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DWIE DEKADY
INTENSTYWNYCH ZMIAN
W tym roku mija dwadzieścia lat od momentu kiedy objął 
swój urząd. Z Robertem Nowakiem, włodarzem Przyrowa, 
rozmawiamy o inwestycjach drogowych, zagospodarowa-
niu otoczenia zbiornika wodnego i współpracy ze druhami 
z OSP.
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WÓJT STARCZY: Z OPTYMIZMEM 
PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Z Wiesławem Szymczykiem, wójtem Starczy o obecnej sytu-
acji w gminie, realizowanych inwestycjach, a także planach 
na najbliższe miesiące.
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Spośród stu siedemdziesięciu muzycznych formacji, któ-
re uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
w Szanghaju, tylko cztery pochodziły spoza Państwa Środka. 
W tym gronie znalazła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP w Mykanowie.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zaciągnęło 5 mln zł kre-
dytu, który ma zostać przeznaczony na pokrycie powstałego 
w tym roku deficytu. Pojawiły się niedobory, gdyż znacząco 
wzrosły wydatki na sfinansowanie zaplanowanych w tym roku 
inwestycji drogowych. Urzędnicy przekonują, że finanse są bez-
pieczne.

Zanim rada powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie tak dużego 
obciążenia, w toku dyskusji nad przedmiotową uchwałą nie obe-
szło się bez kontrowersji i zastrzeżeń. Padały głosy, że pieniądze 
nie są rozdzielane sprawiedliwie na wszystkie gminy. Stawiano 
zarzuty, iż bogatsze samorządy stają się sponsorami tych bied-
niejszych. Osią sporu był problem niedostatecznej partycypacji 
niektórych z nich w realizowanych przez powiat inwestycjach na 
ich terenie.

W kontrargumentach podkreślano, że zarząd powiatu występo-
wał z propozycją do rady, by na drogi powiatowe przeznaczyć 9 
mln zł, w tym owe 5 mln zł pochodzących z kredytu. Pieniądze 
te pozwoliłyby wykonać przynajmniej po jednej inwestycji w każ-
dym z samorządów.

Podnoszono, że rada powiatu powinna przede wszystkim pa-
trzeć pod kątem zrównoważonego rozwoju całej wspólnoty. Eko-
nomicznie powiat nie jest bowiem jednorodny, gminy posiadają 
zróżnicowaną kondycję finansową, a porównywalną ilość dróg. 
Apelowano również o odrobinę międzygminnej solidarności.

Pieniądze z zaciągniętego kredytu sprawiły, że w maju zwiększo-

no tegoroczny plan wydatków z kwoty 22,5 mln zł do 28,7 mln zł. 
To nie tylko skutek wspomnianych wcześniej większych wydat-
ków na zapisane w budżecie zadania, ale również liczniejszej ich 
listy. Z pierwotnie planowanych piętnastu pozycji, po ostatnich 
zmianach w budżecie jest ich już trzydzieści jeden.

Ze środków własnych powiat wyłoży w tym roku 12,5 mln zł. Ko-
lejne 10,1 mln zł to pieniądze pozyskane z budżetu państwa, cho-
ciażby z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Gminy dołożą ze swej strony 5,2 mln zł, a niecały milion ma po-
chodzić z funduszy pomocowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ma pod swoją pieczą 
niemal sześćset kilometrów dróg powiatowych. Tylko w minio-
nych czterech latach na zadania związane z ich modernizacją 
przeznaczono prawie 109 mln zł. To oficjalne dane na połowę maja 
tego roku. Duża część tych pieniędzy to pozyskane zewnętrzne 
dofinansowania. Jak kształtowały się jednak wydatki inwestycyjne 
na terenie poszczególnych gmin we wspomnianym okresie?

Od 2014 roku najwięcej przeznaczono na Mykanów. Zainwesto-
wano tam 20,8 mln zł, z czego niemal 8,2 mln zł wydane będzie 
z tegorocznego budżetu. Na Koniecpol rozdysponowano 14,6 mln 
zł, a Kłomnice – 14,2 mln zł. Dąbrowa Zielona oraz Rędziny zyskały 
zmodernizowaną infrastrukturę za 8,2 mln zł, natomiast Mstów 
i Lelów po około 7,8 mln zł. W dalszej kolejności są Kruszyna – 5 
mln zł, Olsztyn – 4,7 mln zł, Poczesna – 4,6 mln zł oraz Starcza 
– 4,2 mln zł. Do Janowa powędrowało 2,8 mln zł, a do Konopisk 
zaledwie 2,5 mln zł. W Blachowni i Przyrowie nakłady pieniężne 
wyniosły jedynie po 1,2 mln zł. Stawkę zamyka Kamienica Polska 
z kwotą 875 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Shutterstock
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KTOŚ POMAGA PRZY ZBIO-
RACH? MOŻNA JUŻ GO ZGŁA-
SZAĆ DO UBEZPIECZENIA ROL-
NICZEGO

Od lipca zaczną obowiązywać nowe przepisy określające wy-
miar uposażenia kadr zarządzających jednostkami samorządu 
terytorialnego. To pokłosie zatwierdzonego niedawno przez 
rząd rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.

Na końcową wartość pensji włodarzy mają wpływ cztery składniki 
i wynikają one wprost z przepisów prawa. Siłą rzeczy, rady gmin 
jako organy uchwałodawcze, do których wyłącznej kompetencji 
należy określenie ich skali, każdorazowo muszą je uwzględniać. 
Chodzi o wymiar wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyj-
nego, za wysługę lat oraz tzw. dodatku specjalnego.

Wynagrodzenie wójtów czy burmistrzów uzależnione jest wprost 
od liczby ludności danego obszaru. W gminach powyżej 100 tys. 
mieszkańców zarobki mogły do tej pory wynosić od 4,8 tys. zł do 
6,2 tys zł. Jeżeli gmina liczyła od 15 do 100 tys. obywateli, rada 
gminy mogła uchwalić podstawę w dopuszczalnych widełkach od 
4,5 tys. zł do 6 tys. zł. W najmniejszych, nie przekraczających 15 
tys. mieszkańców, zasadnicze minimalne wynagrodzenie to 4,2 
tys. zł, a maksymalne - 5,9 tys. zł.

Wchodzące w życie w drugiej połowie maja rozporządzenie, 
przewiduje obniżki tejże podstawy w stosunku do dotychczas 
obowiązujących minimalnych i maksymalnych stawek. Średnio 
o 20 proc.

W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców nie będzie mogła ona 

RZĄD ŚCIĄŁ WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ 
SAMORZĄDOWCÓW

Piotr Biernacki, fot. Fotolia
przekroczyć 5 tys. zł, a do 100 tys. - 4,8 tys. zł. Z kolei dopusz-
czalny pułap dla włodarzy najmniejszych samorządów, do 15 tys. 
mieszkańców, ustanowiono w granicy 4,7 tys. zł.

Wymiar dodatku funkcyjnego zasadniczo się nie zmienił. Ich 
maksymalna wartość wynosi 2,1 tys. zł w przypadku gmin powyżej 
15 tys. mieszkańców. Poniżej tego progu - 1,9 tys. zł.

Ustalając łączną pensję wybrańca społeczności lokalnej, radni 
będą musieli uwzględnić również przewidziany ustawą dodatek 
specjalny, na poziomie od 20 do 40 proc. wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego. Po przekroczeniu pięcioletniego 
stażu pracy przysługuje także dodatek za wysługę lat. Najniższy 
to 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrasta 
on o 1 proc. z każdym kolejnym przepracowanym rokiem i może 
dojść maksymalnie do poziomu 20 proc.

W najbliższych tygodniach organy uchwałodawcze będą mu-
siały ponownie określić wysokość pensji wójta, burmistrza czy 
prezydenta miasta. Szykują się więc ostre cięcia płac. Co więcej, 
nie ominą one również starostów, marszałków oraz zastępców 
i członków zarządów jednostek samorządowych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego w istotny sposób oddzia-
łuje bowiem na ostateczną kwotę wypłaty. Jeżeli wartość dotych-
czasowego przewyższa zatwierdzone właśnie przez rząd stawki, 
to część kadry zarządzającej z pewnością bardzo dotkliwie od-
czuje wprowadzone zmiany. Jak ukształtują się one w powiecie 
częstochowskim? Będziemy na bieżąco monitorować tę kwestię.

Wszystkie przywołane wartości są kwotami brutto.

W POWIECIE

W życie weszło prawo, które nakłada na rolników obowiązek 
zgłoszenia do ubezpieczenia w KRUS-ie pomocnika zaangażo-
wanego w pracę w gospodarstwie.

Zaktualizowane przepisy wprowadzają nowy status w ubezpie-
czeniu społecznym farmerów, tj. pomocnika rolnika. Pojawia się 
tym samym nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, określającej 
szczegóły pomocy przy zbiorach. To na jej podstawie pomocnik 
będzie świadczył swą pracę w gospodarstwie. 

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie 
za niego składek zapewni mu prawo do jednorazowego odszko-
dowania. Oczywiście tylko w momencie gdyby w związku z wy-
konywaną pracą, doszło do jakiegokolwiek wypadku. Zgłoszenie 
otwiera też pracownikowi dostęp do ochrony zdrowia w okresie 
wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika? Każda pełnoletnia osoba 
świadcząca na jego rzecz odpłatną pomoc przy zbiorach chmie-
lu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół czy roślin zielarskich. Pomoc-
nikiem może być zarówno obywatel Polski jak i cudzoziemiec 
uprawniony do wykonywania pracy na terenie kraju czy też zwol-
niony na podstawie przepisów z obowiązku posiadania zezwole-
nia na pracę. 

Sama umowa powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczę-
ciem świadczenia. Musi określać miejsce prowadzonej aktywno-
ści, czas wykonywania oraz jej zakres. Łączny czas świadczenia 
przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów, nie 
może przekroczyć stu osiemdziesięciu dni w danym roku kalen-
darzowym. 

Rolnik zobowiązany jest zgłosić pomocnika do ubezpieczenia 
w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia umowy, lecz nie póź-
niej niż przed upływem okresu, na który została ta umowa zawar-
ta. Natomiast składki będzie musiał opłacić w terminie do pięt-
nastego dnia kolejnego miesiąca. Sam też zobowiązany będzie do 
ich wyliczenia i terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony 
KRUS.

Zgłoszenia dokonuje się na opracowanych przez Kasę formula-
rzach dostępnych na jej stronie internetowej oraz w oddziale re-
gionalnym tej instytucji w Częstochowie. Formularz można zło-
żyć osobiście, przesłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub 
skrzynki podawczej ePUAP. Należy pamiętać, iż znowelizowane 
przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdro-
wotnego członków rodziny pomocnika. 

Z najnowszego sondażu preferencji wyborczych przeprowadzo-
nego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, iż w je-
siennych wyborach samorządowych do sejmików, kandydatów 
Zjednoczonej Prawicy zamierza poprzeć 29 proc. respondentów. 
Na 16 proc. poparcia może liczyć koalicja PO i Nowoczesnej. Fa-
talnie kształtują się natomiast wyniki PSL i SLD. Oddanie gło-
sów na te partie zapowiada zaledwie po 4 proc. głosujących.

Według sondażu CBOS aż 75 proc. badanych zapowiada udział 
w wyborach samorządowych, natomiast 13 proc. deklaruje, że 
w ogóle nie zamierza się na nie wybrać. Mniej więcej na pół roku 
przed spodziewanym terminem wyborów, zainteresowanie plebi-
scytem deklaruje 71 proc., w tym 27 proc. twierdzi, że jest bardzo 
zainteresowanych udziałem. Brak jakiegokolwiek zainteresowa-
nia z kolei zgłasza 28 proc. obywateli, w tym 8 proc. badanych 
twierdzi, że zupełnie się nimi nie interesuje. Tylko 1 proc. ankie-
towanych jest w tej kwestii niezdecydowanych.

PSL I SLD WYJĄTKOWO SŁABO
W SONDAŻU CBOS

Według sondażu szanse na wprowadzenie największej liczby 
radnych do sejmików wojewódzkich ma Prawo i Sprawiedliwość 
(wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem). Oddanie głosu na 
kandydatów  tego komitetu wyborczego zadeklarowało 29 proc. 
ankietowanych. Na drugiej pozycji uplasowała się koalicja Plat-
formy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które cieszą się łącznym 
poparciem na poziomie 16 proc. Za kandydatami ruchu Kukiz’15 
w wyborach do sejmiku wojewódzkiego opowiada się 7 proc. re-
spondentów. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy 
Demokratycznej mogą liczyć na głosy jedynie 4 proc. badanych. 
Po jednym procencie deklaracji poparcia uzyskały Wolność Janu-
sza Korwin-Mikkego oraz Partia Razem. 

Chęć głosowania na jakiś inny komitet wyborczy, głównie niepar-
tyjny jak wynika z odpowiedzi, zadeklarowało 4 proc. wyborców. 
Z kolei 32 proc. badanych nie wie, na który z komitetów w wybo-
rach do sejmiku odda głos. Sondaż przeprowadzono na reprezen-
tatywnej, liczącej 1121 osób próbie losowej dorosłych mieszkań-
ców Polski.

Adrian Biel
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W BLACHOWNI

CENTRUM BLACHOWNI CZEKA
ZIELONA REWOLUCJA

     MOŻESZ ZDECYDOWAĆ
NA CO PÓJDĄ PIENIĄDZE 

Ruszył nabór wniosków mieszkańców do przyszłorocznego bu-
dżetu obywatelskiego. Do podziału jest 350 tys. zł. Swoje propo-
zycje można składać do końca czerwca, natomiast głosowanie 
nad przedstawionymi propozycjami odbędzie się we wrześniu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i teraz mieszkańcy będą 
mogli najpierw zaproponować, a w następnej kolejności wybrać 
w każdym z sołectw i trzech obszarach miasta projekty do reali-
zacji.  Wnioski będzie można składać do 29 czerwca.

- Po tym dajemy sobie miesiąc czasu na zweryfikowanie zgłoszo-
nych zadań - mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni. - Na-
stępnie odbędą się ich prezentacje. Na głosowanie przewidujemy 
tydzień czasu od 12 do 19 września. Wyniki wraz z informacją, 
o tym które z propozycji decyzją mieszkańców zostaną włączone 
do przyszłorocznego budżetu, podamy 28 września - dodaje.

Do połowy przyszłego miesiąca potrwać ma akcja informacyjna 
w tym zakresie. Jak przekonują urzędnicy, ma ona na celu przy-
bliżenie mieszkańcom idei samego budżetu obywatelskiego, zain-
spirowanie dyskusji na temat przygotowywanych zadań, a także 
zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu. 

Kto może zgłosić swoje propozycje? W zasadzie każdy pełnoletni 
mieszkaniec gminy, który pod swoim pomysłem uzyska poparcie 
przynajmniej piętnastu zameldowanych na jej terytorium osób. 
Można zgłosić dowolną ilość projektów, przy czym należy pamię-
tać o tym, iż każdy z nich będzie wymagał osobnego formularza. 

Wszelkie dokumenty można znaleźć na stronie magistratu. W sie-
dzibie urzędu miasta uruchomiony został także punkt konsulta-
cyjny, w którym każda zainteresowana osoba może uzyskać wy-
czerpujące informacje na temat budżetu obywatelskiego.

Starostwo wybuduje chodnik przy ulicy Piastów. W pozyskaniu 
pieniędzy na ten cel pomógł upór władz Blachowni.

W ubiegłym roku, za kwotę 100 tys. zł, gmina przygotowała pro-
jekt inwestycji. Niedługo później wykonano dziewięćdziesiąt me-
trów modernizowanego odcinka. Dalsza budowa miała być kon-
tynuowana w tym roku. Zarezerwowano na to zadanie 400 tys. 
zł, ale potrzeby finansowe były jednak dużo większe. Brakowało 
300 tys. zł, które miały stanowić wkład zarządcy drogi, czyli sta-
rostwa.

W pierwotnych planach inwestycyjnych powiatu nie uwzględnio-
no wydatku na ten cel. Sytuacja zmieniła się w marcu, kiedy to 
jego radni podejmowali decyzję o zaciągnięciu 5 mln zł kredytu. 
Miał on zostać spożytkowany na sfinansowanie przewidzianych 
w budżecie jednostki przedsięwzięć. Po rozpisaniu kilku prze-
targów okazało się bowiem, że wykonawcy żądają znacznie wyż-
szych kwot niż zakładały to kosztorysy inwestorskie. Rozszerzony 
miał również zostać katalog wydatków inwestycyjnych starostwa.

Blachowni próżno było jednak szukać w przedstawionych pro-
jektach zmian. Pomogły apele jakie Sylwia Szymańska skierowała 
do radnych powiatowych podczas sesji. Argumenty przytoczone 
przez burmistrz przekonały samorządowców na tyle, że ci w koń-
cu na kwietniowym posiedzeniu gremium, zgodzili się na finan-
sową partycypację w kontekście budowy chodnika w ciągu ulicy 
Piastów.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

     SĄ ŚRODKI Z POWIATU
NA REMONT CHODNIKA

Adrian Biel

Reprezentacyjna część miasta poddana zostanie całkowitej me-
tamorfozie. Powstanie elegancki skwer oraz pieszy trakt, wyko-
nane zostaną nowe nasadzenia wraz z instalacją nawadniającą 
i oświetleniową. Przybędzie również ławek, koszy na śmieci, 
a także wiele innych elementów małej architektury. Łączny 
koszt prac pochłonie blisko 4,2 mln zł. 

Większą część tej kwoty, bo sięgającą aż 3,3 mln zł, gmina po-
zyskała z funduszy unijnych. Przetarg na realizację tego zadania 
wygrała kilka tygodni temu spółka Strabag, która na wykonanie 
wszelkich prac związanych z tym zamówieniem ma czas do końca 
listopada.

Projekt zakłada całkowite przekształcenie obszaru parku pod 
względem kompozycyjnym. Roślinność, która się pojawi, zastąpi 
dotychczasowy mało atrakcyjny i zaniedbany drzewostan. Final-
nie powstać ma cieszący oko atrakcyjny miejski krajobraz.

- Podjęte działania mają na celu poprawę estetyki, która niewąt-
pliwie mocno ucierpiała w wyniku chaotycznych i nieprzemyśla-

Adrian Biel, fot. Fotolia
nych do końca nasadzeń sprzed lat - wyjaśnia burmistrz Sylwia 
Szymańska. - Dzięki tej inwestycji Blachownia zyska piękny śród-
miejski ogród z traktem spacerowym, gdyż całość będzie urzą-
dzona zgodnie z regułami sztuki ogrodniczej. W sumie posadzo-
nych zostanie 128 drzew i 23 tys. krzewów i krzewinek, a sam pas 
zieleni będzie obejmował 5 tys. m² trawnika - dodaje.

Uporządkowanie tej części miasta wymaga wycinki części drze-
wostanu. Chodzi o te drzewa, które znajdują się naprzeciw pała-
cyku myśliwskiego. Pozwoli to profesjonalnie zaaranżować całą 
kompozycję zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, który 
także czeka kompleksowy remont.

- Usunięte zostaną te drzewa, które są w kiepskiej kondycji, i któ-
re mogą stwarzać potencjalne zagrożenie. Duża część z nich ma 
wysuszoną koronę. Podobnie wygląda sprawa tych drzew, któ-
rych konary i pędy wiszą nisko nad chodnikiem - podkreśla Szy-
mańska. 

Wzdłuż całej części spacerowej umieszczone zostaną obiekty 
małej architektury. Pojawią się nowe ławki, kosze, poidełka dla 
ptaków oraz domki dla owadów. Wybudowana zostanie fontanna 
wraz z niezbędną infrastrukturą.

POGODA DOPISAŁA, IMPREZA SIĘ UDAŁA

Dni Blachowni to jedno z największych wydarzeń plenerowych 
w gminie. Tym razem wydarzenie to połączone zostało z obcho-
dami Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nie zawiodła zarówno aura, ani mieszkańcy, którzy tłumnie 
uczestniczyli w atrakcjach przygotowanych przez miejskich 
urzędników. Podczas ostatniej soboty maja w roli gwiazdy wie-
czoru wystąpił Andrzej Piaseczny. Słynnego „Piaska” supportował 
z kolei Mesajah, szerzej znany w kręgach miłośników rytmów 
spod znaku reggae.

Wieczorne koncerty to oczywiście nie jedyne muzyczne akcenty 
w jakie obfitował pierwszy dzień. Na scenie można było zobaczyć 
i posłuchać kilka lokalnych grup muzycznych. Były Blachowian-
ki, Blachowianie, Wesoła Kapela oraz rodzima orkiestra dęta we 
współpracy ze swym odpowiednikiem z Sulmierzyc. Dobrze przy-
jęte przez publikę koncerty dały zespoły Till We Die i Coolturalni.

Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji szkół i przedszkoli z naj-
bliższej okolicy. Do późnych godzin wieczornych miała miejsce 
parada gwiazd jednej ze śląskich stacji telewizyjnych. Dzieci z ko-
lei miały do dyspozycji wesołe miasteczko, animacje, konkursy 
i różne zabawy. 

Adrian Biel, fot. Urząd Miasta Blachownia
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Przez najbliższe dwa tygodnie firmy budowlane będą mogły 
składać oferty cenowe na modernizację dróg na terenie gminy.

Pracom poddanych ma być kilka szlaków. Do remontu idą ulice 
Księżycowa, Handlowa, boczna od ulicy Kubowicza, a także łącz-
nik pomiędzy ulicą Wspólną i Wiśniową. Otwarcie ofert ma na-
stąpić 15 czerwca. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę i podpisać 
z nim umowę, to mieszkańcy już pod koniec września będą mogli 
cieszyć się z nowych traktów.

Ogłoszono również przetarg na przebudowę ulicy Dąbrówka 
w Cisiu. W tym przypadku, propozycje cenowe mogą wpływać do 
18 czerwca. Całość inwestycji, na którą urzędnikom udało się po-
zyskać 420 tys. zł z ministerialnego programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych, ma być oddana do użytku w połowie wrze-
śnia.

Piotr Biernacki

Zabytkowy pałacyk myśliwski z XIX wieku przejdzie gruntowną 
modernizację. Zmieni swój charakter z mieszkalnego na usłu-
gowy i dodatkowo zyska jeszcze miejsca parkingowe. 

Obiekt powstał w 1870 roku. Zbudowano go dla księcia Mikołaja 
Romanowa, następcy rosyjskiego tronu. Po drugiej wojnie świa-
towej mieściła się w nim szkoła podstawowa, a do niedawna bu-
dynek pełnił funkcję bloku mieszkalnego. Lokatorzy już nie wró-
cą w to miejsce. Po całkowitym remoncie jaki go czeka, budynek 
zmieni swój charakter na obiekt typowo usługowy.    

Pod koniec maja rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie 
tego zadania. Jego realizacją zajmie się firma Dziedzicki z Kono-
pisk. Inwestycja pochłonie blisko 2,7 mln zł i trochę potrwa. Jed-
nak jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wykonawca zakoń-
czy wszelkie prace do końca maja przyszłego roku.

A ich zakres nie jest mały. Ekipę budowlaną czeka w pierwszej 
kolejności rozbiórka nawierzchni, stolarki, instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej, dachu, schodów i ścian. Swój żywot zakończą także 
stropy nad piwnicą, partnerem i piętrem. Wtedy dopiero będą 
mogły ruszyć roboty fundamentowe. Powstanie konstrukcja ta-
rasu i szybu windy, staną nowe ściany i stropy z elementami żel-
betowymi.

Ekipa Marcina Dziedzickiego położy eleganckie posadzki i solid-
ną konstrukcję nowego dachu. Jego pokrycie wykonane zostanie 
z blachy dachówkopodobnej. Zainstalowana zostanie stolarka 
okienna i drzwiowa oraz wykonane drobiazgowe prace wykoń-
czeniowe. Ceglane ściany budynku zyskają ocieplenie ze styro-
pianu i wełny mineralnej. Budynek będzie miał windę i miejsca 
parkingowe.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Gminne obchody tegorocznego święta wszystkich mam uświet-
nił koncert Jacka Miernikiewicza.

Miernikiewicz to wokalista, który na regionalnych scenach wy-
stępuje już od wielu lat. Pasjonaci muzycznych programów tele-
wizyjnych pamiętają go zapewne z udziału w ósmej edycji show 
Must Be the Music, gdzie entuzjastycznie przyjęto jego wykona-
nie i aranżację przeboju „My Way” z repertuaru Franka Sinatry.

Ponadto na jego koncie są chociażby występy w częstochowskiej 
filharmonii, a przede wszystkim dwie wydane płyty - „Bezsenne 
sny” i „Otulam…”. Prezentują one światowe spektrum utworów 
nie tylko wspomnianego Sinatry, ale również Toma Jonesa, Andrei 
Bocellego czy Il Divo. Wykonuje je w większości z polskimi, spe-
cjalnie dla niego napisanymi tekstami. Muzyk inspirację czerpie 
także od tuzów polskiej klasyki muzyki rozrywkowej.

- Śpiewam uniwersalnym językiem serca i duszy, które bierze się 
z wieloletniego doświadczenia życiowego i płynie z najgłębszych 
i najszlachetniejszych pokładów mego wnętrza. Śpiewam to co 
lubię i tak jak lubię, ale tylko w wyjątkowo ciekawych miejscach 
- mówi wokalista.

Piotr Biernacki, fot. Materiały prasowe artysty

     BUDYNEK PRZY ULICY
SIENKIEWICZA CZEKA
KAPITALNY REMONT

     JACEK MIERNIKIEWICZ 
UATRAKCYJNIŁ OBCHODY
DNIA MATKI

     URZĄD POSZUKUJE
WYKONAWCÓW, KTÓRZY
PRZEBUDUJĄ GMINNE DROGI

Znany koncern organizuje akcję, w której Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni ma szansę wygrać budo-
wę placu zabaw.  

Wystarczy wejść na stronę podworko.nivea.pl/glosuj i oddać 
swój głos. Głosować można codziennie, do 21 czerwca włącznie. 
Udział w tym przedsięwzięciu nic nie kosztuje, a może stanowić 
świetną formę aktywizacji lokalnej społeczności i wymierną po-
moc dla dzieci z blachowniańskiej „Jedynki”.

A jest o co walczyć. Każdy z placów, który powstanie, będzie się 
składał z trzech stref. Sportowej, naukowej oraz artystycznej. Jak 
przekonuje organizator konkursu, podwórka będą wyjątkowymi, 
jedynymi w swoim rodzaju miejscami, które zostały zaprojekto-
wane specjalnie po to, by integrować i zachęcać dzieci do ruchu 
na świeżym powietrzu. W trzech strefach, dzieci będą mogły in-
dywidualnie rozwijać swoje talenty, a także spędzać czas z rówie-
śnikami i rodziną.

Adrian Biel

     ZAGŁOSUJ I POMÓŻ 
UCZNIOM WYGRAĆ
W KONKURSIE
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     UCZNIOWIE ZAPREZEN-
TOWALI UTWORY
AGNIESZKI OSIECKIEJ 

     GMINA BĘDZIE ŚWIĘTO-
WAĆ ROCZNICĘ 200-LECIA 
OSADNICTWA TKACKIEGO

W połowie maja w Kamienicy Polskiej odbył się koncert finało-
wy Festiwalu Piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat”.

Zdobywcą festiwalowego Grand Prix został Bartosz Bąk z Kłom-
nic, uczeń tamtejszej podstawówki, którego do występu przygo-
towała Elżbieta Twardoch.                                     

Przyznano także pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróż-
nienia w każdej z kategorii wiekowych. Publiczność, doceniając 
niepowtarzalny klimat koncertu i muzyczną refleksję młodego 
pokolenia nad dorobkiem artystycznym Osieckiej, wybrała rów-
nież swojego faworyta. Został nim Gerard Krzechki, także uczeń 
lokalnej szkoły podstawowej.

Wszyscy finaliści zostali wyróżnieni statuetkami i dyploma-
mi, a także otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek, płyt 
i sprzętu audio, które ufundował lokalny, powiatowy i wojewódz-
ki samorząd, działacze Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Ka-
mienica Polska oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej.

Oprócz uczestników samego konkursu, w trakcie trwania wyda-
rzenia można było usłyszeć również Natalię Sikorę, piosenkarkę 
i aktorkę Teatru Polskiego w Warszawie. Festiwalowi towarzyszył 
także koncert wpisujący się w obchody 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W jego ramach wykonawcy zapre-
zentowali utwory o patriotycznym charakterze.

W programie wydarzenia, które odbędzie się 9 czerwca w bez-
pośrednim sąsiedztwie hali sportowej przy ulicy Konopnickiej, 
zaplanowano szereg niespodzianek. Będą koncerty, dmuchańce 
dla dzieci, a dla starszych uczestników warsztaty.

Choć dziś gmina słynie głównie z atrakcyjnego pod kątem tu-
rystyki i przyrody obszaru położonego w dorzeczu Warty, to 
nieodłącznie z jej historią związane są tradycje tkackie. W tym 
roku mija równe dwieście lat, od chwili gdy za sprawą czeskich 
i niemieckich osadników, mała wieś zaczęła rozwijać się w dobrze 
prosperującą osadę. 

Okrągła rocznica to świetna okazja, by przypomnieć o tym dzie-
dzictwie. Jak podkreślają organizatorzy imprezy, zależy im, by 
z tym przekazem trafić głównie do młodego pokolenia. Stąd 
pomysł, aby korzystając z rocznicowej okazji wzmacniać histo-
rię gminy w świadomości mieszkańców i promować ten temat 
w atrakcyjny sposób. 

I niewątpliwie atrakcyjnie zapowiadają się same obchody, których 
początek w drugą sobotę czerwca, zaplanowano na godzinę 15 od 
akcentu muzycznego w wykonaniu lokalnej orkiestry dętej. Po 
krótkim przerywniku w postaci powitania przybyłych gości, na 
scenie pojawią się gminne przedszkolaki. To zaledwie wstęp do 
zaplanowanych na ten dzień występów.

Będzie okazja wysłuchać porcji muzyki w wykonaniu Zespołu 
Folklorystycznego Kamienica czy choćby prezentacji działają-
cego przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji ogniska 
baletowego. Swój program artystyczny na tę okazję przygotowują 
również rodzimi licealiści. Całość uświetni występ wokalny Mag-
daleny Muchli, a bezpośrednio po niej - Marceliny Kocjan i Karola 
Cierpiała.

W okolicy godziny 17, do mieszkańców wyjdzie Renata Zaręb-
ska. To wywodząca się z Hutek w gminie Konopiska piosenkar-
ka, aktorka, osobowość kabaretowa i kaskaderka. Zarębska swoje 
pierwsze kroki w show biznesie stawiała w branży filmowej. Po 
tych doświadczeniach trafiła na estradę, a popularność przyniósł 
jej występ na festiwalu w Opolu i wykonanie utworu „Noc z Re-
natą”. Wystąpiła także w kilku produkcjach filmowych. Przez lata 
związana była z kabaretem Pod Egidą.

Po niej zaprezentuje się Jacek Wójcicki, śpiewak tenorowy i ak-
tor znany z szeregu ról serialowych i filmowych. Bezpośrednio po 
jego koncercie, władze Kamienicy Polskiej wręczą podziękowania 
dla osób wspierających i promujących gminę.

Reszta wieczoru upłynie już tylko w muzycznych klimatach. Ze 
swym repertuarem pojawią się przed publicznością takie zespoły 
jak 7A Blues, Hasterband oraz Czarne Charaktery.

Adrian Biel

Adrian Biel

WYTRWALI ZE SOBĄ PÓŁ WIEKU

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Pięćdziesiąt par z terenu gminy zostało uhonorowanych z oka-
zji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Mieszkańcy, którzy przeżyli wspólnie pół wieku, otrzymali meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznawane są przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji w imieniu 
Andrzej Dudy dokonał wójt Cezary Stempień, w towarzystwie 
Waldemara Szymanka, przewodniczącego rady gminy oraz Rafała 

Sitka, urzędnika odpowiadającego w Kamienicy Polskiej za spra-
wy cywilne.

Wszystkie pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, symboliczną 
różę oraz życzenia. Władze gminy podziękowały dostojnym jubi-
latom za szereg życiowych dokonań, za wieloletnią miłość, ofiar-
ność i trud poczyniony w dziele wychowania dzieci. Po części 
oficjalnej nie zabrakło drobnego poczęstunku, wspólnego toastu, 
okazjonalnego „sto lat” oraz występu artystycznego w wykonaniu 
uczniów.

MUZEUM PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĄPIŁO 
DO OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
W ramach cyklicznego wydarzenia jakim jest Noc Muzeów, lo-
kalna placówka we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przygotowała szereg 
atrakcji dla mieszkańców.

Tegoroczną edycję rozpoczął występ rodzimej orkiestry dę-
tej OSP pod kierownictwem Henryka Nowaka, jej kapelmistrza. 
Później uczestnicy mogli zapoznać się z wystawą przedstawia-
jącą przedszkole na dawnych fotografiach. Zwiedzający mieli też 
okazję zobaczyć unikalne eksponaty, jak na przykład elementy 
umeblowania czy prace wykonane przez ówczesnych przedszko-
laków. 

Te obecne z kolei, przed budynkiem muzeum, pod okiem opie-
kunów przygotowały natomiast występ artystyczny. Nie zabrakło 
również prezentacji tańców w wykonaniu zespołu Kamienica, 
który co roku swoim zaangażowaniem ubogaca gminną Noc Mu-
zeów. Ponadto każdy mógł skosztować przysmaku regionalnego 

Adrian Biel, fot. GOKSiR
tzw. „dołków”, przygotowanych przez panie z koła emerytów, 
rencistów i inwalidów.          

Z jakiego powodu w tym roku motywem przewodnim imprezy 
stała się historia okolicznego przedszkola?

- W budynku, w którym teraz mieści się muzeum regionalne było 
wcześniej właśnie przedszkole - wyjaśnia Szymon Kuśnierczyk, 
dyrektor GOKSiR-u. - Działało od czasów powojennych do 2002 
roku. Później jakiś czas budynek stał nieużywany, aż do chwili, 
gdy dzięki pieniądzom z unii udało się przekształcić go w mu-
zeum - mówi. 

Jak przekonuje dyrektor, wraz z pracownikami zwrócił się do 
mieszkańców, by przynosili zdjęcia z okresu ich dzieciństwa. 
Część eksponatów GOKSiR pozyskał z obecnego przedszkola, 
a które kiedyś stanowiły elementy wyposażenia tego dawnego.

- Chcieliśmy zobrazować mieszkańcom jak kiedyś wyglądało 
przedszkole i umożliwić im powrót do tych czasów - tłumaczy 
Kuśnierczyk.



ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WARTO ZADBAĆ O DOM I OGRÓD WIOSNĄ
Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany czas, gdy może-
my wyciągnąć meble, grille czy inne ogrodowe akcesoria, 
aby w gronie najbliższych spędzać czas w zielonym przy-
domowym ogródku. Chętniej też planujemy weekendowe 
wypady za miasto. Aby w pełni cieszyć się miłymi chwi-
lami nie zapominajmy o coraz częściej występujących 
wiosną i latem anomaliach pogodowych. Jeśli jesteśmy 
w domu, możemy się do takich wydarzeń przygotować 
i szybko zareagować. Gdy zostawiamy dom bez opieki 
najlepszym zabezpieczeniem jest dobra polisa mieszka-
niowa.

Jak najlepiej ubezpieczyć dom i ogród radzą Bogusław 
Chrzuszcz i Marcin Chrzuszcz z agencji oferującej ubezpie-
czenia Warty

Dom, to najcenniejsze miejsce jakie mamy. Dlatego waż-
ne jest jego odpowiednie ubezpieczenie. Godna uwagi jest 
oferta mieszkaniowa Warty. Obejmuje ona ochroną nie 
tylko mury i przedmioty, które posiadamy w mieszkaniu 
czy domu, ale i poza nim. Zabezpiecza także mieszkań-
ców przed finansowymi skutkami różnych zdarzeń. Już 
podstawowy zakres ubezpieczenia Warta Dom Komfort 
jest jednym z najszerszych na rynku. Uwzględnia on nie 
tylko typowe dla polis mieszkaniowych sytuacje takie jak 
zalanie, pożar czy kradzież z włamaniem. Tu lista sytuacji 
objętych ubezpieczeniem jest bardzo długa – są to rów-
nież np. szkody powstałe w wyniku dewastacji (np. graf-
fiti), stłuczenie szklanych elementów wyposażenia, takie 
jak np. płyta kuchenna, wewnętrzna balustrada, czy też 
coraz popularniejsze panele słoneczne i kolektory solar-
ne. Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie gdy grad 
zniszczy dach lub gdy podczas burzy, w wyniku przepię-
cia, uszkodzeniu ulegnie sprzęt elektroniczny.

Zabezpieczony ogród

Jednym z ulubionych sposobów spędzania wolnego cza-
su podczas ciepłych weekendów jest grill we własnym 
ogrodzie. Dlatego coraz więcej uwagi poświęcamy przy-
domowym ogródkom i chętnie w nie inwestujemy. Kupu-
jemy drogie rośliny, altanki, baseny i trampoliny dla dzie-
ci. Nadal jednak rzadko pamiętamy, że gwałtowna burza, 
gradobicie, czy silny wiatr mogą w jednej chwili zniszczyć 
nasz starannie wypielęgnowany ogród. A to właśnie wio-
sną i latem zgłaszanych jest do ubezpieczycieli najwięcej 
szkód spowodowanych tego typu anomaliami pogodowy-
mi. Warto więc pomyśleć o tym wcześniej i zabezpieczyć 
swój ogrodowy dobytek. Co ważne, ubezpieczenie w War-
cie chroni nie tylko meble i drobną architekturę ogrodo-
wą, ale także rośliny.

Bezpieczni na rowerze

Najchętniej uprawianym przez Polaków sportem jest jazda 
na rowerze. Chętnie wybieramy się na rowerowe wyciecz-
ki, by pobyć z rodziną i przyjaciółmi, a także odkrywać 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz: marcinch38@wp.pl lub przyjdź do agencji w:

•  Koniecpolu, ul Rynek 1 (budynek ZUS)
    tel. 508 117 639

• Częstochowie, ul. 11 Listopada 1/3 (Estakada)
   tel. 789 227 049

• Dąbrowie Zielonej, pl. Kościuszki 43
   tel. 509 527 756 

nowe miejsca. Kilka rowerów w rodzinie to zazwyczaj już 
standard – Warta uwzględniła to w swojej ofercie miesz-
kaniowej i do podstawowego ubezpieczenia oferuje do-
datkowy pakiet dedykowany rowerzystom. Ubezpieczenie 
to, oprócz ochrony sprzętu poza domem, zawiera rowero-
we assistance, dzięki któremu bez strachu można wybrać 
się nawet w najdłuższą podróż.

• Koniecpol, ul. Rynek 1 (budynek ZUS),
tel. 507 058 769

Koncept Finanse - Lider zaufania
• Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 43
lub Lipie 18, tel. 509 527 756

• Częstochowa, ul. 11 Listopada 1/3 Estakada 
(budynek Rossmann) 1 piętro, tel. 789 227 049

REKLAMA
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STUDENCI Z AZJI PRZYLECIELI 
UCZYĆ MŁODZIEŻ ANGIELSKIEGO
Trójka wolontariuszy z Chin, Indii i Malezji przez trzy tygodnie 
gościła w Kłomnicach. Spędzili wiele godzin ucząc języka i opo-
wiadając o krajach, z których pochodzą. Odwiedzili takie miasta 
jak Częstochowa i Kraków. Zajrzeli również do urzędu gminy.

Chinka Lucy, pochodzący z Indii Vinoda oraz Malezejczyk Jason 
są członkami AIESEC, międzynarodowego stowarzyszenia stu-
dentów. To niezależna organizacja, która działa w ponad stu kra-
jach na całym świecie. Swoje działania realizują choćby poprzez 
wymiany międzykulturowe. Tym razem trójka Azjatów trafiła do 
jednej z gminnych podstawówek.

- Pobyt wolontariuszy w naszej szkole wypełniony był pracą 
z dziećmi i młodzieżą - mówi Joanna Suliga, anglistka ze Szkoły 
Podstawowej im. Piramowicza w Kłomnicach. - Studenci chętnie 
podjęli się prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego 
i chińskiego. Sporo zajęć związanych było też z kulturą państw, 
z których pochodzą - dodaje. 

Wolontariusze pełnili także rolę dodatkowych opiekunów w cza-
sie szkolnych wycieczek do Częstochowy, Krakowa, Mstowa czy 
Zatoru. Dzięki wyjazdom do innych szkół w okolicy i możliwości 
obserwowania przebiegu lekcji. Vinod, Lucy i Jason mieli okazję, 
by chociaż w małym fragmencie zobaczyć jak funkcjonuje polski 
system oświatowy.

Jak przekonuje pedagog, uczniowie uwielbiali spędzać z nimi każ-

Władze gminy zapraszają na uroczysty koncert symfoni-           
czno-oratoryjny z okazji 101. rocznicy śmierci Edwarda Reszke.

Wydarzenie odbędzie się 17 czerwca w parafii Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w Garnku. Jego początek prze-
widziano na godz. 18. 

- W programie zaplanowano wykonanie Requiem d-moll Wol-
fganga Amadeusza Mozarta - informuje wójt Piotr Juszczyk. - 
Tego dnia towarzyszyć nam będzie Orkiestra Symfoniczna i Chór 
Zespołu Szkół Muzycznych im. Żebrowskiego w Częstochowie, 
chórzyści z jasnogórskiego sanktuarium oraz Uniwersytetu Hu-
manistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
- wymienia.

Udział w występie weźmie także sopranistka Katarzyna Jakóbczyk 
i Marta Mika jako alt. Jako bas zaprezentuje się Jakub Michalski. 
Całością pokieruje dyrygent Oskar Kucharski, a koncert popro-
wadzi Beata Młynarczyk, była dyrektor częstochowskiej filhar-
monii.

Wspomniane przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą gminy 
Kłomnice, Fundacji Imienia Edwarda Jana Józefiny Reszków oraz 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

dą wolną chwilę. Razem spożywali posiłki w szkolnej stołówce, 
grali w piłkę nożną i badmintona, a w salach lekcyjnych ogląda-
li anglojęzyczne kanały informacyjne. Korzystali także z atrakcji 
w kłomnickim skateparku i każdego dnia wymieniali się wiado-
mościami za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

- Dzięki pracy azjatyckich studentów, nasi uczniowie podnieśli 
swoje umiejętności komunikacyjne w angielskim, jak również 
poszerzyli swoją wiedzę na temat innych kultur oraz geografii 
kontynentu, z którego pochodzą - podkreśla Suliga. - Co wię-
cej, wolontariusze zapoznali wychowanków szkoły z ustrojem 
politycznym swoich ojczyzn, ważnymi wydarzeniami w historii 
ich państw oraz przedstawili sylwetki wybranych znanych osób 
z kręgu kultury azjatyckiej. Dużym zainteresowaniem ze strony 
społeczności szkolnej cieszyły się i te zajęcia, w czasie których 
wolontariusze prezentowali faunę i florę swoich krajów - wyja-
śnia nauczycielka. 

Jak relacjonuje anglistka, na zaproszenie wójta Piotra Juszczyka 
zawitali też i do urzędu gminy. Podczas spotkania z lokalnymi 
władzami opowiadali o swoich dążeniach i życiowych celach. Po-
dzielili się także refleksjami z trzytygodniowego pobytu.

- Dla mnie ta wizyta w Polsce, w Kłomnicach była zupełnie innym 
doświadczeniem i chciałbym podziękować każdemu z was za po-
moc, wskazówki i gościnność - mówił Vinod.

- Bardzo dziękuję za gościnność i wszystko, co nam zapewnili-
ście. Przeżyłem dwadzieścia jeden lat i nigdy nie traktowano mnie 
tak dobrze. Bardzo to wszystko doceniam - dodawał z kolei Jason.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Adrian Biel, fot. Fotolia

TO BĘDZIE ZUPEŁNIE INNY, NOWOCZESNY OBIEKT
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Trwają szeroko zakrojone prace przy rozbudowie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kłomnicach. Całość inwestycji, która ma za-
kończyć się jeszcze w tym roku, ma kosztować prawie 4 mln zł. 
Znaczną część tej kwoty, bo aż 600 tys. zł, urzędnicy pozyskali 
w ramach dofinansowania ze środków resortu kultury. 

Nowa siedziba GOK-u powstaje na bazie już istniejącego budyn-
ku. Od strony ulicy Częstochowskiej stworzone zostaną pomiesz-
czenia przeznaczone na pracownię muzyczną, toalety oraz klatka 
schodowa wraz z komunikacją do starej części obiektu. Od stro-
ny południowo-wschodniej z kolei, pojawi się winda, sala ogólna 
oraz pracownia plastyczna, w tym ceramiczna, rękodzielnicza 
i graficzna. Stara część wzbogacona zostanie o pracownię mul-
timedialną, z zapleczem pod działalność filmową i fotograficz-
ną. Tutaj będą się również mieściły pomieszczenia biurowe, hall 
i szatnia wraz z toaletami. 

Dotychczasowa bryła budynku zyskała także nowe piętro, któ-
re przeznaczone zostanie na salę widowiskową, dodatkową salę 
prób, scenę, kostiumernie i korytarz, który idealnie posłuży jako  
przestrzeń ekspozycyjna. Projektanci zaplanowali tu też spo-
ro miejsce na pomieszczenia gospodarcze, bufet oraz toalety. 
W końcowej części sali widowiskowej, na antresoli, zlokalizowa-
na zostanie reżyserka wyposażona w profesjonalne nagłośnienie 
i system multimedialny. 

- Wygląd budynku GOK-u całkowicie się zmieni. To będzie no-
woczesny obiekt, który otworzy nowe możliwości mieszkańcom 
gminy na płaszczyźnie wielu aktywności kulturalnych - mówi 
wójt Piotr Juszczyk.

     MOZART ZABRZMI
W GARNKU



GOPS RUSZA Z PROJEKTEM ZA 
PONAD PÓŁ MILIONA
Piotr Biernacki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już wkrótce udostępni 
mieszkańcom nowy klub seniora i świetlicę środowiskową dla 
dzieci i młodzieży w Nieznanicach. Na ukończeniu są bowiem 
prace adaptacyjne, prowadzone w lokalu tamtejszej ochotniczej 
straży pożarnej.

- W ramach organizacyjnych naszej jednostki powstaje bardzo 
atrakcyjne miejsce dla seniorów, którym wszelką pomocą służył 
będzie zatrudniony opiekun. Nad dziećmi i młodzieżą czuwał 
będzie z kolei wychowawca. W tej chwili finalizujemy zakupy 
niezbędnego wyposażenia, jak chociażby mebli czy tablic inte-
raktywnych - informuje Anna Kubalska, kierownik kłomnickiego 
GOPS-u.

Intencją, która przyświeca gminnym urzędnikom jest stworzenie 
miejsca, które będzie stanowić ośrodek wsparcia dla seniorów, 
jak i dziennej opieki dla dzieci i młodzieży. Szczególnie dla osób 
zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Na ten właśnie cel udało się pozyskać 510 tys. zł dotacji unijnej, 
która niemal w całości sfinansuje obliczony na dwa lata projekt 
„Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłom-
nice”. Samorząd ze swej strony dorzuci tylko 39 tys. zł, które 
w większości przeznaczone zostaną na koszty mediów, opału czy 
energii elektrycznej.

Środki zewnętrzne pokryją nie tylko koszty remontu i zakupu 
niezbędnego sprzętu. W ramach projektu przewidziano szereg 
działań mających tchnąć w placówkę życie. Zachętą dla seniorów 
mają być spotkania z ciekawymi ludźmi czy bogata gama zajęć 
animacyjnych i warsztatów. Przewidziano ponadto organizację 
wycieczek kulturalnych i rekreacyjnych jak na przykład do kina, 
teatru oraz na basen. Natomiast z myślą o młodszych powstanie 
koło naukowo-techniczne czy szereg innych zajęć edukacyjnych, 
mających rozwijać pasje i zainteresowania. Przede wszystkim 
cyfrowa pracownia językowa, gdzie będą mogli podnosić swoje 
kwalifikacje i znajomość języka angielskiego.

PAŁAC W NIEZNANICACH 
MA JUŻ STO LAT

Adrian Biel, fot. Nieznanice.pl

Uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia istnienia Pałacu 
w Nieznanicach, pokryły się z dwudziestą rocznicą działalności, 
jaką w murach tego obiektu prowadzą jego obecni właściciele.

W ciągu całej swojej historii posiadłość przechodziła przez ręce 
wielu rodzin. W drugiej połowie XIX wieku odziedziczył ją Leon 
Wuensche, Polak niemieckiego pochodzenia. W okresie pierwszej 
wojny światowej jego syn Aureliusz zbudował zupełnie nową, mo-
dernistyczną budowę z elementami pseudo renesansowymi.  

Po drugiej wojnie światowej, w wyniku reformy rolnej, majątek 
zrabowali komuniści. Stworzono gospodarstwo, które z czasem 
przekształciło się w firmę zajmującą się hodowlą roślin. W bu-
dynku pałacowym mieściła się jej siedziba, a także przedszkole, 
stołówka i świetlica z pierwszym telewizorem w okolicy. 

W 1989 roku nieruchomość została wpisana do rejestru zabyt-
ków województwa częstochowskiego. Po wydzieleniu liczącej 
trzy i pół hektara działki z budynkiem pałacowym i zabytkowym 
parkiem, w 1997 roku jego nowymi właścicielami zostało polsko-
-francuskie małżeństwo Elżbiety Lubert i Gerarda Weydmanna.

Wkrótce po tym powstały plany gruntownego remontu, upo-
rządkowania parku i zaadaptowania całości pod działalność tu-
rystyczno-gastronomiczną. Część parterowa, restauracyjna, 
została oddana do użytku w 1998 roku. Przez dwa kolejne lata 
stopniowo oddawane były pokoje. W następnym etapie poddano 
renowacji elewację pałacu, a także uporządkowano otaczającą go 
przestrzeń. 

Podczas uroczystości jubileuszowych, które miały miejsce w trak-
cie majowego weekendu, zainteresowani mieli okazję obejrzeć we 
wnętrzach pałacu wystawę zdjęć prezentujących jego historię. 
Gościom, wśród których znaleźli się parlamentarzyści, samo-
rządowcy oraz przedstawiciele lokalnej kultury, obecność umilił 
koncert Kwartetu Smyczkowego Lunare Quartet.

 Znajdź nas i polub na

facebook’u

OGŁOSZENIE WŁASNE
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NAJLEPSZE DRUŻYNY
STRAŻACKIE Z WOJEWÓDZTWA 
ZAWITAJĄ DO GMINY

W KONOPISKACH

W drugi weekend czerwca stadion lekkoatletyczny w Konopi-
skach stanie się areną zmagań drużyn strażackich. Zawodnicy 
rywalizować będą w Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych oraz Wojewódzkich Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

9 czerwca do gminy przyjedzie niemal tysiąc uczestników tej im-
prezy. W szranki stanie osiemdziesiąt sześć dziesięcioosobowych 
zespołów. W kategoriach seniorskich rywalizować będą dwadzie-
ścia trzy ekipy kobiet oraz dwadzieścia siedem drużyn męskich. 
Z kolei w młodzieżowych udział weźmie szesnaście formacji 
dziewczęcych i dwadzieścia chłopięcych.

Zawody młodzieżowe odbywają się w cyklu dwuletnim. Poprze-
dzają je eliminacje, które rozgrywane są na etapach powiatowych 
i miejskich. Młodzież powalczy w dwóch dyscyplinach. Pierwszą 
będzie rozwinięcie bojowe, a kolejną bieg sztafetowy z przeszko-
dami na dystansie czterystu metrów.

Zmagania dorosłych druhów na szczeblu wojewódzkim organi-
zowane są natomiast co cztery lata. Strażacy zmierzą się z ćwi-
czeniami bojowymi oraz sztafetą pożarniczą na dystansie trzystu 
pięćdziesięciu metrów.

Zwycięskie drużyny będą reprezentować województwo śląskie 
w ogólnopolskich finałach zawodów.

Wraz z początkiem wakacji rozpoczną się prace przy budowie 
sali gimnastycznej w Aleksandrii, uwzględniające również czę-
ściową modernizację istniejącego budynku szkoły. Inwestycja, 
której realizację zaplanowano na trzy najbliższe lata, będzie 
kosztować prawie 5 mln zł.

Za całość prac odpowiedzialna jest firma Szymbud z Widzowa 
(gmina Kruszyna - przyp. red.). Począwszy od opracowania kon-
cepcji architektonicznej inwestycji po przeprowadzenie robót. 
Przetarg odbywał się bowiem w systemie zaprojektuj i zbuduj. Po 
stronie wykonawcy leżało także uzyskanie kompletu niezbędnych 
opinii, uzgodnień, ekspertyz, jak i również pozwolenia na budo-
wę.

- Wszelkie procedury związane z uzyskaniem niezbędnej doku-
mentacji już się zakończyły. Firma może wchodzić na plac budo-
wy. Z jej przedstawicielami ustaliliśmy, że ma to nastąpić po za-
kończeniu roku szkolnego. Wszystko poszło bardzo sprawnie i nie 
ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, gdyż to jedna z kluczowych 
inwestycji dla naszych mieszkańców – mówi wójt Jerzy Żurek.

Samorząd Konopisk nakreślił w postępowaniu przetargowym 

POZYSKALI KOLEJNĄ DOTACJĘ 
NA DROGI
Piotr Biernacki

Jerzy Żurek odebrał od wojewody śląskiego promesę dotacyjną. 
Pieniądze spożytkowane zostaną na odbudowę ulicy Stawowej 
w Konopiskach.

To kolejne wsparcie zewnętrzne, które udało się pozyskać gminie 
z ministerialnego programu mającego niwelować skutki klęsk ży-
wiołowych. Kilka tygodni temu tamtejszemu samorządowi przy-
znano 650 tys. zł dotacji, która pozwoli na przebudowę blisko 
dziewięćset metrów odcinka ulicy Źródlanej.

Tym razem dotacja jest jeszcze większa. Gwarancja finansowa 
w wysokości 764 tys. zł pozwoli na gruntowną modernizację oko-
ło sześcset metrów ulicy Stawowej.

- Pozyskana dotacja to efekt perspektywicznego planowania. 
Wiele pracy włożyliśmy w wykonanie projektów budowlanych 
inwestycji. Mieć gotowe projekty to podstawa. Jak tylko pojawia 
się szansa, by pozyskać pieniądze, jesteśmy na to przygotowani 
– mówi wójt Jerzy Żurek. - Trochę tych wniosków poskładaliśmy. 
Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie kilku naborów, chociażby 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ulicy Stawowej wy-
konany został wcześniej wodociąg, wybudowaliśmy kanalizację, 
a teraz pora, aby mieszkańcom, którzy się tam osiedlili, zrobić 
porządną drogę – dodaje włodarz.

BĘDZIE NOWOCZESNA SALA GIMNASTYCZNA W ALEKSANDRII

Podczas majowej sesji rady gminy w Konopiskach, miała miejsce 
wyjątkowa sytuacja. Przewodniczący Edward Bałdyga złożył Zo-
fii Kuśmierskiej, zastępcy wójta Jerzego Żurka, podziękowania 
za dotychczasową pracę na rzecz lokalnego samorządu. Wice-
wójt zdecydowała bowiem, że z początkiem lipca przechodzi na 
emeryturę. Twierdzi, że już czas odpocząć.

Zofia Kuśmierska od ponad dwudziestu lat aktywnie wspierała 
rozwój lokalnej wspólnoty. W latach 1994-1998 piastowała stano-
wisko wójta, a od 2002 roku była gminną radną. Cztery lata temu 
ubiegała się o stanowisko wójta.

- W samorządzie pracuję od 1983 roku. To szmat czasu. Jestem 
niezmiernie zadowolona, że na takiej funkcji mogę zakończyć 
współpracę z mieszkańcami i radnymi. Tak jak wspominałam na 
sesji, na wszystko przychodzi czas. Był czas na pracę, na karierę, 
a teraz trzeba odpocząć - komentuje swą decyzję.

Po wyborach, Jerzy Żurek powołał ją na funkcję swojego zastępcy. 
Jak zaistniałą sytuację dziś ocenia?

- Wiele razem zrobiliśmy. Z sukcesem przebrnęliśmy przez wiele 
istotnych dla społeczności gminy reform. Mam tu na myśli nie tyl-
ko reformę oświaty, ale i komunikacji publicznej. Pragnę podzię-

ZASTĘPOWAŁA WÓJTA KONOPISK, 
TERAZ ODCHODZI NA EMERYTURĘ

kować Zosi za naszą dotychczasową współpracę i owocną pracę 
na rzecz mieszkańców – mówi włodarz. – Na temat samej decyzji 
o przejściu na emeryturę w tym momencie sporo rozmawialiśmy. 
Poinformowała mnie, że zdania nie zmieni, że jest zdecydowana 
na ten krok. Muszę to uszanować - dodaje.

Wielkie kompetencje Kuśmierskiej podkreśla również szefujący 
radzie Edward Bałdyga.

- Przez minione cztery lata nasza współpraca wyglądała bardzo 
dobrze. Do głównych zadań pani wójt należały sprawy oświaty. 
Jak dobrze wiemy, obecna kadencja jest wyjątkowo trudna w tej 
dziedzinie. Gruntowna reforma szkolnictwa i systemu oświaty, 
przez którą gmina z sukcesem przebrnęła, pokazała jednocze-
śnie, że Zofia to kompetentny fachowiec – chwali przewodni-
czący rady gminy. - Poza tym to niezwykle sympatyczna i miła 
osobowość. Emanuje od niej duży spokój. Zawsze posługiwała się 
siłą argumentów. Potrafiła wyważyć wszystkie opcje i w meryto-
ryczny sposób przekonać do swoich racji. Nasza gmina wiele jej 
zawdzięcza. Swoją pracą i oddaniem wiele zrobiła. Bardzo jej za 
ten trud dziękuję - dodaje.

Jerzy Żurek do końca bieżącej kadencji samorządu nie zamierza 
powoływać nowej osoby na zwalniające się stanowisko. Zadania 
i funkcje, które leżały w zakresie obowiązków Zofii Kuśmierskiej, 
zostaną przydzielone innym pracownikom urzędu gminy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

ramowe wymagania, które według założeń miałby spełniać bu-
dynek. Ma mieć jedną kondygnację, o szerokości dzięwiętnastu 
i długości trzydziestu dwóch metrów. Ponadto ma zapewniać 
wyrysowanie pełnowymiarowych boisk do siatkówki, koszyków-
ki i tenisa, które umożliwią rozgrywanie zawodów na poziomie 
krajowym. Docelowo, na poziomie boiska i antresoli dostępnych 
będzie około dwustu miejsc dla publiczności.

Część inwestycji, przewidziana jako zaplecze sali, będzie z ko-
lei dwukondygnacyjna. Umiejscowione zostaną tam dodatkowe 
klasy. Istniejąca obecnie szkolna świetlica i kuchnia także mają 
być zmodernizowane i powiększone. Ma to poprawić ich funk-
cjonalność i stworzyć spójną architektonicznie całość z nowym 
otoczeniem. Co istotne, roboty budowlane będą musiały być pro-
wadzone tak, aby nie zakłócały bieżącego funkcjonowania szkoły.



REKLAMA



12

W MSTOWIE

MYKANÓW ZDETRONIZOWANY NA 
SPARTAKIADZIE

W ostatnią sobotę maja, na terenie kompleksu sportowego LKS 
Warta Mstów, odbyła się trzecia edycja Spartakiady Gmin Po-
wiatu Częstochowskiego.

Reaktywowana dwa lata temu impreza cieszy się sporą popular-
nością wśród mieszkańców powiatu. Minione edycje przyciąga-
ły rokrocznie ponad sześciuset spragnionych międzygminnego 
współzawodnictwa reprezentantów okolicznych samorządów. 
Od uczniów szkół podstawowych po seniorów. W tym roku było 
podobnie.

Na starcie stanęło czternaście reprezentacji. Sama rywalizacja 
była nietypowa. Pośród trzynastu przewidzianych do rozegrania 
konkurencji, znalazły się również takie, których próżno szukać 
w oficjalnym katalogu dyscyplin olimpijskich. Najbardziej spek-
takularne z nich to biegi na nartach, rzuty wałkiem do celu, prze-
ciąganie liny czy też tzw. dziurawe wiadro. W tej ostatniej z wy-
mienionych konkurencji, drużyna składająca się z czterech osób 
musi w jak najkrótszym czasie napełnić wodą podziurawione na-
czynie. Przy czym trzy z nich muszą zasłaniaś otwory swoimi pal-
cami. Było mokro, ale piękna pogoda sprzyjała wodnym zabawom 
i gwarantowała szybkie schnięcie przemoczonych zawodników. 
Oprócz czysto sportowych emocji, liczyła się przede wszystkim 
rekreacja i dobra zabawa.

Początek wydarzenia wystartował krótko przed godziną 10. Po 
zbiórce zespołów i dopełnieniu niezbędnych formalności, druży-
ny udały się na arenę ponad czterogodzinnych zmagań. A w tych 
uczestniczyli również włodarze gmin.

Organizatorzy zaplanowali ponadto samorządowy turniej vip-ów 
w piłce nożnej. Wzięły w nim udział trzy drużyny. Oprócz repre-
zentacji powiatu częstochowskiego zagrały jeszcze Reprezenta-
cja Polski Księży oraz powiatu śniatyńskiego z Ukrainy. Zwyciężyli 
gospodarze.

W dotychczasowych cyklach spartakiady triumfy święcili zawod-
nicy z Mykanowa. Zresztą całe podium zaanektowane zostało do 
tej pory przez trzy gminy. W 2016 roku na drugiej pozycji w kla-
syfikacji generalnej znalazły się Konopiska, a stopień niżej Lelów. 
W ubiegłym to lelowscy sportowcy zepchnęli kolegów z Konopisk 
na trzecie miejsce.

Tegoroczna edycja przyniosła spore przetasowania. Co prawda 
lelowianie powtórzyli ubiegłoroczny wynik, jednak na najwyższy 
stopnień podium wskoczył Koniecpol. Trzecie miejsce przypadło 
Poczesnej. Tuż za podium uplasowali się gospodarze imprezy – 
gmina Mstów.

W dalszej kolejności sklasyfikowano odpowiednio Mykanów, 
Olsztyn, Janów, Konopiska i Kłomnice. Pierwszą dziesiątkę za-
mknęła gmina Kruszyna. Jedenasty był Przyrów, a dwunastą loka-
tę zajęli przedstawiciele Rędzin, za nimi Dąbrowy Zielonej. Staw-
kę zamknęli sportowcy ze Starczy.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
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końca maja wszystko ma być już gotowe.

Bezpośrednio od granicy Częstochowy droga ma szerokość dwa 
i pół metra oraz nawierzchnię z kruszywa, natomiast dalszy frag-
ment to trakt asfaltowy o szerokości trzech metrów. Nie zapo-
mniano również o lokalizacji zadaszonych miejsc, gdzie będzie 
można złapać oddech i odpocząć.

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprośnej Górki 
w Siedlcu jest dla nas bardzo ważną inwestycją, ze względu na 
kilka aspektów. Łączy gminę z największym miastem regionu, 
podnosząc jednocześnie atrakcyjność turystyczną tego obszaru. 
Ułatwia przy tym dostęp do ciekawych, jurajskich terenów w oko-
licach Mstowa i Częstochowy - podkreśla Tomasz Gęsiarz, wójt 
gminy. - Inwestycja ma służyć wygodzie cyklistów oraz spacero-
wiczów, którzy w coraz większej liczbie odwiedzają naszą tury-
styczną gminę. Ścieżka będzie gotowa na letni sezon pielgrzym-
kowy, poprawiając przy okazji dostęp do Sanktuarium św. Ojca 
Pio na Przeprośnej Górce. Warto przypomnieć, że tysiące piel-
grzymów, zdążających co roku do Sanktuarium Matki Bożej Czę-
stochowskiej na Jasnej Górze, przechodzi tą drogą. Teraz będzie 
im łatwiej i wygodniej pokonać tę końcową część trasy - dodaje.

Rośnie atrakcyjność turystyczna gminy Mstów. Zadowoleni 
powinni być szczególnie miłośnicy wycieczek rowerowych, ale 
i piechurzy, którzy z początkiem czerwca będą mogli cieszyć 
zmysły urokami przyrody i krajobrazu jury. Na ukończeniu jest 
bowiem budowa szlaku, który zapewni niezakłócone połączenie 
po jej częstochowskich i mstowskich terenach.

Koncepcja inwestycji zrodziła się niemal trzy lata temu. W listo-
padzie 2015 roku włodarze gmin podpisali porozumienie o wspól-
nej realizacji przedsięwzięcia. Miasto sfinansowało niemal sied-
miuset metrowy odcinek biegnący w jego granicach. Kosztował 
on 270 tys. zł. Natomiast realizacja kolejnego etapu, budowy 
prawie półtorakilometrowej ścieżki w rejonie Przeprośnej Górki, 
leżała po stronie tutejszego samorządu. Na ten cel przeznaczono 
590 tys. zł.

Wykonawca przystąpił do prac jesienią ubiegłego roku. Ich finali-
zację opóźniły niekorzystne, grudniowe warunki atmosferyczne. 
Ustalono wtedy, że roboty zostaną wznowione ma wiosnę. Do 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

GMINA ZYSKAŁA KOLEJNY WABIK 
NA TURYSTÓW

znajomego pani Teresy, zorganizowano i zamontowano kominek. 
W proces remontu mocno zaangażowali się druhowie, rodzice 
dzieci, przyjaciele i sponsorzy, którzy ofiarowali niezbędne ma-
teriały budowlane.

– Pomysł przedstawiłam rodzicom dzieci, których jestem wy-
chowawcą. Spotkałam się z dużą życzliwością. Konsultowaliśmy 
i zbieraliśmy koncepcje na zagospodarowanie udostępnionej nam 
przestrzeni. Ograniczały nas niestety niewielkie środki finanso-
we. Jednak jeśli tylko czegoś potrzebowaliśmy, to tę pomoc uda-
wało się uzyskiwać. Zrobiliśmy to dzięki środkom własnym OSP, 
rodziców, przyjaciół czy przyjaznych nam sponsorów. Ktoś ofia-
rował gips, ktoś inny farby do malowania, mebelki… i tak to poszło 
- dodaje ucieszona.

Jak deklaruje nauczycielka, w salce odbywać się będą cyklicznie, 
pozalekcyjne spotkania. Wszystko zależy od chęci najmłodszych 
i oczywiście wolnego czasu.

- Będzie ona otwierana na specjalnie organizowane dla dzieci 
zajęcia. W przeważającej mierze będą to warsztaty edukacyjne. 
Chcemy zapraszać ciekawe osoby, od których młodzi będą mogli 
się czegoś nauczyć. Planujemy wykłady ornitologa czy kurs fo-
tografii, ale i inicjatywy typowo rekreacyjne. Myślimy, by zrobić 
dzieciakom bieg, taki mały runmageddon. Ta salka należy do stra-
żaków, więc myślę, że i oni będą przeprowadzać zajęcia z pierw-
szej pomocy i wprowadzać w tajniki swej odpowiedzialnej pracy. 
Chcemy, by tematyka była atrakcyjna i zróżnicowana - wyjaśnia 
Teresa Nowakowska.

Na początku maja w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mstowie otwarto salkę dla dzieci, w której najmłodsi będą 
mogli się spotykać i miło spędzać swój wolny czas. Ma on upły-
wać nie tylko na zabawie, ale i na nauce. W planach jest bowiem 
organizacja warsztatów edukacyjnych z wieloma ciekawymi po-
staciami.

Pomysłodawcą, a jednocześnie opiekunem, jest Teresa Nowa-
kowska, nauczycielka z mstowskiej podstawówki. Do swojej idei 
przekonała szerokie grono osób, bez których - jak podkreśla - re-
alizacja pomysłu nie doszłaby do skutku. Przede wszystkim, zjed-
nała rodzimych strażaków. To dzięki ich życzliwości koncepcja 
pedagog mogła się zmaterializować.

- Inicjatywa powstała w mojej głowie już jakiś czas temu. Chcia-
łam, aby dzieci miały miejsce, gdzie mogłyby poznawać zasady 
udzielania pierwszej pomocy, a oprócz tego specyfikę tak trud-
nej pracy, którą wykonują strażacy. Prezes OSP w Mstowie ciepło 
przyjął mój pomysł. Zadeklarował, że dysponuje pomieszczenia-
mi, w których być może uda się coś wymyślić. I tak to się jakoś 
zaczęło – mówi inicjatorka przedsięwzięcia.

Aby placówka w ogóle powstała, najpierw trzeba było przepro-
wadzić remont pomieszczeń i zaadaptować je do potrzeb dzieci. 
Modernizacja zaczęła się jeszcze w sezonie zimowym. Z uwagi, 
że lokale nie dysponowały instalacją grzewczą, jej montaż był 
najważniejszym zadaniem na starcie inwestycji. Dzięki pomocy 

Piotr Biernacki

STWORZYLI MIEJSCE, W KTÓRYM 
DZIECI BĘDĄ SIĘ UCZYĆ I BAWIĆ

Każda kolejna odsłona tego wydarzenia to frekwencyjny sukces 
w stosunku do poprzedniej edycji. Jak będzie tym razem? Orga-
nizatorzy imprezy liczą, iż obecność Doroty Rabczewskiej-Stę-
pień sprawi, że 23 czerwca do Mstowa przyjedzie jeszcze więcej 
osób niż w minionych latach.

Mstowska Noc Świętojańska to wydarzenie, które gmina organi-
zuje już od ponad dwóch dekad.

– Jej ranga stopniowo ewoluowała – tłumaczy Krzysztof Drynda, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie, który odpowia-
da za organizację widowiska. – Począwszy od typowo wiejskiego 
festynu, do wydarzenia o randze dużej imprezy masowej, które 
towarzyszą nam od kilku ostatnich lat. Z każdym rokiem mamy 
coraz więcej uczestników i niewątpliwie jest to związane z arty-
stami, których koncerty stają się główną atrakcją tego dnia. Do-
tychczas gościliśmy choćby takich wykonawców jak Bayer Full 
czy Ich Troje. W tym roku gwiazdą wieczoru będzie Doda i jeśli 
tylko pogoda pozwoli, to mamy nadzieję, że wokalistka ściągnie 
o wiele większą publiczność niż dotychczas – dodaje.

Jej występ to oczywiście nie jedyna atrakcja jaką na ten dzień za-
planował lokalny GOK. Wydarzeniu towarzyszyć będzie szereg 
dodatkowych elementów, dlatego w okolicy stadionu LKS Warta 
Mstów, warto pojawić się już o godz. 17. To na tę chwilę prze-
widziano występy dzieci i młodzieży z terenu gminy. O godz. 18 
z kolei, na scenie będzie można zobaczyć panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Mstowianki. Pół godziny później, publiczność wysłucha 
Dariusza Kordka, aktora Teatru Roma, który wspólnie z towarzy-
szącym mu pianistą zaprezentuje przeboje z okresu międzywo-
jennego. Jak podkreślają organizatorzy, jego obecność tego dnia 
z tym właśnie repertuarem, to ukłon w stronę starszej publicz-
ności.

– Na scenie w towarzystwie tancerek zaprezentuje się także 
Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, czyli ten wykonawca od znanego 
utworu „Maczo”, co mu kobiety nie wybaczą – przedstawia obra-
zowo Krzysztof Drynda.

Po jego występie, sceną zawładną piękne dziewczyny z jednej 
z częstochowskich agencji modelek, gdzie zaprezentują kolekcję 
wiosenno-letnich ubrań.

– Panie pokażą się także w wiankach świętojańskich, wykonanych 
na warsztatach przez dzieci z naszej gminy – informuje Drynda. – 
Wszystko to będzie można zobaczyć na telebimach, które zosta-
ną tak ustawione, aby z najdalszego końca każdy mógł dojrzeć to 
co będzie się działo na scenie. Tradycja mówi, że wianki powinny 
zostać zwodowane, ale uznaliśmy, że tak forma promocji będzie 
bardziej atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy – wyjaśnia.

Występ głównej gwiazdy Mstowskiej Nocy Świętojańskiej, to jak 
podkreśla kierownictwo GOK-u, nie będzie tylko standardowym 
koncertem z zespołem, ale dużym multimedialnym widowiskiem. 
Artystce towarzyszyć będzie na scenie około dwudziestu osób, 
głównie tancerzy, którzy utwory wokalne piosenkarki wzbogacą 
ciekawą choreografią. Po tym jak Doda zakończy swoje show, tra-
dycyjnie zapłonie ognisko.

– Sama impreza potrwa do późnych godzin nocnych, a to za spra-
wą DJ’a, który znanymi hitami będzie zabawiał tych wszystkich 
uczestników, którzy będą jeszcze czuli niedosyt – mówi Drynda.

Piotr Biernacki

POZYSKALI 175 TYSIĘCY
NA PRZEBUDOWĘ
DROGI W JASKROWIE

Sukcesem zakończyły się starania urzędników o pozyskanie 
dotacji na modernizację dróg gminnych z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Jak na razie gminie przyznano 175 tys. zł na modernizację sied-
miuset metrowego odcinka prowadzącego do oczyszczalni ście-
ków w Jaskrowie. Środki zewnętrzne pokryją niemal 52 proc. pla-
nowanego na inwestycję budżetu. Całość ma być gotowa jeszcze 
w tym roku.

Drugi z projektów, na który złożono wniosek, znalazł się na li-
ście rezerwowej do dofinansowania. Oznacza to, że pieniądze na 
drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości 1,2 kilometra dla 
mieszkańców Kobyłczyc i Mokrzeszy, będą mogły być wykorzy-
stane w przyszłym roku. W tym przypadku na konto urzędu ma 
wpłynąć aż 321 tys. zł.

Adrian Biel

DODA GWIAZDĄ
TEGOROCZNEJ MSTOWSKIEJ
NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
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OKLASKIWAŁY ICH TŁUMY W 24-MILIONOWEJ METROPOLII,
A NIE JEST IM DANE WYSTĄPIĆ W POWIATOWEJ CZĘSTOCHOWIE?

Spośród stu siedemdziesięciu muzycznych formacji, któ-
re uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
w Szanghaju, tylko cztery pochodziły spoza Państwa Środka. 
W tym gronie znalazła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
OSP w Mykanowie. Kapelmistrz osiągającej międzynarodowe 
sukcesy orkiestry marzy, by jego podopieczni dostali szansę 
zaprezentowania się… na częstochowskim Placu Biegańskiego.

Dla gminnych artystów udział w prestiżowym festiwalu w Chi-
nach to nie tylko ogromna nobilitacja, ale i życiowa przygoda. Raz, 
że byli jedyną grupą z Polski jaka w ogóle miała możliwość wzięcia 
udziału w szanghajskim wydarzeniu, a dwa – ekipy z pozostałych 
trzech państw to absolutna czołówka w swoich macierzystych 
krajach. Oprócz muzyków z Mykanowa, w Chinach gościła Li-
tewska Państwowa Orkiestra Dęta Trimitas z Wilna, zwycięzca 
otwartych mistrzostw Indonezji w kategorii musztry paradnej 
z Suankularb College Marching Band z Tajlandii oraz licząca sto 
dwadzieścia osób orkiestra uniwersytecka z Japonii.

W przeciwieństwie do reprezentacji z Kraju Kwitnącej Wiśni, dru-
żyna kierowana przez kapelmistrza Krzysztofa Witczaka liczyła 
o połowę mniej uczestników niż japońscy instrumentaliści. Dla 
czterdzieściorga siedmiorga członków orkiestry, którym towa-
rzyszyła dziesiątka mykanowskich mażoretek, organizacja takie-
go wyjazdu to nie tylko olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, 
ale i wielkie wyzwanie finansowe. Konieczne było zorganizowanie 
wspólnej składki, ale i zaciągnięcie pożyczki opiewającej na kwotę 
50 tys. zł. Do wyjazdu artystów dorzucił się też samorząd.

– Sama cena biletu lotniczego na osobę to koszt około 3 tys. zł. 
Do tego doszły opłaty wizowe oraz ubezpieczenie. I to zarówno 
uczestników jak i naszych instrumentów. To wszystko w sumie 
generowało dużą kwotę. Koszty zakwaterowania na miejscu, 
a także wyżywienia i dojazdów pokrywał już organizator imprezy 
– mówi Patryk Jeziak, który w orkiestrze gra na puzonie, ale rów-
nie chętnie angażuje się w aspekty czysto organizacyjne.

Odbywający się co roku festiwal trwa pięć dni, a jego kulmina-
cyjny moment przypada na dzień święta pracy i oficjalne rozpo-
częcie wiosny. Wydarzenie tradycyjnie przyciąga nie tylko uwa-
gę mieszkańców Szanghaju, ale i tłumy turystów. Jak przekonuje 
Patryk Jeziak, co roku zwiększa się też liczba zespołów, które 
uczestniczą w projekcie.

– W ubiegłorocznym wydaniu, z tego co wiem, wystąpiły sto trzy-
dzieści trzy orkiestry. W tym roku natomiast, łącznie z naszą, było 
ich już sto siedemdziesiąt – tłumaczy.

Jak w ogóle doszło do tego, że rodzimi muzycy przebyli długą 
drogę z Mykanowa do tego największego z chińskich miast?

– Wszystko zaczęło się od akceptacji wysłanego zgłoszenia i za-
proszenia jakie wystosowała do naszej orkiestry China Associa-
tion for Symphonic Bands and Ensembles. Organizacja, która ze-

Adrian Biel, fot. Patryk Jeziak

społom spoza Chin przydzieliła tylko cztery miejsca – wyjaśnia 
Jeziak.

Nie doszłoby do tego, gdyby orkiestra z Mykanowa wcześniej nie 
dała się poznać szerszej, także międzynarodowej publiczności. 
Grupa ma za sobą szereg występów w kilkunastu różnych euro-
pejskich państwach. Jest też laureatem wielu krajowych i zagra-
nicznych konkursów.

– Chińczycy byli świetnie zorientowani co do umiejętności, któ-
re posiada orkiestra. Jej występy każdy może przecież podej-
rzeć, wchodząc choćby na YouTube. W ogóle jako powiat mamy 
wspaniałe orkiestry, które na co dzień funkcjonują przy remizach 
OSP. Wszystkie czternaście z nich, które działają w okolicznych 
gminach, charakteryzuje wysoki poziom artystyczny. Mamy wiele 
talentów. Uważam, że nasze zespoły plasują się w pierwszej kra-
jowej trójce – komentuje z kolei Krzysztof Witczak, kapelmistrz.

Swój kunszt, podczas niedawnego wyjazdu, artyści z Mykano-
wa mieli okazję zaprezentować azjatyckim miłośnikom muzyki 
kilka razy. Kiedy w salach koncertowych odbywały się występy 
zespołów symfonicznych, to na ulicach miasta i w hali sportowej 
Uniwersytetu Fudan miały miejsce pokazy musztry paradnej. To 
właśnie w tej kategorii występowała między innymi Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta przy OSP w Mykanowie.

– Do wielkiego wydarzenia doszło już podczas samej ceremonii 
otwarcia festiwalu – informuje puzonista. – To podczas niej po-
bito rekord Guinnessa w liczbie zespołów wykonujących chiński 
hymn narodowy. W kolejnych dniach braliśmy udział w wystę-
pach na ulicach Szanghaju, między innymi przed słynną Oriental 
Pearl TV Tower. Ta mierząca 468 metrów budowla, należy do naj-
wyższych wież na świecie – opowiada.

Jak zgodnie podkreślają obaj rozmówcy, niezapomnianym wy-
darzeniem dla całej ekipy był również rejs po rzece Huangpu 

i wspólne wykonanie w trakcie tej eskapady „Ody do radości”.

– To niesamowite uczucie kiedy tysiące mieszkańców stoi wzdłuż 
nabrzeża, uważnie wsłuchuje się w prezentowany utwór, a po 
wszystkim nagradza wykonawców żywiołową reakcją  – ekscytuje 
się kapelmistrz Witczak.

Wysokie noty jakie w trakcie pobytu w Szanghaju wypracowała 
sobie orkiestra z Mykanowa, pozwoliły muzykom zaprezentować 
swój program także podczas ceremonii zakończenia festiwalu. 
Zaproszono do niej tylko osiem zespołów. Wychowankowie ka-
pelmistrza Witczaka znaleźli się w gronie takich symfoników jak 
Orkiestra Reprezentacyjna Chińskiej Marynarki Wojennej czy 
Chińska Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

W międzyczasie organizatorzy dbali o to, by uczestnicy mogli po-
znać z bliska nie tylko chińską gościnność, ale i samą metropolię. 
Muzycy zwiedzili między innymi Muzeum Szanghajskie, Muzeum 
Jedwabiu, nadbrzeżną promenadę Bund, Nanjing Road, Shikumen 
Old City. Zajrzeli również do Tianzifang, byłej francuskiej enkla-
wy, gdzie mogli podziwiać tradycyjne chińskie budownictwo.

– Zwiedziliśmy także Pekin. W ogóle cały ten wyjazd to była nie-
samowita, przede wszystkim muzyczna, przygoda. Ale skupiamy 
się teraz na kolejnych celach. W przyszłym roku zamierzamy 
wziąć udział w festiwalu, który jest organizowany co sześć lat 
w Niemczech pod patronatem kanclerz Angeli Merkel. W świecie 
muzyki to wydarzenie ma rangę nieformalnych mistrzostw Eu-
ropy. Później jest już tylko finał w kanadyjskim Vancouver – kre-
śli najbliższe plany Krzysztof Witczak. – I bardzo bym też chciał, 
by udało nam się w końcu zagrać koncert na Placu Biegańskiego 
w Częstochowie – rzuca mimochodem.

I choć w głosie szefa orkiestry z Mykanowa daje się wyczuć nutę 
smutnej refleksji, kapelmistrz dyplomatycznie nie rozwija dalej 
tego tematu.
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W POCZESNEJ

POCZESNA DBA O SWOICH DRUHÓW

Piotr Biernacki, fot. GCKiR Poczesna

     PROMOWALI POLSKĄ 
KULTURĘ LUDOWĄ
W MACEDONII

Zespół Wrzosowianie uczestniczył w IV Międzynarodowym Fe-
stiwalu Folklorystycznym w macedońskim Tetovie. To kolejny 
zagraniczny wyjazd grupy, podczas którego promowała ona nie 
tylko walory rodzimej gminy, ale również bogate tradycje całej 
polskiej kultury ludowej. Zespół wystąpił obok najlepszych for-
macji tanecznych z Bułgarii, Włoch czy Półwyspu Bałkańskiego.

 – Wrzosowianie przeszli barwnym korowodem ulicami Tetova 
w swoich narodowych strojach, wzbudzając zachwyt widzów. Za-
prezentowaliśmy całkiem inny folklor. W zespołach krajów bał-
kańskich tańczą głównie mężczyźni z mężczyznami oraz kobiety 
z kobietami. My natomiast tańczymy w parach mieszanych - re-
lacjonuje Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Trwający dwa tygodnie festiwal jest jednym z ważniejszych tego 
typu przedsięwzięć na naszym kontynencie. Od wielu lat figuru-
je w oficjalnym kalendarzu wydarzeń działającej przy UNESCO 
Międzynarodowej Rady Organizatorów Festiwali Folkloru i Sztuki 
Tradycyjnej.

– W czasie koncertów rozbrzmiewała muzyka i śpiew z różnych 
zakątków Europy. Zespoły prezentowały ciekawe, zróżnicowane 
i nietuzinkowe programy. Nasze polskie narodowe tańce oraz 
barwne stroje, pięknie prezentowały się na scenie, wzbudzały 
entuzjazm i brawa publiczności. Podczas tej przygody życia, na-
wiązaliśmy nowe kontakty i przyjaźnie, wróciliśmy do domu pełni 
wrażeń – dodaje uradowana szefowa gminnej instytucji.
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     DZIĘKI POZYSKANEJ 
DOTACJI ZAKUPIĄ
WÓZ DLA STRAŻAKÓW

Gmina uzyskała dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego do 
zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. W drugiej 
połowie maja przedstawiciele samorządu podpisali w Rybniku 
stosowną umowę w tej sprawie.

Dzięki pozyskanej dotacji, Ochotnicza Straż Pożarna z Huty Starej 
A otrzyma wkrótce do dyspozycji sprzęt, który ma służyć prze-
ciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Urzędnicy 
zaczęli już poszukiwania dostawcy. Zakup współfinansowany jest 
w ramach działania wzmacniania potencjału służb ratowniczych. 
Fundusze zewnętrzne pokryją ponad 689 tys. zł inwestycji. Całko-
wity koszt zakupu oszacowany został na około 810 tys. zł.

W tym roku zarząd województwa wybrał do dofinansowania 
dwadzieścia osiem projektów. Wsparcie można było pozyskać na 
rzecz OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. O dofinansowanie ubiegać się mogły jednostki 
samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz or-
ganizacje pozarządowe. W powiecie częstochowskim pieniądze 
udało się pozyskać tylko trzem beneficjentom.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Na początku maja zainaugurowano obchody Dnia św. Floria-
na. Nabożeństwa w intencji strażaków odbyły się w Nieradzie, 
Wrzosowej i Poczesnej.

- Strażacy służą w niebezpiecznych i gwałtownie zmieniających 

się warunkach. Ciągłe ryzyko i stres towarzyszący tej pracy wy-
maga od nich dużej odporności psychicznej. Istotne jest opano-
wanie, silne nerwy oraz podzielność uwagi i umiejętność szyb-
kiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Do ich obowiązków 
należy nie tylko sprawne przeprowadzanie akcji ratowniczych, 
ale niejednokrotnie udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Pa-
miętamy i podkreślamy wagę osób, które ofiarują się do niesienia 
bezinteresownej pomocy i służby względem naszej społeczności 
- mówi Krzysztof Ujma, wójt gminy.

Na terenie gminy funkcjonuje sześć jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych. Skupiają one ponad trzystu czynnie zaangażowa-
nych druhów. Są również wśród nich czterdzieści dwie panie, 
a także osoby wspierające. Aż cztery jednostki, z Huty Starej A, 
Bargłów, Poczesnej i Wrzosowej, włączone są do Krajowego Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Wpieramy ich działalność jak tylko możemy - przekonuje Ujma. 
- Gmina pokrywa wydatki jednostek. Staramy się je doposażać 
w nowoczesny sprzęt czy pozyskiwać pieniądze na zakup nowych 
pojazdów. Organizujemy także zawody sportowo-pożarnicze. 
Nasi bohaterowie zawsze chętnie uczestniczą we wszelkich uro-
czystościach o charakterze państwowym czy kościelnym. Pięknie 
reprezentują naszą gminę. Bardzo im za to w mieniu mieszkań-
ców dziękuję - dodaje włodarz Poczesnej.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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DWIE DEKADY INTENSTYWNYCH ZMIAN
W tym roku mija dwadzieścia lat od momentu kiedy objął swój 
urząd. Dekadę temu w plebiscycie Telewizji Polskiej został wy-
brany wójtem roku. Z Robertem Nowakiem, włodarzem Przyro-
wa, rozmawiamy o inwestycjach drogowych, zagospodarowaniu 
otoczenia zbiornika wodnego i współpracy ze druhami z OSP.

Co w kontekście bieżących inwestycji słychać w gminie Przy-
rów?

Sporo. W tym roku zaplanowane mamy cztery duże inwestycje, 
opiewające na ponad 6 mln zł. To bardzo dużo jak na gminny bu-
dżet kształtujący się na poziomie 11-12 mln zł. Oczywiście mówi-
my o kwocie po odjęciu środków zarezerwowanych na program 
500+, a także pieniędzy wynikających ze zwrotów środków unij-
nych.

Na co kładziecie szczególny nacisk?

Po pierwsze na kwestie dotyczące dalszego inwestowania w dro-
gi. W ramach konkursów jakie organizował urząd marszałkowski 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, uzyskaliśmy dwa lata 
temu dofinansowanie aż na siedem projektów. I te siedem pro-
jektów w zasadzie w tym roku kończymy. Ostatni dotyczy miej-
scowości Zalesice, gdzie przebudowaliśmy ulice Zieloną, Kolejo-
wą i Nadrzeczną. Wcześniej, w ubiegłym roku, z tych projektów 
przebudowane zostały ulice Słoneczna i Rolnicza w Przyrowie, 
Stawowa w Smykowie oraz Rzeczna w Woli Mokrzeskiej. Dwa lata 
wstecz przebudowaliśmy z kolei ulicę Sportową, Stromą, Leśną 
i Filtrową w Przyrowie oraz Słoneczną w Woli Mokszeskiej.

Można wiec pokusić się o stwierdzenie, że inwestycje drogowe 
to pana główny priorytet.

Jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że na działania związane z dro-
gami wydaliśmy około 2,5 mln zł z czego pozyskane z zewnątrz 
dofinansowanie wyniosło 63 proc., czyli około 1,5 mln zł, to tak. 

Ale nie tylko drogi gminne pan remontuje.

To racja. W ubiegłym roku wspólnie z urzędem marszałkowskim, 
i tak naprawdę za środki tej instytucji, gruntownie został prze-
budowany odcinek drogi wojewódzkiej 786 przez miejscowości 
Wola Mokrzeska i Smyków. To był inwestycja za ponad 2 mln zł. 
Zbudowaliśmy tam chodniki, odwodnienie, wymieniona została 
nawierzchnia. Finansowo uczestniczył w tym zadaniu również 
powiat. My wykonaliśmy dokumentację. 

Zdecydowanie ten projekt poprawił warunki bezpieczeństwa na 
tym odcinku.

Tak, bo jest to droga dość ruchliwa. Ale proszę zauważyć, że re-
alizacja tego zadania pozwoliła również wpłynąć na samą estety-
kę miejscowości. Dziś zdecydowanie przyjemniej przejeżdża się 
przez Wolę Mokrzeską. Bardzo dużo udało nam się zrobić nie tyl-
ko na naszych gminnych drogach, ale i jak wczęsniej wspomnia-
łem na drodze wojewódzkiej, choć tutaj ciągle widzę bardzo duże 
potrzeby. Cała droga 793 jest w zasadzie do przebudowania.

Wróćmy jeszcze do tegorocznych inwestycji. Co robi jeszcze 
w tym zakresie urząd gminy?

Przede wszystkim realizujemy dwie budowy kanalizacji. Pierwsza, 
którą kończymy teraz w czerwcu, dotyczy stworzenia kanalizacji 
w miejscowości Staropole. Ta inwestycja współfinansowana jest 
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa 
śląskiego kwotą ponad miliona złotych. Łączna wartość tego pro-
jektu sięga 1,8 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z budże-
tu gminy. W lipcu mieszkańcy będą już przyłączeni i ścieki z tej 
miejscowości popłyną na naszą oczyszczalnię. Natomiast drugi 
projekt jest dwa razy większy jeśli chodzi o ilość zaangażowanych 
pieniędzy. W jego ramach zamierzamy dokończyć kanalizowanie 
miejscowości Zalesice i wybudować kanalizację w miejscowo-
ści Sygontka. Tutaj prace potrwają do marca przyszłego roku, 
ale finalnie będziemy mieć kolejne miejscowości podłączone do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W tej chwili mamy podłączonych do 
sieci sześć miejscowości. Mam tu na myśli Przyrów, Aleksandrów-
ka, Stanisławów, Zarębice, Wiercicę i Zalesice. Na chwilę obecną 
to ponad 65 proc. mieszkańców. Staropole podłączymy jeszcze 
w tym roku, a Sygontkę, o której wspomniałem, w przyszłym. 
W tej chwili oddalamy się od centrum. Wiąże się to z problema-
mi kolektorów, przebiegu czy przepompowni, bo te odlegóści są 
coraz większe. Trzeba przecież w jakiś sposób te ścieki dostar-
czyć do oczyszczalni. Nota bene też projektujemy nową. Prace 
nad projektem zakończą się jesienią i w przyszłym roku rozpocz-
niemy szukanie źródeł finansowania, które pozwolą wybudować 
nowoczesny obiekt. Ta, którą mamy, powstała w 1992 roku i krót-
ko mówiąc kończy się jej żywotność techniczna.

Na tym odcinku niewątpliwie notuje pan szereg sukcesów, nie-
mniej jednak pomysł zagospodarowania terenu nad zbiorni-
kiem wodnym w Przyrowie utknął póki co w martwym punkcie.

To nie do końca tak. Co prawda dwa przetargi musieliśmy unie-

Adrian Biel, Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel
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W PRZYROWIE

ważnić z powodu zbyt wysokich ofert jakie żądali wykonawcy za 
jego wykonanie, ale nie składamy broni. To czwarty duży projekt 
jaki mieliśmy zaplanowany na ten rok i traktuję ten temat priory-
tetowo. W tej chwili podzieliliśmy go taktycznie na dwa etapy. 4 
czerwca będzie miało miejsce kolejne otwarcie ofert w kontekście 
pierwszego z nich. Mam nadzieję, że tym razem rozstrzygnięcie 
będzie korzystne i lada chwila ruszymy z pracami budowlanymi. 
Mieliśmy wcześniej plany, by oddać mieszkańcom i turystom to 
miejsce zmodernizowane, ale niestety trzeba będzie to przeło-
żyć na kolejny. Plany skomplikowała trudna sytuacja na rynku 
przetargowym. Te problemy mają w zasadzie wszystkie gminy. 
Wiele przetargów się unieważnia z powodu bardzo dużych kwot 
jakich domagają się wykonawcy, ale nie poddajemy się. Konse-
kwentnie robimy swoje.

Może pan powiedzieć coś więcej o tej rekultywacji?

To jest projekt polegający na zbudowaniu mini plaży, boiska do 
siatkówki plażowej, altanek, placu zabaw, ławeczek i stanowisk 
grillowych. Chcemy też stworzyć miejsce do prowadzenia małej 
gastronomii. Tak żeby osoby, z którymi nawiążemy współpracę 
w tym zakresie w sezonie, miały się gdzie ustawić. Wartość inwe-
stycji sięga ponad 400 tys. zł. Jeśli chodzi o samo zagospodarowa-
nie terenu to projekt bardzo ładnie się prezentuje. Mamy zapew-
nione dofinansowanie z lokalnej rybackiej grupy w wysokości 200 
tys. zł. Wierzę, że pomimo perturbacji pomyślnie doprowadzimy 
do końca ten projekt. 

Wracając jeszcze do tematu przetargów, jeśli wszystko pójdzie 
po myśli to na początku lipca urząd rozstrzygnie dwa na budo-
wę kolejnych dróg.

Tak, chodzi o ulicę Mokrą w Zalesicach i drogę transportu rolne-
go w Zarębicach. Mokrą robimy z własnych środków, natomiast 
w przypadku Zarębic pozyskaliśmy dotację z urzędu marszałkow-
skiego w wysokości sięgającej 49 proc. całości kosztów.

Podsumowując, jedna z czterech kluczowych tegorocznych 
inwestycji została już zakończona, druga oddana zostanie 
w czerwcu, trzecia - czyli kanalizacja w Sygontce - realizowa-
na jest zgodnie z harmonogramem. Niezły bilans jak na fakt, że 
jeszcze nie upłynęła połowa roku.

Staramy się jak możemy. Oczywiście oprócz tego jest jeszcze 
wiele drobniejszych projektów, które gmina realizuje chociażby 
przy współudziale organizacji pozarządowych. Przykład? Za-
gospodarowanie terenu rekreacyjnego, który robimy wspólnie 
z klubem sportowym Piast Przyrów. Swoim zakresem obejmuje 
on remont sceny, wykonanie porządnego zaplecza szatniowego 
dla artystów, altany czy zewnętrznej siłowni. Wspólnie ze Stowa-

rzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów właśnie robiliśmy 
Etnostradę. Nasz wkład polegał głównie na zakupie strojów ludo-
wych. Doposażyliśmy w dwa nowe komplety zarówno prowadzo-
ny przez GOK zespół pieśni i tańca, jak i również udało się dopo-
sażyć panie z koła gospodyń wiejskich, które też już są ubrane od 
stóp do głów tak jak to etnografia zakłada. 

Jak układa się współpraca z druhami z ochotniczych straży po-
żarnych?

Współpraca z OSP układa się bardzo dobrze. Pozyskaliśmy w tym 
roku dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego na kwotę 100 
tys. zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu gaśnie-
czego dla jednostki w Przyrowie. Gmina też przekaże pulę pienię-
dzy na ten cel. Złożyliśmy ponadto wniosek do komendy głównej 
Państwowej Straży Pożarnej. Póki co czekamy na odpowiedź czy 
straż będzie w stanie dołożyć się do tego zakupu? To jest jednost-
ka bardzo mobilna, która sporo wyjeżdża i oprócz uczestnictwa 
w gaszeniu pożarów, coraz częściej pomaga choćby w usuwaniu 
skutków wypadków drogowych. W przypadku mniejszych poża-
rów, gdzie nie jest potrzebny duży, ciężki sprzęt, jak na przykład 
w przypadku pożaru traw, które niestety zdarzają się u nas bar-
dzo często, mniejszy samochód idealnie się sprawdzi. Poza tym 
ten tabor, którym obecnie dysponują nasi strażacy-ochotnicy ma 
już swoje lata i trzeba go zacząć sukcesywnie i powoli wymieniać. 
Staramy się utrzymywać gotowość bojową na dobrym poziomie, 
aczkolwiek wymagania są coraz większe. Zarówno te dotyczące 
sprzętu, jego jakości, ale i takich prozaicznych spraw jak badania 
lekarskie czy ubezpieczenie druhów. Zdajemy sobie sprawę, że ci 
którzy biorą udział w akcjach, działają społecznie, ryzykują swoje 
życie i zdrowie więc trzeba im to w jakiś sposób zabezpieczyć 
na tyle, by nie daj Boże w przypadku jakiegoś wypadku nie oka-
zło się że strażak zostaje bez pomocy. Do takiej sytuacji nie moża 
dopuścić.

W tym roku minie dwadzieścia lat od momentu, w którym zo-
stał pan wójtem oraz dekada od wygranej w konkursie redakcji 
TVP, w którym zdobył pan tytuł Wójta Roku 2007. Jak zmienił się 
przez ten czas Przyrów i okoliczne miejscowości?

Siłą rzeczy przez dwie dekady wiele się zmieniło. Przede wszyst-
kim bardzo dużo w infrastrukturze. Ale także jeśli chodzi o rozbu-
dowę wodociągów. Kiedy zaczynałem swoją pracę w 1998 roku to 
jescze takie miejscowości jak Sygontka, Julianka, Sieraków, Smy-
ków, Knieja, Kopaniny nie miały wody. A w tej chwili w zasadzie 
98-99 proc. mieszkańców mamy podłączonych do wodociągów. 
Na tym jednak nie poprzestajemy. Czeka nas jeszcze wiele wy-
zwań.

Dziękujemy za rozmowę.



ZADBALI O RODZIME TRADYCJE
19 maja w hali sportowej przyrowskiej szkoły podstawowej od-
była się Etnostrada. W trakcie imprezy, której organizacji przy-
świecała idea kultywowania tradycji folklorystycznych, wystą-
piły dobrze znane w regionie, lokalne zespoły ludowe.

Wśród głównych bohaterów wieczoru nie zabrakło wielokrotnie 

nagradzanego na wielu przeglądach Zespołu Pieśni i Tańca Przy-
rowskie Nutki. Ta dziecięco-młodzieżowa formacja znana jest 
z wykonywania tańców nie tylko wywodzących się z regionu czę-
stochowskiego, ale również ze Śląska czy Lubelszczyzny.

Promocji kultury ludowej dopełniły działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury zespoły śpiewacze i obrzędowo-ludowe. Wystą-
piły Przyrowianki, Cyganeczki z Sygontki oraz Zalesianki z Zale-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów sic. Działający w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Przy-
rów organizatorzy przedsięwzięcia, zagwarantowali przybyłym 
nie tylko dobrą zabawę, ale i regionalny stół obfitości.

Wspomniane wydarzenie było też dobrą okazją do tego, by 
wszystkie zespoły folklorystyczne z terenu gminy zaprezentowa-
ły się w nowych strojach ludowych zakupionych w ramach pozy-
skanych środków unijnych.
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W STARCZY
pokaźnych kwot dofinansowania. Nie mieliśmy takich wydatków 
zabezpieczonych w tegorocznym budżecie. Nie mieliśmy i nie 
mamy. Trzeba było poszukać innego przewoźnika. Nawiązali-
śmy kontakt z firmą, która operowała już na naszym terenie. Od 
2006 roku działa już linia Tarnowskie Góry-Częstochowa obsłu-
giwana przez Uni-Metal z Koniecpola. Mieszkańcy byli zadowo-
leni z poziomu tych usług, więc nie było żadnego zaskoczenia, 
że z tym przedsiębiorstwem nawiązaliśmy bliższą współpracę. 
Wprowadziliśmy dodatkowe trzynaście kursów na linii Starcza-
-Częstochowa. Łącznie z tymi wcześniejszymi, funkcjonują obec-
nie dwadzieścia trzy połączenia. Co istotne, z budżetu gminy nie 
dopłacamy ani złotówki.

Wspomniał pan o docieraniu się. Co konkretnie miał pan              
na myśli?

– Odbieraliśmy sygnały, że były jednostkowe przypadki, że po-
dróżni nie mogli pojechać określonym kursem ze względu na 
pełne jego obłożenie. Chodzi tutaj o kwestię dostosowania tabo-
ru do liczby pasażerów o danej godzinie. Wiem, że przewoźnik 
szybko reagował i starał się rozwiązać niedogodności. Dostoso-
wał autobusy do potrzeb rynku. Nie mam już w tej chwili skarg. 
Mam nadzieję, że te problemy z transportem publicznym się już 
skończyły. Na jesieni mają być jeszcze lepiej dopracowane roz-
kłady jazdy, a z uwagi, że z firmą tą współpracuje również gmina 
Woźniki, prawdopodobnie będziemy mieć na terenie gminy nową 
linię. Będą to dwa kursy. Częstotliwość się więc jeszcze poprawi.

A jakie są plany na najbliższy okres?
 
– W ubiegłym roku podpisaliśmy ze starostwem porozumienie 
na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej od 
Starczy do Łyśca, wraz z przebudową ulicy Częstochowskiej i Je-
sionowej w Łyścu. To zadania powiatu na naszym terenie w naj-
bliższym czasie, w których po części będziemy partycypować. 
Projekt został opracowany, a nawet starostwo złożyło wniosek 
na etap pierwszy, czyli szlak pieszy. Rozstrzygnięcie ma być do 
końca czerwca. Czekamy ponadto na rozstrzygnięcie jednego 
z konkursów unijnych. Staramy się o środki na termomoderni-
zację kilku budynków komunalnych w gminie. To duże jak dla nas 
zadanie. Wartość projektu to ponad 2,2 mln zł. Chcemy zmoder-
nizować obiekty jednostek ochotniczych straży pożarnych w Łyś-
cu i Rudniku Małym, budynek przedszkola oraz banku. Wcześniej 
rozmawialiśmy o odnawialnych źródłach energii, modernizacji 
gospodarstw naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że uda nam 
się pozyskać pieniądze na te cele i sprawić, by życie w naszej 
gminie było jeszcze bardziej wygodne i komfortowe. Co więcej? 
Z optymizmem patrzymy w przyszłość i przede wszystkim pra-
cujemy tak, by na ten optymizm było nas stać.

Dziękuję za rozmowę.

– I ja również dziękuję. Bardzo się cieszę, że w powiecie powstało 
wydawnictwo nastawione na informowanie mieszkańców o tym 
co się dzieje w okolicznych gminach. Życzę wam wytrwałości 
i sukcesu.

WIESŁAW SZYMCZYK: Z OPTYMIZMEM 
PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Z Wiesławem Szymczykiem, wójtem Starczy o obecnej sytuacji 
w gminie, realizowanych inwestycjach, a także planach na naj-
bliższe miesiące.

Jest pan włodarzem najmniejszej gminy w powiecie często-
chowskim. Jak zarządza się taką jednostką? To łatwe czy może 
raczej utrudnione zadanie?

– Dla kogoś z zewnątrz może się wydawać, że jest to proste za-
danie. Niewielka gmina, pięć sołectw, więc może powstawać wra-
żenie, że także problemów jest niedużo. Jednak są one podobne 
do tych w większych gminach. Mieszkańców jest dużo mniej, ale 
zadania do wykonania są identyczne, bo potrzeby ludzi wszędzie 
są takie same. Na naszym terenie nie ma dużych zakładów, od 
których podatki mogłyby znacząco zasilać budżet. Dysponując 
sumą na poziomie 13 mln zł musimy rozważnie gospodarować 
pieniędzmi, by zapewnić dobrą jakość administrowania powie-
rzonymi nam zadaniami, a jednocześnie zabezpieczyć środki na 
rozwój gminy i wykonanie niezbędnych dla mieszkańców inwe-
stycji.

Czy gmina nie ma terenów, które mogłaby zaproponować po-
tencjalnym inwestorom?

– Historycznie rzecz ujmując, mieszkańcy oparli się kolektywi-
zacji, więc po upadku starego systemu nie było czego komuna-
lizować. Można pozyskać tereny od prywatnych właścicieli, ale 
istotne jest w jakim celu, pod jakie inwestycje? Nie mogą to być 
żadne przedsięwzięcia, które mogłyby być uciążliwe, jakkolwiek 
szkodzić mieszkańcom czy środowisku. Odpadają też te związane 
przede wszystkim z przetwarzaniem czy gromadzeniem odpa-
dów. Mieszkańcy sobie tego nie życzą. Z sąsiedztwa autostrady 
również nie skorzystamy. Będzie co prawda przebiegać przez te-
ren gminy, jednak nie ma i nie będzie zjazdów, więc też trudno 
oczekiwać, by pojawiły się firmy logistyczne, które lokują bazy 
przy głównych ciągach komunikacyjnych.

Jednakże wskaźnik wydatków majątkowych kształtuje się na 
poziomie prawie 25 proc. budżetu. To bardzo dobry wynik.

– Realizacja inwestycji w takiej skali nie byłaby możliwa bez po-
zyskiwania środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i tych 
z budżetu państwa czy funduszy pomocowych. Każdego roku in-
westujemy, zawsze z udziałem środków zewnętrznych. W minio-
nych siedmiu latach złożyliśmy trzydzieści sześć wniosków. Tylko 
jeden projekt nie uzyskał dofinansowania. W najbliższym czasie 
złożymy trzy kolejne.

A ile to łącznie było pieniędzy?

– Prawie 11 mln zł. Lwią część z tych środków wykorzystaliśmy 
na budowę odcinków wodociągów, kanalizacji i dróg. Rozbudo-
waliśmy Gminny Ośrodek Zdrowia, wybudowaliśmy zaplecze 
boiska sportowego i świetlicę wiejską we Własnej. Wykonaliśmy 
termomodernizację szkoły podstawowej w Starczy, ale również 
zrewitalizowaliśmy nasze miejscowości poprzez zagospodarowa-

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel nie ich centrum. Powstały ponadto boiska, place zabaw i miejsca 
aktywności ruchowej.

Jakie zadania zrealizuje gmina w tym roku?

– Największą inwestycją jest budowa wodociągów i kanalizacji 
sanitarnej w Łyścu, przy ulicy Strażackiej i na osiedlu. Jest tam 
kilka uliczek do zwodociągowania, trochę więcej do skanalizowa-
nia. Prace prowadzone będą w dwóch etapach. Najpierw wodo-
ciąg, następnie kanalizacja. Koniec prac przewidujemy w czerwcu 
przyszłego roku. Pozyskaliśmy na ten cel 1,03 mln zł dotacji unij-
nej. Całkowity koszt to 1,9 mln zł. Kolejnym jest zbliżająca się już 
ku końcowi przebudowa boiska piłkarskiego w Starczy. Od wielu 
lat mieszkańcy czekali, by było porządne boisko, takie z praw-
dziwego zdarzenia, z murawą trawiastą. Powinno służyć bardzo 
długo, gdyż będzie odwodnione i nawadniane, z trybunami na 
sto czterdzieści miejsc. Chcemy je oddać do użytku w lipcu tego 
roku. Jako jedyna gmina w subregionie północnym pozyskaliśmy 
252 tys. zł ministerialnej dotacji na taki cel. Wartość projektu to 
z kolei ponad 570 tys. zł. Jest jeszcze kilkanaście zadań, które 
wskazali sami mieszkańcy poszczególnych miejscowości w ra-
mach funduszu sołeckiego. Przeznaczymy na nie około 120 tys. zł.

Wspomniał pan wcześniej o projektach, na które wkrótce bę-
dziecie chcieli pozyskać fundusze. Na co one będą przeznaczo-
ne?

– W tym roku przyjęliśmy i wdrażamy plan gospodarki niskoemi-
syjnej. Wyszczególniliśmy w dokumencie jakie inwestycje w tym 
zakresie chcemy przeprowadzić, nie tylko w obszarze budynków 
użyteczności publicznej, ale przede wszystkim modernizacji go-
spodarstw domowych. Te trzy wnioski są właśnie z tym związane. 
Pod koniec maja złożymy dwa. Pierwszy w systemie grantowym 
na kolektory słoneczne, fotowoltaikę i wymianę pieców na spala-
jące biomasę. Drugi dotyczył będzie fotowoltaicznego oświetle-
nia ulicznego. Gmina nam się rozrasta, powstają nowe ulice. Nie 
ma na nich oświetlenia, nawet tradycyjnego. Chcemy skorzystać 
z tej szansy i pozyskać nowoczesne urządzenia. Do końca czerw-
ca natomiast chcemy złożyć wniosek o wsparcie wymiany pieców 
na gazowe i biomasowe, z czego udział procentowy w projekcie 
pierwszej kategorii urządzeń ma być dominujący.

A jak układa się współpraca z lokalnymi wspólnotami, stowa-
rzyszeniami?

– Żyjemy w małej społeczności, wszyscy się dobrze znamy i mu-
simy wspierać. Bardzo dobrze współpracujemy z klubem spor-
towym. W ubiegłym roku pozyskał pieniądze na budowę boiska 
rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z elementami siłowni ze-
wnętrznej, a w tym roku – na budowę miejsca rekreacji w miej-
scowości Starcza. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać bo-
wiem dotację w wysokości 100 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Jako jedni z pierwszych w powiecie wprowadziliście komunika-
cję niezależną od częstochowskiego PKS-u. Jak to funkcjonuje?

– Wszystko się dociera. Zostaliśmy niejako zmuszeni do poszuki-
wania alternatywy. Obecny zarząd PKS-u zażądał od nas bardzo 

Mieszkańcy zainteresowani przystąpieniem do projektu gran-
towego na wymianę źródeł ciepła, mogą już składać ankiety. 
Urzędnicy będą je przyjmować do 22 czerwca, ale nie warto cze-
kać z tym na ostatnią chwilę. 

Gmina chce się ubiegać o unijną dotację na likwidację wysoko-
emisyjnych kotłowni w gospodarstwach domowych mieszkań-
ców. Mają one zostać zastąpione opalanymi gazem lub biomasą. 
Celem projektu jest bowiem zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych. 
W projekcie przewiduje się dofinansowanie zakupu efektywne-
go ekologicznie źródła ciepła do ogrzewania oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 

W przypadku pozyskania grantu dotacja ma wynieść do 95 proc. 
kosztów inwestycji, maksymalnie do 15 tys. zł. Trzeba jednak speł-
niać kluczowy warunek. Chętni na grant, w chwili składania wnio-
sku, nie mogą zalegać z jakimikolwiek opłatami na rzecz gminy. 
Jeśli okaże się, że figurują jako dłużnicy, ankieta zostanie odrzu-
cona.

Projekt grantowy zakłada, że deklarowana inwestycja w całości 
pokrywana jest ze środków własnych inwestora. Sięgający 95 
proc. zwrot poniesionych kosztów, nastąpi w przeciągu miesiąca 
od momentu przedstawienia faktury w urzędzie.

W budynkach osób, które przystąpią do projektu zostanie wyko-
nany uproszczony audyt energetyczny. Koszt tego działania jest 
ponoszony przez gminę. Grantobiorca ma jednakże obowiązek 
udostępnić nieruchomość do oględzin. 

Wszelkich informacji o zasadach i warunkach uczestnictwa moż-
na uzyskać w specjalnie w tym celu utworzonym punkcie konsul-
tacyjnym. Czynny jest on w każdy wtorek w godzinach od 13 do 
16. Najbliższe dyżury przypadną więc na 5, 12 i 19 czerwca. 

Piotr Biernacki

PRZYJMUJĄ WNIOSKI NA 
WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
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