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Drodzy czytelnicy! 

Minęły wakacje i nasze dzieci oraz młodzież wrócili do szkół i przedszkola. 
W naszej gminie wszystkie placówki oświatowe, tak jak co roku, zostały 

przygotowane tak, aby proces nauczania przebiegał bezpiecznie i bez zakłóceń. 
Co prawda w Zespole Szkół w Witkowicach trwają jeszcze prace nad termomo-
dernizacją budynku oraz związane z wymianą źródła ogrzewania, z olejowego na 
gazowe, ale mimo przejściowych trudności, lekcje odbywają się planowo. Wyła-
niające się spod rusztowań nowe tynki, i ich piękne kolory zapowiadają, że będzie 
to bardzo ładny obiekt. Przy okazji, na zapleczu szkoły powstaną, tak potrzebne 
nowe miejsca parkingowe. W ogóle to, w tej chwili, w gminie trwają prace na wie-
lu różnych budowach i nie jest to spowodowane zbliżającymi się wyborami, tylko 
kalendarzem zaplanowanych inwestycji, zwłaszcza tych dofinansowywanych ze 
środków zewnętrznych, na które czekaliśmy od kilku lat. Kiedy zaglądam do spra-
wozdań z wykonania budżetu gminy za kolejne lata mijającej kadencji (dostępne 
dla wszystkich, na stronach internetowych gminy) to jestem dumny z naszych 
dokonań. W naszej gminie program zrównoważonego rozwoju, to nie hasła tylko 
rzeczywistość, która nas otacza.

Mieszkańcy, którzy mają prawo iść do wyborów, a mieszkają w Kłomnicach 
lub Rzerzęczycach chciałbym Wam przypomnieć, że w związku z ustanowieniem 
przez sejm jednomandatowych okręgów wyborczych Rada Gminy Kłomnice już 
w 2012 r podjęła uchwałę ustalającą zasady wyboru radnych do rady gminy. O ile 
w miejscowościach gdzie do tej pory wybierano jednego radnego nic się nie zmie-
niło, o  tyle Kłomnice zostały podzielone na 3 jednomandatowe okręgi a  Rze-
rzęczyce na 2. Oznacza to że powinniśmy sprawdzić, w  jakim jesteśmy okręgu 
i na jakiego kandydata do rady możemy głosować, bo może się okazać że nasz 
kandydat jest w innym okręgu i nie możemy na niego głosować. Oczywiście listy 
kandydatów wraz z okręgami, z których kandydują, będą podane do wiadomości 
publicznej, ale ten nowy tryb wybierania radnych może dla wielu z nas być zasko-
czeniem w dniu wyborów. W obecnym numerze gazety na stronie 3 publikujemy 
obwieszczenie w sprawie: podania do wiadomości wyborców informacji o okrę-
gach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach 
wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Październik to miesiąc w  którym obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, 
kiedyś nazywany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji wszystkim naszym pedagogom 
jak również innym pracownikom oświaty chciałbym w imieniu własnym oraz my-
ślę, że w  imieniu rodziców również, złożyć życzenia spokojnej i  twórczej pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Bądźcie dla nich przykładem i pamiętajcie że Wasz zawód 
zawsze nosił miano powołania, bo tylko człowiek pewien swoich wartości nie 
tylko nauczał ale też i wychowywał.

Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe 
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Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Zastępca Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w  Częstochowie 

uprzejmie informuje, że w  dniach 
01-08.10.2014 r. na terenie całego 
województwa śląskiego odbędzie 
się wykładanie z  samolotów szcze-
pionki przeciw wściekliźnie dla li-
sów wolno żyjących. Szczepienie bę-
dzie prowadzone z samolotów w linii 

prostej na wysokości 200 metrów. 
Zrzuty szczepionki obejmują całość 
województwa śląskiego z przeznacze-
niem 20 dawek na 1 km2 na obszarze 
8030,5 km2 oraz 30 dawek na 1 km2 
na obszarze 2100 km2. Wszelkie do-
datkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32 4288611.  

ARiMR zaprasza do składania aktualizacji wniosków o  przyznanie 
pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Od 5 września do 3 listopada 
2014 roku można składać oso-

biście lub przez upoważnioną osobę 
w  oddziałach regionalnych lub biu-
rach powiatowych Agencji Restruk-
turyzacji  i  Modernizacji Rolnictwa 
wnioski aktualizacyjne o przyznanie 
pomocy z  działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013. Takie 
wnioski aktualizacyjne mogą składać 
osoby, które spełniają następujące 
dwa warunki. Po pierwsze ubiegały 
się o  wsparcie na „Modernizację go-
spodarstw rolnych” w  czasie naborów 
prowadzonych przez ARiMR w 2011, 
2012 i  2013 roku i  wówczas nie do-
stały pomocy z  powodu braku środ-

ków, to znaczy znajdują się na „bia-
łej” części ostatnio opublikowanych 
na stronie Agencji list wojewódzkich 
określających kolejność przysługiwa-
nia dofinansowania w  poszczegól-
nych naborach. Po drugie natomiast, 
nie otrzymały z  ARiMR do 4 wrze-
śnia 2014 roku informacji o odmowie 
przyznania im pomocy finansowej 
z  tego działania. Nie złożenie wnio-
sku aktualizacyjnego w  tym terminie 
oznacza, że taka osoba zostanie wy-
kluczona z przyznania pomocy z dzia-
łania „Modernizacja gospodarstw rol-
nych”. 

Żadnych aktualizacji wniosków 
o  przyznanie pomocy z  tego działa-
nia nie muszą dokonywać osoby, które 
mieszczą się w  limitach dostępnych 

środków, czyli znajdują w  «zielonej» 
części ostatnich list określających ko-
lejność przyznawania pomocy w  wy-
mienionych wyżej naborach. 

Możliwość przyznania pomocy 
finansowej większej liczbie wniosko-
dawców ubiegających się o  wsparcie 
z  działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” wynika z przesunięcia 
dodatkowych 200 mln euro, na które 
zgodę wyraziła Komisja Europejska. 
To z  kolei pozwoliło na dokonanie 
przez Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi Marka Sawickiego nowelizacji 
rozporządzenia w  sprawie szczegóło-
wych warunków i  trybu przyznawa-
nia pomocy z  tego działania. Wszel-
kie informacje dostępne są na stronie 
ARiMR. «

Nowy sołtys w Witkowicach
Adam Równiak

Wybory uzupełniające w so-
łectwie Witkowice odbyły 
się 16 sierpnia 2014 roku 

o  godzinie 18.00 w  Zespole Szkół 
w Witkowicach.

Zebranie wiejskie, na którym miał 
zostać wybrany nowy Sołtys cieszyło 
się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców sołectwa, których na zebranie 
przyszło 120 osób. Jako kandyda-
tów na Sołtysa zgłoszono dwie 

osoby. Po przeliczeniu wszystkich 
głosów, nowo wybranym Sołtysem zo-
stała pani Małgorzata Nalewajka, na 
którą zagłosowało 84 osoby, a na panią 
Barbarę Postawa swoich głosów odda-
ło 31 osób, 5 głosów było nieważnych. 
Nowo wybranej pani Sołtys życzymy 
wielu sukcesów i satysfakcji z pełnio-
nej funkcji. «

Zwrot podatku 
akcyzowego 

Urząd Gminy w Kłomnicach 
informuje, że pieniądze za 
zwrot podatku akcyzowe-

go za II półrocze 2014 r wypłacane 
będą w  terminie od 1 do 31 paź-
dziernika 2014 r. gotówką w  ka-
sie urzędu gminy, lub przelewem 
na rachunek bankowy podany we 
wniosku. «

Małgorzata Nalewajka

www.klomnice.pl



5GAZETA KŁOMNICKA - WRZSIEŃ 2014

OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02 września 2014r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.Kodeks wyborczy( Dz.U.Nr 21, poz.112 z późn.zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach 
wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialne-
go zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer 
 okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych 

w okręgu

1

Sołectwo Kłomnice:
ulice: Zielona, Krótka, Gwiezdna, Księżycowa, Księża, Nowa, Janaszowska, 
Ogrodowa, Szkolna, Poprzeczna, Zdrowska
Pustkowie Kłomnickie, Janaszów, Jamrozowizna

1

2
Sołectwo Kłomnice:
Ulice: Bartkowicka, Częstochowska, Nieznanicka, Dworcowa, Kolejowa, 
Parkowa, Wesoła, Zachodnia

1

3
Sołectwo Kłomnice:
ulice: Brzozowa, Dworska, Leśna, Łąkowa, Pocztowa, Projektowana, 
Południowa, Sądowa, Strażacka, Sosnowa, Targowa, Wrzosowa

1

4 Sołectwa: Bartkowice, Pacierzów, Michałów 1
5 Sołectwa: Witkowice, Chorzenice, Michałów Rudnicki 1
6 Sołectwo Nieznanice 1
7 Sołectwo Zdrowa 1
8 Sołectwa: Skrzydlów, Adamów 1
9 Sołectwo Rzeki 1

10
Sołectwo Rzerzęczyce
ulice: Skrzydlowska, Szkolna, Bugaj, Leśna, Kolejowa, Bagnista, Malownicza, 
Brzozowa

1

11

Sołectwo Rzerzęczyce
ulice: Spacerowa, Stawowa, Sportowa, Ogrodowa, Mstowska, Zachodnia, 
Wolności, Słoneczna, Witkowska, Polna
Sołectwo Niwki

1

12 Sołectwo Garnek 1
13 Sołectwa: Karczewice, Chmielarze, Kuźnica 1
14 Sołectwa: Zawada, Śliwaków, Zberezka 1
15 Sołectwa: Konary, Lipicze 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Kłomnice ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

Ostatnie Pożegnanie 
Adam Śliwakowski

Z  wielkim żalem i  smutkiem in-
formujemy że w dniu 6 września 

odszedł od nas były sołtys, oraz wie-
loletni Prezes, Naczelnik i  działacz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdro-
wej druh Dominik Witczak. W latach 

od 1990 r – 2002 r pełnił on funkcję 
sołtysa w miejscowości Zdrowa, gdzie 
swoją, życzliwością i  zaangażowa-
niem działał dla miejscowości i lokal-
nej społeczności. Ten niezwykle dobry 
człowiek był ikoną i wzorem do naśla-

dowania. Jest nam niezwykle przykro, 
że nie dane będzie już nam wysłuchać 
jego porad oraz dobrego słowa, którego 
nie szczędził wszędzie tam gdzie wi-
dział działania na rzecz rozwoju naszej 
jednostki w której dane mu było praco-
wać przez ponad 60 lat. Składamy wy-
razy głębokiego współczucia dla rodzi-
ny i najbliższych. Cześć jego pamięci. «
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Nielegalne wysypiska śmieci
Sylwia Kuban

Informujemy, iż zgodnie z  prze-
pisami do usunięcia odpadów 
z  miejsca nieprzeznaczonego do 

ich składowania zobowiązany jest 
posiadacz odpadów. Jednak w  przy-
padku braku możliwości ustalenia 
kto „podrzuca” odpady na działkę, do 
usunięcia odpadów zobowiązany jest 
właściciel nieruchomości. 

W  związku z  powyższym prosi-
my mieszkańców, aby zainteresowali 
się nieruchomościami, które położone 
są w  znacznym oddaleniu od miejsca 
zamieszkania. W przypadku zauważe-
nia, że ktoś wyrzuca odpady w  miej-
scu do tego nieprzeznaczonym, należy 

zgłosić ten fakt Straży Gminnej (tel. 
34 3288070), warto też zapisać numer 
rejestracyjny samochodu albo zrobić 
zdjęcie, choćby telefonem komórko-
wym. Pomoże to ustalić sprawcę za-
śmiecania.

Uwaga: POPIÓŁ!!!

W  związku z  napływającymi od 
mieszkańców uwagami, dotyczącymi 
odbioru popiołu z palenisk domowych, 
informujemy, iż Urząd Gminy Kłom-
nice podjął kroki w kierunku wprowa-
dzenia obowiązku selektywnego zbie-
rania i  odbierania popiołu z  palenisk 
domowych od początku 2015 roku. Do 

końca tego roku popiół (wystudzony!) 
należy gromadzić w pojemniku na od-
pady zmieszane. 

ZBIÓRKA  ELEKTROŚMIECI

Informujemy mieszkańców, iż 
w  dniu 15.10.2014r. zorganizowa-
ny zostanie odbiór zużytego sprzętu 
elektrycznego i  elektronicznego przez 
firmę Handlowo – Usługową Andrzej 
Bajor „BOWI” Zakład Przetwarza-
nia Zużytego Sprzętu Elektrycznego 
i  Elektronicznego. Prosimy mieszkań-
ców Gminy Kłomnice o  wystawienie 
zużytego sprzętu przed posesję do go-
dziny 8.00. «

www.klomnice.pl

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kłomnice

Bożena Lara

W dniu 30 lipca 2014r., Rada 
Gminy Kłomnice podjęła 
uchwałę w  sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłomnice. 
Prace nad planem trwały dość długo, 
co było uwarunkowane zmianami usta-
wy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym jak również zmianami 
przepisów innych ustaw. Po zakończe-
niu procedury opracowania projektu 
planu, został on przedstawiony Radzie 
Gminy Kłomnice w celu jego zatwier-
dzenia. Stosownie do przepisu art. 20 
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, Uchwała 
Rady Gminy Kłomnice w sprawie za-
twierdzenia planu miejscowego zosta-
ła przekazana Wojewodzie Śląskiemu 
wraz z  załącznikami do uchwały oraz 
dokumentacją prac planistycznych, 
w  celu zbadania zgodności powyższej 
uchwały z  przepisami prawa, a  także 
w celu zbadania zgodności ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kłom-
nice. Wojewoda po przeprowadzeniu 
analizy treści uchwały oraz dokumen-

tacji planistycznej wydał rozstrzygnię-
cie nadzorcze, w  którym wskazał na 
ustalenia planu, które powinny zostać 
zmienione i uzupełnione, aby plan był 
zgodny z obowiązującym prawem. 

Zapisy planu, na które Wojewoda 
zwrócił uwagę dotyczyły m.in. ustaleń 
dla terenów strefy obserwacji archeolo-
gicznej, a  w  szczególności obowiązku 
poprzedzenia prac ziemnych badania-
mi archeologicznymi. W  świetle art. 
3 ust. 4 ustawy z  dnia 23 lipca 2003 
roku o  ochronie zabytków i  opiece 
nad zabytkami, zabytek archeologicz-
ny to „zabytek nieruchomy, będący 
powierzchniową, podziemną lub pod-
wodną pozostałością egzystencji i dzia-
łalności człowieka, złożoną z  nawar-
stwień kulturowych i  znajdujących się 
w nich wytworów bądź ich śladów, albo 
zabytek ruchomy, będący tym wytwo-
rem.” Należy podkreślić, że wprowa-
dzone do planu zapisy dotyczące obo-
wiązku poprzedzenia prac ziemnych 
badaniami archeologicznymi, wynikały 
z  ustaleń i  uzgodnień prowadzonych 
z  Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków podczas sporządzania projektu 

planu. Wojewoda zapis ten jednak za-
kwestionował jako wykraczający poza 
kompetencje rady gminy i tym samym 
niezgodny z prawem. 

Kolejną kwestią, na którą Wojewoda 
zwrócił uwagę, jest konieczność m.in. 
uzupełnienia planu w zakresie określe-
nia na rysunku planu linii zabudowy 
tj. odległości budynków od dróg pu-
blicznych. Konieczność ta nie wynika 
wprost z przepisów prawa, ale wskazał 
na nią Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny Gliwicach, w  najnowszym wyroku 
z dnia 26 czerwca 2013r. o sygn. akt II 
SA Gl 1527/12. Należy podkreślić, że 
w polskim porządku prawnym, wyroki 
sądowe nie stanowią tzw. „precedensu”, 
niemniej jednak wyznaczają kierunek 
wykładni przepisów prawa. 

Konsekwencją rozstrzygnięcia nad-
zorczego Wojewody będzie więc ko-
nieczność niezwłocznego wprowadze-
nia przez gminę zmian do planu i  jak 
najszybsze podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu miejscowego. Do 
czasu uzupełnienia wskazanych zapi-
sów i  ustaleń planu, wydawane będą 
nadal decyzje o warunkach zabudowy. «
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Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Kłomnice
Odpady szklane (w koszach)

listopad miejscowość, ulica
19 Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice
20 Nieznanice, Zdrowa, Kłomnice (ul. Nieznanicka)
21 Adamów (oprócz ul. Rycerskiej nr 19,21,23), Huby, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce (ul. Mstowska, Wolności)
24 Rzerzęczyce (oprócz ul. Mstowskiej i Wolności), Adamów (tylko ul. Rycerska 19,21,23)
25 Skrzydlów
25 Garnek, Kuźnica, Chmielarze

26 Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice (tylko ul. Częstochowska, Gwiezdna, Janaszowska, Krótka, Księża, 
Księżycowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Zielona)

26 Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna
27 Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice

27 Kłomnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Parkowa, Pocztowa, 
Południowa, Projektowana, Sądowa, Strażacka, Targowa, Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia), Michałów Kłomnicki

28 Bartkowice, Pacierzów, Konary

Odpady komunalne zmieszane (kosze)
październik listopad miejscowość, ulica

1 3 Nieznanice, Zdrowa, Kłomnice (ul. Nieznanicka)
2 4 Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice
3 5 Rzerzęczyce (oprócz ul. Mstowskiej i Wolności), Adamów (tylko ul. Rycerska 19,21,23)
10 6 Adamów (oprócz ul. Rycerskiej nr 19,21,23), Huby, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce (ul. Mstowska, Wolności)
13 7 Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna
14 10 Bartkowice, Pacierzów, Konary
15 12 Skrzydlów

16 13 Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice (tylko ul. Częstochowska, Gwiezdna, Janaszowska, Krótka, 
Księża, Księżycowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Zielona)

17 14 Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice
20 17 Garnek, Kuźnica, Chmielarze

21 18 Kłomnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Parkowa, Pocztowa, 
Południowa, Projektowana, Sądowa, Strażacka, Targowa, Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia), Michałów Kłomnicki

Odpady selektywnie zbierane (worek niebieski i brązowy)
październik listopad miejscowość, ulica

14 5 Michałów Rudnicki, Witkowice, Chorzenice
15 6 Nieznanice, Zdrowa, Kłomnice (ul. Nieznanicka)
16 7 Rzerzęczyce (oprócz ul. Mstowskiej i Wolności), Adamów (tylko ul. Rycerska 19,21,23)
17 10 Adamów (oprócz ul. Rycerskiej nr 19,21,23), Huby, Niwki, Przybyłów, Rzerzęczyce (ul. Mstowska, Wolności)
20 12 Skrzydlów

21 13 Janaszów, Pustkowie Kłomnickie, Kłomnice (tylko ul. Częstochowska, Gwiezdna, Janaszowska, Krótka, Księża, 
Księżycowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Zielona)

22 14 Garnek, Kuźnica, Chmielarze
23 17 Lipicze, Śliwaków, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna

27 19
Kłomnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Parkowa, 
Pocztowa, Południowa, Projektowana, Sądowa, Strażacka, Targowa, Wesoła, Wrzosowa, Zachodnia), Mi-

chałów Kłomnicki
28 27 Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Karczewice
29 28 Bartkowice, Pacierzów, Konary
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Pierwsza w gminie siłownia na świeżym 
powietrzu już działa

Jarosław Łapeta

W lipcu w miejscowości Zdro-
wa uruchomiono siłow-
nię na świeżym powietrzu 

zlokalizowaną w  sąsiedztwie budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. To dodatkowe miejsce rekreacji 
powstało z  inicjatywy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zdrowej przy wspar-
ciu Gminy Kłomnice, kierownictwa 
GOPS w  Kłomnicach oraz mieszkań-
ców Zdrowej. Już w 2012 roku Jarosław 
Łapeta- prezes OSP Zdrowa napisał 
pierwszą wersję projektu, która zakła-
dała powstanie takiego miejsca, jednak 
projekt ten nie zyskał akceptacji Rady 
Programowej Stowarzyszenia Razem na 
Wyżyny. Dopiero kolejna próba w 2013 
roku odniosła sukces i  projekt pod na-
zwą: „Budowa atrakcji turystycznej po-
przez urządzenie centrum aktywności 
ruchowej w miejscowości Zdrowa” został 
zaakceptowany i otrzymał dofinansowa-

nie w  ramach działania 413 Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w kwocie 31458,38 zł. Pozo-
stała część pieniędzy - 6500zł pochodzi-
ła z dotacji Gminy Kłomnice w ramach 
funduszu sołeckiego oraz 1364,59  zł 
jako wkład niepieniężny w postaci pracy 
społecznej członków OSP i Rady Sołec-
kiej. Razem wartość przedsięwzięcia to 
kwota 39322,97 zł. To kolejne pieniądze 
pozyskane przez OSP Zdrowa na rzecz 
rozwoju tej miejscowości. W  poprzed-
nim roku pozyskano kwotę 25000 zł na 
ogrodzenie zbiornika wodnego, zakup 
grilla, zakup ławek i  wyłożenie podło-
ża w altanie. Całość zadania kosztowała 
35896,60 zł w tym 2534,40 zł to praca 
społeczna, pozostałe środki pochodziły ze 
składek sekcji wędkarskiej, wpłat sponso-
rów i  środków własnych OSP. Zreali-
zowany projekt nosił tytuł: „Zdrowo 
w Zdrowej” - budowa atrakcji turystycz-

nej wokół zbiornika wodnego w miejsco-
wości Zdrowa. Dzięki takim działaniom 
w pobliżu stawu powstała atrakcja będąca 
wizytówką naszej miejscowości. 

W skład zewnętrznej siłowni weszło 
10 urządzeń do wykonywania ćwiczeń 
ruchowych, które cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem, zarówno wśród 
mieszkańców Zdrowej jak i  innych 
mieszkańców z okolicznych miejscowo-
ści, licznie przybywających do tego miej-
sca. Oprócz tych urządzeń w sąsiedztwie 
świetlicy OSP Zdrowa zamontowano 
dodatkowe dwa urządzenia stanowiące 
wyposażenie kolejnego miejsca rekre-
acyjnego. Jesteśmy zadowoleni, że dzię-
ki konstruktywnej współpracy udało się 
pozyskać znaczne środki przewyższające 
środki funduszu sołeckiego, który w na-
szej miejscowości umożliwia realizację 
wielu ciekawych inicjatyw społecznych. 
Dlatego zapraszamy do korzystania 
z  obiektów powstałych dzięki zrealizo-
wanym projektom.  «

Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe 
oznakowane radiowozy m-ki Kia Cee’d 

Jacek Pluta

Zakup samochodów był możli-
wy dzięki finansowemu wspar-
ciu gmin Kłomnice, Kruszy-

na, Mykanów,Mstów, Rędziny, które 
obejmuje swoim działaniem  Komisa-
riat Policji z Kłomnic. Pozostała część 
pieniędzy na zakup radiowozów zosta-
ła uzupełniona z budżetu Policji. 

W  uroczystości przekazania radio-
wozów udział wzięli wójtowie gmin 
Kłomnice, Mykanów, Kruszyna, Rędzi-
ny, przewodniczący rady gminy Kłom-

nice oraz inni przedstawiciele tej gmi-
ny. Dodatkowo podziękowania zostały 
przekazane nieobecnemu wójtowi gmi-
ny Mstów. W trakcie uroczystości, ko-
mendant komisariatu policji w Kłomni-
cach podinsp. Jacek Pluta podziękował 
wójtom za wsparcie i ofiarowaną pomoc 
finansową, co, jak podkreślił, niewątpli-
wie wpłynie na wzrost poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańców. W  obecności 
zaproszonych gości oraz mundurowych 
z  komisariatu, Zastępca Komendan-

ta Miejskiego Policji w  Częstochowie 
nadkom. Dariusz Kiedrzyn wręczył 
policjantom kluczyki do nowych radio-
wozów m-ki Kia Cee’d SW 1.6GDI. 
Samochody te mają mocne silniki oraz 
bogate wyposażenie, aby policjanci mo-
gli sprawnie i  szybko, a  zarazem bez-
piecznie, wykonywać postawione przed 
nimi zadania. Nowe radiowozy są wyko-
rzystywane przez kłomnickich policjan-
tów w codziennej służbie. «

INFORMACJA

Urząd Gminy Kłomnice in-
formuje o  trwających robo-
tach drogowych i związanych 

z  nimi utrudnieniami przy Zespole 

Szkół w Kłomnicach. 
Wjazd do szkoły i  parking są za-

mknięte dla ruchu pieszego i kołowego. 
Prosimy nauczycieli, rodziców i  mło-

dzież o  korzystanie z wejścia od ulicy 
Ogrodowej, tj. od strony Hali Sporto-
wej (wjazd przez błonia).

Za wszelkie utrudnienia przepra-
szamy i prosimy o wyrozumiałość. «

www.klomnice.pl
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Jubileusz 102 urodzin
Anna Śliwakowska

W   miesiącu lipcu swoje 
102 urodziny obchodzi-
ła Pani Rozalia Szwejda 

mieszkanka Kłomnic. Z  tej okazji 
dnia 14 lipca 2014r dostojną Jubi-
latkę odwiedziła delegacja z Urzędu 
Gminy Kłomnice: Sekretarz Gminy 
Pani Róża Wiewióra i  Kierownik 
USC Anna Śliwakowska oraz Sołtys 
wsi Kłomnice Pan Stanisław Ma-
tuszczak.

Jubilatkę obdarowano piękny-
mi kwiatami oraz upominkiem, było 
wiele życzeń był również tort i  toast 
za zdrowie Jubilatki.

Pani Rozalia Szwejda jest najstar-
szą mieszkanką Gminy Kłomnice. 

Urodziła się w  1912 roku w  Dan-
kowicach w Gminie Krzepice. Wy-
chowała sześcioro dzieci: jedną cór-
kę i  pięciu synów, ma 10 wnuków, 
19 prawnuków i  5 praprawnuków. 
Cieszy się doskonałą pamięcią oraz 
sprawnością fizyczną, nie narzeka na 
zdrowie. Nadal prowadzi gospoda              
rstwo domowe, uprawia ogródek, 
hoduje kury i  kozę oraz nadzoruje 
uprawę pola. 

Troskliwą opieką otacza Panią 
Rozalię wnuczka Urszula.

Na dalszą drogę życia składamy 
dostojnej Jubilatce najlepsze życze-
nia: zdrowia i miłości bliskich. «

Pola pustoszeją, żniwa ukończone! 

Dożynki Powiatowe w Gminie Kłomnice 2014
Renata Krawiec

W  ostatnim dniu sierpnia 
wszyscy jednakowo i  szcze-
rze wyraziliśmy szacunek do 

ziemi ojczystej i  pracy rolników. Oka-
zaliśmy wdzięczność za codzienny trud 
ludzi uprawiających ziemię, do których 
należą również Starostowie Dożynek: 
P. Maria Bik ze Zdrowej oraz P. Piotr 
Taranowicz z  Rzerzęczyc. Starościna 
prowadzi wraz z  mężem 30-hektarowe 
gospodarstwo rolne oraz hodowlę bydła 
mlecznego, posiadają 20 szt. krów mlecz-
nych i 15 szt. innego bydła. Uprawy rolne 
to zboża i  kukurydza, przeznaczone na 
pasze. Starosta dożynkowy ma dobrze 
prosperujące gospodarstwo rolne 40 ha, 
zajmuje się głównie produkcją roślinną: 
zboża i  rzepaku. Starostowie przekaza-
li  bochny chleba, upieczone z tegorocz-

nych plonów, Wójtowi Gminy Kłomni-
ce- P.Adamowi Zającowi i vice Staroście 
P. Januszowi Krakowianowi. Po ich uro-
czystym odebraniu,  podzielili się oni nim 
z innymi. W pięknych strojach ludowych 
dzieci i  młodzież z  ZPiT „Kłomnickie 
Płomyczki” roznosili chleb i  częstowali 
wszystkich zgromadzonych na placu przy 
hali sportowej w  Kłomnicach. Panowie: 
Wójt i  Starosta przekazali Statuetki P. 
Marii Bik i  P. Piotrowi Taranowiczo-
wi, jako dowód uznania i podziwu pracy 
rolników. Nastąpiło uroczyste otwarcie 
Dożynek Powiatowych w Gminie Kłom-
nice wspólnie przez vice Starostę Powiatu 
oraz Wójta Gminy Kłomnice. Rozpoczął 
się nad wyraz bogaty program części ofi-
cjalnej, czytania listów gratulacyjnych, 
wręczania nagród i  wyróżnień. Wysłu-

chaliśmy listu gratulacyjne-
go od Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi - P. Marka 
Sawickiego, od Prezydenta 
Miasta Częstochowy - P. 
Krzysztofa Matyjaszczyka, 
od Posłanki RP - P. Ewy 
Wiśniewskiej, Posła RP - P. 
Szymona Giżyńskiego (od-
czytała radna Powiatu - P. 

Lidia Burzyńska), od Senatora RP - P. 
Jarosława Laseckiego. Odznaki Hono-
rowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dla Pań: Renaty Szczurek z Aleksandrii, 
gmina Konopiska oraz dla P. Felicji Wój-
cik, z Wrzosowej, gmina Poczesna, wrę-
czał p. Jerzy Dudek- członek Zarządu 
Wojewódzkiego Śląskiej Izby Rolniczej. 
Statuetka i  list gratulacyjny przypadł P. 
Mirosławowi Ślęzakowi, Garnek - Go-
spodarstwo Agroturystyczne, za osiągnię-
cia. Uhonorowany został przez Dyrek-
tora Śląskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Częstochowie - P. Stanisława 
Gmitruka.

Nagrodzony Listem Gratulacyjnym 
Laureat I miejsca w woj. śląskim P. Janusz 
Trenda ze Ślęzan, gm. Lelów- Bepiecz-
na zagroda, przez Dyrektor Naczelną P. 
Irenę Łabę oraz zastępcę P. Małgorzatę 
Niemczyk z  KRUS Częstochowa. Od-
znaczenie „Order Serca Matkom Wsi” 
– wręczyli Paniom: P. Janinie Łudczak 
- Rzerzęczyce i  P. Zofii Małolepszej - 
Skrzydlów Prezes KZ KRiOR – P.Wła-
dysław Serafin oraz Przewodnicząca KR 
KGW – Bernadetta Niemczyk. Odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultury Pol-

Rzeka życia
Płyniesz swego życia rzeką

Jakże to jeszcze daleko
Jest ten drugi brzeg

To jest twego życia rzeka
Nie przypatrzysz się z ukrycia
Musisz w nurt tej wody wejść
Na swym grzbiecie fale nosić

Często o ratunek prosić
Albo z drogi zejść

Póki jesteś piękny młody
Nie brakuje ci urody
Łatwiej płynąć jest

Ale czas jak rzeka płynie
Wiosna, lato, jesień minie

Płyniesz wolniej już
Swego życia rwącą rzeką

Ale to już niedaleko
Jest ten drugi brzeg

Anna Krok



10

›››

› skiej” przyznaną przez Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego RP dla P. 
Leszka Janika, Dyrektora GOK w Kłom-
nicach wręczyła P. Anna Operacz - Dy-
rektor ROK w Częstochowie.

Rozpoczęły się Prezentacje Artystycz-
ne w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy 
Kłomnice, pod batutą zastępcy kapelmi-
strza Marcina Gały. Warto przypomnieć, 
że orkiestra pięknie prowadziła do Ko-
ścioła na mszę św. i z powrotem na miej-
sce imprezy przy hali. Za orkiestrą prowa-
dzone były poczty sztandarowe: powiatu 
częstochowskiego, ZS w  Kłomnicach, 
Gminnego Zarządu PSL w Kłomnicach, 
za nimi delegacje z  piętnastu gmin po-
wiatu częstochowskiego z  przepięknymi 
wieńcami,(poświecone przez Duszpaste-
rza Rolników- Księdza Prałata Eugeniu-
sza Sikorskiego)Starostowie Dożynkowi 
z  Wójtem i  Vice Starostą oraz goście 
zaproszeni. Na estradzie dożynkowej 
Orkiestra Dęta Gminy Kłomnice pre-
zentowała się znakomicie, gościnnie z nią 
występowały mażoretki Orkiestry Dętej 
Żytno, które prowadzi P. Alina Matusz-
czyk. W naszej orkiestrze prowadzi naukę 
gry. Jubilat ZPiT „Kłomnickie Płomycz-
ki” wystąpił w starannie dobranym reper-
tuarze wraz z pięknie dobraną kapelą pod 
kierunkiem P.Kazimierza Kłoska(akor-
deon), Kamila Palacz- skrzypce, Kacper 
Gęsiarz- kontrabas, Zbigniew Błaszczyk- 
klarnet. Pięknie zaśpiewała nam Marta 
Dudczuk z powiatu śniatyńskiego, Ukra-
ina. Ukraińska delegacja gościła u  nas 
w ramach współpracy ze Starostwem. 

Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy 
„Klepisko” pokazał swój styl i dobrze do-
brany repertuar na tę okoliczność. Goście 
zaproszeni, organizatorzy, publiczność 
mogli posłuchać tradycyjnego obśpie-
wywania wieńców realizowanych przez 
KGW, Zespoły Ludowe. Wszystkie Koła 
Gospodyń Wiejskich zostały uhonoro-
wane za przepięknie wykonane wieńce 
dożynkowe. Pośród występów odbyło się 
uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów 

i nagród finansowych za Estetycznie Za-
gospodarowaną Zagrodę Wiejską.

Tradycją lat ubiegłych w konkursie es-
tetycznie zagospodarowana zagroda wiej-
ska uhonorowano 13 gospodarstw:
I  miejsce Janusz Trenda ze Ślęzan oraz 
Mirosław Ślęzak z Garnka
II miejsce Wiesława Hamerla z Zarębic 
oraz Halina i Krzysztof Lisowscy z Ra-
dostkowa Kolonii
III miejsce Monika i  Piotr Błaszczyk 
z Kruszyny
Specjalna wyróżnienie Dorota i  Roman 
Walenta z Kamienicy Polskiej
Wyróżnienia:
· Ilona i Stanisław Sosnowscy z Pabianic
· Łukasz Kulawiak z Wąsosza
· Grażyna Klec z Nowej Wsi
· Jadwiga i Jan Styczeń
· Tomasz Wypych z Nowej Wsi
· Za udział w  konkursie powiatowym - 
Marianna Wnukowska z  Biskupic oraz 
Albin Szczerbiak z Zawady. 

Wieczorem wróciliśmy do 15 rolni-
ków, nagrodzono odznaczeniem za szcze-
gólne osiągnięcia w produkcji rolnej:
· Sylwia i Jarosław Skiba z Koniecpola
· Bożena Badora z Hutek
· Jolanta i Piotr Orzińscy z Wikłowa
· Zbigniew Pytlarz z Lgoty Gawronnej
· Dawid Pietrasik z Kobyłczyc
· Olga i Andrzej Trela z Konradowa
· Robert Boborowski z Olbrachcic
· Ilona i Łukasz Kłosowscy z Zagórza
· Tamara i Jerzy Zielińscy z Kolonii Kle-
paczka
· Mirosław Similak ze Zdrowej
· Karol Raźniak ze Starego Cykarzewa
· Paweł Kłosowski z Bukowna
· Jerzy Sałata z Brzezin Nowych
· Adam Synowiec ze Staropola
· Witold Rogacz z Własnej

Również, wieczorem, późnym i  mo-
krym, wróciliśmy do występów artystycz-
nych, m.in Zespołu Obrzędowego „Gru-
sza”z Rzerzęczyc, który wystawił obrzęd 
p.t. „Dożynki dworskie” według Janiny 
Gołdy. Teatr z  jej życia, pamięci i  pasji, 

a w nim znajdzie się zawsze jakaś 
forma odpowiednia do okolicz-
ności. Każdy z  artystów amato-
rów czeka na taką okazję, by móc 
pokazać, choć deszcz i  burza- 
warto sprawdzić swoje umiejęt-
ności przed publicznością. Takiej 
wytrwałości, tylko nam pozaz-
drościć! KTT”Styl” rzeczywiście 
ma swój styl. Ekspresja dzieci jest 
zniewalająca, w perspektywie do-

bre prognozy na sukcesy. Występ Zespołu 
Śpiewaczego „Nasze” ze Skrzydlowa na 
dobrym poziomie prowadzony pod kie-
runkiem P. Eli Łągiewki.

Same emocje w dalszej części wieczor-
nego programu dożynkowego. Koncert 
Zespołu Regionalnego „Grojcowianie” 
Górali żywieckich z Wieprza, wieś leżąca 
nad rzeką Sołą, w gminie Radziechowy-
-Wieprz, pow. żywiecki, woj,. śląskie Tra-
dycje sięgają roku 1995. W zespole są trzy 
grupy wiekowe; dzieci, młodzież i  starsi. 
W swoim repertuarze mają pieśni ludowe, 
religijne, maryjne, biesiadne, kolędy. Wie-
le imprez obrzędowych i dużo sukcesów. 
W tym roku na 25 Jubileuszowych MSF 
- Tydzień Kultury Beskidzkiej zdobyli 
na 13 zespołów z całego świata i  trzech 
z kraju - Grand Prix.. Rzeczywiście u nas 
wypadli rewelacyjnie, dynamika, kape-
la wyjątkowa, po prostu górale, mający 
w sobie niepowtarzalną siłę śpiewu i mu-
zyki, o uroku nie wspomnę już!

„Dawnych wspomnień czar” towa-
rzyszy nam od kilku lat i mierzy się dużą 
ilością koncertów, to jest na pewno rene-
sans Zespołu Centurion i niech tak trwa. 
Mają radość, przekazują ją innym, i to jest 
cenne. Wójt Gminy Kłomnice szczerze 
podziękował członkom Zespołu, pogra-
tulował, i wyraził podziw dla ich kunsztu 
artystycznego. Zabawa taneczna, którą 
poprowadził D.J. Kriss była punktem 
programu z imprez towarzyszących Do-
żynkom Powiatowym w Gminie Kłom-
nice, adresowaną do najwytrwalszych! 

Udział w  dożynkach jest dowodem 
naszej siły wszystkich: pracowników 
urzędu gminy, pracowników szkół, miesz-
kańców wszystkich sołectw, strażaków 
ze wszystkich jednostek OSP w  Kłom-
nicach, sołtysów, wystawców z  różnych 
gmin powiatu częstochowskiego, wolon-
tariuszy, ludzi dobrej woli. To niesamo-
wite, jaka wytworzyła się więź podczas 
przygotowań do Dożynek w  Gminie 
Kłomnice. Ta integracja wynika z wyjąt-
kowych usposobień wspaniałych ludzi, 
którzy z taką determinacją, odpowiedzial-

www.klomnice.pl



11GAZETA KŁOMNICKA - WRZSIEŃ 2014

nością pragnęli pokazać wszystkim do nas 
przyjeżdżającym, to wszystko co najlep-
sze. Ugościliśmy, dzięki Wam wszystkim, 
najpiękniej jak potrafiliśmy. Wyjątkowe 
uczczenie Święta Plonów w naszej Gmi-
nie, które może powtórzyć się za kilkana-
ście, a może więcej lat?! Szkoda będziemy 
tęsknić, macie podobne uczucia?

Niezaprzeczalnie bogactwo form 
wystawienniczych, informacyjnych, do-
kumentacyjnych, kolorowo i  swojsko 
przygotowane stoiska. Z  rozmachem 
przygotowane wystawy m.in sprzętu rol-
niczego dwóch pasjonatów: z Nieznanic- 

P. Jerzego Burzyńskiego Bajpax oraz P. 
Krzystofa Nabiałczyka z  Lubojny- Gaj 
Gmina Mykanów. P. Krzystof Nabiał-
czyk i  jego wyjątkowa kolekcja została 
zgłoszona do Konkursu Piękna Wieś 
woj. śląskiego w kategorii obrzędów,kul-
tywujących tradycje wiejskie. W niedale-
kiej przyszłości doceniony powinien być 
i nasz hobbysta. Wdzięczność okazujemy 
naszym darczyńcom, którzy wspierają 
nas przy organizacji takiej jak ta impre-
zy. Podziękowania kierujemy do wszyst-
kich współpracujących z  nami w  czasie 
przygotowań przed i  po dożynkach. Za 

trudne prace techniczne: P. Jerzemu Bu-
rzyńskiemu Zakład Metalowo-Elektro-
techniczny Bajpax Nieznanice oraz P. 
Tadeuszowi Modlasińskiemu z Kłomnic. 
Duże wyrazy uznania dla społeczności 
sołeckiej naszej gminy za smaczne ciasta 
w tak dużej ilości, które zaspokoiły apety-
ty wszystkich uczestników dożynek. Ich 
wyśmienity smak i świeżość długo zosta-
ną w naszej pamięci. 

Jeśli kogokolwiek z imienia i nazwiska 
nie wymieniłam to z całą pewnością z po-
wodu ogromu ilości - ludzi dobrej woli. 
Dziękujemy! «

„Narodowe Czytanie” w Gminie Kłomnice
Teresa Raźniak

Czytanie ma na celu promo-
cję polskiej kultury, wzmac-
nianie wspólnoty narodo-

wej, zbliżanie pokoleń. Przypomina 
o wartości dzieł polskich pisarzy, bu-
dzi ducha zbiorowej tożsamości Po-
laków. Wspólna lektura pereł polskiej 
literatury jest wspaniałą przygodą in-
telektualną, sposobem na radosne spę-
dzenie wolnego czasu w towarzystwie 
osób, które łączy miłość do rodzimej 
kultury.

W dniu 6 września 2014 r. odbyła 
się III edycja „Narodowego Czytania”,  
zainicjowana przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Wcze-

śniej były to utwory Aleksandra Fredry 
oraz „Pan Tadeusz” Adama Mickie-
wicza, w  tym roku natomiast czytana 
była „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, 
pisana „ku pokrzepieniu serc”.

W naszej gminie „Narodowe Czy-
tanie” odbyło się w Bibliotece Publicz-
nej w  Pacierzowie. Organizatorem 
była Gminna Biblioteka Publicz-
na w  Kłomnicach oraz filie. O  akcji 
poinformowani zostali mieszkańcy 
gminy przez placówki biblioteczne. 
W  „Narodowym Czytaniu” udział 
wzięli wszyscy zainteresowani: na-
uczyciele, bibliotekarze a  także Wójt 
Gminy Kłomnice – P. Adam Zając. 

Akcja stanowiła wspaniałą okazję, by 
raz jeszcze przeżyć zapierające dech 
w piersiach przygody bohaterów „Try-
logii”. Bo choć doskonale znamy treść 
książek, to przecież podczas każdej 
kolejnej lektury na nowo trzymamy 
kciuki za Kmicica, Wołodyjowskiego 
czy Skrzetuskiego. Wspólne czyta-
nie fragmentów książek to doskonały 
moment, by zastanowić się nad tym, 
co Sienkiewicz chciał nam wszystkim 
przekazać.

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją Mieszkańcom Gminy za wzięcie 
udziału w  III edycji „Narodowego 
Czytania”. « 

Benefis na cześć Kłomnickich Płomyczków
Renata Krawiec

W dniu 13 września w Hali 
Sportowej przy ZS 
w  Kłomnicach rozpoczę-

ły się uroczystości na cześć artystów-
-amatorów z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kłomnickie Płomyczki” z  okazji 
20-lecia pracy artystycznej. Przybyli 
goście zaproszeni, sympatycy, przy-
jaciele zespołu, rodzice. Wystąpiły 
dwa Zespoły z Serbii:z Perlez i Coka. 
ZPiT Śląsk” oraz Folklorystyczny 
Zespół Śpiewaczy „Klepisko”. Bene-
fis to przedstawienie organizowane 
na cześć artysty obchodzącego jubi-
leusz pracy artystycznej. To dość od-
legły czas działalności artystycznej 
zespołu. Rok 1994, z  inicjatywy P. 

Mieczysława Tkacza, kierującego Ze-
społem „Klepisko” i Dyrektora GOK 
w  Kłomnicach P. Leszka Janika po-
wstał zespół. Fascynacja na począt-
ku wielka, zgłosiło się, aż 100 dzieci. 
Zostali ci wszyscy, rzeczywiście zain-
teresowani tańcem ludowym. Chary-
zma nie jest potrzebna by zespół po-
wstał, ale potrzebna by zespół trwał. 
Choreografem została P. Aleksandra 
Gawlik(późniejsze nazwisko Żacz-
kova). Odbyło się pierwsze spotkanie 
organizacyjne z  udziałem etnografa 
ROK w Częstochowie – P. Lidii Koj, 
Dyrektora GOK w Kłomnicach, cho-
reografa zespołu oraz przedstawicieli 
Zespołu Ludowego Jurajskie Igraszki 

z  Myszkowa w  celu podzielenia się 
bogatymi doświadczeniami z prowa-
dzenia zespołu. Powołano komitet, 
wybrano osiem osób, w  tym najważ-
niejszych: Przewodniczącego śp. Jac-
ka Wocha, sekretarz – P.Czesławę 
Draganiuk, skarbnika – P. Krystynę 
Modlasińską.

Ogłoszono konkurs na nazwę ze-
społu i  wkrótce ją przyjęto –Kłom-
nickie Płomyczki.

Dalej wszystko potoczyło się jak 
z  dobrze napisanego scenariusza: 
pierwsze podkoszulki z  nadrukiem, 
pierwszy występ. Tańce: Koza i  Mi-
chałek, przyjęte entuzjastycznie przez 
rodziców, publiczność. A  później to ›››
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już same sukcesy, na które wszyscy 
jednakowo pracowali: choreograf -P. 
Ola Żaczkova. P. Kazimierz Kło-
sek- kierownik muzyczny i  akompa-
niator od początku istnienia zespo-
łu, wytrwał do końca. Brawo! Przed 
nimi liczne wojaże w kraju, związane 
z  przeglądami, festiwalami i  liczny 
udział w  imprezach środowiskowych 
oraz zagranicznych w ramach udzia-
łu w  festiwalach. Również integracja 
z  zespołami, w  większości biorących 
udział w  Międzynarodowych Spo-
tkaniach Folklorystycznych. Dorobek 
Zespołu jest znaczący, niech świad-
czy o tym Statuetka Starosty często-
chowskiego „Za zasługi dla powiatu 
za 2008 r”. Wytrawny zespół, bo byli 
już wtedy w  posiadaniu od czterech 
lat Sztandaru Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kłomnickie Płomyczki” ufundowa-
nego przez Wójta Gminy Kłomnice 
– P. Adama Zająca. Więcej, za jego 
przyzwoleniem i zainteresowaniu ze-
społem - kupowane były sukcesywnie 
stroje ludowe. Wzbogacony repertu-
ar i  pięknie skompletowane (w  ilo-
ściach, o których marzą inne zespoły) 
stroje dawały wyjątkowy wizerunek 
zespołu – dzieci i młodzieży z Gminy 
Kłomnice, zainteresowanych tańcem 
i  melodiami ludowymi w  opracowa-
niu artystycznym. Zespół „Kłomnic-
kie Płomyczki” wraz z  Komitetem 
Rodzicielskim, z  całymi rodzinami 
byli Organizatorami trzynastu edycji 
Międzynarodowych Spotkań Folk-
lorystycznych „Z  Daleka i  Bliska”, 
który dodawał im splendoru do kre-
atywności, i  dawał nowe możliwości 
udziału w  prestiżowych przeglądach 
i  festiwalach. Zespół przez kontakty, 
wyjazdy ożywił się. Należał do jed-
nych z  najlepszych. Uczczono hucz-
nie 15 –lecie Zespołu, a wpis w kro-
nice oddaje najbardziej obraz sytuacji 
zespołu po uroczystościach: „Trzeba 
wiedzieć, kiedy zejść niepokonanym”. 
Ale życie tak jak każde inne toczy 
się dalej. Pojawiają się nowi, młodzi 
ludzie operatywni, społecznie po-
trafią dzięki osobowościom działać, 
poprawiać, udoskonalać. I  tak było 
w wypadku Joanny Kaźmierczk, która 
wyrosła w zespole, potrafi zatańczyć, 
nauczyć i  zorganizować, zrobiła po-
rządek w  kostiumerni. Przewodni-
czący – Jacek Nitecki potrafił przez 
postawę zjednać sobie rodziców, nie 

szczędząc własnego czasu realizował 
organizację życia społeczno-wycho-
wawczego w  zespole, zaangażowany 
doczekał się sukcesów, na które nie 
liczyli niektórzy spośród społeczeń-
stwa, zwłaszcza rodzice, których 
dzieci odeszły z zespołu.

To co odda najbardziej sens kon-
tynuowania pięknej pracy zespołu, są 
słowa:

„Jednak bez większych splendo-
rów, a dla większej satysfakcji zespół 
czyni zjawiska artystyczne, istotne 
dla zachowania naszej narodowej 
duchowości i  kultury. Piękno nale-
ży wesprzeć, bo tworzą go nieliczni, 
a potrzebuje wielu”.

Rozpoczęły się występy, koncerty 
okolicznościowe. Wszystko od nowa 
budowane na starych wzorach i  tra-
dycjach. Zespół prowadzi od pięciu 
lat P. Piotr Ozga, kierownikiem mu-
zycznym jest P. Kazimierz Kłosek. 
Mają za sobą udział w  dwóch edy-
cjach Jarmarku kłomnickiego z Jajem, 
Jarmarku Wielkanocnego 2014, prze-
bywali w Jaworzynce, wystąpili w Ty-
godniu Kultury Beskidzkiej i  wielu 
innych wydarzeniach artystycznych. 
Koncert podobał się wszystkim. Nam 
zebranym w dniu Jubileuszu również 
przypadł do gustu pokaz taneczny” 
Kłomnickich Płomyczków” Kapela 
w  doborowym składzie: Iza Olton- 
skrzypce, Zbigniew Błaszczyk- klar-
net, Kacper Gęsiarz – kontrabas, Ka-
zimierz Kłosek – akordeon. Na cześć 
jubilatów w  tym dni wystąpił Ze-
spół „Klepisko”, subtelnie i  rodzin-
nie zrobiło się w  zwykle dużej sali 
Hali Sportowej. Ale ona w tym dniu. 
wprost przeciwnie wyciszona i klima-
tyczna, okoliczność taka jak ta sprzy-
ja. Profesjonalizm pokazali jak zwy-
kle nieliczne tym razem pary z ZPiT 
„Śląsk”, tym milej jest mi napisać, że 
to nasi dobrzy znajomi: Ola Żaczko-
va i Piotr Ozga. Pięknie, styl i klasa! 
Wspomnieć należy o pięknych dwóch 
zespołach z Serbii, które tak jak na-
sze powstają z powodu kultywowania 
tradycji ludowych i  zainteresowania 
pięknem folkloru. Nie ma żadnych 
barier między zespołami, łączy ich 
czar muzyki, śpiewu i tańca.

A  ten czar rzeczywiście rozpro-
mienił całą widownię okoliczności, 
jakim był benefis naszego Zespołu 
„Kłomnickich Płomyczków”. Dwa 

zespoły z  Serbii, pierwszy „Kud Ar-
senije Teodorovic” z  Perlez(40 km 
od Belgradu), drugi „Kud Sveti Sava” 
z Coka -120 km od Perlez przy gra-
nicy węgierskiej.

Na benefis przybyło tylu zacnych 
gości, którzy po ogłoszeniu ceremonii 
składania życzeń, podziękowań, gra-
tulacji, nie szczędzili ciepłych słów 
i owocnych następnych lat w działal-
ności artystycznej. Pośród nich byli: 
Wójt Gminy Kłomnice – P.Adam 
Zając wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Kłomnice – P. Jarosławem 
Łapetą, przekazali czek. P. Jan Mia-
rzyński- członek Zarządu Powiatu 
wraz z  Naczelnikiem Wydziału Sta-
rostwa EZK – P.Piotrem Juszczy-
kiem przekazali List Gratulacyjny od 
Starosty Powiatu częstochowskiego. 
Gratulowały również: P. Lidia Bu-
rzyńska i  Barbara Mizera- Radne 
Powiatu, Edyta Bauć- Stowarzysze-
nie Razem na Wyżyny – Mykanów. 
Odczytano w  imieniu Dyrektora 
ROK w  Częstochowie – list gratu-
lacyjny. Podziękowanie złożyła za 
współpracę i przekazała gratulacje P. 
Elżbieta Łągiewka. Nasi goście, dar-
czyńcy, współpracujący z  Zespołem, 
opiekunowie Zespołu, zostali obda-
rowani Statuetką i  dyplomem. Na-
stępnie po słowach wypowiedzianych 
przez Konferansjerów: „Panie, Pano-
wie Niech dobry los kłania się w pas. 
Niech ten Jubileusz milowym będzie 
kamieniem. Czekamy następnych 
z  wielkim wzruszeniem „ - wszyscy 
odśpiewali Sto lat! Poczęstowani by-
liśmy tortem. Wszystkim jednakowo 
i szczerze w imieniu Jubilatów, Orga-
nizatorów pragnę okazać wdzięczność 
i  serdeczne podziękowania rodzicom 
dzieci i młodzieży z ZPiT „Kłomnic-
kie Płomyczki”za wniesioną pomoc, 
szalenie dużą pracę na rzecz organi-
zacji jubileuszu. W sposób szczegól-
ny dziękujemy za wsparcie technicz-
ne, organizacyjne –P. Zbigniewowi 
Wrzalikowi, Konradowi Chrząstkowi 
oraz doskonałą oprawę fotograficzną 
p. Michałowi Bąkowi, Marcie Gonera 
za wspólne prowadzenie Benefisu.

Imprezę dofinansowano z  środ-
ków Unii Europejskiej w  ramach 
działania Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich - Płomyk Floks Festi-
wal. «

›

www.klomnice.pl
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W hołdzie ofiarom z Kajetanowic
Lidia Burzyńska

Poczucie wspólnoty z  własnym 
narodem jest czymś wrodzo-
nym, spontanicznym. Kształ-

towaniu postawy patriotycznej 
powinny służyć odpowiednio orga-
nizowane sytuacje wychowawcze, 
sprzyjające osiąganiu przez młodzież 
dojrzałości moralnej, intelektualnej 
i  społecznej. Dbając o  taką postawę 
wśród młodych ludzi, zorganizowałam 
w sobotę 6 września wycieczkę rowe-
rową do Kajetanowic dla uczniów Ze-
społu Szkół im. Kornela Makuszyń-
skiego w Skrzydlowie.

Mówiąc o  Kajetanowicach, musi-
my pamiętać o  tragicznej historii tej 
miejscowości.

W  nocy z  5 na 6 września 1939 
doszło do pacyfikacji Kajetanowic do-
konanej przez żołnierzy niemieckie-
go Wehrmachtu w  trakcie kampanii 
wrześniowej 1939 roku.

W encyklopedii czytamy:
„Wieś oświetlono rakietami, po czym 

żołnierze wkroczyli w  szyku bojowym. 
Mieszkańcom zabroniono opuszczać 
domy, jednak chwilę później Niemcy 
przystąpili do palenia i  ostrzeliwania 
zabudowań. Otwierano również ogień 
do uciekających w  panice mieszkańców. 

Miały miejsce wypadki, gdy Niemcy nie 
pozwalali na wyciągniecie dzieci lub 
starców z płonących budynków. Jeden ze 
świadków słyszał żołnierza mówiącego, 
że „Polaków trzeba tu wymordować od 
kołyski”. Niemcy przeprowadzali także 
doraźne egzekucje. W  pewnym momen-
cie wydano komendę „mężczyźni wy-
stąp, tylko szybko, bo nie mamy czasu”, 
po czym wyciągnięto z tłumu kilkunastu 
mieszkańców. Żołnierze zabrali ich na 
pobliskie pole i  tam rozstrzelali. Ciała 
ofiar egzekucji zmiażdżono następnie 
kołami dział. Po zakończeniu pacyfi-
kacji jeden z  żołnierzy rozdał dzieciom 
chleb, przyznając przy tym w rozmowie 
z polską kobietą, że wie, iż ofiary egze-
kucji były niewinne, jednak jego oddział 
otrzymał rozkaz ich zabicia… Tej nocy 
licząca ok. 215 mieszkańców wieś zosta-
ła doszczętnie spalona. Zdaniem Barba-
ry Bojarskiej w płomieniach lub od nie-
mieckich kul zginęło ok. 80 osób – z czego 
17 miało pochodzić spoza Kajetanowic.”

Po przybyciu na miejsce uczest-
nicy wycieczki wzięli udział w  Mszy 
św., w  której uczestniczyli nie tylko 
mieszkańcy Kajetanowic (już niewie-
lu pamięta te straszne czasy), ale także 
władze Gminy Gidle oraz delegacje 

szkół z  terenu tej gminy odprawionej 
przez proboszcza kościoła p.w. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w  Garnku Ks. Alojzego ZA-
TONIA.

Byłam dumna, że nie zabrakło 
mieszkańców naszej gminy. Obecna 
była oprócz nas Pani wicewójt Wanda 
Kusztal, wiceprzewodniczący Janusz 
Ciastek i delegacja Zespołu Szkół im. 
B. Prusa w  Garnku na czele z  panią 
dyrektor Anidą Chybalską oraz mu-
zyczna duma naszej Gminy ‘Orkiestra 
Dęta Gminy Kłomnice’.

Podczas 28 kilometrowej wypra-
wy odpoczywaliśmy w  parku Jana 
i  Edwarda Reszków w  Garnku, po-
silaliśmy się pysznymi cukierkami 
(Pawła również) i  wypełnieni wra-
żeniami, z  zadumą nad historią tam-
tych mrocznych czasów wróciliśmy do 
Skrzydlowa. Każdy z uczestników za-
deklarował, że za rok również chętnie 
wybierze się do Kajetanowic.

Dziękuję Wam za udział w  wy-
cieczce. Podziękowania kieruję rów-
nież do pani Zofii Magiery, która była 
współopiekunem podczas wyjazdu. «
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Wspomnienie o Bronisławie Pikos
Danuta Wilk

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie
Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

 Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny
 Pokój Ci wieczny”

2 września 2014 r. miało miejsce 
ostatnie pożegnanie Bronisławy 
Pikos. Najpierw były nabożeń-

stwa żałobne w  kaplicy i  w  kościele 
parafialnym odprawiane przez ks. ka-
nonika Mirosława Turonia, a  potem 
bardzo liczny kondukt żałobny wyru-
szył na miejsce wiecznego spoczynku 
na miejscowym cmentarzu. 

Bardzo trudno jest pisać o  osobie, 
którą znało się dobrze, ceniło, szano-
wało, która była uosobieniem dobro-
ci serca, pogody ducha i  radości życia. 
I chociaż wiem, że przebywa już w in-
nym, lepszym świecie, to serce ściska 
smutek i żal. 

Bronię poznałam bliżej, gdy zosta-
łam członkinią PZER i  I, a Ona była 
Przewodniczącą tegoż Związku w  la-
tach 1993-2003.

Swoją działalność rozpoczęła dużo, 
dużo wcześniej, kiedy to Związek sta-
wiał pierwsze kroki, a początki zawsze 
bywają trudne. Bronia potrafiła Swoją 
serdecznością, bezpośredniością i  po-
czuciem humoru zjednywać przychyl-

ność ludzi, toteż przybywało członków 
Związku. Oczywiście miała wielu po-
mocników, którzy chętnie i dzielnie Jej 
pomagali. „Przecieranie ścieżek” było 
niełatwe i  długotrwałe, ale przyniosło 
pozytywne rezultaty.

Od roku 1993, kiedy to Bronia zo-
stała przewodniczącą, Związek rozwi-
nął różnorodną i atrakcyjną działalność. 

Ze wzruszeniem wspominam 
Spotkania Opłatkowe, Dni Seniora, 
uroczyście zorganizowane spotkania 
z okazji 80-tej rocznicy urodzin człon-
ków Związku. Przewodnicząca zawsze 
pełna energii, uśmiechnięta miała dla 
każdego uczestnika dobre i  życzliwe 
słowo. Były piękne życzenia, kwiaty, 
drobne upominki i  niezmienna ser-
deczność. Wszystko to składało się na 
prawdziwie rodzinną atmosferę tych 
spotkań. Dużo uśmiechu, humoru 
i pięknych piosenek wnosiła córka Bro-
ni, sympatyczna Jola, która pomagała 
Mamie i swoją energią i pięknym gło-
sem wprowadzała zebranych w świetny 
nastrój i zachęcała do zabawy, do tań-
ca. Ach! Jak Bronia pięknie tańczyła! 
Dokładnie pamiętam jak z naturalnym 
wdziękiem wirowała w  takt melodii 
walca. Była to kobieta „do tańca i  do 
różańca”. Dokładnie tak.

Miło wspominam też wycieczki 
przez Nią organizowane do pięknych 
zakątków naszego kraju jak i te zagra-
niczne: Włochy, Krym, Wiedeń czy Li-
twa. Zorganizowanie takich wyjazdów 
wymagało dużo więcej zabiegów i tru-
du niż dzisiaj.

Dzięki Jej staraniom wyjeżdżaliśmy 
do teatru i kina oglądając wartościowe 
spektakle i filmy.

Bardzo wielu związkowców do dzi-
siaj wspomina spotkania przy ogni-
sku, wyjazdy na festyny czy serdeczne 
spotkania z członkami Związku z Kół 
Pławno i Ciężkowice.

Bronia starała się też o  pomoc fi-
nansową dla Związku. Chodziła do 
różnych sponsorów z prośbą o wspar-
cie. Współpracowała z Urzędem Gmi-
ny, obecnym Panem wójtem Adamem 
Zającem i  Bankiem Spółdzielczym 
w Kłomnicach, skąd zawsze otrzymy-
wała pomoc w  różnej formie, i  tej fi-

nansowej też.
Pamiętała o  biednych i  potrzebu-

jących pomocy. Organizowała zbiórkę 
pieniędzy dla powodzian, wnioskowała 
o  zapomogi dla najbardziej potrzebu-
jących. Zawsze też znajdowała oso-
by, które chętnie jej pomagały, a  Ona 
w podzięce za pomoc wnioskowała do 
władz związkowych o  dyplomy i  od-
znaczenia dla nich, chcąc się w ten spo-
sób odwdzięczyć za ich pomoc i wspar-
cie. Pytana, czy to nie za wielki wysiłek 
dla Niej, ta praca i  starania, odpowia-
dała, że warto ponieść trud, jeżeli ten 
trud sprawia radość innym i  odwraca 
chociaż chwilowo myśli od codzienne-
go życia, bardzo często trudnego i  sa-
motnego.

Jest wiele osób, które maja powód, 
by dziękować za pomoc w różnych ży-
ciowych, niełatwych sytuacjach.

Zawsze kierowała się sercem i  pa-
trzyła w serce. Kochała cały świat, ludzi 
i  prawość. Miała w  sobie taką ludzką 
w  swej prostocie – siłę spokoju, tak 
wzruszającą i piękną jak „Cisza” w wy-
konaniu trębacza nad Jej grobem. Jej 
zaangażowanie społeczne i  praca dla 
Związku było doceniane przez władze 
związkowe różnego szczebla. Otrzy-
mywała bardzo wiele podziękowań 
i  gratulacji, Zarząd Główny Związku 
przyznał Jej Małą i  Dużą Odznakę 
Honorową, a ukoronowaniem Jej wie-
loletniej i  owocnej działalności było 
przyznanie Jej w  2002 roku Złotego 
Krzyża Zasługi.

Natomiast Zarząd o/k w  Kłomni-
cach przyznał Broni tytuł Honorowej 
Przewodniczącej.

„Zgasł płomyk życia,
Spłynęła łza rozpaczy

Smutek i ból dała losu gra,
Otoczona przyjaźnią oraz sercem
Wędrujesz gwiezdnym kobiercem

Do odległej wiecznej krainy,
Gdzie będziesz zbierać

Za swoje życie nagrody i daniny.
A tu pośród nas

W kadrze pamięci zatrzymana,
Póki naszego życia, będziesz kochana
Za swoją serdeczność oraz życzliwość,

Za swoją dobroć i z prawdą spolegliwość.
Żegnaj Droga Broniu,

Niech Ci gwiazda świeci
A tu na zawsze

Pozostaniesz w naszej pamięci i wspomnieniu
Smutku westchnieniu

Jako Anioł dobroci,
Który swoją aurą świat ozłocił.”

Bronisława Pikos

www.klomnice.pl
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Zawsze była sercem i  myślami 
z nami. Kiedy już nie mogła brać oso-
biście udziału w spotkaniach związko-
wych przysyłała listy pełne życzliwości 
i troski o losy Związku.

Żegnam Honorową Przewodniczą-
cą PZER i I o/k w Kłomnicach w imie-
niu wszystkich jego członków, Zarządu 
oraz obecnego przewodniczącego pana 
Ryszarda Całusa. 

Dziękujemy Ci Broniu za Twoją 
pracę, zaangażowanie dla całej społecz-
ności naszej gminy oraz za wszelkie 
dobro przekazywane innym. «

Zawody Sportowo – Pożarnicze
Adam Równiak

W  niedzielę 24 sierpnia od-
były się doroczne Gminne 
Zawody Sportowo-Pożar-

nicze jednostek OSP. W roku bieżącym 
gospodarzami imprezy były OSP Rze-
rzęczyce i OSP Pacierzów. 

Już od wczesnych godzin rannych 
na boisku LKS „ORKAN” Rzerzęczy-
ce odbywał się wzmożony ruch. Mimo 
padającego deszczu, strażacy rozstawiali 
niezbędne do przeprowadzenia zawodów 
przeszkody. Do zawodów przystąpiło 19 
zespołów, w tym dziewięć męskich, czte-
ry kobiece i sześć młodzieżowych. Swoje 
drużyny w  zawodach gminnych wysta-
wiły następujące jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłom-
nice:
1. OSP Chorzenie;
2. OSP Karczewice-Garnek;
3. OSP Konary;
4. OSP Kłomnice;
5. OSP Nieznanice;
6. OSP Pacierzów;
7. OSP Rzerzęczyce;
8. OSP Zawada;
9. OSP Zdrowa;

W  związku z  warunkami atmosfe-
rycznymi Sędzia Główny zawodów st. 
kpt Dariusz Gieroń zarządził, aby w ćwi-
czeniach bojowych nie było równoważni 
oraz podjęto decyzję o  zdjęciu również 
przeszkód na torze dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. Decyzja taka zo-
stała podjęta ze względu na bezpieczeń-
stwo startujących zawodników. Pierwsze 
do rywalizacji w  sztafecie pożarniczej 
przystąpiły Młodzieżowe Drużyny Po-

żarnicze wg regulaminu CTIF. Następ-
nie wystartowały panie, a seniorzy koń-
czyli tę część zawodów. Po zakończeniu 
tej konkurencji drużyny przystąpiły do 
rywalizacji w ćwiczeniach bojowych. Jest 
to konkurencja, która jest traktowana 
bardzo prestiżowo. Rywalizacja w  tych 
ćwiczeniach jest szczególnie emocjo-
nująca, a o końcowym wyniku decyduje 
najczęściej drobny błąd. Tak było podczas 
rozgrywania tego ćwiczenia. Drobne błę-
dy przy budowie linii gaśniczej, składały 
się na końcowy efekt.

Końcowe wyniki w  poszczególnych 
kategoriach:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
1. OSP Chorzenice – 1031,7 pkt
2. OSP Konary – 1031,1 pkt
3. OSP Rzerzęczyce – 1023,7 pkt
4. OSP Kłomnice – 995,7 pkt
5. OSP Zdrowa – 945,3 pkt
6. OSP Karczewice – Garnek – 880,9 pkt
Drużyny kobiece
1. OSP Rzerzęczyce – 125,0 pkt
2. OSP Kłomnice – 128,3 pkt
3. OSP Chorzenice – 152,9 pkt
4. OSP Karczewice – Garnek – 169,8 pkt
Drużyny męskie
1. OSP Zdrowa – 98,7 pkt
2. OSP Rzerzęczyce – 109,3 pkt
3. OSP Karczewice – Garnek – 114,0 pkt
4. OSP Konary – 119,5
5. OSP Zawada – 123,7 pkt
6. OSP Pacierzów – 124,3 pkt
7. OSP Chorzenice – 126,2 pkt
8. OSP Kłomnice – 126,7
9. OSP Nieznanice – 130,5 pkt

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 

wspaniałej sportowej walki.
Zwycięskie zespoły obok pucharów 

i  dyplomów otrzymały także gratyfika-
cje pieniężne. Nagrody wręczali: Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w  Kłomnicach, Wójt Gminy 
Kłomnice dh Adam Zając, Przewodni-
czący Zespołu Sędziowskiego st. kpt Da-
riusz Gieroń oraz Komendant Gminny 
OSP w  Kłomnicach mł.bryg. Przemy-
sław Zieliński.

W  sobotę 20 września na terenie 
Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego 
„Pająk” w Konopiskach odbyły się Zawo-
dy Sportowo Pożarnicze Drużyn OSP 
o  Puchar Starosty Częstochowskiego. 
W zawodach uczestniczyły drużyny z te-
renu Gminy Kłomnice, które wygrały 
rywalizację w swoich kategoriach w za-
wodach gminnych. Gminę Kłomnice 
reprezentowały drużyny OSP Zdrowa – 
drużyna męska, OSP Rzerzęczyce –dru-
żyna żeńska oraz OSP Chorzenice – dru-
żyna młodzieżowa. W tym roku zawody 
powiatowe Nasze drużyny mogą uznać 
za udane, ponieważ dwie drużyny sta-
nęły na podium, a jedna zajęła najgorsze 
miejsce dla sportowców czyli miejsce IV. 
W  Rywalizacji męskich drużyn pożar-
niczych OSP Zdrowa zajęła ostatecznie 
III miejsce, a  do drugiego miejsca bra-
kło strażakom ze Zdrowej jedynie 0,06 
sekundy. Kobiety z  OSP Rzerzęczyce 
zajęły w klasyfikacji generalnej IV miej-
sce, a młodzież z OSP Chorzenice zaję-
ła w końcowym rozrachunku II miejsce. 
Wszystkim drużynom OSP gratulujemy 
udanych startów i życzymy dalszych suk-
cesów w przyszłości. « 
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III spartakiada sołecka w Zdrowej
Jarosław Łapeta

Już po raz trzeci w połowie sierpnia 
w  Zdrowej odbył się cykl zawo-
dów sportowych pod wspólnym 

hasłem spartakiady sołeckiej. Pomysł 
organizacji pojawił się jako wniosek 
na jednym z  zebrań wiejskich, a  już 
niedługo po tym w ramach funduszu 
sołeckiego zabezpieczono niewielką 
kwotę z  przeznaczeniem na organi-
zacje takiej imprezy. Wspólna zaba-
wa przeplatana współzawodnictwem 
sportowym to doskonała forma inte-
gracji mieszkańców małych społeczno-
ści do jakich należy sołectwo Zdrowa. 
Współpraca lokalnej OSP, Rady Sołec-
kiej, Sołtysa i Radnego Gminy owocuje 
wspólną realizacją zadań mających na 
celu uatrakcyjnienie spędzania wolnego 
czasu mieszkańcom podczas wakacji. 

W tym roku impreza zaplanowana 
została na 15 i 17 sierpnia. Spartakia-
dę sołecką rozpoczął IV Regionalny 
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej roz-
grywany na boisku w Zdrowej. Zawody 
te organizowane przez sekcję siatkówki 
przy OSP Zdrowa gromadzą najlep-
szych zawodników z regionu, którzy ze 
względu na dobre warunki oraz dobrą 
organizację przybywają z różnych stron 
regionu walczyć o Puchar Wójta Gmi-
ny Kłomnice. Do turnieju zgłosiło się 
9 par z Częstochowy, Borowna, Kłom-
nic i Mykanowa. W wyniku sportowej 
rywalizacji zwycięzcami tegorocznych 
zawodów została para: Jacek Gawroń-
ski i  Marcin Boruc z  Częstochowy, 
przy czym Marcin Boruc został naj-
lepszym zawodnikiem turnieju. Dru-
gie miejsce zdobyła para: Kamil Waw-
rzyniak Sławomir Goldsztajn również 
z Częstochowy a trzecie miejsce parze 
Maciej Wawrzak i  Tomasz Matusz-
czyk również z  Częstochowy. Sędzią 
zawodów był Sebastian Dobrzański. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy 
za rok na kolejne zawody.

Kolejnym elementem naszej spar-
takiady były piąte spławikowe zawody 
wędkarskie o  Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Kłomnice, które 
rozpoczęły się o godzinie 13. Tutaj do 
zawodów przystąpiło 20 uczestników 
w  wieku do 15 lat, którzy pod okiem 

swoich opiekunów przez dwie i  pół 
godziny rywalizowali ze sobą, łowili 
ryby J. Przyjazna rodzinna atmosfera 
sprzyjała zawodom a  i  pogoda rów-
nież nie zawiodła organizatorów. I tak 
zwycięzcą zawodów został Oliwier 
Dąbrowski, drugie miejsce przypadło 
Marcelowi Zatoniowi, natomiast trze-
cie Igorowi Kurzaczowi. Kolejne miej-
sca zajęli Hubert Góra, Filip Gałwa, 
Lena Dąbrowska, Cyprian Dąbrowski, 
Wiktor Motyl, Szymon Wideryń-
ski, Patryk Wojciechowski, Mateusz 
Pluciński, Daria Stelmaszczyk, Liwia 
Wrześniak, Kacper Matusiak, Sylwester 
Kurzelewski, Jakub Klekot, i  Seweryn 
Kozłowski. Po zakończeniu zawodów 
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe, dyplomy i medale a najlepsi 
dodatkowo puchary. Gratulujemy naj-
młodszym wytrwałości i zapraszamy za 
rok. Sędzią zawodów był Pan Andrzej 
Boruta. Dziękujemy sekcji wędkarskiej 
przy OSP Zdrowa oraz sołtysowi so-
łectwa Zdrowa za zorganizowanie tych 
zawodów.

Tego samego dnia o godzinie 18 na 
płycie boiska sportowego w  Zdrowej 
rozegrano trzecią edycję meczu „star-
si” kontra „młodsi”. Zawodnicy po raz 
trzeci walczyli o puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy oraz nagrodę rze-
czową dla obu drużyn również ufundo-
waną przez patrona pucharu. Tutaj nie 
zabrakło dużych emocji i  woli walki. 
W wyniku ciekawego i dynamicznego 
spotkanai w  tegorocznym starciu lep-
szymi okazali się „młodsi” którzy wyni-
kiem 1-3 pokonali „starszych”. Widać 
„młodzi” po ubiegłorocznej porażce nie 
dali sobie w tym roku odebrać pucharu. 
Mecz odbywał się przy dużej grupie ki-
biców, którzy zagrzewali wszystkich do 
rywalizacji. 

Drugi dzień spartakiady już o  go-
dzinie 5 rano rozpoczęły IX spławiko-
we zawody wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Kłomnice Pana Adama Zająca. 
Do współzawodnictwa zgłosiło się 19 
zawodników w przeważającej większo-
ści członków sekcji wędkarskiej przy 
OSP Zdrowa. Po czterech godzinach 
wędkowania zwycięzcą zawodów zo-

stał Andrzej Boruta, drugie miejsce za-
jął Krystian Dąbrowski, trzecie Bartek 
Sadziak. Kolejne miejsca zajęli: Darek 
Owczarek, Michał Gałwa, Piotr Kle-
kot, Karol Jasnos, Pluciński Grzegorz, 
Marian Dąbrowski, Władysław Gałwa, 
Karol Kurzacz, Dawid Smolarek. Tu-
taj również gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy za rok na kolejne zawody. 
Dziękujemy sekcji wędkarskiej za zor-
ganizowanie zawodów.

Po krótkiej przerwie od godzi-
ny 14 na plac za remizą OSP zaczęła 
się ostatnia impreza sportowa naszej 
spartakiady, czyli otwarte współza-
wodnictwo dzieci młodzieży i  doro-
słych w konkurencjach indywidualnych 
i  drużynowych. Dla przypomnienia 
powiem, że rejestrowani uczestnicy po-
dzieleni zostali na trzy kategorie: dzieci 
5-16 lat, kobiety i mężczyźni powyżej 
18 roku życia. Zarejestrowano łącznie 
55 uczestników, z czego rozlosowano 5 
drużyn oraz wyznaczono zawodników 
do konkurencji OPEN, którą było siło-
wanie na rękę. Na czele każdej drużyny 
stanęła kobieta a w jej skład w równej 
liczbie weszli mężczyźni i dzieci.

Konkurencjami spartakiady były: 
konkurencje zespołowe: Przeciąganie 
liny (cała drużyna); wyścig w  nartach 
(3 osoby z drużyny jednocześnie) oraz 
cięcie piłą (2 osoby z  drużyny) oraz 
konkurencje indywidualne: rozwinię-
cie i zwinięcie alarmowe odcinka węża 
strażackiego, wyścig w workach, slalom 
z  piłeczką do ping ponga, przerzuca-
nie opony samochodu STAR, slalom 
z  taczką z  balotami słomy.W  wyniku 
zaciętej rywalizacji oraz doskonałej 
zabawy zwycięzcą III Sołeckiej Spar-
takiady dzieci, młodzieży i dorosłych 
została drużyna nr 3, której kapitanem 
była Pani Kamila Matusiak a w  skład 
drużyny weszli: Piotr Klekot, Jarosław 
Dębski, Konrad Dominiak, Daria Stel-
maszczyk, Igor Kurzacz, Kornel Try-
bulak, Daniel Wojtal. Drugie miejsce 
zajęła drużna nr 4, kapitanem któ-
rej była Ewa Dobiech oraz Barłomiej 
Sadziak, Bogdan Trybulak, Szymon 
Wrzalik, Domink Skowron, Piotr Ku-
ban, Lena Dąbrowska i  Hubert Dęb-

www.klomnice.pl
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ski. Trzecie miejsce zajęła drużyna nr 
2 dowodzona przez Panią Iwonę Wró-
bel we współpracy z: Stanisławem Ma-
tusiakiem, Michałem Kurzelewskim, 
Oskarem Chrząstkiem, Dominikiem 
Siemińskim, Mateuszem Skowronem, 
Oliwierem Dąbrowskim, Pawłem 
Cubałą i  Cyprianem Dąbrowskim. 
Czwarte miejsce przypadło drużynie 
nr 5 pod przewodnictwem Natalii Ku-
rzelewskiej wspomaganej przez Kry-
stiana Dąbrowskiego, Piotra Łapcika, 
Mateusza Trybulaka, Mateusza Plu-
cińskiego, Kubę Klimasa, Roksanę Ko-
złowską oraz Fabiana Dębskiego. Piąte 
miejsce przypadło drużynie nr1 kie-
rowanej przez panią Beatę Dominiak 
współpracującą z  Dariuszem Zasępą, 
Andrzejem Kurzelewskim, Klaudią 
Dobiech, Igorem Żyłą, Łukaszem Mo-
tylem, Amelią Kuban, Kacprem Matu-
siakiem, i Martyną Wrzalik. 

W  konkurencjach indywidualnych 
nalepi byli: slalom z piłeczką do ping-
-ponga 1-Daniel Wojtal, 2-Paweł Cu-
bała, 3- Hubert Dębski, 4-Dominik 
Siemiński, 5- Martyna Wrzalik. Wy-
ścig w  workach: 1-Siemiński Domi-
nik, Mateusz Pluciński, Kuba Klimas, 
Natalia Kurzelewska, Kacper Matu-
siak. Przerzucanie opony samochodu 
STAR: 1-Bogdan Trybulak, 2- Piotr 
Klekot, 3-Kurzelewski Michał. Slalom 
z taczką: 1-Piotr Klekot, 2-Bartek Sa-
dziak, 3-Daniel Wojtal. Rozwinięcie 

i zwinięcie węża strażackiego: 1-Piotr 
Łapcik, 2-Bartek Sadziak, 3-Piotr Kle-
kot. Konkurencja OPEN siłownie na 
rękę: 1-Adam Pomorski, 2-egzekwo-
:Adam Similak, Sośniak Mariusz, Dą-
browski Adrian, 3-Roman Kępa, 4-Ka-
rol Musiał, 5-Sebastian Sośniak.

Na zakończenie wszyscy młodzi 
otrzymali dyplomy i  medale a  doro-
śli medale za zajęcie poszczególnych 
miejsc. Dzieci oprócz medali i  dyplo-
mów zyskały możliwość wylosowania 
sobie nagród w  mini loterii. Niespo-
dzianką i nowością tegorocznej sparta-
kiady był występ Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Gminy Kłomnice pod batutą 
Marcina Gały, która swoim prawie 
godzinnym koncertem bawiła wszyst-
kich uczestników. Po gorących brawach 
i kilku bisach muzycy udali się na po-
częstunek. Ale zanim rozpoczęła się 
wspólna zabawa na świeżym powietrzu 
z nieba posypały się na gości cukierki. 
Było to możliwe dzięki uprzejmości 
Pana Roberta Worwąga z  Borowna 
który ze swojej motolotni zasypał plac 
słodkościami a na koniec wykonał kilka 
pamiątkowych zdjęć. Doskonała zaba-
wa przeplatana rywalizacją sportową 
i  domową atmosferą były doskonałą 
nagrodą dla organizatorów, którymi 
byli Sołtys- Dariusz Owczarek wraz 
Radą Sołecką Sołectwa Zdrowa (Ka-
mila Matusiak, Agnieszka Kozłowska, 
Krystyna Dąbrowska, Szymon Bik), 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Kłomnice- Jarosław Łapeta. 

W  tym miejscu należy złożyć ser-
deczne podziękowania sponsorom i in-
stytucją wspierającym organizację tych 
imprez, a byli nimi: Gmina Kłomnice, 
Bank Spółdzielczy w  Kłomnicach, 
Sklep EVITA Ewa i  Tomasz Drab 
- Kłomnice, Agencja Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnictwa Od-
dział Regionalny w  Częstochowie, 
Sołectwo Zdrowa, Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Zdrowej, Radny Gminy 
Kłomnice - Jarosław Łapeta, Sklep 
motoryzacyjny Raf-Mot - Rafał Ra-
chwalik - Kłomnice, Firma KSK - 
Dorota i Włodzimierz Kubik Zdrowa. 
Dziękujemy również Panu Robertowi 
Worwągowi za uatrakcyjnienie im-
prezy słodkościami z  nieba oraz wy-
konaniem pamiątkowych zdjęć.

Dziękujemy tutaj wszystkim którzy 
organizowali tą fantastyczną imprezę 
a w szczególności Panu Sołtysowi, Ra-
dzie Sołeckiej, członkom i członkiniom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrowej 
za ofiarowany czas i pomoc rzeczową.

Dziękujemy licznie przybyłym 
mieszkańcom Zdrowej i  okolicznych 
miejscowości i  myślimy, że jeśli będzie 
tak dobra współpraca wśród mieszkań-
ców zorganizujemy kolejną edycję tej 
imprezy. «

CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE SPRAWY.

Adrian Franc - 
Wicemistrzem Świata!

Rozmowa z  p. Adrianem Fran-
cem - Wicemistrzem Świata 
w  Football Freestyle - Super 

Ball 2014. 
Redakcja: Dziękuję, że przyjął Pan za-
proszenie na to spotkanie. W  imieniu 
Czytelników „GK”, Redakcji i własnym 
gratuluję Panu wspaniałego sukcesu 
jaki odniósł Pan podczas sierpniowych 
Mistrzostw Świata Freestyle Football 
w  kategorii Routine, które rozegrano 
w  Libercu. Jest to niewątpliwie jeden 
z  najważniejszych i  największych suk-
cesów sportowych osiągniętych przez 
mieszkańca naszej gminy. Jak dotąd 

poza Mistrzostwem Paraolimpiady 
w Pekinie i brązowymi medalami Mi-
strzostw Świata zdobytymi przez Da-
riusza Flaka w  kolarstwie, tylko Panu 
było dane sięgnąć tak wysoko. Coś 
wspaniałego! Freestyle football czyli 
mówiąc w  uproszczeniu zabawa (żon-
glerka) piłką jest stosunkowo młodą 
dyscypliną sportową i w społeczeństwie 
jest prawie nieznana. Proszę zatem 
przybliżyć naszym Czytelnikom ten 
„młodziutki” sport.
Adrian Franc: Dziękuję. Jest mi miło, 
że jestem stawiany obok tak zasłu-
żonych sportowców z  naszej gminy. 

Stać na podium Mistrzostw Świata 
to uczucie, którego nie mogę porów-
nać do żadnego z  dotychczas przeży-
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› tych. Jest to coś niezwykłego. Podnio-
słe i  radosne zarazem. W  moim życiu 
naprawdę różnie się układało, a  mimo 
to konsekwentnie i mozolnie trenowa-
łem triki i można powiedzieć, że po 9 
latach w  końcu doczekałem się tego 
wspaniałego sukcesu. Freestyle football 
wywodzi się z piłki nożnej i powstał na 
skutek udoskonalania i wymyślania no-
wych sztuczek piłkarskich, jednak waż-
ne jest, żeby wiedzieć, że piłka nożna 
i freestyle football to dwa różne sporty. 
Mówiąc wprost freestyle football jest 
sztuką wykonywania trików piłką. Za 
ojca freestyle’u  uważany jest Diego 
Maradona. W  football freestyle’u  od-
bywają się mistrzostwa (Świata, Europy 
itp.), spotkania i pokazy. W turniejach 
freestyle’owych uczestniczą najlepsi za-
wodnicy z całego świata. Polacy w foot-
ball freestyle należą do ścisłej światowej 
czołówki. Nasi zawodnicy od wielu lat 
zdobywają tytuły na zawodach rangi 
Mistrzostw Europy i  Świata. Do naj-
bardziej utytułowanych graczy należą: 
Szymon Skalski, Łukasz Chwieduk, 
Michał Rycaj, Dawid Ziomek, Paweł 
Skóra czy Daniel Mikołajek…
Red.: ... a od 9 sierpnia 2014 roku także 
Adrian Franc!
AF: No, cóż... Moimi dotychczasowy-
mi osiągnięciami było drugie miejsce 
w  międzynarodowym turnieju w  Pra-
dze oraz zwycięstwo w turnieju na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie i 3 - 4 
miejsca na zawodach Ogólnopolskich. 
Teraz jestem wicemistrzem świata, ja - 
chłopak z Rzerzęczyc. Bardzo się cieszę. 
Na ten sukces pracowałem ponad 9 lat! 
Red.: Jak Pan trafił do freestyle foot-
ball?
AF: Zabawę z piłką rozpocząłem jako 
trampkarz na pozycji bramkarza. Gra 
w  piłkę nożną dawała mi dużo rado-
ści, mimo to chciałem robić coś innego, 
równie ciekawego. Któregoś dnia przy-
padkowo trafiłem w telewizji na rekla-
mę znanej marki sportowej, gdzie jeden 
z  piłkarzy robił sztuczki z  piłką. Ten 
moment był przełomowy. Postanowi-
łem, że będę żonglował piłką. Ale skąd 
wziąć materiały do nauki? W Polsce nie 
było żadnych przydatnych, „pisanych” 
materiałów. Jedynym dostępnym źró-
dłem były filmiki zamieszczane w  in-
ternecie oraz nauki nagrywane przez 
Tomasza Lebiockiego i Łukasza Pson-
kę. Tak jest również obecnie. Można 

powiedzieć, że strony internetowe fre-
estale’rów są akademią, skąd czerpiemy 
wiedzę. Natomiast umiejętności musi-
my wytrenować we własnym zakresie.
Red.: Pańska recepta na sukces...
AF: Praca! Praca! Praca! Choć pewnie 
trening sportowy dla przeciętnego Jana 
Kowalskiego to żadna praca, a  jednak! 
Chcąc mieć jakiekolwiek liczące się 
osiągnięcia (nie tylko w sporcie) należy 
do zagadnienia podejść bardzo poważ-
nie. Nie można „odpuszczać”, nie wolno 
pracować „na pół gwizdka”. Tylko syste-
matyczność i rzetelność treningów dają 
możliwość dojścia do wysokiej formy 
i osiągnięcia sukcesu. Ja, jak też moi ko-
ledzy, przed samymi zawodami trenuje-
my po 5 - 6 godzin dziennie. Ćwiczy-
my nie tylko tricki. Wykonujemy także 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, podnoszą-
ce kondycję fizyczną oraz choreografię...
Red.: .. choreografię!?
AF: Tak, choreografię. Kategoria fre-
estyle’u, w  której zostałem Wicemi-
strzem Świata to Routine. Jest to po-
łączenie tricków i  sztuczek piłkarskich 
z  profesjonalną muzyką. Prezentacje 
w  kategorii Routine można porównać 
z  gimnastyką artystyczną lub z  jazdą 
figurową na lodzie. W  zawodach oce-
niana jest trudność poszczególnych 
tricków, ich kombinacje, rytmika wy-
konania i  dostosowanie do charakteru 
muzyki. Ważny jest również kostium. 
Duże znaczenie ma też gra aktorska. 
Połączenie tych wszystkich elementów 
powinno stworzyć takie widowisko, 
które zrobi największe wrażenie na sę-
dziach. Prezentacja w fazie kwalifikacji 

nie może przekraczać 2 minut, nato-
miast w finałach 3 minut...
Red.: .. a więc te dziewięć lat ciężkich 
treningów i  mnóstwa wyrzeczeń tylko 
po to, żeby zaprezentować 2 -3 minuto-
wy pokaz?! Czy warto?
AF: Zdecydowanie tak! Warto dla tych 
pięknych chwil ciężko pracować. Jak 
wcześniej wspomniałem, aby osiągnąć 
sukces trzeba temu celowi podporząd-
kować swój styl życia. Innej drogi nie 
ma. Kocham to robić, ale wiadomo za-
wsze przychodzą słabsze dni, dni kiedy 
„się nie chce”. Jednak nie podchodzę 
do tego w ten sposób, że to „tylko” 2-3 
minuty. Te 2-3 minuty to cała esencja 
i przyjemność z tego, że można się za-
prezentować przed całym Światem!
Red.: Wróćmy do Mistrzostw Świa-
ta w  Libercu. Wiem, że po pierwszej 
części finałowej prezentacji był Pan na 
czele klasyfikacji. Proszę opisać dalszą 
część zawodów.
AF: Tak, po pierwszej części zawodów 
byłem liderem. Podczas części fina-
łowej, jako prowadzący w  klasyfikacji 
zamykałem swoim występem tę część 
zawodów. W ocenie sędziów lepszy był 
pokaz czterokrotnego Mistrza Świata 
w tej kategorii, Francuza Gautiera Fay-
ollowa. Mnie przypadło drugie miejsce, 
z którego jestem niezwykle zadowolony 
i dumny. Jest to dla mnie ogromny kop-
niak motywacyjny! Bądź co bądź jestem 
drugi na świecie! a  przecież w  Super 
Ball, bo tak nazywały się zawody w cze-
skim Libercu, brało udział ponad 200 
zawodników z 40 krajów i każdy z nich 
oddałby bardzo wiele za to drugie miej-

www.klomnice.pl



23GAZETA KŁOMNICKA - WRZSIEŃ 2014

sce!
Red.: Dla osiągnięcia sukcesu niewąt-
pliwie najważniejsze są umiejętności, 
jednak nikomu jak dotąd nie udało się 
to bez wsparcia finansowego. Proszę 
powiedzieć, jak z tym jest w przypadku 
Pana i Pańskich kolegów?
AF: Umiejętności są bardzo ważne, ale 
w tym sporcie (podobnie jak i w innych 
dyscyplinach) nie można osiągnąć świa-
towego poziomu bez wsparcia finan-
sowego. Nie mamy stypendiów i  diet 
sportowych. Nasza dyscyplina jest jesz-
cze mało rozpoznawalna i przez to nie 
jest „nośnikiem” reklam. Nie mamy więc 
także sponsorów. Można powiedzieć, 
ze głównie finansujemy się z pokazów, 
a za zarobione w ten sposób pieniądze 
możemy kupić sobie buty do trenowa-
nia (przy wyczynowym graniu freestyle 
football wymieniamy je nawet co 1-2 
miesiące), opłacić przejazdy na zawody, 
hotele itp. W Polsce poziom sportowy 
freestyle football jest o wiele wyższy niż 
na Zachodzie, a mimo to jedynie tam-
ci zawodnicy mogą sobie pozwolić na 
to, by żyć tylko i wyłącznie z  freestyle, 
skupiać się na treningach i  osobistym 
rozwoju. Polscy freestyle’rzy, muszą nie-
stety godzić trening z normalną pracą, 
szkołą czy studiami. Mam jednak na-
dzieję, że odnoszone przez nich suk-
cesy na arenie światowej zwrócą uwagę 
na ten sport także naszych, polskich 
agencji reklamowych, mediów, sponso-
rów i ludzi, którzy w jakiś sposób mogą 
wesprzeć młodych, utalentowanych za-
wodników. W Polsce pozostało jeszcze 
bardzo dużo (a właściwie wszystko) do 
uregulowania w tym sporcie. We Fran-

cji mistrz Guatier jest oficjalnie uzna-
wany i  nazywany artystą i  jak artysta 
jest traktowany i wynagradzany! U nas 
ciągle widnieje ta plakietka „piłkarza” 
czy „kopacza”, a my przecież nie biega-
my po boisku i  nie strzelamy bramek. 
Jesteśmy sami dla siebie trenerami, cho-
reografami, menadżerami, agentami itp. 
Myślę, że w  tym zakresie może dużo 
zrobić Polska Federacja Freestyle Fo-
otball (PFFA), która została oficjalnie 
powołana 1 sierpnia 2010 roku. PFFA 
zrzesza grupę młodych, kreatywnych 
ludzi z całego kraju, których głównym 
zadaniem jest działanie na rzecz pro-
mocji, popularyzacji i rozwoju Freestyle 
Footballu w Polsce. 
Red.: Jaki wiek jest najodpowiedniej-
szy do uprawiania tej dyscypliny?
AF: Football freestyle można uprawiać 
w każdym wieku. Jednak z moich ob-
serwacji wynika, że najlepsze wyniki 
osiąga się w wieku 22 - 28 lat. W Polsce 
mamy zawodników w  przedziale wie-
kowym 16 - 30 lat.
Red.: Jest Pan współzałożycielem 
i  czynnym zawodnikiem jednej z naj-
bardziej rozpoznawalnych grup fre-
estyle football w  Polsce – R-Style. 
Członkami grupy są wielce utalento-
wani freestyle’rzy z  całej Polski. Jakie 
nadzieje wiąże pan z  działalnością tej 
grupy, klubu?
AF: Póki co jesteśmy bardziej grupą 
nieformalną. Mam jednak nadzieję, że 
w  najbliższej przyszłości na jej bazie 
utworzymy stowarzyszenie. Wtedy też 
otworzymy szkółkę dla uzdolnionej 
młodzieży, będziemy organizować tur-
nieje i zawody. Może w większym za-

kresie football freestyle będzie pojawiać 
się na ekranach telewizorów i może to 
poprawi sytuację materialną tej dyscy-
pliny w Polsce...
Red.: Gdzie można bliżej zapoznać się 
z tym sportem?
AF: Na początek najlepiej przejrzeć 
strony internetowe, np. naszej ekipy 
www.r-style.pl Tam można znaleźć 
dużą ilość materiałów filmowych z róż-
nych zawodów i treningów. Bazując na 
tych „materiałach” chętni mogą podjąć 
pierwsze treningi i  ćwiczenia. Ja wła-
śnie w  ten sposób zaczynałem. Nasza 
grupa nie ma jeszcze siedziby (trenuje-
my indywidualnie w swoich miejscach 
zamieszkania) stąd nie mogę podać ad-
resu, ale na naszej stronie czy fanpage 
pojawiają się informacje o spotkaniach 
np. w  Częstochowie, można przyjść 
i potrenować razem z nami!
Red.: Dziękuję Panu za czas, który ze-
chciał Pan poświęcić naszym Czytel-
nikom. Mam nadzieję, że spełnią się 
Pańskie marzenia, a ta bardzo ciekawa 
i widowiskowa dyscyplina doczeka się 
szerokiej promocji w Polsce i przestanie 
być sportem niszowym czego w  imie-
niu Czytelników „GK” Panu życzę.
AF: Dziękuję i zapraszam na nasz fan-
page www.facebook.com/RStyleTeam 
oraz na www.youtube.com/RStyle-
Crew, gdzie można zobaczyć mój wy-
stęp finałowy i  inne interesujące pre-
zentacje. 

Z  Adrianem Francem rozmawiał Jan 
F. Milc «

I Turniej o Puchar Strażaka w Piłkę 
Siatkową Plażową w Pacierzowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie

W  dniu 17 sierpnia bieżące-
go roku na boisku w Pacie-
rzowie odbyły się zawody 

w  plażówkę dla strażaków z  naszej 
gminy. Organizatorem była lokalna 
jednostka OSP.

Na wstępie pragniemy podziękować 
wszystkim tym, dzięki którym ten tur-
niej mógł się odbyć. Są to: Sklep EVI-
TA Tomasz Drab, działacz społeczny 

Robert Kępa, Kopalnia Piachu Ryszard 
Śliwakowski, Gospodarstwo Rolne 
Marcin Jurczyk, sklep ze strażackim 
sprzętem Strefa998.pl, Pod Gruszą 
z  Rzerzęczyc. Prace porzadkowe na 
placu zabaw jak i  w  jego najbliższym 
otoczeniu wykonywali druhowie OSP. 

Zawody odbyły się w  przyjemniej 
i  sportowej atmosferze. Nawet nie-
wielka ilość drużyn jaka wystartowa-

ła pozwoliła na zaciekłą rywalizację. 
Na zawodach gościli mieszkańcy miej-
scowości, sponsorzy, a  także Wójt 
Gminy Kłomnice Adam Zając. Zawo-
dy miały na celu promocję jednostki, 
a także miejscowości Pacierzów. Miały 
także cel integracyjny wśród strażaków 
ochotników okolicznych sołectw.  «
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Z orzełkiem na piersiach!
Aneta Bogacz, Stanisław Matuszczak

Zaszczyt organizacji Młodzie-
żowych Mistrzostw Europy 
w powożeniu w 2014r. powie-

rzono Polsce. Organizacja tak wyjąt-
kowej i  prestiżowej imprezy jaką są 
Mistrzostwa Europy, były dla Polski 
bardzo dużym wyzwaniem. Organi-
zacji tego przedsięwzięcia podjął się 
Ośrodek Hodowli Zarodowej w  Ka-
mieńcu Ząbkowickim, Agencja Nieru-
chomości Rolnej, Polski Związek Jeź-
dziecki i Hodowla Zarodowa Ogierów 
w Książu. Do tego roku Mistrzostwa 
organizowano co rok w innym kraju. 

W ubiegłym roku Polska Młodzież 
zdobyła dwa złote medale, co zrodzi-
ło wiele wątpliwości w  licznej grupie 
sceptyków czy przypadkiem nie był 
to przypadek i w następnej tego typu 
imprezie będzie całkowita porażka. 
Na szczęście tak się nie stało i  orga-
nizacyjnie i sportowo. To dzięki takim 
wspaniałym osobą jak Pani Danu-
ta Nowicka sędzia międzynarodowy, 
która od początku swej działalności 
w sferze powożenia, była bardzo przy-
chylna polskiej młodzieży jeździec-
kiej, było możliwe wystawienie Pol-
skiej Drużyny!

Do klasyfikacji drużynowej po-
trzebni są co najmniej trzej zawodnicy, 
po jednym z kategorii: Dzieci, Junior, 
Młody Powożący.

Z  początkiem sezonu ukazał się 
cykl przygotowań do Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy. Przez cały sezon 
odbywały się szkolenia, konsultacje 
i starty kontrolne mające na celu wyse-
lekcjonowanie najlepszych reprezen-
tantów. Przy okazji szkolenia miały 
miejsce egzaminy na brązową odznakę 
powożenia PZJ, która jest niezbędna 
przy chęci startów w  zawodach. Eg-
zaminy cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem, co oznacza powiększenie się 
polskiej rodziny zaprzęgowej i  dużą 
nadzieję na sukcesy w  przyszłych la-
tach. 

Nad całością czuwał trener Młodej 
Kadry- Jarosław Święcicki.

Dla każdego sportowca, który re-
prezentuje swój Kraj jest to ogromny 
zaszczyt, tym bardziej jak jest nim 
osoba bardzo młoda, a wręcz dziecko. 

Taki zaszczyt spotkał uczennicę II 
kl. Gimnazjum w Kłomnicach Wero-
nikę Bogacz, która została powołana 
do Młodzieżowej Kadry Polski i  re-
prezentowała godnie barwy narodowe 
na wspomnianych Mistrzostwach.

W  kategorii dzieci do lat 14 We-
ronika stanęła na podium z brązowym 
medalem na piersi.

Ogromny sukces w  tak młodym 
wieku. Na tej imprezie, był też akcent 
promocyjny naszej gminy firmowany 
przez ekipę towarzyszącą.

Drugi brązowy medal Weronika 
Bogacz zdobyła dla Polski drużynowo.

Należy wspomnieć, że w  tej tak 
trudnej dyscyplinie sportowej, każdy 
sukces zawodnika związany jest ściśle 
z koniem, luzakiem z którymi pokonu-
je szereg bardzo trudnych przeszkód, 
starając się uzyskać możliwie najlepszy 
czas i najmniej punktów karnych.

Na końcowy sukces składają się 3 
konkursy, rozgrywane w ciągu 3 dni tj. 
ujeżdżenie, maraton i  zręczność po-
wożenia (kegle). 

Konkurs A – ujeżdżenie
Celem tego konkursu jest oce-

na regularności, swobody, harmonii, 
impulsu i  prawidłowości ruchu koni. 
Ważna jest również dokładność, pre-
cyzja oraz wygląd zawodnika i  jego 
zaprzęgu (strój, uprząż, prezencja). 
Konkurs ten rozgrywany jest na pla-
cu (czworoboku) o wymiarach 100 m 
x 40 m. Zaprzęg wykonuje określony 
program składający się z figur w stępie 
i w kłusie. 

Konkurs B – maraton
Celem tego konkursu jest oce-

na stanu wytrenowania, zwinności 
i  wytrzymałości koni, ocena wyczu-
cia tempa, odległości oraz zręczności 
powożenia zawodnika. Trasa pełnego 
maratonu składa się z  trzech odcin-
ków i nie przekracza 17 km. W ostat-
nim etapie oznaczonym literą E, na-
leży w  dowolnym tempie pokonać 
od 4 do 8 przeszkód. O  zwycięstwie 
w konkursie B decyduje szybkość, pre-
cyzja i prawidłowość jazdy. Używa się 
bryczki o  specjalnej konstrukcji, typu 
„maratonowego” (tzw.maratonówki), 
innej niż w konkursie A i C. 

Konkurs C – zręczność powożenia
Celem jest ocena kondycji, po-

słuszeństwa i  elastyczności koni po 
maratonie (konkursie B) oraz pre-
cyzji powożącego. Konkurs ten jest 
rozgrywany na placu, gdzie ustawio-
ne są przeszkody o ściśle określonych 
wymiarach. Obowiązuje ten sam po-
jazd i  ubiór zawodnika i  luzaka, jak 
w  konkursie A. Z  powodu rozmiaru 
przeszkód tego konkursu, obowiązują 
przepisowe wymiary powozu. 

Powożącemu w  zawodach towa-
rzyszy tzw. Luzak, którego rola polega 
na nawigacji w  maratonie i  pomocy 
przy obsłudze koni i zaprzęgu. 

W  tej tak trudnej dyscyplinie na-
sza reprezentantkę wyprzedzili tylko 
powożący z  Niemiec i  Węgier, za jej 
plecami byli przedstawiciele m In. Au-
strii, Włoch, Dani, Wielkiej Brytanii 
Szwecji Francji i  następni zawodnicy 
z Niemiec i Węgier. Warunki do tre-
ningu w  wymienionych krajach, są 
bez porównania lepsze niż w  Polsce. 
Szczególną troską otacza się zawodni-
ków w Niemczech na Węgrzech, Dani 
czy Szwecji.

Zdobywczyni dwóch brązowych 
krążków, trenowała w warunkach bar-
dzo prymitywnych na okolicznych łą-
kach czy polnych drogach i zaangażo-
waniu finansowym i  organizacyjnym 
rodziców i najbliższych członków ro-
dziny.

Tym bardziej jest to sukces nie 
podlegający żadnym komentarzom, do 
którego być może skłoniłoby się wie-
le osób, którzy nic trwałego czy sen-
sownego dla młodzieży nie stworzyli 
z natury uwielbiają doszukiwać się igły 
w stogu siana. 

Mamy nadziej że dzięki takim lu-
dziom jak wspomniana wcześniej p. 
Danuta Nowicka, Dyrekcja Gimna-
zjum i  władze Gminy Kłomnice, czy 
społecznicy z  naszego terenu, mło-
dzież będzie rozwijała swoje pasje 
podnosząc umiejętności sportowe, 
które w przyszłości zaowocują sukce-
sami na arenie międzynarodowej cze-
go przykładem jest Weronika Bogacz.  
«

www.klomnice.pl
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Młode adeptki Grupy Mażoretek stawiają 
pierwsze kroki 

Anna Kościuch

Od września 2014r. w Zespole 
Szkół w  Kłomnicach w  ra-
mach zajęć pozalekcyjnych 

rozpoczęły się próby zespołu tanecz-
nego przyszłych Mażoretek. Zaję-
cia odbywają się we wtorki i  czwartki 
w  godzinach popołudniowych na tzw. 
łączniku przy hali sportowej. Dziew-

czynki w wieku od 5 do 10 lat ćwiczą 
w trzech grupach wiekowych: 5-6 latki, 
7-8 latki oraz 9-10 latki. Podczas zajęć 
doskonalą koordynację rytmiczno – ru-
chową, sprawność fizyczną i motorykę, 
a przede wszystkim szkolą swoje umie-
jętności taneczne w  zakresie podstaw 
techniki tańca klasycznego, charak-

terystycznego i  rewiowego. Pierwsze 
pokazy artystyczne zaplanowane są na 
1 czerwca 2015r., a więc, przed dziew-
czynkami rok wytężonej, systematycz-
nej pracy. Trzymamy kciuki za młode 
adeptki, życzymy im dużo wytrwałości 
i powodzenia. «

I Zawody wędkarskie w Kłomnicach
Adam Śliwakowski

W  dniu 16 na zbiorniku 
wodnym przy ul. Sądowej 
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Gminy Kłomnice zorga-
nizowało I  zawody w  wędkarstwie 
spławikowym dla dzieci i  młodzieży. 
Zbiórkę uczestników zawodów usta-
lono na godzinę 1600. Ku zaskoczeniu 
organizatorów inicjatywa ta spotkała 
się z  dużym zainteresowaniem naj-
młodszych. Sędzia zawodów Pan Sła-
womir Kowalik wytyczył 15 stanowisk. 
Po przeprowadzeniu losowania mło-
dzi wędkarze zajęli swoje miejscówki. 
Gwizdkiem sędziego rozpoczęło się 
wielkie wędkowanie. Już po niespełna 
kilkunastu minutach zaczęły się bra-
nia. Warto także podkreślić, że podczas 

zawodów promowana była idea „złów 
i wypuść”. Każda złapana ryba po do-
kładnym zważeniu wróciła z  powro-
tem do wody. Sprzyjająca aura znalazła 
swoje odbicie w  żerowaniu karpiowa-
tych. Podczas trwania zawodów naj-
częściej z wody wyciągano karasie, oraz 
liny i to takie, których nie powstydziłby 
się zawodowy wędkarz. Lider zawodów 
Jakub Kowalik stoczył zaciętą walkę 
z półtorakilogramowym karpiem. Ryba 
szczęśliwie wylądowała w  podbiera-
ku, a  po zważeniu wróciła do wody. 
W  trakcie zawodów nastąpił także 
poczęstunek. Młodzi wędkarze dostali 
słodkie wafelki i  pyszny napój. Punk-
tualnie o  godzinie 1800 zakończono 
zawody. Po dokładnym przeliczeniu 

punktów wyłoniono trzy pierwsze 
miejsca. Całą klasyfikację zdominowa-
ło nasze sołectwo. I miejsce zajął Jakub 
Kowalik z  Kłomnic, II miejsce zajął 
Michał Krysiak-Kłomnice, III miejsce 
przypadło Jakubowi Ociepie-Kłomni-
ce. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników 
kierownik sekcji wędkarskiej Adam 
Śliwakowski i  sołtys Kłomnic Stani-
sław Matuszczak złożyli gratulacje 
i wręczyli wszystkim uczestnikom na-
grody rzeczowe. Serdeczne podzięko-
wania dla Prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice Pani 
Barbary Kanoniak za poparcie inicja-
tywy, oraz dla Pana Sławomira Kowa-
lika za pomoc w organizacji zawodów 
i sprawne sędziowanie. «
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Urok starych fotografii 

Drewniany pałacyk 
myśliwski Reszków 
w Skrzydlowie

Krzysztof Wójcik 

W   tym numerze przedsta-
wić chcę fotografię sta-
rego dworu myśliwskiego 

Jana Reszke znajdującego się nie-
gdyś na terenie parku dworskiego 
w  Skrzydlowie. Robię to pod wpły-
wem chwili, gdyż obiekt ten od kilku 
tygodni nie istnieje, spłonął w nocy 
28 sierpnia 2014 r.. Zniknął z  na-
szego krajobrazu oryginalny zabytek 
architektury drewnianej, nie pierwszy 
zresztą i, obawiam się, nie ostatni.

Każdy, kto oglądał ten myśliwski 
pałacyk w parkowym otoczeniu mógł 
go porównać z podobną architekturą 
angielską lub z  terenów południowo 
zachodniej Polski, Austrii czy Szwaj-
carii. Istniała nawet legenda, że pa-
łacyk ów stał niegdyś w Anglii w ja-
kiejś posiadłości, został odkupiony 
przez Jana Reszke, rozebrany, przy-
wieziony do majątku Skrzydlów i  tu 
zmontowany. Najprawdopodobniej 
jednak został zaprojektowany przez 
F. Arveuffe’a  i  pod jego kierownic-
twem zbudowany w podobnym czasie 
co dwór skrzydlowski, czyli na prze-
łomie XIX i  XX w.. Pełnił, zgodnie 
ze swoją nazwą, rolę miejsca spotkań 
myśliwskich podczas polowań or-

ganizowanych zarówno przez Jana 
Reszke jak i jego brata Edwarda. Po-
lowania były ulubioną rozrywką ów-
czesnej elity finansowej i  organizo-
wali je wszyscy znaczniejsi ziemianie 
i  arystokraci, jak na przykład książę 
Stefan Lubomirski w  niedalekiej 
Kruszynie. W  okolicach Skrzydlo-
wa było wiele łąk i zagajników, gdzie 
polowano na kuropatwy, zające i inną 

drobną zwierzynę. Z  tych polowań 
zachowały się fotografie. W  okresie 
międzywojennym, przebywali w  tym 
pałacyku ludzie przyjeżdżający tu 
na letnisko. Wśród nich wspomina 
się ostatniego prezydenta Warszawy 
Stefana Starzyńskiego, kierującego 
później jej obroną 1939 r.

Niestety, po II wojnie światowej 
ziemiaństwo polskie zostało znisz-
czone. Stadnina koni i  cały majątek 
został znacjonalizowany i utworzono 
Państwową Stadniną Koni w  Skrzy-
dlowie obejmującą również Widzów. 
Pałacyk w  tym okresie pełnił rolę 
świetlicy i stołówki dla pracowników 
i  okresowo udostępniał pokoje go-
ścinne. Gdy pod koniec lat 90-tych 
ubiegłego wieku Państwowa Stadni-
na w  Skrzydlowie przestała istnieć, 
przestał być użytkowany również 
i  drewniany pałacyk. Sporadycznie 
korzystali z  niego tymczasowi użyt-
kownicy – widziałem tam pszczelarza 
składającego tam swój sprzęt. Insta-
lacja elektryczna została odłączona. 
Tak ten budynek dotrwał do 2014 r., 
kiedy spłonął. Szkoda!

Na koniec dziękuję wszystkim 
czytelnikom za słowa uznania, za in-
formacje i dzielenie się swoimi zbio-
rami oraz zachęcam do kontaktu na 
adres krzysztofwojcik15@gmail.com. 
Poszukuję od dawna zdjęć niektórych 
obiektów w Kłomnicach i okolicy, np. 
starego dworu w Kłomnicach. Z góry 
dziękuję i  jednocześnie zachęcam do 
poszukiwań! «

„Narodowe Czytanie” w Gminie  Kłomnice

I Zawody wędkarskie w Kłomnicach
Adrian Franc  

Wicemistrzem Świata!
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Pierwsza w gminie siłownia na świeżym powietrzu już działa

Zawody Sportowo – Pożarnicze

III spartakiada sołecka w Zdrowej


