
CZY PKS ZBANKRUTUJE 
JESZCZE W TYM ROKU?

Egzemplarz bezpłatny l nakład 20.000 l ISSN 2545-1545 l nr 3/2018 facebook.com/wPowiecie

POZYSKALI DUŻE PIENIĄDZE
NA TERMOMODERNIZACJĘ

STRAŻACY Z RUDNIKA
WIELKIEGO WICEMISTRZAMI

BURMISTRZ BLACHOWNI:
REALIZUJEMY AMBITNY PLAN

TŁUMY NA KŁOMNICKIM
FESTIWALU ZZA MIEDZY

12

GMINA POCZESNA FETOWAŁA
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Ulicami osiedla przeszedł barwny korowód zespołów folklo-
rystycznych, a także odbył się przegląd w ramach Jura ROK 
Festiwal. Były dmuchańce, karuzela, stoiska gastronomicz-
ne.

17

SĄ PIENIĄDZE NA SZKOLENIA
DLA SETKI MIESZKAŃCÓW
Gmina wzięła udział w konkursie, który ma na celu rozwój 
kompetencji cyfrowych mieszkańców. Wniosek uzyskał ak-
ceptację i dzięki temu ponad sto osób będzie mogło pod-
nieść swoje umiejętności. Nabór ruszy w sierpniu.
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Mstowscy urzędnicy mają niewątpliwy powód do zadowole-
nia. Udało się im bowiem pozyskać aż 2,1 mln zł z funduszy 
unijnych na termomodernizację budynków szkół w Mału-
sach Wielkich oraz Mstowie.

chowni od połowy czerwca funkcjonuje jedna trzecia z dotych-
czasowych połączeń.

Artur Piekacz został odwołany ze swojej funkcji na początku 
czerwca. Jego obowiązki przejął Dariusz Jadczyk, wiceprzewod-
niczący rady nadzorczej. Jednocześnie rozpisano konkurs na no-
wego szefa zarządu.

Nagłe zmiany kadrowe implikują pytanie, co się dzieje w często-
chowskiej spółce? Czy utrata w tym roku sporego rynku przewo-
zów nie pogorszyła i tak jej trudnej od kilku lat sytuacji finanso-
wej? Tym bardziej, że bardzo niepokojące informacje o kondycji 
przewoźnika wybrzmiały 21 czerwca podczas sesji rady powiatu. 
Starosta nadmienił bowiem, że władze przedsiębiorstwa prosiły 
w tym miesiącu o pomoc i wsparcie finansowe ich działalności.

– Pełniący obowiązki prezesa Dariusz Jadczyk już zdążył mnie od-
wiedzić z propozycją, żeby powiat poratował PKS finansowo, bo 
są w katastrofalnej sytuacji. Jak nie znajdzie wsparcia w gminach 
i w powiecie to firma ta ma spore szanse, żeby nie przetrwać do 
końca roku. Ja nie wiem jak my moglibyśmy wspomagać bankruta, 
ale prezes liczy na jakiś cud, że samorządy mu pomogą – mówił 
Krzysztof Smela.

Jaka przyszłość rysuje się przed przewoźnikiem i jak słowa sta-
rosty komentuje pełniący obowiązki prezesa PKS-u Dariusz 
Jadczyk? 

- Myślę, że ta wypowiedź pana starosty poszła troszeczkę za 
daleko. Doszliśmy do takiego momentu, że sytuacja finansowa 
jest trudna, ale nie beznadziejna - przekonuje. - Musimy zacząć 
jeszcze bardziej starannie liczyć koszty i podejmować rozmowy 
z wójtami czy burmistrzami. Nie jest to rzeczą łatwą, bo jesteśmy 
w roku wyborczym. Przyjęli oni na siebie określone zobowiązania 
i pewnie wielu z nich nie ma rezerwy finansowej, którą mogliby 
wesprzeć przewozy. Ich też należy rozumieć. Ale musimy szukać 
złotego środka, jakiegoś konsensusu, który pozwoliłby utrzymać 
zdecydowaną większość dotychczasowych linii. Problem jest po-
ważny, ale wierzę, że kierując się dobrą wolą i zdrowym rozsąd-
kiem znajdziemy takie rozwiązania, które z jednej strony pomogą 
firmie PKS, a z drugiej mieszkańcy będą mieli pewność, że jak 
kurs jest na rozkładzie jazdy, to autobus na pewno przyjedzie - 
dodaje Jadczyk.

Według starosty częstochowskiego przewoźnik jest w katastro-
falnej sytuacji finansowej. Kierownictwo spółki chce, by powiat 
zasilił konto przedsiębiorstwa zastrzykiem gotówki. - Nie wiem 
jak moglibyśmy wspomagać bankruta - dziwi się jednak Krzysz-
tof Smela. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Częstochowie 
poszukuje nowego prezesa zarządu. Rada nadzorcza spółki od-
wołała z tego stanowiska Artura Piekacza, desygnując jednocze-
śnie do tymczasowego pełnienia obowiązków Dariusza Jadczyka, 
członka rady nadzorczej. PKS jest jednym z największych prze-
woźników w regionie, zapewniającym mieszkańcom okolicznych 
gmin połączenia komunikacyjne z Częstochową. Jego funkcjono-
wanie i kondycja budzi więc, co oczywiste, duże zainteresowa-
nie. Zarówno pasażerowie, jak i włodarze poszczególnych gmin 
od wielu miesięcy zgłaszali szereg zastrzeżeń co do współpracy 
z tym przedsiębiorstwem.

Sytuacja wewnętrzna spółki związana z niedostateczną kadrą 
kierowców, problemami finansowymi i organizacyjnymi powodo-
wała, że autobusy kursowały nieregularnie, a przejazdy były od-
woływane lub pojazdy po prostu nie pojawiały się o wyznaczonym 
czasie na przystankach. Korzystający z usług mieli niejednokrot-
nie spory kłopot z dotarciem do szkół czy miejsc pracy, a szwan-
kująca polityka informacyjna potęgowała obraz wszechobecnego 
chaosu.

Były już prezes PKS-u konsekwentnie realizował proces elimi-
nowania nierentownych kursów z rozkładów jazdy. Wielokrotnie 
w swoich wypowiedziach zaznaczał, że likwidowane będą defi-
cytowe połączenia. Zapowiadał też, że kończy ze „sponsorowa-
niem” gminom komunikacji. Wedle jego założeń, samorządy miały 
w dużo większym stopniu partycypować finansowo w kosztach 
utrzymywania przewozów.

W rezultacie, kilka gmin wycofało się z formalnej współpracy 
z przewoźnikiem. Przestały dopłacać. Konopiska i Blachownia 
wdrożyły własną komunikację, a Starcza znalazła alternatyw-
ne rozwiązanie porozumiewając się z prywatną firmą, która od 
kilku lat operuje na ich terenie. Piekacz całkowicie wycofał więc 
w marcu autobusy z Konopisk i ze Starczy, a na obszarze Bla-

Piotr Biernacki, fot. PKS Częstochowa
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W pierwszych dniach czerwca w Poczesnej odbyło się III Lokal-
ne Forum Biznesu. Oprócz właścicieli firm w sali konferencyj-
nej przy hali sportowej, pojawili się przedstawiciele samorządu, 
Funduszu Górnośląskiego, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczo-
ści oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Spotkanie adresowane było nie tylko do osób już prowadzących 
swoje biznesy, ale także do kadry zarządzającej i tych, którzy za-
stanawiają się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodar-
czej. 

- W gminie zarejestrowanych jest ponad tysiąc firm. To jasno 
pokazuje, że ludzi przedsiębiorczych u nas nie brakuje - prze-
konywał Robert Chądzyński, pomysłodawca i współorganizator 
wydarzenia. - Cieszę się, że na kolejną edycję Forum udało się za-
prosić do naszej miejscowości przedstawicieli instytucji, które na 
terenie województwa wspierają aktywnych i przedsiębiorczych 
ludzi. W końcu nie co dzień do mniejszych ośrodków, zwłaszcza 
podmiejskich, docierają informacje na temat instrumentów fi-
nansowania z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy - mówił.

Podczas spotkania uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad tym 
jak będzie wyglądał rynek pracy w gminie za dziesięć czy piętna-
ście lat. Próbowano odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących 
kierunków rozwoju poszczególnych branż na gruncie lokalnym, 
zapotrzebowania na pracowników i ich kwalifikacji, a także na 
temat sposobów odpowiadania na potrzeby i oczekiwania ludzi 
biznesu. Rozmawiano o zasobach infrastrukturalnych i ofercie 
inwestycyjnej. Podnoszono kwestię wynagrodzeń i konkurencji.

- Konkurencyjność to słowo, które robi ogromną karierę - kon-
tynuował Chądzyński. - Można mówić o konkurencyjności firm, 
które dostarczają produkty lub usługi na podobnym runku. 
Można też mówić o konkurencyjności regionów jako miejsca 
prowadzenia biznesu. W jednym miejscu jest lepszy klimat dla 

W GRONIE PRZEDSIĘBIORCÓW I URZĘDNIKÓW ZASTANAWIALI 
SIĘ JAK POMÓC LOKALNEMU BIZNESOWI

przedsiębiorczych, a w innym dostęp do zasobów rynku pracy. 
Przykładem mogą być Radomsko i Tychy. Czy może przełożyć się 
to na nasze gminne realia? - dopytywał zaproszonych panelistów.

Przedstawiciel lokalnego samorządu przedstawił ofertę jaką dla 
biznesu ma gmina. Marcin Biernat i Piotr Krawczyk z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Katowicach omówili natomiast sytuację 
na rynku pracy w regionie, jak również podzielili się wiedzą na 
temat zatrudniania obcokrajowców. Z kolei Bożena Rojewska 
z Funduszu Górnośląskiego przedstawiła instrumenty finansowe 
dla mikro, małych i średnich firm. Adriana Witkowska-Konieczny 
ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości opowiedziała o progra-
mach dotacyjnych.

- Śląskie stara się dbać o wszystkie grupy swoich mieszkańców. 

Adrian Biel, fot. Stowarzyszenie w Gminie Poczesna
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Od 12 do 18 lipca mieszkanki powiatu częstochowskiego liczą-
ce od 50 do 69, wiosen będą miały okazje nieodpłatnie poddać 
się badaniu mammograficznemu. Mobilna pracownia zawita do 
Lelowa, Blachowni, Kłomnic, Mykanowa, Koniecpola, Mstowa 
i Dąbrowy Zielonej.

Akcja realizowana jest w ramach populacyjnego programu wcze-
snego wykrywania raka piersi. Kobiety, które ukończyły pięćdzie-
siąty rok życia mogą wykonywać badanie nieodpłatnie, co dwa 
lata. Warto o tym pamiętać, bowiem wraz z wiekiem wzrasta ry-
zyko zachorowania na nowotwór. Badanie nie wymaga skierowa-
nia od lekarza, trwa zaledwie kilka minut i polega na zrobieniu 
czterech zdjęć rentgenowskich. Co ważne, jest całkowicie bez-
pieczne.

– Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem 
w zwalczaniu raka piersi – tłumaczy dr Małgorzata Cymerman 
z Lux Med, firmy której pracownia mammograficzna odwiedzi 
powiat. – To obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego 
z użyciem minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. 
W jego trakcie wykonuje się po dwa zdjęcia każdej piersi. Badanie 
pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych w bar-
dzo wczesnym etapie rozwoju. W czasie kiedy nie są one wyczu-
walne przez samą kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa 
szansę wyleczenia – podkreśla.

By móc się przebadać, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. 
Chęć uczestnictwa można zgłaszać od poniedziałku do soboty 
dzwoniąc pod numer telefonu 58 666 24 44. Możliwa jest także 
rejestracja przez internet. Wystarczy wypełnić formularz, który 
znajduje się pod adresem mammo.pl/formularz.

Badania odbywać się będą w:
 
Lelowie - 12 lipca (ul. Szczekocińska 18)
Blachowni - 12-13 lipca (ul. Sienkiewicza 22)
Kłomnice - 13 lipca (ul. Strażacka 20)
Mykanów - 17 lipca (ul. Samorządowa 1)
Koniecpol - 17 lipca (ul. Armii Krajowej 2)
Mstów - 18 lipca 2018 (ul. 16 Stycznia 14)    
Dąbrowa Zielona - 18 lipca (ul. Kościuszki 47)    
 
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników 
z poprzednich konsultacji, dlatego warto przynieść ze sobą doku-
mentację medyczną z poprzednich mammografii.

PANIE BĘDĄ MOGŁY
BEZPŁATNIE SIĘ ZBADAĆ
Adrian Biel

Ludzie przedsiębiorczy również mogą otrzymać wsparcie w ra-
mach działań instytucji podległych samorządowi województwa - 
podkreślała Marta Salwierak, radna sejmiku województwa.

Jak przekonywali prelegenci, wyzwań i problemów do rozwiąza-
nia, przed którymi stoi lokalny rynek jest bardzo wiele. 

- Trudno uciec od pytań o to jak powinno dzisiaj wyglądać pod-
noszenie jakości lokalnego rynku pracy i kompetencji pracowni-
ków czy też o to jak pozyskiwać kapitał? Istotną kwestią wydaje 
się być też problematyka związana z potencjalnymi sukcesjami 
i tak prozaiczną sprawą jak przekazanie firmy dzieciom. To są 
pytania, z jakimi dziś zmagają się przedsiębiorcy - przekonywał 
Robert Chądzyński. 

WYREMONTUJĄ KOLEJNE 
DROGI POWIATOWE

Wojewoda śląski przyznał promesy finansowe na odbudowę 
dróg zarządzanych przez częstochowskie starostwo. Pieniądze 
będą pochodzić z koordynowanego przez MSWiA programu 
usuwania skutków klęsk żywiołowych.

To drugie tegoroczne dofinansowanie z powodziówek. Wcześniej 
ministerstwo zagwarantowało 3,2 mln zł na przebudowę drogi 
od Widzowa do DK 91, w gminie Kruszyna, a na terenie kłomnic-
kiego samorządu – szlaku w Rzerzęczycach. Tym razem 7,4 mln 
zł dotacji ma wspomóc odbudowę niemal dziesięciu kilometrów 
powiatowych traktów.  

Głównym zadaniem będzie przebudowa prawie 6,5 kilometra 
drogi nr 1098. Prace mają być przeprowadzone na dwóch odcin-
kach. Pierwszy z nich biegnie w gminie Przyrów. W jej obszarze 
wyremontowane zostanie blisko 3,5 kilometra od Julianki do Sie-
rakowa. Kolejne trzy kilometry, na odcinku od Konstantynowa do 
Podlesia, to zadanie na terenie samorządu Lelowa.

Modernizacja obejmie też trzykilometrowy odcinek drogi powia-
towej nr 1041 w gminie Janów, konkretnie od Małusów Wielkich 
do miejscowości Żuraw.

Piotr Biernacki

Podczas ostatniej sesji rady powiatu, przedstawiciele tego gre-
mium ustalili granice okręgów wyborczych i określili jaka licz-
ba radnych będzie wybierana w poszczególnych obszarach na 
jesieni. W stosunku do poprzedniej uchwały, której korzenie 
sięgają 2010 roku, tegoroczny projekt zawierał kilka istotnych 
zmian.

Mieszkańcy powiatu wskażą dwudziestu pięciu swoich reprezen-
tantów, wybieranych w siedmiu okręgach wyborczych. Modyfika-
cji uległy granice dwóch z nich. W kolejnym natomiast zwiększy 
się liczba mandatów.

Reforma dotyczy dotychczasowego okręgu numer 3, który swym 
zasięgiem obejmował gminy Mykanów i Kruszynę. Wybieranych 
było z niego czterech radnych. Teraz obszar samorządu Myka-
nowa ma stać się samodzielnym obwodem, na który przypadną 
trzy mandaty. Kruszyna z kolei przyłączona została do Kłomnic, 
czyli okręgu numer 4. Pomimo znacznego poszerzenia granic, na 
ten rejon mają przypadać, podobnie jak do tej pory, trzy miejsca 
w radzie.

Liczba przedstawicieli zwiększy się z kolei w okręgu numer 7, 
obejmującym terytorialnie gminy Janów, Lelów i Olsztyn. Jak 
można przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały, podykto-
wane jest to wzrostem liczby ludności w tym rejonie.

Jak mają wyglądać granice okręgów wyborczych do rady powiatu 
według nowej uchwały?

Okręg nr 1 – Blachownia, Konopiska – 4 mandaty
Okręg nr 2 – Kamienica Polska, Poczesna, Starcza – 4 mandaty
Okręg nr 3 – Mykanów – 3 mandaty
Okręg nr 4 – Kłomnice, Kruszyna – 3 mandaty
Okręg nr 5 – Mstów, Rędziny – 4 mandaty
Okręg nr 6 – Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów – 3 mandaty
Okręg nr 7 – Janów, Lelów, Olsztyn – 4 mandaty

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

ZMIENILI GRANICE
OKRĘGÓW WYBORCZYCH
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ZJECHALI DO KONOPISK Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

9 czerwca na murawie stadionu w Konopiskach odbyły się Wo-
jewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. Zwycięzcy będą reprezentować śląskie w ogólno-
polskich zmaganiach.

- Łącznie w turnieju wzięło udział 79 ekip. 25 męskich, 21 kobie-
cych, 15 drużyn dziewczęcych oraz 18 drużyn chłopców - infor-
muje Jerzy Żurek, wójt Konopisk i gospodarz wydarzenia.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach z zakresu ćwiczeń 
bojowych, a także sztafety pożarniczej 7x50 metrów z przeszko-
dami. Spośród mężczyzn najlepsi byli druhowie z Rogoźnik w po-
wiecie będzińskim. Na drugiej lokacie uplasowali się ich koledzy 
z Rudnika Wielkiego w powiecie częstochowskim. Trzecie miej-
sce zajęli strażacy z Niezdary, miejscowości położonej w powiecie 
tarnogórskim.

W przypadku pań bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki 
z Wierbki w powiecie zawierciańskim. Tuż za nimi sklasyfikowane 
zostały druhny z Roszkowa. To z kolei wieś położona w powie-
cie raciborskim. Kolejne miejsce na podium przypadło w udziale 
ochotniczkom z Twardowic, które leżą w powiecie będzińskim.

Rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy na dystansie 400 metrów 
z przeszkodami to konkurencje, które obowiązywały uczestników 
Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
W klasyfikacji chłopców prym wiedli zawodnicy ze Sławikowa 
w powiecie raciborskim. Drugie miejsce zajęła ekipa ze wspo-
mnianych już wcześniej Rogoźnik, trzecie - młodzi druhowie 
z Truskolas w kłobuckim.

Natomiast jeśli chodzi o drużyny dziewczęce, to tutaj pierwsze 
miejsce na podium przypadło reprezentantkom Świbia w powie-
cie gliwickim. Ustroń Nierodzim w cieszyńskim mógł cieszyć się 
drugim wynikiem, a trzeci wywalczyły druhny z Wilkowic z po-
wiatu bielskiego.

- Wyszkolenie strażaków ochotników z każdym rokiem jest co-
raz wyższe. Było to też bardzo widoczne podczas tych zawodów 
- mówi Henryk Kiepura, członek zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jednocześnie starosta kło-
bucki. - Dziękuję strażakom za tak wysoki poziom rywalizacji 
i jednocześnie pragnę złożyć serdeczne podziękowania i gratula-
cje dla zwycięzców, uczestników, a także wszystkich osób zaan-
gażowanych w przygotowanie tego wydarzenia – dodaje.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez organizatorów. Najlepsi będą reprezentować woje-
wództwo śląskie podczas Krajowych Zawodów Sportowo-Pożar-
niczych OSP.

Imprezę zorganizowała Komenda Wojewódzka Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Katowicach, Oddział Wojewódzki Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych województwa śląskiego, Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Urząd 
Gminy Konopiska.

Adrian Biel, fot. GCKiR, arch. Henryka Kiepury
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O funkcjonowaniu gminy w ciągu ostatnich lat, inwestycjach i naj-
bliższej przyszłości rozmawiamy z Sylwią Szymańską. 

To pani pierwsza kadencja. Jak oceniłaby pani ten okres? Jak 
zmieniła się Blachownia przez ten czas?

Najbardziej właściwą oceną będzie ocena mieszkańców i osób, 
które odwiedzają Blachownię. Z mojej perspektywy zmieniła się 
ona bardzo. Oczywiście na plus, zarówno w aspekcie infrastruk-
turalnym jak i społecznym.

Z jakimi wyzwaniami głównie musiała się pani mierzyć?

Na pierwszym planie wyróżniłabym przygotowanie i uchwalenie 
strategii rozwoju gminy do roku 2030. To niezwykle ważny doku-
ment, który jasno określa wyobrażenie i kierunki założonego roz-
woju. Skrupulatna realizacja nakreślonych celów jest szansą, by 
rozwój Blachowni był trwały. W bieżącej kadencji udało się nam 
ponadto wrócić na mapę kanalizacyjną. Jesteśmy w piątej nowe-
lizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
i masterplanie, co umożliwia nam skuteczne aplikowanie o środ-
ki na działania kanalizacyjne. Tego również wcześniej nie było. 
Może nie jest to coś co można zobaczyć, ale na pewno dla gminy 
to duży sukces dokumentacyjny.

To pozytywnie rokuje na przyszłość.

Tak, racja. Założyliśmy duży projekt kanalizacyjny Ostrów i Łojek. 
Niestety ze względu na brak ogłoszenia konkursu przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizo-
waliśmy go tylko w części. Niemniej jednak mamy pełną doku-
mentację i jesteśmy przygotowani, by skutecznie złożyć wnioski 
jak tylko konkursy będą ogłaszane.

A co udało się zrobić?

Ilość wykonanych inwestycji, jak również pozyskanych na nie 
funduszy zewnętrznych znacznie przewyższa zsumowaną licz-
bę zadań w poprzednich kadencjach. Przede wszystkim do-
kończyliśmy wcześniej niezrealizowaną budowę strażnicy OSP 
w Blachowni. Dzisiaj jest ona w pełni wykorzystywana zarówno 
przez straż pożarną, jak i osoby korzystające z sali konferencyj-
nej. Nowoczesnej, doposażonej w sprzęt multimedialny. Ponadto 
uruchomiliśmy targowisko „Mój Rynek”. Dobudowaliśmy parkingi 
i strefę sprzedaży w obiektach zamkniętych, dzięki czemu funk-
cjonuje ono przez cały tydzień. Nie sposób zapomnieć o naszym 
przedszkolu. Mamy piękną placówkę oświatową, która mogłaby 
być wzorem dla innych w powiecie. Jest to nasza duma, bo oprócz 
zmiany stricte wizualnej, zmieniła się również oferta edukacyjna 
dla dzieci. Jednym z jej elementów jest pracownia integracyjna.

Jadąc do urzędu nie sposób nie zauważyć rozmiaru obecnie pro-
wadzonych prac. Sporo się tutaj buduje.

Bardzo mnie to cieszy. Realizujemy ambitny plan rewitalizacji 
centralnej części miasta. Na kluczowe dla gminy zadania pozy-
skaliśmy ponad 35 mln zł z funduszy zewnętrznych. To kwota 
bez precedensu w historii miasta. Największą, najkorzystniejszą 
i oczekiwaną od lat inwestycją jest rekultywacja, oczyszczenie 
i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika. W obecnej kadencji 
przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i uzyskaliśmy dofinan-
sowanie. Zajął on pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie 
NFOŚiGW i w efekcie jest teraz realizowany. Trwają prace po-
rządkujące teren wokół zbiornika oraz jego odmulanie. Drugim 
ważnym zadaniem jest zagospodarowanie centrum Blachowni 
i budowa centrum przesiadkowego. Inwestycja również jest już 
w toku i pozytywnie wpłynie na wygląd zaniedbanej do tej pory 
centralnej części miejscowości. Naprzeciwko urzędu miejskie-
go gruntownie remontujemy tzw. Prażynkę. Dolna część prze-
znaczona zostanie na lokale usługowe, natomiast górna będzie 
wykorzystywana przez organizacje społeczne, pozarządowe. 
Ponadto udało nam się odzyskać na cele społeczne budynek daw-
nego pałacyku myśliwskiego, późniejszej szkoły. Umowa na jego 
adaptację pod potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej już zosta-
ła podpisana. Bardzo nas to cieszy, gdyż jest to budynek w cen-
tralnej części Blachowni. Reprezentacyjny, z wspaniałą historią. 
Kolejnym dużym projektem jest rewitalizacja pasa zieleni wzdłuż 
ulicy Sienkiewicza. W miejscu dawnego parku, który ucierpiał 
w wyniku wichury, powstanie nowy, bardzo ładny. Pojawią się na-
sadzenia kilkunastu gatunków drzew, roślin, kwiatów. Powstanie 
też fontanna. Zyskamy naprawdę piękny teren do wypoczynku.

Co się w gminie dzieje w zakresie infrastruktury drogowej?

Przebudowane zostało kilkanaście kilometrów szlaków na terenie 
gminy, dzięki czemu znacząco poprawiła się jakość życia miesz-
kańców. I wciąż te remonty realizujemy. Ogłaszamy nowe prze-
targi na tego typu zadania. Ponadto pozyskaliśmy środki na wy-

mianę oświetlenia. W całej gminie wymieniliśmy stare lampy na 
ledowe. Projekt ten, kosztujący ponad 2 mln zł, również w części 
finansowany był ze środków unijnych. Dzięki temu mamy spo-
re oszczędności na rachunkach za prąd. W skali roku sięgają one 
około 60 tys. zł, więc w perspektywie środki te będzie można 
w jakiś sposób wykorzystać.

Ale pojawiają się głosy czy też nie wszystkim podoba się, że za-
kres tych inwestycji, które obecnie są prowadzone, zmienią Bla-
chownię z zielonej w betonową. Jak się pani do tego odniesie?

To stwierdzenie kolportowane głównie przez te osoby, które 
z krytykowania naszej pracy uczyniły podstawową formę wła-
snej działalności. Wynika po prostu z nieznajomości tych pro-
jektów. Na pewno nie zmieniamy Blachowni w betonową, wręcz 
przeciwnie. Naszym hasłem reklamowym, promującym gminę 
jest naturalność. „Naturalnie Blachownia” i to w kilku aspektach. 
Przede wszystkim przyrody i natury. Gmina jest naprawdę piękna 
i zielona. Znajduje się tutaj bardzo dużo lasów, wspaniałe tereny 
rekreacyjne i absolutnie nie jest naszym celem jej betonowanie. 
Większość nieprzychylnych komentarzy pochodzi od osób, które 
nie dysponują żadną wiedzą na ten temat. Mało tego, nie chcą one 
wiedzieć jak te projekty będą wyglądać. Staramy się o tym oczy-
wiście rzetelnie informować. Ci, którzy dostrzegają skalę pro-
wadzonych zmian na pewno nie uważają, że miejscowość będzie 
zabetonowana. Ci, którzy to mówią też się o tym na własne oczy 
w końcu przekonają. Ponadto trudno mówić o betonowaniu, sko-
ro za niemal 3 mln zł nasadzimy roślin. To teraz część parku była 
betonowa, bo znajdowała się tam wysepka, na której były stoły 
wykonane z tego materiału, z których nikt nie korzystał. Trochę 
dalej znajdował się asfaltowy parking, na którym stawały samo-
chody ciężarowe. W żaden sposób mieszkańcy z tej przestrzeni 
nie mogli korzystać. Niedługo się to zmieni i mam nadzieję pozy-
tywnie zaskoczyć także i krytyków.

Mówiła pani o centrum przesiadkowym. Budujecie je z myślą, 
by służyło gminnym przewozom? Niemal równocześnie z roz-
poczęciem tej inwestycji uruchomiliście własny transport pu-
bliczny.

Tak, zgadza się. Ze względu na sytuację z PKS-em i na to, że kursy 
były co chwilę zawieszane, mieszkańcy mieli utrudniony dojazd. 
Przede wszystkim do Częstochowy. To w jakiś sposób wymusi-
ło na nas podjęcie, uważam odważnej decyzji, w zakresie próby 
wyłonienia operatora transportu na terenie gminy. Cieszę się, że 
wspólnie z radnymi podjęliśmy się tego zadania. Było to niewąt-
pliwie bardzo trudne, również z uwagi, że nie mieliśmy się na kim 
wzorować. Sami rozpoczęliśmy tę procedurę i też w pewnym za-
kresie musieliśmy się tego uczyć. Na szczęście przez cały proces 
przebrnęliśmy pozytywnie. Wyłoniliśmy wykonawcę i transport 
funkcjonuje już od początku maja.

Jak ocenia pani jego jakość?

Dwa miesiące to krótki odcinek czasu. Mam świadomość, że sys-
tem nie jest do końca doskonały. Są pewne uwagi mieszkańców, 
zresztą tego też się spodziewaliśmy. Przeprowadziliśmy ankiety 
i chcemy jeszcze w pewnym zakresie wyjść mieszkańcom na-
przeciw. Z pewnością będą korekty rozkładu jazdy. Życie poka-
zało, że w niewielkim zakresie są one konieczne i dziękuję każ-
demu za każdy głos w tym temacie. Wszystko się musi dotrzeć. 
Sama idea i działanie jest bardzo dobre. Spotykam się z samymi 
pozytywnymi komentarzami. Przede wszystkim na terenie gminy 
transport jest bezpłatny. Ma to wiele plusów. Mieszkańcy sołectw 
mogą bez przeszkód dostać się do centrum Blachowni. Już w tej 
chwili całe rodziny w sobotę czy w niedzielę przyjeżdżają, by so-
bie pospacerować nad stawem. Wiele osób decyduje się zostawić 
samochód i korzysta z tego transportu. Na pewno będzie miało to 
pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w okresie zimowym. Spo-
ro mieszkańców ze względu na oszczędności jeździło rowerami, 
niejednokrotnie już po zmroku. W tej chwili będą mogli korzystać 
z busów. Poza tym, same pojazdy mają niskopodłogowe wejścia 
i bez problemów mogą wsiąść matki z dziećmi, z wózkami czy 
osoby niepełnosprawne. Wzrosła niewątpliwie jakość i komfort 
przejazdów. Myślę, że mieszkańcy również są zadowoleni, a jak 
dopracujemy w okresie wakacyjnym rozkład jazdy, aby mieszkań-
ców w większym zakresie usatysfakcjonować, to naprawdę wpro-
wadzenie gminnych przewozów będzie bardzo dużym sukcesem.

Wspominała pani wcześniej o zmianach w aspekcie społecznym. 
Co konkretnie miała pani na myśli?

Podejmujemy szereg działań w zakresie wsparcia osób starszych. 
Organizujemy spotkania integracyjne, wyjazdy czy też zajęcia 
w zakresie poprawy kondycji. Mam tu na myśli choćby nordic 
walking. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. W naszej 
gminie działają bardzo aktywnie dwa koła emerytów i rencistów 
oraz uniwersytet trzeciego wieku. Wspieramy także wszystkie 
stowarzyszenia sportowe działające na rzecz poprawy fizycznej 
mieszkańców, rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Powstały 
już dwie bieżnie, a obecnie realizujemy duży projekt współfinan-
sowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Chodzi o tę budowę kompleksu boisk?

Dokładnie. Wkrótce powstanie pełnowymiarowe boisko hybrydo-
we do piłki nożnej i wielofunkcyjne boisko z poliuretanu. Staramy 
się szczególną troską i pomocą obejmować także osoby niepełno-
sprawne. Prowadzimy gminny klub środowiskowy dla osób nie-
pełnosprawnych oraz wspieramy dotacją w ramach zadań zleco-
nych stowarzyszenie działające w Domu Pomocy Społecznej. Co 
prawda jego organem prowadzącym jest starostwo powiatowe, 
ale przecież mieszkają tam nasi mieszkańcy. Ważnym efektem 
prowadzonych przez nas działań jest powstawanie na terenach 
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sołectw centrów integracyjnych. Praktycznie w każdym, dzięki 
funduszowi sołeckiemu i budżetowi obywatelskiemu takowe cen-
tra powstały. Mam tu na myśli place zabaw, altanki, siłownie ze-
wnętrzne. Każde sołectwo ma w tej chwili miejsce, gdzie miesz-
kańcy mogą się spotykać, gdzie odbywają się różnego rodzaju 
festyny. Wcześniej tego nie było. Samo wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego spowodowało, że mieszkańcy mają możliwość za-
decydowania na co chcą wydatkować 350 tys. zł z budżetu gminy. 
Aktywność mieszkańców w tym zakresie jest coraz większa. To 
cieszy, gdyż udaje nam się angażować społeczność w procesy po-
dejmowania decyzji. Mieszkańcy składają projekty, później są one 
głosowane i wybierane do realizacji. Dzięki temu, może nie duże 
kwotowo, ale jak najbardziej ważne dla ludzi potrzeby, można 
było załatwić i realizować. Poza tym udało nam się wypracować 
bardzo dobry model współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w naszej gminie.

Oprócz inwestycji, które naocznie możemy zaobserwować za-
pewne są jeszcze takie obszary, które wymagają modernizacji 
i rozwoju.

Cztery lata to tak naprawdę okres bardzo krótki. Z racji piastowa-
nej funkcji, informacje o potrzebach mieszkańców bezpośrednio 
do mnie docierają, więc też mam tę świadomość i wiedzę czego 
mieszkańcy potrzebują. Niektórych pomysłów zdradzić nie mogę, 
bo opozycja nie śpi i nie chciałabym, żeby ktoś moje autorskie 
plany później wykorzystał w kampanii wyborczej. W Blachowni 
jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Zresztą kierunek rozwoju 
nakreśla bardzo dokładnie i szczegółowo wspomniana już stra-
tegia rozwoju gminy. Dążymy do rozwijania miejscowości w kie-
runku rekreacyjno-turystycznym. Do wykorzystania powstającej 
infrastruktury do wypoczynku, ale przede wszystkim chcemy być 
gminą wygodną do życia dla mieszkańców. Z drugiej strony li-
czymy, że na zintensyfikowanie naszego rozwoju gospodarczego 
wpłynie bezpośrednie sąsiedztwo autostrady, że na naszych tere-
nach ulokują siedziby firmy, które stworzą kolejne miejsca pracy. 
Myślimy jak rozwinąć mieszkalnictwo. W ostatnich latach gmina 
nie wybudowała żadnych mieszkań. Zgłasza się wiele, szczegól-
nie młodych osób, które chciałyby takowe kupić, a my ten zasób 
mamy obecnie dość niewielki. Bazujemy na tym co mamy, a chęt-
nych do tego, by zamieszkać w Blachowni jest bardzo wiele.

Hasło „Naturalnie Blachownia” wprost kojarzy się z ekologią. 
Czy podejmujecie działania mające ograniczać tak wylansowa-
ną niską emisję?

Tych działań jest cały szereg. Wynikają one oczywiście z prze-
pisów prawa o ochronie środowiska, których musimy pilnować 
i na naszym terenie. Rozumiem, że chodzi o formy pomocy dla 
indywidualnych gospodarstw domowych?

Dokładnie.

Dopłacamy do wymiany pieców centralnego ogrzewania. Zdecy-
dowaną zmianą w zakresie dofinansowania jest kwota. Dotych-
czas był to 1 tys. zł. Udało nam się pozyskać dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc 
w tym momencie dofinansowanie wynosi już 4 tys. zł. Także o 300 
proc. jest ona większa. To znacząca zmiana. Ponadto w partner-
stwie z Poczesną i Porajem złożyliśmy wniosek do urzędu mar-
szałkowskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Miesz-
kańcy mieli możliwość zapisać się do projektu w takim zakresie 
w jakim im to odpowiadało. Zarówno na pompy ciepła, fotowol-
taikę czy solary. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Dofinan-
sowanie ma wynieść ponad 80 proc. i jest ono przewidziane dla 
około 250 gospodarstw.

Na koniec zmieńmy trochę tematykę. Jak układa się współpraca 
z OSP?

Chyba najlepiej by było, aby wypowiedzieli się tutaj panowie stra-
żacy, ale myślę, że druhowie nie mogą mieć większych zastrzeżeń 
co do naszej współpracy. Z mojej strony uwag nie ma, w każdej 
chwili na straż możemy liczyć. Decyzje w zakresie ich potrzeb 
są zazwyczaj pozytywne. Mamy jeszcze drugą jednostkę w Cisiu. 
Została również dosyć mocno doposażona. Wybudowaliśmy wia-
tę garażową, rozbudowaliśmy trochę strażnicę. Z budżetu oby-
watelskiego wymieniona została podłoga, ogrzewanie, założona 
została klimatyzacja. W tej chwili chcemy kupić nowy samochód. 
Gmina zarezerwowała na ten cel pół miliona zł. Kolejne 300 tys. 
zł pozyskaliśmy, także procedura jest już w toku. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku w podobny pojazd doposażymy jednostkę 
w Blachowni. Ponadto zastanawiamy się nad wprowadzeniem 
ekwiwalentu za wyjazdy na akcje ratownicze. Wiele gmin już 
to zrobiło. Komendant robi szacunki w tym zakresie i myślę, że 
w przyszłorocznym budżecie pozycja ta zostanie ujęta, by choć 
w części zrekompensować strażakom czas poświęcony na służbę 
i dbanie o nasze bezpieczeństwo.

Dużo się dzieje w gminie pod kątem imprez kulturalnych i ple-
nerowych. Co planujecie w najbliższych miesiącach?

Staramy się, by tych imprez było dużo. Cieszę się, że w ich orga-
nizację coraz mocniej włączają się stowarzyszenia. W najbliższym 
czasie, bo 29 lipca, odbędzie się duża impreza triathlonowa. To 
duże wydarzenie, które zawita do nas po raz trzeci. We wrześniu 
zakończy się część inwestycyjna w zakresie zagospodarowania 
terenu wokół zbiornika. Na tę okazję także szykujemy coś spe-
cjalnego. Odbędzie się między innymi koncert Sławomira i pokaz 
laserów na wodzie. Oprócz tego podejmujemy szereg mniejszych 
inicjatyw, które integrują naszą gminną społeczność.

Dziękuję za rozmowę.

AŻ SIEDEM INICJATYW SOŁECKICH MOŻE 
LICZYĆ NA WSPARCIE Z WOJEWÓDZTWA

Blachownia otrzyma prawie 50 tys. zł na realizację zadań 
w trzech miejscowościach. Pozyskane środki to pokłosie roz-
strzygniętego przez urząd marszałkowski konkursu na dofinan-
sowanie inicjatyw podejmowanych przez sołectwa.

Władze gminy wzięły udział w konkursie składając siedem pro-
jektów, które w ostatecznej fazie zyskały przychylność osób za-
siadających w zarządzie województwa. Ze swojej strony lokalny 
samorząd dołoży do nich jedynie 12,3 tys. zł.

Najwięcej zyska Stara Gorzelnia. Do tego sołectwa popłynie naj-
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większy strumień konkursowych funduszy. Na cztery z zaplano-
wanych zadań przeznaczone zostało w sumie 30 tys. zł. Dzięki 
tym pieniądzom gmina kupi pawilony namiotowe, a także za-
montuje urządzenia wielofunkcyjne, które pojawią się na placu 
zabaw. Powstaną zupełnie nowe obiekty małej architektury, a te 
istniejące obecnie czeka modernizacja. Spora część środków z tej 
puli pójdzie również na doposażenie centrum sportowo-rekre-
acyjnego.

Ostanie z wymienionych zadań będzie także realizowane w Nowej 
Gorzelni i Konradowie. Miejscowość Cisie z kolei, otrzyma ponad 
5 tys. zł na imprezy integracyjne, promujące wśród mieszkańców 
ideę samorządności.

W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ LIPCA ODBĘDZIE SIĘ
KOLEJNA EDYCJA DUŻEJ IMPREZY TRIATHLONOWEJ

Elemental Tri Series to wydarzenie, które ma na celu upo-
wszechnianie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu, 
promocję Blachowni, a także propagowanie aktywności fizycz-
nej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy. 

By wziąć udział w zawodach konieczna jest wcześniejsza reje-
stracja. Zgłaszać można się przez stronę organizatorów, a w dniu 
startu także za pośrednictwem biura zawodów. 

- O ile pozostaną wolne miejsca, bowiem na każdym z dystansów 
jakie będzie trzeba pokonać obowiązują limity uczestników. Dla-
tego najlepiej nie czekać ze zgłoszeniem do samego końca - mówi 
Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni. 

W konkurencji na dystansie olimpijskim udział będzie mogło 
wziąć czterystu zawodników, o setkę mniej na dystansie sprin-
terskim i maksymalnie sto osób na supersprinterskim. W przy-
padku gdy chętnych będzie więcej, kolejne osoby, które chciałyby 
wziąć udział w Elemental Tri Series najpierw wylądują na liście 
rezerwowej. 

- Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowią-
zuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową - 

Adrian Biel, fot. Pixabay
informują organizatorzy turnieju.

W przypadku dystansu olimpijskiego zawodnicy będą musieli 
przepłynąć półtora kilometra, przejechać na rowerze czterdzie-
ści i przebiec kolejne dziesięć kilometrów. Dystans sprinterski to 
z kolei konieczność pokonania odpowiednio siedemset pięćdzie-
siąt metrów w wodzie, dwudziestu kilometrów na dwóch kółkach 
i pięciu biegiem. Natomiast jeśli chodzi o dystans supersprinter-
ski, to w tym przypadku do przepłynięcia chętni będą mieli czte-
rysta metrów, dziesięć kilometrów do przejechania i 2,5 kilometra 
do przebiegnięcia.

W ramach zawodów rozegrane zostaną też sztafety triathlono-
we na dystansie olimpijskim. W wyścigu sztafetowym mogą brać 
udział trzyosobowe zespoły. 

Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki, 
w każdej z kategorii, otrzyma pamiątkowe statuetki. Podobnie 
jeśli chodzi o trzy najlepsze sztafety w rywalizacji zespołów trzy-
osobowych. W przypadku uczestników dystansu sprinterskiego 
wypłacone zostaną nagrody pieniężne. Każdy zawodnik, który 
ukończy Elemental Tri Series otrzyma także okolicznościowy 
medal.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie zawo-
dów.



30 tys. zł trafi do Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni. Gmina 
zdobyła pieniądze na utworzenie ekopracowni startując w kon-
kursie, który z początkiem czerwca został rozstrzygnięty przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

– Wniosek, który złożyliśmy wspólnie z placówką polegał na za-
projektowaniu szkolnej pracowni służącej przedmiotom przyrod-
niczym wraz z autorskim programem edukacyjnym. „Uczeń-ba-
dacz i odkrywca” to tytuł zwycięskiego programu, opracowanego 
przez zespół szkolnych pedagogów – Jolantę Zacharską, Olgę 
Ciekot, Zbigniewa Piotrowskiego i Grażynę Sikorę-Szczygieł. 
Z budżetu gminy dorzucimy do realizacji projektu tylko 7,5 tys. 
zł – cieszy się burmistrz Sylwia Szymańska.

Na czwartą edycję organizowanego przez Fundusz konkursu 
wpłynęło łącznie sto dwadzieścia siedem wniosków. Finanso-
wanie otrzymała połowa aplikujących samorządów. Z powiatu 
częstochowskiego, oprócz Blachowni, środki udało się zdobyć 
jeszcze tylko dla trzech jednostek – w Olsztynie, Mykanowie 
i Przyrowie.

Jakie kryteria były rozstrzygającymi o przyznaniu dofinansowa-
nia?

– Oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycz-
nych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wieko-
wych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na 
zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie 
przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. 
Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pra-
cowni przez jak największą liczbę uczniów – informują urzędnicy 
WFOŚiGW.

W BLACHOWNI

     KOLEJNE SETKI TYSIĘCY
Z POWODZIÓWEK DLA GMINY

Piotr Biernacki

     PODSTAWÓWKA
Z BLACHOWNI UTWORZY
EKOPRACOWNIĘ

po szczegóły zadzwoń
500 600 401

lub napisz
reklama@wPowiecie.pl

     NAJWIĘKSZY NAKŁAD
NAJTAŃSZA REKLAMA

Burmistrz Blachowni odebrała od wojewody śląskiego kolejną 
gwarancję finansową z powodziówek. To drugie w tym roku 
wsparcie, które udało się pozyskać Sylwii Szymańskiej z mini-
sterialnego programu. Łącznie na konto urzędu wpłynie 773 tys. 
zł.

Samorząd Blachowni w bieżącej kadencji skutecznie pozyskuje 
środki zewnętrzne na odbudowę dróg zniszczonych przez ży-
wioły. W 2015 roku wystarano się o 450 tys. zł na ulicę Nowiny 
w Cisiu.

Przed miesiącem informowaliśmy o przyznaniu 420 tys. zł dota-
cji, która pozwoli na przebudowę niemal kilometrowego odcinka 
ulicy Dąbrówka, również w Cisiu. Postępowanie mające wyłonić 
wykonawcę tej inwestycji jest jeszcze w toku. Urząd otworzył zło-
żone przez przedsiębiorców oferty 18 czerwca. Samo zadanie ma 
być ukończone do połowy września.

Tym razem dofinansowanie jest nieco mniejsze, ale promesa 
w wysokości 353 tys. zł i tak pozwoli przywrócić świetność ulicy 
Kawowej w Ostrowach.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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Na początku czerwca wszystkie dzieci uczęszczające do gmin-
nych przedszkoli bawiły się na specjalnie dla nich zorganizowa-
nej spartakiadzie. Była to pierwsza edycja tego typu imprezy, ale 
organizatorzy już zapowiadają kontynuację.

Do współzawodnictwa na boisku sportowym w Osinach stanęły 
przedszkolaki z Kamienicy Polskiej oraz oddziałów zamiejsco-
wych w Zawisnej, Rudniku Wielkim i Osinach. Każda z drużyn 
przyodziana była w specjalnie zakupione na tę okazję koszul-
ki. Wydatnie pomogli w tym względzie rodzice pociech. Dzięki 
funduszom przekazanym z kasy rady rodziców, najmłodsi mogli 
dumnie reprezentować oddział, do którego uczęszczają.

Sama rywalizacja o Puchar Spartakiady przebiegała w dwóch 
grupach. Dzieci bawiły się uczestnicząc w konkurencjach spor-
towych w kategorii pięcio i sześciolatków, a dla młodszych – trzy 
i czterolatków - przygotowano zabawy ruchowe.

- Zabawa rozpoczęła się od uroczystego przemarszu i prezen-
tacji wszystkich grup. Rywalizacji towarzyszyły wesołe okrzyki 
i ogromny doping dla przedstawicieli swoich grup, w czym prym 
zdecydowanie wiedli najmłodsi uczestnicy – mówi Magdale-
na Woźniak. - Biorąc udział w zawodach, słodkim poczęstunku 
i krótkiej zabawie na murawie boiska, niesieni wielkimi emocjami 
i zaangażowaniem wszyscy spędzili miły dzień, łącznie z opie-
kunami. Trud wszystkich grup został nagrodzony upominkami, 
a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i podziękowanie. 
Uśmiechy i zadowolenie wszystkich dzieci był dla nas najlep-
szą recenzją i rekomendacją do kontynuowania kolejnych edycji 
Przedszkolnej Spartakiady – dodaje.

Wśród starszaków bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci 
Osin. Drugie miejsce zajęły dzieci z Kamienicy Polskiej, a trzecie 
z Rudnika Wielkiego.

Z kolei zabawa młodszych roczników przebiegała pod dyktando 
Zawisnej. Milusińscy z Osin nie odstawali, ale ostatecznie upla-
sowali się na niższym szczeblu podium, które dopełniły maluszki 
z Kamienicy Polskiej.

30 czerwca swoje podwoje otworzył basen kąpielowy w Kamie-
nicy Polskiej. Z jego oferty mogą korzystać oczywiście wszyscy 
chętni, ale tylko mieszkańcy gminy mogli liczyć na promocyjną 
cenę karnetu.

Zakupiona wejściówka gwarantuje nielimitowane korzystanie 
z pływalni przez cały sezon. Osoby mieszkające na terenie gmi-
ny, które chciały ją nabyć w promocji, musiały jedynie zgłosić się 
w tym celu do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji.

Za obowiązujący dwa miesiące karnet, uczniowie i studenci płacili 
połowę ceny. Trzeba było tylko pamiętać o konieczności okazania 
przy zakupie dokumentu uprawniającego do zniżki. Tych, którzy 
już zakończyli edukację, karnet kosztował dwukrotnie wyższą 
kwotę.

Przez cały wakacyjny okres dostępne będą jednorazowe wej-
ściówki. Cena ulgowego biletu została określona na poziomie 6 zł, 
a normalnego opiewa na kwotę 12 zł. Jest mały wyjątek. Dorośli, 
którzy poczują chęć popływania po godz. 18, za bilet zapłacą po-
łowę obowiązującej stawki.

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 19. 
W weekendy otwierany będzie o godzinę wcześniej.

     PRZEDSZKOLAKI MIAŁY 
SWOJĄ SPARTAKIADĘ

     RUSZYŁ SEZON
NA BASENIE

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel

CELEBROWALI OBCHODY DWUSETNEJ 
ROCZNICY OSADNICTWA TKACKIEGO

STRAŻACY Z RUDNIKA WIELKIEGO
WICEMISTRZAMI WOJEWÓDZTWA

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Piotr Biernacki, fot. OSP Rudnik Wielki

Imprezę, która odbyła się na placu przed halą sportową w Ka-
mienicy Polskiej, uświetniły nie tylko występy lokalnych grup 
artystycznych, ale również gwiazd ogólnopolskiej estrady. Z ko-
lei zasłużonym dla gminnej kultury wręczono specjalne wyróż-
nienia.

Licznie przybyłych gości i mieszkańców przywitał koncert do-
wodzonej przez Henryka Nowaka orkiestry dętej, działającej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej. Następnie 

swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały gminne 
przedszkolaki.

Nie zabrakło akcentów folklorystycznych. Głównymi bohaterami 
tej części wydarzenia byli artyści z Zespołu Folklorystycznego 
„Kamienica”. Widowisko, podczas którego zaprezentowali tańce 
krakowskie, a w drugiej części górali żywieckich, gdzie układy 
taneczne przeplatane były żywiołowymi solówkami, spotkało się 
z entuzjastycznym przyjęciem.

Na scenie nie mogło zabraknąć również dziewczynek z miejsco-
wego ogniska baletowego, które przygotowały na tę okazję nowe 
układy choreograficzne oraz uczniów z liceum ogólnokształcą-
cego ze swoim kabaretowym programem. Wokalnymi talentami 
oczarowali również Magdalena Muchla, a także duet Marceliny 
Kocjan i Karola Cierpiała.

Późne popołudnie upłynęło w towarzystwie Renaty Zarębskiej 
i Jacka Wójcickiego, którzy po swoich koncertach wspólnie 
z mieszkańcami tkali na krośnie. Wykonaną pracę można podzi-
wiać już w Muzeum Regionalnym. Całość obchodów zwieńczona 
została zabawą przy utworach zespołów 7A Blues, Hasterband 
i Czarne Charaktery.

Przy tak ważnych dla mieszkańców gminy obchodach nie zapo-
mniano o znamienitych osobistościach. Osobach, które przyczy-
niają się do nieustannego krzewienia oraz podtrzymywania tra-
dycji i kultury w gminie, a swoją pracą wychowali i ukształtowali 
wiele pokoleń dzieci i młodzieży. W ramach podziękowania za ten 
trud i i zaangażowanie, wójt Cezary Stempień wręczył im Dyplo-
my Przyjaciela Gminy.

Wyróżnieniami uhonorowani zostali Zofia Czechlewska, Andrzej 
Kuśnierczyk, Krzysztof Szczepanik, Grzegorz Ciejpa oraz Jan 
Czechlewski. Dyplom trafił również do Orkiestry Dętej OSP w Ka-
mienicy Polskiej.

Duży sukces zanotowała na swoim koncie męska drużyna stra-
żaków z Rudnika Wielkiego podczas Wojewódzkich Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Wy-
darzenie odbyło się 9 czerwca na stadionie lekkoatletycznym 
w Konopiskach.

Impreza, na której starcie zameldowało się niemal ośmiuset 
uczestników, przyciągnęła także liczne grono mieszkańców oko-
licznych miejscowości, żywiołowo dopingujących bohaterów wi-
dowiska.

Zmagania seniorskich ekip na szczeblu wojewódzkim organizo-
wane są co cztery lata. Musieli się oni zmierzyć z ćwiczeniami 
bojowymi oraz siedmioosobową sztafetą pożarniczą na dystansie 
trzystu pięćdziesięciu metrów.

Reprezentanci gminy Kamienica Polska, pośród dwudziestu pię-

ciu składów, uplasowali się w klasyfikacji generalnej na znakomi-
tym, drugim miejscu. Lepsi okazali się tylko zawodnicy z Rogoźni-
ka w gminie Bobrowniki. Trzecia lokata w tej kategorii przypadła 
przedstawicielom gminy Ożarowice, strażakom z Niezdary.

– Miejsce na podium to duży sukces dla naszej jednostki, ale po-
został niedosyt. Nie udało nam się niestety awansować do zawo-
dów na szczeblu krajowym. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
powodzenia na zawodach krajowych, które odbędą się w następ-
nym roku – skomentowali druhowie z Rudnika Wielkiego na swo-
im profilu facebook’owym.

Pośród pań najlepszy wynik uzyskały zawodniczki z Wierbki, dru-
gi z OSP Roszków, a trzeci – OSP Twardowice.

W szranki stanęły również drużyny młodzieżowe. W tym przy-
padku punktowane było rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 
z przeszkodami na dystansie czterystu metrów. Z piętnastu ekip 
dziewczęcych bezkonkurencyjne były zawodniczki ze Sławikowa, 
a wśród chłopców członkowie OSP Świbie.
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W KŁOMNICACH

SKRZYDLOWSKA W RZERZĘCZYCACH
IDZIE DO REMONTU

     DALI WÓJTOWI
ABSOLUTORIUM
Adrian Biel

     BĘDĄ INWESTOWAĆ 
W SOŁECTWACH

Kłomniccy samorządowcy zaakceptowali wykonanie zeszło-
rocznego budżetu gminy i udzielili wójtowi Piotrowi Juszczy-
kowi absolutorium.

Zanim doszło do głosowania, swoją opinię musiała wyrazić wcze-
śniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisja 
rewizyjna rady gminy. Co oznacza udzielenie absolutorium? To 
nic innego jak stwierdzenie prawidłowego realizowania wszelkich 
finansowych działań jakie podejmują lokalne władze. 

- Cieszę się, że radni docenili sposób w jaki zarządzam publiczny-
mi pieniędzmi. Tym bardziej, że  gmina wciąż boryka się z odzie-
dziczonym ogromnym zadłużeniem - mówi wójt Juszczyk.

Na koniec grudnia ubiegłego roku zobowiązania Kłomnic z ty-
tułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji sięgały 19,5 mln zł. 
W 2017 spłacono niemalże 1,5 mln zł zadłużenia. Jednocześnie, 
jak podkreślają władze gminy, w analizowanym okresie starano 
się kłaść silny nacisk na realizację szeregu inwestycji.

- Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Kłomnicach 
i ujęcia wody w Witkowicach. W ramach trzeciego etapu rozbu-
dowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej w Rzerzęczycach, a także 
opracowana została dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji 
w Skrzydlowie - wymienia włodarz.

Jak przekonuje, władze gminy duży nacisk kładą również na in-
frastrukturę drogową. W ramach zeszłorocznego budżetu prze-
budowana została droga dojazdowa do pól ulicy Dworcowej 
w Kłomnicach, ulica Księża wraz z wykonaniem utwardzenia 
dwóch działek. Remontu doczekała się też część drogi relacji 
Kuźnica-Błonie oraz zmodernizowano oświetlenie ulic w dziesię-
ciu miejscowościach.

Adrian Biel

7 i 8 lipca boisko w Zdrowej stanie się areną sportowych zma-
gań. Imprezę przygotowuje tamtejsza rada sołecka.

Spartakiada rozpocznie się w sobotnie popołudnie. Chwilę po 
godz. 13 wystartują pierwsze konkurencje sportowe. Rozegrany 
zostanie mecz pomiędzy ojcami i synami. Swój kunszt piłkarski 
zaprezentuje również drużyna Młodzików ze Zdrowej, a później 
Oldboy-e z Kłomnic. Zmagania zakończy dyskoteka pod chmurką.

Niedziela upłynie pod znakiem występów artystycznych i prelek-
cji na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacji, którą przy-
gotowują kłomniccy policjanci. Odbędzie się także pokaz psów 
rasowych, wystąpi grupa taneczna Senioritki i zaśpiewa Milena 
Cubała. Podobnie jak dzień wcześniej imprezę zakończy zabawa 
taneczna.

     SPARTAKIADA W DRUGI 
WEEKEND LIPCA
Adrian Biel

Pięć gminnych projektów znalazło się na liście rankingowej za-
dań, którym władze województwa śląskiego udzielą finansowe-
go wsparcia. Ta dotacja to efekt uczestnictwa gminy w konkur-
sie przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. 

Zarząd województwa uznał, że realizacja przez gminę tych zadań 
ma istotne znaczenie dla pięciu kłomnickich sołectw.

Za kwotę prawie 53 tys. zł gmina powiększy i zmodernizuje boisko 
sportowe oraz wykona szereg prac ziemnych na terenie parku im. 
Braci Reszke w Garnku. Na ten cel urzędnikom udało się pozyskać 
z województwa 10 tys. zł. 

Nieco mniejsze pieniądze, bo po 7,5 tys. zł, ściągnęli z tego same-
go źródła na doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego 
w Witkowicach oraz zagospodarowanie placu zabaw w Chorze-
nicach. Całkowity koszt prac wyniesie odpowiednio 26,8 tys. zł 
i 22,5 tys. zł.

Nowy plac zabaw będą także miały dzieci w Zdrowej. Na ten 
cel przekazane zostanie 15 tys. zł. Udział kłomnickiego budżetu 
w tym zadaniu to kolejne 5 tys. zł. W Konarach za 30 tys. zago-
spodarowana zostanie działka na cele rekreacyjno-integracyjne. 
Gmina pozyskała na ten cel aż 20 tys. zł.

Urząd gminy poszukuje firmy, która dzieciom z trzech miej-
scowości zapewni po wakacjach transport do podstawówki 
w Kłomnicach.

Chodzi o transport uczniów z Konar, Lipicz i Zdrowej. Przewóz 
realizowany będzie na dwóch trasach, pomiędzy wrześniem 
i grudniem, w oparciu o harmonogram uzgodniony z dyrektorem 
placówki. 

Pierwsza z nich przebiegać ma na trasie od strażnicy OSP w Zdro-
wej do szkoły. Druga z kolei wystartuje z pętli przy stawie w Lipi-
czach, poprowadzi przez Zberezkę i centrum Zawady. Następnie 
autobus będzie się zatrzymywał przy szkole w Konarach, skąd 

dalej pojedzie przez ulice Wolności i Leśną w Pacierzowie, aż do 
miejsca docelowego.

- Przewidujemy po trzy kursy dziennie na każdej z tras. Jeden po-
ranny i dwa popołudniowe, które będą odwozić uczniów - mówi 
Piotr Juszczyk, wójt gminy.

Urzędnicy wymagają, aby pojazd, którym będą realizowane prze-
jazdy, posiadał przynajmniej czterdzieści miejsc siedzących, nie 
licząc tego dla kierowcy. Poza postojem przy szkole, w pierwszym 
z wymienionych wariantów, maksymalna ich liczba może liczyć 
pięć przystanków. Na drugiej z tras urząd gminy przewiduje ich 
maksymalnie dziesięć. 

- Ze względu na organizację pracy szkoły, ilość przystanków 
może jednak ulec zmianie - zastrzega Juszczyk.

Adrian Biel

KTO DOWIEZIE UCZNIÓW DO SZKOŁY?

W pierwszej połowie czerwca wojewoda śląski zatwierdził li-
stę projektów drogowych, które uzyskają finansowe wsparcie 
w ramach jednego z rządowych programów infrastruktural-
nych. Wśród trzydziestu trzech zadań z obszaru województwa, 
przewidzianych w puli podstawowej do dofinansowania, znala-
zła się modernizacja zarządzanej przez powiat ulicy Skrzydlow-
skiej w Rzerzęczycach.

Wspomniany program to nowa inicjatywa, która ma wspierać sa-
morządy w realizacji zadań związanych z budową, przebudową 
lub remontami dróg gminnych i powiatowych. Jednostki mogą 
otrzymać dotację w wysokości od 60 do 80 proc. kosztów reali-
zacji zadania. Na większe pieniądze mogą liczyć biedniejsze sa-
morządy. Udział budżetu państwa uzależniony jest bowiem od 

wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

– Przebudowa będzie realizowana na odcinku od torów kolejo-
wych do boiska szkolnego. W ramach tej inwestycji na długości 
1,2 kilometra zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni z po-
szerzeniem do sześciu metrów, obustronne chodniki oraz nowe 
oznakowanie poziome i pionowe. Procedury przetargowe zwią-
zane z wyłonieniem wykonawcy mają ruszyć jeszcze przed waka-
cjami – informuje Patryk Jeziak ze starostwa powiatowego.
 
Zarządcy drogi szacują, że zadanie uda się zrealizować za kwotę 
około 2,4 mln zł. Sama dotacja wyniesie 1,92 mln zł. Brakujące pół 
miliona pochodzić będzie z budżetu gminy i powiatu.

– To bardzo dobra informacja. Przy niewielkim wkładzie własnym 
zyskujemy kolejne odcinki zmodernizowanej infrastruktury – ko-
mentuje Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice.

Adrian Biel

Organizatorzy Festiwalu Folklorystycznego „Zza Miedzy”, któ-
rego kolejna edycja odbyła się 10 czerwca, po raz kolejny udo-
wodnili, że potrafią przygotować niezwykle udaną imprezę. 

Niewątpliwie momentem, na który w przeważającej części cze-
kała większość uczestników był występ Cleo. Nim jednak artystka 
pojawiła się na kłomnickiej scenie, miłośnicy dobrej zabawy mieli 
tego dnia wiele okazji, by miło spędzić czas już od wczesnych go-
dzin popołudniowych.

- Wyjątkowo dziś gorąco, trzeba ugasić pragnienie - śmieje się 
pan Tomasz, którego spotkaliśmy przy nalewaku z piwem. - Przy-
jechałem ze znajomymi z Koniecpola. Zachęciła nas skala promo-
cji tej imprezy i postanowiliśmy z ciekawości zajrzeć i zobaczyć 
co się będzie działo. Wszyscy czekamy na gwiazdę wieczoru, ale 
widzę, że jest sporo bardziej niszowych atrakcji. Podoba mi się - 
dodaje.

W czasie gdy przez scenę po kolei przewijały się zespoły wystę-
pujące w ramach przeglądu, równolegle można było degustować 
potrawy przygotowane w ramach projektu „Kłomnickie Smaki”. 

Adrian Biel, fot. GOK Kłomnice Regionalni rękodzielnicy prezentowali swoje produkty, a całości 
towarzyszyło wesołe miasteczko dla najmłodszych gości festiwa-
lu, fotobudka i stoiska gastronomiczne.

- Mnie najbardziej interesują warsztaty bębniarskie. Czekam wła-
śnie na nie, bo od jakiegoś czasu gram na djembe i cały czas gdzie 
tylko mogę staram się doskonalić swoje umiejętności - mówi Ka-
mil, który przyjechał z Kamienicy Polskiej ze swoją dziewczyną. 
- Bardzo ciekawi jesteśmy również tego widowiska tanecznego 
z pokazem fireshow - dodaje.

Późniejszym popołudniem wyraźnie można było zauważyć zwięk-
szony napływ uczestników. Kiedy na scenie zagościł Zespół Pieśni 
i Tańca Kłomnice upał nie był już tak dokuczliwy jak wcześniej. 
O dobrą zabawę zadbał także zespół taneczny Senioritki, tance-
rze z Klubu Styl i orkiestra dęta lokalnej OSP wraz z mażoretkami. 

Zebranych rozśmieszał Kabaret Czwarta Fala, po nim miał miejsce 
długo wyczekiwany przez przybyłe osoby widowiskowy „Rytm 
Żywiołów”. Zwieńczeniem tego dnia był występ Pierwszej Sło-
wianki RP. Po tym jak wokalistka zakończyła swój koncert i zanim 
zespół Helou wystartował ze swoją późnowieczorną potańcówką, 
Cleo rozdawała autografy fanom.

TŁUMY NA FESTIWALU
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MIESZKANIEC KŁOMNIC
ZDOBYŁ TYTUŁ SOŁTYSA ROKU

LOKALNE KLUBY Z DOTACJĄ
OD MINISTRA SPORTU

Adrian Biel, fot. Pixabay

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło kolejną edycję 
rządowego programu, w ramach którego małe i średnie kluby 
sportowe mogą starać się o finansowe wsparcie. Pozyskane 
środki mogą zostać spożytkowane choćby na organizację zgru-
powań, zakup sprzętu czy dofinansowanie pracy trenerów.

– To jest projekt, który ma za zadanie wspierać te środowiska, 
miejsca i kluby, w których rodzą się przyszłe gwiazdy. Dzięki tym 
pieniądzom sfinansowane zostaną proste podstawowe zadania, 
ale niezwykle ważne z punktu widzenia tych klubów – mówił 
podczas konferencji inaugurującej program Witold Bańka, mini-
ster sportu.

W przypadku gminy Kłomnice fundusze trafią do trzech klubów. 
15 tys. zł otrzyma GLKS Gmina Kłomnice, natomiast po 10 tys. zł 
przypadnie dla LKS Orkan Rzerzęczyce oraz KS Metal Rzeki Wiel-
kie.

Adrian Biel, fot. Piotr Biernacki

Stanisław Matuszczak z Kłomnic został jednym z laureatów 
szesnastej edycji ogólnopolskiego konkursu Sołtys Roku 2017. 
Za swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności został wy-
różniony także podczas ostatniej sesji rady powiatu.

Uroczyste wręczenie nagród dwunastce laureatów z całego kraju 
miało miejsce 11 czerwca podczas finałowej gali w Senacie Rze-
czypospolitej Polskiej. Celem konkursu organizowanego przez 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz redakcję Gazety Sołeckiej 
jest promowanie najbardziej aktywnych osób, które swoją pracą 
przyczyniają się do rozwoju małych, lokalnych wspólnot.

Oceniając zgłoszone kandydatury kapituła brała pod uwagę 
przede wszystkim wpływ działalności pretendentów na integra-
cję społeczności lokalnej, jak również jej ostateczne rezultaty. Li-
czyły się ponadto kwestie podejmowania inicjatyw o szerszym, 
ponadlokalnym spektrum. Niebagatelną rolę na końcowy sukces 
miał także czas sprawowania funkcji sołtysa oraz dalekosiężne 
plany związane z działalnością sołectwa.

– Serdecznie gratuluję Stanisławowi. Efekty jego wieloletniej pra-
cy dla naszej gminy oraz powiatu zostały dostrzeżone i docenione 
na arenie krajowej. To nie tylko jego osobisty sukces, ale również 
wielka promocja dla naszego samorządu. Dziękuję mu za jego 
ogromne poświęcenie i zaangażowanie – komentuje Piotr Jusz-
czyk, wójt gminy.

 Znajdź nas i polub na

facebook’u

OGŁOSZENIE WŁASNE

W KŁOMNICACH

Kłomnicki urząd gminy otrzyma z resortu sportu dofinansowa-
nie na realizację Otwartej Strefy Aktywności w Rzerzęczycach. 
Pieniądze przyznano w ramach nowego programu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, który ma na celu budowę sieci ogólnodo-
stępnych miejsc aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych i se-
niorów.

Otwarta Strefa Aktywności, która zostanie stworzona we wspo-
mnianej miejscowości, będzie miała wielofunkcyjny charakter. To 
odpowiedź na sugestie mieszkańców, którzy oczekują, iż w gmi-
nie powstawać będą nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Takie, które umożliwią aktywne spędzanie  czasu, a użytkowni-
kom w różnym wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej za-

pewnią miejsce do integracji. 

- Jestem przekonany, że strefa, którą wybudujemy, w znaczący 
sposób poprawi nie tylko jakość życia mieszkańców, ale także 
wpłynie na podniesienie estetyki przestrzeni publicznej w tym 
miejscu - cieszy się wójt Piotr Juszczyk.

W jej ramach zbudowana zostanie plenerowa siłownia składająca 
się z szeregu różnych urządzeń oraz strefa relaksu. W niej z ko-
lei, oprócz ławek, pojawią się zamontowane na stałe do podłoża 
urządzenia do gier edukacyjnych. Będzie można w tym miejscu 
pograć na przykład w szachy. 

Całość realizacji inwestycji musi zakończyć się najpóźniej w po-
łowie października.

Adrian Biel

POWSTANIE STREFA SPORTOWO-REKREACYJNA
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W KONOPISKACH

10

Bank Spółdzielczy w Konopiskach obchodzi w tym roku 55-lecie 
swojego istnienia. O historii, jubileuszu, a także wyzwaniach i per-
spektywach na najbliższe lata rozmawiamy z Włodzimierzem Ci-
choniem, prezesem tej instytucji.

Pięćdziesiąt pięć lat działalności Banku Spółdzielczego w Kono-
piskach to niewątpliwie dobra okazja do świętowania.

Faktycznie, to jubileuszowy rok dla naszego banku. Kulminacją 
obchodów było spotkanie członków banku, klientów i pracowni-
ków podczas uroczystego wydarzenia w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza w Częstochowie. Pokazaliśmy tam historię banku w for-
mie filmu. Jak zwykle przy tak ważnych momentach, część osób 
została odznaczona wyróżnieniami związanymi z bankowością 
spółdzielczą, ale także odznaczeniami za zasługi dla wojewódz-
twa. W część artystycznej natomiast wystawiona została sztuka 
„Kredyt”. Docierają do nas bardzo pozytywne głosy o tym wyda-
rzeniu. Bardzo nas to cieszy.

Nawet spektakl był tematyczny…

Tak, zdecydowanie.

Jak długo sprawuje pan swoją funkcję?

Pracuję już dwudziesty pierwszy rok.

To jak to się wszystko zaczęło? Ponad pół wieku działalności to 
w końcu kawał historii.

W 1963 roku zawiązała się grupa lokalnych działaczy, która po-
stanowiła utworzyć bank. Pozyskano część nowych członków, 
a część aktywów banku została odłączona z funkcjonującego 
wówczas Banku Spółdzielczego w Częstochowie. Początkowo był 
to bank absolutnie lokalny. Zaspokajał potrzeby rolnictwa indywi-
dualnego czy bieżących potrzeb konsumpcyjnych społeczności. 
Wtedy nie było nawet zaplecza, instytucja funkcjonowała w wy-
najmowanych pomieszczeniach. Dopiero w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku powstała inicjatywa utworzenia placówki, 
w której obecnie się znajdujemy. Decyzja ta została podjęta z per-
spektywą i dzisiaj pracujemy w bardzo przyzwoitych warunkach 
lokalowych.

Jak się prowadzi działalność na tak niewielkim terenie?

Jesteśmy bankiem lokalnym, działającym głównie na terenie gmi-
ny, natomiast statutowo obszarem obejmujemy województwo 
śląskie i dwa powiatu z łódzkiego. Pajęczański i radomszczański. 
Działalność opiera się w głównej mierze na pozyskiwaniu de-
pozytów głównie od mieszkańców gminy Konopiska i środki te 
staramy się zagospodarowywać w kredytach. Polityka kredyto-
wa jest prowadzona w sposób bezpieczny. Wskaźnik kredytów 
nieregularnych na dzień dzisiejszy to tylko 1,66 proc. Nadwyżki 
środków są lokowane z kolei w banku zrzeszającym. Są to lokaty 
jednodniowe, co związane jest z zachowaniem bieżącej płynno-
ści banku. Jeżeli jest potrzeba zwiększonych wypłat, to tymi pie-
niędzmi w każdej chwili dysponujemy.

Również tak niewielkie banki muszą sprostać wyzwaniom 
współczesności i posiadać ofertę dostosowaną do obecnych po-
trzeb.
 
Tak, to prawda. Dzisiejszy czas w bankach, w tym również w Ban-
ku Spółdzielczym to czas intensywnego rozwoju zinformatyzo-
wanych usług, operacji elektronicznych. Jeżeli sięgniemy do po-
czątków, to z opowieści wiem, że pracowano tutaj na liczydłach. 
Podsumowując rok, panie siedziały po kilkadziesiąt godzin, aby 
wykonać swoją pracę. Dzisiaj te kwestie załatwiane są w kilka-
dziesiąt minut.
 
A w zakresie oferty?

Staramy się odpowiadać na potrzeby klientów. Rozwijamy i do-
skonalimy bankowość elektroniczną, związaną z obsługą rachun-

ków bieżących i płatnościami przez internet. Przyjmujemy oczy-
wiście depozyty, które są gwarantowane do kwoty 100 tys. euro 
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Świadczymy całą gamę 
usług kredytowych. W ofercie mamy zarówno te konsumpcyjne, 
jak i mieszkaniowe czy na zakup samochodów. Dla rolników indy-
widualnych mamy specjalistyczne kredyty, w powiązaniu z Agen-
cją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wspieramy także 
przedsiębiorców kredytami inwestycyjnymi. Emitujemy karty 
płatnicze, przymierzamy również do wydawania kart kredyto-
wych. Ponadto bank posiada dzisiaj trzy bankomaty. Tutaj w Ko-
nopiskach oraz dwóch punktach obsługi klienta, które są w Bla-
chowni i Częstochowie.

Ilu klientów państwo posiadacie?

To kwestia ruchoma. Część klientów prowadzi po jednym ra-
chunku, ale są firmy czy instytucje, które tych rachunków mają 
po kilka czy kilkanaście. Ruch klienta w bankach ciągle trwa. Stałą 
bazą są oczywiście mieszkańcy gminy, ale również mieszkańcy 
okolicznych gmin i miasta Częstochowy.

Banki spółdzielcze charakteryzują się tym, że każdy może być 
jego udziałowcem. Jak wygląda ta kwestia w praktyce?

Każdy kto jest zainteresowany może zostać członkiem banku. 
Procedura polega na tym, że wypełnia się deklarację, składa się 
ją w banku i zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu danej osoby na 
członka. Wpisowe to 20 zł, a jeden udział kosztuje 200 zł. Są one 
oczywiście zwrotne. W naszym przypadku są udziałowcy, którzy 
mają po jednym udziale, ale są i tacy, którzy w tym instrumencie 
ulokowali po 100 czy 150 tys. zł. Oczywiście z pełną świadomo-
ścią, że jest to spółdzielnia i w organach decydujących ich głos 
jest tyle samo ważny, jak osoby która ma jeden udział członkow-
ski. Każdy członek spółdzielni bez względu na ilość udziałów, na 
walnym zgromadzeniu spółdzielni posiada jeden głos.

A ilu jest członków?

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

NA LOKALNYM RYNKU DZIAŁAJĄ JUŻ PONAD PÓŁ WIEKU

Sto cztery osoby w tej chwili.

Ale chyba wiąże się to z wypłatą dywidendy. Czy może to być 
formą lokaty kapitału?

Posiadanie udziałów w banku spółdzielczym nie zawsze może 
przyjąć taką formę. Część nadwyżek jest zwrotna. W większości 
lat wypłacaliśmy dywidendę. Są to środki wielkości jednoroczne-
go oprocentowania depozytów w banku. Musimy mieć również 
świadomość, że zdarzają się lata, kiedy Komisja Nadzoru Finan-
sowego zmienia politykę dywidendową i tej dywidendy się nie 
wypłaca. Takim przykładem jest podział zysku za miniony rok. 
W wyniku zaleceń KNF-u większość banków przeznaczała środ-
ki na fundusz zapasowy i budowę kapitałów własnych. Co praw-
da członkowie banku są niezależni i mogli podjąć inną decyzję, 
wbrew komisji, ale chcemy, aby współpraca z tym organem nam 
się dobrze układała i walne zgromadzenie podjęło tę decyzję jed-
nogłośnie. Jak będzie w kolejnych okresach to trudno dziś mówić.

Funkcjonujecie w małej społeczności. Jakie działania prowadzi 
bank, by tę społeczność wzmacniać?

Naszą rolą, oprócz oczywiście prowadzonej działalności gospo-
darczej, jest również ta prospołeczna. Jesteśmy sponsorem wielu 
działań na terenie gminy. Wspieramy choćby co roku Dni Kono-
pisk. Naszą pomoc otrzymują również szkoły, straże pożarne, 
stowarzyszenia. Zawsze, jak tylko mamy możliwości, podejmuje-
my decyzje o wsparciu. Ponadto, co muszę podkreślić, nasz bank 
stara się tak podchodzić do klienta, by pozytywnie rozstrzygać 
jego potrzeby. Chcemy, aby każdy kto korzysta z naszych usług 
wychodził z banku zadowolony. By pomóc mu rozwiązać jego 
problemy czy też pomóc w rozwoju. To jest ta ważna rola odpo-
wiedzialności społecznej w tym środowisku.

Dziękuję za rozmowę.

OGŁOSZENIE WŁASNE

po szczegóły zadzwoń
500 600 401

lub napisz
reklama@wPowiecie.pl
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W MSTOWIE

Zakończono kompleksowy remont ośrodka zdrowia w Mokrze-
szy. 

Prace trwały ponad pół roku. W tym czasie docieplono strop za-
czynając od usunięcia starego podłoża, kładąc wełnę mineralną 
i wykonując deskowanie. 

Gruntownej modernizacji doczekała się też zewnętrzna elewacja. 
Skuto stary tynk, zniwelowano nierówności, ocieplono ściany. Na 
końcu położono tynk dekoracyjny z marmolitem.

Remontowi poddany został również ganek. Wstawiono nową sto-
larkę okienną i drzwi, a także wymieniono parapety.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

BUDYNEK JUŻ NIE STRASZY 
PACJENTÓW

DZIECI MOGĄ JUŻ KORZYSTAĆ 
Z NOWEJ INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

W ramach funduszu sołeckiego gmina doposażyła place zabaw 
w certyfikowany sprzęt do rekreacji ruchowej. Władze gminy 
liczą, że zachęci to najmłodszych do większej aktywności na 
świeżym powietrzu.

W Jaźwinach zamontowana została ścianka wspinaczkowa z po-
chwytami i drabinką. Podobnie w Mokrzeszy, choć w tym sołec-
twie na placu zabaw stanął także drewniany domek. Kuśmierki 
zyskały piłkochwyt, a Małusy Małe urządzenia typu siłacz i bie-
gacz. Młodzi mieszkańcy Siedlca korzystać mogą ze ślizgów, orbi-
treka i wioślarza, a Zawady z podwójnego surfera, twistera i kon-
nego jeźdźca. 

- Ponadto każdy plac zabaw w tych sześciu sołectwach został 
wyposażony również w ławkę metalową z oparciem - informują 
gminni urzędnicy.

PIŁKARZE POWALCZĄ
O PUCHAR WÓJTA
Adrian Biel

W sobotę 7 lipca na murawie stadionu LKS Warta Mstów, roze-
grana zostanie 18. edycja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej So-
łectw o Puchar Wójta Gminy Mstów.

Z inicjatywy obecnego włodarza, od 2015 roku turniej jest również 
memoriałem poświęconym pamięci dwóch lokalnych piłkarzy - 
Edwarda Boguckiego, reprezentanta Wancerzowa i legendarne-
go bramkarza Rakowa Częstochowa oraz Sławomira Halbiniaka 
z Cegielni, również bramkarza.

Początek zmagań zaplanowano na godz. 10.

- Swój udział zgłosiły drużyny z ośmiu sołectw. Na boisku będzie 
można zobaczyć zawodników z Krasic, Kłobukowic, Wancerzo-
wa, Jaskrowa, Cegielni, Zawady, Mstowa oraz Brzeszowa-Srocka 
- mówi Krzysztof Drynda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Mstowie, organizator wydarzenia.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Lokalni urzędnicy wsłuchali się w sugestie mieszkańców 
i w konsekwencji Plac Mickiewicza w Mstowie zyskał odświe-
żony wygląd. 

Najpierw za pomocą maszyny do czyszczenia kostki usunięto za-
legające mchy i chwasty. W kolejnym etapie część klombów ob-
sadzono krzewami. Pojawiły się begonie, lobelie oraz aksamitki, 
a na płycie rynku ustawiono dziewięć dużych donic, w których 
posadzono cyprysika, wilce, kordyliny i surfinie.

Nowa aranżacja przemieniła centrum Mstowa w przyjazną, cie-
szącą oko przestrzeń. Jak podkreślają pracownicy urzędu gminy, 
kwietnik ma być na bieżąco pielęgnowany.

PROSTA ARANŻACJA POPRAWIŁA ESTETYKĘ RYNKU

POPRAWIĄ NIEBEZPIECZNY ODCINEK.
ZAPŁACĄ ZA TO KATOWICE

Wszystko wskazuje na to, że w połowie przyszłego roku korek-
cie poddane zostanie skrzyżowanie drogi 786 z ulicą Starowiej-
ską w Jaskrowie. Modernizacja ma znacząco poprawić bezpie-
czeństwo w tym miejscu.

Obecnie skrzyżowanie nie pozwala na prawidłowy wyjazd sa-
mochodu osobowego, a większe pojazdy przy skręcie w prawo, 
w kierunku Mstowa, zmuszone są do wjazdu na przeciwny pas. 
Rodzi to szereg problematycznych sytuacji. Temat wracał jak bu-
merang w rozmowach pomiędzy władzami gminy, a dyrekcją Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

- W 2017 roku powstała koncepcja opracowana przez tę instytu-
cję. Teraz, na bazie tego dokumentu, przyszedł czas na projekt 

Adrian Biel, fot. ZDW w Katowicach

i wykonanie. Wybrane rozwiązanie znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz pojazdów zmechanizowa-
nych na tym obszarze - przekonuje wójt Tomasz Gęsiarz.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozstrzygnął właśnie 
przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Najpóźniej do 3 wrze-
śnia przygotowana zostanie dokumentacja projektowa. Zakoń-
czenie całego zadania ma nastapić do końca czerwca przyszłego 
roku.

Co między innymi przewiduje projekt? Budowę zatoki o szeroko-
ści trzech metrów z kostki kamiennej. O pięć metrów odsunięte 
zostanie przejście dla pieszych przez ulicę Starowiejską w rejonie 
skrzyżowania. Ponadto przebudowany zostanie przepust pod za-
toką, a także jego wlot i wylot.

POZYSKALI DUŻE PIENIĄDZE
NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ
Piotr Biernacki

Mstowscy urzędnicy mają niewątpliwy powód do zadowolenia. 
Udało się im bowiem pozyskać aż 2,1 mln zł z funduszy unijnych 
na termomodernizację budynków szkół w Małusach Wielkich 
oraz Mstowie.

Zakres planowanych do wykonania prac jest niezwykle szeroki. 
Projekt zakłada, że w obu obiektach wymienione zostaną nieefek-
tywne już kotły węglowe oraz przestarzałe grzejniki i instalacje 
centralnego ogrzewania. Co więcej, aby zapewnić placówkom 
samowystarczalność na energię niezbędną do produkcji ciepłej 
wody użytkowej, szkoły zyskają odnawialne źródła energii. Wypo-
sażone zostaną w instalacje fotowoltaiczne, a budynek w Mstowie 
dodatkowo w trzy powietrzne pompy ciepła.

Placówkę w Małusach Wielkich czeka ponadto gruntowny lifting 
wizualny. Zainstalowane zostaną nowe okna i drzwi, a ściany oraz 
piwnice będą docieplone. Modernizacja nie ominie również da-
chu i stropodachu.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności energe-
tycznej gmachów. Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej to bowiem jeden z filarów strategii mającej ograniczać 
niską emisję na terenie gminy.

- Na rozstrzygnięcie tego konkursu czekaliśmy ponad rok. Udało 
się pozyskać duże pieniądze i bardzo się z tego cieszę – komen-
tuje Tomasz Gęsiarz, włodarz gminy. - Dla mnie, jako wójta, nie-
zwykle ważna jest realizacja przyjętych przez nas już jakiś czas 
temu założeń planu gospodarki niskoemisyjnej. Sukcesywnie go 
wdrażamy. W pierwszej kolejności postawiliśmy na termomoder-
nizację budynków szkół, przedszkoli, remiz czy świetlic wiejskich. 
Wiele inwestycji w tym zakresie już wykonaliśmy, ale ciągle pla-
nujemy koleje – dodaje.

Jak podkreśla, drugim z elementów planu jest unowocześnianie 
indywidualnych gospodarstw mieszkańców. W tym aspekcie, 
w partnerstwie z gminą Rędziny przygotowano kolejny unijny 
wniosek. Samorządy chcą wspólnie zawalczyć o pieniądze, które 
umożliwią montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach 
indywidualnych.

- To kolejny przykład dobrej, sąsiedzkiej współpracy. Nie zapomi-
namy o naszych mieszkańcach. Ten projekt jest tego przykładem. 
Będziemy się starać o wszelkie formy możliwych dotacji na pro-
ekologiczne działania, zarówno z urzędu marszałkowskiego czy 
też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Liczę, że pieniędzy na takie zadania będzie coraz więcej 
w najbliższych latach, bo potrzeby są w tym obszarze ogromne - 
mówi Gęsiarz.
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Niemalże 126 tys. zł trafi na doposażenie placu zabaw w Mstowie 
oraz wzmocnienie zaplecza rekreacyjnego w Cegielni i Jaskro-
wie. W ramach tyle co rozstrzygniętego konkursu, blisko poło-
wę tej kwoty dorzuci zarząd województwa.

Lokalny samorząd otrzyma wsparcie finansowe w ramach kon-
kursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Wspomniane wyżej za-
dania mają być wykonane jeszcze w bieżącym roku.

W przypadku Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego w Cegielni, 
pula 36,5 tys. zł zabezpieczonych w budżecie na realizację tego 
działania powiększy się o dodatkowe 18 tys. zł. 

20 tys. zł trafi z kolei na pobudzenie aktywności fizycznej miesz-
kańców poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku 
i rekreacji w Jaskrowie. Całość przewidywanych wydatków ma się 
zamknąć w kwocie blisko 42 tys. zł.

W Mstowie za 47 tys. zł urzędnicy chcą z kolei doposażyć plac 
zabaw i przeznaczyć sporą część środków na zwiększenie bezpie-
czeństwa bawiących się tam dzieci. Województwo dofinansuje to 
zadanie kwotą 22 tys. zł.

Adrian Biel

TRZY MIEJSCOWOŚCI BĘDĄ SIĘ MOGŁY 
POCHWALIĆ NOWĄ INFRASTRUKTURĄ 
SPORTOWĄ

O KROK BLIŻEJ DO ROZBUDOWY REMIZY

Do końca listopada potrwa opracowanie dokumentacji tech-
nicznej dotyczącej modernizacji budynku garażowego strażnicy 
przy ulicy Partyzantów w Mstowie.

- Jednostka ze Mstowa jest jedną z nielicznych w regionie, która 
nie posiada budynku remizy strażackiej z prawdziwego zdarzenia. 
Z drugiej strony, spośród gminnych jednostek, to właśnie ci stra-
żacy mają najwięcej wyjazdów do zdarzeń. Są aktywni, mobilni 
i bardzo dobrze wyszkoleni. Podobnie jak ich koledzy z jaskrow-
skiej OSP są częścią Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego 
- mówi wójt Tomasz Gęsiarz, argumentując koniecznością popra-
wy warunków pracy strażaków.

Firma, z którą gmina podpisała niedawno umowę na stworzenie 
wspomnianej dokumentacji, w pierwszej kolejności wykona eks-
pertyzę. Pozwoli ona określić w jakim stanie znajduje się istnie-
jący budynek. Dopiero po tym powstanie projekt budowlano-wy-
konawczy w zakresie samej architektury, konstrukcji, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrze-
wania oraz wentylacji.

Adrian Biel

ODBYLI PODRÓŻ DO CZASÓW ŚREDNIOWIECZA

DODA NIE DOJECHAŁA, ALE WYSTĄPIŁ SZPAK

W połowie czerwca miała miejsce trzecia edycja rycersko-
-archeologicznego pikniku „Słowiański Gąszczyk - Waleczni 
Przodkowie”.

Piknik to wspólna impreza gminy i rekonstruktorów z grupy „Że-
lazny Wilk”. Wydarzenie przygotowane zostało przy współpracy 
z Muzeum Częstochowskim, krakowskim bractwem „Wotczina 
Raróg” oraz Jurajskim Stowarzyszeniem „Nowa Tradycja”. Jego 
dwie wcześniejsze odsłony organizowane były w powakacyj-
nym okresie. W tym roku było inaczej i to nie tylko ze względu 
na warunki pogodowe. Główny powód zmiany terminu wynikał 
z udostępnienia młodzieży szkolnej przygotowanych przez re-
konstruktorów warsztatów historycznych.

– To żywa lekcja historii wczesnośredniowiecznego grodziska, 
które swe początki datuje aż o tysiąc lat wcześniej, jeszcze w cza-
sach kultury łużyckiej – wyjaśnia Tomasz Gęsiarz, wójt gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Na dwa dni, na które zaplanowany został piknik, organizatorzy 
przyszykowali wiele atrakcji. Jedną z nich były warsztaty skórni-
cze, odlewnicze, hafciarskie, tkackie czy kowalskie. W ich trakcie 
można było zobaczyć między innymi ręczne szycie butów, odle-
wanie ozdób, wykuwanie broni oraz tkanie materiałów. Nie za-
brakło również smacznych potraw utrzymanych w duchu z tego 
okresu, a które przyrządzone zostały podczas warsztatów kuli-
narnych. Uczestnicy pikniku mieli ponadto okazję wziąć udział 
w grach terenowych, mogli poszukać skarbu i obejrzeć pokazy 
uzbrojenia i walk.

Równie bogaty w atrakcje program przewidziano na drugi dzień, 
który skierowany był głównie w stronę rodzin z dziećmi. Oprócz 
warsztatów w osadzie, pojawiła się okazja by podejrzeć jak wy-
glądało życie codzienne w X i XI wieku, natomiast „Wotczina Ra-
róg” przygotowała pokazy turniejów. Na sam koniec, wszystkie 
uczestniczące w wydarzeniu grupy rekonstrukcyjne, zainsceni-
zowały starcie dwóch wczesnośredniowiecznych armii.

Dorota Rabczewska-Stępień nie pojawiła się na scenie Mstow-
skiej Nocy Świętojańskiej. Artystka w ostatniej chwili odwołała 
koncert. Zamiast niej przed publicznością zaprezentował się 
Michał Szpak.

Rezygnacja Rabczewskiej z przyjazdu na kolejną edycję tego wy-
darzenia to pokłosie śmierci jej babci Pelagii. Informacja o tym, 
że seniorka zmarła na trzy dni przed planowanym występem pio-
senkarki we Mstowie, siłą rzeczy nasuwała pytania o aktywność 
sceniczną Dody w najbliższym czasie. Jeszcze do dnia poprzedza-
jącego imprezę nic nie wskazywało na to, że może dojść do zmia-
ny w programie wydarzenia.

– Babcia przed śmiercią powiedziała mi, żebym nie przestawa-
ła śpiewać jak odejdzie… Wypełniam Jej wolę z trudem. Oby ten 
weekend koncertowy był dla mnie rodzajem terapii, w której na 
chwilę oderwę się od żalu. Oby nie był smutnym obowiązkiem – 
pisała na swoim facebook’owym profilu artystka.

Sytuacja uległa jednak zmianie kilkanaście godzin przed począt-
kiem wydarzenia.

– Przepraszam wszystkich fanów, ale nie daje rady śpiewać, głos 
odmawia mi posłuszeństwa. Koncerty od jutra niestety muszę 
odwołać. Muzyka działa zbyt emocjonalnie. Starałam się, przykro 
mi – napisała tym razem Doda.

Aż półtorej godziny zajęło managerowi wokalistki, by oficjalnie 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów powiadomić o powstałym problemie organizatorów Mstowskiej 
Nocy Świętojańskiej. W lakonicznej korespondencji napisał, że 
zmuszony jest odwołać koncert. Szefostwo Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Mstowie nie ukrywało, że ta nagła decyzja mocno 
skomplikowała przygotowania.

– Doda zachowała się poniżej wszelkiej krytyki. Jeśli przypusz-
czała, że w związku z sytuacją rodzinną może dojść do odwoła-
nia koncertu, to trzeba to było zrobić dwa dni wcześniej, a nie 
w środku nocy, na kilkanaście godzin przed zaplanowanym wy-
stępem – nie ukrywał irytacji Krzysztof Drynda, dyrektor GOK-u.

Problem, który tym samym nagle się pojawił, trzeba było szybko 
rozwiązać.

– Uruchomiliśmy wszystkie nasze możliwe kontakty, by ratować 
sytuację. Bardzo nam tutaj pomogły osoby z ekip technicznych 
zabezpieczających koncert. Dzięki ich determinacji udało się do-
trzeć do Michała Szpaka. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak spraw-
nie udało nam się to ogarnąć – podkreśla Drynda.

Nocy towarzyszyło szereg dodatkowych atrakcji. Swój występ 
dały dzieci i młodzież z terenu gminy. Na scenie można było zo-
baczyć panie z Koła Gospodyń Wiejskich Mstowianki. Publicz-
ność wysłucha także Dariusza Kordka, aktora Teatru Roma, który 
wspólnie z towarzyszącym mu pianistą zaprezentował przeboje 
z okresu międzywojennego. Jedna z częstochowskich agencji mo-
delek przygotowała pokaz mody. Swoje najbardziej znane kawałki 
zaśpiewał także Krzysztof K.A.S.A. Kasowski i discopolowy zespół 
Claris z Częstochowy.

W CENTRUM MSTOWA POWSTANIE
OGÓLNODOSTĘPNA STREFA AKTYWNOŚCI

Na tyłach urzędu gminy i w bezpośrednim sąsiedztwie Skały 
Miłości powstanie nowoczesne miejsce, gdzie będzie można ak-
tywnie spędzać wolny czas.

Z początkiem roku gminni urzędnicy złożyli w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy strefy re-
kreacyjnej. Miejsce, które wybrali na jej lokalizację, nie było przy-
padkowe. Znajdujący się obok urzędu plac zabaw od lat cieszy się 
dużą popularnością wśród mieszkańców. Niedługo to miejsce zy-
ska jeszcze atrakcyjniejszą oprawę. 

Resort sportu dofinansuje w połowie opiewającą na 100 tys. zł in-
westycję. Teren zostanie ogrodzony, powstanie tam strefa relaksu 
i gier, a także sprawnościowy plac zabaw dla dzieci. Pojawią się 
urządzenia siłowni zewnętrznej. Projekt skierowany jest do róż-
nych grup wiekowych i ma za zadanie sprzyjać wielopokoleniowej 
integracji społecznej.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

W MSTOWIE
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W MYKANOWIE

GOSPODARSTWO Z GRABÓWKI UZNANE ZA 
NAJBEZPIECZNIEJSZE W CAŁYM REGIONIE

REKLAMA

Zwycięzcą regionalnego, częstochowskiego etapu 16. edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
zostały włości Marty i Tomasza Sokołowskich z Grabówki, miej-
scowości położonej w gminie Mykanów. Dwa tygodnie później 
ich farma zajęła też trzecie miejsce w finale wojewódzkim. 

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, we współpracy z resortem rolnictwa, Państwową 
Inspekcją Pracy oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Przedsięwzięcie wspierają również samorządy, jednostki 
ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki do-
radztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, 
a także wytwórcy środków produkcji dla rolnictwa. Patronat nad 
wydarzeniem już po raz kolejny objął prezydent Andrzej Duda.

- Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych pro-
wadzonym przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków 
i chorób zawodowych rolników - wyjaśnia jego ideę Piotr Dobosz, 
dyrektor częstochowskiego oddziału tej instytucji. - Promuje 
zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział 
w nim mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. 
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezen-
towania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdo-
bycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospo-
darstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który 
przeprowadzą komisje konkursowe - dodaje.

W tym roku z okolicznych gmin do konkursu zgłosiło się dziesięć 
podmiotów prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Ko-
misja oceniała głównie te zagrożenia pojawiające się w obrębie 
podwórza, w obejściu i budynkach. Sprawdzano też stan drabin, 
schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolni-
czych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie. Uwadze 
oceniających nie umknęły również wykorzystywane narzędzia, 
a także miejsca związane z obsługą zwierząt oraz wyposażenia 
w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

Dodatkowo oceniono wydzielone miejsca do zabawy dzieci, pro-
wadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na 
bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, ale i udogodnie-
nia zwiększające bezpieczeństwo oraz higienę pracy wykonane 

Adrian Biel, fot. KRUS

przez właścicieli. Punktowane było także posiadanie oceny ryzy-
ka wypadkowego na stanowiskach pracy jak i estetyka gospodar-
stwa. 

Marta i Tomasz Sokołowscy, którzy zwyciężyli w pierwszym eta-
pie konkursu, swoją działalność prowadzą na prawie 13 hektarach. 
Dwa z nich obsiane są zbożem, pszenżytem, a pozostałe zajmują 
sady. Drugie miejsce przypadło gospodarstwu Małgorzaty i Lesz-
ka Łapajów z Bliżyc w gminie Niegowa w powiecie myszkow-
skim. Trzecią lokatę przyznano Urszuli i Andrzejowi Chudaszek 
z Miedźna w kłobuckim. W tym roku, w klasyfikacji wyszczegól-
niono także czwarte miejsce, które zdobył Szymon Wierus z Bo-
rowna-Kolonii. Podobnie jak zwycięzcy, gospodarzy on w gminie 
Mykanów. Wśród wyróżnionych znalazło się jeszcze jedno mał-
żeństwo z terenu powiatu częstochowskiego. To Urszula i Zbi-
gniew Jędras z Zawad w gminie Mstów.

- Cieszy nas, że co roku mamy wielu chętnych do udziału w kon-
kursie. Chociaż nie wszyscy otrzymują te same nagrody, zwycię-
żają wszyscy – nie tylko rolnicy. My, czyli instytucje wspierające 
rolników także – mówił podczas spotkania Piotr Dobosz.

Uczestnicy otrzymali zestawy upominkowe i cenne nagrody 
w postaci sprzętu elektrycznego. Wyróżnionym przypadły do-
datkowo markowe zestawy narzędziowe i elementy wyposażenia 
gospodarstwa domowego.

20 czerwca w Muzeum Jana Pawła II w Częstochowie odbył się 
z kolei finał wojewódzki konkursu. Tym razem małżeństwo z Gra-
bówki miało trochę mniej szczęścia i nie przeszło do kolejnego 
etapu konkursu. Marta i Tomasz Sokołowscy zajęli dopiero trze-
cie miejsce.
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W POCZESNEJ

TO BYŁ BIEG INNY NIŻ WSZYSTKIE
I PIERWSZY TAKI W EUROPIE

W sobotę 23 czerwca w Hucie Starej A odbyła się kolejna edycja 
imprezy sportowej organizowanej od trzech lat przez członków 
miejscowych OSP. O puchary ufundowane przez wójta gminy 
rywalizowało kilkudziesięciu strażaków.

W tym roku organizatorzy postanowili urozmaicić zawody 
i wprowadzili do programu nową konkurencję. Był nią bieg na dy-
stansie jednego kilometra, w którym mogli wziąć udział wyłącznie 
zawodowcy i ochotnicy z jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Formuła współzawodnictwa była nietypowa. Uczestnicy musieli 
pokonać wyznaczony dystans w jak najkrótszym czasie, w pełnym 
oporządzeniu bojowym wraz ze sprzętem ochrony układu odde-
chowego. Jak podkreślają organizatorzy, było to unikatowe w skali 
kraju wydarzenie.

– Chęć wzięcia udziału w tej konkurencji wyraziło sześćdziesiąt 
dziewięć osób, w tym cztery kobiety. Strażacy przyjechali niemal 
z całej Polski. Jak na nowatorskie przedsięwzięcie jest to naszym 
wielkim sukcesem – mówi Krzysztof Brzozowski, naczelnik jed-
nostki OSP z Huty Starej A. – Atmosfera imprezy była niesamo-
wita. Napływa do nas wiele gratulacji, a my już planujemy, by 
przyszłoroczna edycja miała jeszcze większy, być może między-
narodowy zasięg – dodaje.

Słowa uznania płyną również od samych zawodników.

– Impreza super. Pozwala się sprawdzić. Jeden kilometr trwał jak-
by było to pięć. Waga sprzętu około dwudziestu kilogramów, nogi 
jak z ołowiu, a jednocześnie z waty. Mega atmosfera, wspaniały 
doping. Wielkie dzięki osobom, które po dotarciu pomagały zdjąć 
z siebie to całe obciążenie. Gratulacje za wspaniałą organizacje 
dla OSP Huta Stara A. Do zobaczenia za rok – napisał na facebo-
ok’u Mateusz Szczepaniak, jeden z uczestników zmagań.

Sama rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Świadczą 
o tym uzyskane przez zwycięzców wyniki. Pierwsza trójka, repre-
zentująca Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Kra-
kowie pokonała kilometrowy odcinek w czasie poniżej trzech 
i pół minuty. Najlepszy z nich, Jarosław Jarosz, zameldował się na 
mecie z wynikiem 3,05 min.

– To niesamowite, znakomite, a dla wielu obserwatorów wręcz 
ekstremalne osiągnięcie. Wydaje się, że ciężar wyposażenia, 
w którym na co dzień uczestniczą w akcjach ratunkowych, nie 
zrobił na nich większego wrażenia. Pokazuje jednocześnie jak 
świetnie wyszkoleni i przygotowani fizycznie są krakowscy aspi-
ranci – zachwala Brzozowski.

Przedstawiciele gminy Poczesna również wypadli nieźle. Tuż za 
podium uplasował się bowiem Kamil Zasępa z Huty Starej B, kadet 
Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

– W imieniu całego zarządu OSP w Hucie Starej A chcielibyśmy 
raz jeszcze bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom 
za przybycie oraz za tą całą strażacką atmosferę, która panowała 
przez całe zawody. Widzimy się w przyszłym roku – zapraszają 
organizatorzy.

Piotr Biernacki, fot. Andrzej Dobosz
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PRZEZ CZTERY DNI GMINA FETOWAŁA SWOJE ŚWIĘTO
Ulicami osiedla przeszedł barwny korowód zespołów folklory-
stycznych, a także odbył się przegląd w ramach Jura ROK Festi-
wal. Były dmuchańce, karuzela, stoiska gastronomiczne.

Wydarzeniu towarzyszyły uroczystości z okazji 70-lecia osiedla 
w Hucie Starej B, 60-lecia Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„Górnik” oraz 50-lecia Klubu Sportowego „Olimpia”. Podsumo-
wano działalność sportowej ligi szkół, były prezentacje, prelekcje, 
wspomnienia, a także wystawa archiwalnych zdjęć.

- Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że mogliśmy w sposób ilu-
stracyjny, medialny, słowny i muzyczny wrócić do lat 40-tych, 
50-tych i 60-tych minionego stulecia i poznać historię Huty Sta-
rej B, Klubu Sportowego Olimpia i Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych - komentuje wójt Krzysztof Ujma. - Prelegenci i goście 
podkreślali, że w związku z działalnością kopalń na terenie gminy, 
przed dziesiątkami lat rozwinęły się między innymi usługi, han-
del oświata i kultura. Powstały szkoły, przedszkola, osiedle. Na-
tomiast w 1967 roku z inicjatywy młodych zapaleńców - Cabny, 
Sochańskiego, Marszałka i Mendela powstał podwórkowy zespół 
sportowy, który został zarejestrowany jako Zespół Sportowy 
Olimpia - dodaje.

Na uroczystościach związanych z pierwszym dniem gminnego 
święta, pojawili się liczni goście. Obecny był między innymi po-
chodzący z Huty Starej B pasjonat regionalnej historii Andrzej 
Strugacz, oraz goście z Litwy. Z partnerskich Jaszun do gminy do-
tarła Regina Tietianiec, sekretarz tego miasta, której towarzyszyła 
Lilija Bogacziowa, Krystyna Smachtina, Marja Alencynowicz. Nie 
zabrakło również lokalnych samorządowców.

Pierwszy dzień rozpoczął się od barwnego korowodu, który prze-
szedł ulicami Huty Starej B, natomiast późnym popołudniem wy-
stąpiła pochodząca z Podhala grupa muzyczna Baciary. Po niej 
zabawę taneczną rozkręcił Dance Project. Ważnym wydarzeniem 
drugiego dnia był mecz o mistrzostwo do A klasy rozegrany po-
między piłkarzami rodzimej Olimpii z zawodnikami Piasta Przy-
rów. Kolejny dzień upłynął pod znakiem koncertu „Nałogi - Droga 
donikąd”. W hali sportowej przy ulicy Szkolnej w Poczesnej wy-
stąpił Jacek Dewódzki, wieloletni wokalista legendarnego zespołu 
Dżem, któremu towarzyszył Andrzej Paprot.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

UJMA WYRÓŻNIONY PODCZAS 
PIELGRZYMKI SPORTOWCÓW

W NIETYPOWEJ OPRAWIE
ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ
O NARKOTYKACH

SZYKUJE SIĘ REMONT DROGI 904. 
MOGĄ BYĆ SPORE UTRUDNIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpisał pod koniec maja przetarg 
na przebudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej numer 
904. Mieszkańców ulokowanych przy szlaku miejscowości mogą 
więc czekać w najbliższych miesiącach spore utrudnienia w ru-
chu.

Dziewięćset czwórka jest bardzo ruchliwą trasą o długości około 
18 kilometrów. Łącząc ze sobą Blachownię i Poczesną, przebiega 
przez Kopalnię, Konopiska, Rększowice, Nieradę, Michałów i Bar-
gły.

Droga modernizowana będzie w głównej mierze na terenie gmi-
ny Konopiska. W Rększowicach, od ronda do mostu nad rze-
ką Rększowiczanką, gruntownie wyremontowane ma zostać 1,2 
kilometra szlaku. Jednakże drugi z odcinków, który został ujęty 
w projekcie, znajduje się już w obrębie Poczesnej. Od skrzyżowa-
nia z DK1 w stronę Michałowa przebudowa obejmie 170 metrów 
drogi.

W zakresie przewidzianych do wykonania prac zaplanowano 
wymianę konstrukcji nawierzchni, zabudowę krawężnika beto-
nowego po prawej stronie jezdni oraz budowę poboczy. Przebu-
dowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy. Powstanie także 
nowy odcinek kanału deszczowego, studnie rewizyjne i przyka-
naliki. Wykonawca zamontuje również bariery ochronne.

15 czerwca miało miejsce otwarcie ofert złożonych przez przed-
siębiorców. Wielce prawdopodobne jest zatem, że prace rozpocz-
ną się już w lipcu. Ich zakończenie przewidziano z kolei na koniec 
października. Cała inwestycja ma kosztować około 10 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Kapituła Katolickiego Stowarzyszenie Sportowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyznała wójtowi Poczesnej wyróżnienie za 
działalność społeczną. Stowarzyszenie doceniło Krzysztofa 
Ujmę za otwarcie na inicjatywy związane z wychowywaniem 
młodzieży poprzez rekreację i sport. 

Uroczystość, w trakcie której włodarzowi wręczono wspomniane 
wyróżnienie, miała miejsce 9 czerwca w trakcie tegorocznej piel-
grzymki sportowców do częstochowskiego sanktuarium. Pątnicy, 
którzy co roku w tym miejscu dziękują za swoje osiągnięcia, tym 
razem modlili się także za sukces polskiej reprezentacji w piłce 
nożnej podczas nadchodzących mistrzostw.

Oprócz Krzysztofa Ujmy kapituła stowarzyszenia nagrodziła też 
innych przedstawicieli samorządów. W wydarzeniu brali udział 
starostowie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie z różnych 
części kraju. Uhonorowano również te osoby, które mimo iż nie 
zajmują eksponowanych stanowisk, to swoim codziennym zaan-
gażowaniem udowadniają, że także zasługują na uznanie.

Nie zabrakło przedstawicieli uczniowskich klubów sportowych 
oraz ich trenerów. Spotkać można było wybitnych zawodników 
różnych dyscyplin czy też mistrzów olimpijskich jak Marian Ka-
sprzyk, Jerzy Rybicki czy Józef Grudzień.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

18 czerwca w Poczesnej odbyła się pogadanka słowno-muzycz-
na dotycząca profilaktyki uzależnień. Spotkanie zgromadziło 
w hali sportowej wielu młodych ludzi.

Niestandardowa forma spotkania, podczas którego w interesują-
cy i niekonwencjonalny sposób poruszano te ważne sprawy, zde-
cydowanie przypadła słuchaczom do gustu.

- Wydarzenie kierowane było między innymi do młodzieży szkol-
nej, ich rodzin, nauczycieli oraz wychowawców, a jego celem było 
zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem związany z używkami 
- informuje Krzysztof Ujma, wójt gminy. 

Szczególną uwagę poświęcono tematowi konsekwencji wynika-
jących z używania dopalaczy, narkotyków, papierosów czy al-
koholu. Prowadzący podkreślali też jakie zagrożenia niosą nowe 
technologie. Podnoszono kwestię roli rodziców, opiekunów i na-
uczycieli, zarówno w trakcie profilaktyki, jak i w czasie pierw-
szych symptomów zgubnej drogi prowadzącej do uzależnienia. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
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STRAŻAK Z GMINNEJ OSP POMAGAŁ INNYM, TERAZ SAM POTRZEBUJE PO-
MOCY. CZEKA GO REKONSTRUKCJA TWARZY

UCZCILI SETNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA 
STRAŻY WE WRZOSOWEJ

Adrian Biel, fot. Fundacja „Kawałek Nieba”

Kiedy tylko zachodzi taka potrzeba, druh Kamil Sirek na dźwięk 
syren rzuca wszystko i wraz z kolegami z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Poczesnej rusza, by ratować ludzkie życie, zdrowie 
i dobytek. Teraz i on sam potrzebuje wsparcia mieszkańców. 
Trwa zbiórka pieniędzy, która pozwoli na rekonstrukcję jego 
twarzy po przebytej chorobie nowotworowej.

Kamil Sirek jest studentem i mieszkańcem Zawodzia. Siedem lat 
temu usłyszał druzgocącą diagnozę. Lekarze onkolodzy nie mie-
li wątpliwości, że lewą stronę zatoki szczękowej zaatakował rak. 
Chłopak trafił na stół operacyjny, konieczna była także radiote-
rapia i wielokrotne podawanie chemii. Przeżył. Szczęśliwie prze-
szedł także wszystkie etapy trudnej rekonwalescencji.

Po czterech latach od momentu wykrycia guza, w Szpitalu Czer-
niakowskim w Warszawie poddany został pierwszej rekonstrukcji 
twarzy. W miejsce ubytku kości twarzoczaszki chirurdzy przesz-
czepili fragment jego kości biodrowej. Operacja znacznie popra-
wiła wygląd tego młodego człowieka.

To jednak nie koniec jego zmagań. Kamil musi przejść jeszcze 
operacje związane z poprawą ust, nosa i zębów. Studiuje na dru-
gim roku, w domu się nie przelewa, a koszt kolejnych rekonstruk-
cji sięga prawie 80 tys. zł. To kwota, która znacznie przekracza 
możliwości finansowe zarówno jego samego jak i rodziny.

Nadarza się jednak okazja, by wspólnymi siłami wspomóc druha 
z OSP w Poczesnej i podziękować mu tym samym za jego wła-
sną ofiarność i codzienną służbę na rzecz lokalnej społeczności. 
Każdy kto chciałby pomóc mu powrócić do pełni zdrowia, może 
przelać pieniądze na konto fundacji, która zorganizowała zbiórkę 
na jego rzecz.

Liczy się każda złotówka. Wystarczy wysłać przelew bezpośred-
nio na rachunek o numerze 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374, 
należący do Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Ka-
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wałek Nieba”. Ważne, by w tytule płatności wpisać “1599 pomoc 
dla Kamila Sirek”. Wchodząc bezpośrednio na jej stronę, można 
też dokonać płatności online.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

Po stu latach niesienia pomocy, strażacy z Wrzosowej celebro-
wali jubileusz powstania miejscowej ochotniczej straży pożar-
nej. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Bożego Cia-
ła. W nabożeństwie celebrowanym przez ks. Jacka Kołodziejczy-
ka, proboszcza parafii, duszpasterz podkreślał jak silny jest etos 
OSP w lokalnej społeczności oraz więź jaka łączy ją z mieszkań-
cami. 

Po jego zakończeniu, przy akompaniamencie Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej, uczestnicy przeszli na plac przed strażnicą OSP, 
gdzie dowódca Jacek Froch zdał raport z gotowości do rozpo-
częcia uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, 
organizatorzy przywitali mieszkańców i gości, wśród których nie 
brakowało przedstawicieli parlamentarzystów, strażackich orga-
nizacji związkowych czy samorządowców z gminy, powiatu i wo-
jewództwa. 

Obecna była również Anna Rutkowska-Kierat, wnuczka założy-
ciela OSP Wrzosowa – Józefa Rutkowskiego. Przybyły również 
liczne delegacje druhów z pocztami sztandarowymi pozostałych 
gminnych OSP, lokalnych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, 
jak również spotkać można było przedsiębiorców i licznych sym-
patyków jednostki.

Jak zawsze przy takich okazjach zaprezentowana została kronika 
historyczna. Wspomniano także oraz uczczono minutą ciszy tych 
wszystkich, którzy już odeszli, a swoją służbą i pracą przyczynili 
się do świetności OSP Wrzosowa.

Wójt gminy Krzysztof Ujma przekazał jubilatom życzenia bez-
piecznej służby, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

– Niech św. Florian otacza was swoją opieką w wypełnianiu obo-
wiązków. Niech bezinteresowna służba na rzecz współmieszkań-
ców gminy, będzie również wyrazem ciągłej pracy nad sobą oraz 
doskonaleniem waszych własnych umiejętności i charakterów. 
Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, bę-
dzie dla was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji oraz 
powodem do dumy w myśl oczywistej i pięknej dewizy „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek”. Składam wam także życzenia zdro-
wia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – 
mówił włodarz. 

Sztandar jednostki udekorowano Złotym Znakiem Związku OSP 
RP, a przedstawiciele województwa wyróżnili jednostkę Odzna-
ką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Medal ten 
przyznano również Marianowi Kołodziejowi.

Uhonorowano także miejscowe druhny i druhów. Medalem Ho-
norowym im. Bolesława Chomicza została odznaczona Halina 
Huras. Z kolei Złote Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono 
Krzysztofi Ujmie, Dariuszowi Kożuchowi, Krzysztofowi Słociń-
skiemu, Bartoszowi Ślęzakowi, Michałowi Skibie, Grzegorzowi 
Kołodziejowi oraz Sławomirowi Kołodziejowi. 

Srebrny odpowiedniki tego tytułu trafił do Konrada Kołodzieja, 

Piotra Woźniaka, Jarosława Skiby, Rafała Skiby, Justyny Wilk, Ka-
tarzyny Nowickiej i Karoliny Skiby. Brązowy natomiast do Piotra 
Bąbika, Bartłomieja Rorata, Artura Żyłki, Kamila Kołodzieja i Pio-
tra Woźniaka. 

Przyznano także odznakę Strażak Wzorowy. Trafiła ona do rąk 
Oskara Bednarka, Piotra Borysia, Kamila Kołodzieja, Piotra Woź-
niaka, Marcina Sieradzkiego, Adriana Purgala, Krzysztofa Tomzę, 
Dominika Walaszczyka, Edyty Czajkowskiej, Damiana Mermera, 
Mateusza Dobosza, Adriana Sośniaka i Pawła Woszczyny.

Po części oficjalnej, obchody uświetniły artystyczne występy 
przedszkolaków oraz Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie”.



MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA
I ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM CIEKAWE WAKACJE

Adrian Biel, fot. Pixabay

Krajowa Rada Izb Rolniczych przygotowała dla dzieci rolników 
wakacyjną ofertę. Osoby, które chciałyby wysłać swoje pocie-
chy na kolonie nad morzem lub zagospodarować im czas wolny 
podczas półkolonii na miejscu, muszą się jednak spieszyć z do-
konywaniem zgłoszeń. 

Turnus kolonijny rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa dziesięć dni. 
Uczestnicy wyjadą do Jarosławca, otoczonej lasami malowniczej 
wioski w województwie zachodniopomorskim, gdzie będą miesz-
kać w pokojach 4-6 osobowych z łazienkami. Teren kompleksu 
jest ogrodzony i zabezpieczony. Koloniści będą mieli zapewnio-
ną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i pięć posiłków 
dziennie.

W ramach wyjazdu organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji to-
warzyszących samemu pobytowi. Grupa uda się choćby na cało-
dniową wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego, zwiedzi 
Darłowo i Darłówko, gdzie zawita między innymi do aquaparku, 
a także wybierze się w rejs po Bałtyku. Popołudniami animato-
rzy planują zajęcia sportowe, występy grupy teatralnej, konkursy, 
dyskoteki i ogniska.

Całkowity koszt na jednego uczestnika kolonii kształtuje się na 
poziomie 500 zł. Reszta, sięgająca 750 zł, pokrywana jest ze środ-
ków KRUS-u. Dlatego co istotne, przynajmniej jedno z rodziców 
lub prawnych opiekunów musi być ubezpieczone w pełnym za-
kresie w tej instytucji. 

Kto nie może sobie pozwolić na wydatek sięgający wspomnianych 
500 zł, warto by rozważył opcję półkolonii. Również potrwają one 
dziesięć dni, z tą różnicą, że ich program będzie realizowany na 
miejscu. To rozwiązanie adresowane jest do dzieci i młodzieży 
do szesnastego roku życia. Odpłatność za uczestnictwo wynosi 
zaledwie 50 zł. Podobnie jak pobyt w Jarosławcu, półkolonie też 
odbędą się w pierwszej połowie sierpnia. 

W programie przewidziano gry i zabawy na wolnym powietrzu, 
zajęcia plastyczne i rekreacyjno-sportowe, a także wycieczki pie-
sze, wyjazdowe, wyjścia na basen oraz inne atrakcje. Uczestnicy 
będą mieli każdego dnia zapewniony obiad. 

Z racji, iż ilość miejsc jest ograniczona to wszystkie osoby zainte-
resowane wspomnianą ofertą proszone są o zgłoszenie się do Ze-
społu Szkół w Przyrowie lub tamtejszej placówki ośrodka kultury.

W PRZYROWIE

EKO-KRAINA W SZKOLE
Niemal 30 tys. zł trafi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyrowie na utworzenie nowej, atrakcyjnej sali lekcyjnej.

Złożony przez gminę wniosek znalazł uznanie komisji konkurso-
wej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, która na początku czerwca wybrała do do-
finansowania sześćdziesiąt osiem tego typu projektów z obszaru 
województwa. Łącznie rozdysponowano ponad 1,9 mln zł.

Z gmin powiatu częstochowskiego pieniądze na ekopracownie, 
które mają być innowacyjny sposób wykorzystywane w naukach 
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, 
chemiczno-fizycznych czy geologicznych, udało pozyskać się 
jeszcze Blachowni, Mykanowowi i Olsztynowi.

Aplikacje oceniano przede wszystkim pod kątem wyposażenia 
i różnorodności pomocy dydaktycznych oraz dostosowania pra-
cowni do grup wiekowych uczniów, by mogła być wykorzystywa-
na przez jak największą ich liczbę. Istotnym kryterium wyboru był 
także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, 
wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowa-
nych rozwiązań.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

SĄ PIENIĄDZE NA
SZKOLENIA. MOŻE WZIĄĆ
W NICH UDZIAŁ PONAD
SETKA CHĘTNYCH
Adrian Biel

Gmina wzięła udział w konkursie, który ma na celu rozwój 
kompetencji cyfrowych mieszkańców. Wniosek uzyskał akcep-
tację i dzięki temu ponad sto osób będzie mogło podnieść swoje 
umiejętności. Nabór ruszy w sierpniu.

Projekt ma służyć poprawie umiejętności w zakresie korzystania 
z nowych technologii oraz zwiększenie wykorzystania usług tzw. 
e-administracji. Na tle średniej unijnej wypadamy pod tym wzglę-
dem wyjątkowo słabo. Szacuje się, że 44 proc. obywateli może 
pochwalić się zaledwie podstawowymi lub ponadpodstawowymi 
umiejętnościami cyfrowymi w tym zakresie, podczas gdy 56 proc. 
nie dysponuje już żadnymi lub prezentuje bardzo niskie kompe-
tencje w tym temacie. W przypadku grupy 45-64 lat wskaźnik ten 
jest niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych.

Kilkanaście tygodni temu pojawiła się możliwość pozwalająca 
sfinansować szkolenia dla mieszkańców, bez konieczności an-
gażowania środków z budżetu gminy. Do 18 maja trwał nabór na 
granty, które miały umożliwić władzom gminy pozyskanie pienię-
dzy na to zadanie. Cała procedura zakończyła się powodzeniem, 
w wyniku czego za miesiąc ruszy rekrutacja zainteresowanych 
szkoleniami osób. Realizacja całego przedsięwzięcia musi zostać 
sfinalizowana najpóźniej do końca przyszłego roku.

Szkolenia obejmować będą między innymi takie obszary jak rolnik 
w sieci, finanse i transakcje w internecie czy poruszanie się w me-
diach społecznościowych. Prowadzone będą przez certyfikowa-
nych instruktorów, a częstotliwość prowadzonych zajęć dosto-
sowana zostanie do oczekiwań i możliwości kursantów. Projekt 
obsługuje Fundacja Instytut Pracy i Edukacji z Gliwic. Więcej in-
formacji na ten temat można znaleźć na stronie obywatel-it.com.

Z początkiem lipca uruchomiony został rządowy program Do-
bry Start. O świadczenie mogą ubiegać się opiekunowie wszyst-
kich uczących się dzieci, począwszy od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, do wystąpienia o przyzna-
nie jednorazowego, trzystuzłotowego wsparcia, uprawnieni są 
rodzice lub opiekunowie prawni każdego uczącego się dziecka, 
maksymalnie do osiągnięcia przez niego dwudziestego roku ży-
cia. Cenzus wieku jest nieco wyższy w przypadku osób niepełno-
sprawnych i wynosi dwadzieścia cztery lata.

Program mają realizować te same instytucje, które zapewniają 
obsługę świadczenia 500 plus. W przeważającej mierze są nimi 
gminne ośrodki pomocy społecznej. Przez pierwszy miesiąc od 
jego wdrożenia złożenie wniosku o dotację będzie możliwe jed-
nak tylko elektronicznie, poprzez ministerialną platformę lub sys-
tem bankowości elektronicznej. Ci, którzy preferują lub wybiorą 
tradycyjną, papierową formę, będą się mogli ubiegać o pieniądze 
począwszy od 1 sierpnia. Datę końcową przyjmowania aplikacji 
wyznaczono z kolei na 30 listopada.

Kiedy beneficjenci otrzymają środki? Dla dokumentów, które 
wpłyną w miesiącach wakacyjnych wypłaty mają nastąpić do koń-
ca września. W przypadku późniejszego zawnioskowania, gminy 
będą miały dwa miesiące, licząc od daty złożenia, na ich rozpa-
trzenie i dokonanie płatności.

Co istotne, przyznanie pieniędzy nie będzie uzależnione od kry-
terium dochodowego. Decydować  ma wyłącznie poprawność 
złożonego wniosku. W zakresie ich rozpatrywania zrezygnowano 
również z przeprowadzania pełniej procedury administracyjnej. 
Decyzje będą wydawane i dostarczane tylko tym, których podania 
nie przejdą pozytywnej weryfikacji lub zakwestionowana zostanie 
należność pobranego świadczenia.

Według wstępnych szacunków, wyprawka ma trafić w kraju do 
przeszło 4,6 mln dzieci. Obciąży to kieszeń podatników na kwotę 
sięgającą około 1,4 mld zł każdego roku.

Piotr Biernacki
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W MINIONY WEEKEND ŚWIĘTOWALI DNI PRZYROWA
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Przyrów

Wydarzenie, które odbyło się na terenie rekreacyjno-sporto-
wym „Brzóski”, wspólnymi siłami zorganizował rodzimy ośro-
dek kultury i Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba”.

Tegoroczne obchody święta gminy rozpoczęły się od gier i zabaw 
przewidzianych dla najmłodszych uczestników. Powstał ogró-
dek rekreacyjno-sportowy, w którym dzieci rozegrały mecz piłki 
nożnej. „Jurajska Ryba” przygotowała dla mieszkańców konkurs 
z nagrodami. Po nim zaplanowano koncert zespołu Apres Band. 
W roli gwiazdy wieczoru wystąpił z kolei D-Bomb. Na zakończe-
nie przewidziano zabawę taneczną, którą poprowadził DJ Młody.

Atrakcje drugiego dnia ogniskowały się natomiast wokół meczu 
piłki nożnej, konkursu plastycznego oraz degustacji potrawy re-
gionalnej z pstrąga. Na scenie pojawił się Dziecięcy Zespół Gim-
nastyki Artystycznej i podobnie jak dzień wcześniej, „Jurajska 
Ryba” przeprowadziła konkurs. Tym razem plastyczny. Po ogło-
szeniu jego wyników i wręczeniu nagród, sceną zawładnęły Przy-
rowskie Nutki. 

Niedzielną gwiazdą wieczoru był Markus P. Po nim, z przeboja-
mi w rytmie disco-polo zaprezentował się przed publicznością 
zespół Flash. Podobnie jak dzień wcześniej imprezę zakończyła 
dyskoteka. W międzyczasie atrakcjom towarzyszyły stoiska ga-
stronomiczne.

REKLAMA



ALDONA HURAS NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY W STARCZY

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy będzie miała nowego sze-
fa. Dyrektorską funkcję z początkiem września obejmie Aldona 
Huras.

Na ogłoszone miesiąc temu przez urząd gminy postępowanie re-
krutacyjne wpłynęła tylko jedna aplikacja. Huras spełniła wszyst-

Piotr Biernacki

kie określone w regulaminie wymogi formalne i na tyle skutecznie 
przedstawiła komisji konkursowej spójną koncepcję funkcjono-
wania i rozwoju szkoły, że gremium pozytywnie zaopiniowało jej 
osobę na tę funkcję. 

Wójt Wiesław Szymczyk powierzył jej to stanowisko na najbliższe 
pięć lat.

NARODZINY DZIECKA
MOŻNA JUŻ ZAREJESTROWAĆ
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Na zgłoszenie narodzin potomka rodzice mają trzy tygodnie od 
momentu wystawienia karty urodzenia. Do tej pory, by dopeł-
nić formalności konieczna była wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca 
można to zrobić przez internet.

Jedyne co jest potrzebne to profil zaufany ePUAP i dosłownie kil-
ka minut wolnego czasu. Kto nie posiada wspomnianego profilu, 
instrukcję jak go uzyskać znajdzie na stronie obywatel.gov.pl. Dla 
każdego kto już nim dysponuje, cała procedura rejestracji jest 
wyjątkowo prosta. Wystarczy wejść na wspomnianą stronę i wy-
brać usługę, z której chce się skorzystać. Po zalogowaniu system 
poprosi o potwierdzenie, że jest się rodzicem dziecka. W kolej-
nym kroku zweryfikowane zostaną dane osobowe. 

Po przejściu tego etapu będzie można już dokonać rejestracji 
potomka. Koniecznie trzeba podać nazwę szpitala, w którym 
maluch przyszedł na świat oraz podać jego imię. Trzeba ustalić 
także numer aktu małżeństwa lub aktu urodzenia, jeśli nie jest się 
w związku małżeńskim. To znacznie ułatwi weryfikację danych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kolejny krok to wybór adresu, pod 
którym zameldowany będzie noworodek oraz sposobu odebrania 
dokumentów. Na koniec zostaje podgląd wniosku i podpisanie go 
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej opcji, przesłany 
zostanie w wersji papierowej lub elektronicznej. Dołączone bę-
dzie do niego powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz 
zaświadczenie o zameldowaniu.

Adrian Biel, fot. Pixabay

NAPISALI DOBRY WNIOSEK I TERAZ 
DOSTANĄ 1,5 MILIONA
Solidnego zastrzyku pieniędzy doczeka się projekt termomo-
dernizacji czterech budynków użyteczności publicznej wraz 
z wymianą źródeł ciepła. Kolosalną część wartości całej inwe-
stycji sfinansuje urząd marszałkowski.

Budynek przedszkola oraz obiekt, w którym w Starczy mieści 
się bank, a także remizy ochotniczych straży pożarnych w Ły-
ścu i Rudniku Małym czeka kompleksowa termomodernizacja. 
Przygotowany przez gminnych urzędników projekt spotkał się 
z uznaniem wojewódzkich ekspertów. W konsekwencji, budżet 
gminy zasili prawie 1,55 mln zł środków zewnętrznych. Pozyska-
na dotacja sięga ponad 68 proc. całkowitych, bo opiewających na 

Adrian Biel, fot. Shutterstock niespełna 2,265 mln zł, kosztów inwestycji.

- W jej ramach zrealizowane zostaną roboty budowlane, któ-
re polegać będą między innymi na dociepleniu ścian i stropów, 
a także wymianie okien, drzwi i bram, wymianie instalacji central-
nego ogrzewania, ogrzewania wody oraz źródeł ciepła. Gruntow-
nej modernizacji poddana zostanie również kotłownia - wymienia 
Wiesław Szymczyk, wójt Starczy. 

Projekt ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów, które 
trafiają do atmosfery. Remont przyczyni się także w znacznym 
stopniu do zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” pozytywnie 
odniosło się do propozycji gminnych urzędników i zatwierdziło 
zaproponowane przez nich taryfy. 

Ceny pozostaną na takim samym poziomie jaki obowiązuje od po-
czątku tego roku. Dotyczy to zarówno wody jak i odprowadzania 
ścieków.

- Przez najbliższe trzy lata obowiązywać będą takie same stawki 
jak te, które weszły w życie z dniem 1 stycznia. Musieliśmy wy-
konać jedynie nową kalkulację. „Wody Polskie” ją zaakceptowały 
- mówi wójt Wiesław Szymczyk. 

Cena metra sześciennego wody kosztuje 3,20 zł. Opłata z m³ ście-
ków wprowadzonych do kanalizacji wynosi 4,65 zł, a tych dowo-
żonych do gminnej oczyszczalni kształtuje się na poziomie 7 zł.

Adrian Biel, fot. Pixabay

NIE BĘDZIE PODWYŻKI 
CEN WODY I ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Starcza pozyskał 60 tys. zł na organizację festynu 
jubileuszowego. Pieniądze pochodzić będą z budżetu marszałka 
województwa, który na początku czerwca rozstrzygnął konkurs 
inicjatyw lokalnych.

O pomoc finansową mogły ubiegać się poszczególne sołectwa za 
pośrednictwem urzędów gmin. Tutejszy zgłosił projekt wykorzy-
stujący całość puli. Na jeden samorząd przypadała bowiem w pro-
gramie kwota dofinansowania do 60 tys. zł. Organizacja festynu 
ma kosztować łącznie 75 tys. zł.

Zgodnie z założeniami marszałkowskiej inicjatywy, pieniądze mo-
gły być przeznaczane na szereg zadań. Wśród nich są te obej-
mujące promocję sołectwa, jak chociażby imprezy plenerowe, 
stworzenie strony internetowej, zakup witaczy czy udział w tar-
gach. Mogą one wspierać również rozwój i promocję twórczości 
ludowej czy tworzenie warunków do rozwoju turystyki. Ponadto 
samorząd województwa dofinansowywał wyposażenie świetlic 
wiejskich, tworzenie miejsc rekreacji, zagospodarowanie centrów 
miejscowości czy przebudowę infrastruktury drogowej oraz ma-
łej architektury.

W sumie na liście rankingowej znalazło się ponad trzysta sołec-
kich projektów z regionu. Na dotacje do potrzeb inwestycyjnych 
sołectw trafić ma łącznie 4,8 mln zł.

Piotr Biernacki

SZYKUJĄ DUŻĄ IMPREZĘ

W STARCZY

21

REKLAMA



reklama u nas to koszt
zaledwie 100 złotych

20.000 egzemplarzy gazety
dystrybuowane na terenie 16 gmin

powiatu częstochowskiego

ILOŚĆ NAKŁADU POTWIERDZAMY
OKAZANIEM FAKTURY Z DRUKARNI

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