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REWOLUCJA KOMUNIKACYJNA 
W BLACHOWNI

CENNE NAGRODY DLA NAJLEP-
SZYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

NIEMAL 100 TYS. ZŁ
DLA STOWARZYSZEŃ Z KŁOMNIC
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W PRZYROWIE KRYTYCZNIE
O NOWYM PRAWIE ŁOWIECKIM
W połowie kwietnia miało miejsce kolejne posiedzenie 
zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym ra-
zem odbyło się ono w Przyrowie.
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KONIEC BIEDY
W KONIECPOLU
Jeszcze kilka lat temu o tym jedenastotysięcz-
nym samorządzie położonym nad Pilicą mówiło 
się praktycznie w całym kraju. Niestety, wyłącznie 
w kontekście jego wielkich problemów.

12

W tegorocznym budżecie Mstowa na wydatki w majątek 
gminy zarezerwowano niemal 15 mln zł. W pierwszym 
kwartale tego roku udało się rozstrzygnąć trzy postępo-
wania przetargowe, na łączną sumę ponad 8,2 mln zł.

Osoby ubezpieczone w KRUS-ie, których dzieci zmagają się 
ze schorzeniami układu oddechowego lub wadami i choroba-
mi układu ruchu, mogą starać się o wysłanie podopiecznych 
na specjalistyczne rehabilitacje. Wystarczy złożyć odpowiedni 
wniosek.

Pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny. Kierowane 
będą na nie dzieci urodzone w latach 2003-2011, czyli dziś liczące 
sobie od 7 do 15 lat. By zagwarantować miejsce, konieczne będzie 
spełnienie określonych warunków.

Przede wszystkim przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych 
opiekunów musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników 
minimum od roku. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie wniosku 
o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Powinien być on wysta-
wiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza 
specjalistę, pod którego opieką pozostaje dziecko.

– Koniecznie trzeba będzie dołączyć do niego również wypeł-
niony formularz o stanie zdrowia dziecka, jak i oświadczenie za-
wierające między innymi zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych. Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS. Pierwszeństwo 
mają te posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – informuje 
Ireneusz Leśnikowski z KRUS-u.

Rolnicy, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości, na złożenie 
wniosku mają czas do 10 maja. Mogą to uczynić w częstochow-
skim KRUS-ie lub w placówkach terenowych tej instytucji. Co 
ważne, rodzice dzieci, które się zakwalifikują, nie poniosą żad-
nych dodatkowych kosztów związanych z dojazdem swych po-
ciech. Na czas pobytu zostaną także objęte ubezpieczeniem.

Uczestnicy turnusów będą mogli leczyć się i odpoczywać 
w dwóch ośrodkach. Jeden znajduje się w Horyńcu Zdroju i prze-
znaczony jest dla podopiecznych z wadami i chorobami układu 
ruchu. Drugi natomiast mieści się w Iwoniczu Zdroju. Tam z kolei 
trafią osoby, które borykają się ze schorzeniami układu oddecho-
wego. Oba turnusy wystartują pod koniec czerwca. Każdy z nich 
potrwa trzy tygodnie.

Adrian Biel, fot. Fotolia

Ruszył serwis internetowy i wysokonakładowa gazeta, która 
będzie ukazywać się raz w miesiącu. wPowiecie.pl poruszać 
będzie szereg zagadnień dotyczących różnych aspektów życia 
lokalnych społeczności w gminach powiatu częstochowskiego.

Startujemy jednocześnie z portalem oraz wersję drukowaną, bę-
dącą antologią najważniejszych informacji, które przez cały mie-
siąc, na bieżąco, będą się ukazywały w serwisie internetowym 
wPowiecie.pl. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, sugestie i komentarze. Nie 
zamykamy się na żadne środowisko. Chcemy tworzyć tytuł, któ-
ry będzie przede wszystkim łączył mieszkańców wokół ważnych 
spraw oraz promował pozytywne działania, interesujących ludzi 
i warte uwagi inicjatywy.

Zamierzamy wnikliwie przyglądać się lokalnej polityce, kwestiom 
społecznym oraz działalności kulturalnej i sportowej. Wszyst-
kiemu czym na co dzień żyje powiat częstochowski i szesnaście 
gmin wchodzące w jego skład.

Adrian Biel, fot. Fotolia
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POZYSKALI PONAD
3 MILIONY NA POWODZIÓWKI

WSPIERAJĄ BIORÓŻNOROD-
NOŚĆ NA TERENIE POWIATU

ZMARŁ BYŁY STAROSTA
CZĘSTOCHOWSKI

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Ogłoszony przez starostwo powiatowe konkurs adresowany jest 
do organizacji pozarządowych, a sama wysokość dotacji może 
sięgnąć nawet 50 proc. kosztów przewidzianych na realiza-
cję zadania.
 
- W 2017 roku pieniądze w kwocie 11 tys. zł dostał Klub Sportowy 
Dragon z Janowa, 7 tys. przeznaczyliśmy dla MKS Dwójka z Bla-
chowni i 5 tys. zł dla Stowarzyszenia Sparta z Brzezin Nowych - 
informuje Krzysztof Smela, starosta częstochowski. 

Wysokość środków jakie na ten rok zarezerwował w swoim bu-
dżecie powiat, wynosi tyle samo co zeszłoroczna pula dofinanso-
wania. Na co można uzyskać 23 tys. zł?
   
- Przede wszystkim na popularyzowanie wybranych dyscyplin 
sportowych i podnoszenie poziomu sportowego zawodników - 
precyzuje Smela.  

O wspomniane środki mogą starać się kluby, które prowadzą 

MOŻNA POSTARAĆ SIĘ O PIENIĄDZE NA 
REALIZACJĘ SZKOLEŃ SPORTOWYCH
Adrian Biel

szkolenia dzieci i młodzieży oraz biorą udział w imprezach po-
nad-powiatowych w takich dyscyplinach jak badminton, biegi 
przełajowe, lekka atletyka, taekwondo, tenis stołowy, warcaby, 
piłka siatkowa, strzelectwo czy żeglarstwo. 

Warunek jaki muszą spełnić organizacje ubiegające się o pienią-
dze nie są wyśrubowane. Przede wszystkim muszą prowadzić 
działalność na terenie powiatu częstochowskiego i jednocześnie 
realizować zadania na rzecz mieszkańców powiatu.
 
Z dotacji będzie można pokryć zarówno koszty bezpośrednie 
jak wyżywienie, zakwaterowanie na imprezach i zgrupowaniach, 
transport osób na imprezy, obozy czy treningi, a także opłaty 
startowe oraz koszty pośrednie wynikające z prowadzone działal-
ności. W ten zakres wpisuje się choćby obsługa księgowa i admi-
nistracyjna, opłaty pocztowe, telefoniczne i zakup niezbędnych 
materiałów czy urządzeń biurowych. 
 
Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania muszą 
być oficjalnie zarejestrowanymi podmiotami, dysponować wy-
specjalizowaną kadrą trenerską oraz zapleczem lokalowym. 

W POWIECIE

Starosta częstochowski Krzysztof Smela odebrał od wojewody 
śląskiego promesę dotacyjną w wysokości 3,2 mln zł na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych. To najwyższa kwota pośród 
wszystkich dotacji przyznanych samorządom z województwa 
śląskiego. 

Gwarancja finansowa pozwoli na gruntowną modernizację po-
nad 3,5 km dróg powiatowych, które ucierpiały podczas powo-
dzi w 2010 roku.  Co ważne, dofinansowanie ma pokryć całkowity 
koszt planowanych inwestycji. Pierwszą z nich będzie przebudo-
wa ponad 2,5 km odcinka pomiędzy Kłomnicami, a Rzerzęczyca-
mi. Kolejną natomiast modernizacja drogi od Widzowa do DK 91.

Nie żyje Andrzej Kwapisz. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego miał 73 lata. Zmarł w nocy z 1 na 2 maja. 

Na urząd starosty Andrzej Kwapisz po raz pierwszy został wy-
brany w 2006 roku. Na początku zeszłego, zrezygnował z funkcji 
tłumacząc swoją decyzję kłopotami ze zdrowiem. 

W latach 1998-2002 oraz 2006-2018 był również radnym powia-
tu. Od 1995 do 2000 roku prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Borownie. W latach 1998-2016 roku pełnił funkcję prezesa po-
wiatowych struktur PSL-u w Częstochowie.

Starostwo powiatowe zaprasza rolników do wzięcia udziału 
w konkursie na najlepszą Ekologiczną Zagrodę 2018 roku. Dla 
wyróżniających się gospodarstw przewidziano cenne nagrody 
rzeczowe, których ogólna pula ma wynieść 15 tys. zł.

Celom inicjatywy przyświecają idee propagowania zasad produk-
cji dobrej i zdrowej żywności, zwiększanie świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców powiatu i kształtowanie ich proekologicz-
nych postaw. Organizatorzy chcą tym samym upowszechniać 
lokalną politykę ekologiczną oraz strategię w zakresie ochrony 
środowiska, w tym przede wszystkim program wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii.

Niesie ona ze sobą ponadto znaczący walor edukacyjny. Zmie-
rzający do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu czę-
stochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy kon-
kurencyjności tychże terenów, stanu środowiska i aktywizacji 
lokalnej społeczności w powiecie. 

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, których gospodar-
stwa zostaną zatwierdzone przez urzędy poszczególnych gmin.            

CENNE NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 
GOSPODARSTW ROLNYCH

Na tym właśnie szczeblu rozstrzygnie się pierwszy etap. Chęć 
udziału należy więc zgłosić we właściwym miejscowo urzędzie 
gminy do końca maja. Włodarze tych jednostek samorządowych 
będą mieli z kolei czas do połowy lipca, by wyłonić wyróżniające 
się na ich terenie gospodarstwa i zgłosić je na szczebel powiato-
wy plebiscytu.

Oceny gospodarstw dokona komisja składająca się z przedsta-
wicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie, częstochowskie-
go oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz sta-
rostwa powiatowego. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak 
estetyka zagrody, gospodarowanie wodą i odpadami, wdrożone 
zasady postępowania ze ściekami komunalnymi, zastosowanie 
w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii i ograniczenia ni-
skiej emisji. Punktacji poddane zostaną ponadto działania gospo-
darzy na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu oraz zastosowanie 
metod produkcji żywności ekologicznej.

Zwycięzca Ekologicznej Zagrody otrzyma nagrodę rzeczową 
o wartości do 5 tys. zł, a gospodarstwa z niższych stopni podium 
– odpowiednio do 3 i 2 tys. zł. Przyznanych zostanie ponadto pięć 
wyróżnień rzeczowych wartości o wartości około 600 zł. Dla po-
zostałych uczestników konkursu przewidziane są drobne gratyfi-
kacje rzeczowe. Ogłoszenie wyników ma nastąpić do 26 sierpnia. 

Adrian Biel, fot. Pixabay

Starosta częstochowski wyróżnił najlepszych uczestników 
kampanii edukacyjnej, której głównym celem było promowanie 
bioróżnorodności na terenie powiatu. 

Zapoczątkowana w ubiegłym roku inicjatywa, składała się z cyklu 
dwóch konferencji dotyczących wymogów uprawy poszczegól-
nych roślin metodami ekologicznymi czy znaczenia pszczół dla 
środowiska naturalnego. Prelegenci poruszali również tematykę 
wpływu na zdrowie, szczególnie u dzieci, roślin uprawianych me-
todami ekologicznymi, jak również wykorzystania zbiorów i prze-
twarzania owoców, konserwacji czy praktycznych wskazówek 
dotyczących uprawy borówki amerykańskiej. 

Każde ze spotkań zwieńczone było testem wiedzy z zakresu pre-
zentowanej problematyki. Uczestnicy, którym udało się z pozy-
tywnym skutkiem przebrnąć przez sprawdzian zdobytej wiedzy 
nagrodzeni zostali zestawem sadzonek krzewów jagodowych - 
malin, borówki amerykańskiej, porzeczki czarnej, agrestu, aronii 
i pigwowca.

Spośród trzystu dwudziestu mieszkańców powiatu częstochow-
skiego, wyróżniająca się trójka uhonorowana została dyplomami 
i zestawami krzewów o wartości kilkuset złotych. Pierwsze miej-
sce przypadło Annie Klamie z Konopisk, drugie Rafałowi Woź-
nickiemu z Przymiłowic, a podium zamknęła Justyna Tuora z By-
strzanowic. 

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki
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Od 15 do 150 tys. zł mogą pozyskać gminy na organizację szkoleń 
z zakresu kompetencji cyfrowych dla swoich mieszkańców.

Projekt ma na celu poprawę umiejętności w zakresie korzystania 
z nowych technologii oraz zwiększenie wykorzystania usług tzw. 
e-administracji. Na tle średniej unijnej wypadamy pod tym wzglę-
dem wyjątkowo słabo. Szacuje się, że 44 proc. naszych obywateli 
może pochwalić się zaledwie podstawowymi lub ponadpodsta-
wowymi umiejętnościami cyfrowymi w tym zakresie, podczas gdy 
56 proc. nie dysponuje już żadnymi lub prezentuje bardzo niskie 
kompetencje w niniejszej materii. W przypadku grupy 45-64 lat 
wskaźnik ten jest niższy nawet o ponad 20 punktów procento-
wych. 

Na horyzoncie pojawiła się możliwość pozwalająca sfinansować 
szkolenia dla mieszkańców, bez konieczności angażowania środ-

Adrian Biel
ków z budżetu gminy. Do 18 maja potrwa bowiem nabór na granty, 
które umożliwią włodarzom pozyskanie pieniędzy na ten cel. Sza-
cowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby chętnych 
kursantów, pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej 
osoby. A ten kształtuje się na poziomie 560 zł. W okolicy z tego 
rozwiązania skorzystała gmina Konopiska, która planuje na jesieni 
wystartować ze szkoleniami dla swoich mieszkańców.

Każde szkolenie potrwa co najmniej dwanaście godzin zegaro-
wych i obejmie obszary zgodne z potrzebami poszczególnych 
uczestników. Podobnie elastyczna będzie częstotliwość prowa-
dzonych zajęć, która zostanie dostosowana do oczekiwań i moż-
liwości kursantów. Same szkolenia prowadzone będą przez prze-
szkolonych instruktorów, a ich organizatorzy w gminach muszą 
pamiętać jedynie o tym, że realizacja projektu powinna zakoń-
czyć się do końca 2019 roku. Projekt obsługuje Fundacja Instytut 
Pracy i Edukacji z Gliwic. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie obywatel-it.com

W życie weszło nowe prawo łowieckie. Z punktu widzenia inte-
resów rolników, jedną z najistotniejszych zmian stanowi sposób 
szacowania szkód, które przeprowadzać będzie trzyosobowa 
komisja. W jej skład każdorazowo wejdzie właściciel ziemi, na 
której doszło do szkody, przedstawiciel koła łowieckiego, a tak-
że sołtys lub zamiennie gminny urzędnik.

W świetle nowych przepisów właściciele pól mogą żądać od koła 
łowieckiego odszkodowania za straty wywołane w momencie po-
lowania, jak i również za te wyrządzone w uprawach oraz płodach 
rolnych przez daniele, dziki, jelenie, łosie i sarny. 

Wniosek o oszacowanie odszkodowań farmerzy będą składać do 
urzędu gminy. To kolejna nowość, bowiem do tej pory wniosek 
kierowany musiał być do koła łowieckiego. Ustawa nakłada też na 
rolników obowiązek informowania urzędników, z tygodniowym 
wyprzedzeniem, o planowanej dacie zbioru płodów rolnych.

Wspomniane szacowanie będzie musiało odbyć się w przecią-
gu tygodnia od chwili złożenia wniosku przez poszkodowanego. 
W ciągu trzech dni od jego złożenia, sołtys lub pracownik wójta 
będzie musiał powiadomić gospodarza oraz koło łowieckie o ter-

NOWELIZACJA USTAWY PRZYNIOSŁA DUŻE 
ZMIANY W SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH

SĄ PIENIĄDZE NA SZKOLENIA
DLA MIESZKAŃCÓW

Adrian Biel, fot. Shutterstock
minie szacowania.

Co ważne, procedura zostanie zrealizowana również w przypad-
ku nieobecności przedstawiciela koła czy rolnika. Wprowadzony 
zapis ma uniemożliwić ewentualne opóźnianie wypłacenia pie-
niędzy przez koło łowieckie.

W protokole będzie musiała znaleźć się informacje na temat 
zwierzyny, która wyrządziła szkody, rodzaj, stan uprawy i jej are-
ał. Trzeba wskazać także obszar lub masę uszkodzonych płodów 
oraz informację o procencie zniszczonej uprawy oraz określić 
wysokość samego odszkodowania. Jego wypłata powinna nastą-
pić w terminie trzydziestu dni.

Jeżeli rolnik uzna, że zaproponowana wysokość rekompensaty 
jest zbyt niska, może zgłosić zastrzeżenia do sporządzonego pro-
tokołu oraz odwołać się od decyzji komisji do lokalnego nadle-
śnictwa. Organ ten będzie mieć siedem dni na przeprowadzenie 
własnego oszacowania wyrządzonej szkody.

Zainteresowani mogą również wyłączyć swoje ziemie z obwodu 
łowieckiego. By do tego doszło, konieczne będzie wysłanie odpo-
wiedniego zgłoszenia do starostwa. Warto przy tym jednak pa-
miętać, że działanie to zwolni koło łowieckie z obowiązku wypłaty 
odszkodowania za ewentualnie poniesione straty.

W POWIECIE

BĘDZIE KOLEJNA EDYCJA 
PROGRAMU SMOG-STOP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach zatwierdził nowe zasady dofinansowywania 
zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Zeszłoroczna akcja Smog-Stop obejmowała projekty dotyczące 
modernizacji źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewa-
nia, a także termoizolacji obiektu i źródła ciepła pracującego na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W ramach realizowanego przez WFOŚiGW programu, można 
było pozyskać dotację na zakup kotła centralnego ogrzewania, jak 
również na jego montaż, niezbędne materiały do jego podłączenia 
i uruchomienia, a także na demontaż starego urządzenia. Pod-
stawowymi kryteriami oceny wniosku były efektywność ekolo-
giczno-energetyczna oraz koszt uzyskania efektu ekologicznego 
przewidzianych do wymiany źródeł ciepła i instalacji centralnego 
ogrzewania. Maksymalna dotacja obejmowała zwrot do 25 proc. 
kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji moderniza-
cyjnej.

Zainicjowany w minionym roku program okazał się wielkim suk-
cesem w jednej z gmin powiatu kłobuckiego. Rezultatem skoor-
dynowania działań w zakresie złożenia wniosków do Funduszu 
przez urzędników w Pankach, był efekt uzyskania ponad stu 
dwudziestu dotacji dla beneficjentów z terenu tamtejszego sa-
morządu. To unikalny wynik w skali całego subregionu północ-
nego województwa. Do mieszkańców powróciło bowiem kilkaset 
tysięcy złotych.

Średnia kwota dofinansowania do wymiany pieców, którą otrzy-
mało ponad osiemdziesięciu mieszkańców wyniosła 4,5 tys. zł. 
Natomiast w przypadku termomodernizacji, na którą świadcze-
nie pozyskało trzydzieści siedem osób, kwoty były bardziej zróż-
nicowane i wahały się od 150 zł do niemal 7 tys. zł. Uzależnione to 
było od wielkości inwestycji, którą zdecydowali się zrealizować 
beneficjenci. W zakresie termomodernizacji mieściły się bowiem 
zarówno zadania polegające na wymianie drzwi, stolarki okiennej, 
jak również docieplenia ścian budynków mieszkalnych.

Choć regulamin tegorocznej edycji przyznawania wsparcia jest 
jeszcze w fazie opracowywania, to pewne jest, że dotowane będą 
przedsięwzięcia modernizacyjne przeprowadzone od końca maja. 
Beneficjentami programu będą mogły być osoby fizyczne posia-
dające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 
Nabór wniosków przewidywany jest z kolei na ostatni kwartał 
tego roku.

Adrian Biel

MINISTERIALNA KASA DLA
KLUBÓW SPORTOWYCH

Jest jeszcze szansa, by zdążyć ze złożeniem wniosku na do-
finansowanie działalności klubu sportowego ze specjalnego 
rządowego programu. Ministerstwo Sportu i Turystyki prze-
znaczyło na ten cel rekordową kwotę, która sięga aż 40 mln zł. 
Trzeba się jednak pospieszyć.

Program skierowany jest do klubów sportowych działających 
minimum trzy lata w formie stowarzyszeń, których podstawo-
wym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultu-
ry fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów 
sportowych.

W przypadku podmiotu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji 
można uzyskać 10 tys. zł dofinansowania. Z kolei gdy tych sekcji 
jest więcej, dotacja może sięgnąć kwoty o 5 tys. zł wyższej. 

Pozyskane środki można będzie przeznaczyć na dofinansowanie 
pensji szkoleniowca, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do 
prowadzenia szkoleń oraz specjalistycznych strojów treningo-
wych, a także na organizację krajowych i trwających minimum 
pięć dni obozów szkoleniowych.

- Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnio-
skodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środ-
ków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 proc. cało-
ści kosztów zadania. Udział własny może być pokryty na przykład 
ze środków jednostek samorządu terytorialnego, z pieniędzy 
unijnych, funduszy pozyskanych od sponsorów lub własnych - 
informują pracownicy ministerstwa.

Zainteresowani musza się jednak pospieszyć. Wniosek dostęp-
ny jest na stronie resortu. Należy wypełnić zarówno formularz 
w systemie elektronicznym jak i w formie papierowej. Najpóźniej 
do 8 maja. Lista tych, które zostały pozytywnie rozpatrzone zna-
na będzie pod koniec czerwca.

Adrian Biel
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W BLACHOWNI

REWOLUCJA KOMUNIKACYJNA
W BLACHOWNI. MIESZKAŃCY MAJĄ 
BEZPŁATNY TRANSPORT PUBLICZNY

Blachownia wprowadziła gminną komunikację publiczną. Zor-
ganizowanie przewozów własnym sumptem, przy jednoczesnej 
rezygnacji ze sformalizowanej współpracy z Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej w Częstochowie, to najbardziej od-
ważna, jak dotychczas, decyzja władz miasta.

Decyzja ryzykowna w roku wyborczym, z uwagi na możliwe nie-
zadowolenie części mieszkańców z innowacyjnych reform, ale 
i mogąca w niedługiej przyszłości wyznaczyć powszechny kieru-
nek w organizacji przewozów pasażerskich w małych i średniej 
wielkości gminach. Tym bardziej, że w obrębie granic terytorial-
nych gminy mieszkańcy będą mogli podróżować bezpłatnie.

Potrzebę stworzenia gminnego przewozu motywowano ko-
niecznością uniezależnienia się od PKS-u, którego jakość usług 
wzbudzała negatywne emocje wśród mieszkańców. Sytuacja 
wewnętrzna przedsiębiorstwa związana z niedostateczną kadrą 
kierowców, problemami finansowymi i organizacyjnymi powodo-
wała, że autobusy kursowały nieregularnie, a przejazdy były od-
woływane lub pojazdy po prostu nie pojawiały się o wyznaczonym 
czasie na przystankach. Mieszkańcy niejednokrotnie mieli spory 
kłopot z dotarciem do szkół czy miejsc pracy. Problemy w tym 
zakresie nieustannie były zgłaszane do urzędu miasta.

Artur Piekacz, prezes częstochowskiej spółki, w licznych wypo-
wiedziach zaznaczał, że likwidowane będą deficytowe połączenia 
i kończy ze „sponsorowaniem” gminom komunikacji. Wedle zało-
żeń prezesa, samorządy miały w dużo większym stopniu partycy-
pować finansowo w kosztach utrzymywania przewozów. Złożone 
przez tego przewoźnika oferty nie dawały jednak gwarancji, że 
kursy będą faktycznie realizowane i nie powtórzą się zawirowania 
w postaci zawieszeń czy odwoływania połączeń.

Zamiast więc dopłacać PKS-owi, cały ciężar organizacji prze-
wozów pasażerskich wziął na siebie wspomniany samorząd. Za-
częły się poszukiwania rozwiązań, które zapewniłyby sprawne, 
punktualne i dopasowane do potrzeb mieszkańców połączenia, 
uwzględniające jednocześnie możliwy do udźwignięcia wydatek 
finansowy dla budżetu.

- Rozmawialiśmy ze wszystkimi przewoźnikami w regionie. Po 
długich poszukiwaniach w końcu trafiliśmy na poważnego przed-
siębiorcę, cieszącego się bardzo dobrą opinią i doświadczeniem 
– mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni. - Myślę, że przy-
jęte rozwiązania zadowolą mieszkańców, a już na pewno poprawi 
się jakość przewozów w nowej organizacji transportu publiczne-
go – dodaje.

Firma, o której wspomina Szymańska to GTV BUS. To właśnie 
spółka wywodząca się z Ozimka koło Opola wygrała postępowa-
nie przetargowe na obsługę transportu w Blachowni.

- Gmina stała się organizatorem transportu, stawia warunki 
i wymaga. Transport ma służyć mieszkańcom i ma być dla nich 
jak najbardziej komfortowy – podkreśla burmistrz. - PKS mimo 
wielu interwencji, pism, uwag, próśb nie wypełniał należycie za-
pisów umowy. Koszty dopłaty wzrastały, a jakość usług spadała. 
Teraz wszystko się zmieni. Mamy swojego przewoźnika i przede 
wszystkim wpływ na jakość usług i cenę. Z pewnością mieszkań-

cy będą musieli przestawić się i zaakceptować zmiany, które są 
ogromne, ale zapewniam, że efekt będzie zadowalający – dodaje 
w komentarzu na swoim profilu facebook’owym.

Wraz z początkiem maja nowy operator zapewnia też obsługę 
bezpośrednich kursów w relacji do Częstochowy, z jednocze-
snym zsynchronizowaniem siatki połączeń wewnątrz gminy.

- 1 maja to dla nas ważna data, gdyż nasze liniowe wozy po raz 
pierwszy pojawiły się w centrum Częstochowy. Równocześnie 
udało nam się uruchomić bezpośrednią komunikację z Często-
chową dla gminy Blachownia – mówi Krzysztof Zubeil, właściciel 
GTV BUS. - Wiemy, że nowych rozwiązań komunikacyjnych uczyć 
będziemy się wszyscy. Gminy jako organizator, my jako przewoź-
nik oraz podróżni. Wiemy, że każde nowe rozwiązanie będzie za-
wsze rodziło wątpliwości i pytania – jak to będzie funkcjonowa-
ło? Ze swej strony pragnę zapewnić, że dołożymy starań, aby jak 
najlepiej wykonać powierzoną nam misję. Zdajemy sobie sprawę, 
że zaproponowany przez nas system może nie okazać się idealny, 
że będą potrzebne pewne korekty. W maju będziemy wnikliwie 
przyglądać się jego działaniu. Od czerwca możliwe będzie wpro-
wadzenie korekt zaproponowanych rozkładów, będących wyni-
kiem złożonych przez mieszkańców wniosków – dodaje.

W przedstawionych gminie wariantom komunikacji, przesiadki na 
linie biegnące bezpośrednio do  Częstochowy odbywać się będą 
w centrum Blachowni. Płatna ma być tylko podróż do śródmieścia 
Częstochowy. 

Nadmienić trzeba, że w samej Blachowni, tuż obok urzędu miasta 
ruszają prace budowlane przy centrum przesiadkowym. Ma ono 
powstać do połowy przyszłego roku. Na ten cel pozyskano 2,7 mln 
zł dotacji unijnej. Kolejne 1,6 mln zł pokryje gmina.

- Jak wcześniej deklarowaliśmy, transport po gminie będzie bez-
płatny. Mam nadzieję, że zachęci to wielu do korzystania z komu-
nikacji publicznej i ułatwi poruszanie po terenie gminy – stwier-
dza Szymańska. - Rachunek ekonomiczny wskazuje, że gminę stać 
na bezpłatny transport na jej terenie i stu procentowa bonifikata 
powinna zostać zachowana także w przyszłym roku i kolejnych 
latach. Nie jest to kiełbasa wyborcza, ale oparta na analizie realna 
propozycja, którą należy kontynuować także po wyborach samo-
rządowych. Nowa komunikacja jest zgodna z planowaną zmianą 
ustawy o transporcie, zatem Blachownia jest prekursorem i to od 
nas będą się uczyć inne gminy – cieszy się burmistrz.

Promocja transportu publicznego w postaci bezpłatnych przewo-
zów na terenie gminy ma spowodować, że część mieszkańców 
pozostawi swoje pojazdy na przydomowym parkingu, a wybie-
rając się na zakupy czy realizując inne potrzeby życiowe, prze-
mieści się korzystając z oferty gminy. Jak przekonują władze 
Blachowni, bezpłatne przejazdy oznaczają znaczne zwiększenie 
mobilności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i uczącej się młodzieży. W ich opinii pomoże to także seniorom 
i ludziom o niskich dochodach podreperować domowe budżety. 
Czy zmotoryzowani przekonają się, że warto przemieszczać się 
komunikacją publiczną i zamienią auta na zbiorowy środek loko-
mocji, obniżając tym samym ruch lokalnych samochodów? Czas 
pokaże. Jeśli tak się jednak stanie, to z pewnością podniesie się 
nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale i komfort życia. Mniejszy 
ruch samochodowy, to mniejszy hałas i niższa emisja zanieczysz-
czających powietrze spalin.

Piotr Biernacki, fot. GTV Bus

     NA DNI MIASTA
NIE TYLKO KONCERTY

W programie tegorocznej edycji tej najważniejszej dla lokalnego 
samorządu imprezy, organizatorzy jak co roku przewidzieli sze-
reg atrakcji skrojonych pod różne gusta.

Także i w tym roku pojawi się wiele rodzimych akcentów, nato-
miast w roli gwiazd wieczoru wystąpi Andrzej Piaseczny. Znane-
go wokalistę supportować będzie równie znany, choć już bardziej 
miłośnikom reggae’owych klimatów, Mesajah.

Dni Blachowni w tym roku odbędą się w ostatni majowy weekend. 
Gospodarzem sobotniej odsłony tego wydarzenia będzie Miejski 
Dom Kultury, gdzie o 16.00 zespół Blachowianki wraz z kapelą Bla-
chowianie otworzą swym występem tę długo wyczekiwaną przez 
mieszkańców imprezę. Po nich na scenie będzie można zobaczyć 
i wysłuchać Wesołą Kapelę, Orkiestrę Dętą MDK w Blachowni we 
współpracy z Orkiestrą Dętą z Sulmierzyc. Wystąpią również dwa 
zespoły związane z lokalną sceną - Till We Die oraz Coolturalni. 

O godz. 19 w pozytywne rytmy uderzy Mesajah, a właściwie 
Manuel Rengifo Diaz. Choć pod jego nazwiskiem kryją się peru-
wiańskie korzenie ojca, to muzyk jest znanym na krajowej scenie 
reggae i dancehall wokalistą z Wrocławia. Godzinę później, przed 
publicznością pojawi się gwiazda wieczoru w osobie Andrzeja 
Piasecznego, artysty którego raczej nikomu nie trzeba przedsta-
wiać.

Nazajutrz, na błoniach przy ulicy Sienkiewicza, o 15.30 ruszy dru-
ga część obchodów święta gminy. Rozpocznie się ona od prezen-
tacji szkół i przedszkoli z najbliższej okolicy. Po niej, pomiędzy 
godziną 18, a 22 organizatorzy zaplanowali paradę gwiazd jednej 
ze śląskich stacji telewizyjnych. 

Przez te dwa imprezowe dni na uczestników będzie czekało spo-
ro wydarzeń komplementarnych. Dla dzieci przewidziano wesołe 
miasteczko, animacje, konkursy, gry i zabawy. Jak zapowiadają 
osoby odpowiedzialne za przygotowanie Dni Blachowni, w pro-
gramie znajdzie się też miejsce dla wyjątkowej atrakcji jaką będzie 
wioska ginących zawodów.

     FINANSE W NAJLEPSZEJ
KONDYCJI OD DEKADY

Blachownia systematycznie umacnia swoje miejsce rankingowe 
w raportach przygotowywanych przez ogólnopolski dwutygo-
dnik Wspólnota. Z lektury niedawno opublikowanego rapor-
tu wynika, że na przestrzeni dziesięciu lat gmina awansowała 
o blisko czterysta pozycji. 

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to ukazujący się od 
1990 roku periodyk całkowicie poświęcony problematyce samo-
rządowej. Dostarcza specjalistycznej wiedzy prawnej, omawia 
skutki procesów legislacyjnych, a także publikuje analizy i ko-
mentarze poświęcone zmianom w krajowym prawodawstwie. 

W 2008 roku Blachownia była niemal na szarym końcu gmin 
w Polsce, zajmując 533 miejsce. W 2013 znalazła się na 408 lokacie 
w rankingu. Prawdziwy przełom nastąpił jednak trzy lata później. 
W 2016 roku gmina odnotowała ogromny skok zajmując 160 po-
zycję w kraju. 

- Od 2014 roku budżet Blachowni zwiększyliśmy o ponad 100 
proc. - mówi burmistrz Sylwia Szymańska, tłumacząc przyczy-
ny tego awansu. - W 2014 roku po stronie wydatków zapisaliśmy 
blisko 32 mln zł. W 2018 z kolei w projekcie budżetu po stronie 
wydatków mamy już 67,2 mln zł - dodaje Szymańska, podkreślając 
fakt, że to w trakcie jej rządów urzędnicy pozyskali ponad 30 mln 
zł. 

Jak przekonują władze gminy, to jeszcze nie koniec starań o nowe 
środki w tej kadencji.

Adrian Biel

     WYREMONTUJĄ ULICĘ
W CISIU

Gmina pozyskała 420 tys. zł na remont ulicy Dąbrówki w Cisiu. 

Pieniądze pochodzą z ministerialnego programu usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych, a przeznaczone mogą być na odbudowę 
oraz remonty zniszczonych dróg i mostów. Promesę na ten cel, 
z rąk wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki, odebrał pod ko-
niec kwietnia Dariusz Wojciechowski, sekretarz gminy. 

Piotr Biernacki

Adrian Biel
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W BLACHOWNI

WIELKA PRZEMIANA W CENTRUM MIASTA

Wraz z początkiem wiosny ruszyła ofensywa inwestycyjna 
w Blachowni. Gruntownej modernizacji poddana zostanie nie-
mal cała centralna część miasta. Za kilkanaście miesięcy miej-
scowość ma szansę stać się wizytówką i atrakcją turystyczną 
w skali całego regionu. Jednym z głównych zadań jest bowiem 
rewitalizacja zbiornika wodnego i jego najbliższego otoczenia.

Na zadania modernizacyjne udało się pozyskać gminie ponad 30 
mln zł. To kwota bez precedensu w historii miasta, które w ubie-
głym roku celebrowało pięćdziesięciolecie nadania praw miej-
skich. 

O wielkości zaplanowanych na najbliższe miesiące wydatków, 
świadczy chociażby to, że ich łączna wartość znacząco przekra-
cza zsumowane nakłady na infrastrukturę z ostatnich kilku lat.  

- Zamieniamy Blachownię i całą naszą gminę na urocze, wygodne 
do życia miasteczko. Inwestycje swoim zasięgiem obejmą kilka-
dziesiąt hektarów gruntów i kilkadziesiąt hektarów wody w cen-
tralnej części miasta. Ich wielka skala i znaczenie dla rozwoju Bla-
chowni nie budzi wątpliwości. Nasze miasto przejdzie ogromną 
metamorfozę – mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Najważniejszym z przedsięwzięć jest gruntowna rekultywacja 
zbiornika wodnego. Prace mają kosztować przeszło 14 mln zł, 
z czego ponad 12 mln zł pokryją pozyskane środki unijne na ten 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta Blachownia

cel. Inwestycja prowadzona jest dwuetapowo. W kwietniu zwodo-
wano refuler, który wydobędzie niemal 100 tys. m3 nagromadzo-
nych osadów i pogłębi dno. Oczyszczanie samego zalewu ma się 
zakończyć w przyszłym roku. Ma to znacząco poprawić warunki 
do uprawiania wszelkich sportów wodnych oraz montażu i funk-
cjonowaniu nawodnej infrastruktury rekreacyjnej. Z kolei efekty 
kompleksowego zagospodarowania otoczenia są już widoczne. 
W jego ramach powstaje mała architektura, wieża widokowa, 
nowa szeroka plaża. Dodatkową atrakcją będą wodne fontanny, 
a dla miłośników aktywnego wypoczynku - pięć kilometrów ście-
żek pieszo-rowerowych. 
Działania rewitalizacyjne obejmą również pas zieleni śródmiej-
skiej. Za ponad 6 mln zł stworzony zostanie nowoczesny park 
miejski z dużym placem zabaw. Zbudowane zostaną ponadto 
ścieżki spacerowe, którym towarzyszyć będą obiekty małej ar-
chitektury, fontanna, ławki, kosze, poidełka dla ptaków czy domki 
dla owadów. 

Za kolejne ponad 4,5 mln zł rozpoczęła się również budowa zin-
tegrowanego węzła przesiadkowego. Na ten projekt udało się 
pozyskać 2,7 mln zł dofinansowania. W ramach inwestycji prze-
budowany zostanie układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania 
ulic Sienkiewicza i 1 Maja. Modernizacji poddana zostanie sieć 
kanalizacyjna, gazowa, teletechiczna i energetyczna. Rozbudo-
wane będą parkingi, w tym także dla rowerów. Powstanie zatoka 
autobusowa wraz z wiatami przystankowymi. Mieszkańcy korzy-
stający z komunikacji otrzymają też do dyspozycji nowoczesne 
pawilony do obsługi pasażerów.

Ambitne plany zakładają ponadto uruchomienie Centrum Ak-
tywności Obywatelskiej. W tym celu adoptowane są niszczejące 
do tej pory budynki tzw. „Prażynki” oraz kamienicy po dawnej 
szkole, zlokalizowanej przy ulicy Sienkiewicza 15. Łączna wartość 
projektu wynosi 5,4 mln zł. Nie zapomniano również o rozwoju 
infrastruktury sportowej. Za rok gotowy ma być kompleks boisk 
na tzw. Saharze. Pierwsze z nich posłuży do gry w piłkę nożną. 
Będzie miało nawierzchnię trawiastą – hybrydową. Kolejne ma 
pełnić uniwersalną funkcję. Wielozadaniowy obszar otrzyma 
nawierzchnię poliuretanową, a inwestycja wzbogacona zostanie 
o system nawadniający, oświetlenie i montaż sprzętu sportowego. 

- W kampanii wyborczej mówiłam, że razem dorównamy najlep-
szym. Dziś mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tak się wła-
śnie dzieje – przekonuje burmistrz. - Konsekwentnie realizujemy 
założony plan i wprowadzamy gminę na trwałą ścieżkę rozwo-
ju. Na sześć gigantycznych inwestycji wydamy łącznie prawie 32 
mln zł, z których ponad 80 proc. pochodzić będzie ze skutecznie 
pozyskanych środków z Unii Europejskiej i budżetu centralnego. 
Zdecydowana większość robót zostanie zrealizowana już w roku 
bieżącym. Inwestujemy w rozwój infrastruktury, oświaty i party-
cypację społeczną. Mamy własny, bezpłatny w gminie transport. 
Przez trzy i pół roku dokonaliśmy ogromnego skoku w rozwoju 
– dodaje.

REKLAMA
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W KŁOMNICACH

JEST KASA NA NAUKĘ
PŁYWANIA
Adrian Biel, fot. Pixabay

 
Urzędnicy z Kłomnic pozyskali z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki dofinansowanie na naukę pływania dla dzieci z klas I-III. 
Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie blisko 34 tys. 
zł, z czego resortowa dotacja stanowi prawie połowę całej kwo-
ty. 

Pieniądze pomogą opłacić do końca roku lekcje pływania dla 
uczniów z Kłomnic, Garnka, Skrzydlowa, Konar, Rzerzęczyc, Wit-
kowic i Zawady. Łącznie w projekcie zaplanowano udział dzie-
więćdziesięciorga trojga dzieci, których rodzice jeszcze na etapie 
jego przygotowywania zadeklarowali chęć udziału swoich po-
ciech we wspomnianych zajęciach.

W ich ramach uczniowie wezmą udział w cyklu dwudziestu lek-
cji. Nauka pływania została podzielona na cztery pięciogodzinne 
bloki. Podczas pierwszego kursanci w założeniu opanować mają 
podstawowe czynności w wodzie. Będą trenować zanurzanie gło-
wy, otwieranie oczu pod powierzchnią, prawidłowe oddychanie, 
a także wezmą udział w ćwiczeniach wypornościowych. 

Kolejny moduł poświęcony zostanie na płaskie leżenie na pier-
siach i grzbiecie w środowisku wodnym, proste skoki i poślizg na 
klatce piersiowej. Następny przewidziano na opanowanie ruchów 
napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach i plecach 
oraz elementy nurkowania. W ostatnim bloku opanują pracę koń-
czyn górnych do kraula na grzbiecie, elementy nurkowania w dal 
oraz skoki do głębokiej wody. 

Zajęcia zostaną wzbogacone o elementy gier i zabaw, wsparte 
będą również przyrządami i przyborami wypornościowymi. Każ-
dy pięciogodzinny moduł zakończony zostanie sprawdzianem 
umiejętności.

CLEO WYSTĄPI PODCZAS
LOKALNEGO FESTIWALU
Marta Głowacka, fot. Materiały promocyjne artystki

10 czerwca odbędzie się kolejna odsłona Festiwalu Folklory-
stycznego „Zza Miedzy”. W roli głównej gwiazdy na scenie po-
jawi się wokalistka znana przede wszystkim z utworu „My Sło-
wianie”.

Cleo, a właściwie Joanna Klepko, to nie tylko piosenkarka i autor-
ka tekstów, ale również malarka i projektantka mody. Od począt-
ku swojego scenicznego zaangażowania kształtowała swój wokal 
w kierunku soulu, gospel, RNB, funky i hip hopu.

Odkryta przez rapera Donatana, w 2013 roku wydała singiel „My 
Słowianie”. To z tym utworem oboje wspólnie reprezentowali Pol-
skę rok później w konkursie Eurowizji. Ich występ uważany jest 
za jeden z najbarwniejszych epizodów w historii tego plebiscytu.

Do tej pory nagrała dwa albumy studyjne. Pierwszy zyskał status 
potrójnej platyny, drugi jeszcze na etapie przedsprzedaży pokrył 
się branżowym złotem. Artystka wystąpiła także gościnnie na pły-
tach kilku innych wykonawców. 

Cleo jest najpopularniejszą polską wokalistką w sieci. Jej profile 
społecznościowe zgromadziły półtora miliona fanów, a klipy na 
YouTube zostały wyświetlone 200 mln razy.

NIEMAL 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH 
DLA STOWARZYSZEŃ Z KŁOMNIC

POSADZILI DRZEWA, A PÓŹNIEJ
STWORZYLI OGROMNĄ POLSKĄ FLAGĘ

Spośród trzynastu organizacji pozarządowych z sześciu samo-
rządów z regionu, którym Lokalna Grupa Działania Razem na 
Wyżyny powierzyła granty na realizację zadań, pięć pochodzi 
z terenu gminy Kłomnice. 

W opinii zarządu LGD, Kłomnice to gmina, w której kwitnie za-
równo działalność społeczna jak i oddolne inicjatywy podejmo-
wane przez mieszkańców. Nie dziwi więc też sytuacja, kiedy tam-
tejsze organizacje non-profit są doceniane za swoją aktywność 
i premiowane finansowo. Pięć z nich otrzymało niedawno granty 
na realizację nowych projektów.

25 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych 
Województwa Śląskiego. Dzięki tym środkom stowarzyszenie 
sfinansuje działania promocyjne i cykl warsztatów edukacyjnych 
dla dzieci. Ponad 20 tys. zł na organizację warsztatów teatralnych 
oraz spektaklu w gminach leżących w obszarze działania LGD, 
otrzymało z kolei Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Dratwa. 

Druhowie z OSP Karczewice-Garnek natomiast, kwotę 19 tys. zł
będą mogli wydać na zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla 

Kłomnickie przedszkolaki w oryginalny sposób promują patrio-
tyzm.

Pod koniec kwietnia, młodzi mieszkańcy z Rzerzęczyc, Rzek Wiel-
kich i Kłomnic w towarzystwie wójta gminy Piotra Juszczyka za-
sadzili jedenaście dębów. Wcześniej drzewom nadali imiona osób 
związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Tydzień później miał miejsce patriotyczny happening będący 
jednocześnie podsumowaniem konkursu plastycznego „Polska 
niepodległa oczami dziecka”. Organizatorem imprezy był urząd 
gminy we współpracy z lokalnym ośrodkiem kultury.

W wydarzeniu udział wzięło około trzystu dzieciaków w wieku 
przedszkolnym. Młodzi mieszkańcy mieli tym razem za zadanie 
ułożyć wielką flagę na placu przed budynkiem urzędu. Wykorzy-
stali do tego biało-czerwone kartony. Spotkaniu towarzyszyły 
występy artystyczne w ich wykonaniu.

uczniów. Z pieniędzy tych strażacy pokryją też kampanię infor-
macyjną, którą zamierzają skierować do mieszkańców. Niemalże 
18,7 tys. zł otrzymało też Stowarzyszenie Wiejska Pracownia Rę-
kodzielnicza Sielskie Sioło. Grant pomoże w organizacji warszta-
tów rozwijających pasje osób przejawiających ciekawe zaintere-
sowania. 

Dzięki dofinansowaniu, także i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Kłomnice zorganizuje zajęcia kulinarne i pokryje druk 
książki, w której znajdą się przepisy regionalnych dań. Stowarzy-
szenie otrzymało na ten cel 16 tys. zł.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

- Działa u nas aż czterdzieści sześć organizacji non-pro-
fit. Bardzo się cieszę, że z grona sześciu samorządów 
i trzynastu organizacji, LGD doceniło aż pięć naszych 
rodzimych stowarzyszeń. To niewątpliwy sukces, który 
wyraźnie pokazuje jak wielu naszych mieszkańców się ak-
tywizuje i realizuje szereg działań. Bardzo mnie to cieszy 
- komentuje wójt Piotr Juszczyk.

„

„
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     POZYSKALI PONAD
14 MILIONÓW ZŁOTYCH

Kiedy przed niemal przed czterema laty mieszkańcy powie-
rzyli Piotrowi Juszczykowi stery kłomnickiego samorządu, 
zastał w spadku po poprzedniku ponad 22,2 mln zobowiązań. 
Na koniec minionego roku zmalało ono do kwoty 19,5 mln zł. 
W ostatnich dwóch latach samorząd nie wsparł się ani złotówką 
pieniędzy pochodzących z kredytów czy pożyczek. Co istotne, 
zrealizowano w tym czasie szereg ważnych dla wspólnoty gmin-
nej inwestycji.

Zgodnie z zapisami tegorocznego budżetu gminy, radni przezna-
czyli na inwestycje niemal 17 mln zł. Lwią część z tej puli pochło-
nie kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Rzerzęczycach. 
Przeznaczone na ten cel zostanie 11,7 mln zł. Gmina partycypować 
będzie tylko w 40 proc. tej puli, bowiem większość pieniędzy po-
chodzić będzie z pozyskanych funduszy unijnych.

Kolejnymi z istotnych zadań jest przebudowa budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kłomnicach czy renowacja placu w cen-
tralnej części tej miejscowości. W Witkowicach modernizacja 
obejmie ujęcie wody, a w Rzekach Wielkich na potrzeby centrum 
usług społecznościowych, zrewitalizowany będzie jeden z tamtej-
szych budynków. Gmina zainwestuje także w oświetlenie ulicz-
ne, a mieszkańcy, którzy zamierzają wymienić piece centralnego 
ogrzewania na nowoczesne ekologiczne urządzenia, mogą ocze-
kiwać dopłaty do tych przedsięwzięć. Wszystko w ramach pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy. W budżecie 
zabezpieczono na ten cel ponad pół miliona złotych.

Na niemal każde z tych zadań udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne. Łącznie ponad 11,5 mln zł. Ale to nie wszystkie środki 
zewnętrzne, które zasilą budżet samorządu. Na projekt reinte-
gracji społeczno-zawodowej realizowanego w Centrum Integracji 
Społecznej w Kłomnicach pozyskano 1,3 mln zł. Kolejne 1,3 mln 
zł zasilą pulę programów edukacyjnych, koordynowanych przez 
urząd oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

     Z ANGIELSKIM
NA ŚPIEWAJĄCO

Pod koniec kwietnia w Kłomnicach odbyła się szósta edycja Po-
wiatowego Konkursu Piosenki w Języku Angielskim. 

Na zaproszenie Agnieszki Kloczkowskiej i Joanny Suligi, które 
organizują to cykliczne wydarzenie, odpowiedziało dziesięć pla-
cówek oświatowych z terenu powiatu oraz Częstochowy. W kon-
kursie nie zabrakło też uczennic szkoły w Kłomnicach. 

Występy nastolatków oceniane były przez trzyosobowe jury 
w osobach Marcina Gały, kapelmistrza lokalnej orkiestry, Renaty 
Krawiec z kłomnickiego GOK-u oraz anglistki Ewy Nieszporek. 

Decyzją jurorów Grand Prix powędrowało do rąk Julii Drożdżyń-
skiej z Garnka. Pierwsze miejsce przypadło natomiast Natalii 
Kupczyk z Częstochowy. Na drugiej lokacie uplasował się Jakub 
Szymczak ze Skrzydlowa, a trzecie miejsce na podium zajęła Ad-
rianna Tyrek z Mykanowa. 

Jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymały je Klaudia Wroń-
ska z Garnka, Nikola Cuber ze szkoły w Jamkach-Korzonku i Ma-
rika Jabłońska z Dąbrowy Zielonej.

Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyploma-
mi oraz nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie, a także wydawnictwa Macmillan oraz Oxford 
University Press.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

 Znajdź nas i polub na

facebook’u

OGŁOSZENIE WŁASNE
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STRAŻACY ZE MSTOWA
ZOSTANĄ DOPOSAŻENI
ZA MINISTERIALNE PIENIĄDZE

POWALCZĄ O DOTACJE NA FOTOWOLTAIKĘ

Gmina będzie się starać o dofinansowanie unijne na odnawialne 
źródła energii. Od kilku miesięcy urzędnicy przygotowują pro-
jekt, którego celem jest dostawa i montaż instalacji fotowolta-
icznych służących do produkcji odnawialnej energii elektrycz-
nej wykorzystywanej na potrzeby budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie ma pokryć 85 proc. kosztów urządzeń. Benefi-
cjent będzie musiał ze swej strony uiścić pozostałą kwotę oraz 
podatek VAT, którego wymiar uzależniony jest od umiejscowienia 
instalacji. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym wy-
niesie on 8 proc., natomiast 23 proc. stawkę będą zobowiązane 
zapłacić osoby, u których dokonany on zostanie na budynku go-
spodarczym lub gruncie.

Wnioskowane urządzenia mają mieć moc od 3 do 5 kilowata, 
a roczna ich wydajność ma sięgnąć około 980 kilowatogodzin z 1 
kilowata zamontowanej instalacji. Jednostkowa wartość zestawu 
waha się od 17 tys. zł do około 28 tys. zł netto. 

W połowie kwietnia ogłoszono wstępną listę uczestników, którzy 
zostali zakwalifikowani do projektu. Szansę na dotacje dostało 
sto osiemdziesiąt dziewięć gospodarstw z obszaru samorządu. 
Oczywiście pod warunkiem, że spełnią one szereg wymogów for-
malnych, a sam wniosek gminy z pozytywnym skutkiem przebr-
nie ocenę urzędu marszałkowskiego, który zarządza pieniędzmi 
unijnymi.

Ogłoszony przez tę instytucję konkurs przewiduje do podziału 
prawie 76 mln zł w skali całego województwa. Termin, do którego 
przyjmowane będą aplikacje upływa 29 maja, natomiast rozstrzy-
gnięcie ma nastąpić w listopadzie tego roku.

W MSTOWIE

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało program, który ma 
na celu wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w nowo-
czesny sprzęt. Władze Mstowa podpisały pod koniec kwietnia 
umowę na wsparcie działań ratowniczych. Dzięki pozyskanej 
dotacji, urzędnicy zakupią między innymi pięć defibrylatorów.

O wsparcie z ministerstwa mogły ubiegać się gminy i miasta na 
prawach powiatu z całego kraju. Z tej okazji skorzystał także lo-
kalny samorząd. Niedawno podpisana została umowa, na podsta-
wie której na konto urzędu trafi dotacja, za którą gmina zakupi 
pięć defibrylatorów, trzy zestawy ratownicze, osiem desek or-
topedycznych i taka sama ilość szyn Kramera. To stalowe pręty 
o różnych szerokościach i długościach, które pozwalają na szyb-
kie i skuteczne unieruchomienie złamanych lub zwichniętych 
kończyn. Gminne jednostki OSP otrzymają też pięć kamizelek 
Kendricka. 
To z kolei specjalny rodzaj kamizelki stabilizującej rannego. Uży-
wa się ich przy podejrzeniu urazów kręgosłupa i mają na celu za-
bezpieczenia poszkodowanego w trakcie transportu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z za-
dań własnych gminy. Nasi strażacy ochotnicy są często pierw-
si na miejscu zdarzenia, posiadają odpowiednie przeszkolenie 
z zakresu pierwszej pomocy, ale nie zawsze mają odpowiednie 
wyposażenie - mówi wójt Tomasz Gęsiarz. -Dlatego tak ważne 
jest doposażenie jednostek OSP z terenu naszej gminy w sprzęt 
ratowniczy, który jest używany bezpośrednio w działaniach ra-
towniczych. Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze działanie 
w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, które jest wartością 
najważniejszą – dodaje włodarz.

WSPÓLNIE ZAGRALI
W ZONAR
Piotr Biernacki

23 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie odbył się 
wyjątkowy turniej gry, będący podsumowaniem projektu Zaso-
by Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju - wspólnej inicjatywy 
Lokalnych Grup Działania. Chodzi o trzy LGD - Razem na Wyży-
ny, Bractwa Kuźnic i Partnerstwa Północnej Jury.
 
ZONAR to unikatowe kompendium wiedzy o dwudziestu gminach 
regionu - Boronowa, Kamienicy Polskiej, Konopisk, Poczesnej, 
Starczy, Janowa, Koziegłów, Lelowa, Mstowa, Niegowy, Olsztyna, 
Poraja, Przyrowa, Żarek, Mykanowa, Miedźna, Kłomnic, Kruszyny, 
Dąbrowy Zielonej i Rędzin. 

Realizacja projektu zakończyła się sukcesem dzięki wielkiemu za-
angażowaniu mieszkańców tych miejscowości. Sama gra planszo-
wa skatalogowana została w postaci sześciuset pytań tematycz-
nych z takich obszarów jak wiedza obywatelska, turystyka i sport, 
przyroda, historia, ludzie, kultura i sztuka.

Do rywalizacji stanęło siedemdziesięciu uczestników. Jedną 
z osób, które aktywnie brało udział w zabawie był Tomasz Gę-
siarz, wójt gminy. Wszyscy otrzymali po egzemplarzu autorskiej 
gry, natomiast najlepszą dziesiątkę nagrodzono dodatkowo upo-
minkowymi bonami.

W tegorocznym budżecie Mstowa na wydatki w majątek gminy 
zarezerwowano niemal 15 mln zł. W pierwszym kwartale tego 
roku udało się rozstrzygnąć trzy postępowania przetargowe, na 
łączną sumę ponad 8,2 mln zł.
 
Za 523 tys. zł wyremontowane zostaną lokalne drogi. W Zawadzie 
inwestycja obejmie 740 metrów ulicy Dolnej. Z kolei w Mstowie 
modernizacji poddane zostaną ulice Kilińskiego, Chopina oraz 
Norwida. Szlaki otrzymają nową nawierzchnię na łącznej długości 
1,1 kilometra.

Na początku kwietnia, wójt Tomasz Gęsiarz podpisał umowę

WYSTARTOWAŁY INWESTYCJE ZA 
PONAD 8 MILIONÓW

z wykonawcami kanalizacji w Latosówce. Co istotne, na to wła-
śnie zadanie gmina pozyskała ponad 3,5 mln zł dofinansowania 
unijnego. To największy tegoroczny wydatek inwestycyjny, któ-
rego cały koszt ma zamknąć się w kwocie 5,8 mln zł. Za tę kwotę 
wybudowane zostanie ponad pięć kilometrów grawitacyjnej ka-
nalizacji sanitarnej, 129 przyłączy kanalizacyjnych, a także odtwo-
rzone zostaną nawierzchnie ulic. Przetarg wygrało konsorcjum 
dwóch firm, w skład którego weszły lokalny Inst-Gaz z Jaskrowa 
oraz Hydromex Plus z Częstochowy. Prace potrwają do końca 
października.

W drugiej połowie kwietnia udało się także wyłonić firmę, która 
zmodernizuje oświetlenie w Mstowie. Za 1,9 mln zł wymienionych 
zostanie na nowoczesne i energooszczędne systemy LED prawie 
1,8 tys. opraw ulicznych. Zrobi to firma Inst-El z Sokółki. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Pixabay



RAZEM Z POWIATEM
SFINANSUJĄ KILKA
INWESTYCJI DROGOWYCH

Jak przekonują urzędnicy ze Mstowa, w tym roku sporo się za-
dzieje na drogach powiatowych. To pokłosie dobrej współpracy 
pomiędzy gminą, a zarządem starostwa.

- Przede wszystkim będzie kontynuowana rozpoczęta w ubiegłym 
roku budowa chodnika w Kobyłczycach wraz z odwodnieniem - 
mówi wójt Tomasz Gęsiarz. - Jest to bardzo ważna dla mieszkań-
ców tej miejscowości inwestycja, między innymi ze względu na 
duży ruch na tamtejszej drodze powiatowej i towarzyszące temu 
względy bezpieczeństwa - dodaje.

Pod koniec kwietnia rozstrzygnięty został przetarg na to zadanie. 
Z grona ośmiu oferentów, którzy wzięli w nim udział, najkorzyst-
niejsze warunki zaproponowała spółka Pol-Bruk. Firma zrealizuje 
wspomnianą modernizację za blisko 580 tys. zł. Ponadto obejmie 
chodnik siedmioletnią gwarancją.

Nowego chodnika wraz z odwodnieniem w tym roku doczeka się 
również Wancerzów w ciągu ulicy Sadowej. Zadanie będzie reali-
zować powiat, przy dofinansowaniu ze strony lokalnego samo-
rządu. 

Starostwo planuje naprawić także, liczący prawie kilometr, odci-
nek drogi powiatowej relacji Małusy Wielkie-Kobyłczyce. Przez 
ostatnie trzy lata w poszczególnych etapach naprawiano tę arte-
rię. To już ostatni fragment. Także i w tym przypadku znany jest 
wykonawca. Za kwotę 620 tys. zł podejmie się zadania ZBD Dukt 
z Włoszczowy.

- Chcemy, aby przebudowy doczekała się też w końcu droga re-
lacji Gąszczyki-Siedlce, która jest w co raz gorszym stanie - in-
formuje Gęsiarz. - W pierwszej kolejności wspólnie z powiatem 
zamierzamy sfinansować opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Jej remont w najbliższych latach będzie po prostu niezbędny 
- deklaruje.

Jak informują władze gminy, prowadzone są jeszcze rozmowy 
w kontekście remontu nakładki na odcinku drogi Mokrzesz-
-Żuraw oraz budowy chodnika w Kłobukowicach. Według nich 
istnieje spora szansa na to, iż te dwie inwestycje zostaną zakoń-
czone w przyszłym roku.

Adrian Biel

WYBRALI WÓJTA
ABSOLWENTEM ROKU

Pod koniec kwietnia w częstochowskim teatrze odbyła się gala 
„Absolwent Roku 2017”. To cykliczna, odbywająca się od sie-
demnastu lat, impreza organizowana przez Politechnikę Czę-
stochowską. Wśród wyróżnionych znalazła się osoba Tomasza 
Gęsiarza, wójta Mstowa.

Każdorazowo nominacji dziesięcioosobowego grona absolwen-
tów uczelni, dokonuje zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Po-
litechniki Częstochowskiej.

Pomysł, by taki tytuł przyznawać, powstał w 2001 roku. Chodzi-
ło o wyróżnianie tych osób, które działając w biznesie, polityce 
lub zajmując się sprawami społecznymi, jednocześnie mocno 
akcentują fakt, że są absolwentami politechniki. Prezentacja ich 
sylwetek to także sposób na wskazanie na żywych przykładach, 
obecnym studentom, drogi do osiągnięcia sukcesu zawodowego. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
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W PRZYROWIE

KANALIZACJA TO DLA
GMINY PRIORYTET

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA? 
PRZYJDŹ DO URZĘDU

Przebudowane drogi, chodniki i plac rekreacji, a nade wszyst-
ko odcinki kanalizacji. Inwestycje w ekologię to główne zada-
nia, które gmina chce przeprowadzić w tym roku. Do budżetu 
gminy ma wpłynąć niemal 16,5 mln zł. Wydatki zaplanowano na 
poziomie 18,2 mln zł.

Na inwestycje ma być przeznaczone aż 6,5 mln zł. Na co zosta-
nie spożytkowana ta olbrzymia suma? Przede wszystkim na do-
kończenie inwestycji kanalizacyjnych. Sama dotacja celowa dla 
Gminnego Zakładu Komunalnego ma wynieść 4,2 mln zł. Kolejne 
1,5 mln zł poprawi infrastrukturę drogową, a za 450 tys. zł po-
wstaną tereny rekreacyjne przy ulicy Św. Mikołaja w Przyrowie. 
GZK za wspomnianą wyżej kwotę zrealizuje kolejny etap budowy 
sieci sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla Sy-
gnotki i Zalesic. Rozpoczęta w minionym roku inwestycja, którą 
wykonuje firma Insbud z Tarnowa, pochłonie łącznie 3,6 mln zł, 
z czego w bieżącym roku zadanie ma kosztować niemal 2,5 mln 
zł. Kolejny taki projekt, tym razem za kwotę 1,8 mln zł, powstanie 
w miejscowości Staropole. Na to zadanie gmina pozyskała niemal 
1,1 mln zł z funduszy unijnych. Pokryje to prawie 70 proc. kosztów 
inwestycji. Z kolei 130 tys. zł ma iść na opracowanie projektu pla-
nowanej rozbudowy oczyszczalni w Przyrowie.

- Zaplanowane przedsięwzięcia zwiększą znacząco liczbę osób 

korzystających z nowego systemu. To jedno z najistotniejszych 
wyzwań dla naszego, niedużego przecież samorządu. Zawsze 
staramy się realizować ambitne cele i pozyskiwać na nie środki 
zewnętrzne – mówi Robert Nowak, wójt gminy. - Przyłączenie do 
sieci to nie tylko czyste środowisko poprzez zmniejszenie ilości 
ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do wód i gleby. To 
też obecnie jedno z podstawowych dóbr, które należy się miesz-
kańcom, by żyło się wygodnie i bezpiecznie. Na tym się skupiamy 
w tym roku – podkreśla.

Słowa włodarza potwierdza tegoroczny plan zamówień publicz-
nych. Ujęte są w nim trzy pozycje. Nieco ponad milion złotych 
zaplanowano w budżecie na poprawę stanu dróg i wybudowanie 
chodników w Zalesicach. Do modernizacji pójdą ulice Zielona, 
Kolejowa i Nadrzeczna. Przetarg wyłonił już wykonawcę. Naj-
korzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych „Myszków Sp. z o.o” z Żarek. Co ważne, przyniósł 
on spore oszczędności. Firma wyceniła bowiem zakres robót 
i swoją pracę na 788 tys. zł. Niestety, pomimo dwukrotnej próby, 
ciągle nie udało się znaleźć wykonawcy przestrzeni rekreacyjnej 
w Przyrowie. Oba przetargi zostały unieważnione przez wójta 
ze względu na zbyt wygórowaną ceny, które złożyły startujące 
w nich firmy.

Z kolei na drugi kwartał tego roku planowane jest ogłoszenie po-
stępowania na przebudowę drogi w Zarębicach. Na ten cel zare-
zerwowano 350 tys. zł. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Również i w tym roku dostępna jest dla mieszkańców usługa 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Specjaliści z tego zakresu służą 
pomocą w każdy wtorek w sali gminnego ośrodka kultury, od 
godziny 10 do 14.

Kto może skorzystać z takiej formy wsparcia? Przede wszystkim 
osoby, które nie ukończyły 26 lat, jak również seniorzy, po ukoń-
czeniu 65. roku życia. Ponadto uprawnieni są ci, którym w okresie 
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby po-
siadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani czy 
też zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską ży-
wiołową lub awarią techniczną.

Wiedza prawnicza i wskazówki będą udzielane z zakresu prawa 
pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa ubezpie-
czeń społecznych, prawa rodzinnego i podatkowego. W ostatnim 
przypadku wyłączone są porady związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

W połowie kwietnia miało miejsce kolejne posiedzenie zarządu 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym razem odbyło się ono 
w Przyrowie.
 
Związek jest największą regionalną organizacją samorządową 
w kraju. Powstał ponad ćwierć wieku temu i obecnie zrzesza 132 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym wszystkie miasta na 
prawach powiatu. Swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały 
przez ponad cztery miliony osób.

Główną misją SZGiP jest praca na rzecz dobra publicznego w wo-
jewództwie śląskim, a inspirowane inicjatywy mają na celu rozwój 
regionu poprzez integrowanie śląskich samorządów oraz wspie-
ranie i promocję lokalnej samorządności. Zrzeszenie kształtuje 
wspólną politykę, lobbuje i reprezentuje interesy samorządów 
lokalnych oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i po-
wiatów. Poprzez informowanie, profesjonalne szkolenia i doradz-
two w dziedzinie polityk i programów europejskich organizacja 
dąży do upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie 
rozwoju lokalnego i zarządzania.

Jednym z tematów omawianych podczas spotkania była proble-
matyka znowelizowanego prawa łowieckiego. Zgłoszono zastrze-
żenia do zapisów wprowadzających udział przedstawicieli gmin 
w szacowaniu szkód łowieckich. Jak dotychczas, szacowania i wy-
płaty odszkodowań z tego tytułu dokonywali dzierżawcy obwo-
dów, czyli w zdecydowanej większości koła łowieckie. W wyniku 
wprowadzenia zmian prawnych, to na gminy został przerzuco-
ny ten obowiązek. Nie ulega wątpliwości, że będzie się to wiązać 
z potrzebą wydatkowania dodatkowych pieniędzy, których źródła 
nowa ustawa nie wskazała. Dodatkowym problemem, na który 
wskazali rozmówcy jest fakt wejścia powyższych przepisów w ży-
cie w bardzo krótkim czasie po ich uchwaleniu.

Dyskutowano także nad niezwykle istotnym z punktu interesu 
gmin problemem utraty nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, będącego wynikiem wyniku zasiedzenia przez 
osoby działające w złej wierze. W takich okolicznościach niejed-
nokrotnie osoba prywatna lub inny podmiot nabywa prawo wła-
sności do gruntów, które stanowią część mienia publicznego. Jak 
podkreślano, pełne i sprawne monitorowanie wszystkich gmin-
nych gruntów, szczególnie w dużych samorządach, w praktyce 
jest w zasadzie niemożliwe. Postulowanym rozwiązaniem jest 
szybka nowelizacja Kodeksu cywilnego w tym zakresie, aby ogra-
niczyć zjawiska przejmowania nieruchomości publicznych.

W trakcie posiedzenia omawiano także kwestię organizacji zbli-
żających się wyborów samorządowych i ryzyko wystąpienia pro-
blemów związanych z wprowadzonymi w zmianami w kodeksie 
wyborczym. Podniesiono ponadto kwestie walki z niską emisją, 
w kontekście przyjętego przez rząd projektu ustawy dotyczącej 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Piotr Biernacki, fot. ŚZGiP

W PRZYROWIE KRYTYCZNIE
O NOWYM PRAWIE ŁOWIECKIM
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W PRZYROWIE

Na ostatniej sesji rady gminy przyjęto uchwałę, która daje 
mieszkańcom możliwość skorzystania z dopłat do zabiegów 
sterylizacji zwierząt domowych.

Radni wyrazili zgodę na dofinansowanie 50 proc. poniesionych 
przez właścicieli czworonogów kosztów operacji. Suma dotacji 
na jednego psa czy kota nie może być jednak większa niż 100 
zł, a każdego roku miłośnicy zwierząt mogą uzyskać zwrot za 
maksymalnie dwóch pupili.

Aby uzyskać dofinansowanie należy pobrać imienną fakturę 
od lekarza weterynarii wykonującego zabieg oraz wypełnić 
wniosek i oświadczenie, który można pobrać w urzędzie lub na 
stronie internetowej gminy.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Za nami 15. edycja Międzygminnego Przeglądu Zespołów Kół 
Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych. 
Tym razem uczestników imprezy gościł Olsztyn. Następna od-
słona za rok w Przyrowie.

Od momentu kiedy to wydarzenie zostało po raz pierwszy zorga-
nizowane, każdorazowo patronat nad nim obejmują włodarze Dą-
browy Zielonej, Janowa, Mstowa, Olsztyna i Przyrowa. Przegląd 
pielęgnuje ludowe tradycje muzyczne, które połączone z rado-
snym biesiadowaniem w gronie przedstawicieli pięciu lokalnych 
społeczności, stanowią mocny punkt w kalendarzu cyklicznych 
imprez w powiecie.

Co roku gospodarzem wydarzenia jest inna gmina. W tym, w rolę 
głównego organizatora wcielił się Olsztyn, w kolejnym natomiast 
ta rola przypadnie gminie Przyrów. Co znamienne, wspólnej za-
bawie zawsze towarzyszy wysoki poziom artystyczny prezento-
wanych zespołów. W tegorocznej edycji uczestnicy mieli okazję 
poznać bliżej repertuar aż dziewięciu grup folkowych.

Wystąpiły Olsztynianki, Cyganeczki, Dąbrowianki, Lipowian-
ki, Lusławice, Mstowianki, Przyrowianki, Zalesianki oraz Zespół 
Folklorystyczny Janowianie. Obok wójtów, w gronie zaproszo-
nych gości spotkać można było z kolei przedstawicieli władz sa-
morządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił pod koniec 
kwietnia przetarg na modernizację nawierzchni i poboczy drogi 
z Woli Mokrzeskiej do Dąbek.

Wyremontowane ma zostać w sumie 1,8 kilometra szlaku. Prace 
ruszą najprawdopodobniej w czerwcu. Do 17 maja przedsiębior-
cy mają bowiem czas, by złożyć oferty cenowe na wykonawstwo 
inwestycji.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów Piotr Biernacki

     KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
PO RAZ KOLEJNY MIAŁY SWÓJ 
PRZEGLĄD

     POWIAT WYREMONTUJE
DROGĘ Z WOLI MOKRZESKIEJ
DO DĄBEK

     URZĄD DOPŁACI DO
STERYLIZACJI PSÓW I KOTÓW

MASZ TEMAT?
DAJ NAM ZNAĆ

redakcja@wPowiecie.pl

OGŁOSZENIE WŁASNE
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W KONIECPOLU

KONIEC BIEDY W KONIECPOLU.
GMINA WŁAŚNIE WYSZŁA
Z PROGRAMU NAPRAWCZEGO

czerpali mieszkańcy okolicznych sołectw. Przez kilkanaście mie-
sięcy, ten niezbędny do życia składnik dostarczany był mieszkań-
com beczkowozami. Z tak przygnębiającymi dylematami musiał 
się zmierzyć wybrany niemal cztery lata temu burmistrz Ryszard 
Suliga. Nowe władze gminy jednak uporały się z problemami. Po 
trzech latach wyrzeczeń gmina wyszła na prostą.

Kiedy Suliga przejmował ster władzy, odziedziczył po poprzedni-
kach 16 mln zł długu i wdrożony program naprawczy, który unie-
możliwiał jakiekolwiek działania rozwojowe. Wszelkie wydatki 
musiały być restrykcyjnie cięte i trzymane w ryzach, a dochody 
sukcesywnie zwiększane. Gmina nie mogła się wspierać żadnymi 
nowymi kredytami i pożyczkami. O spektakularnych nakładach 

Jeszcze kilka lat temu o tym jedenastotysięcznym samorządzie 
położonym nad Pilicą mówiło się praktycznie w całym kraju. 
Niestety, wyłącznie w kontekście jego wielkich problemów. Do 
widma bankructwa, zapaści finansowej i przymusu realizacji 
surowego programu naprawczego gminy, związanego z jej kata-
strofalnym zadłużeniem, doszły jeszcze wielkie problemy spo-
łeczne. Sytuacja na szczęście w końcu uległa zmianie. Nie był to 
jednak łatwy proces.

W 2015 roku wyschły lokalne studnie kopane, z których wodę 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

w majątek gminy mieszkańcy mogli więc zapomnieć. Nie ozna-
czało to, że w ogóle nie można było inwestować. Jednak przy skali 
ówczesnych wydatków bieżących i budżetu, oscylującego w oko-
licach 26 mln zł, wygospodarowanie pieniędzy na wkład własny 
do projektów, wymagany przy wszelkiego rodzaju naborach do-
tacyjnych, było niezwykle trudne. 

- Było mi przykro, gdy przychodzili do urzędu mieszkańcy i pro-
sili o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogi, oświetlenie, a ja 
miałem związane ręce programem naprawczym i liczyliśmy każdą 
złotówkę. Warunkiem było jednak uporanie się z zapaścią finan-
sową i wygospodarowanie środków niezbędnych na wkład wła-
sny - komentuje burmistrz. - Pomimo przeciwności podjęliśmy 
ogromny wysiłek i zaczęliśmy realizować wiele niezbędnych i pil-
nych w gminie inwestycji, w tym między innymi budowę kanaliza-
cji i wodociągów. Zdecydowaliśmy się na zakończenie zaniecha-
nych inwestycji z przeszłości, projekty rewitalizacyjne, z którymi 
nie mogliśmy czekać do zakończenia programu naprawczego. 
Pozyskaliśmy środki unijne i inne środki zewnętrzne - dodaje. 
  
Reformy zaowocowały. Poziom zadłużenia zmniejszono do wy-
miaru 6,7 mln zł na koniec ubiegłego roku. Tegoroczny budżet 
jest zatem pierwszym od lat, na którego zapisy można spojrzeć 
z optymizmem. Dochody mają wynieść 47 mln zł, a wydatki ponad 
50 mln zł, z czego niemal 44 proc. zostanie spożytkowane na wy-
datki inwestycyjne. Łącznie jest to ponad 22 mln zł. 

Ten wynik to konsekwencja niewątpliwie skutecznego pozyski-
wania środków zewnętrznych. Jak wylicza Suliga, samorząd złożył 
wnioski o dotacje na osiemnaście projektów, z czego piętnaście 
ma być realizowanych przy współudziale funduszy unijnych. Aż 
jedenaście z nich pozytywnie przeszło wszystkie szczeble wery-
fikacji. 

- Pozyskujemy wszystkie możliwe bezzwrotne dotacje. 
Zgłaszamy wnioski o dofinansowanie w kolejno ogłasza-
nych naborach i to zarówno w ramach środków krajo-
wych, jak i unijnych. Nabory wniosków to tryb konkurso-
wy i konkurencja jest duża, bo rywalizujemy ze wszystkimi 
gminami województwa śląskiego. Natomiast w konkur-
sach krajowych z gminami z całej Polski. Udało się nam 
jednak pozyskać dotacje na znaczną ilość wniosków, co 
uważam za duży sukces. Część wniosków pozostaje jesz-
cze na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Jeden 
oczekuje na liście rezerwowej. Nigdy w przeszłości gmina 
nie pozyskiwała takich środków bezzwrotnych i na taką 
ilość projektów. Rok 2018 to rok inwestowania i dalszego 
rozwoju oraz dalszej pracy nad pozytywnym wizerunkiem 
gminy – cieszy się włodarz. 

„

„
Burmistrz zapewnia, że gmina ma nowe dalekosiężne plany. 
W niedalekiej przyszłości powstać ma węzeł przesiadkowy w oko-
licach dworca kolejowego w Koniecpolu. Wiązałoby się to z uru-
chomieniem własnej, wewnętrznej komunikacji. Ponadto środki 
budżetowe mają być motorem napędowym podjętych działań 
w ekologię, usługi społeczne czy rekreacyjne zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej.

W drugiej połowie kwietnia, grupa starszych mieszkańców Ja-
nowa i Koniecpola uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym 
w ramach Jurajskiej Wiosny Seniorów. 

Spotkanie odbyło się w budynku remizy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Janowie. Koniecpolskich seniorów reprezentowała Gru-
pa Teatralna Feniks, która na co dzień działa w ramach Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

To jednej z pierwszych w powiecie gmin, w której utworzono 
stowarzyszenie tego typu. Swoją działalność zainaugurowało ono 
w 2015. Dziś to jeden z nielicznych UTW, który prowadzi amator-
ski teatr i dzieli się swoimi umiejętnościami z grupami seniorów 
z innych gmin.

Formacja zaprezentowała spektakl „W uzdrowisku to jest ży-
cie”. Występ ewidentnie się spodobał, gdyż po jego zakończeniu 
salę przeszyła burza oklasków. Rangę imprezy podniosła obec-
ność parlamentarzystów, władz powiatu i obu gmin.

W połowie kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych od-
był się uroczysty koncert laureatów Pierwszego Powiatowego 
Konkursu Wokalnego - Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz. 
Spośród trzydziestu jeden wykonawców, prezentujących się 
w trzech kategoriach wiekowych, przyznano nagrody oraz wy-
różniono aż jedenaściorgu dzieci. 

Adrian Biel, fot. Fotolia

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Koniecpol

     SENIORZY SIĘ AKTYWIZUJĄ      WYŚPIEWALI PRZEBOJE MARYLI RODOWICZ

Na podium konkursu uplasowały się Kinga Duś, Wiktoria Cybul-
ska, Weronika Gieroń, Marcelina Caban, Mia Kiczor, Klaudia Ujma, 
Julia Sobaniak, Małgorzata Saternus oraz Nikola Zyskowska.

Wyróżnienia wręczono natomiast Filipowi Cieśli i Bartoszowi Bą-
kowi.
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W STARCZY

CHCĄ POZYSKAĆ GRANT, KTÓRY SFINANSUJE 
95 PROC. INWESTYCJI W OZE

Od kilku tygodni mieszkańcy Starczy mogą korzystać z eseme-
sowego powiadamiania o zagrożeniach. Warto aktywować tę 
usługę w swoim telefonie, tym bardziej, że korzystanie z niej 
jest bezpłatne.

Jak zapobiegać sytuacjom, w których brakuje dostatecznej wie-
dzy o zbliżających się niebezpieczeństwach? Na to pytanie od-
powiedzieli sobie niedawno lokalni urzędnicy. W konsekwencji 
gmina podjęła współpracę z firmą, która dostarcza samorządom 
gotowe rozwiązanie bazujące na wysyłaniu krótkich wiadomości 
tekstowych bezpośrednio na telefon komórkowy. 

- Zauważyliśmy, że istniej potrzeba wdrożenia narzędzia, które 
w szybki i precyzyjny sposób umożliwi przekazywanie ważnych 
informacji o nadchodzących niebezpieczeństwach związanych 
z gwałtownymi zmianami pogody, czy ogólnie zdarzeń kryzyso-
wych - mówi Ilona Ciura, sekretarz gminy. - Teraz każdy nasz 
mieszkaniec może otrzymywać wiadomości o nadchodzących 
niebezpieczeństwach bezpośrednio na swoją komórkę. Prosto, 
szybko i co najważniejsze bez jakichkolwiek opłat - zachęca.

System informuje nie tylko o sytuacjach typowo alarmowych, 
ale także o aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców. Jest 
pomocny w obliczu istotnych utrudnień i awarii. Jak przekonują 
pracownicy urzędu gminy, sprawdzi się też jako źródło wiedzy 
o imprezach kulturalnych oraz sportowych, a także innych waż-
nych wydarzeniach z najbliższej okolicy.

By dołączyć do grona użytkowników wystarczy wejść na stronę 
sisms.pl i zarejestrować się wypełniając prosty formularz.

Konsorcjum dwóch częstochowskich firm skanalizuje ulice 
Kwiatową, Krótką, Prostą, Osiedlową, Nową, Strażacką i My-
śliwską. W ramach umowy wykonane zostanie około 3,7 km sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 1,8 km sieci wodociągowej.

Do przetargu na realizację budowy wodociągu i kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Łysiec stanęło trzech oferentów. Wygrało 
konsorcjum spółek Instalbudotech i P&C z Częstochowy. Na za-
kończenie opiewającej na ponad 1,9 mln zł inwestycji, firmy mają 
czas do połowy przyszłego roku.

- To niezwykle ważne zadanie. Przypomnę, że na tę modernizację 
pozyskaliśmy ponad 1 mln zł ze środków unijnych - mówi wójt 
Wiesław Szymczyk. - Skanalizowanie tego odcinka wymiernie 
poprawi życie mieszkańców oraz stworzy korzystne warunki dla 
dalszego rozwoju tej części gminy - dodaje włodarz.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Pixabay

DOŁĄCZ DO MOBILNEGO SYSTEMU 
POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA

WYBUDUJĄ KANALIZACJĘ
W ŁYŚCU

- Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych 
nastąpi weryfikacja techniczna budynku mieszkalnego. Będzie 
ona polegała na sprawdzeniu możliwości montażu instalacji w da-
nej lokalizacji - informuje wójt Wiesław Szymczyk. 

W wyniku wspomnianej weryfikacji powstanie dokument, który 
w przypadku pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz kolektorów 
słonecznych, będzie zawierał obliczenia projektowego obciążenia 
cieplnego budynku. W przypadku instalacji fotowoltaicznych na-
tomiast, powstała dokumentacja zdefiniuje zapotrzebowanie na 
energię elektryczną i określi dobór odpowiedniej mocy dla insta-
lacji.

- Po technicznej weryfikacji wszystkich lokalizacji, upublicznimy 
ostateczną listę potencjalnych beneficjentów projektu - deklaruje 
włodarz Starczy.

Zainteresowani udziałem w projekcie muszą pamiętać o tym, iż 
wytworzona w zamontowanych instalacjach energia będzie mo-
gła być zużywana jedynie na własne potrzeby gospodarstw do-
mowych. Nie będzie natomiast możliwości, aby wykorzystywać ją 
do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej.

Do 8 maja pracownicy urzędu gminy przyjmować będą ankiety 
od mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do projektu 
grantowego na odnawialne źródła energii. 

Gmina będzie zabiegać o unijne pieniądze na instalacje solarne 
i fotowoltaiczne, pompy powietrzne oraz kotły na biomasę. Pro-
jekt zakłada, że deklarowana inwestycja w całości pokryta zosta-
nie ze środków własnych inwestora. Zwrot poniesionych kosz-
tów, który ma sięgać aż 95 proc. nakładów finansowych, nastąpi 
w przeciągu miesiąca od momentu przedstawienia urzędnikom 
faktury potwierdzającej zrealizowanie inwestycji.

Przygotowania do kolejnego etapu, jakim jest kompletowanie do-
kumentów, poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, 
które odbyły się w drugiej połowie marca. To wtedy zaintereso-
wani mieli okazję, by zapoznać się ze szczegółowymi założeniami 
projektu. O grant mogą ubiegać się przede wszystkim osoby za-
mieszkałe na obszarze gminy i posiadające prawo do dysponowa-
nia daną nieruchomością.

Adrian Biel, fot. Pixabay

ul. Częstochowska 49a
42-140 Panki
tel. 507 351 253
ekomednatura.pl

. normobaria tlenowa
  wspomagająca terapie zdrowotne
. terapia biorezonansowa
. terapia antynikotynowa
. terapia lampą Bioptron
. magnetoterapia
. badanie żywej kropli krwi
. masaż relaksacyjny

GABINET TERAPII NATURALNEJ
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SZTUKMISTRZ Z KONOPISK
podręcznik o magicznych sztuczkach, nie przypuszczał, że za-
początkowana we wczesnych latach pasja zamieni się w sposób 
na życie. Każdą wolną chwilę przeznaczał na ćwiczenia, szlifując 
swoje umiejętności i poszerzanie doświadczenia w specyficznej, 
jak by na to nie patrzeć, dziedzinie. 

- Iluzja to sprawianie, by widz zobaczył coś, co w codziennym ży-
ciu nie występuje. Rolą iluzjonisty jest zaprezentowanie sztucz-
ki w taki sposób, by publiczność wiedziała, że coś się stało, że 

Nie interesowała go kariera w korporacji, ani praca za urzęd-
niczym biurkiem. Mieszkaniec Konopisk postawił na dość nie-
typową profesję. Od pięciu lat występuje jako zawodowy iluzjo-
nista. 

Kiedy jeszcze w dzieciństwie Krystian Bączyński dostał pierwszy 

Adrian Biel, fot. Marcin Szczygieł

na przykład przedmiot zniknął, ale nie wiedziała jak to się stało 
- mówi.

Kiedy przyszedł moment, by dokonać wyboru własnej ścieżki za-
wodowej, długo się nie zastanawiał.

- Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Rozpocząłem od 
poszukiwania zleceń, a w następnej kolejności założyłem dzia-
łalność gospodarczą - opowiada. - Jak wiadomo, niezależnie od 
branży, na samym początku zazwyczaj łatwo nie jest, ale prze-
trwałem trudny czas i dziś mogę powiedzieć, że moja praca jako 
iluzjonisty pozwala mi się utrzymać. Działam na zasadzie poleceń, 
a najlepszą reklamę robią mi moi dotychczasowi klienci, którzy 
rekomendują moje usługi kolejnym zleceniodawcom - dodaje.

Jak przekonuje, na brak zajęcia nie narzeka. Być może pomaga mu 
w tym niezwykła łatwość z jaką nawiązuje bezpośredni kontakt 
z ludźmi. Rozmawiając chwilę z Bączyńskim trudno nie odnieść 
wrażenia, że jest osobą niezwykle otwartą i serdeczną. A te cechy 
osobowości to niewątpliwy atut w pracy z widownią. Tym bar-
dziej, że prestidigitator z Konopisk występuje głównie dla dzieci, 
a najmłodsi - jak podkreśla - to bardzo wymagający odbiorcy. 

- Czasem dostaję też propozycje zorganizowania pokazu podczas 
wesel, komunii, czy innych imprez rodzinnych. Jestem iluzjonistą 
z typowo komediowym zacięciem. Najbardziej lubię prezentacje 
na wesoło, które nie tylko angażują publiczność w cały pokaz, ale 
którym towarzyszą przy okazji salwy śmiechu i sporo żywej eks-
presyjnej reakcji. Staram się, by za każdym razem taki pokaz był 
niezapominanym i pozytywnym przeżyciem dla każdego - tłuma-
czy.

Kilka lat zawodowej aktywności to jak sam mówi już ponad tysiąc 
występów na żywo.

- Zależy mi, by zgromadzone przez lata doświadczenie za każdym 
razem przekładało się na świetną zabawę i program dopasowany 
do potrzeb publiczności - deklaruje Krystian Bączyński. - Odwie-
dzam także biblioteki, świetlice czy kluby sportowe. Prezentuje 
sztukę iluzji na estradach plenerowych, w domach kultury, ho-
telach czy galeriach handlowych. Oferuję również program, któ-
ry jest skierowany do osób prywatnych, chcących zaprosić ilu-
zjonistę do swojego domu na urodziny dziecka, na rocznicę lub 
jubileusz. Wychodzę z założenie, że zawsze należy elastycznie 
podejść do oczekiwań klientów i chyba to jest doceniane. Gdyby 
ktoś był zainteresowany szczegółami to zachęcam do odwiedze-
nia mojej strony internetowej krystian-baczynski.pl - dodaje po-
kazując dziesiątki zgromadzonych referencji i podziękowań.
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WYSTAWA FOTOGRAFII „BYLI… JESTEŚMY… BĘDĄ”
PONOWNIE ZAWITA DO GMINY
Pomiędzy 30 maja, a 2 czerwca w szkole w Aleksandrii po raz 
kolejny pojawi się okazja, by obejrzeć wystawę prezentującą syl-
wetki mieszkańców tej miejscowości. Zaprezentowane pierwot-
nie w ubiegłym roku prace, spotkały się z szerokim uznaniem 
także w Częstochowie, Bielsku-Białej i Rybniku. Zyskały też za-
interesowanie Tomasza Tomaszewskiego, wybitnego polskiego 
fotografa reportażysty.
 
Organizatorem wydarzenia jest lokalna grupa młodych adeptów 
fotografii. Jego pierwsza odsłona miała miejsce we wrześniu ubie-
głego roku, podczas jubileuszu 100-lecia szkoły w Aleksandrii. Był  
to jeden z tych projektów kulturalnych, na który gmina otrzymała 
środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reali-
zowali go między innymi uczniowie wspomnianej placówki, jej 
absolwenci, młodzi fotograficy wywodzący się z tej miejscowości. 
Wśród autorów zdjęć można znaleźć takie nazwiska jak Anna An-
kowska, Justyna Ankowska, Ewa Chudzik, Justyna Janus, Magda-
lena Purgal, Tomasz Ankowski, Dariusz Gawroński i Oskar Purgal. 
Konsultacje techniczne grupa powierzyła Justynie Janus, która 
zatroszczyła się o odpowiedni poziom artystyczny prac.

- To projekt artystyczny i integracyjny, który rozpoczął się 
w czerwcu 2017 roku. W założeniu chodziło o zaangażowanie osób 
interesujących się lub zajmujących się fotografią, bezpośrednio 
we współtworzenie wystawy oraz dokumentowanie naszych 
działań - mówi Anna Ankowska. - Dotarliśmy i sfotografowaliśmy 
mieszkańców Aleksandrii, którzy wyróżniają się niezwykłymi za-
interesowaniami, z którymi związana jest ciekawa historia. Na-
wiązaliśmy także znajomości z mieszkańcami napływowymi, po 
to aby ich poznać i zintegrować z lokalną społecznością. Zapre-
zentowaliśmy niezwykłe miejsca w naszej miejscowości - dodaje.

Adrian Biel, fot. Justyna Janus W wyniku intensywnej pracy całego zespołu powstały obrazy, 
zdjęcia i katalog, który będzie można nabyć w trakcie planowanej 
wystawy. Niewątpliwie dla około trzystu pięćdziesięciu rodzin, 
które się w nim znalazły, może to być niezwykła i wyjątkowa pa-
miątka. Każda z nich otrzyma również swoją odbitkę. Wernisażo-
wi towarzyszyć będzie prezentacja reportaży i wywiadów prze-
prowadzonych przez uczniów z mieszkańcami sołectwa. W opinii 
organizatorów, zaprezentowane w postaci filmów materiały mają 
stanowić znakomite uzupełnienie i rozszerzenie wystawy.A ta 
składa się z dwóch części. Główna prezentuje osoby, które zgod-
nie z założeniami projektu wyróżniają się jakąś pasją, zamiłowa-
niem lub talentem. 

- Jak się przekonaliśmy, takich osób w Aleksandrii jest bardzo 
dużo. O wiele więcej niż moglibyśmy zaprezentować na na-
szej wystawie - przekonuje Justyna Janus. - Do każdego zdjęcia 
współczesnego wybraliśmy jego alegorię w postaci dzieła malar-
skiego, aby pokazać, że ludzie od zarania dziejów byli, czuli, ko-
chali, tworzyli - podkreśla.
 
Druga część wystawy prezentuje mieszkańców Aleksandrii, życie 
ulicy, ciekawe miejsca, wydarzenia religijne, kulturalne, jubile-
usze, które miały miejsce w czasie trwania projektu. 

- Przez całe zeszłoroczne wakacje, podczas sesji zdjęciowych 
odkryliśmy Aleksandrię na nowo - kontynuuje Anna Ankowska. 
- Spotkaliśmy niezwykłych ludzi, którzy opowiedzieli nam wie-
le historii, zaprosili na swoje podwórka. Szczególnie dziękuję za 
otwartość, mieszkańcom Aleksandrii, którzy mieszkają tu od nie-
dawna. Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich mieszkańców, nie-
stety krótki czas realizacji projektu oraz niesprzyjająca wówczas 
pogoda nie pozwoliły nam dotrzeć do wszystkich domów - ubo-
lewa.

Sportretowanych mieszkańców tej miejscowości Justyna Janus 
pokazuje także i na szerszym forum. Zdjęcia prezentowane były 
na festiwalach fotograficznych w Bielsku-Białej oraz Rybniku. Jej 
autorskie prace wzięły też udział w zeszłorocznej edycji „Klima-
tów Częstochowy”. Fotograficzka zdobyła drugą nagrodę w kate-
gorii „Fotografia Klimatyczna” oraz wyróżnienie w kategorii „Fo-
toreportaż/Zestaw zdjęć”. 

Zdjęcia Janus zrobiły także wrażenie na Tomaszu Tomaszewskim, 
współpracowniku magazynu National Geographic i wykładowcy 
fotografii na uczelniach w Polsce, USA, Niemczech i Włoszech.
 
- Patrzę na te fotografie i czuję, jakbym patrzył na nowe rozdanie, 
jakiś drugi, ekscytujący rozdział niedokończonej opowieści - na-
pisał w swej recenzji Tomaszewski. - Moc tego pomysłu, pole-
gającego na konsekwentnym fotografowaniu zawężonego tematu 
w sposób podobny, ukierunkowany i metodyczny, posłuszny spój-
nej formie, nic nie stracił na wartości do dzisiaj. Przeciwnie, po-
zostaje przejmujący i wzmocniony precyzją cyfrowej technologii, 
dokładnie oddanym kolorem, który w tym wypadku ma przecież 
ogromne znaczenie. Bije z tej kolekcji siła ukryta w uczciwym, so-
cjologicznym zapisie. Ile tu można się dowiedzieć i zobaczyć. Ja-
kie niebywałe przeżyć refleksje. O nas, o naszej kondycji, o Polsce. 
Justyna opowiedziała mi, że pozyskiwała przychylność mieszkań-
ców prosząc ich, aby sami wybrali miejsce wokół swojego domu, 
takie na tle którego będą się dobrze czuli. Coś paradnego, ładne-
go, może też dającego świadectwo tego, co stworzyli - podkreślał.

W trakcie realizacji projektu współpracownicy Justyny Janus na-
grywali krótkie materiały filmowe dokumentujące prowadzone 
działania. Można go obejrzeć poniżej. Otwarcie wystawy zapla-
nowano na 30 maja na godz. 17. Przez cztery kolejne dni na prze-
łomie maja i czerwca będzie można ją odwiedzać do godz. 19.
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Bieg uliczny O Puchar Św. Floriana, który odbył się pod koniec 
kwietnia, okazał się frekwencyjnym sukcesem. W dniu zawo-
dów, organizatorów spotkało przyjemne zaskoczenie. Wstępnie 
liczyli na dwie setki zawodników, finalnie na starcie stawiło się 
ich o wiele więcej.

Zawody zostały rozegrane w biegu na pięć oraz dziesięć kilome-
trów, a także w formule nordic walking na dystansie pięciu ki-
lometrów. Dodatkowo przewidziano też bieg dla najmłodszych 
uczestników. Dzieci miały okazję wziąć udział w zmaganiach na 
dwustumetrowym odcinku.

To była już trzecia edycja imprezy. Jak podkreśla Robert Chą-
dzyński, prezes Stowarzyszenia w Gminie Poczesna, organizator 
wydarzenia, pomysł na bieg zrodził się kilka lat temu przy okazji 
święta św. Floriana, patrona strażaków.

- Kiedy zaczynaliśmy, za pierwszym razem pobiegło nas trzy-
dziestu, rok później biegaczy było już pięć razy więcej - mówi. 
- Zakładaliśmy, że w tym roku będzie dwieście osób, a zgłosiło się 
aż trzysta. To dobry prognostyk na przyszłość i doskonała moty-
wacja do organizowania kolejnych edycji - cieszy się Chądzyński.

Bieg wiódł ulicami Huty Starej A i Huty Starej B. Miejsce startu 
i biuro zawodów ulokowano na rogu ulic Lipowej i Tkackiej przy 
kaplicy w pierwszej z wymienionych miejscowości. Uczestników 
dopingował olimpijczyk Jakub Jelonek oraz ks. Łukasz Dybowski, 
miejscowy wikary i duszpasterz sportowców, który najpierw po-
błogosławił uczestników, a następnie towarzyszył im w biegu.

Wśród kobiet na dziesięć kilometrów najlepsza okazała się Ewa 
Brych-Pająk z Częstochowy. To polska lekkoatletka, która w 2010 
i 2014 roku zdobyła wicemistrzostwo Polski w maratonie. Specja-
lizuje się w biegach długodystansowych. Z grona mężczyzn prym 
wiódł Mateusz Łękawa, autor bloga poświęconego bieganiu, któ-
rego specjalnością są ultra maratony.

W kategorii na pięć kilometrów zwyciężyła Elżbieta Przybył z Ra-
dzionkowa i myszkowianin Piotr Magiera. W konkurencji nordic 
walking spośród pań, na szczycie podium stanęła Wioletta Mól 
z Czeladzi, a z grupy mężczyzn Kacper Mizgała z Janowa. Każdy 
z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, a do rąk tych najlep-
szych trafiły specjalne statuetki.

Adrian Biel, fot. Stowarzyszenie w Gminie Poczesna

TRZYSTU BIEGACZY POBIEGŁO ULICAMI HUTY STAREJ
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910 tys. zł otrzyma gmina Janów na modernizację centralnej 
części miejscowości. Wartość inwestycji oszacowana została na 
1,8 mln zł.

W całej koncepcji chodzi o stworzenie takiej przestrzeni, która 
swoją kompozycją, charakterem i nastrojem będzie sprzyjać tar-
gowo-wypoczynkowemu charakterowi tradycyjnie wpisanemu 
w funkcjonowanie janowskiego rynku.

Zrekultywowany teren zyska ośmioboczną altanę z sześcioma 
stoiskami handlowymi, czternaście zadaszonych stoisk, taką samą 
ilość stoisk otwartych oraz pięćdziesiąt miejsc parkingowych. 

Przebudowa obejmować będzie także zasadzenie nowych drzew 
i krzewów oraz budowę nawierzchni z kostki betonowej. Pojawi 
się też placyk strefy rekreacyjnej oraz elementy małej architek-
tury.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Janów

DOSTANĄ PRAWIE MILION NA 
RYNEK

JANÓW

Piotr Biernacki

10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbędzie się 
finał VI Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży. Wystąpią 
w nim młodzi artyści z terenu gminy, jak również sąsiadujących 
samorządów. Współorganizatorem przeglądu jest Starostwo Po-
wiatowe w Częstochowie.

Celom imprezy przyświeca stworzenie możliwości zaprezento-
wania potencjału umiejętności dzieci oraz wyłuskanie wyróżnia-
jących się talentów. Ma ona wspierać lokalną integrację środowisk 
twórczych i ich rodzin, a także rozwijać wrażliwość estetyczną 
dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą.

- Jesteśmy przekonani, że działania te wpiszą się w rozwój ama-
torskiego ruchu artystycznego. Mamy nadzieję, że festiwal spełni 
oczekiwania i będziemy gościć zespoły, solistów oraz ich opieku-
nów - mówią organizatorzy.

Najlepsi soliści i zespoły zaprezentują się szerokiej publiczności 
27 maja, podczas organizowanego z okazji Dnia Matki i Dziecka 
w Lelowie pikniku rodzinnego. Wtedy też poznamy oficjalne wy-
niki festiwalu, a zwycięzcom zostaną wręczone nagrody, okolicz-
nościowe statuetki, dyplomy oraz wyróżnienia.

NAJMŁODSI ARTYŚCI
WYSTĄPIĄ W LELOWIE

LELÓW

Przy szkole podstawowej w Piasku rozpoczęto budowę wie-
lofunkcyjnego boiska. Na gotowym obiekcie będzie można upra-
wiać szereg dyscyplin sportowych, jak chociażby grać w piłkę 
ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Teren placu zostanie odwod-
niony, a także wyposażony w nowoczesny sprzęt.

Zagospodarowana zostanie także najbliższa przestrzeń placu. Po-
wstaną chodniki oraz mała architektura. Przestrzeń zyska także 
małą architekturę. Całość będzie odwodniona drenażem francu-
skim.

Całkowity koszt projektu to prawie 460 tys. zł. 60 proc. tej kwo-
ty będzie pochodzić z dofinansowania, które udało się pozyskać 
Stowarzyszeniu „Ziemia Janowska”. Prace mają zakończyć się 
wraz z początkiem wakacji.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

BUDUJĄ BOISKO W PIASKU
JANÓW

Wraz z początkiem maja ruszyły roboty budowlane na ulicy 
Warszawskiej w Kościelcu. Modernizacja, której finansowanie 
wsparły fundusze unijne, ma kosztować 2,3 mln zł. 

Droga będzie wyremontowana na odcinku ponad dwóch kilome-
trów. Powstanie chodnik, ścieżka rowerowa oraz parking na dzie-
sięć stanowisk. Pobocza szlaku zostaną utwardzone, droga zyska 
odwodnienie i regulację rowów. Wykonawca inwestycji zrobi 
również przepust na cieku Pijawka oraz perony przystankowe dla 
GZK Rędziny. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Rędziny

PRZEBUDOWUJĄ ULICĘ
WARSZAWSKĄ

RĘDZINY

Adrian Droś z Poczesnej wraz ze swoją partnerką Marceliną 
Nicpoń z Krzepic, zajęli drugie miejsce w konkursie, który od-
był się kilka tygodni temu w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Tancerze pokonali dwadzieścia osiem par i zdobyli najwyższą 
w klasyfikacji międzynarodowej kategorię taneczną. Otrzymali 
także tytuł wicemistrzów Polski. Ich sukces jest o tyle istotny, że 
coś co normalnie w tej profesji osiąga się poprzez kilkuletnią pra-
cę, oni zrealizowali w niecałe dziewięć miesięcy. Tak wysoką po-
zycję wywalczyli jako pierwsi w historii swojej szkoły. 

Para swoje umiejętności szlifuje na co dzień w Szkole Tańca To-
warzyskiego Sukces w Częstochowie. Ich trenerem jest Jacek Fi-
durski. Dodatkowo szkolą się też u innych zarówno polskich jak 
i zagranicznych mistrzów. Na swoim koncie mają wiele osiągnięć. 
Wspólnie zdobywali kolejne klasy taneczne na prestiżowych tur-
niejach ogólnopolskich, zajmując czołowe miejsca na podium. 

Swoją przygodę z tańcem rozpoczęli dość wcześnie. Adrian jako 
dziewięciolatek. Z Marceliną trenuje od dwóch lat. Specjalizuje 
się w walcu angielskim i wiedeńskim, tangu, fokstrocie i quickste-
pie. Oboje większość swojego wolnego czasu poświęcają na reali-
zację wspólnej pasji. O ich sukcesie zadecydowała głównie ciężka 
praca, niezliczone szkolenia, warsztaty i obozy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

WYTAŃCZYLI SOBIE ZWYCIĘSTWO
POCZESNA

Mieszkaniec gminy Olsztyn zwyciężył w 64. Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Chemicznej. Antoni Prus wraz z trzema innymi 
Polakami weźmie udział w olimpiadzie międzynarodowej, który 
odbędzie pod koniec lipca w stolicy Czech.

Olimpiada składa się z czterech części. Pierwsza polega na sa-
modzielnym rozwiązywaniu zadań. Kolejny to etap teoretyczny, 
który jest organizowany na etapie okręgowym. Trzeci składa się 
z części teoretycznej i laboratoryjnej, a ostatni organizowany jest 
na poziomie centralnym.

Antoni Prus na co dzień uczy się krakowskim liceum im. Augusta 
Witkowskiego. Jest trzykrotnym laureatem Olimpiady Chemicz-
nej w 2016, 2017 i 2018 roku. To także laureat drugiego stopnia 
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz lau-
reat Olimpiady Fizycznej 2018. 

Zdobył wyróżnienie w konkursie chemicznym zorganizowanym 
przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, a także zajął 
szóste miejsce w konkursie ogłoszonym przez Wydział Matema-
tyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

Do jego sukcesów należy też siódme miejsce zajęte w Ogólno-
polskim Konkursie Chemicznym dla młodzieży szkół średnich. 
Organizował je Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej i Gliwicki 
Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W ubiegłym roku 
został laureatem programu stypendialnego, jaki gmina prowadzi 
na swoim terenie od kilku lat. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Olsztyn

NAJLEPSZY Z CHEMII W KRAJU. 
TERAZ POJEDZIE NA
OLIMPIADĘ DO PRAGI

OLSZTYN
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reklama na całej
stronie u nas to koszt

zaledwie 5 groszy
(ale dajemy jeszcze rabaty)

20.000 egzemplarzy gazety
dystrybuowane na terenie 16 gmin

powiatu częstochowskiego

ILOŚĆ NAKŁADU POTWIERDZAMY
OKAZANIEM FAKTURY Z DRUKARNI

po szczegóły napisz na reklama@wPowiecie.pl 
lub zadzwoń pod nr tel. 500 600 401, 690 219 479

REKLAMA



REKLAMA


