniczy w jego działaniach. 
Krystian Dąbrowski i Roman Leciak 
ze Zdrowej dwukrotnie wygrali zawo-
dy zorganizowane przez podokręg czę-
stochowski PZW w roku 2007. Widać 
zatem że taka niepozorna działalność 
sekcji wędkarskiej przynosi już pierw-
sze efekty na poziomie nie tylko Gmi-
ny Kłomnice ale i regionu częstochow-
skiego. 
 Zapraszamy wszystkich chętnych 
zapalonych wędkarzy do wstąpienia 
w szeregi naszej sekcji i kolejnych im-
prez organizowanych przez wędkarzy 
ze Zdrowej

Zawody wędkarskie 
Jarosław Łapeta
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„Piłkarska Kadra Czeka” – na naszych 
zawodników

Paweł Urbaniak

Duży sukces odniosła repre-
zentacja Gminy Kłomnice 
w piłce nożnej,  zajmując 

drugie miejsce w województwie ślą-
skim. Piłkarska Kadra Czeka to jeden 
z najważniejszych młodzieżowych 
turnieji w Polsce organizowany przez 
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Spor-
towych. Brali w nim udział chłopcy 
ze szkół gimnazjalnych.
 Wszystko rozpoczęło się 8 maja 
na boisku Orkana Rzerzęczyce, gdzie 
odbywała się pierwsza eliminacja - 
Turniej Powiatowy. Nasza reprezen-
tacja rozpoczęła nie najlepiej, bowiem 
uległa po wyrównanym meczu rówie-
śnikom z Gminy Koniecpol 0:1. Póź-
niej było już tylko lepiej, zwycięstwa 
nad gminami: Olsztyn 2:0, Rędziny 
3:0, Mykanów 1:0 dały nam pierwsze 
miejsce i prawo reprezentowania Po-
wiatu Częstochowskiego w rozgryw-
kach Międzypowiatowych. Zwycięzcy 

swoich Powiatów zmierzyli się 15 maja 
również na boisku w Rzerzęczycach. 
W tych zawodach młodzież z naszej 
gminy zagrała jeszcze lepiej, pokonu-
jąc reprezentantów Powiatów: Lubli-
nieckiego 2:0, Myszkowskiego 6:0, 
Kłobuckiego 3:0. Zajmując pierwsze 
miejsce w regionie częstochowskim 
znaleźliśmy się w wojewódzkim fina-
le  wraz ze zwycięzcami w regionach: 
katowickim i bielskim. 23 maja uda-
liśmy się do Wodzisławia Śląskiego, 
gdzie miał miejsce turniej finałowy. 
Gospodarzem zawodów był reprezen-
tant Katowic - klub z Wodzisławia Go-
sław Jodłownik, z Bielska przyjechał 
Błyskawica Drogomyśl. W pierwszym 
meczu zmierzyli się nasi przeciwnicy. 
Gospodarze pewnie wygrali z drużyną 
z Drogomyśla 4:0 w oczach obserwa-
torów urastając do roli faworyta roz-
grywek. W drugim spotkaniu Gmina 
Kłomnice rywalizowała z przegranym 

w pierwszym meczu Drogomy-
ślem. Mecz ułożył się dla nas 
pomyślnie. Na samym początku 
objęliśmy prowadzenie z rzutu 
karnego i kontrolowaliśmy grę. 
Do przerwy 1:0, ale najlepsze 
chwile miały dopiero nadejść, 
wspaniała końcówka w wykona-
niu naszych piłkarzy i grad bra-
mek. Po ostatnim gwizdku jest 5:0 
dla nas i przed finałowym spo-
tkaniem jesteśmy w doskonałej 
sytuacji, bowiem do końcowego 
sukcesu w pojedynku z Jedłow-
nikiem wystarcza nam remis. 
Przed finałem wyczuwało się na-
pięcie w obu drużynach, wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że zespół 
gospodarzy musi atakować a my 
przed meczem nie jesteśmy fa-
worytami. Rozpoczął się  mecz 
a wraz z nim twarda walka o każ-
dy metr boiska. Nasi zawodnicy 
postawili wysoko poprzeczkę 
przeciwnikowi, mało że nie dali 
się zepchnąć do obrony to groź-
nie atakowali. W ciągu meczu 
to my stworzyliśmy groźniejsze  
sytuacje, które mogły wyprowa-

dzić nas na prowadzenie, jednak nadal 
0:0, ale upragniony koniec już bli-
sko. Zawodnicy Jedłownika postawili 
wszystko na jedną szalę,w ostatnich 
minutach rzucili się do ataku. Nieco 
chaotycznego, ale pod naszą bramką 
zawrzało. Nasi chłopcy grający dru-
gi mecz z rzędu mieli prawo czuć się 
zmęczeni,  przez cały turniej dawa-
li z siebie wszystko. I stało się,nowo 
wprowadzony zawodnik gospodarzy 
w zamieszaniu pod bramkowym zdo-
był zwycięską bramkę. Na odpowiedź 
nie było już czasu. Przykro jest prze-
grać mecz w ostatniej minucie, ale fut-
bol pisze nieprzewidziane scenariusze. 
Ominął nas finał ogólnopolski w Łodzi 
jednak jesteśmy wicemistrzami wo-
jewództwa śląskiego. To największy 
sukces naszych uczniów a wywalczyli 
go: Piotr Góral, Mateusz Wrzalik, To-
masz Wypych, Dawid Jurczyk, Jakub 
Kluska, Jakub Borowiecki, Sylwiusz 
Majchrzak, Krzysztof Wypych – wszy-
scy Gimnazjum w Kłomnicach, Mate-
usz Politański, Dawid Jamrozik, Mate-
usz Mielczarek, Michał Tazbir – Gim. 
w Rzerzęczycach, Adam Milczarek, 
Paweł Woźniak, Norbert Kubacki – 
Gim. w Witkowicach, Krystian Czekała 
– Gim.w Konarach, Bartłomiej Dudek 
– Gim. w Zawadzie. Ponadto w pierw-
szym turnieju brali udział: Mateusz 
Mizera – Konary, Arkadiusz Mendak, 
Kamil Banaszkiewicz, Marcin Pruban 
– Rzerzęczyce, Adrian Żurek – Skrzy-
dlów. Drużynę prowadził Sławomir 
Bekus,pomagał mu Paweł Urbaniak. 
Należy docenić wkład Pana Andrze-
ja Śpiewaka, który był organizatorem 
dwóch pierwszych turnieji oraz wyjaz-
du do Wodzisławia. Dziękujemy Wój-
towi Gminy Panu Adamowi Zającowi 
za dofinansowanie wyjazdu na turniej 
finałowy. 
 Ten sukces jest kolejnym krokiem 
w rozwoju piłki nożnej w naszej gmi-
nie a naszym młodym zawodnikom 
życzę, aby nasza kadra doczekała się 
na któregoś z nich.
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Powieść sensacyjna 
Cornwell Patricka

ŚLAD
		
 Pięć lat po wymuszonym odejściu ze stanowiska głównego kornera Wirginii doktor Kay 
Scarpetta wraca do Richmond. Obecny główny specjalista od medycyny sądowej stanu zwraca 
się do niej o pomoc w trudnej i delikatnej sprawie śmierci czternastoletniej dziewczynki. Nic 
nie wskazuje na to, że Gilly Pulsson została zamordowana, ale Kay ma coraz więcej wątpli-
wości. Spędza długie godziny w prosektorium, badając zagadkowy mikroskopijny ślad, który 
znalazła w ciele zmarłej nastolatki; taki sam odkryto w zwłokach ofiary wypadku na budowie. 
Jedynie martwi znają przerażającą prawdę i to oni będą musieli przemówić.

Powieść obyczajowa
Philipsa Carr
CZAS	NA	MILCZENIE
	
  Lucinda  oraz jej przyjaciółka Annabelinda przebywają w ekskluzywnej pensji dla panien 
w belgijskim La Piniere. Ich życie  koncentruje się na nauce, zabawach, przychodzi pora pierw-
szej miłości oraz gorzkich rozczarowań. Tymczasem w całej Europie narastają niepokoje zwia-
stujące wojnę. W sierpniu 1914 roku rodzice dziewcząt podejmują w końcu decyzję o powrocie 
córek do domu. Ich opiekunem na czas podróży zostaje major Marcus Merrivale… 

Literatura  polska
Małgorzata Warda 
ŚRODEK	LATA

 Pewnego dnia- rzecz się dzieje w Trójmieście – znika Sylwia, dziewczyn z dobrego domu. 
Po roku poszukiwań, kiedy już nikt nie wierzy w jej odnalezienie, młoda dziennikarka rozpo-
czyna własne śledztwo. Taki jest punkt wyjścia „Środka lata”. Ale wątek kryminalny to tylko 
pretekst – w tej bogatej w obserwacje obyczajowe, świetnie skonstruowanej i napisanej historii 
pytanie o winnego nie jest wcale najważniejsze. 

Literatura młodzieżowa 
Rosie Rushton  
WYSZŁA	Z	DOMU…

  Życie piętnastoletniej Katie nie może być już cięższe. Nagła śmierć ojca wszystkim trojgu 
w ich domu dopiekła. Choć młodszy brat Tom chyba mniej rozumie, a w dodatku jest chory 
na autyzm. Matka potrafi tylko topić smutki w szklaneczce brandy i robić awantury córce. 
A kolejna ostra kłótnia właśnie przeważyła szalę. Katie mówi: dość. Zwłaszcza, że poznała  Jo-
ego, przystojniaka z samochodem, który zabierze ją daleko od domu. Na krótko – ale tak, żeby 
przestraszyć mamę. I teraz chodzi tylko o jedno: żeby nie doszło do kolejnej tragedii w rodzinie 
Katie… 

Z BIBLIOTECZNEJ  PÓŁKI
Barbara  Charaziak






