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ŚCIEŻKA POŁĄCZYŁA
MSTÓW Z CZĘSTOCHOWĄ

RUSZAJĄ INWESTYCJE
ZA NIEMAL 15 MILIONÓW

ZNAKOMITA ATMOSFERA
NA ELEMENTAL TRI SERIES

KONOPISKA GOŚCIŁY
HODOWCÓW Z 22 KRAJÓW

12

MISTRZOSTWA EUROPY
W POCZESNEJ
Tor speedrowerowy w Bargłach w ostatni weekend lipca stał 
się miejscem zmagań najlepszych przedstawicieli tej dyscy-
pliny z naszego kontynentu. Impreza, nad którą honorowy 
patronat objął wójt Krzysztof Ujma, stała na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym i organizacyjnym.
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OSP W ZARĘBICACH
MA 100 LAT
W połowie lipca druhowie z Zarębic uczcili setną rocznicę 
powstania rodzimej ochotniczej straży pożarnej. Były me-
dale i wyróżnienia, a dla gminnych jednostek sprzęt ratow-
nictwa medycznego.

16

Oddano do użytku pierwszy w gminie odcinek pieszo-ro-
werowej ścieżki. Około półtorakilometrowy trakt biegnie od 
drogi łączącej Siedlec z Jaskrowem do granicy z Częstocho-
wą.

wych. Mamy zorganizowany kącik, gdzie wymieniamy się rzecza-
mi, które nam się znudziły. Biżuterią, butami lub książkami – in-
formuje Renata Surlej-Krawiec, opiekun klubu.

Klubowicze mają już też za sobą pierwszą biesiadę seniorów, 
gdzie wspólnemu grillowaniu towarzyszyły konkursy, tańce i oko-
licznościowe śpiewy. Dwukrotnie odwiedzili aquapark, zawitali do 
Muzeum Chleba w Radzionkowie, wybrali się też na spektakl do 
częstochowskiego teatru. Wspólnie pedałują podczas wycieczek 
rowerowych. Z okazji nocy świętojańskiej panie z klubu wykonały 
wianki, na których później zainstalowały świeczki, by całość zwo-
dować na przywitanie lata.

– Sami wymyślamy, tworzymy, porządkujemy. By było lepiej – 
mówią o sobie.

Kreatywność i energię kłomnickich seniorów doceniają i chwalą 
władze gminy.

– Ten projekt to bardzo dobrze wydane pieniądze. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem zapału jaki towarzyszy przedsięwzięciom 
podejmowanym przez naszych seniorów. No i z niecierpliwością 
czekam na kolejne warsztaty kulinarne – podkreśla Piotr Jusz-
czyk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach realizuje 
od początku roku dwuletni projekt skierowany do seniorów i 
młodzieży. Jego wdrożenie możliwe było dzięki dofinansowaniu 
jakie gminni urzędnicy pozyskali ze środków europejskich.

Na projekt o roboczej nazwie „Radosna młodzież, szczęśliwi 
seniorzy z terenu Gminy Kłomnice” ze swojego budżetu gmina 
przeznaczyła niecałe 38,5 tys. zł. Natomiast aż 511 tys. zł to fi-
nanse jakie współpracownicy wójta Piotra Juszczyka ściągnęli ze 
źródeł zewnętrznych. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia, 
wyremontowano i wyposażono pomieszczenia lokalu Stowarzy-
szenia OSP Nieznanice przy ulicy Sobieskiego.

Mieści się tam teraz świetlica środowiskowa i klub seniora, któ-
ry uruchomiono na początku czerwca. W nowej siedzibie starsi 
mieszkańcy zamierzają realizować szereg działań skierowanych 
nie tylko do swojej grupy wiekowej, ale również do dzieci i mło-
dzieży. I to już się dzieje. Jak przekonują, frekwencja na organizo-
wanych spotkaniach jest bardzo wysoka.

– Organizujemy warsztaty plastyczne, kulinarne oraz relaksacyj-
no-pielęgnacyjne czy wizażu. Są spotkania z ciekawymi ludźmi, 
odbywają się próby śpiewu pieśni biesiadnych i okolicznościo-

Adrian Biel, fot. Renata Surlej-Krawiec
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Z początkiem czerwca stopa bezrobocia w regionie częstochow-
skim wyniosła 7,7 proc. Odsetek osób pozostających bez pracy 
spadł więc w ciągu czterech lat o niemal 11 proc. Pod koniec 2014 
roku wskaźnik ten przebijał bowiem niechlubną granicę aż 18 
proc.

W poprzednim roku zanotowano rekordowy spadek rejestrowa-
nego bezrobocia w powiecie częstochowskim. W ciągu dwunastu 
miesięcy zmalało ono z 11,5 proc. do 8,7 proc. Na koniec maja tego 
roku z kolei wynosiło już 7,7 proc. Choć to poziom ciągle o 3 proc. 
wyższy od średniej wojewódzkiej, to pocieszające jest, że trend 
skracający ten dystans ciągle się utrzymuje.

W ujęciu liczbowym, z końcem grudnia minionego roku w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Częstochowie figurowało 3716 bezro-
botnych mieszkańców powiatu. To o 1062 osób mniej niż w ana-
logicznym czasie 2016 roku.

Największy liczbowy spadek odnotowano w Blachowni, gdzie 
ubyło 106 bezrobotnych. Z kolei w Konopiskach odpowiednio 93, 
w Kłomnicach i Rędzinach po 91, w Poczesnej – 90, a w Mstowie 
– 87.

Najwięcej osób bez pracy pozostawało w gminie Koniecpol, aż 611, 
a najmniej było ich w niewielkiej Starczy. Jedynie 57. W ujęciu pro-
centowym, z wyjątkiem Koniecpola, gdzie bezrobocie zmniejszy-
ło się jedynie o 7,7 proc., w pozostałych samorządach, procentowe 
skale spadku liczby bezrobotnych przyjęły dwucyfrowe wymiary.

Po pierwszym półroczu tego roku natomiast, z rejestrów pośred-
niaka zniknęły kolejne 593 osoby zamieszkujące częstochowski 
powiat. Licznik zatrzymał się na wyniku 3123 osób, z czego 463 
zarejestrowanym przysługiwało prawo do zasiłku.

Jak wskazują dane statystyczne, największe przyspieszenie w 
zmniejszeniu się liczby bezrobotnych nastąpiło w tym roku w 
gminie Koniecpol. Bez pracy pozostawało tam o 71 osób mniej niż 
z końcem roku poprzedniego.

W dalszej kolejności uplasowały się Konopiska i Kłomnice, gdzie 
ubyło odpowiednio 64 i 56 mieszkańców bez pracy. W Dąbrowie 
Zielonej liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 52 osoby, w Bla-
chowni o 49, a w mykanowskim samorządzie o 45. W sąsiadu-
jących z Częstochową Rędzinach wskaźnik ten wyniósł 44 oso-
by, w Mstowie zmalał o 38, a w Poczesnej o 35. Z kolei Kruszyna 
odnotowała spadek o 28 osób, Kamienica Polska – 25, Olsztyn o 
23, Lelów i Starcza po 22, a w Przyrowie o 15. Najmniej liczną, 
czteroosobową grupę bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie 
stanowili mieszkańcy Janowa.

Liczba ofert pracy, które w tym roku wpłynęły do pośredniaka 
jest imponująca. Pracodawcy zgłosili chęć zaangażowania ponad 
9,7 tys. pracowników. Jak wynika z zaprezentowanych przez PUP 
statystyk, dominowały oferty z samej Częstochowy, których poja-
wiło się niemal 7,6 tys. Od podmiotów zlokalizowanych w samym 
powiecie było ich nieco ponad 2 tys. Najwięcej, bo aż 680 z Po-
czesnej. Ponadto firmy z Koniecpola wygenerowały 207 wolnych 
miejsc pracy, z Konopisk – 188, Kamienicy Polskiej – 165, a Olsz-
tyna – 122.

Zapotrzebowanie było między innymi na kierowców samochodu 
ciężarowego, techników prac biurowych, sortowaczy surowców 
wtórnych, stolarzy, zgrzewaczy czy układaczy nawierzchni dro-
gowych. Na koniec czerwca w dyspozycji urzędu pracy pozosta-
wało 777 ofert zatrudnienia.

Piotr Biernacki

ORGANIZACJE SENIORALNE BOGATSZE O KILKASET 
ZŁOTYCH. CO MOŻNA ZROBIĆ ZA TAKĄ KWOTĘ?

Mieszkańcy, którzy chcą zaangażować się w działalność pu-
bliczną, mają szansę zdobyć pieniądze na szereg przedsięwzięć 
i inicjatyw społecznych. 

Instytut Pracy i Edukacji z Gliwic we współpracy z Instytutem 
Wyszehradzkim z Cieszyna, ogłosił nabór na mikroprojekty z 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W pierwszej turze wspo-
mnianego naboru rozdysponowanych ma zostać 250 tys. zł.

Konkurs adresowany jest do szerokiego spectrum podmiotów. O 
pieniądze, w tym na własny rozwój, mogą starać się młode or-
ganizacje pozarządowe, których budżet roczny nie przekracza 

Piotr Biernacki

CHCESZ DZIAŁAĆ, ALE NIE 
MASZ ŚRODKÓW? MOŻNA 
POZYSKAĆ MIKROGRANTY

W POWIECIE
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Kilkanaście organizacji pozarządowych, które działają na rzecz 
seniorów, otrzymało po osiemset złotych na przygotowanie ini-
cjatyw skierowanych do osób starszych. Będzie patriotycznie, 
rekreacyjnie i kulturalnie. Przedsięwzięcia swoim patronatem 
objęło dwóch częstochowskich senatorów.

Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire oraz Częstochow-
skie Biuro Interwencji Senioralnej zorganizowało spotkanie, 
podczas którego podpisano porozumienia o współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów w Czę-
stochowie i regionie. Umowy dotyczą realizacji piętnastu projek-
tów. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel wsparcie finansowe z 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W oparciu o 
wspomniane umowy, każda z organizacji otrzyma po osiemset 
złotych.

- Po roku działania mamy skupione wokół siebie piętnaście orga-
nizacji senioralnych, które podjęły chęć i gotowość do tego, aby o 
swoich pomysłach i oczekiwaniach nam powiedzieć. Tak abyśmy 
mogli się spotkać, zdiagnozować z państwem te wasze potrzeby 
i oczekiwania oraz spróbować stworzyć małe projekciki. Dzisiaj 
nazywam je małe projekciki, bo to są takie małe pomysły, ale jest 
ich z drugiej strony bardzo dużo jeśli chodzi o realizacje funkcji 
aktywizującej - podkreślała Mariola Mirowska, prezes Stowarzy-
szenia Pracy Socjalnej Auxilio Venire.  

Osiemset złotych dotacji nie wydaje się być dużą kwotą. Jakie 
przedsięwzięcia można zorganizować za te pieniądze? Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przygotuje ognisko 
patriotyczne, wycieczkę rowerową do miejsc pamięci narodowej 
i spotkanie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 
Emeryci obiecują, że będzie też coś dla ducha i ciała. Chcą zachę-
cić swoich członków do aktywności kulturalnej oraz aktywnego 
poznania zabytków Jury. 

Adrian Biel, fot. Adrian Biel Szerzej zamierzają pójść częstochowskie Amazonki, które rów-
nież pragną zachęcać do poznawania zabytków, ale już w skali 
kraju. Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego 
Dudy Gracza zorganizuje z kolei plener malarski o miejskiej tema-
tyce. Ze sztuką chcą obcować także podopieczni Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy Agape. Lokalny oddział Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego 
wymyślił za to inicjatywę nazwaną roboczo „Opowiedz mi swoją 
historię”. 

Swój pomysł ma także Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Częstochowskiej. Osoby zaangażowane w działalność tej orga-
nizacji przygotują w hospicjum wieczór patriotyczny. O udziale 
mieszkańców Częstochowy w odzyskaniu niepodległości zamie-
rzają podczas prelekcji opowiedzieć seniorzy ze Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 
Autorskie inicjatywy przygotuje też Polski Związek Niewidomych, 
oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacja Świętego Barna-
by oraz Ogólnopolski Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego. Ostatnia z wymienionych organizacji za pozy-
skane środki zagospodaruje terenu wokół pomnika pamięci naro-
dowej gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego.

Patronat nad tym przedsięwzięciami objął senator Ryszard Ma-
jer, inicjator Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Star-
szym. Na spotkaniu pojawił się także Artur Warzocha, jego kolega 
z ław senackich.

- Dołącza do nas ciałem, bo duchem był zawsze - zaznaczyła Ma-
riola Mirowska przedstawiając na wstępie przybyłych gości.

Szereg inicjatyw na rzecz seniorów podejmują również okoliczne 
gminy. Niezwykle aktywny na tym polu jest samorząd Kłomnic, 
który na realizację swojego projektu skierowanego do starszych 
mieszkańców pozyskał aż ponad pół miliona złotych. Szerzej pi-
szemy o tym na stronie 1.

25 tys. zł. Jednakże nie tylko one. Po środki mają szansę sięgnąć 
również grupy nieformalne, w tym samopomocowe, nieposiada-
jące osobowości prawnej, ale chcące realizować zadania w sferze 
pożytku publicznego.

Aby grupa taka kwalifikowała się w ramowe wytyczne naboru, 
powinna składać się z minimum trzech pełnoletnich i mających 
pełną zdolność do czynności prawnych mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego. Taka grupa może ubiegać się o granty w każdej z 
przewidzianych w regulaminie sfer. A katalog ten jest naprawdę 
szeroki, bowiem obejmuje aż trzydzieści osiem pozycji.

Nieco inne zasady odnoszą się do grup samopomocowych. Ich 
działalność ukierunkowana może być również na poprawę oso-
bistych warunków życia.

Organizatorzy zakładają, że w okresie dwóch lat zrealizowanych 
zostanie około stu pięćdziesięciu inicjatyw nastawionych na ak-
tywizację mieszkańców, a blisko pięćdziesiąt organizacji otrzyma 
wsparcie na swój dalszy rozwój i działalność.

Wnioski o granty w wysokości od 500 zł do 5 tys. zł można skła-
dać do 19 sierpnia. Wszelkie dodatkowe informacje, jak również 
wymagane dokumenty, można otrzymać wchodząc na stronę fio-
slaskie.com.

BEZROBOCIE PRZESTAŁO 
BYĆ PROBLEMEM?
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Sylwia Szymańska prawidłowo realizowała wszelkie działania 
finansowe związane z realizacją budżetu za 2017 rok. 

Wykonanie zeszłorocznego budżetu najpierw pozytywnie zaopi-
niowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a następ-
nie poszczególne komisje rady miasta. Pod koniec czerwca, w 
trakcie sesji absolutoryjnej, nad tematem w głosowaniu pochylili 
się radni.

– Ubiegły rok był fundamentalnie ważny dla przyszłości naszej 
gminy – mówiła przed głosowaniem burmistrz Blachowni. – Na 
bazie uchwalonych wcześniej dokumentów strategicznych po-
partych szerokimi konsultacjami społecznymi, oczekiwaliśmy 
na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące złożonych wcześniej 
wniosków aplikacyjnych. Mam tu na myśli choćby rekultywację 
zbiornika i rewitalizację pasa zieleni śródmiejskiej. Składaliśmy 
także następne aplikacje dotyczące rewitalizacji budynków przy 
ulicy Sienkiewicza i węzła przesiadkowego oraz towarzyszących 
im programów społecznych – podkreślała.

Dochody gminy zrealizowane zostały na poziomie 96 proc. planu 
i sięgnęły sumy ponad 44,7 mln zł. Dochody bieżące wykonano z 
kolei na poziomie 99,92 proc. planu, który zamknął się w kwocie 
ponad 43,3 mln zł. Wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 
46,5 mln zł co stanowi 90,17 proc. złożonego planu.

– 2017 był początkiem wielkiej ofensywy inwestycyjnej w naszej 
gminie – przekonywała radnych burmistrz Szymańska. – Łącznie 
zrealizowaliśmy pięćdziesiąt pięć zadań inwestycyjnych sięgają-
cych rekordowej kwoty ponad 7,5 mln zł. W porównaniu do ostat-
niego roku poprzedniej kadencji nakłady inwestycyjne zwiększyły 
się o ponad połowę – dodawała.

Jej argumentacja najwyraźniej przemówiła do członków rady 
miejskiej. Z grona dwunastu obecnych samorządowców dziesię-
ciu było za. Dwóch rajców, którzy tradycyjnie pozostają w opozy-
cji do Szymańskiej, zagłosowało przeciw.

W BLACHOWNI
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Adrian Biel, fot. Urząd Miasta Blachownia

WDRAŻAJĄ SYSTEM
MONITORUJĄCY JAKOŚĆ
POWIETRZA

Blachownia rozpoczęła proces wdrażania systemu, który ma 
monitorować jakość powietrza na terenie gminy. Jak podkre-
śla burmistrz Sylwia Szymańska, przyczyni się on znacznie do 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowia 
mieszkańców.

Aparatura ma składać się docelowo z czterech czujników. Dwa z 
nich ulokowane będą w Blachowni. Pierwszy z nich pracuje już 
testowo na budynku remizy ochotniczej straży pożarnej. Montaż 
kolejnego planowany jest w okolicach ulicy Kościuszki, a pozosta-
łych w Łojkach i Ostrowach.  Aktualne odczyty jakości atmosfe-
ry wyświetlane mają być na led’owej tablicy, która w najbliższym 
czasie trafi na elewację budynku magistratu.

Chcąc sprawdzić jakość powietrza nie będzie jednak konieczno-
ści, aby każdorazowo udawać się do centrum Blachowni. I choć 
może sprzyjać temu celowi bezpłatna komunikacja w obrębie 
gminy, to o wiele szybszym, a i zapewne wygodniejszym sposo-
bem będzie zainstalowanie na telefonie specjalnej, dedykowanej 
aplikacji.

Mobilne narzędzie, o którym mowa to Syngeos. Prezentuje ono 
wyniki w zakresie wielu wskaźników. Łącząc się automatycznie 
poprzez GPS z najbliższą stacją pomiarową, wyświetla na ekranie 
informacje o indeksie jakości powietrza, temperaturze, ciśnieniu 
czy wilgotności. A przede wszystkim o poziomie stężenia szkodli-
wych pyłów zawieszonych oraz gazów, jak chociażby dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu oraz benzenu.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Kieruje-
my się przede wszystkim dbałością o odpowiednią jakość tego, 
czym wszyscy oddychamy. Dzięki temu urządzeniu zyskamy 
sposobność szybkiego reagowania na niepożądany spadek jako-
ści powietrza i wzrost zanieczyszczenia. Poprzez kontrolę paliw 
spalanych w piecach czy też zakazanych odpadów, gmina zyskuje 
oręż do walki z emisją szkodliwych substancji – mówi burmistrz 
Sylwia Szymańska. – Naszymi działaniami chcemy zniechęcić 
potencjalnych trucicieli. Zależy nam, aby gmina była piękniejsza, 
wygodniejsza do życia i bezpieczna. Zachęcam do zainstalowania 
aplikacji. Razem zadbajmy o środowisko i czyste powietrze w na-
szej gminie – apeluje.

Piotr Biernacki

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

BLOGER Z CISIA PRZEGRAŁ W SĄDZIE 
Z SYLWIĄ SZYMAŃSKĄ
W pierwszej połowie lipca częstochowski sąd uznał Pawła G. 
winnego popełnienia przestępstwa zniesławienia Sylwii Szy-
mańskiej. Sędzia uzasadniając swój wyrok podkreślała, że 
oskarżony działał z zaplanowanym z góry zamiarem ośmiesze-
nia i poniżenia burmistrz w oczach opinii publicznej. 

- Wyrok nie jest prawomocny, bo chociaż postępowanie toczy 
się od 2015 roku, a wyrok skazujący zapadł już po raz drugi, „re-
daktor” ma prawo się odwołać - poinformowała na swoim face-
book’owym profilu burmistrz. - Nie zależy mi na karze, ale już 
najwyższy czas zaprzestać kłamstwom i nękaniom, nie mówiąc 
już o braku poszanowania ludzkiej godności. Wiem, że szykują się 

Adrian Biel, fot. Krzysztof Świtalski kolejne procesy, gdyż osób poniżanych i ośmieszanych przez tego 
pana jest znacznie więcej. Mnie jest go po prostu, tak po ludzku, 
bardzo żal. Musiał mieć smutne dzieciństwo i chyba jest bardzo 
nieszczęśliwy - podkreślała w swoim komentarzu.

Kim jest Paweł G.? Zawodowo zajmuje się strzyżeniem psów. To 
także były sołtys wsi Cisie, który po tym jak stracił swoją funkcję, 
założył lokalnego bloga i od tego czasu nie ustaje w niewybred-
nych atakach na burmistrz Blachowni. Nie tylko zresztą na nią. 
Przez ostatnie lata G. rozwinął swoją działalność. Wzrosła licz-
ba prowadzonych przez niego stron w poszczególnych gminach 
i tym samym osób, które wziął na celownik. Obecnie prowadzi 
kilkanaście takich portali w regionie. W każdym przypadku złym 
bohaterem jest urzędujący włodarz.
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W ostatni weekend lipca Blachownia stała się ogólnopolskim 
centrum miłośników triathlonu. A wszystko to za sprawą Ele-
mental Tri Series, jednego z najlepszych cyklów zawodów w tej 
dyscyplinie. Impreza do gminy zawitała po raz trzeci.
 
Organizowane wydarzenie jest dla tutejszego samorządu niewąt-
pliwie jednym z najważniejszych przedsięwzięć promocyjnych. 
Jak argumentowała burmistrz Sylwia Szymańska, impreza ma 
bardzo ważne znaczenie dla wykorzystania i przyszłego rozwoju 
usług lokalnych, w tym szczególnie gastronomii i bazy noclego-
wej. Blachownia, która na tej jeden dzień w roku stała się stolicą 
polskiego triathlonu, buduje swoją pozytywną markę zarówno w 
całym regionie jak i na arenie ogólnopolskiej.

W tym roku warunki przyrodnicze uniemożliwiły jednak przepro-
wadzenie zawodów w pełnej formule. Z uwagi na możliwe zagro-
żenie zdrowia uczestników, związane z prawdopodobnym zakwi-
tem sinic na akwenie, organizatorzy zdecydowali, aby rozegrać 
duathlon. Jak podkreślali, próbki wody pobrane 6 oraz 24 lipca 
przeszły pozytywną weryfikację. W dzień poprzedzający zawody 
na jeziorze pojawił się jednak zielony osad, który mógł wskazy-
wać na obecność tych organizmów. Zamiast etapu pływackiego 
zawodnicy mieli do pokonania dodatkowy dystans biegowy.
 
Na starcie tegorocznej edycji stawiło się niemal sześciuset za-
wodników, z polską czołówką triathlonu włącznie. Nie zabrakło 
również miłośników zmagań z zagranicy. Imprezie towarzyszyły 
ponadto biegi dla dzieci oraz konkurencja biegowa na dystansie 
10 km w ramach 10K Run Series.

Najmłodsi rywalizowali na trzech dystansach. Dwustumetrowy 
najszybciej pokonał Tymon Swoboda z Wrocławia, a z dziew-
czynek – Marta Birlet z Rudnik. Pięćset metrów zdominowali 
gospodarze z Blachowni. Najszybciej dystans ten przebiegli Ad-
rian Ziętal oraz Aleksandra Toll. Bieg na dystansie tysiąca metrów 
zwyciężyli natomiast Karol Armuła z Krakowa oraz Julia Kołodziej 
z Katowic.
 
W 10K Run Series wystartowały dziewięćdziesiąt trzy osoby. Z 
tego grona, jako pierwszy na mecie zameldował się Kacper Piech 
z Krakowa. Najszybszą przedstawicielką płci pięknej okazała się 
być z kolei Karolina Kwapisz z Olkusza.

Konsekwencją wprowadzonych zmian było to, że startujący w du-
athlonie na dystansie supersprinterskim mieli do pokonania 2,5 
km biegu, 10 km jazdy na rowerze oraz ponownie 2,5 km biegu. 
Kategoria sprinterska rozegrana została na odcinku 2,5 km biegu, 
20 km jazy na rowerze i ponownie 5 km biegu, a koronna, olim-
pijska w konfiguracji 5 km biegu, 40 km jazdy na rowerze oraz 10 
km biegu. 

Pierwszy z powyższych należał do Maksymiliana Kopiczko oraz 
Julii Saneckiej. Dystans sprinterski zdominowali Piotr Ławicki, a 
wśród kobiet – Maria Cześnik. W olimpijce triumf przypadł Fili-
powi Przymusińskiemu oraz Izabeli Janusz.

- Uważam, że decyzja o zmianie formuły przez sędziego na du-
athlon była jak najbardziej właściwa. Spotkała się ona z ogromną 
wyrozumiałością zawodników, którzy chwalili wyjątkowy pro-
fesjonalizm organizatorów. I choć w tym roku nie obyło się bez 
przygód, impreza przebiegła bardzo sprawnie i jak zwykle na 
najwyższym poziomie – komentuje burmistrz Sylwia Szymańska. 
- Gratuluję wszystkim uczestnikom udziału zawodach. Dziękuję 
wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do realizacji tych 
zawodów na tak wysokim poziomie. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
naszej gminy, mimo odczuwania pewnych trudności spędzili miło 
dzień, który był z pewnością czasem sportowych emocji i rodzin-
nej zabawy – dodaje.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

ZNAKOMITA ATMOSFERA NA ELEMENTAL TRI SERIES
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KRZYSZTOF ZUBEIL:

WSŁUCHUJEMY SIĘ W OPINIE PASAŻERÓW
Rozmawiamy z właścicielem GTV Bus, firmy transportowej świad-
czącej usługi na rzecz samorządów Blachowni i Konopisk.

Jak pan ocenia funkcjonowanie przewozów po tych kilku mie-
siącach pracy na terenie Blachowni i Konopisk?

Myślę, że nie mamy jakiś większych utrudnień. Zdarzają się drob-
ne opóźnienia ze względu na toczące się budowy, przebudowy, 
ale jakiś dużych problemów nie odczuwamy. Są rzeczy, które 
trzeba dopieścić, pewne rzeczy trzeba pozmieniać. Przygoto-
wujemy nowe rozkłady jazdy oparte o wnioski pasażerów, także 
mam nadzieję, że ich zadowolenie z naszych usług jeszcze bar-
dziej wzrośnie. Uważam, że lepiej mieć większą częstotliwość po-
łączeń antenowych do Konopisk, z którymi można się połączyć 
póżniej do Częstochowy, niż jeździć cztery czy pięć razy w ciągu 
dnia bezpośrednio do miasta. Tak więc coś za coś. Przez to, że nie 
ma tych połączeń bezpośrednich przez to mają mimo wszystko 
częstsze połączenia. 

Nie trudno zgadnąć, że macie wielu klientów.

Nie spodziewaliśmy się nawet tak dużej ilości pasażerów. Po maju 
i czerwcu mamy już jakiś obraz. Lipiec i sierpień nie są miarodaj-
nymi miesiącami, więc większe podsumowanie zrobimy po wrze-
śniu.  Tym bardziej, że w Konopiskach i Blachowni wejdą nowe 
rozkłady jazdy z uwzględnieniem tych wszystkich potrzeb i my-
ślę, że nie będzie się już czego czepić. 

Jakby pan ocenił liczbę pasażerów, która korzysta z dojazdów 
do Częstochowy?

Jestem zaskoczony. Nie mamy w zasadzie takich kursów, w któ-
rych nie ma pasażerów. Pomimo, że jest taka duża częstotliwość 
to jednak ci pasażerowie są. Może gdzieś tam pomiędzy godz. 9, a 
godz. 12 w Blachowni można by wyciąć jedno czy dwa połączenia, 
ale to i tak niewiele zmienia w tym wszystkim. A tak to poprzez 
to, że ta częstotliwość jest zachowana i wykonywane są wszystkie 
połączenia, czyli nie ma takich sytuacji, że człowiek czeka, a au-
tobus nie przyjeżdża, może być chwilowo opóźniony, ale jednak 
ten kurs każdy jest zrealizowany. Ludzie wiedzą, że jak już wyjdą 
na przystanek to pojadą. Także widzimy, że ta częstotliwość jest 
wysoka. 

Jakie opinie do was spływają? Na co ludzie zwracają największą 
w nich uwagę?

Według nas są pozytywne. Kręcę się pomiędzy pasażerami w 
autobusach, na przystankach i podpytuję. Nie odczuwam nega-
tywnych nastrojów. Tym bardziej, że akurat w gminie Konopi-
ska, byłem na kilku spotkaniach w sołectwach i nie usłyszałem 
żadnych przykrych słów na temat świadczonych przez nas usług 
czy jakiegoś dużego niezadowolenia. Te rzeczy, które mieszkańcy 
uważają za trudne to już je poprawiliśmy. Wiadomo, że zawsze 
trzeba będzie szlifować i polerować ten diamencik. Nawet jak już 
będzie wszystko super to zawsze pojawiać się będą nowe potrze-
by, spojrzenia, oczekiwania. Nieustannie trzeba zawsze pracować 
nad utrzymaniem wysokiego poziomu świadczonych usług. 

Jakieś plany dalszej ekspansji i rozwoju na rynku około często-
chowskim?

Teraz przede wszystkim koncentrujemy się na Blachowni i Ko-
nopiskach. W późniejszym czasie, w zależności od zapotrzebo-
wania, będziemy się zastanawiać. W tej chwili nie czujemy takiej 
potrzeby. Dopóki PKS funkcjonuje to nie ma sensu wydzierać mu 
tego chleba. Jak się zaczną ewentualnie zgłaszać kolejne gminy, to 
się możemy temu przyjrzeć. Osobiście sam się nie będę nigdzie 
wpychał. 

Czytałem gdzieś opinię, że problemem jest podobno brak klima-
tyzacji w autobusach. 

Nie jest to specjalnie konieczne. W komunikacji miejskiej też 
zdecydowana większość nie ma klimatyzacji. Nie stosuje się tego 
rozwiązania masowo w komunikacji, gdyż związane jest to ze 
zwiększonym zużyciem paliwa na poziomie 4-5 litrów na godzi-
nę. To bardzo podnosi koszt. Dochodzi jeszcze do tego aspekt 
zdrowotny, bowiem pasażer nie jest narażony na znaczne waha-
nia temperatury. Nie przechodzi z gorąca do zimna. To nie jest 
samochód osobowy. Tam się co chwilę drzwi otwierają, zamykają. 
To co innego niż w przejeździe typowo turystycznym. W takim 
wypadku nie wyobrażam sobie jazdy bez klimatyzacji, ale w tego 
typu komunikacji nie jest to potrzebne, ani uzasadnione. Okienka, 
które są w autobusach w zupełności rozwiązują sprawę. 

Dziękuję za rozmowę.

Piotr Biernacki



EMERYCI OBCHODZILI JUBILEUSZ 
45-LECIA DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kamienicy Polskiej za-
kładała grupa kilkunastu osób. Dziś liczy około setki seniorów. 
Organizacja obchodziła niedawno kolejną rocznicę powstania.

Oprócz czcigodnych jubilatów uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością władze gminy, samorządowcy, pracownicy lokalnych 
instytucji, a także przedstawiciele zarządu oddziału okręgowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Często-
chowie.

W trakcie spotkania przypomniano genezę oraz okoliczności to-
warzyszące powołaniu koła, a także osobę Józefa Normana, po-

mysłodawcy inicjatywy i ówczesnego kierownika lokalnej szkoły 
podstawowej. 

Wójt Cezary Stempień podziękował seniorom za trud i poświęce-
nie włożone w prowadzoną na przestrzeni lat działalność. Pod-
kreślano to jak bardzo zaangażowani w pracę koła mieszkańcy 
przyczyniają się do budowy prestiżu i dobrego wizerunku gminy 
i rodzimej społeczności. 

Dla najbardziej aktywnych członków przewidziano odznaczenia. 
Wyróżnienia trafiły do Haliny Klar, wieloletniej szefowej koła oraz 
Elsy Hak, Czesławy Błońskiej oraz Czesławy Wardyńskiej. Był tort 
i dobra zabawa, podczas której emeryci mogli wspominać lata 
działalności i snuć plany na przyszłość.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ma dla rodziców 
najmłodszych mieszkańców Kamienicy Polskiej i okolicznych 
sołectw ciekawą wakacyjną ofertę. Za jedyne 120 złotych, na fi-
nale letniej kanikuły, można zapewnić maluchom opiekę, wyży-
wienie i szereg atrakcji.

Zajęcia, które w swojej propozycji dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat 
przygotowała gmina, odbędą się pomiędzy 20-31 sierpnia. 

W programie przewidziano między innymi wycieczki krajo-
znawcze, wyjazdy do kina, warsztaty plastyczne, a także zaba-
wy ruchowe na świeżym powietrzu. Jeśli tylko pogoda pozwoli, 
najmłodszych mieszkańców gminy czekają również wyjścia na 
okoliczny basen. Każde z dzieci będzie miało zapewnioną opiekę 
wykwalifikowanej kadry w godz. 10-15 oraz obiad. 

Koszt dwutygodniowych zajęć to zaledwie 120 zł. Zapisy prowa-
dzone są pod numerem 34 327 32 12.

     JEDNOSTKI OSP
Z NOWYM SPRZĘTEM

Gmina pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu ratownic-
twa medycznego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Łączna wartość nabytego wyposażenia sięga ponad 31 tys. zł. 
Środki, które zdobyli urzędnicy, pochodzą z budżetu Minister-
stwa Sprawiedliwości.

Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiono dwa defibrylatory oraz 
trzy zestawy ratownicze wraz szynami Kramera, które służą do 
unieruchamiania poszkodowanych w wypadkach komunikacyj-
nych.

- Sprzęt został już przekazany na ręce druhów z jednostek w Osi-
nach, Rudniku Wielkim, Wanatach i Zawadzie. Wierzę, że doposa-
żenie naszych OSP zwiększy skuteczność podejmowanych przez 
nich akcji - mówi wójt Cezary Stempień.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Pixabay

     DWA TYGODNIE
LETNICH ZAJĘĆ DLA DZIECI

     DOFINANSOWALI ZAKUP 
STROJÓW LUDOWYCH
Adrian Biel

Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup dodatkowych stro-
jów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego „Kamienica”. 

Środki pochodzą z budżetu województwa śląskiego i przyznane 
zostały w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. 
Wniosek jaki złożyli gminni urzędnicy został pozytywnie rozpa-
trzony przez ich odpowiedników z urzędu marszałkowskiego. W 
efekcie pula pieniędzy przeznaczonych na ten cel powiększyła się 
o blisko 5,6 tys. zł.
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RUSZAJĄ INWESTYCJE ZA NIEMAL 15 MILIONÓW
Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Urząd gminy rozstrzygnął postępowanie przetargowe na reali-
zację kluczowych dla mieszkańców inwestycji w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną. Realizacja projektu podzielona została na 
trzy zadania. Na sfinansowanie przedsięwzięcia przeznaczone 
zostanie w sumie 14,5 mln zł.

Największą część z tej puli środków pochłonie rozbudowa sieci 
sanitarnej. W Wanatach skanalizowane mają zostać cztery ulice. 
Chodzi o Warszawską, Boczną, Klonową i Osińską. W Koloni Kle-
paczce prace prowadzone mają być na Polnej i Zielonej. Całość 
zadania dopełnią roboty budowlane w miejscowości Zawisna. 
Ułożenie niemal dziesięciu kilometrów kolektorów grawitacyj-
nych, siedmiuset metrów tłocznych i pięciu sieciowych przepom-
powni ścieków ma kosztować 9,7 mln zł. Najkorzystniejszą cenę 
zaproponowała firma ZTHU Stanisław Krupski z Wrzosowej.

Drugie zadanie tyczy się przebudowy wodociągów w Kamienicy 
Polskiej na ulicy Magazynowej, Osinach na ulicy Częstochowskiej 
i Zawadzie, gdzie armatura ma zostać zamontowana w ciągu Bo-

tanicznej oraz na łączniku do ulicy Konopnickiej w Kamienicy 
Polskiej. Łącznie powstaną trzy kilometry nowej sieci oraz 194 
przyłącza. Również i w tym przypadku najniższą cenę zaofero-
wało wspomniane wyżej przedsiębiorstwo. Zobowiązało się ono 
wykonać prace za 2,9 mln zł.

Ostatni z elementów postępowania przetargowego obejmował 
gruntowną modernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody w 
Rudniku Wielkim oraz budowy stalowego zbiornika retencyjnego 
o pojemności 187,6 m3, wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą. 
Ma on wyrównywać nierównomierności rozbiorów wody pitnej. 
Ponadto pracujące w SUW urządzenia zostaną zastąpione nowo-
czesnymi. Zamontowana zostanie armatura i orurowanie. Wy-
konawca ułoży ponadto nowe kable zasilające i sygnałowe oraz 
wymieni instalację elektryczną, jak również odgromową i uzie-
miającą. Za tę część prac firma Hydro-Partner z Leszna otrzyma 
1,7 mln zł.

Wszystkie inwestycje realizowane mają być przez najbliższe 
dwadzieścia miesięcy. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 
kwietnia 2020 roku.



W KŁOMNICACH

     FESTYNOWA GMINA. 
DWA WEEKENDY
PEŁNE ROZRYWKI

Adrian Biel, fot. Pixabay

Przez dwa lipcowe weekendy mieszkańcy mieli okazję poba-
wić się na festynach rodzinnych. Pierwszy odbył się w Rzekach 
Wielkich, kolejny w Rzerzęczycach.

Zaplanowana na 14 lipca impreza, zorganizowana została przez 
Klub Sportowy Meteor z Rzek Wielkich we współpracy u urzę-
dem gminy. Zabawa ruszyła chwilę po godz. 15, a rozkręcał ją ze-
spół Cover-Max. Grupa na scenie pojawiła się aż cztery razy, a ich 
występy przeplatały pokazy tańca towarzyskiego oraz pląsów w 
wykonaniu gminnych Senioritek. Wieczorem na scenie pojawił się 
Piotr Woldan. Po jego recitalu organizatorzy przewidzieli zabawę 
taneczną dla mieszkańców.

Z kolei festyn w Rzerzęczycach trwał aż dwa dni. W sobotę 21 
lipca wydarzenie otworzył kłomnicki Klub Tańca Towarzyskiego 
Styl. W okolicach godz. 17 rozegrany został mecz piłkarski po-
między seniorami z Orkana Rzerzęczyce, a zawodnikami druży-
ny Płomień Czarny las. W międzyczasie dla uczestników pikniku 
organizatorzy przyszykowali zawody sprawnościowe, w których 
można było zdobyć ciekawe nagrody. Tradycyjnie, jak przy tego 
typu imprezach, sceną zawładnęli różnej maści soliści z terenu 
gminy, a strażacy z lokalnej OSP zaprezentowali specjalnie przy-
gotowywany na tę okazję pokaz. Wieczór natomiast upłynął już 
na samych muzycznych atrakcjach. W towarzystwie tancerek wy-
stąpił zespół Smile, po nich Etna, a na sam koniec uczestników 
zabawiał DJ Kriss.

Z kolei zestaw niedzielnych atrakcji otworzyła grupa akrobatycz-
na ze Skrzydlowa. Po nich na scenie zaprezentowali się śpiewacze 
z Garnka, którzy tego dnia mieli dwa wejścia. Przewidziano tak-
że recital Amelii Cierpiał. Młodzi piłkarze z Orkana Rzerzęczyce 
zmierzyli się na boisku z „Lotnikami” z Kościelca. Dla mniej zain-
teresowanych sportowymi zmaganiami, Gminny Ośrodek Kultury 
zaangażował występ kabaretu Kit z Mykanowa i koncert zespołu 
Lastroad. Wieczorną sceną muzyczną zawładnął disco-polowy 
Claris z Częstochowy, a po nich zabawę rozkręcał, podobnie jak 
pierwszego dnia, DJ Kriss.

Festynom towarzyszyło wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i 
mała gastronomia. Ponadto w Rzerzęczycach można było ugasić 
pragnienie w ogródku piwnym, przejechać się na koniu lub sko-
rzystać z fotobudki.

STRAŻACY Z OSP FETOWALI SWÓJ JUBILEUSZ

Dwudniowe obchody stulecia OSP w Karczewicach-Garnku od-
były się na przełomie czerwca i lipca. Była msza, pokazy sztuk 
walki, turniej z nagrodami i występy zespołów muzycznych.

Pierwszy dzień miał typowo rozrywkowy charakter. Publiczność 
skorzystała z okazji, by obejrzeć pokazy sztuk walki, wysłuchać 
miejscowego folkloru, a wieczorem pobawić się przy występach 
discopolowych zespołów. Dla wytrwałych organizatorzy przygo-
towali też zabawę taneczną pod chmurką, która potrwała do póź-
nych godzin nocnych.

To co odbyło się nazajutrz, miało już bardziej oficjalny charakter. 
Jubileuszowym uroczystościom towarzyszyły tego dnia także ob-
chody Gminnego Dnia Strażaka. To w intencji druhów ks. Dariusz 
Tuczabski, proboszcz parafii w Garnku wraz z ks. Ireneuszem 
Galasińskim, kapelanem strażaków OSP w archidiecezji często-
chowskiej, odprawili specjalne nabożeństwo. 

Po zakończeniu mszy, sprzed kościoła ruszyła parada samocho-
dów strażackich, której towarzyszył przemarsz pocztów sztanda-
rowych i pododdziałów. Zebrani, przy dźwiękach miejscowej or-
kiestry dętej dotarli na błonia w Karczewicach. Tam też, zgodnie 
ze strażackim ceremoniałem, miała miejsce część oficjalna uro-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice czystości. Zasłużonym druhom nadano odznaki i medale, doszło 
także do odznaczenia jednostki Złotym Znakiem Związku. 

- To najwyższe odznaczenie przyznawane przez Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP - wyjaśnia wójt Piotr Juszczyk, któ-
ry wspólnie z przedstawicielami parlamentu i samorządowców z 
powiatu oraz gminy dziękował strażakom za podejmowany przez 
nich każdego dnia trud. 

Z okazji święta, ochotnicy z Karczewic-Garnka wydali okoliczno-
ściowy folder, w którym opublikowano zarówno te archiwalne jak 
i współczesne fotografie dokumentujące historię jednostki. 

- To bardzo interesujące wydawnictwo. Folder opisuje histo-
rię powstałej dzięki staraniom mieszkańców Kuźnicy i Garnka 
jednostki, jak i również osobę Alfreda Klawe, współtwórcę i jej 
pierwszego prezesa - wyjaśnia Robert Kępa z urzędu gminy.

W drugi dzień festynu miała również miejsce loteria fantowa. 
Uzyskany z niej dochód strażacy przeznaczą na doposażenie no-
wego samochodu gaśniczego. Przed publicznością wystąpiła też 
grupa akrobatyczna ze Skrzydlowa i lokalne zespoły śpiewaczy i 
tancerzy. Interesujący element stanowiła niewątpliwie prezenta-
cja zabytkowego samochodu gaśniczego z 1946 roku. Specjalnie 
na tę okazję udostępniło go Muzeum Pożarnictwa w Mysłowi-
cach.
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ROZMAWIALI O BUDŻECIE 
OBYWATELSKIM

WYSTARCZYŁA DROBNA OPŁA-
TA, BY ZAPEWNIĆ DZIECIOM 5 
DNI WAKACYJNEJ ROZRYWKI

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Pracownicy lokalnego ośrodka kultury we współpracy z miej-
scową biblioteką, zorganizowali dla dzieci kolejną edycję letnich 
zajęć. Jedyne co musieli zrobić rodzice to zgłosić malucha i wy-
ciągnąć z portfela dziesięciozłotowy banknot.

Wspomniane zajęcia, w tym roku odbyły się pomiędzy 9, a 13 lip-
ca. Osoby, które odpowiadały za realizację projektu, przygoto-
wały szereg atrakcji o zróżnicowanym i dopasowanym pod różne 
gusta charakterze.

Były zabawy i animacje teatralne, podczas których uczestnicy 
stworzyli dziecięcy kabaret. Nie zabrakło również czasu na ak-
tywność typowo sportową. Dzieci miały okazję pograć w tenisa 
stołowego czy wziąć udział w zajęciach zumby. Powodów do na-
rzekań nie mieli także miłośnicy zajęć plastyczno-technicznych. 
Najpierw budowali kolorowe latawca, a następnie swoje kon-
strukcje testowali w zawodach. 

- Mali mieszkańcy gminy odwiedzili też Zagrodę Edukacyjną 
„Stefanówka” we Wręczycy Wielkiej. Tam mogli dosiąść konia, 
a później skosztować przygotowanych na ognisku pieczonek - 
mówi Katarzyna Sosnowska z GOK-u.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Kłomnice znalazły się w gronie trzydziestu miejscowości, w 
których konsultowane są przygotowywane przez władze woje-
wództwa mechanizmy przyszłego budżetu obywatelskiego.

Jeszcze w tym roku urząd marszałkowski chce wdrożyć rozwią-
zania znane już mieszkańcom wielu gmin czy miast. Z ogólnej puli 
środków budżetowych ma zostać wydzielona specjalna część, o 
której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy poszczególnych re-
gionów. Śląski ma w szczególności uwzględniać potrzeby mło-
dzieży. Tyle tylko, że skala przedsięwzięcia jest sporo większa. 
Obejmuje bowiem populację pięciu milionów ludzi. Stąd koniecz-
ność szerokich konsultacji społecznych, które mają wyznaczyć 
kierunek procedurom jakie obowiązywać będą w tym zakresie.

Ich przeprowadzenie zlecono dwóm wyłonionym w konkursie 
podmiotom. Są nimi Fundacja Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych CRIS z Rybnika oraz Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw 
Lokalnych z Katowic.

Spotkanie w Kłomnicach odbyło się 23 lipca w Lokalnym Ośrodku 
Wiedzy i Edukacji. Wzięli w nim udział sołtysi oraz przedstawicie-
le miejscowych organizacji pozarządowych.

Co istotne, postulaty w tym zakresie można zgłaszać również 
przez internet. Wystarczy w tym celu wypełnić ankietę, do której 
link można znaleźć na stronie naszego wydania internetowego. 
Oczekiwania mieszkańców regionu znajdą odzwierciedlenie w 
końcowym raporcie, który będzie podstawą do wypracowania i 
wdrożenia systemu budżetu partycypacyjnego.

 Znajdź nas i polub na

facebook’u

OGŁOSZENIE WŁASNE

W KŁOMNICACH
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PRZEZ TRZY SIERPNIOWE WTORKI BĘDĄ 
SIĘ UCZYĆ SZTUKI PRZETRWANIA

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach wraz z Fundacją na 
rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice przygotowują 
warsztaty survivalowe. Co istotne, dzięki pozyskanej przez fun-
dację dotacji, całkowicie bezpłatne dla uczestników.

W przygotowania zaangażowały się również placówki oświatowe 
z Garnka i Rzerzęczyc. To właśnie na terenie boiska tej drugiej 
z wymienionych szkół, odbywać się będą zajęcia, które zaplano-
wano na 14, 21 i 28 sierpnia. Jak informuje Katarzyna Sosnowska, 
dyrektor kłomnickiego GOK-u, weźmie w nich udział około dwu-
dziestu osób. 

- Niedawno ruszyły zapisy, także są jeszcze wolne miejsca i cze-
kamy na zgłoszenia chętnych. Kryterium wieku nie gra roli, więc 
każdy kto chciałby wziąć udział w warsztatach, niezależnie czy 
zalicza się do grona młodzieży czy już osób starszy, jest mile wi-
dziany - mówi. 

Uczestnicy będą ćwiczyć między innymi przyjęcie zrzutu spa-
dochronowego, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, 
a także ogólne zasady topografii i obsługę busoli. Szkoleniowcy 
sporo czasu poświęcą też na przekazanie wiedzy z zakresu sztuki 

posługiwania się bronią białą. Oczywiście będzie też i praktyka. 
Kursanci poćwiczą strzelanie z łuku i rzucanie włócznią.

Na 17 września z kolei, Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju So-
łectwa Karczewice wspólnie z kierownictwem szkoły w Garnku, 
szykuje partyzancki bieg na orientację. To wydarzenie kierowane 
jest akurat do uczniów podstawówek z terenu gminy. Dla mło-
dzieży, która weźmie udział w warsztatach, to doskonała okazja 
na praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności.

Adrian Biel, fot. Pixabay



W KONOPISKACH
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W przedostatni weekend lipca, na terenach kompleksu sporto-
wo rekreacyjnego „Pająk” w Konopiskach, odbyła się IV Między-
narodowa Wystawa Psów Rasowych - International Dog Show 
(CACIB). Wydarzeniu towarzyszyła Krajowa Wystawa Psów My-
śliwskich.

Impreza, która od kilku lat zajmuje czołowe miejsce na liście naj-
ważniejszych wydarzeń w gminie, co roku przyciąga tłumy miło-
śników zwierząt.

– Do udziału zgłoszono ponad 2,8 tys. czworonogów z dwudzie-
stu dwóch krajów. Czworonogi startowały w klasach tj. najpięk-
niejsze: młodsze szczenięta, szczenięta, młodzież; kategoria: po-
średnia, otwarta, użytkowa, champion, weteran oraz najlepsza 
grupa hodowlana – informuje Olga Muc z Gminnego Centrum 
Kultury i Rekreacji.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa towarzy-
sząca. 

- Zostało zgłoszonych 345 psów ras myśliwskich, co jest wyni-
kiem niespotykanie dużym, jeśli chodzi o wystawy psów my-
śliwskich. Jesteśmy dumni, że dzięki dobrej współpracy między 
innymi z władzami gminy możemy tworzyć piękne wydarzenie 
na najwyższym, światowym poziomie – mówił Tomasz Sławik z 
zarządu Związku Kynologicznego w Polsce.

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach

KONOPISKA GOŚCIŁY HODOWCÓW Z DWUDZIESTU DWÓCH KRAJÓW

SZKOŁA Z RĘKSZOWIC OTRZYMA PRAWIE 160 TYS. ZŁ 
NA REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACYJNEGO

pedy lub surdopedagoga (zajmuje się nauczaniem i wychowaniem 
osób z problemami słuchu – przyp. red.). W jego ramach odbywać 
się będą też konsultacje z psychologiem. Po co?

– By wspierać uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości, 
rozwijaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań w planowaniu ko-
lejnych etapów kształcenia – informuje zaangażowana w projekt 
Edyta Pawlak, dyrektor rększowickiej placówki i jednocześnie ini-
cjatorka przedsięwzięcia.

Z puli środków jakie otrzyma szkoła zakupione zostaną również 
nowoczesne pomoce dydaktyczne. Z relacji pedagogów z Rększo-
wic wynika, że wspomogą one prowadzenie zaplanowanych zajęć 
i mają się przyczynić do nabycia przez uczniów wiedzy i umiejęt-

ności oraz wpłyną na uatrakcyjnienie samego procesu edukacji.

– Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu zakupiony zosta-
nie między innymi nowy sprzęt do pracowni komputerowej oraz 
powstanie nowoczesne laboratorium językowe. Dzięki niemu 
uczniowie podniosą swoje kompetencje w posługiwaniu się języ-
kami obcymi – dodaje dyrektor Pawlak.

Na wszystkim skorzystają także i sami nauczyciele, bowiem jedno 
z zadań projektowych mówi o doskonaleniu kompetencji pedago-
gów. Wezmą oni udział w szeregu form doskonalenia zawodowe-
go. Tak, by jeszcze skuteczniej odpowiadać zarówno na potrzeby 
podopiecznych jak i wyzwania, z którymi musi się dziś mierzyć 
nowoczesna szkoła.

Do gminy spłynie kolejny strumień unijnych pieniędzy. Tym ra-
zem środki pozyskano w ramach konkursu projektów mających 
na celu wzmacnianie potencjału edukacyjnego.

Spośród zgłoszeń wybranych do dofinansowania znalazło się tak-
że i to z gminy Konopiska. Projekt nosi nazwę „Wiem i potrafię” 
i realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Rększowicach. Wystartuje we wrześniu i potrwa do 
połowy 2020 roku.

Obejmie on organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z takich 
przedmiotów jak informatyka, matematyka czy angielski. Ale nie 
tylko. Także tych specjalistycznych, które wymagają udziału logo-

Adrian Biel
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W MSTOWIE

Wszystko wskazuje na to, że droga powiatowa na odcinku Sie-
dlec-Gąszczyk doczeka się w niedalekiej przyszłości przebudo-
wy. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie zlecił niedawno 
sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej. 

Koszt przygotowania dokumentów pokryty zostanie ze środków 
powiatu i gminy.

- Ten odcinek drogi jest mocno obciążony i z roku na rok znajduje 
się w coraz gorszym stanie – mówi wójt Tomasz Gęsiarz. - Dro-
ga w wielu miejscach jest popękana i dziurawa. Każdy kto z niej 
korzysta doskonale sobie zdaje sprawę z tego jak taki stan na-
wierzchni utrudnia komunikację. Stąd pojawił się pomysł, by za-
cząć przygotowywać się do wykonania w najbliższej przyszłości 
jej przebudowy. Pierwszym elementem tego procesu jest właśnie 
sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dodaje 
włodarz Mstowa.
 
Jej zakres obejmie między innymi projekt konstrukcji nawierzch-
ni jezdni o szerokości sześciu metrów, utwardzenie szerokich na 
metr poboczy oraz wykonanie jednostronnego chodnika dla pie-
szych w ciągu drogi, który będzie liczył z kolei dwa metry. Ponad-
to drogowcy planują odtworzyć przydrożne rowy z wyprofilowa-
niem skarp i odwodnić drogę.

Jak szacuje urząd gminy, zarówno opracowanie projektu jak i uzy-
skanie wszelkich zgód i pozwolenia na budowę nastąpi najpóźniej 
do połowy grudnia.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

DROGĘ Z SIEDLCA DO
GĄSZCZYKA CZEKA
PRZEBUDOWA

Konsorcjum dwóch firm, jednej lokalnej z Jaskrowa oraz dru-
giej z Częstochowy, buduje właśnie kanalizację ściekową w La-
tosówce.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała ponad 3,5 mln zł do-
finansowania ze środków unijnych. To największy tegoroczny wy-
datek inwestycyjny, którego cały koszt ma zamknąć się w kwocie 
5,8 mln zł. 

Zakres robót obejmie budowę pięciokilometrowego odcinka ka-
nalizacji grawitacyjnej we wspomnianej miejscowości, budowę 
129 przyłączy oraz odtworzenie nawierzchni ulic. Prace potrwają 
do końca października.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

KLUCZOWĄ INWESTYCJĘ
ZAKOŃCZĄ NA JESIENI

SPĘKANĄ I ZDEWASTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ 
ZASTĄPIŁA NOWA Z MASY BITUMICZNEJ

LICZĄCA PONAD DWA KILOMETRY ŚCIEŻKA
ROWEROWA POŁĄCZYŁA MSTÓW Z CZĘSTOCHOWĄ

Oddano do użytku pierwszy w gminie odcinek pieszo-rowero-
wej ścieżki. Około półtorakilometrowy trakt biegnie od drogi 
łączącej Siedlec z Jaskrowem do granicy z Częstochową.

Powstała ścieżka to zwieńczenie starań jakie w listopadzie 2015 
roku podjęli włodarze obu gmin. Rok później wybudowany został 
jej częstochowski, mający blisko siedemset metrów, odcinek. Pod 
koniec ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja drugiego etapu 
tego przedsięwzięcia. Tym razem po mstowskiej stronie.

Jak przekonują lokalni urzędnicy, ścieżka podnosi atrakcyjność 
turystyczną tego obszaru i jednocześnie ułatwia dostęp do inte-
resujących rejonów w okolicy. Poczyniona inwestycja ma przede 
wszystkim sprzyjać wygodzie rowerzystów i piechurów. Władze 
gminy liczą, że będzie również dobrze służyć pątnikom zmierza-
jącym na Jasną Górę.

Większa część wykonana została z asfaltobetonu, natomiast ta 
bezpośrednio łącząca się z Częstochową, o długości niewiele po-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

nad dwustu metrów – z kostki betonowej. Szerokość waha się od 
dwóch i pół do trzech metrów. W miejscach przeznaczonych do 
wymijania ma ona z kolei cztery i pół metra szerokości.

Dla miłośników rowerowej jazdy, którzy cenią trudniejsze wa-
runki pozostawiono fragment do jazdy ekstremalnej. Miejscami 
trasa ma także spore przewyższenia, dlatego idealnie sprawdzą 
się punkty odpoczynkowe, które zlokalizowano choćby na Prze-
prośnej Górce czy w Jaskrowie w bezpośredniej okolicy ulicy Sta-
rowiejskiej i mostu na Warcie.

– Mamy wiele dróg, które służą jako ścieżki rowerowe, ale tak 
profesjonalnej jak ta jeszcze nie mieliśmy. Inwestycja realizowana 
była na trudnym terenie i tym samym nie należała do najłatwiej-
szych, niemniej jednak efekt końcowy jest bardzo dobry – cieszy 
się wójt Tomasz Gęsiarz.

Gmina chce wykonać jeszcze oznakowania na odcinku prowadzą-
cym od Jaskrowa poprzez Wancerzów do Mstowa.
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Do końca lipca trwał remont drogi powiatowej na odcinku od 
Małus Wielkich do Kobyłczyc. Wykonawca odbudował zarówno 
jezdnię jak i pobocze.

Ponad kilometrowy trakt znajdował się już w wyjątkowo kiepskim 
stanie. Na początku miesiąca w okolicy pojawił się ciężki sprzęt. 

Drogowcy zaczęli od rozebrania starej nawierzchni. Wykonali ko-
rytowanie, położyli podbudowę z kruszywa łamanego, a następ-
nie z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej.

Pobocza i zjazdy zostały utwardzone kruszywem łamanym i de-
struktem asfaltowym. Pod drogą wykonane zostały przepusty z 
rur żelbetowych.



STRAŻACY MAJĄ NOWY BUDYNEK
GARAŻOWY I SPRZĘT WARTY 65 TYS. ZŁ

JEST BEZPIECZNIEJ I BARDZIEJ KOMFORTOWO

    PUCHAR WÓJTA TRAFIŁ DO 
RĄK DRUŻYNY Z KŁOBUKOWIC

W pierwszą sobotę lipca odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Mstów. Na murawie swój piłkar-
ski kunszt zaprezentowali piłkarze z ośmiu sołectw. 

To była już osiemnasta edycja turnieju. Kilka lat temu wydarzenie 
przyjęło także formułę memoriału poświęconego pamięci dwóch 
piłkarzy związanych z gminą. Chodzi o pochodzącego z Wan-
cerzowa Edwarda Boguckiego, który grał na bramce w często-
chowskim Rakowie oraz Sławomira Halbiniaka z Cegielni, także 
bramkarza.

Na murawie stadionu LKS Warta Mstów można było zobaczyć 
tego dnia zawodników z Krasic, Kłobukowic, Wancerzowa, Ja-
skrowa, Cegielni, Zawady, Mstowa oraz Brzeszowa-Srocka. Elimi-
nacje rozegrano w dwóch czterozespołowych grupach. W jednej 
z nich do półfinału awansowały zespoły z Kłobukowic i Krasic, w 
drugiej - drużyny z Jaskrowa i Zawady.

W finale spotkali się gracze z Kłobukowic i Jaskrowa. Ci pierwsi 
pokonali swoich przeciwników strzelając im w sumie pięć goli. 
Jaskrowscy zawodnicy zdołali z kolei umieścić piłkę w bramce 
konkurencji trzy razy. W końcowej klasyfikacji turnieju na trzecim 
miejscu uplasowali się piłkarze z Zawady. Za nimi byli zawodnicy z 
Krasic, Cegielni, Wancerzowa, Brzyszowa-Srocka i Mstowa.

- Za najlepszego strzelca imprezy uznano Michała Kowalczyka z 
Kłobukowic. Jego sąsiadowi z tej samej miejscowości - Adriano-
wi Jurze, przypadł tytuł najlepszego zawodnika. W roli bramkarza 
turnieju osadzony został Damian Równiak z Jaskrowa - informują 
pracownicy lokalnego ośrodka kultury, który przygotował to wy-
darzenie. 

Drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz pamiątkowe medale. 

Adrian Biel, fot. Pixabay

Druhowie z Jaskrowa mogą już korzystać z nowo wybudowane-
go obiektu, który usytuowany został obok tamtejszej strażni-
cy. Okazją do jego symbolicznego otwarcia był niedawny festyn 
rodzinny. Podczas imprezy, przedstawicielom gminnych jedno-
stek wręczono również sprzęt ratowniczy, który gmina zakupiła 
przy dofinansowaniu z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaskrowie prężnie działa i równie 
dynamicznie się rozwija. W samym tylko ubiegłym roku zgrupo-
wani w tej jednostce strażacy, wyjeżdżali do akcji aż sześćdziesiąt 
sześć razy. Nie tylko do pożarów, ale i do wypadków drogowych 
oraz innych zdarzeń losowych. Podobnie jak ich koledzy ze Msto-
wa, jaskrowska drużyna działa w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Liczący prawie 75 m² powierzchni użyt-
kowej budynek przy ulicy Starowiejskiej, niewątpliwie poprawi 
codzienne funkcjonowanie jednostki.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów Podobnie zresztą jak i sprzęt, na zakup którego gminni urzędnicy 
pozyskali prawie 65 tys. zł dotacji w ramach dofinansowania ze 
środków resortu sprawiedliwości. Pięć defibrylatorów, trzy pro-
fesjonalne torby ratownicze, osiem desek ortopedycznych i tyle 
samo szyn Kramera. Te ostatnie to stalowe pręty o różnych sze-
rokościach i długościach, które pozwalają na szybkie i skuteczne 
unieruchomienie złamanych lub zwichniętych kończyn. Do rąk 
strażaków trafiło też pięć kamizelek Kendricka służących stabi-
lizacji rannych. Są niezwykle pomocne przy podejrzeniu urazów 
kręgosłupa i mają na celu zabezpieczenia poszkodowanego w 
trakcie transportu.

– Wykorzystujemy każdą okazję, która pozwala na to, aby naszym 
strażakom-ochotnikom poprawiać warunki działania. Dalej bę-
dziemy robić wszystko co w naszej mocy, by mogli pracować w 
coraz bardziej komfortowych warunkach. Wykonują tak ciężką i 
niezwykle ważną pracę, że po prostu na to zasługują – mówi wójt 
Tomasz Gęsiarz.

Spływy kajakowe po Warcie cieszą się niesłabnącym zaintereso-
waniem. Teraz amatorzy tej formy rekreacji zyskali nowe udo-
godnienie. Udrożniony został mstowski odcinek rzeki.

- Do tej pory każdy kto dopływał kajakiem do Mstowa, na tworzo-
nym przez wyspę rozwidleniu Warty miał do wyboru dwa rozwią-
zania. Albo skręcić w prawo, gdzie kajakarze napotykali trudną 
do pokonania kaskadę lub mogli płynąć w lewą odnogę, gdzie na 
wysokości dawnego młyna konieczne było przenoszenie sprzętu 
brzegiem rzeki. Ze względu na wysoki brzeg i pozostałości daw-
nego młyna nie było to ani wygodne, ani tym bardziej bezpieczne. 
Teraz to miejsce teraz łatwiejsze do przepłynięcia - przekonuje 
wójt Tomasz Gęsiarz.

Niedawno gmina, we współpracy z firmami trudniącymi się wy-
najmem kajaków, udrożniła ten odcinek. Z wykorzystaniem ko-
parki udało się usunąć część pali i konstrukcji starego młyna.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

W MSTOWIE
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    W BRZYSZOWIE POWSTANĄ 
NOWE BOISKA SPORTOWE

Przy szkole podstawowej w Brzyszowie powstaną wkrótce no-
woczesne boiska sportowe. Ruszyły poszukiwania wykonawcy, 
który zrealizuje budowę kompleksu, oferując jednocześnie jak 
najkorzystniejsze warunki finansowe.

Mstowski urząd założył, że kompleks powstanie do końca paź-
dziernika. Boisko do piłki nożnej zostanie przebudowane i po-
kryte syntetyczną trawą. Ponadto zamontowane zostaną piłko-
chwyty. Nawierzchnię z tworzywa zyska również arena do gry 
w koszykówkę i siatkówkę. Dla uprawiających lekkoatletyczne 
dyscypliny wybudowana ma być dwutorowa bieżnia do sprintu na 
dystansie sześcdziesięciu metrów oraz skocznia do skoku w dal.

Władze gminy planują też zagospodarowanie przylegającego te-
renu. Obiekt ma zostać ogrodzony, a od zachodniej strony prowa-
dził będzie do niego chodnik. Całość uzupełnią nasadzenia drzew 
i krzewów, zamontowanie małej architektury parkowej, stojaków 
na rowery oraz sześciu solarnych latarni.

Na złożenie ofert przedsiębiorcy mieli czas do końca lipca. Inwe-
stycja ma kosztować około 600 tys. zł.

Piotr Biernacki

OGŁOSZENIE WŁASNE

po szczegóły zadzwoń
500 600 401

lub napisz
reklama@wPowiecie.pl

NAJWIĘKSZY NAKŁAD, NAJTAŃSZA REKLAMA



CHCĄ WZMACNIAĆ WIĘZI RODZINNE.
Z TEJ OKAZJI ZORGANIZOWALI SĄSIEDZKIEGO GRILLA

Lokalny samorząd we współpracy z sołtysem Mazur i Młynka 
oraz radą sołecką, przygotował piknik dla miejscowych rodzin.

Zabawa odbyła się 21 lipca w Mazurach przy ulicy Kasprowicza. 
Co znalazło się w programie imprezy?

– Były wspólne tańce, grillowanie, a dla dzieci przewidzieliśmy 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

dmuchańce. Całości towarzyszyła letnia kawiarenka – mówi wójt 
Krzysztof Ujma.

Formuła pikniku wpisuje się w promowany od dłuższego czasu 
przez władze gminy, alternatywny sposób spędzania wolnego 
czasu w ramach profilaktyki uzależnień. To już kolejne takie wy-
darzenie z cyklu.

W POCZESNEJ
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LOKALNY KLUB SPORTOWY ZE STATUSEM OPP.
TO SZANSA NA PODREPEROWANIE JEGO BUDŻETU

Klub Sportowy Olimpia Huta Stara uzyskał status organizacji 
pożytku publicznego. Od przyszłego roku każdy kto rozlicza się 
z fiskusem, będzie mógł przekazać swój 1 proc. podatku na dzia-
łalność statutową tego stowarzyszenia.

Olimpia prowadzi trzy grup dziecięce. Szkoli, organizuje obo-
zy sportowe i ma na swoim koncie liczne sukcesy. Działalność 
klubowa wymaga jednak sporych nakładów finansowych. Do-
tychczas zarząd pozyskiwał pieniądze z dotacji czy zwracając 
się bezpośrednio do sponsorów. Głównym donatorem młodych 
sportowców z Huty Starej od lat pozostaje urząd gminy. Teraz 
działacze zyskali dodatkowy mocny instrument, który pozwoli 
systematycznie zwiększać stan bankowego konta klubu.

Adrian Biel

– Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania członków klubu, 
zarządu oraz osób wspierających, którzy pomogli pozytywnie 
przejść przez spełnienie wymogów formalno-prawnych, co wy-
magało przygotowania wielu dokumentów – informuje Tomasz 
Zasępa.

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego to dopiero 
początek batalii. Teraz władze Olimpii staną przed koniecznością 
prowadzenia długofalowej kampanii promocyjnej. Takiej, która 
pozwoli na tyle rozpropagować ideę i zachęci mieszkańców gmi-
ny, by ci zechcieli przekazać tej organizacji procent ze swojego 
podatku. Może to uczynić co roku każda osoba rozliczająca się ze 
skarbówką, która w odpowiednim polu formularza wskaże bene-
ficjenta. W tym przypadku klub Olimpia.

RADOŚĆ W OSP. WARTA SETKI TYSIĘCY MASZYNA 
WSPOMOŻE PRACĘ DRUHÓW

Za około 800 tys. zł gmina kupiła strażakom z Huty Starej A ra-
towniczo-gaśnicze volvo. Zakup sfinansowany został po części 
z kasy gminy, a także ze środków pozyskanych z budżetu wo-
jewództwa.

Kabina tego samochodu może pomieścić sześcioosobową załogę. 
Auto ma między innymi napęd 4×4, wydajną dwuzakresową auto-
pompę, zbiornik na 3 tys. litrów wody, działko wodno-pianowe i 
klimatyzację.

Urząd gminy kupił ten wóz od mieszczącej się we Wrzosowej 
spółki Bocar. To firma, która zajmuje się głównie produkcją no-
wych samochodów pożarniczych na różnych typach podwozi 
renomowanych marek. Każdego roku dostarcza na rynek około 
setki specjalistycznych pojazdów.

Adrian Biel, fot. materiały promocyjne spółki

MIESZKAŃCY NIERADY BĘDĄ 
MIELI KANALIZACJĘ

Wkrótce ruszy pierwszy etap budowy kanalizacji w Nieradzie. 
Na jeden z kluczowych dla samorządu Poczesnej projektów 
udało się pozyskać znaczne środki unijne.

Kilka tygodni temu urząd marszałkowski rozstrzygnął konkurs w 
ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Gminy Subre-
gionu Północnego województwa starały się o fundusze na reali-
zację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Poczesna 
dostanie z tego rozdania aż 7,5 mln zł.

Przewidywano, że sfinansowanie zaplanowanej inwestycji po-
chłonie 11,2 mln zł. Z budżetu gminy miało pójść na ten cel 3,7 
mln zł. Rozstrzygnięty w połowie czerwca przetarg na to zadanie 
przyniósł jednakże niewielkie oszczędności.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum dwóch firm, w któ-
rego skład wchodzą spółka Hydromex Plus z Częstochowy oraz 
Inst-Gaz z Jaskrowa. Za wykonawstwo zaproponowali prawie 11,1 
mln zł. Dokładnie o 120 tys. zł mniej niż zakładali w pierwotnym 
kosztorysie urzędnicy.

Zakres prac obejmie wybudowanie niemal dwóch kilometrów ka-
nalizacji grawitacyjnej i około ośmiuset metrów tłocznej. Powsta-
ną również dwie przepompownie ścieków oraz sto pięćdziesiąt 
przyłączy.

Piotr Biernacki

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
zrealizowało projekt, który miał za zadanie podnieść kwalifika-
cje mieszkańców w zakresie technologii teleinformatycznych 
oraz znajomości języków obcych.  

- Projekt zakończył się formalną oceną i certyfikacją kompeten-
cji. W przypadku szkoleń cyfrowych były to egzaminy i certyfi-
katy, natomiast w przypadku języków obcych, międzynarodowe 
certyfikaty kompetencji językowych - informuje Iwona Skorupa, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Po-
czesnej. 

Zajęcia odbywały się w Poczesnej, Nowej Wsi, Bargłach, Hucie 
Starej A oraz we Wrzosowej. Wzięła w nich udział blisko setka 
mieszkańców. Jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia, 
wielu z nich od dawna chciało się uczyć lub doskonalić wybrany 
język, jednak w nawale codziennych obowiązków brakowało im 
czasu lub systematyczności czy też wytrwałości. 

- Dzięki kursom niektórzy przekonali się, że ich znajomość języka 
obcego jest wystarczająca, aby komunikować się w podstawo-
wych sytuacjach z życia codziennego bez większego wysiłku, co 
było dla nich zaskoczeniem. Natomiast pozostali, oprócz tego, że 
kontynuują doskonalenie swoich umiejętności posługiwania się 
językiem, nabrali odwagi i pewności siebie - dodaje Iwona Sko-
rupa.

PRZYJECHALI Z MACEDONII 
NA FESTIWAL W ZDUŃSKIEJ 
WOLI, A PRZY OKAZJI
ODWIEDZILI GMINĘ

Kud Ilinden to zespół folklorystyczny z macedońskiej Strugi, 
który przyjechał do Polski, by wziąć udział w kolejnej edycji 
„Folkloru Świata”. To międzynarodowy festiwal, który od dzie-
więciu lat przygotowuje Zduńska Wola. Zaprzyjaźnieni z Pocze-
sną artyści znaleźli również czas, by zajrzeć do gminy.

Na kilka dni przed mającym się odbyć 1 lipca wydarzeniem, mło-
dzi Macedończycy mieli okazję zwiedzić szkołę podstawową we 
Wrzosowej oraz spróbować lokalnych specjałów. Miły przerywnik 
najwidoczniej dobrze podziałał, bowiem zespół w trakcie festiwa-
lu zdobył pierwszą nagrodę w kategorii do lat piętnastu.

Adrian Biel

ZA UNIJNE PIENIĄDZE PRZE-
SZKOLONO BLISKO STO OSÓB 

Adrian Biel, fot. Pixabay



TO BYŁY TRZY EMOCJONUJĄCE DNI MISTRZOSTW EUROPY
Tor speedrowerowy w Bargłach w ostatni weekend lipca stał się 
miejscem zmagań najlepszych przedstawicieli tej dyscypliny z 
naszego kontynentu. Impreza, nad którą honorowy patronat 
objął wójt Krzysztof Ujma, stała na bardzo wysokim poziomie 
sportowym i organizacyjnym.

Tegoroczna edycja Mistrzostw Europy rozegrana została na 
dwóch arenach. W Częstochowie, na obiekcie w dzielnicy „Pół-
noc”, odbyły się finały seniorskie i juniorskie, natomiast w Bar-
głach – kobiet i weteranów. Na starcie zawodów stanęło ponad 
stu pięćdziesięciu zawodników, reprezentujących w sumie sześć 
krajów.

Imprezę na terenie gminy rozpoczęły piątkowe wyścigi elimina-
cyjne i repasażowe w kategoriach juniorskich. W sobotę odbyły 
się półfinały juniorów oraz repasaże w kategorii OPEN. W wyści-
gach na rodzimym torze znakomicie zaprezentowali się zawodni-
cy Victorii Poczesna. Emil Krakowian awansował do finału junior-
skiego, a wyniki osiągnięte przez Jana Knapińskiego pozwoliły mu 
uczestniczyć w półfinałowej rywalizacji seniorów.

Niedzielne popołudnie wypełniły z kolei finały Indywidualnych 
Mistrzostw Europy Kobiet, a po nich Weteranów. Nim jednak 
doszło do samej rywalizacji sportowców, swoimi artystycznymi 
prezentacjami uświetniły uroczystość lokalne zespoły ludowe. 
Wystąpili Wrzosowianie, orkiestra dęta z Mykanowa, a także gra-
jący tradycyjną szkocką muzykę dudziarze z częstochowskiego 
zespołu Pipes & Drums.

Rywalizację pań zdominowały reprezentantki z Wysp Brytyjskich, 
których łupem padło pierwszych jedenaście pozycji w końcowej 
klasyfikacji. Zwyciężyła Macie Schmidt z angielskiego Poole. Tuż 
za nią uplasowała się Laura Watson z Sheffield, a trzecie miejsce 
przypadło Gemmie Hill z Ipswich. Na dwunastym miejscu skla-
syfikowana została Alicja Hamara, a tuż za nią, wywodząca się z 
miejscowego klubu Izabela Krawczyk. 

- Polki odstawały nieco od rywalek, ale nie brakowało im chęci do 
walki i ambicji, za co należą im się gromkie brawa – mówi Damian 
Krzyczman, wiceprezez PKS Victoria Poczesna i współorganiza-
tor mistrzostw. - Rywalizacja kobiet obfitowała w wiele ostrych 
ataków i mijanek na krawędzi ryzyka, które często kończyły się 
kraksami. Na szczęście żadna z pań nie doznała poważnych ob-
rażeń. Turniej finałowy weteranów przebiegał nieco spokojniej, 
chociaż nie obyło się bez kontrowersyjnych decyzji sędziego i 
kiepsko wyglądających upadków – relacjonuje. 

Tytuł mistrzowski wśród zawodników, którzy skończyli trzydzie-
ści dziewięć lat zdobył Craig Marchant z Leicester City. Dugi był 
jego kolega klubowy Mark Whitehead, a brązowy medal trafił w 
ręce częstochowianina Dominika Rychtarskiego. Tuż za pierwszą 
dziesiątą uplasował się Arkadiusz Dudek z Poczesnej.  

- Trzy dni Mistrzostw Europy na torze w Bargłach pokazały, że 
na speedrowerze może ścigać się każdy. Wielkie sportowe święto 
przeszło do historii, jako świetna promocja speedrowera, który 
jest ciekawą formą aktywności fizycznej oraz bardzo widowisko-
wym sportem – podsumowuje Krzyczman.

W rozegranych natomiast na częstochowskim obiekcie finałach, 
Indywidualnym Mistrzem Europy został reprezentujący nasz kraj 
Marcin Szymański. Na podium stanęli ponadto Bartosz Grabow-
ski oraz Remigiusz Burchardt. W kategorii juniorskiej triumf od-
niósł Jakub Kościecha. Emil Krakowian zakończył zmagania na 
piętnastej pozycji.

- Już dzisiaj możemy powiedzieć, że mistrzostwa były wielkim 
sukcesem sportowym, organizacyjnym i na pewno przyczynią się 
do promocji naszego regionu i gminy Poczesna. Było to możliwe 
dzięki wspaniałym ludziom, sponsorom, którzy poświęcili swój 
czas oraz pokazali, że są otwarci na drugiego człowieka – mówi 
Iwona Skorupa, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury, Informa-
cji i Rekreacji w Poczesnej.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

SKOŃCZYŁA STO LAT
Bronisława Kleszcz obchodziła swoje setne urodziny. Szanowna 
jubilatka świętowała w towarzystwie dzieci, wnuków i prawnu-
ków. Z życzeniami zawitały także władze gminy.

Mało kto ma szansę dożyć tak sędziwego wieku. Siłą rzeczy więc 
przeżycie całych stu lat to nie tylko olbrzymi sukces samej se-
niorki, radość i duma rodziny, ale także ważne wydarzenie w całej 
okolicy. Nie dziwi więc, że z życzeniami przybyli również przed-
stawiciele urzędu gminy.

Zarówno w swoim imieniu jak i lokalnego samorządu, Krzysztof 
Ujma złożył pani Bronisławie gratulacje oraz życzenia dalszych 
długich lat spędzonych w zdrowiu i w towarzystwie najbliższych. 
Były kwiaty, tort i drobne upominki.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

W POCZESNEJ
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W PRZYROWIE

MINĘŁO STO LAT OD UTWORZENIA OSP
W ZARĘBICACH. ŚWIĘTOWAŁA CAŁA GMINA
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W połowie lipca druhowie z Zarębic uczcili setną rocznicę po-
wstania rodzimej ochotniczej straży pożarnej. Były medale i 
wyróżnienia, a dla gminnych jednostek sprzęt ratownictwa me-
dycznego.

Obchody rozpoczęły się od uroczystego odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej stulecie powstania zarębickiej OSP. Po tym ks. Antoni 
Kaczmarek, proboszcz parafii pw. Św. Doroty w Przyrowie, od-
prawił mszę polową w intencji strażaków. W uroczystości uczest-
niczyły delegacje jednostek OSP z terenu gminy oraz powiatu 
częstochowskiego wraz z pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło 
zarówno lokalnych samorządowców jak i przedstawicieli władz 
wojewódzkich.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Przyrów Po dokonaniu przeglądu pododdziałów i podniesieniu flagi pań-
stwowej, głos zabrał druh Marek Frukacz, prezes OSP w Zarę-
bicach i jednocześnie szef Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP. Wszystkich przybyłych przywitał także wójt Robert Nowak. 
Odczytano rys historyczny jednostki, która została następnie 
uhonorowana Złotym Znakiem Związku oraz Złotą Odznaką Ho-
norową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Za zasługi dla wo-
jewództwa odznaczono również wójta Nowaka i druha Frukacza. 
Wielu zasłużonym strażakom-ochotnikom wręczono tego dnia 
medale „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaki „Strażak Wzo-
rowy”.

Przedstawicielom jednostek z terenu gminy przekazano sprzęt, 
który będzie służył kiedy zajdzie konieczność ratowania życia i 
zdrowia ofiar wypadków drogowych. To efekt pozyskania przez 

lokalnych urzędników dofinansowania z resortu sprawiedliwości.

– Do rąk strażaków z Przyrowa i Wiercicy trafiły defibrylatory. 
Zarębice i Zalesice otrzymały po zestawie ratownictwa medycz-
nego. Z kolei druhowie z Woli Mokrzeskiej i Staropola dostali za-
równo defibrylatory jaki i zestawy medyczne – mówi wójt Nowak, 
który wspólnie z Rajmundem Michalikiem – przewodniczącym 
rady gminy, przekazał jednostce w Zarębicach dodatkowo czek 
na 10 tys. zł.

Późnym popołudniem rozpoczęła się część piknikowa jubileuszu. 
W jej trakcie mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursach i lo-
terii fantowej. Wieczorem na scenie wystąpił zespół Model MT, 
a po koncercie kto chciał mógł pobawić się jeszcze na imprezie 
tanecznej.
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DOSTALI SPRZĘT DO RATOWNICTWA 
MEDYCZNEGO ZA PONAD 40 TYS. ZŁ

RUSZYŁ DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW 
NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

W STARCZY

18

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Starcza

Adrian Biel, fot. Pixabay

Druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu 
gminy, mają niewątpliwy powód do zadowolenia. W pierwszej 
połowie lipca do ich rąk trafił specjalistyczny sprzęt.

Jednostki w Starczy, Rudniku Małym i Łyścu jeszcze skuteczniej 
będą mogły teraz służyć lokalnej społeczności. Dzięki pozyskanej 
przez władze gminy dotacji, każda z wymienionych OSP otrzyma-
ła zestaw ratownictwa medycznego z noszami i szynami Krame-
ra. To stalowe pręty o różnych szerokościach i długościach, które 
pozwalają na szybkie i skuteczne unieruchomienie złamanych lub 
zwichniętych kończyn. Ale to nie wszystko. Na wyposażeniu wo-
zów strażackich są teraz również defibrylatory z pełnym osprzę-
tem.

Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani przystąpieniem do pro-
jektu grantowego na odnawialne źródła energii, a którym nie 
udało się złożyć wcześniej wniosku, mają szansę, by uczynić to 
teraz. Ze względu na wydłużenie terminu trwania naboru, na 
złożenie dokumentów jest czas do 6 sierpnia.

Gmina zabiega o unijne pieniądze na instalacje solarne i fotowol-
taiczne, pompy powietrzne oraz kotły na biomasę. Projekt za-
kłada, że deklarowana inwestycja w całości pokryta zostanie ze 
środków własnych inwestora. Zwrot poniesionych kosztów, który 
ma sięgać aż 95 proc. nakładów finansowych, nastąpi w przeciągu 
miesiąca od momentu przedstawienia urzędnikom faktury po-
twierdzającej zrealizowanie inwestycji.

W drugiej połowie marca lokalni urzędnicy zorganizowali konsul-
tacje społeczne z mieszkańcami. To wtedy zainteresowani mieli 
okazję, by zapoznać się ze szczegółowymi założeniami projektu. 
O grant mogą ubiegać się przede wszystkim osoby zamieszkałe 
na obszarze gminy i posiadające prawo do dysponowania daną 
nieruchomością.

– Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych 
nastąpi weryfikacja techniczna budynku mieszkalnego. Będzie 
ona polegała na sprawdzeniu możliwości montażu instalacji w 
danej lokalizacji – mówił w maju wójt Wiesław Szymczyk.

W wyniku wspomnianej weryfikacji powstanie dokument, który 
w przypadku pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz kolektorów 
słonecznych, będzie zawierał obliczenia projektowego obciążenia 
cieplnego budynku. W przypadku instalacji fotowoltaicznych na-

– Z zakupu defibrylatorów szczególnie się cieszę, gdyż te urzą-
dzenia mogą uratować wiele osób w razie konieczności – mówi 
wójt Wiesław Szymczyk. – Bardzo dobrze się stało, że nasi stra-
żacy będę je mieli teraz zawsze pod ręką. Umożliwi im to jeszcze 
efektywniejsze reagowanie w sytuacja zagrożenia życia, a także 
pomoże w profesjonalny sposób pomagać ofiarom wypadków. Z 
racji, iż ten sprzęt można przezbrajać w tryb szkoleniowy, będą 
również mogli uczyć jego obsługi nowe osoby – dodaje włodarz 
Starczy.

Całość zakupów pochłonęła blisko 40,5 tys. zł. Co ważne, gmina 
z budżetu dołożyła zaledwie ułamek tej kwoty, bowiem 99 proc. 
kosztów pokryte zostało ze środków Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści.

tomiast, powstała dokumentacja zdefiniuje zapotrzebowanie na 
energię elektryczną i określi dobór odpowiedniej mocy dla insta-
lacji.

– Po technicznej weryfikacji wszystkich lokalizacji, upublicznimy 
ostateczną listę potencjalnych beneficjentów projektu – deklaru-
ją władze gminy.

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

W każdy wtorek w godzinach 14-16 w urzędzie gminy czynny bę-
dzie punkt konsultacyjny. Informacje o projekcie można również 
uzyskać w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu.

KTO WYGRA PRZETARG
NA TERMOMODERNIZACJĘ?

ZA PIENIĄDZE Z WOJEWÓDZTWA 
ZORGANIZUJĄ DZIECIOM ZAJĘCIA

Firmy, które chciały wziąć udział w postępowaniu przetargo-
wym, na złożenie swoich ofert miały czas do 30 lipca. Wykonaw-
ca, który wygra, na finalizację wszelkich prac będzie miał czas 
do końca sierpnia przyszłego roku.

Rozpisanie przetargu na termomodernizację czterech budynków 
użyteczności publicznej to pokłosie pozyskania przez lokalne 
władze dotacji z urzędu marszałkowskiego. Budżet gminy zasili 
prawie 1,55 mln zł. To aż 68 proc. wartości całej inwestycji, która, 
jak oszacowali urzędnicy, zamknie się w kwocie niespełna 2,3 mln 
zł. Kompleksowemu remontowi poddane zostaną strażnice OSP 
w Łyścu oraz Rudniku Małym, a także budynek przedszkola oraz 
banku w Starczy. Wymienione zostaną w nich również źródła cie-
pła.

Projekt przewiduje wykonanie izolacji ścian fundamentowych i 
układanie papy termozgrzewalnej wraz z montażem rynien i rur 
spustowych oraz obróbek blacharskich. Dach przedszkola z kolei 
doczeka się nowego pokrycia z blachodachówki i wiatroizolacji. 
We wszystkich obiektach wymieniona zostanie stolarka okienna 
oraz drzwiowa. Docieplone zostaną ściany i podłogi.

– Obie strażnice zyskają nową instalację ciepłej i zimnej wody, a 
także centralne ogrzewanie z wymianą elementów grzejnych – 
mówi Wiesław Szymczyk, wójt gminy. – Budynek remizy w Rud-
niku Małym zostanie wyposażony w kocioł z automatycznym 
podajnikiem paliwa do spalania ekogroszku wraz z sterownikiem 
i automatyką pogodową. Wybudowany zostanie też budynek go-
spodarczy o powierzchni ponad 26 m². Natomiast budynek OSP w 
Łyścu będzie miał kondensacyjny kocioł gazowy. Podobnie zresz-
tą jak budynek przedszkola i banku – dodaje włodarz Starczy.

Realizacja tego projektu ma na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i 
pyłów, które trafiają do atmosfery. Modernizacja przyczyni się 
też do zwiększenia efektywności energetycznej wspomnianych 
obiektów.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy po raz ósmy 
sięgnęła po dotację z województwa. Za pozyskane fundusze zor-
ganizowany zostanie cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy.

Współfinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego 
zadanie, realizowane jest w ramach konkursu polegającego na 
wspieraniu lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Miejscowi urzędnicy pozyskali na ten cel prawie 17,3 tys. zł.

- Pieniądze te przeznaczone zostaną na zajęcia socjoterapeu-
tyczne z elementami bajkoterapii, profilaktyczne i informatycz-
ne - mówi Ilona Ciura, sekretarz gminy. - Spożytkowane zostaną 
też w ramach pomocy w nauce oraz w trakcie zajęć rozwijających 
zainteresowania muzyczne, teatralne, plastyczne oraz sportowe 
dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony w 
tym czasie posiłek. Planujemy również zorganizowanie wyjazdu 
do aquaparku oraz wyjścia do kina - dodaje.

Adrian Biel, fot. Pixabay
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