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K

olejne wydanie „Gazety Kłomnickiej” jest już dostępne dla Państwa zarówno w
formie papierowej, jak i elektronicznej na stronie internetowej gminy. Za nami
wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych, w których gmina Kłomnice brała czynny udział, podkreślając swoją obecność, także na imprezach
szczebla powiatowego. Działania gminy to w głównej mierze realizacja oczekiwań
mieszkańców i zadań własnych. Sprawą priorytetową jest poprawa jakości wody
zaopatrującej mieszkańców z ujęcia w Witkowicach. Dlatego też planujemy jeszcze
w roku bieżącym wykonać otwory eksploatacyjne w miejscowości Zdrowa, a w przyszłym roku zamierzamy wykonać połączenie studni z ujęciem wody w Witkowicach.
Mam nadzieję, że wreszcie osiągniemy lepsze parametry wody pitnej.
Jak co roku wykonujemy remonty dróg gminnych w postaci nakładek asfaltowych. W roku bieżącym przeprowadziliśmy remonty dróg na długości ok 700 m na
kwotę 230 tys. zł. Oprócz remontów w miarę możliwości dokonujemy przebudowy
dróg gminnych i tak obecnie wykonywana jest przebudowa ulicy Dworcowej w
Kłomnicach, która będzie stanowiła połączenie dwóch ważnych dróg – powiatowej
i krajowej. Jednocześnie stanowić będzie wygodny dojazd do targowiska gminnego,
przy którym powstaną dodatkowe miejsca parkingowe od strony torów kolejowych.
Również wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa dróg w miejscowości Kużnica –
Błonie na odcinku 400 m.
Przejeżdżając przez Kłomnice można zaobserwować zaawansowane prace przy
odtwarzaniu chodników w centrum miejscowości. Poprawa wizerunku miejscowości Kłomnice, oraz bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą priorytetową, o którą
zabiegano przez lata.
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Nowe chodniki

w centrum Kłomnic
Dobiega końca długo oczekiwana przebudowa drogi krajowej w Kłomnicach.
Po wymianie nawierzchni i krawężników w 2016 roku teraz przyszła kolej na
budowę chodników z kostki brukowej wzdłuż ul. Częstochowskiej w centrum
Kłomnic. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad.

W

wyniku wieloletnich starań organów
Gminy, w dniu 19 sierpnia Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła inwestycję, tj. budowę chodników
przy ul. Częstochowskiej w miejscowości

Kłomnice – informuje Piotr Juszczyk, wójt
Gminy Kłomnice. Jednocześnie pragnę podziękować za wsparcie w działaniach zmierzających do zrealizowania tego zadania Pani
Lidii Burzyńskiej Poseł na Sejm RP.

Poprawa jakości

wodyw Witkowicach
pitnej

Jesteśmy coraz bliżej poprawy jakości wody pitnej z ujęcia w Witkowicach,
które zaopatruje dziś blisko tysiąc gospodarstw domowych z naszej gminy. We
wrześniu bieżącego roku wójt Gminy Kłomnice podpisał umowę na wykonanie
otworów eksploatacyjnych dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Zdrowa,
które będzie docelowo zasilać w wodę ujęcie w Witkowicach.

P

race poszukiwawcze za wodą o dobrych
parametrach jakościowych rozpoczęły
się już w maju tego roku, kiedy to wiercono
próbne odwierty w tym rejonie. Mamy nadzieję że w bieżącym roku uda się wykonać
ten pierwszy a zarazem najważniejszy krok,

w celu poprawy jakości parametrów wody
pitnej. Wykonawcą odwiertów jest Zakład
Usług Studziennych z Kielc, z którym podpisano umowę na łączną wartość 296,5 tys.
zł.
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Konkursy na Nowe przepisy
dyrektorów w sprawie wycinki drzew
szkół
Michał Jamróz

Robert Gonera

Wiosną bieżacego roku powołano
dyrektorów 4 placówek oświatowych
na nową kadencje. W Zawadzie
i Witkowicach szkołami pokierują
dotychczasowi dyrektorzy – Dorota
Kowalik i Marian Szyszka.
Szkoła Podstawowa w Garnku ma
nowego dyrektora – Katarzynę
Jurkowską. Podobnie Szkoła
Podstawowa w Rzerzęczycach, gdzie
dyrektorem został Artur Raźniak.

W

raz z końcem roku szkolnego 2016/2017
dobiegły końca kadencje dyrektorów 3
zespołów szkół, natomiast jednym kierował do
30 czerwca powołany czasowo na to stanowisko nauczyciel. Tym samym, zgodnie z art.
36a ustawy o systemie oświaty, Wójt Gminy
Kłomnice ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów placówek w Rzerzęczycach, Garnku,
Witkowicach i w Zawadzie.
W wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia Dyrektorem Zespołu
Szkół w Rzerzęczycach został pan mgr Artur
Raźniak, nauczyciel zatrudniony w placówce
w Zawadzie. Pan Artur objął swoje stanowisko
z dniem 1 lipca 2017r. i otrzymał powołanie do
dnia 31 sierpnia 2021 roku.
W dniu 26 maja odbyły się pozostałe trzy
konkursy. W ich wyniku stanowisko Dyrektora
w Szkole Podstawowej w Witkowicach powierzono Pani mgr Dorocie Kowalik, natomiast
stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Zawadzie - Panu
mgr Marianowi Szyszce. W obydwu przypadkach konkurs wygrali kandydaci, którzy
pełnili dotychczas funkcje w wymienionych
placówkach.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku
nie został rozstrzygnięty. W związku z tym
Wójt Gminy powierzył to stanowisko, w porozumieniu z Kuratorem Oświaty, Pani mgr
Katarzynie Jurkowskiej, zatrudnionej dotychczas w Zespole Szkół w Kłomnicach. Cała trójka otrzymała powierzenia na okres 5 lat, tj. od
dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia
2022 roku.
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17 czerwca 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz
z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Zgodnie ze znowelizowaną
ustawą o ochronie przyrody zgłoszeniu nie podlegają drzewa, jeżeli ich obwód pnia
na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku
pozostałych gatunków drzew.

J

eżeli drzewo ma większy obwód, jego
planowaną wycinkę należy zgłosić
w Urzędzie Gminy.
Po dokonaniu zgłoszenia, gmina ma 21
dni, na dokonanie oględzin drzew, które
miałyby zostać wycięte. Następnie samorząd ma 14 dni na wydanie ewentualnego
zakazu. Pracownik Urzędu dokonuje sprawdzenia np. czy drzewo bądź drzewa nie są
chronione.
Urząd może nie zgodzić się na wycinkę
m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego lub jeśli drzewo nosi znamiona drzewa pomnikowego. Jeśli w ciągu dwóch
tygodni Wójt nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzw. milcząca zgoda, to właściciel
nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.
Zgodnie z nowelizacją maksymalna stawka
za wycinkę nie może przekraczać 500 zł za
jeden centymetr obwodu usuwanego drzewa.
Opłata ta naliczana jest w przypadku wycinki
związanej z prowadzeniem działalności lub
jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania
oględzin działki przez pracownika Urzędu
właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę
związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części
nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa.

Uporządkowanie działek!
Wójt Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250
z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kłomnice Rozdział 2 § 5 ust. 2, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania
na terenie ich nieruchomości porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego.

Z

achwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych
oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe
dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane i niekoszone
działki wpływają negatywnie na estetyczny
wygląd terenu naszej gminy oraz stają się
sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni.
Właściciele nieruchomości zgodnie
z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz.
250 z późn. zm.) są również zobowiązani
do utrzymania czystości i porządku przez

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za
taki chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.
Wobec powyższego przypominamy
mieszkańcom gminy o wykonywaniu
obowiązków w zakresie utrzymania
swoich posesji jak i terenu przed posesją w należytym stanie. Pamiętajmy,
że dbanie o wygląd własnych nieruchomości wpływa na wizerunek całej
naszej gminy!
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Fundusz sołecki Kolejny
Ewelina Wilk

na 2018 rok

W dniu 21 czerwca 2017 roku Rada Gminy Kłomnice podjęła Uchwałę
nr 244.XXXIII.2017 w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego.
Na jej podstawie zwiększono środki przypadające sołectwom Gminy Kłomnice
o 100% w stosunku do kwoty obliczanej na podstawie wzoru zawartego w art.3
ust 1 ustawy z dnia 21 luty 2014 o funduszu sołeckim.
Podział środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przypadający na poszczególne
sołectwa przedstawia się następująco:
Sołectwo

Ludność

Środki funduszu
sołeckiego
- ustawowe

Zwiększone
o 100 %

Kłomnice

2 837

33 060,80 zł

66 121,60 zł

Rzerzęczyce

1792

33 060,80 zł

66 121,60 zł

Zawada

889

33 060,80 zł

66 121,60 zł

Skrzydlów

878

33 060,80 zł

66 121,60 zł

Garnek

799

33 027,74 zł

66 055,48 zł

Witkowice

690

29 424,11 zł

58 848,22 zł

Rzeki

659

28 399,23 zł

56 798,46 zł

Zdrowa

627

27 341,28 zł

54 682,56 zł

Konary

584

25 919,67 zł

51 839,34 zł

Nieznanice

581

25 820,49 zł

51 640,98 zł

Karczewice

490

22 811,95 zł

45 623,90 zł

Pacierzów

472

22 216,86 zł

44 433,72 zł

Adamów

424

20 629,94 zł

41 259,88 zł

Chorzenice

423

20 596,88 zł

41 193,76 zł

Lipicze

315

17 026,31 zł

34 052,62 zł

Bartkowice

296

16 398,16 zł

32 796,32 zł

Michałów

173

12 331,68 zł

24 663,36 zł

Niwki

153

11 670,46 zł

23 340,92 zł

Michałów Rudnicki

151

11 604,34 zł

23 208,68 zł

Chmielarze

122

10 645,58 zł

21 291,16 zł

Kuźnica

121

10 612,52 zł

21 225,04 zł

Zberezka

107

10 149,67 zł

20 299,34 zł

Śliwaków

80

9 257,02 zł

18 514,04 zł

ogółem

13 663

498 127,09 zł

996 254,18 zł

W chwili obecnej trwają zebrania sołeckie sołectw Gminy Kłomnice w celu rozdysponowania
środków przewidzianych na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.		
							

projekt
edukacyjny
z unijnym

dofinansowaniem
Robert Kępa
Przygotowany przez Urząd Gminy
Kłomnice projekt „Podstawowa sprawa
– wiedza!” adresowany do uczniów szkół
podstawowych z Gminy Kłomnice został
dofinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

P

rojekt będzie realizowany w ramach
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego, którego celem jest wsparcie placówek oświatowych,
w których wyniki egzaminów są niższe niż średnia w województwie śląskim. Głównym celem
projektu jest wzmocnienie jakości i podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej w 4 takich
placówkach na terenie naszej gminy – Szkoła
Podstawowa w Kłomnicach, Witkowicach,
Garnku oraz w Skrzydlowie.

{

W ramach projektu
zostaną podjęte działania
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji kluczowych
wśród 331 uczniów, w tym 175
uczennic.

{

w Gminie Kłomnice

Głównymi działaniami zaplanowanymi
w projekcie są organizacja zajęć pozalekcyjnych
z zakresu nauk przyrodniczych i matematyki w 4
placówkach uczestniczących w projekcie oraz
doposażenie tych placówek w sprzęt komputerowy, książki i pomoce dydaktyczne oraz przygotowanie pracowni do nauczania przedmiotów
przyrodniczych i matematyki w szkołach podstawowych w Witkowicach, Garnku i Skrzydlowie.
Całkowita wartość projektu to 515062,20
zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej to 463555,98 zł. Projekt realizowany
będzie na terenie Gminy Kłomnice w okresie od
1 października 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
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wymiana
pieców trwa
W dniu 6 czerwca 2017 roku w siedzibie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wójt Gminy
Kłomnice podpisał umowę o dofinansowanie
zadania pod nazwą „Realizacja Programu
ograniczenia niskiej emisji w Gminie Kłomnice na
lata 2017-2020 Etap I: rok 2017 na kwotę 527 000,00 zł.

D

zięki zawartej umowie zlikwidowane zostaną źródła ciepła opalane paliwem stałym w 74 budynkach,
a w ich miejsce zostaną zamontowane 74 nowe źródła
ciepła spełniające najwyższe wymagania dotyczące ekologii wynikające z klasy 5. W wyniku przeprowadzonych
działań zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający
na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
do atmosfery.
Mieszkańcy zakwalifikowani do Programu rozpoczęli realizację operacji polegającej na wymianie pieca na ekologiczny niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pomiędzy mieszkańcem a Gminą. Realizacje operacji wszyscy mieszkańcy
zakończą w dniu 30 września 2017 roku.
Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie
Gminy Kłomnice będzie kontynuowany także w kolejnych
latach jednakże termin naboru wniosków na rok 2018 nie
jest jeszcze znany. O terminie naboru wniosków na rok
2018 mieszkańcy Gminy Kłomnice zostaną poinformowani w kolejnym numerze Gazety Kłomnickiej.

Ruszyły inwestycje

drogowe

Tradycyjnie druga połowa roku w Gminie Kłomnice stoi pod znakiem
inwestycji drogowych. Właśnie oddano do użytku część ul. Sobieskiego
w Nieznanicach oraz ul. Słoneczną w Michałowie Kłomnickim, trwają
prace związane z budową ul. Dworcowej w Kłomnicach.

W bieżącym roku wyremontowano: część ul. Sobieskiego w Nieznanicach
oraz ul. Słoneczną w Michałowie Kłomnickim. Koszt prac to kwota: 176 tys.
zł. Położono nakładkę asfaltową na długości 595 m wraz z utwardzonymi
poboczami. Wykonawcą robót była firma „DOMAX” z Boronowa.
Rozpoczęto prace przy przebudowie ul. Dworcowej w Kłomnicach.
Podpisano umowę na wykonanie prac również z firmą „DOMAX”. Koszt robót
to kwota. ponad 800 tys. zł. Zostanie wykonana nakładka asfaltowa na długości
923 mb. wraz z poboczami. 				
MB
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Aneks na odbiór
odpadów Podpisany
Uprzejmie informujemy, że w wyniku zamówienia
uzupełniającego w dniu 30 sierpnia 2017 został
podpisany aneks do umowy na odbiór odpadów
z nieruchomości zamieszkałych.

U

sługę odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Gminy Kłomnice w okresie
od października 2017 roku do marca 2018 roku świadczyć będzie konsorcjum firm „ZOM STRACH” Sp. z o.o.
ul. Gminna 75, 42-221 Częstochowa oraz Zakład
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98,
42-274 Konopiska.
Harmonogram wywozu odpadów będzie dostarczany
przez firmy odbierające odpady pod klapę pojemników
z odpadami zmieszanymi podczas wrześniowego odbioru odpadów oraz opublikowany na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
ZMIESZANE, SEGREGOWANE, BIO (PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ) POPIÓŁ (PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ)
Obręb

X

XI XII

Chorzenice, Nieznanice

13

15

14

Garnek, Kuźnica

16

16

15

Karczewice, Pacierzów

17

17

18

Konary, Lipicze, Jamrozowizna

19

20

19

Śliwaków, Zawada, Zberezka

20

21

20

Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża,
Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa

23

22

21

Michałów Rudnicki, Witkowice

23

23

19

24

23

22

24

24

20

25

27

21

27

28

21

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa,
Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna,
Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, Pustkowie
Kłomnickie
Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23), Huby
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice ul.
Dworska, Bartkowicka
Adamów ul. Rycerska nr 19,21,23 Niwki,
Przybyłów, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa,
Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna,
Witkowska, Wolności, Zachodnia
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna,
Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna

Obręb

X

XI

XII

Michałów Rudnicki, Witkowice
Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23), Huby
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice ul.
Dworska, Bartkowicka
Adamów ul. Rycerska nr 19,21,23
Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce: ul. Bagnista,
Brzozowa, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna,
Witkowska, Wolności, Zachodnia
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna,
Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna

02

02

01

03

03

04

03

06

05

04

07

06

Skrzydlów

04

08

07

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

05

09

08

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa,
Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka,
Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa,
Wrzosowa

09

10

11

Chorzenice, Nieznanice

25

24

27

Garnek, Kuźnica

25

24

27

Karczewice, Pacierzów

26

27

27

Konary, Lipicze, Jamrozowizna

26

27

28

27

28

28

27

28

28

27

29

22

Skrzydlów

27

29

22

Śliwaków, Zawada, Zberezka

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

30

30

28

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa,
Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa,
Strażacka, Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa,
Południowa, Wrzosowa

31

30

29

Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża,
Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka,
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska,
Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (PAŹDZIERNIK)

SZKŁO (LISTOPAD)
Obręb

XI

Michałów Rudnicki, Witkowice

15

Niwki, Przybyłów

15

Huby

17

Skrzydlów

17

Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

17

Adamów (oprócz ul. Rycerska nr 19,21,23)

20

Adamów ul. Rycerska nr 19,21,23
Rzerzęczyce

20

Bartkowice, Michałów Kłomnicki
Kłomnice ul. Dworska, Bartkowicka

21

Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa,
Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka,
Wesoła, Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa,
Wrzosowa

21

Chorzenice, Nieznanice

24

Garnek, Kuźnica

24

Karczewice, Pacierzów

27

Konary, Lipicze, Jamrozowizna

27

Śliwaków, Zawada, Zberezka

28

Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska,
Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa

28

Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka,
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska,
Pocztowa, Pustkowie Kłomnickie

29

Miejscowość

Termin

Adamów, Huby, Przybyłów, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Trząska

2

Chorzenice, Janaszów, Jamrozowizna, Lipicze, Michałów
Kłomnicki, Michałów Rudnicki,Nieznanice, Pustkowie
Kłomnickie, Witkowice, Zdrowa

3

Konary, Śliwaków, Zawada, Zberezka

4

Bartkowice, Chmielarze, Karczewice, Kuźnica, Niwki,
Pacierzów

9

Kłomnice

10

Garnek, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie

13

Odpady wielkogabarytowe odbierać będzie firma: PZOM Strach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych przed posesję do godziny 7:00 lub poprzedniego dnia prosimy wystawiać: stoły, szafy,
krzesła, tapczany, komody, sofy, drzwi (bez elementów szklanych),
dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, zabawki
dużych rozmiarów, elementy wyposażenia sanitarnego tj.: umywalki,
wanny, miski wc, kabiny prysznicowe (bez elementów szklanych).
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: opony, odpady
budowlane i remontowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny.
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Rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego
W

73. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego władze Gminy
Kłomnice, koło Związku Kombatantów
RP w Kłomniach, dyrekcja Zespołu Szkół
w Kłomnicach oraz harcerze 35. Kłomnickiej
Drużyny Harcerskiej „Płomień” złożyli kwiaty
i zapalili znicze na mogiłach polskich patriotów z okresu II Wojny Światowej. Podczas spotkania dh Jędrzej Moderski, harcerz Szarych
Szeregów przybliżył historię powstańczego
zrywu oraz jego znaczenie dla historii Polski.
Podczas uroczystości władze gminy reprezentowała Barbara Mizera, sekretarz Gminy
Kłomnice. 			
Red.

Uroczystości
wybuchu II Wojny
Światowej
1

września o godzinie 10.00 na cmentarzu
parafialnym w Kłomnicach odbyły się uroczystości 78. rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej.
Uroczystości rozpoczęły się na parafialnym cmentarzu w Kłomnicach przy grobie
żołnierzy września 1939 r. Uroczystości rozpoczął wójt Gminy Kłomnice Piotr Juszczyk,
głos zabrała Lidia Burzyńska – poseł na Sejm
RP, modlitwę za poległych poprowadził ks.
Mirosław Turoń – proboszcz kłomnickiej parafii, całość prowadziła harcmistrz Agnieszka
Borowiecka. Podczas uroczystości obecne były
poczty sztandarowe szkół z terenu Gminy
Kłomnice, kombatanci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, sołtysi i radni oraz licznie przybyli
mieszkańcy.
Uroczystości zostały zakończone apelem
poległych przy odbudowanym staraniem
Urzędu Gminy Kłomnice grobie kilkudziesięciu ofiar bombardowania Kłomnic 2 września
1939 r. 				
RK
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Dotacje na rozwój firm
Robert Kępa
Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” ogłasza nabory wniosków
o dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej i na rozwój działalności
gospodarczej. Nabory wniosków potrwają od 26 września do 11 października 2017 roku.
Podejmowanie działalności gospodarczej:
• kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, wypłacana jest w formie premii;
• wnioskodawca musi być mieszkańcem jednej
z 6 gmin LGD (Dąbrowa Zielona, Kruszyna,
Kłomnice, Mykanów, Miedźno, Rędziny);
• wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie;
• wnioskodawca przez minimum 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadził
działalności gospodarczej;
• zakładana działalność gospodarcza musi być
zarejestrowana i firma prowadzona na obszarze jednej z 6 gmin LGD;
• otrzymując dofinansowanie wnioskodawca
jest zobowiązany utworzyć minimum jedno
miejsce pracy (1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum 2 lata;
• operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele Strategii Rozwoju Lokalnego
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz
uzyskać minimalną liczbę punktów z kryteriów wyboru.
Rozwój działalności gospodarczej:
• kwota dofinansowania wynosi od 25 000 do
300 000 zł, wypłacana jest w formie refundacji tzn. po zrealizowaniu operacji, maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70%

kosztów kwalifikowalnych jeśli o dofinansowanie ubiega się firma prowadzona przez
kobiety (grupa defaworyzowana określona
w LSR) i do 50% dofinansowania dla pozostałych podmiotów (w tym spółek);
• wnioskodawca prowadzi firmę co najmniej
365 dni (nie wliczając okresów zawieszenia
działalności);
• jeśli wnioskodawca skorzystał ze środków
PROW na lata 2014-2020 na założenie firmy
to upłynęło minimum 2 lata od dnia przyznania pomocy;
• firma jest prowadzona jako mikro lub małe
przedsiębiorstwo;
• otrzymując dofinansowanie wnioskodawca
jest zobowiązany utworzyć minimum jedno
miejsce pracy (1 etat rozliczany średniorocznie) i utrzymać je przez minimum 3 lata;
• operacja (pomysł na biznes) musi realizować cele Strategii Rozwoju Lokalnego
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz
uzyskać minimalną liczbę punktów z kryteriów wyboru.
Przed przystąpieniem do konkursu warto zapoznać się z dokumentami, które znajdą
Państwo naszej stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl w zakładce «Do pobrania»
oraz «Konkursy».

Piotr Woldan w uczniowskiej

Elicie Częstochowy

Świetne wyniki w nauce oraz artystyczne sukcesy Piotra Woldana na arenie krajowej
i międzynarodowej zostały docenione przez Prezydenta Częstochowy – Krzysztofa
Matyjaszczyka.

P

iotr – absolwent Zespołu Szkół
w Zawadzie, a obecnie uczeń 1-szej klasy
VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Częstochowie, jako jedyny ze
swojej szkoły został uhonorowany nagrodą dla
szczególnie uzdolnionych uczniów. Prezydent
wyróżnił 20 uczniów spośród wszystkich częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Te wszystkie artystyczne sukcesy oraz
osiągnięcia w nauce nie umknęły również
uwadze Europoseł Jadwidze Wiśniewskiej,
która w dowód uznania nagrodziła Piotra

Woldana wycieczką (w dniach 23-27 czerwca 2017 r.) do Brukseli, podczas której zwiedzi Parlament Europejski, stolicę Belgii oraz
Gandawę i Brugię.
Za Piotrem kolejne wyzwanie, bowiem
18 czerwca br. wystąpił na deskach scenicznych słynnej krakowskiej „PIWNICY POD
BARANAMI”.
Gratulując nagród, życzymy powodzenia
i dalszych artystycznych sukcesów oraz szóstek na świadectwie szkolnym.
Red.
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Jesteśmy od Kochanowskiego….
Karolina Stanisz
Pod hasłem „Nie porzucaj nadzieje….” w Zespole Szkół w Witkowicach odbyły się
kolejne obchody Dnia Patrona. Zgodnie z tradycją, uczniowie naszej szkoły mogli
uczcić pamięć swego Patrona Jana Kochanowskiego i na nowo odkryć uniwersalność
przekazów jego dzieł.

Z

aproszeni goście: ks. proboszcz parafii Witkowice Tomasz Dyjan, Sekretarz
Gminy Kłomnice p. Barbara Mizera, sołtys
Chorzenic p. Janusz Bławat, p. Andrzej
Borkowski, przewodnicząca Rady Rodziców
p. Ewa Owczarek, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły w części
artystycznej mieli okazję wysłuchać wierszy,
trenów oraz pieśni Jana Kochanowskiego
w wykonaniu uczniów. Chór szkolny w wyjątkowych utworach przypomniał nam
o pięknie otaczającej przyrody, miłości do

Boga i Ojczyzny oraz o tym, by „…szukać
w sercu nadziei/ bo ma ją każdy, choć nie
wie, że ją ma/ Ona ugasi grom wojny, ochroni czasu rzekę/ i sen spokojny wszystkim
ludziom da”.
Po części artystycznej zostały wręczone nagrody w konkursach przygotowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół
w Witkowicach, tematycznie związanych
z osobą Patrona. W Gminnym Konkursie
„Strój z Epoki Jana Kochanowskiego” dla
uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Logolandia
Karolina Stanisz, Mariola Królik

Wszystkim rodzicom zależy na harmonijnym rozwoju swojego dziecka. Szkoły
i przedszkola naszej gminy od lat wspierają te działania, by przedszkolak, a potem
uczeń miał równe szanse edukacyjne.

J

edną z osób wspierających takie działania
w placówkach jest logopeda. Zajmuje się
on profilaktyką zapobiegającą powstawaniu
wad wymowy, organizuje pomoc w formie
zajęć indywidualnych i grupowych, współpracuje z rodzicami i innymi specjalistami. Dla wsparcia działań logopedycznych
w Szkole Podstawowej w Witkowicach po
raz drugi odbył się konkurs „Logolandia”.
Jego celem było rozbudzanie twórczości

językowej dzieci, szczególnie tych z problemami w mówieniu i pisaniu. Uczniowie klas
I-III szkół postawowych mieli za zadanie
ułożenie wierszyka z określonymi głoskami i zilustrowanie go w dowolnej technice
plastycznej. Bardzo cieszymy się, że konkurs
znowu cieszył się popularnością i nadesłano tak wiele prac. A oto laureaci konkursu,
którzy swoje wiersze mogli zaprezentować
podczas uroczystego wręczenia nagród:

organizowanego przez p. Mariolę Królik
i p. Dorotę Grzesik laureatami zostali: I miejsce: Zuzanna Niedzielska (SP
Konary), Bartosz Bąk (SP Kłomnice), II
miejsce: Dorota Stanisz (SP Kłomnice),
Maja Duda (SP Konary), III miejsce: Nikola
Matuszczyk (SP Witkowice), Fabian
Chrząstek (SP Rzerzęczyce), wyróżnienia
otrzymali: Amelia Zasępa (SP Witkowice),
Marta Grabałowska (SP Witkowice), Agata
Kowalik (SP Rzerzęczyce), Gabriela Łukasik
(SP Rzerzęczyce), Mateusz Stanisz (SP
Witkowice).
W III Powiatowym Konkursie Literackim
dla kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, organizowanym przez p. Małgorzatę
Gonerę i p. Joannę Tomaszewską- Kubik
nagrody otrzymali: w kat. GIMNAZJUM
– I miejsce Natalia Łapaj (Gimnazjum
Mstów), II miejsce Oliwia Palacz
(Gimnazjum Rędziny), Joanna Wasilenko
(Gimnazjum Kłomnice), III miejsce Lena
Anklewicz (Gimnazjum Rzerzęczyce),
Natalia Wołowiec (Gimnazjum nr 1
w Częstochowie), wyróżnienia: Rozalia
Ligocka (Gimnazjum Kłomnice), Dorota
Wyszka (Gimnazjum Rzerzęczyce) oraz
Tomasz Derda (Gimnazjum Rzerzęczyce);
kat. SZKOŁA PODSTAWOWA – I miejsce
Marcelina Kubik (SP Witkowice), II miejsce
Aleksandra Wasik (SP Rędziny), Małgorzata
Witczak (SP Witkowice), III miejsce
Bartłomiej Rozenberg (SP Rędziny), wyróżnienia: Marta Koźmińczuk (SP Borowno),
Sara Dziubek (SP Witkowice).
Każdy, kto codziennie przechodzi przez
progi szkoły w Witkowicach, jest dumny,
że może być jej częścią, może tworzyć jej
historię i w przyszłości wspominać szkołę jako drugi dom. Bo jak p. dyrektor
Dorota Kowalik powiedziała: „Jesteśmy od
Kochanowskiego!”.

miejsce I – Maja Aljewicz (ZS Witkowice),
Piotr Koza (ZS Konary), Dorota Stanisz (ZS
Kłomnice), miejsce II – Zuzanna Niedzielska
(ZS Konary), Bartosz Bąk (ZS Kłomnice),
Maja Dzionek (ZS Rzerzęczyce), miejsce
III – Jarosław Kłak (ZS Kłomnice), Alicja
Motyl (ZS Witkowice), Błażej Kubik (ZS
Witkowice), Zofia Boral (ZS Skrzydlów),
wyróżnienia – Anna Będuch (ZS Skrzydlów),
Weronika Kubasiak (ZS Zawada), Eliza
Rak (ZS Skrzydlów). W osobnej kategorii
byli uczniowie klasy „0” – I miejsce zajęła Karolina Mackiewicz (ZS Garnek) oraz
Maja Tomaszewska (ZS Garnek), II miejsce Stanisław Misiewicz (ZS Kłomnice), III
miejsce Borys Derda (ZS Rzerzęczyce).
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
udziału w przyszłym roku.
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Powiatowa Sesja Ekologiczna
w ZS w Konarach
Kinga Pietraszewska
Tegoroczna sesja ekologiczna zorganizowana w naszej szkole 2 czerwca 2017 r.
odbywała się pod hasłem „Bliżej natury”, podobnie jak obchodzony w kwietniu br.
Dzień Ziemi. Światowy Dzień Ziemi to święto jednoczące całe społeczeństwo, uczące
troski o dobro wspólne, mówiące o tym czym jest środowisko naturalne, przyroda,
ziemia i jak ludzie mają się wobec ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym
pokoleniom.

T

egoroczna sesja ekologiczna była poświęcona różnorodności biologicznej
i jej ochronie. Jest to temat ważny, zwłaszcza
w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu
zanieczyszczeń wód i powietrza.
O godz. 09:00 powitani zostali wszyscy przybyli uczniowie oraz nauczyciele
przez Panią Annę Gałę - Dyrektor Zespołu
Szkół w Konarach. W murach naszej szkoły
miło było nam gościć przedstawicieli władz
powiatowych: Członka Zarządu Powiatu
Częstochowskiego - Pana Jana Miarzyńskiego
oraz reprezentującego Radę Powiatu - Pana
Leszka Wiśniewskiego, a także sekretarza
Gminy Kłomnice - Panią Barbarę Mizerę.
W ramach sesji ekologicznej odbył się konkurs wiedzy, do którego przystąpili uczniowie gimnazjum w: Kłomnicach, Konarach,
Kruszynie, Mykanowie, Rzerzęczycach oraz
Widzowie.
10

„

Z pewnością ważnym punktem tamtejszej
uroczystości były warsztaty ekologiczne, które
zostały poprowadzone przez Panią metodyk
WOM-u Aleksandrę Krawczyk. Podczas prelekcji uczestnicy mogli się dowiedzieć wielu
ciekawostek odnośnie osobliwości przyrodniczych Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Bliski kontakt z przyrodą pozwala
człowiekowi wyczytać najgłębszy
sens istnienia świata.
„Księga przyrody.” Św. Jan Paweł

Przebieg całego spotkania uświetnił
występ artystyczny w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół w Konarach. Przygotowali oni
przedstawienie pt. „Dzień młodego ekologa”,
którego tematyka po części nawiązywała do
tematyki sesji.

Wszyscy biorący udział w konkursie wykazali się wysokim poziomem wiedzy z przedmiotów: biologia, geografia i chemia. Nie są
im obce zagadnienia związane z globalnym
zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego
i zasobów przyrody - znają skutki oraz przyczyny zanieczyszczeń biosfery, posiedli wiedzę na temat ochrony przyrody.
Poziom wiedzy uczestników konkursu był
wyrównany, po teście okazało się, że I miejsce
zajęła Kinga Pietraszewska z ZS w Konarach,
II miejsce zajął Adam Politański z ZS
w Rzerzęczycach, a miejsce III zajął Mateusz
Dobrakowski z ZS w Widzowie. Wyróżnienia
otrzymali: Julia Boral z ZS w Kłomnicach,
Wiktor Janeczek z ZS w Mykanowie, oraz
Arkadiusz Kręt z ZS w Widzowie.
Jesteśmy przekonani, że udział w tegorocznej sesji ekologicznej dostarczył pozytywnych emocji i wrażeń wszystkim zebranym,
wzbogacił ich wiedzę na temat podejmowanych działań na rzecz ochrony klimatu, redukcji zanieczyszczeń i biosferze. Mamy też
nadzieję, że poprzez organizowanie tego typu
przedsięwzięć, nigdy nie pozostaniemy obojętni na ekologiczne problemy Ziemi.
Organizatorzy sesji: E.Pośpiech, M.
Fabiszewska, M. Merda.
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Jura Rok Festiwal w Kłomnicach!
Renata Krawiec

25 czerwca 2017 roku na Błoniach przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Kłomnicach
odbyła się trzecia odsłona przedsięwzięcia „Jura ROK Festiwal”, którego
pomysłodawcą i organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

P

atronat nad imprezą objął tegoroczny
gospodarz: Wójt Gminy Kłomnice Piotr
Juszczyk.
Imprezę współorganizowały samorządy
gmin: Kłomnice, Olsztyn, Niegowa, Janów,
Kłobuck, Poczesna. Dotychczasowe edycje odbyły się w Olsztynie (2015) i Niegowie (2016).
Gospodarzem tegorocznej edycji była gmina
Kłomnice. Jura ROK Festiwal to impreza wspierająca tradycje i kulturę ludową oraz promująca
północny region województwa śląskiego, pełnego szlaków turystycznych, ruin zamku i związanych z nim tajemnic.
Uroczystość rozpoczął korowód zespołów
ludowych z towarzyszeniem Orkiestry Dętej
OSP Kłomnice wraz z mażoretkami.
W ramach festiwalu odbył się konkurs
Legendy Jury, który ma na celu ochronę gwary
poprzez pozyskiwanie spisanych gwarą podań,
legend i baśni. Do konkursu zgłosiło się trzynastu uczestników. Prezentowali utwory w języku literackim i gwarze. Przyznano trzy miejsca
i pięć wyróżnień.

Niezaprzeczalnie nasz Przegląd Zespołów
Folklorystycznych „Zza miedzy”, jako widowiskowy, dodał klimatu, barw przez stroje ludowe,
muzykę prostą i trafiającą do każdego odbiorcy. Zapełnił większość czasu festynowego i wyzwolił miłe doznania artystyczne. Do przeglądu
zgłosiło się siedemnaście zespołów z powiatu
częstochowskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego, rawskiego i kłobuckiego.
Wytrawni jurorzy ze Śląska: Jerzy Stasica
i Wojciech Sąkól wraz z Pauliną Zarzycką z ROK
w Częstochowie przyznali trzy główne nagrody.
I tak na kolejnych miejscach uplasowały się zespoły: Folklorystyczny Zespół
Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic, Ludowy
Zespół „Ożarowianki” z Ożarowic, Zespół
Folklorystyczny „Wrzosowianie” z Poczesnej.
Kolejne wyróżnienia przypadły dwóm zespołom: „Wspomnienie” Stare Byliny, pow. rawski
oraz „Grodzianki „ z Grodziska pow. kłobucki
Gratulacje i nagrody oraz dyplomy wraz
z zachęceniem do kultywowania tradycji
swoich regionów „małych ojczyzn” otrzymali

od gospodarza gminy Kłomnice Wójta Piotra
Juszczyka wraz z członkami zarządu powiatu
częstochowskiego: Leonarda Smolarskiego
i Jana Miarzyńskiego, Małgorzaty Majer –
Dyrektor Rok w Częstochowie oraz Katarzyny
Sosnowskiej – Dyrektor GOK w Kłomnicach.
Ponadto popisy artystyczne zespołów, solistów z gmin partnerskich podniosły emocje
i zmianę atmosfery festynu. Nasi artyści, to
oczywiście Grupa Taneczna „Senioritki” i Grupa
ZPiT ”Kłomnickie Płomyczki”.
Odbyło się również kilka konkursów sprawnościowych przeprowadzonych przez p. Pawła
Leśniaka. Ciekawość wzbudzał kiermasz z rękodziełem artystycznym oraz produktami regionalnymi. Wiele radości mieli najmłodsi. Dla
nich organizatorzy zapewnili wesołe miasteczko, malowanie twarzy, szczudlarzy, malowanie
na płótnie i folii.
Atrakcją imprezy był występ zespołu
„Bubliczki” (Finalistów Must be the music z 2015
r.) i koncert DJ Kriss. Warto przypomnieć, bo już
pozostajemy w innej porze roku, że w tę ostatnią sobotę czerwca bawiono się w Kłomnicach
od rana do wieczora. Elementy ludyczne pozostają wciąż na topie, zwłaszcza takie, jak te,
bezpośrednie!
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Festyn Szanty
w Karczewicach
Robert Kępa

Już po raz trzeci Karczewice stały się miejscem znakomitej zabawy. W dniach 1213 sierpnia odbył się Festyn Szanty współorganizowany przez Fundację na rzecz
Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
oraz Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Leśna Kraina. Patronat honorowy nad
imprezą objął Senator RP Ryszard Majer.

O

rganizatorzy zaplanowali dla uczestników wiele atrakcji adresowanych do
publiczności w każdym wieku. Pierwszy
dzień imprezy stał pod znakiem strażackich zmagań w piłce prądowej – Wasserball
Karczewice 2017. W zaciętej rywalizacji o puchar wójta Gminy Kłomnice zwyciężyła drużyna OSP Konary, drugie miejsce Zajęła OSP
Rzerzęczyce, trzecie miejsce OSP Zawada,
czwarte miejsce OSP Karczewice-Garnek.
W części artystycznej wystąpił zespół
Kumosie ze Skrzydlowa, grupa taneczna Senioritki z Kłomnic, Koło Gospodyń
Wiejskich Garnkowianki z Garnka oraz
Orkiestra Dęta OSP Karczewice-Garnek.
Finałem pierwszego dnia festynu była zabawa taneczna z zespołem Ambaras, gwiazdą
muzyki disco polo Dennisem, zespołem Helou
oraz DJ Free.
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Drugi dzień adresowany był przede
wszystkim do rodzin. Atrakcjom na scenie
towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące
jak malowanie twarzy, poszukiwanie pirackiego skarbu, turnieje sprawnościowe prowadzone przez Pawła Leśniaka, wesołe miasteczko i wiele innych. Prawdziwa gratką był
pokaz flyboarding. Na zbiorniku wodnym
w Karczewicach zaprezentowali się zawodowcy, na co dzień prezentujący swoje umiejętności latania w butach wodnych na zalewie
Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Swoich sił w tej
pokazowej dyscyplinie mogli spróbować również uczestnicy festynu.
Na
scenie
zaprezentował
się
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy Klepisko,
Klub Tańca Towarzyskiego Styl, Orkiestra
Dęta OSP Kłomnice oraz młodzi soliści z terenu Gminy Kłomnice – Karolina Bajor, Lena
Bajor, Julia Drożdżyńska i Piotr Woldan, a do

tańca zaprosił DJ KRISS. Finałem imprezy był
koncert zespołu szanty „Sąsiedzi”.
Nie możemy zapomnieć o naszych
przyjaciołach – osobach i instytucjach,
dzięki którym impreza doszła do skutku.
Serdecznie dziękujemy panu wójtowi Piotrowi
Juszczykowi za objęcie patronatu nad turniejem piłki prądowej Wasserball, Gminie
Kłomnice i Gminnemu Ośrodkowi Kultury za
okazane wsparcie i życzliwość, Ministerstwu
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za
wsparcie finansowe, jak również lokalnym
przedsiębiorcom za zaufanie i pomoc: panu
Józefowi Kozie i firmie ZłomStal, Rafałowi
Górze i firmie Trans Góra, Kamilowi i marketowi Mini Mrówka z Garnka, Jarosławowi
Kuklewskiemu i firmie POLMAT, Robertowi
Wójcikowi i firmie VIV, Sylwestrowi Strojcowi
i firmie TRANSYM, Andrzejowi Perlińskiemu
i firmie Perlińscy, częstochowskim firmom
i instytucjom – Regionalnemu Funduszowi
Gospodarczemu S.A., Operatorowi ARP
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Lasom Państwowym
Nadleśnictwu Gidle.
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Festyny jak grzyby po deszczu,

swoje chwalimy!
Renata Krawiec

Już wiele festynów odbyło się w różnych miejscowościach naszej gminy, wszyscy
prześcigali się w atrakcjach, by przyciągnąć rzesze społeczeństwa. Po raz drugi GOK
w Kłomnicach organizował Festyn rekreacyjno- sportowy „Pod Gruszą” w Rzerzęczycach
przy wsparciu LKS Orkan i OSP w Rzerzęczycach. Do festynu przywarła etykieta –
wierna publiczność festynowa, okazująca w dodatku szczere zadowolenie.

O

rganizatorem był Wójt Gminy Kłomnice
– Piotr Juszczyk i GOK w Kłomnicach
oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„Dratwa” z siedzibą w GOK w Kłomnicach.
Partnerem projektu jest Regionalny Fundusz
Gospodarczy S.A. wspierający przedsiębiorczość regionu częstochowskiego, z siedzibą
w Częstochowie, Prezes –zarządu Mirosław
Matyszczak. Wspierający w kosztach organizacyjnych wydarzenia byli sponsorzy: Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddział w Częstochowie –obecna na festynie
kierownik – Beata Kocik Spółka z o.o Operator
ARP Oddział Regionalny w Częstochowie –
Prezes Zarządu – Andrzej Broniewski. Z imprez
towarzyszących: animacje dla dzieci, konkursy
i gry sprawnościowe, malowanie buzi i konkursy
dla dorosłych, stoiska wystawiennicze oraz gastronomia., konkurs wygraj numerek. Pierwszy
dzień bardzo upalny, drugi od godziny osiemnastej, również. Choć festyn w nazwie rekreacyjnosportowy to przewagę mają niezaprzeczalnie
formy artystyczne. I tak w dniu 22 lipca wystąpiła Orkiestra Dęta OSP w Kłomnicach pod
kierunkiem Marcina Gały, mają swoją renomę,
dzięki licznym występom i uczestnictwu w festiwalach, przeglądach orkiestr dętych. Czuje
się wyjątkową dyscyplinę pracy i radość z zainteresowań. O wszystkich pozostałych artystach
można w ten sam sposób napisać! Choć wakacje,
to występowali, ku radości wszystkich zebranych
na festynie. Soliści: Bartek Bąk i Milena Bąk,
Antek Sosnowski, Lena Bajor i Karolina Bajor
oraz Emilka Kugiel. Klub Tańca Towarzyskiego
„Styl” pod kierunkiem Krystiana Chmielarza
i Pokaz akrobatyczny przygotowany pod kierunkiem Beaty Pluty z ZS w Skrzydlowie – zjednał sobie zwolenników takich form wychowania artystycznego dzieci i młodzieży. Zespoły
śpiewacze KGW: „Garnkowianki „ (Agata
Sojda) i „Kumosie” ze Skrzydlowa (Elżbieta

Łągiewka), a także z repertuarem wesołych
melodii ludowych Zespół Obrzędowy „Grusza”
z Rzerzęczyc, przybliżającą historię utworów,
była Zdzisława Sosna. Ale! Babki z Kruszyny
z muzyką i melodiami rozrywkowymi sprawiły
przyjemność uczestnikom festynu. Wisienką
na torcie w wieczornym sobotnim programie
festynu był koncert Zespołu Disco Polo Enjoy.
Kabaret „Cyganki” z Niegowy w drugim dniu
festynu otworzył, po ulewnym deszczu i burzy, miłą atmosferę. W ich wykonaniu etiuda
pt. „Zakręcone tańczą”. Publiczność gromkimi
brawami, przyjęła gości na festynie: Szymona
Giżyńskiego – Posła na Sejm RP wraz z małżonką. Z Regionalnego Funduszu Gospodarczego
S.A. wspierającego przedsiębiorczość regionu
częstochowskiego, z siedzibą w Częstochowie,
Prezesa Zarządu – Mirosława Matyszczaka
wraz z małżonką. Z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Częstochowa
– kierownik Beata Kocik. Członek zarządu
powiatu częstochowskiego – Jan Miarzyński,
zastępca Wójta Gminy Kłomnice – Adam
Śliwakowski i Katarzyna Sosnowska – Dyrektor
GOK w Kłomnicach. Następnie Kapela Grupa
Romana pod kierunkiem Romana Krysta dała
popis z repertuaru miejskiego folkloru, wszyscy zapragnęli potańczyć w niedzielny lipcowy
wieczór. Wytrenowane tancerki Saha i Sonia
wraz z menadżerem i liderem Zespołu Helou
Łukaszem Matuszczykiem zakończyli wieczorny koncert. Wiele emocji dały w ciągu dwóch dni
dyskoteki plenerowe i niezastąpiony D.J. Kriss.
W dniach następnych było zapewne co
wspominać, by w przyszłym roku ożywić,
a może nawet dodać nowe formy z rozrywki?
Kreatywnie i aktywnie było również uczestnikom konkursów rekreacyjno-sportowych dla
dorosłych. I niech tak zostanie, albo lepiej i więcej życzmy sobie tego, obopólnie!

KALENDARIUM
Październik, ListopaD

6 października
Senioriada na Jamrozowiźnie

21-22 października
I Festiwal Modelarski, sala OSP Kłomnice

9 listopada
Konkurs Recytatorski, sala sesyjna Urzędu
Gminy Kłomnice

10 listopada
Spotkanie autorskie z Cezarym Lisem autorem książki „Na usługach Gestapo i
Żandarmerii”, sala OSP Kłomnice

11 listopada
Gminne uroczystosci z okazji Święta
Niepodległości - msza św. w intencji Ojczyzny
oraz uroczystości na cmentarzu w Kłomincach

11 listopada
Wieczornica z okazji 11 listopada – spektakl
„Opowieści z lasu”, sala OSP Kłomnice

18 listopad
Wieczór poezji, Biblioteka Publiczna
w Kłomnicach

25 listopada
Koncert „Za Misia” – impreza charytatywna
na rzecz dzieci z Wileńszczyzny, sala OSP
Rzerzęczyce
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Piknik strażacki
w Zdrowej
Jarosław Łapeta

W dniach 12 i 13 sierpnia po raz kolejny w zdrowej odbył się Piknik Strażacki. Jest to
wydarzenie cykliczne, którego początki sięgają 2006 roku.

P

ierwszy dzień pikniku to oczywiście zawody wędkarskie dla dorosłych i dla dzieci.
W sobotę już o 6 rano do rywalizacji stanęli dorośli, którzy przy padającym deszczu i pomrukach burzy walczyli o XII Puchar Wójta Gminy
Kłomnice. Około godziny 11 wręczono puchaty i nagrody a zwycięzcą tych zawodów został
Bartek Sadziak przed Robertem Zakrzewskim
i Marianem Dąbrowskim. O godzinie 15 do rywalizacji przystąpiły dzieci. Przy lepszych warunkach pogodowych wędkowano do godziny 18.
Zwycięzcą zawodów dziecięcych została Natalia
Zakrzewska przed exe kwo Jakubem Klekotem
i Filipem Gałwą. Dekoracji uczestników dokonał
Wójt Piotr Juszczyk z Zastępcą Wójta Adamem
Śliwakowskim. Po zakończeniu dekoracji przed
remizą bawili się licznie przybyli mieszkańcy
Zdrowej oraz okolicznych miejscowości.
Drugi dzień pikniku rozpoczął turniej siatkowej piłki plażowej, który już po raz ósmy odbywał
się na boisku sportowym w Zdrowej. Do rywalizacji przystąpiło 9 par siatkarskich z Borowna,
Zdrowej, Poraja, Kłobucka, Bytomia. Nad sprawnym i sprawiedliwym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie Zbigniew Warmuz i Andrzej Pałka.
Dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Piotr Juszczyk
w asyście sędziów. Zwycięzcą turnieju została para
Tomasz Kobedza, Łukasz Dąbrowski drugie
miejsce przypadło parze Mariusz Dankowski,
Michał Neczaj (Zdrowa); trzecie miejsce Mateusz
Wartalski, Mikołaj Barczyk a czwarte Bartoszowi
Gołębiowskiemu i Patrykowi Ligockiemu. Przed
remizą już od 14 zaczęła się sprzedaż losów loterii
a od 15 przed remizą miała miejsce wystawa zabytkowych motocykli prezentowana przez Pana
Jana Ferenca z muzeum motocykli w Borownie
i jego kolegów z okolicznych miejscowości, którzy
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prezentowali swoje perełki. Wystawę wspierali druhowie z OSP Zdrowa prezentując zarówno motocykle zabytkowe jak i nowoczesne. Prezentacja
przyciągnęła dużą grupę oglądających. W tym
samym czasie przed remizą swoje umiejętności
w STUNCIE (akrobacjach na rowerach) prezentowali Janek Milc i Konrad Stępień z Kłomnic.
Chłopcy pokazali swoje umiejętności niecodziennego wykorzystania roweru a jednocześnie
wielkiej pasji. Jednocześnie na placu za remizą do
pracy przystąpiła Pani animatorka, która malowała
najmłodszych uczestników pikniku. Oczywiście za
sceną funkcjonowały dmuchańce, a Fabian Dębski
prowadził przejazdy terenowym POLARISEM.
Około 16 przed sceną swój pokaz akrobacji dały
zawodniczki Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego Gmina Kruszyna, które w rytm muzyki przeprowadziły pokaz gimnastyki akrobatycznej. Po występie dziewczyn na placu pojawiła się
młodzieżowa orkiestra dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłomnicach pod batutą Marcina Gały,
która swoim występem umiliła czas uczestnikom
Pikniku. Po występie orkiestry nad głowami naszej
publiczności pojawiły się dwie motolotnie, które zarzuciły nas gradem cukierków. Tą coroczną atrakcję
zorganizował nam Pan Robert Worwąg z Borowna.
Punktualnie o 18 przed naszą publicznością na
scenie pojawił się medalista otwartych mistrzostw
świata w FREESTYLE FOOTBALL, założyciel grupy R-Style i półfinalista programu Mam
Talent Adrian Franc. Adrian jest mieszkańcem
naszej Gminy mieszka w Rzerzęczycach a swoją
pasją zaraża młodzież podczas tego typu pokazów.
Adrian po swoim występie pokazał młodej publiczności kilka tricków a później bardzo długo rozdawał
autografy. Po występie Adriana przed publicznością
wystąpiła Milena Cubała. Mieszkająca w Zdrowej

dziewczyna o niesamowitym głosie zaprezentowała
kilka utworów. Milena jest już laureatką regionalnych konkursów muzycznych i miejmy nadzieję że
niedługo zobaczymy ją na scenach ogólnopolskich.
Tradycyjnie o 20 rozlosowano nagrody główne
w loterii fantowej, a po losowaniu przy muzyce bawiono się do północy kiedy to zakończono PIKNIK
STRAŻACKI OSP Zdrowa.
Wielkie podziękowania kierujemy do sponsorów i wszystkich pracujących przy organizacji
tej fajnej imprezy listę przedstawiamy poniżej.
Zapraszamy już za rok na kolejną edycję tej imprezy.
Wykaz sponsorów Pikniku Strażackiego
OSP Zdrowa w roku 2017: Bank Spółdzielczy
w Kłomnicach, Gmina Kłomnice reprezentowana przez Wójta Gminy Piotra Juszczyka, Adam
Śliwakowski Zastępca Wójta Gminy Kłomnice,
Barbara Mizera Radna Powiatu Częstochowskiego,
Sekretarz UG Kłomnice, Magdalena i Marek
Kowalczykowie Pracownia Artystyczna i Wyroby
Gipsowe Kłomnice, Firma DOTIS Kłomnice,
Firma GOLIARD Rędziny reprezentowana przez
kierownika Mariusza Żyłę, Firma PROCHEM
Kłomnice, Anna i Tomasz Jaśkowscy Firma Flora
Witkowice, Józef Bik Pomoc drogowa i mechanika
pojazdowa Zdrowa, WIMAR Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów Kłomnice Cezary Wilk, Ewa
i Tomasz Drab Sklep EVITA Kłomnice, Wioletta
Małolepsza Salon Fryzjerski Kłomnice, Piotr
Postolski Firma Pono Mebel Zdrowa, Adam
Worwąg Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice,
Wojciech Szymczyk Radny Gminy Kłomnice,
Kazimierz Wilkoszewski Radny Gminy Kłomnice,
Tomasz i Małgorzata Jędrzejczyk punkt wymiany
butli gazowych Zdrowa, Jarosław Łapeta Radny
Gminy Kłomnice, DANKOVSKI LASER
Tomasz Dankowski artystyczne cięcie i grawerowanie Częstochowa, Rafał Rachwalik Firma RAFMOT Kłomnice, Katarzyna i Robert Dębscy Firma
Albert Zdrowa, Andrzej Gorzelak Gospodarstwo
Sadownicze Zdrowa, Dariusz Krakowiak
Firma KRAK-POL Kłomnice, Mechanika
i Elektromechanika Pojazdowa Krzysztof
Skowroński Mykanów, NOVA STODOŁA –
restauracja pizzeria Kłomnice, Sekcja Wędkarska
przy OSP Zdrowa, Aneta Łapeta –skarbnik OSP
Zdrowa, Małopolska Hodowla Roślin Nieznanice
reprezentowana przez Panią Halinę Mazela,
Szkółka drzew Wróblewscy Borowno, Art. Beauty
salon kosmetyczny Monika Żyła Kłomnice,
Małgorzata i Jacek Waliccy Szkółka drzew i krzewów Witkowice, Ewa i Jarosław Dobiech, Dorota
i Włodzimierz Kubik Hurtownia KSK Zdrowa,
Sołectwo Witkowice, Joanna i Grzegorz Kuban,
Kamila i Rafał Matusiak, Agnieszka i Henryk
Gonera, Osoby i instytucje współpracujące i pomagające przy organizacji Pikniku, Robert Worwąg
Pasjonat lotów na motolotni Borowno, Jan Ferec
Pasjonat Motoryzacji Borowno, Ochotnicza Straż
Pożarna Jackowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Kłomnicach, Zespół Szkół w Zawadzie, Gminny
Ośrodek Kultury w Kłomnicach, Zespół Szkół
w Kłomnicach.
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Piknik
Rodzinny
w Karczewicach
Robert Kępa

Gmina Kłomnice

na dożynkach powiatowych
Robert Kępa
Gmina Kłomnice uczestniczyła 27 sierpnia w Dożynkach Powiatowych w Kruszynie.
Dożynkowy wieniec przygotował Zespół Obrzędowy Grusza z Rzerzęczyc, a na
stoisku Gminy Kłomnice dożynkowi goście mogli skosztować wypieków piekarni GS
Kłomnice oraz miodów z pasieki Jerzego Lary z Garnka.

U

roczystości dożynkowe rozpoczęły się
Mszą Świętą w kościele parafialnym
w Kruszynie. Podczas nabożeństwa poświęcono wieńce przygotowane przez reprezentacje gmin z terenu powiatu częstochowskiego.
Wieniec z naszej gminy został przygotowany
przez Zespół Obrzędowy Grusza z Rzerzęczyc.
W uroczystościach dożynkowych uczestniczyło wielu gości, wśród nich Poseł na Sejm

RP Lidia Burzyńska, przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych i gminnych
oraz instytucje i urzędy wspierających na co
dzień rolników. Delegacji Gminy Kłomnice
przewodniczył wójt Gminy Kłomnice Piotr
Juszczyk.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników Dożynek wiele atrakcji na scenie, nie zabrakło wspaniałych degustacji i stoisk, wśród
których stoisko Gminy Kłomnice cieszyło się
największą popularnością. Dożynkowi goście
odwiedzający nasze stoisko mogli skosztować różnego rodzaju ciast z piekarni GS
„Samopomoc Chłopska” Kłomnice, skosztować kłomnickiego chleba ze smalcem oraz
różnego rodzaju gatunków miodów z pasieki
Jerzego Lary z Garnka. Na stoisku nie zabrakło
również różnego rodzaju materiałów promocyjnych oraz najnowszego numeru „Gazety
Kłomnickiej”.

Już po raz trzeci Fundacja na Rzecz
Promocji i Rozwoju Sołectwa
Karczewice wspólnie z Radą Sołecką
Sołectwa Karczewice i Ochotniczą
Strażą Pożarną Karczewice Garnek
współorganizowali Piknik Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka w Karczewicach.

W

tym roku organizatorzy zaplanowali moc atrakcji... dmuchańce, zabawy z animatorkami, malowanie twarzy,
wata cukrowa, bańki mydlane, warkoczyki, balonowe kreacje, pokaz ratownictwa
wykonany przez Grupę Ratownictwa OSP
Karczewice-Garnek, koncert Orkiestry Dętej
OSP Karczewice-Garnek, występy naszych
solistek: Leny Dumin, Mai Góry, Klaudii
Wrońskiej i Julii Drożdżyńskiej. Nie mogłabym również zapomnieć o profesjonalnej obsłudze grilla, którą zapewniła Rada Sołecka.
Całość poprowadziła Anna Kępa – prezes
Fundacji.
Mam nadzieję, że wszyscy opuścili plac
zabaw z uśmiechem. Do zobaczenia za rok.

Dożynki Parafialne w Borownie
Jarosław Łapeta
Tradycją dla Parafii pw Św. Wawrzyńca w Borownie jest organizacja dożynek dla
miejscowości wchodzących w skład tej wspólnoty, dlatego podczas tej uroczystości
nie mogło zabraknąć przedstawicieli miejscowości Zdrowa.

D

ożynki odbyły się w dniu 15 sierpnia
w kościele parafialnym w Borownie. Na
tę okoliczność wykonano okazały wieniec dożynkowy. Zaangażowanie grupy mieszkańców
dało bardzo wymierne efekty. Liczna delegacja
mieszkańców udała się do kościoła na specjalnie przygotowanej i udekorowanej przyczepie. Winiec sołectwa Zdrowa był jednym
z czterech wieńców z parafii pochodzących
z miejscowości Borowno, Grabowa i Jacków.
Uroczysta suma zapoczątkowała tę wspaniałą
uroczystość zwieńczającą pracowity okres dla

mieszkańców wsi jakim są żniwa. Po uroczystościach kościelnych barwny zaprzęg przyjechał do Zdrowej a dalsza część rozrywkowa
miała miejsce w świetlicy OSP Zdrowa. Należy
tutaj podziękować wszystkim paniom, które
przez kilka tygodni przygotowywały okazały
wieniec oraz przygotowały poczęstunek dla
delegacji dożynkowej.
Wicie wieńca mocno zintegrowało grupę
kobiet które zamierzają sformalizować swoją
działalność i dzięki temu zapoczątkują reaktywację koła gospodyń wiejskich w Zdrowej.
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NARODOWE
CZYTANIE
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KŁOMNICACH
Oliwia Politańska
W pierwszą sobotę września b.r. odbyła się kolejna szósta edycja Narodowego
Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. W poprzednich edycjach czytano:
Pana Tadeusza, utwory Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę
Bolesława Prusa oraz Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W tym roku na publiczną
lekturę wybrane zostało Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

A

kcja Narodowego Czytania zorganizowana została przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kłomnicach oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Kłomnicach. Dramat
z podziałem na role został odczytany w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodku Kultury
w Kłomnicach. Na początku głos zabrały
Pani Teresa Raźniak – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kłomnicach i Pani
Katarzyna Sosnowska – dyrektor Gminnego
Ośrodku Kultury w Kłomnicach, które przywitały przybyłych gości oraz przybliżyły
historię akcji Narodowego Czytania, jak
i historię czytanego w tym roku dramatu
Wyspiańskiego.
Narodowe Czytanie jest ogólnopolską akcją publiczną lektury największych
polskich dzieł literackich. Ze względu na
jego powszechny i egalitarny charakter
zostało nazwane „narodowym”. Akcja ma
na celu propagowanie czytelnictwa wśród
Polaków, a także podkreślenie dbałości
o nasz narodowy język. Z każdym kolejnym rokiem, rośnie liczba ośrodków biorących udział w Narodowym Czytaniu,
ukazuje to Polaków jako wspólnotę, która
16

chce i potrafi odwoływać się do fundamentalnych elementów naszego kulturowego
dziedzictwa. Wyboru lektury na szóstą
edycję dokonano jak zawsze na podstawie
głosowania. Tym razem zwycięzcą okazało się Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
Utwór przedstawia autentyczne wydarzenie – wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Ślub miał
miejsce 20 listopada 1900 roku w Bazylice
Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, wesele zaś w podkarpackiej wsi Bronowice,
w chacie Włodzimierza Tetmajera – przyrodniego brata poety młodopolskiego
Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Wesele
składa się z trzech aktów. Akt I jest aktem
realistycznym, napisanym w konwencji komedii realistycznej, akt II jest natomiast
aktem symboliczno-wizyjnym, obie te
konwencje przeplatają się w akcie trzecim.
Utwór ma budowę szopkową. Jest kontynuacją dramatów romantycznych. Przedstawia
sytuację duchową narodu, nawiązując m.in.
do rzezi galicyjskiej z 1846. Autor pokazuje, dlaczego Polacy nie potrafią wywalczyć
niepodległości.

W przygotowania Narodowego Czytania
zaangażował się także Folklorystyczny
Zespół Śpiewaczy „Klepisko”, który zadbał
o oprawę muzyczną widowiska, a także włączył się w czytanie lektury wraz z zaproszonymi gośćmi. Oprócz mieszkańców gminy
Kłomnice, mieliśmy zaszczyt wysłuchać,
przybyłych na tę uroczystość gości. Wśród
wielu osobistości wymienić należy Teresę
Dzielską – aktorkę telewizyjną i teatralną,
która występuje m.in. na deskach częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza,
Wicewójta Adama Śliwakowskiego, Sekretarz
Gminy Kłomnice Barbarę Mizerę, asystentkę
z biura poselskiego Poseł na Sejm RP Lidii
Burzyńskiej – Sylwię Zasępę, przewodniczącego Związku Emerytów i Rencistów –
Ryszarda Całus, członka Zarządu Powiatu
Jana Miarzyńskiego oraz bibliotekarki – Sabinę Wróbel, Dorotę Majchrzak
i Monikę Rączkowska. Wśród czytających
był także proboszcz parafii Zawada ksiądz
Szczepan Wylaź, a także Krzysztof Wójcik,
Marta Gonera, Michał Łągiewka i Oliwia
Politańska. W role Państwa Młodych wcielili się dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach Katarzyna Sosnowska oraz
Dawid Chybalski.
Wszystkich miłośników polskiej literatury zapraszamy na następne Narodowe
Czytanie za rok.
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historia zespołu we wspomnieniach Mirosława Bugały

Jubileusz zespołu Centurion
Wtedy kiedy powstawał zespół Centurion miałem zaledwie 9 lat, ale w zasadzie już
od pierwszych publicznych występów zespołu należałem do grupy jego wiernych
słuchaczy i marzyłem o tym, żeby kiedyś zagrać i zaśpiewać w takim zespole. Jestem
przykładem, że marzenia się spełniają... Na wstępie chcę zaznaczyć, że to co wiem
o historii Centurion-u to nie tylko moje wspomnienia, ale także i przede wszystkim
relacje moich kolegów z zespołu.

C

enturion powstał w roku 1967 z inicjatywy
grupy prawdziwych pasjonatów i zapaleńców, którzy mimo wielu przeszkód postanowili stworzyć w Kłomnicach, prawdziwy
młodzieżowy zespół muzyczny, który mógłby
na żywo prezentować podczas występów aktualne wówczas przeboje, no i także co bardzo
ważne, przygrywać do tańca na organizowanych wtedy wieczorkach tanecznych. Grupa
tych zapaleńców i jednocześnie pierwszy
skład zespołu to: grający na gitarach Wojtek
Lubieniecki, Jurek Wojtasiński i Andrzej
Rachwał - gitara basowa, Jurek Różycki - perkusja i pierwszy wokalista zespołu Bogdan
Siewierski. Zespół nie powstałby jednak gdyby nie praca i zaangażowanie entuzjastów,
którzy wspierali grających we wszystkich innych sprawach. I tak: organizacyjnie ogarniał
wszystko doskonale Tadeusz Juszczyk, ówczesny przewodniczący prężnie działającego koła
Związku Młodzieży Wiejskiej, a także jeden
z pierwszych wokalistów zespołu. W sprawach
dotyczących elektroniki sprzętu muzycznego,
samodzielnie konstruowanych wzmacniaczy
i gitar elektrycznych, nieocenionym okazał
się Tomek Bakalarz. Myślę, że bez jego fachowej wiedzy i pasji zespół by nie powstał,
a na pewno nie byłby w stanie odpowiednio
„głośno” prezentować swoich możliwości.
Niebagatelną rolę odegrał też Andrzej Pikos,
który z tego co wiem, do dziś jest prawdziwym entuzjastą naszego zespołu. To właśnie
on organizował w warsztacie swojego ojca wycinanie z drewnianych desek korpusów gitar,
elementów obudowy wzmacniaczy i kolumn
głośnikowych. Korzystając z okazji, chciałbym
im za to serdecznie podziękować.
W swoich początkach zespół wykonywał
z powodzeniem różne instrumentalne utwory,
a zwłaszcza melodie niezwykle popularnego
wówczas zespołu The Shadows. Do sztandarowych utworów muzycznych z tego okresu
można zaliczyć melodie „Nautilus” i „Apache”
oraz brawurowo wykonywaną do dziś przez
Bogdana Siewierskiego piosenkę pod tytułem
„Dom wschodzącego słońca”.
Jest „końcówka” lat sześćdziesiątych.
Zespół dynamicznie się rozwija, przewijają się
przez niego kolejni gitarzyści: Andrzej Bekus,
bracia Grzegorz i Tadeusz Kułach, Mirosław
Turek, Andrzej Król i... Zbyszek Szymczyk,
który nie tylko zadbał o podniesienie poziomu

muzycznego zespołu, ale także rozreklamował go w ówczesnym powiecie i województwie.
„Wyszukał” także i wprowadził do zespołu
doskonale śpiewającą i obecną w składzie zespołu do dzisiaj - wokalistkę, Bożenę Gonerę
(dziś Łukasik). Za sprawą Zbyszka Szymczyka
dołączył także do zespołu utalentowany gitarzysta, a dziś „klawiszowiec” zespołu – Marek
Zając. Kolejnym dobrym „nabytkiem” okazał
się Tomasz Bugała, który początkowo grał w zespole „na basie”, potem na gitarze, ale przede
wszystkim pisał teksty i komponował muzykę
do własnych piosenek.
Rok 1970 był przełomowym dla zespołu.
Dołącza do niego niezwykle utalentowany muzycznie, „młodziutki” i „chudziutki” Krzysiek
Bińczyk (dla przyjaciół - „Słomka”). Wprawdzie
aktualnie nie jest już taki szczupły, ale za to
nadal młody duchem i wciąż muzycznie doskonały. Krzysiek grał w zespole na gitarze, organach, gitarze basowej, a czasem także na akordeonie. Poza tym komponował i pisał teksty
do własnych piosenek. Natura wyposażyła go
w mocny, a jednocześnie aksamitny głos, którym zawrócił w głowie niejednej dziewczynie...
Kolejnym gitarzystą i wybitnym wokalistą
zespołu był nieodżałowany Krzysiek Wypych,
który niestety już ponad cztery lata temu odszedł
od nas do „lepszego świata”, ale jestem pewien, że
nam stamtąd kibicuje, śpiewa i gra razem z nami.
Krzysiek jest kompozytorem i autorem tekstu
niezwykle urokliwej piosenki „Lato”.
Lata 1970-71 to okres, w którym zespól
Centurion brał udział i zdobywał nagrody
w różnych konkursach muzycznych i festiwalach piosenki na terenie powiatu, ówczesnego
województwa łódzkiego, a także na imprezach
o zasięgu ogólnokrajowym.
Końcówka roku 1971 była dla mnie przełomowa. Perkusista zespołu, Jurek Różycki zostaje powołany do wojska i to właśnie ja zostaję
tym, który na dwa lata tej zaszczytnej służby,
zastąpi go w zespole. Nadal gramy ówczesne
przeboje, często występujemy na różnego typu
imprezach, gramy do tańca na zabawach, wieczorkach tanecznych i kłomnickich balach
karnawałowych. W składzie zespołu pojawia
się często Klemens Chrząstek, który wzbogaca
jego brzmienie doskonałą grą na skrzypcach.
W roku 1973 po odbyciu służby wojskowej, wraca „na perkusję” Centurion-u Jurek
Różycki i okazuje się, że liczba chętnych do

grania pozwala na utworzenie w Kłomnicach
drugiego zespołu muzycznego. I tak powstaje zespół Blond, w którym ja mogłem nadal
grać na perkusji, mój brat Tomasz grał na gitarze, a Klemens Chrząstek na gitarze basowej. Później do zespołu dołączył także Tadeusz
Modlasiński. W repertuarze mieliśmy dużo
piosenek zespołu Skaldowie, którym byliśmy
wtedy mocno zafascynowani.
W tamtym czasie składy zespołów dynamicznie się zmieniały i w razie potrzeby
nawzajem uzupełniały. Do Centurion-u dołączył gitarzysta Jacek Kaczmarek i Andrzej
Miarzyński, który zaczął grać w zespole na
gitarze basowej. Przez pewien czas śpiewała
także w Centurionie Witka Majchrzak.
Grających w kłomnickich zespołach zasilali
również muzycy z Radomska: pianistka Anna
Będkowska, Wojtek Bukowski, który doskonale grał na klarnecie i saksofonie, gitarzysta
Włodek Trajdos i Zbyszek Cichuta, specjalista
od instrumentów klawiszowych. To także czas,
kiedy po rozwiązaniu zespołu Blond zacząłem
grać z Centurion-em na gitarze i wprowadzaliśmy wtedy do repertuaru bliskie mojemu sercu
melodie Carlosa Santany i piosenki zespołu
Breakout. Oczywiście graliśmy także przeboje
innych popularnych wtedy wykonawców.
Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to ostatnie lata aktywnej i regularnej
działalności zespołu Centurion. Członkowie
zespołu rozjechali się po kraju, niektórzy podjęli studia, inni zmienili miejsce zamieszkania...
Ale po kilkunastu latach, w roku 1997 z inicjatywy Tadeusza Juszczyka i kilku członków
zespołu, kłomnicki Dom Kultury zorganizował
imprezę z okazji 30-to lecia powstania zespołu i od tego czasu zaczęliśmy się co jakiś czas
spotykać i grać dla własnej przyjemności, a przy
okazji występować na różnych organizowanych
w gminie plenerowych imprezach rozrywkowych. Do składu zespołu dołączył reprezentant
nieco młodszego pokolenia, perkusista Tomasz
Drab, zawsze też chętnie współpracuje z nami
kapelmistrz „orkiestr wszelakich” Krzysztof
Jabłoński. Mamy nadzieję, że będą oni w przyszłości kontynuowali nasze „dzieło”...
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WAKACJE

W WITKOWICACH
Aleksandra Taranowicz
Stajnia Witkowice w czasie wakacji
miała bardzo ciekawą propozycję
dla najmłodszych, a mianowicie półkolonie w siodle. Jest to interesująca
forma spędzania wolnego czasu
z dużą dawką fantastycznej zabawy.
Dzieci codziennie uczyły się czegoś
nowego, zdobywały wiedzę związaną
z jeździectwem i uczyły się jak
postępować z końmi.

D

owiedziały się, że od koni można się wiele
nauczyć, bowiem przebywanie z nimi uczy
odpowiedzialności i obowiązkowości. Przed
każdą jazdą należało konia wyczyścić, osiodłać,
a nawet czasami wykąpać. Podczas lekcji dzieci doskonaliły swoje umiejętności jeździeckie,
uczyły się rozpoznawać i reagować na różne zachowania konia, nabierały sprawności fizycznej.
Codzienną atrakcję stanowiły również gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Największą
radość sprawił jednak konkurs piękności konia,
malowanie konia kredą w różnokolorowe wzory
i pokaz podkuwania konia przez kowala. Wszyscy
uczestnicy zostali pasowani na jeźdźca, otrzymali
podkowę na szczęście, medal oraz dyplom. Dzieci
zakończyły wakacje w siodle zadowolone i szczęśliwe, a niektóre nie chciały wracać do domu.
Zapraszamy ponownie za rok, tymczasem
wszystkie dzieci zainteresowane kontynuowaniem swojej przygody z jeździectwem w Stajni
Witkowice zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą nauki jazdy konnej www.facebook.com/
stajniawitkowice W roku szkolnym 2017/2018
Stajnia Witkowice zaprasza dzieci i nauczycieli na wycieczki jednodniowe przeznaczone dla
szkół podstawowych i grup zorganizowanych.
Szczegółowe informacje: 500132638.

Akcja Wakacje
Marta Gonera
Akcja Wakacje od 28 lat jest ofertą Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. W te wakacje
były to dwa tygodnie dobrej zabawy, pracy twórczej, wyobraźni, sprawności fizycznej.

W

pierwszym tygodniu akcję rozpoczęliśmy zajęciami ruchowymi i plastycznymi jako małą rozgrzewkę przed wycieczką
rowerową. Podczas której zrobiliśmy łącznie
16 km. Tworzyliśmy teatr podwórkowy, zabawy z chustą animacyjną oraz warsztaty
decoupage. Powstały dziecięce arcydzieła. Piąty z sześciu dni zabawy spędziliśmy
w Aeroklubie w Rudnikach. Zabrał nas tam
Pan Zbigniew Kowalczyk, który opowiedział
nam o modelach samolotów i ich funkcjach.
Samoloty z bliska zrobiły na nas ogromne
wrażenie. Mieliśmy też okazję zobaczyć pokaz spadochronowy oraz spotkaliśmy się z mistrzem świata w lataniu precyzyjnym Panem
Januszem Darochą.

I tak zakończyliśmy pierwszy tydzień.
Natomiast w drugim tygodniu od razu rozpoczęliśmy wycieczką rowerową do Rzek, następnego dnia wyruszyliśmy Szlakiem Reszków
do Borowna. Tworzyliśmy własny Ekologiczny
Happening, wraz z Jarmarkiem Garażowym.
Ostatnie dni Akcji Wakacje spędziliśmy na
dwóch wycieczkach do Zabytkowej Stacji Kolei
Wąskotorowej w Rudach oraz do Solparku
w Kleszczowie.
Dzięki Pani Renacie Surlej- Krawiec, która
zapoczątkowała Akcje Wakacje chcemy serdecznie podziękować za zaangażowanie i organizacje takich niezapomnianych wakacji.
Dziękujemy za wspólną zabawę, oraz zapraszamy już za rok! Ahoj Przygodo!

Ochronka we Wrocławiu
Anna Kępa
W dniu 29 sierpnia podopieczni Świetlicy „OCHRONKA” uczestniczyli w wycieczce
do Wrocławia w ramach projektu pn.: „Tajemniczy Ogród” współfinansowanego
z środków FIO Śląskie Lokalnie i Gminy Kłomnice.

W

wycieczce uczestniczyło 50 osób w tym
dzieci ze świetlicy OCHRONKA, rodzice oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich
Garnkowianki.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od spaceru po
dawnych terenach wystawowych obejmujących otoczenie zabytkowej Hali Stulecia,
Iglicę, Pergolę, Wrocławską Fontannę
Multimedialną i Pawilon Czterech Kopuł.
Następnie zwiedziliśmy Ogród Japoński.
Dużą atrakcją dla naszych uczestników był
rejs statkiem po rzece Odrze na Ostrów
Tumski. Podczas spaceru do Ogrodu
Botanicznego, najmłodsi uczestnicy
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z radością odkrywali figurki wrocławskich
krasnali. Nie były to wszystkie atrakcje zapewnione przez organizatorów wycieczki.
Po smacznym obiedzie przez Wrocławskie
Jatki doszliśmy do Kościoła Garnizonowego,
najwytrwalsi mogli wspiąć się na wysokość ponad 90m gdzie z wieży widokowej
można było podziwiać rozległą panoramę
Wrocławia i jego okolic, a nawet dojrzeć
Śnieżkę. Zakończeniem wycieczki był czas
wolny na Rynku Wrocławskim.
Organizatorem wycieczki była Fundacja
na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa
Karczewice.
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Wakacje
z biblioteką
Dorota Majchrzak
Jak co roku Biblioteka Publiczna
w Pacierzowie przygotowała dla dzieci
i młodzieży ciekawą ofertę spędzenia
wolnego czasu w okresie wakacji.
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Nigeryjczycy w Pałacu
Elżbieta Lubert

W dniach 23-25 czerwca br. Pałac Nieznanice żył w rytmach afrykańskich. Z okazji
wesela polsko nigeryjskiego przyjechała duża grupa gości weselnych od pana
młodego, prosto z Nigerii, a także Londynu.

C

eremonia ślubna odbyła się w zabytkowym drewnianym kościółku w Radomsku,
po czym kolorowa grupa Afrykańczyków przybyła do Pałacu na przyjęcie. Goście zachwycili
swoimi lokalnymi strojami – piękne wzory
mieniące się wieloma barwami, turbany na
głowach – na pięknych czarnych kobietach
robiły wrażenie. A kiedy zagrała muzyka goście ruszyli na parkiet tańcząc do utraty tchu,
także z muzyką i śpiewami nigeryjskimi.

Następnego dnia, po zakończeniu imprezy
byliśmy zasypani komplementami i słowami
zachwytu z ich strony, tak im się podobało
w Nieznanicach i smakowało polskie jedzenie
(choć jedno danie było nigeryjskie – zrobione u nas w kuchni przez kucharkę), że wieść
o tym rozniesie się daleko.
Dzielimy się tym wydarzeniem
z mieszkańcami.

lipca obchodzony był Światowy Dzień
Czerwonego Kapturka. Z tej okazji dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające znaną
wszystkim postać z bajki, wykorzystując filc i papier
kolorowy.
W lipcu dzieci brały udział w warsztatach dekupażu prowadzonych przez p. Marzenę Jurczyk.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tym
razem robiliśmy szkatułki.
W sierpniu chętni uczestniczyli w warsztatach kodowania na iPadach w aplikacji Lightbot
i Kodable. Zajęcia prowadziła p. Monika Rączkowska
– bibliotekarz.
Ponadto dzieci brały udział w zajęciach plastycznych oraz modelarskich prowadzonych przez
p. Zbigniewa Kowalczyka.
Podopieczni Pracowni Modelarskiej Mustang
uczestniczyli w wycieczkach zorganizowanych przez
GOK w Kłomnicach w ramach Akcji Wakacje 2017.
Biblioteka ogłosiła kolejną edycję konkursu plastycznego „Kartka z wakacji”. Rozstrzygnięcie konkursu już we wrześniu.

VI Spartakiada Sołecka
w Zdrowej
Agata Dąbrowska

O

W dniach 1-2 lipca 2017 r. odbyła się
po raz VI Spartakiada Sołecka na boisku sportowym w Zdrowej.

d godziny 13.00 zaczęły się konkurencje
sportowe z udziałem dzieci i młodzieży.
Rywalizacja między uczestnikami odbywała
się w bardzo miłej atmosferze, które tworzyła słoneczna pogoda i liczne grupy, które
brały udział w wielu konkurencjach z piłką.
Około godziny 16.30 zaczęły się występy grup
artystycznych „Senioritki” z Kłomnic, grupy
„Alebabki” z Kruszyny, w między czasie był
pokaz „Koni Policyjnych” gdzie można było
podejść do koni, zrobić zdjęcia i pogłaskać
piękne, bardzo okazałe konie. Około godziny
18.00 Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej
odbyła pokaz ratownictwa technicznego,
czyli był rozcinany samochód i pokazany jak

używać sprzęt, który ratuje życie ludzkie, zaprezentowali również pokaz medyczny.
Atrakcjami zapewnionymi dla dzieci była
Pani Animatorka, malowanie twarzy, dmuchane balony, dmuchaniec w formie zjeżdżalni. Po zakończeniu konkurencji dzieci
otrzymały puchary, medale.
W dniu 2 lipca 2017 r. od godziny 13.00
zaczęły się mecze: Zdrowa juniorzy- Oldboje
Kłomnice. Po czym były mecze rodzinne tj.
ojciec z synem na ociec z synem.
Po zakończeniu odbyły się mecze trampkarze ze Zdrowej między sobą. Wszyscy otrzymali w nagrodę piłkę żeby mogli aktywnie
spędzać czas na świeżym powietrzu.

Wycieczka
na lotnisko
W dniu 6 czerwca 2017 odbyła się wycieczka
na lotnisko w Rudnikach. Wycieczka była
zorganizowana przez dyrektor szkoły
w Konarach panią Gałę Annę i instruktora
modelarstwa w Pacierzowie
Pana Zbigniewa Kowalczyka.

C

hcę podziękować paniom wychowawczyniom
za opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki, pani
dyrektor szkoły za pomoc w jej zorganizowaniu,
obsłudze lotniska w Rudnikach, panu Łukaszowi,
który jest mechanikiem, a także dla pani dyrektor lotniska Agnieszce Olczyk – mówi Zbigniew
Kowalczyk, pomysłodawca wycieczki.
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Krainie zjedliśmy pyszną rybkę, popływaliśmy
na rowerze wodnym, obejrzeliśmy hodowane
tam zwierzaki.
W dniu 30.09.2017r. pojechaliśmy dziewiętnastoosobową grupą do Stajni Koni
w Gowarzowie. Pogoda nam dopisała. Dzieciaki
z przyjemnością jeździły konno, grały w piłkę
i korzystały z placu zabaw, znajdującego się
na terenie posesji. Dla Pana Jurka – właściciela
Stajni - uczestnicy wycieczki namalowali rysunki tematyczne na pamiątkę naszego spotkania.
Czerwiec w Klubie Mieszkańca to również intensywne przygotowania do Dnia Ojca.
Zaproszeni do Klubu Mieszkańca Tatusiowie
mogli obejrzeć skecz w wykonaniu swoich pociech, wysłuchać pięknych wierszy i życzeń.
Dodatkową atrakcją były konkursy - dzieci
kontra Tatusiowie.
W okresie wakacyjnym w Klubie Mieszkańca
nie zaniedbaliśmy mieszkańców Zawady i zachęcaliśmy do skorzystania z naszej bogatej
oferty. W lipcu b.r. zorganizowane zostały zajęcia z profesjonalnymi animatorkami ze Studia

Co nowego

w Klubie Mieszkańca
Małgorzata Szafraniec
W Klubie Mieszkańca w Zawadzie jest zawsze gwarno i wesoło. Staramy się
dostosować naszą ofertę do potrzeb okolicznych mieszkańców. W ciągu
ostatniego kwartału zorganizowałyśmy dla lokalnej społeczności szereg imprez
okolicznościowych i wycieczek.

W

miesiącu maju 2017r. w ramach działalności Klubu Mieszkańca została zorganizowana wycieczka dla dzieci i młodzieży do
Kręgielni w Hula – Kula w Rędzinach oraz wycieczka do Kina Cinema City w Galerii Jurajskiej
w Częstochowie na film: Strażnicy Galaktyki
cz. II”.
W maju nie zapomniałyśmy również o Dniu
Matki. Młodzież uczestnicząca w zajęciach pod
skrzydłami opiekuna Klubu Mieszkańca - Pani
Sabiny Wróbel i niezwykle kreatywnej Pani
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Grażyny Rychel przygotowała dla swoich Mam
wspaniałe przyjęcie. Były wiersze, piosenki, bajki i aforyzmy o mamie, tańce i własnoręcznie
zrobione prezenty.
W miesiącu czerwcu zorganizowałyśmy
dla mieszkańców Zawady dwie atrakcyjne wycieczki rowerowe. W dniu 09.06.2017r. pojechaliśmy piętnastoosobową grupą w wieku od
czterech do sześćdziesięciu lat do Leśnej Krainy
w Karczewicach. Podczas całej wyprawy dopisywały nam humory i wilczy apetyt. W Leśnej

Nauki i Zabawy - Magik. Dzieciaki mogły skorzystać z animacji z chustą i tunelem, otrzymały
zwierzątka z balonów, miały malowane buźki,
współtworzyły z animatorkami ogromne bańki
mydlane i brały udział w konkursach na świeżym powietrzu: wyścigach w workach, konkursie z klockami.
W ciągu dwóch pierwszych tygodni lipca odbyły się dwie wycieczki autokarowe do Muzeum
Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy nad
Mokrą oraz do Kina Cinema City Wolność
w Częstochowie na film animowany: „Gru, Dru
i Minionki”. Przed nami jeszcze wycieczka rowerowa do Kłomnic oraz gry i zabawy przy ognisku.
W lipcu b.r. w Klubie Mieszkańca zarówno
dorośli jak i dzieci mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć zumby.
Działalność Klubu Mieszkańca stanowi integralną część Programu Aktywności
Lokalnej Projektu Partnerskiego „Drużyna
Powiatu” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 -2020, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX
Włączenie Społeczne, który od 01.07.2016r. jest
realizowany w Zawadzie.
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Kapsuła

czasu
w Zawadzie
Hubert Serdelski

90-lecie OSP Chorzenice-Witkowice
Zarząd OSP Chorzenice - Witkowice

9 lipca 2017r. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej Chorzenice-Witkowice
świętowali 90-lecie istnienia swojej jednostki połączone z Gminnymi Obchodami
Dnia Strażaka.

O

bchody zainaugurował przemarsz jednostek OSP Gminy Kłomnice, którym
dowodził dh Krzysztof Kołdon, naczelnik
OSP Chorzenice - Witkowice. Do marszu
grała orkiestra dęta OSP Kłomnice pod batutą Marcina Gały. Uroczystą, plenerową, mszę
świętą celebrował ks. Tomasz Dyjan, proboszcz
parafii w Witkowicach. Po mszy rozpoczęły się
oficjalne uroczystości, na które składały się:
poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru
jednostce OSP Chorzenice-Witkowice, złożenie meldunku Komendantowi Gminnemu
dh Przemysławowi Zielińskiemu o gotowości
i przybyciu zaproszonych jednostek, odśpiewanie Hymnu Państwowego i podniesienie Flagi
Państwowej. Następnie przywitano licznie przybyłych gości, wśród których byli obecni: Poseł
na Sejm RP Lidia Burzyńska, Przewodniczący
Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Gmitruk,
Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Jan Mierzyński i Leonard Smolarski, Radny
Powiatu - Leszek Wiśniewski, Radna Powiatu
a także sekretarz Gminy Kłomnice - Barbara
Mizera, Wójt Gminy Kłomnice - gospodarz uroczystości oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP dh Piotr Juszczyk, przedstawiciel Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr
inż. Jacka Kleszczewskiego, Komendant Miejski
PSP st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski,
przedstawiciel Komendanta Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
mł. bryg. mgr Piotra Placka mł. bryg. mgr inż.
Radosław Żurek, Członek Prezydium Zarządu
Oddziału ZOSP RP w Katowicach, Wiceprezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Częstochowie, Komendant Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Kłomnicach dh Przemysław Zieliński,
Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Częstochowie dh Jarosław Łapeta.
Swe życzenia i gratulacje dla OSP Chorzenice
– Witkowice przekazał również za pośrednictwem Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej
Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Z racji

tego, iż podczas tej uroczystości obchodzono
Gminny Dzień Strażaka, wręczono również
odznaczenia zasłużonym strażakom z terenu
Gminy Kłomnice. Odznaczono druhów m.in.
za wysługę lat, zasługi dla pożarnictwa, uhonorowano niektórych „Wzorowym Strażakiem”,
a młodzież medalami „Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza”. Podczas uroczystości odczytano
również zebranym gościom chlubną historię
OSP Chorzenice-Witkowice, której założycielem i pierwszym prezesem był właściciel majątku w Chorzenicach płk. Adam Nieniewski. Po
części oficjalnej uroczystości rozpoczęła się jej
artystyczna strona, która ze względu na coraz
większe opady deszczu, na pewien czas musiała się przenieść do remizy OSP. Mimo dużych
opadów program obchodów został w całości
zrealizowany. Na część artystyczną składały się
występy: orkiestry dętej, występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Witkowicach,
występ Zespołu Folklorystycznego „Klepisko”,
występ Zespołu Tańca Nowoczesnego „Styl”,
występ Zespołu Tanecznego „Senioritki” oraz
grupy OSP Chorzenice-Witkowice z programem
„Płonie Stodoła”. Dziękujemy wszystkim za tak
liczną obecność, ciepłe słowa i wspólną zabawę!

W słoneczne sobotnie południe 8
lipca 2017 roku przy obecności dzieci
oraz kilku parafian z Zawady została
zakopana kapsuła czasu.

G

łównym inicjatorem i pomysłodawcą powstania kapsuły czasu był ks proboszcz
Szczepan Wylaź. Swym pomysłem zaraził
kilka osób. Między innymi pana Kazimierza
Musiała, mgr. Mariana Szyszkę - dyrektora
ZS w Zawadzie, który miał pomysł na miejsce
umieszczenia tej kapsuły, sołtysa pana Andrzeja
Wilka i Jana Borowika, którzy nadzorowali i
uczestniczyli w pracach przygotowujących
miejsce. Kamień piaskowy o wadze około ośmiu
ton podarowany został przez pana Jana Nowaka
z Zagórza - właściciela kopalni piaskowca na
Górze Chełmo. Tablicę na kamieniu wykonał
pan Janusz Dzionek z Kłomnic.
Kapsuła czasu została umieszczona w specjalnej niszy przez dzieci Jasia, Krzysia oraz
Oliwkę. Kamień przywieziony przez pana
Janusza został ustawiony nad kapsułą z pomocą
i przy udziale pana Wiesława Śpiewaka.
Za 40 lat Kapsuła Czasu zostanie otwarta.
Co zawiera? Większość zawartości to tajemnice ukryte w kopertach (podpisanych lub
nie) mieszkańców parafii i ludzi spoza parafii,
przesłanie z Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w
Zawadzie. Są także koperty organizacji społecznych z Zawady, firmy Cemex, aktualne tytuły
gazet, twórczość naszych poetów i poetek, historia naszej parafii oraz zdjęcia grupowe wykonane po ceremonii Bożego Ciała. Kapsułę czasu
mieszkańcy Zawady otworzą w roku 2057.
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Gminne Zawody

Sportowo-Pożarnicze
Jan F. Milc
W niedzielę 3 września na obiekcie sportowym w Rzekach Wielkich rozegrano
doroczne zawody w sportach pożarniczych. Zawody rozgrywane o Puchar Wójta
Gminy Kłomnice, były jednocześnie eliminacją do zawodów powiatowych o Puchar
Komendanta Miejskiego PSP.

P

unktualnie o godzinie 9-tej Sędzia Główny
zawodów mł. bryg. Zbigniew Strugacz dał
sygnał do rozpoczęcia rywalizacji.
Swoje reprezentacje wystawiły wszystkie
(10) jednostki strażackie z terenu naszej gminy. Na starcie stanęło łącznie 21 drużyn, w tym
10 - mężczyzn, 3 - kobiet, 6 - chłopców i 2 dziewcząt. Po dłuższej absencji wystąpił też,
całkiem udanie, zespół OSP Skrzydlów. Ze
względu na warunki terenowe (mokro i bardzo
ślisko) Sędzia Główny zawodów, dla poprawy
bezpieczeństwa uczestników zmagań, wycofał
z konkursu równoważnię w sztafecie seniorskiej
oraz bieg po ławce gimnastycznej w zadaniu bojowym MDP.
Zawody zostały rozegrane w dwóch etapach: I - sztafeta i II - zadanie bojowe. Sztafeta
strażacka polega na pokonaniu przez poszczególne zespoły ok.400-metrowego dystansu
najeżonego rozmaitymi przeszkodami, m.in.
płot, slalom, przeskok nad poprzeczką, rów,
przebiegnięcie po równoważni i inne. Pałeczką
sztafetową jest prądownica, którą ostatni z zawodników drużyny spina z wężem i dobiega do
mety. Oczywiście trasę należalo pokonać w jak
najkrótszym czasie nie popełniając przy tym
błędów regulaminowych.
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Ćwiczenie bojowe jest odmienne dla seniorów i młodzieżówki. Seniorzy, tak kobiety jak i mężczyźni rozwijają linię gaśniczą
i strumieniem wody zbijają rozstawione na
różnych wysokościach pachołki oraz tarczę.
Młodzieżówka swoje zadanie wykonuje na specjalnie przygotowanym torze wg regulaminu
CTIF (fr. Comité Technique International de
Prévention du Feu) czyli Międzynarodowego
Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania
Pożarów. Podobnie jak w sztafecie mierzy się
czas i precyzję wykonania zadania.
Po kilkugodzinnej, bardzo wyrównanej, nie
pozbawionej dramatyzmu i zaciętości rywalizacji, gdzie nie brakowało łez i sportowej złości,
zawody dobiegły końca.
Największą i jednocześnie bardzo miłą, bo
zaskakującą niespodzianką było zwycięstwo
męskiej drużyny OSP Zawada. Jest to niewątpliwie piękny prezent dla pozostałych członków
jednostki oraz mieszkańców Zawady na zbliżający się w przyszłym roku Jubileusz 100-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawadzie. Nasze gratulacje!
Puchary, medale i nagrody zwycięzcom i pokonanym wręczali: Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Kłomnicach,

Wójt Gminy - dh Piotr Juszczyk w asyście
Wicewójta - dha Adama Śliwakowskiego oraz
Wiceprezesi Zarządu OGm ZOSP RP - dh dh
Marcin Milc i Kazimierz Wilkoszewski, a także Komendant Gminny OSP - dh Przemysław
Zieliński.
Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą gminę na zawodach szczebla powiatowego.
Końcowa klasyfikacja
Kobiety:
1. OSP Rzerzęczyce
2. OSP Kłomnice
3. OSP Karczewice-Garnek;
Mężczyźni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OSP Zawada
OSP Zdrowa
OSP Chorzenice-Witkowice
OSP Konary
OSP Karczewice-Garnek
OSP Skrzydlów
OSP Kłomnice
OSP Rzerzęczyce

OSP Nieznanice i OSP Pacierzów nie zostały
sklasyfikowane ze względu na nieukończenie
konkurencji z powodu awarii sprzętu.
MDP - dziewczęta:
1. OSP Chorzenice-Witkowice
2. OSP Kłomnice;
MDP - chłopcy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OSP Zdrowa
OSP Karczewice-Garnek
OSP Konary
OSP Kłomnice
OSP Rzerzęczyce
OSP Pacierzów;

Lipiec / sierpień / wRZESIEŃ 2017

II Ogólnopolski

Turniej Karate
Barbara Musiał
10 czerwca 2017r. na Sali Sportowej w Garnku odbył
się II Ogólnopolski Turniej Karate. Patronat nad
Turniejem objął Wójt Gminy Kłomnice Pan Piotr
Juszczyk. Organizatorem była Akademia Sportu,
Walki i Sprawności.

N

OSP Karczewice-Garnek

torbA ratunkowA od KRUS
Ireneusz Leśnikowski

Jednostka OSP Karczewice-Garnek wzbogaciła się o nową torbę
ratowniczą, ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Prezes jednostki, Józef Koza oraz najmłodszy strażak
w kraju - niespełna dwuletnia Liliana Koza - odebrali ją z rąk
dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Piotra
Dobosza.

W

przekazaniu uczestniczył senator Ryszard Majer, na którego
prośbę torbę przekazano do tej właśnie jednostki pożarniczej, wójt gminy
Kłomnice, Piotr Juszczyk, wicedyrektor OR KRUS w Częstochowie, Robert
Magdziarz oraz cała, bardzo młoda
wiekiem drużyna pożarnicza.
To jednostka z dużymi tradycjami. Strażacy z Karczewic-Garnka
będą w przyszłym roku świętować
jubileusz 100-lecia istnienia jednostki. Uczestniczą w akcjach nie tylko na
terenie własnych sołectw. Mają własną
orkiestrę dętą.
Przed odebraniem nowego sprzętu
zademonstrowali pokaz swoich umiejętności, symulując akcję pierwszej pomocy po wypadku drogowym.
- Przekazuję ten sprzęt z prawdziwą
przyjemnością, bo mam świadomość,
że może uratować życie, a przynajmniej
ograniczyć skutki wypadku - mówił
podczas spotkania Piotr Dobosz, dyrektor OR KRUS w Częstochowie. - Mniej
lub bardziej groźne wypadki i zranienia
będą się zdarzać. Znajdujemy się na terenie zdominowanym przez rolnictwo,
a jak wiadomo rolnictwo jest jednym
z najniebezpieczniejszych rodzajów
działalności zawodowej. Na szczęście
udaje nam się, tę statystykę ograniczyć,

także przy współpracy z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi. W ciągu ostatnich lat statystyka wypadkowa w rolnictwie zmalała o blisko 33 procent. Jest
to zasługa szeroko zakrojonej prewencji, prowadzonej przez KRUS, ośrodki doradztwa rolniczego, państwowe
agencje zajmujące się rolnictwem. OSP
często użyczają nam pomieszczeń na
szkolenia, wykłady, prelekcje, pokazy.
Nasze stoiska informacyjne znajdują
się podczas waszych festynów, przyjmujemy każde zaproszenie, służymy
pomocą, jesteśmy zawsze do usług.
W środku torby wykonanej z trwałego, nieprzemakalnego materiału
znajdują się różnego rodzaju materiały opatrunkowe, w tym hydrożelowe
i hipoalergiczne, szyny do unieruchamiania złamań, kołnierz ortopedyczny, nożyczki do rozcinania ubrań. Jest
również latarka na głowę, folia życia,
rurki Guedela, worek samorozprężalny do wentylacji czynnej i biernej.
Torbę można nosić w rękach lub na
ramieniu i plecach. Do reduktora tlenowego jest dostęp bez konieczności
otwierania całej torby. Wyposażenie
ufundował KRUS, zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej.

a Zawody przybyli adepci karate Kyokushin z naszych
sekcji z Garnka: Mateusz Wójcik, Tomasz Bartnik,
Kajetan Rutkowski, Maja Góra, Krystian Kołodziejczyk, Alan
Mokrzycki, Krystian Kowalczyk, Tobiasz Koza, Milena Baran,
Amelia Charaziak, Szymon Sztuk, z Kłomnic: Bartosz Nowak,
Amelia Szymczyk, Dominika Sołtysik, Szymon Kalek, Patryk
Jamrozik, Piotr Skibiński, z Rzerzęczyc: Igor Patyk, Michał
Kowalik, Jakub Pluta, z Gidel: Mariusz Musiał, z Rędzin:
Kacper Bala, Jarosław Kłak, Rita Radecka, Kacper Radecki,
Maciej Sikora, Miłosz Kozera, Filip Góral, Bartosz Bendach
oraz zawodnicy z innych miejscowości. Uczestnicy zmagali się
w konkurencjach karate i sumo-grappling z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe. Umiejętności zawodników oceniali
sędzia główny sensei Michał Lipiński oraz sędziowie boczni
sempai Beata Maj i sempai Mariusz Krzosak. Rywalizacja
pomimo, że była bardzo zacięta przebiegła w sportowej i przyjacielskiej atmosferze. Wszyscy biorący udział cieszyli się
głośnym dopingiem nie tylko ze strony kolegów ale również
rodziców i przybyłych gości. Na uczestników Turnieju czekały medale, dyplomy oraz paczki. Nagrody wręczyli: Pan
Piotr Juszczyk Wójt Gminy Kłomnice, Pani Anida Chybalska
Dyrektor Szkoły w Garnku, Pan Wojciech Szymczyk Radny
Gminy Kłomnice.
Pragniemy podziękować Panu Wójtowi za ufundowanie paczek dla wszystkich zawodników oraz Dyrekcji Szkoły
w Garnku za udostępnienie Sali i współpracę. Szczególne podziękowania dla rodziców adeptów sekcji karate w Garnku za
zaangażowanie i pracę przy organizacji Turnieju. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
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Kłomniczanie wykonali plan!
Łukasz Olszewski
Sezon 2016/2017 właśnie dobiegł końca. Z wyników osiągniętych w zakończonych
rozgrywkach na pewno może być zadowolony zespół GLKS Gmina Kłomnice.

D

rużyna dobrze weszła w sezon już od
pierwszej kolejki. Plan na nadchodzące wówczas rozgrywki był jeden i wiadome
było, że ekipa chce zakończyć fazę zasadniczą
w pierwszej czwórce, co da im kwalifikację do
grupy mistrzowskiej w dalszej części sezonu.
Drużyna konsekwentnie realizowała swój
plan, co spowodowało, że „Różowe pantery”

zakończyły pierwszą fazę rozgrywek na 3.
miejscu z dorobkiem 43 punktów po 22 meczach (13 zwycięstw, 4 remisy i tylko 5 porażek). Kłomniczanie ustąpili w tabeli jedynie Victorii Częstochowa, która zdobyła 47
punktów, oraz Amatorowi Golce – 44 punkty.
Zespół z naszej gminy okazał się najlepszą
ofensywą ligi, wbijając przeciwnikom aż 62
bramki, oraz drugą najlepszą defensywą tracąc
ich jedynie 29. Mniej bramek straciła jedynie
liderująca Victoria Częstochowa.
Kibice, którzy przybywali na stadion
„Aurelów” nie zawsze mogli jednak cieszyć
się po wygranych zawodach, ponieważ GLKS
wyróżnia się również pod innym względem,
a mianowicie ekipa znacznie lepiej spisywała się na obcych boiskach odnosząc tam aż 8
zwycięstw przy jedynie 3 porażkach. Obiekt
w Kłomnicach nie był dla drużyny aż tak
szczęśliwy, co przełożyło się na 5 zwycięstw,
2 porażki oraz 4 remisy.
Po zakończeniu sezonu zasadniczego oraz
podziale punktów i połączeniu z zespołami

zajmującymi miejsca od 1 do 4 w klasie okręgowej Football Factory Częstochowa – II
Grupa, Kłomniczanom przyszło się mierzyć
ze Spartą Lubliniec, LZS Mrzygłód, Zielonymi
Żarki oraz Jednością Boronów. Rywalizacja
w grupie mistrzowskiej okazała się o wiele
cięższa, co przełożyło się na jedynie dwa zwycięstwa aż 6:2 w obu przypadkach, z Jednością
Boronów oraz Zielonymi Żarki. W kontekście
całego sezonu nie ma to jednak większego
znaczenia, bowiem zakwalifikowanie się do
grupy mistrzowskiej zapewniło ekipie z naszej
gminy utrzymanie w klasie okręgowej Football
Factory Częstochowa, bez względu na dyspozycje podczas drugiej fazy sezonu.
Wyniki osiągnięte w tym sezonie niewątpliwie mogą napawać dumą. Drużyna
pokazała ducha walki, zaangażowanie oraz,
że potrafi walczyć do końca o każdy punkt.
Plan minimum na sezon został wykonany.
Cała drużyna zasługuje na pochwały, jednak
zawodnikiem, który wyróżniał się z szeregach
GLKS był kapitan zespołu, Adam Milczarek.
Pomocnik wystąpił w 30 spotkaniach, łącznie przebywając na boisku przez 2600 minut,
niewątpliwie stając się filarem drużyny, jak na
kapitana przystało.

Sytuacja ligowa naszych klubów
Łukasz Olszewski
Orkan Rzerzęczyce zostaje w Klasie A, Warta Zawada niestety ze spadkiem, Metal
Rzeki Wielkie w czołówce klasy B.

E

kipa z Rzerzęczyc bardzo dobrze przepracowała sezon zasadniczy w sezonie
2016/17 zbierając w 22 meczach 39 punktów,
co pozwoliło im na zajęcie 5 miejsca w tabeli
i kwalifikacji do grupy neutralnej. O wiele gorzej natomiast poradziła sobie Warta Zawada,
która w całym sezonie uzbierała jedynie 6
oczek, dzięki dwóm zwycięstwom przed
własną publicznością. Natomiast w najniższej
klasie rozgrywkowej dobry sezon zaliczył najmłodszy zespół z naszej gminy – Metal Rzeki
Wielkie.
W 4 kolejce Sparta Siedlec Duży oddała
mecz walkowerem, z racji czego Warta mogła dopisać na swoje konto pierwsze punkty
w sezonie. W 12 kolejce niespodziewanie LKS
Kamienica Polska nie poradziła sobie w Wartą
i tak na koncie ekipy z naszej gminy znów
pojawiły się kolejne 3 punkty, jak się okazało ostatnie w tym sezonie. Nazwanie Warty
czerwoną latarnią ligi, to wręcz za mało. Co
24

silniejsi rywale ze spokojem i bez trudu wywozili z Zawady punkty, wbijając Warcie niekiedy
9 czy nawet 10 bramek. Drużynę stać było na
jakąkolwiek walkę jedynie z rywalami z dołu
tabeli, lecz jak widać i tutaj bezskutecznie.
Po sezonie zasadniczym, podziale punktów
i rozdzieleniu na grupy, zamykająca tabele
Warta walczyła o byt w klasie A. Niestety forma z sezonu zasadniczego się utrzymała, co
spowodowało, że w 6 meczach ekipa z naszej
gminy nie zdobyła choćby punktu. Bilans bramek 6:27 mówi sam za siebie. Po dwóch latach
w klasie A, Warta niestety wraca do klasy B.
O wiele lepiej w zakończonym sezonie
zaprezentował się Orkan Rzerzęczyce, który bardzo dobrze rozpoczął sezon, notując 2
zwycięstwa i 2 remisy w 4 pierwszych kolejkach. Przez całe rozgrywki ekipa z Rzerzęczyc
trzymała wysoki poziom, ustępując najczęściej jedynie najsilniejszym rywalom w lidze,
chociaż zdarzały się również „potknięcia”

z rywalami znacznie słabszymi. Mimo to,
Orkan na finiszu rundy zasadniczej zajął 5
miejsce w ligowej tabeli. Niewiele zabrakło,
aby ekipa z naszej gminy znalazła się w grupie
walczącej o awans do klasy okręgowej, jednak
o jeden punkt lepsza była ekipa z Kamienicy
Polskiej i to właśnie ona zakwalifikowała się
do tej grupy. W tym wypadku Orkan dalszą
fazę sezonu rozgrywał w grupie neutralnej,
mierząc się ponownie z Kmicicem Kruszyną,
Małą Panew Cynków oraz Spartą Siedlec Duży.
Orkan drugą fazę sezonu zakończył notując
jeden remis i pięć porażek, jednak mógł sobie
na to pozwolić, ze względu na brak konsekwencji zajęcia 4 miejsca w swojej grupie.
Równie dobrze zaprezentował się zespół
Metalu Rzeki Wielkie, występujący w klasie
B. Ekipa z Rzek zakończyła sezon na 4 miejscu w tabeli, ustępując Dąbrowiance Dąbrowa
Zielona, Maratonowi Waleńczów i Ajaksowi
Częstochowa. Metal w 18 kolejkach uzbierał
25 punktów, notując 6 zwycięstw, 7 remisów
i 5 porażek.
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Cztery kluby w gminie

to za mało?
Łukasz Olszewski
W naszej gminie działają cztery kluby sportowe, jakimi są GLKS Gmina
Kłomnice, Orkan Rzerzęczyce, Warta Zawada oraz Metal Rzeki Wielkie. Jak na
obszar o powierzchni niemal 150 km2 i prawie 14 tys. ludności, jedynie cztery
kluby piłkarskie to wynik, który nie zachwyca.

N

iewątpliwie największym klubem w naszej gminie jest GLKS Gmina Kłomnice,
która nie tylko występuje w najwyższej lidze
spośród tych klubów, ale również przyciąga
najwięcej młodych graczy, którzy chcą rozwijać swój talent piłkarski.
Drugim co do wielkości klubem jest
Orkan Rzerzęczyce występujący w klasie A.
Klub zarządzany równie dobrze jak zespół
z Kłomnic, co widać po wynikach i osiągnięciach zespołu.
Najmniejszymi ekipami są Warta
Zawada oraz Metal Rzeki Wielkie. Pierwsza
z drużyn spadła właśnie do klasy B po nieudanym sezonie, Metal natomiast co sezon
zalicza dobre występy z najniższej klasie
rozgrywkowej.
Grać w piłkę można oczywiście dla
zabawy lub traktować to jako hobby. Jeśli
natomiast mówimy o prowadzeniu klubu
piłkarskiego, zabawa schodzi na dalszy
plan. Włodarze drużyn z naszej gminy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Aby prowadzić poważny zespół należy spodziewać
się wielu trudności oraz wyrzeczeń. Przede
wszystkim kadra zarządzająca zespołem
musi poświęcić swój cenny czas, poświęcając życie prywatne, aby cały klub działał
sprawnie i wszystko było na swoim miejscu.
Zaczynając od treningów, po zarządzanie
całą kadrą, aż po mecze, wszystko to jest
czasochłonne. Zaplecze finansowe również
stanowi tutaj problem. Nie każdy inwestor
jest w stanie włożyć pieniądze w klub mający występować w najniższej klasie okręgowej. Im wyższa liga, tym chęci potencjalnych inwestorów niby większe, natomiast

w dalszym ciągu nie mówimy o kwotach,
które mogłyby pokryć wszystkie koszty, które klub musi podjąć, na swój rozwój.
Kolejnym problemem jest wyszkolenie
kadry menadżerskiej i trenerskiej. Samo zarządzanie finansami klubowymi nieco odbiega od wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego, więc osoba mająca sprostać
zadaniu musi mieć w tej dziedzinie pewne
doświadczenie. Będąc już na stadionie, czy
to B klasowym, czy Ekstraklasowym nie da
się nie zauważyć lub raczej usłyszeć „ekspertów” i „znawców” futbolowych. Każdemu
z nich wydaje się, że prowadzenie zespołu
jest rzeczą prostą, lecz nic bardziej mylnego.
Człowiek na tym stanowisku musi wykazywać pewne cechy, które nabyć może jedynie
przez doświadczenie z zawodzie i podpatrywanie ludzi uznanych w branży. Mówimy tu
o człowieku, który nie tylko powie „Podaj tu,
podaj tam.” Trener musi umieć rozrysować
i rozplanować każde posunięcie w najmniejszych szczegółach i co najważniejsze wpłynąć na mentalność swoich podopiecznych,
aby grali dokładnie według jego wizji.
I tu pojawia się kolejny problem, którym są zasoby ludzkie. Samo stworzenie
kilkunastoosobowej kadry i przystąpienie
do rozgrywek nie wystarczy. Każda formacja i każda pozycja na boisku ma swoje
zadania i osoba tam grająca musi wyróżniać się nieprzeciętnymi umiejętnościami
dopasowanymi właśnie do zajmowanej
pozycji. Niestety nie każdy prawy obrońca
w naszej gminie może być Piszczkiem, nie
każdy napastnik Lewandowskim, czy pomocnik Zielińskim. Dzięki wielu treningom,

wyrzeczeniom i ciężkiej pracy, zawodnicy
mogą stawać się jeszcze lepsi, grać mądrzej
i dawać drużynie więcej.
I tu właśnie pojawia się kwintesencja
futbolu. Pierwsze skojarzenie z terminem
„rynek transferowy” przywodzi na myśl
wielkie gwiazdy zmieniające kluby za miliony euro. Jednak nie tylko do tego ogranicza
się ten termin. W niższych ligach zawodnicy też zmieniają barwy klubowe robiąc
to nawet częściej. Jeśli dany zawodnik wyróżnia się z tłumu, to prędzej czy później
zostanie przez kogoś zauważony i zmieni
klub. Tak właśnie zawodnik z Metalu czy
Warty może przejść do Orkanu czy Gminy
Kłomnice. Oprócz zespołów z naszej gminy
są jeszcze inni, więksi gracze na arenie częstochowskiej. Jeśli zawodnik z Rzerzęczyc
czy Kłomnic będzie grał ponadprzeciętnie,
może się po niego zgłosić Ajaks, Victoria,
Skra lub Raków. Mając paręnaście kilometrów dalej takie zespoły, zakładanie kolejnego może nie wypalić, ponieważ młodzi
chłopcy szukając szansy, będą chcieli znaleźć się w szeregach tamtejszych drużyn.
A skoro sam piłkarz to jeszcze nie Piszczek,
czy Milik, to jego cena również taka nie jest.
W sytuacji kiedy klub sprzeda swojego najlepszego zawodnika, to najprawdopodobniej nie będzie chciał kupować kogoś innego, tylko pokryje tymi pieniędzmi część
wydatków klubu.
Kiedy w naszej pracy nie widać efektów
działania i zaangażowania, wtedy łatwo
jest zwątpić w to co się robi. Dokładnie tak
samo jest w pracy właściciela klubu, która
wyróżnia się tym, że efekty nie są widoczne
od razu. Nie da się przecież założyć klubu
i rok później wygrać Ligi Mistrzów. Na pracę
w klubie składa się wiele czynników, takich
jak stres, zainwestowany czas i pieniądze.
Wiele osób na takim stanowisku nie poradziłoby sobie z presją. Tu właśnie kryje się
odpowiedź na pytanie, dlaczego w naszej
gminie nie działa więcej klubów piłkarskich.
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Pasternik – dziura w środku wsi czy
reprezentacyjny plac Kłomnic?!!! część I
Krzysztof Wójcik
Pasternik – duży plac w centrum Kłomnic przy ul. Sądowej, o którego historii pisałem
w poprzednim numerze „Gazety Kłomnickiej”, od dawna budzi emocje mieszkańców.
Przede wszystkim dlatego, że to centrum i , w zasadzie, nie ma ustalonej, przyjętej
powszechnie funkcji. Trwają obecnie prace nad koncepcją zagospodarowania
i nadaniu mu odpowiedniej rangi. Zanim jednak zaczniemy, przystąpimy do prac
projektowych i budowlanych trwa w najlepsze dyskusja nie tylko w gronie fachowców,
ale też mieszkańców, zwłaszcza mieszkających w sąsiedztwie.

D

la większej zachęty władz gminnych,
zwłaszcza radnych, pragnę zwrócić uwagę,
że wiele bliższych i dalszych miejscowości mając
ten sam problem z powodzeniem go rozwiązało. Przykładem niech będzie Przyrów, gdzie
centralny plac, niegdyś rynek ma rzeczywiście
reprezentacyjny charakter. Podobnie w Janowie,
Złotym Potoku, Mstowie, Gidlach. Oczywiście
nasz Pasternik (celowo piszę z dużej litery) ma
nieco inny charakter a nasza miejscowość nigdy nie miała miejskich ambicji. Rozmawiajmy
zatem!!
Jakie funkcje pełni obecnie plac
„Pasternik”? Jest to wygodny, ze względu na
obszerność, parking. W zasadzie, cały program zagospodarowania można by sprowadzić do wybrukowania całej tej powierzchni, zaznaczenia stanowisk parkingowych
i ludzie będą zadowoleni. No właśnie ?
Czy zadowoleni?! Z tym prowokacyjnym,
przyznaję, pytaniem zwracam się do wójta
Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka.
Piotr Juszczyk: W żadnym wypadku! W każdym razie ja nie byłbym z tego zadowolony!
Myśląc o „pasterniku” widzę tu przede wszystkim funkcje związane z kulturą: wystawy plenerowe, może kawiarnię, imprezy plenerowe. Przy
dobrej pogodzie mógłby się tu np. odbywać nasz
tradycyjny Jarmark Wielkanocny. Myślę, że inne
podmioty społeczne w Kłomnicach i Gminie
Kłomnice też będą miały jakieś zdanie na ten
temat. Chociażby ks. proboszcz z terenem plebanii, który graniczy z Pasternikiem i pewnie
też ma swoje plany.
Wracając jeszcze do parkingu - korzystanie z niego będzie coraz bardziej utrudnione,
gdyż ul. Częstochowska (DK-91) jest coraz
bardziej ruchliwa i chyba będzie już tylko gorzej, zwłaszcza, że naprzeciwko mamy wylot
ul. Zdrowskiej. Fatalne skrzyżowanie! Wyjazd
z ul. Sądowej już teraz wymaga niekiedy dużego
refleksu u kierowcy i to będzie coraz większą
barierą. Trzeba tu znaleźć inne rozwiązanie,
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bo przecież parkowania tutaj nie da się wyeliminować, a co najwyżej ograniczyć. Jesteśmy
gotowi, jako Gmina, oddać nawet trochę terenu
z GOK-u, aby wygospodarować na DK-91 jakieś
lewo- i prawo- skręty.
Podobny temat rozwinął się na zebraniu
wiejskim w Kłomnicach. Dowiedziałem się, ze
projektujący przebudowę DK 91 w ogóle chcieli
zlikwidować w przyszłości możliwości wyjazdu i wjazdu z wielu bocznych ulic, w tym z ul.
Sądowej. W połączeniu ze wzmożonym ruchem
rozdzieliłoby to Kłomnice na dwie części, między którymi komunikacja byłaby utrudniona.
Na to nikt nie chce się zgodzić i jest to problem,
który koniecznie trzeba rozwiązać. Swoją drogą,
gdyby „zatkać” wylot ul. Sadowej, powiększyłyby
się możliwości zagospodarowania bezpośredniego otoczenia zmodernizowanego budynku
GOK-u. Brak komunikacji z ul. Częstochowską
musiałby być wtedy zrekompensowany w jakiś
inny sposób.
Dobrze byłoby zestawić ze sobą to co
mamy do wykorzystania w tym miejscu.
Mamy oczywiście plac o powierzchni 0,83
ha, jako tako utwardzony, ulicę Sądową asfaltową, jak na dzisiaj dość ruchliwą, staw
po drugiej stronie ulicy o powierzchni 0,25
ha, budynek Gminnego Ośrodka Kultury
na 13-arowej działce. Wszystko w centrum
Kłomnic w pobliżu kilku sklepów, kościoła
i , trochę dalej, zespołu budynków szkoły.
Co jeszcze?!
Piotr Juszczyk: Chwilę pozostańmy przy wspomnianym stawie. Wysepka na środku zwana
już w miejscowym żargonie „alcatraz” i dookoła
druciane ogrodzenie bardziej przypomina „spacerniak” niż teren spacerowy. Moim zdaniem
należy to zmienić.
Przy projektowaniu przyszłego zagospodarowania „Pasternika” należałoby przyszły
obiekt potraktować jako kompleks usługowo
kulturalny. Poza wymienionymi elementami
tego kompleksu chciałbym wspomnieć jeszcze

dwa. Po pierwsze połączenie tego placu z ul.
Bartkowicką ciągiem komunikacyjnym. Miałby
to być przede wszystkim deptak. Wymaga to
oczywiście wykupienia terenu, który obecnie
jest w rękach prywatnych. Nie wiadomo czy
rozmiary wykupionego ewentualnie terenu pozwolą na coś więcej (np. ruch jednokierunkowy
samochodów).
Kolejny element to obecne Przedszkole.
Przy dzisiejszej sytuacji demograficznej, szkoła
w Kłomnicach wyludnia się. Już w przyszłym
roku szkolnym, praktycznie cały jeden poziom
będzie „wolny”. Zmniejszanie liczby uczniów
trwać będzie w następnych latach. Warto więc
przenieść przedszkole do budynku obecnego
zespołu szkół w Kłomnicach i w ten budynek
już inwestować. Obecny budynek przedszkolny
mógłby być przeznaczony na cele kulturalno
-społeczne i tym samym stać się istotnym składnikiem powstałego kompleksu.
Rzeczywiście, rysuje się nam obraz ciekawie
zagospodarowanego kompleksu w centrum
Kłomnic. Pojawiają się kolejne koncepcje
projektantów i wypowiadają swoje zdanie
inni zainteresowani. Dyskutowali o tym radni i rada sołecka na spotkaniu z projektantem
w Urzędzie Gminy i ciągle powstają nowe uwagi.
Myślę, że w przyszłym numerze gazety będzie
można przedstawić wypracowaną koncepcję.
Tymczasem warto zapoznać się z pracami i programami do których przystąpił nasz samorząd
gminny w celu realizacji zadania.
Przy tej okazji wychodzą na jaw różne szczegóły, które mogłyby utrudnić prace. Jak poprzednio pisałem, na Pasterniku, w pobliżu zabudowań gospodarczych rozstrzelanych zostało
kilku Niemców. Teraz już wiemy, że zostali oni
stamtąd wydobyci i przewiezieni na parafialny
cmentarz, gdzie zostali pochowani w jego rogu
od strony zachodniej. Jest jednak inny problem.
Podczas bombardowania Kłomnic na początku
września 1939 r. kilka bomb spadło na grząski
teren koło stawów na końcu obecnego placu
i nie wybuchło. Pewnie tam jeszcze są i stanowią
poważne niebezpieczeństwo.
Na koniec warto zachęcić mieszkańców
Kłomnic 9I nie tylko) do zgłaszania swoich
pomysłów czy tez uwag dotyczących naszego
„Pasternika” bo warto tę nazwę zachować. Przy
odpowiednim staraniu będzie to nasz reprezentacyjny plac i nie będzie przypominał, jak
obecnie, składu budowlanego w likwidacji.
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Urok starych fotografii (33).

„Straszny dwór” w Kłomnicach
Krzysztof Wójcik
W tym numerze „Gazety Kłomnickiej” chcę przedstawić budynek i miejsce, które
trudno nie zauważyć, gdyż ze szczytu wiadukt widoczne jest w całej okazałości. Jest
to kompleks młyna, stojącego tuż przy torach (towarzyszą mu okrągłe elewatory)
i budynek mieszkalny, rodzaj okazałego pałacyku. Wszystko to obecnie nie jest
użytkowane i niszczeje, zwłaszcza ten wspomniany budynek grożący zawaleniem
– ów „straszny dwór” jak go nazwałem. Bo też budzi on zainteresowanie zwłaszcza
gości, którzy niemal zawsze pytali o ten obiekt wietrzą ciekawą historię.

T

en obszerny dom-pałacyk powstał w 1916 r.
wraz z kompleksem młyna wybudowany
prawdopodobnie przez ówczesnego właściciela. Tworząca się w tej części Kłomnic „dzielnica przemysłowa” i bliskość linii kolejowej dawały atrakcyjne warunki do tworzenia swojego
interesu. Niestety nie znam nazwiska tego
pierwszego inwestora. Natomiast w latach
30-tych ubiegłego wieku cały kompleks zakupiła młynarska rodzina Warzywodów. Z ich

to inicjatywy przy wejściu na posesję powstała
figurka Matki Bożej na wysokim postumencie.
Stoi tam do dzisiaj. Po zakończeniu wojny,
jak większość prywatnych przedsiębiorstw,
całość została przejęta przez komunistyczne państwo, łącznie z domem mieszkalnym.
Właściciele dalej tam mieszkali, jednakże
w tym dużym budynku umieszczono również kłomnicki Ośrodek Zdrowia. W latach
60-tych ubiegłego wieku mieszkańcy musieli

udawać się na ten kraniec miejscowości, do
Aurelowa aby skorzystać z pomocy lekarskiej.
Gdy wybudowano w latach 70-tych nowy
Ośrodek przy ul. Strażackej, budynek przy
Kolejowej 7 opustoszał. Właścicieli już nie
było, przynajmniej budynku mieszkalnego,
bo młyn funkcjonował jako przedsiębiorstwo
państwowe do przełomu politycznego z 1989 r.
W latach pomyślności zaczęto tu nawet pewne
inwestycje, jak np. owe wspomniane elewatory, ale też na zapleczu budynku mieszkalnego
został solidne fundamenty pod nowe budynki,
których budowy nigdy nie ukończono. W latach 90-tych, w ramach prywatyzacji, młyn
z budynkiem mieszkalnym kupił prywatny
właściciel. Niestety właściciel ten obecnie nic
tutaj nie robi. Budynek mieszkalny niedługo
chyba ulegnie „samozawaleniu” i przestanie
straszyć. Teraz brakuje tam tylko duchów.
Mam jeszcze jedną uwagę. Jeszcze w latach 50tych, zaraz po wojnie, budynek przy Kolejowej
7 pełnił pewnie i inne funkcje. Mam fotografię przekazaną przez p. Zb. Tomaszewskiego,
przedstawiającą uroczyste przywitanie powracających z wojska rezerwistów. Widnieją na
niej również państwo Warzywodowie. Na innej fotografii otrzymanej od p. Majewskiego,
wnuka p. Warzywodów, widać fragmenty budynku z czasów wojny (1942-43 r.).
Na koniec dziękuję wszystkim czytelnikom za słowa uznania, za informacje i dzielenie się swoimi zbiorami oraz zachęcam do
kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.
com. Poszukuję od dawna zdjęć niektórych
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. starego dworu w Kłomnicach, dworu w Konarach,
starej kaplicy w Zawadzie, itp. Z góry dziękuję
i jednocześnie zachęcam do poszukiwań!
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