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Z wójtem Mstowa rozmawiamy o realizowanych inwesty-
cjach, propozycjach dla seniorów, oświacie oraz najbliż-
szych planach.

W maju w prezencie od dzieci komunijnych proboszcz otrzymał 
figurkę Jezusa. Trudno spekulować czy duchownemu prezent po 
prostu się nie spodobał czy bardziej ucieszyłby go jego ekwiwa-
lent, w każdym razie przedstawiający oblicze Pana suwenir wy-
lądował w… komisie. Jak relacjonuje dziennikarz z miejska.info.
pl zdenerwowani rodzice po zlokalizowaniu miejsca przebywania 
prezentu o całej sprawie poinformowali kurię.

Nacisk wzburzonych parafian najwidoczniej odniósł pożąda-
ny skutek, bowiem decyzją zwierzchników ks. Czernecki został 
zobowiązany do opuszczenia parafii z ostatnim dniem czerwca. 
Niestety nie obeszło się tego dnia bez kolejnych niesnasek.

- Według nich (mieszkańców - przyp. red.) ksiądz od poniedziałku 
wywoził wszystko z parafii. W środę zaś miała tam miejsce mała 
awantura. Część rady parafialnej postanowiła przyjrzeć się tej 
przeprowadzce z bliska, a na miejscu pojawił się przedstawiciel 
kurii oraz nowy proboszcz, ks. Tadeusz Łachut. Atmosfera była 
tam, delikatnie mówiąc napięta. Ks. Łachut nie miał nic prze-
ciwko obecności parafian przy całym procederze. Jak podkreślał 
”wierni powinni przy tym być, bo mają wiedzę, co znajdowało się 
na plebanii przed przyjściem ks. Czerneckiego”. Doszło do tego, 
że jedną z pań proboszcz wyrzucił ze swojej kancelarii. Nerwo-
wą atmosferę podsycała jeszcze gosposia, słynna w okolicy pani 
Maria. Według relacji mieszkańców, jej wtrącanie się w całą spra-
wę nie spodobało się ks. Łachutowi, który oznajmił, że on też ma 
gosposię, która jednak ”lepi kluchy w kuchni” gdy ten przyjmuje 
interesantów i co najwyżej zadaje pytania związane z owymi ”klu-
chami”. Nowy proboszcz był też wyraźnie poirytowany brakiem 
przygotowania się formalnego do przeprowadzki ks. Czerneckie-
go, który nie mógł znaleźć żadnych protokołów, przedstawiają-
cych co znajdowało się wcześniej na parafii - można przeczytać 
w serwisie miejska.info.pl.

Częstochowska kuria zmuszona była przenieść skonfliktowa-
nego z lokalną społecznością księdza na nowy duszpasterski 
odcinek. Nim jednak duchowny zwolnił starą plebanię, w dość 
specyficzny sposób pożegnał się ze swymi owieczkami. Przeklął 
ich podczas mszy. Kiedy kapłan urządzał się na terenie nowej 
placówki, przerażonych parafian z Łobodna musiał uspokajać 
sam biskup. 

Łobodno to niewielka miejscowość położona w powiecie kłobuc-
kim. Kilka tygodni temu wieś miała swój medialny debiut na ła-
mach ogólnopolskich tytułów prasowych. Dość oszczędni w ma-
nifestowaniu entuzjazmu dla poczynań duchownego mieszkańcy, 
doprowadzili do odwołania księdza z probostwa parafii Najświęt-
szej Maryi Panny Częstochowskiej. Co takiego się stało, że nieza-
dowolenie z kapłańskiej posługi ks. Marka Czerneckiego skłoniło 
przełożonych księdza do zasugerowania mu przeprowadzki? Zło-
żyło się na to szereg okoliczności.

Jak donosi lokalny portal miejska.info.pl, duchowny miał w zwy-
czaju żądać wyjątkowo wysokich cen za pogrzebową posługę. 
Zwyczajowe „co łaska” u ks. Marka wiązało się z koniecznością 
uszczuplenia portfela o przynajmniej dziesięć stuzłotowych 
banknotów. Sługa boży z Łobodna organizował jednak czasem 
promocje. Kiedy jedną z miejscowych rodzin dotknęła wyjątko-
wa tragedia i ludzie stanęli przed koniecznością zorganizowania 
dwóch pogrzebów w jednym tygodniu, ks. Czernecki wykazał się 
namiastką empatii.

Za pierwszą ceremonię zażyczył sobie 1,4 tys. zł, ale już za dru-
gi pogrzeb zainkasował… 1,3 tys. zł. Ta specyficzna szczodrość 
chrystusowego przewodnika nie zyskała mimo wszystko uznania 
w oczach społeczności parafialnej. Miejscowa opinia publiczna 
zatrzęsła się z oburzenia w reakcji na nadmierne przykręcanie 
przysłowiowej śruby przez katolickiego duchownego. Czarę go-
ryczy przelało jednak co innego. 

Adrian Biel, fot. Shutterstock
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POJAWIAJĄ SIĘ NOWE MOŻLIWOŚCI W POZYSKIWANIU UNIJNEJ KASY
Piotr Biernacki

Samorządy oraz przedsiębiorcy z terenu województwa zyska-
ją w najbliższym czasie narzędzia umożliwiające pozyskiwanie 
środków unijnych na większy zakres zadań. Wszystko dzięki 
wprowadzeniu przez urząd marszałkowski zmian do Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Zarząd województwa zatwierdził w połowie sierpnia zaktuali-
zowany katalog obszarów wsparcia. Wcześniej zgodę na mody-
fikację programu operacyjnego wyraziła Komisja Europejska. 
Zdaniem urzędników, wprowadzone zmiany są odpowiedzią na 
aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Na jakie działania 
znajdą się pieniądze? Przede wszystkim na inwestycje proekolo-
giczne, transportowe, edukacyjne oraz rynek pracy.

W zakresie edukacji pojawi się sposobność realizowania projek-
tów zakładających wyłącznie poprawę jakości wychowania przed-
szkolnego, bez konieczności tworzenia nowych placówek opieki 
przedszkolnej w gminach o wysokim stopniu upowszechnienia 
wychowania przedszkolnego. Co do rynku pracy, to rozszerzono 
katalog grup docelowych, dla których kierowane będzie wspar-
cie. Chodzi o osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz na umowach 
cywilnych, a ponadto reemigrantów, imigrantów czy osoby od-
chodzące z rolnictwa oraz ich rodziny.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o 
dofinansowanie projektów mających niwelować niską emisję 
poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz termomo-
dernizację budynków. Premiowane mają być te, które zakładają 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pojawią się również 
środki na budowę dróg gminnych, powiatowych oraz tras rowe-
rowych. Znowelizowany katalog zawiera też istotne modyfikacje 
w zakresie priorytetów mających wspierać przedsiębiorczość. 
Będzie można inwestować w innowacyjność, jak również podno-
sić konkurencyjność podmiotów gospodarczych na arenie mię-
dzynarodowej.

– Do tej pory w programie brakowało mechanizmów wspiera-
jących promocję śląskich firm na zagranicznych rynkach. Nowe 
działanie z zakresu konkurencyjności małych i średnich przedsię-
biorstw otworzy im możliwość nawiązywania długoterminowych 
relacji partnerskich z przedsiębiorcami z całego świata oraz uła-
twi promocję śląskich pomysłów biznesowych za granicą – argu-
mentują przedstawiciele województwa.
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Z reporterskiej relacji wynika, iż były proboszcz przekonywał, 
że zabiera tylko swoją własność. Co innego twierdzili mieszkań-
cy. Ks. Tadeusz Łachut, który objął parafię w Łobodnie, podczas 
pierwszej swojej mszy zachęcał wiernych, by ci sami przyszli i 
zobaczyli ”gołe ściany” jakie zostawił mu w spadku poprzednik. 
Świadkowie, którzy udali się po eucharystii na wizję lokalną po-
twierdzili, że z pomieszczeń zniknęły nawet karnisze.

Do gorszącego skandalu doszło jednak podczas ostatniego nabo-
żeństwa, które odprawiał ks. Marek Czernecki. 

- „Osoby, które utrudniały mi życie, wyklinam, a stołu przysię-
gam, że nie zabrałem” - podsumował ksiądz udając się przed oł-
tarz, gdzie uklęknął, uniósł dłoń w górę i powtórzył słowo przy-
sięgam” – przytacza relacje świadków portal.

Według tego internetowego serwisu prawdziwość informacji 
potwierdził również nowy proboszcz, który podczas niedzielnej 
sumy zapowiedział, że na kolejnej mszy pojawi się biskup Andrzej 
Przybylski. Słynący z serdeczności do wiernych i znany z posiada-
nia wielkiej klasy kapłan, powitał ks. Łachuta na parafii, przeprosił 
wszystkich zgromadzonych za zachowanie ks. Czerneckiego, a 
także dokonał aktu zniesienia nałożonej przez niego klątwy.

Pomimo podjętych kilkukrotnych prób telefonicznego kontaktu 
z nowym proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Małusach Wielkich, nie udało nam się dodzwonić do księdza 
Czerneckiego. Telefon pozostawał głuchy, co tym samym unie-
możliwiło poznanie pobudek jakie kierowały duchownym, który 
w tak dość osobliwy sposób pożegnał się z dawnymi parafianami. 
Bez problemu udało się za to skontaktować z przedstawicielem 
kurii. Jak tłumaczył on powody przeniesienia ks. Marka do Małus 
Wielkich? 

- Ks. Marek Czernecki pracował w parafii, w której istniały pewne 
napięcia pomiędzy nim, a grupą parafian. Trudności w relacjach 
były powodem prośby o zmianę placówki - odpisał w mailu ks. 
Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy archidiecezji częstochow-
skiej.

Czy przeniesienie księdza do Małus Wielkich i powierzenie mu 
obowiązków proboszcza nowej parafii jest formą kary dla du-
chownego w związku z działaniami jakie mieszkańcy Łobodna 
podejmowali w celu doprowadzenia do zmiany duszpasterza?

- Przeniesienie ks. Czerneckiego nie było karą za opisane sprawy, 
ale to właśnie w związku z wcześniej planowaną zmianą zaszły 
wspomniane wydarzenia. Słowa, które padły z ust księdza na za-
kończenie jego posługi w tejże parafii nie mogą być w żadnej mie-
rze nazwane „klątwą”. Były skądinąd niestosowne, ale wynikały z 
rozgoryczenia atakami ze strony wspomnianych parafian. Kwe-
stia zachowania ks. Marka oraz sporu co do składników majątku 
parafialnego jest wyjaśniana - stwierdził rzecznik kurii.

Ksiądz-rzecznik nie sprecyzował na czym polegały „ataki” para-
fian, o których wspomniał. Nie chciał też podzielić się wiedzą na 
temat tego jaką miały formę, ani też czy kurii znane są powody z 
jakich dochodziło do wspomnianych „ataków”? Czy sugeruje, że 
w całej sprawie winni są parafianie, a nie duszpasterz, którego 
zadaniem jest pełnienie posługi pełnej miłosierdzia, pokory i za-
chowania umiaru w żądaniach ofiar „co łaska”?

- Nikt nie twierdzi, że wina jest po stronie parafian, ale sprawy są 
złożone i dlatego należy podejść do nich z należytym spokojem i 
rozwagą, co wymaga też czasu - skwitował ks. Mariusz Bakalarz.

STRACIŁ POSADĘ NA KONIEC KADENCJI.
CZY WÓJT PRZESTRASZYŁ SIĘ KONKURENTA?
Adrian Biel, fot. Pixabay

Włodarz Rędzin ze swoim zastępcą przepracował wspólnie bli-
sko cztery lata. Pod koniec czerwca Paweł Militowski nieocze-
kiwanie odwołał ze stanowiska Mariusza Spiechowicza. Twier-
dzi, że dymisja była podyktowana dobrem gminy. Innego zdania 
jest były już wicewójt. Przekonuje, że powodem były pogłoski o 
tym, że rozważa swój start w jesiennych wyborach. Spiechowicz 
stracił pracę, teraz będzie kontrkandydatem Militowskiego.

Paweł Militowski i Mariusz Spiechowicz zgodnie pracowali od po-
czątku obecnej kadencji. Najpierw na linii wójt i radny, którym 
po wyborach samorządowych został Spiechowicz, a kilka mie-
sięcy później od momentu elekcji już wspólnie zarządzając cało-
ścią spraw w gminie. Tym bardziej zaskakująca okazała się infor-
macja, z której wynikało, że wójt dwa miesiące temu postanowił 
odwołać swojego zastępcę. Jaki był powód tej decyzji?

- Moim zadaniem jako wójta jest dobór najbliższych współpra-
cowników w taki sposób, by razem ze mną stanowili zespół go-
towy do realizacji zadań na rzecz gminy - poinformował redakcję 
Paweł Militowski. - Decyzja o odwołaniu Mariusza Spiechowicza 
z pełnionej przez niego funkcji zastępcy wójta gminy Rędziny po-
dyktowana była przede wszystkim jej dobrem oraz sprawnością 
działania urzędu. W ostatnim czasie zaangażowanie oraz sku-
teczność realizacji powierzonych Mariuszowi Spiechowicz za-
dań uległa obniżeniu, co przesądziło o decyzji o jego odwołaniu z 
funkcji  zastępcy wójta - podkreślał.

Paweł Militowski konkretów jednak nie wskazuje. Stanowiskiem 
swojego dawnego pryncypała zaskoczony jest Mariusz Spiecho-
wicz. 

- Powód mojego zwolnienia był zupełnie inny - przekonuje. - 28 
czerwca wróciłem z urlopu i tego dnia rano wójt przyszedł do 
mnie z dokumentem, z którego wynikało, że zmienia mi wynagro-
dzenie zasadnicze w ślad za ustawą obcinającą pensje samorzą-
dowców, która tyle co zaczęła obowiązywać. Kiedy podpisałem 
mu dokument zapytał czy podtrzymuję swoje stanowisko? Do-
precyzowałem czy chodzi o moją decyzję dotyczącą kandydowa-
nia na wójta? Potwierdziłem. Wtedy wójt wyszedł i po chwili wró-
cił z kolejnym dokumentem, z którego treści wynikało, że z dniem 
28 czerwca odwołuje mnie z funkcji swojego zastępcy - zdradza 
kulisy sprawy Mariusz Spiechowicz. 

Paweł Militowski jednocześnie poinformował go o przysługują-
cym mu trzymiesięczny okresie wypowiedzenia. Przekazał też 
informację, iż były już wicewójt nie musi więcej przychodzić do 
pracy.

- Uznałem, że skoro nie było odzwierciedlenia tej deklaracji w 
przedstawionym mi wypowiedzeniu to nie ma to żadnej mocy 
prawnej. Na drugi dzień przyszedłem normalnie do urzędu - kon-
tynuuje Spiechowicz. - Chciałem po prostu uczciwie wywiązywać 
się dalej z powierzonych mi obowiązków, ale też uniknąć sytuacji, 
w której mogłoby się okazać, że ktoś wykorzysta fakt mojej nie-
obecności, by zarzucić mi, że to miejsce pracy porzuciłem - do-
daje.

Kiedy Mariusz Spiechowicz pojawił się na drugi dzień w urzędzie, 
otrzymał kolejny dokument, z którego już jasno wynikało, że wójt 
formalnie zwalania go z obowiązku świadczenia stosunku pracy w 
okresie wypowiedzenia. 

Czy w okresie swojej współpracy z Militowskim w jakikolwiek 
sposób sugerował, że może być kontrkandydatem urzędującego 
wójta w nadchodzących wyborach?

- A skąd. Koncentrowałem się jedynie na dobrym wypełnianiu 
swoich obowiązków na moim stanowisku pracy. Wbrew temu co 
teraz twierdzi wójt nie brakowało mi ani skuteczności, ani tym 
bardziej zaangażowania. Mało tego, niejednokrotnie wykonywa-
łem szereg zadań, które nie należały do moich obowiązków, sta-
rając się ponad oczekiwania dawać więcej od siebie - argumen-
tuje Spiechowicz.

Skąd więc Paweł Militowski powziął przekonanie, że jego współ-
pracownik może stać się za chwilę jego kontrkandydatem w wy-
borach na urząd wójta?

- Z plotek. Zwykła plotka była jedynym źródłem tej informacji. Lu-
dzie przebąkiwali, spekulowali. Jedni pewnie po to, by podgrzać 
atmosferę, drudzy może widzieli mnie po prostu na tym stanowi-
sku i głośno to artykułowali - mówi były wicewójt.

Jak twierdzi, podjął ostateczną decyzję o kandydowaniu i w je-
siennych wyborach, zamierza wystartować przeciwko obecnemu 
włodarzowi Rędzin.
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2 września w Blachowni odbyła się kolejna edycja Przełajowej 
Ósemki. Wydarzeniu towarzyszyły Mistrzostwa Makroregionu 
Śląskiego w Nordic Walking.

Przełajowa Ósemka to noszący imię Zdzisława Nowaka, zmarłego 
przed laty burmistrza Blachowni, bieg przełajowy, który odbył się 
już po raz siedemnasty. Tradycyjnie, na dystansie ośmiu kilome-
trów.

– Zawodnicy mieli do pokonania malownicze leśne ścieżki, wio-
dące wokół jeziora alejki spacerowe oraz szutrowe drogi i osie-
dlowe uliczki – wyjaśnia Jacek Chudy z Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Blachowni. – Zagwarantowaliśmy nie tylko miłą atmosferę, ale 
też koszulki dla wszystkich zawodników oraz liczne upominki. Na 
terenie stadionu przygotowaliśmy także wiele atrakcji dla dzieci, 
które mogły poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni oraz częstować się 
popcornem – dodaje.

W chwili zamykania wydania nie była jeszcze znana lista zwycięz-
ców biegu.

     SĄ ŚRODKI
NA POMOCE DYDATKYCZNE

W BLACHOWNI
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W MIEJSCU DAWNEJ SAHARY POWSTANIE 
WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS SPORTOWY

W Blachowni wystartowała kolejna inwestycja. Za prawie 2,5 
mln zł wybudowane zostaną dwa boiska,  które wyposażone 
zostaną w systemy nawadniania i oświetlenia oraz niezbędny 
osprzęt wraz z elementami małej architektury.

Na to zadanie gmina pozyskała 1,2 mln zł dofinansowania z budże-
tu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Właśnie rozpoczął się pierw-
szy etap prac budowlanych. Jak przekonują urzędnicy, ten archi-
tektonicznie zdegradowany obszar, finalnie zyska całkowicie inne 
oblicze. 

Inwestycja obejmie swoim zakresem wykonanie boiska do piłki 
nożnej o wymiarach 104 x 66 metrów z trawy hybrydowej. To po-
łączenie nawierzchni wykonanej z trawy naturalnej z jej synte-
tycznym odpowiednikiem w postaci wykładziny.

- Zainstalowany zostanie tam system automatycznego nawadnia-
nia. Pojawi się również nowoczesne i energooszczędne sztuczne 

Adrian Biel, fot. Pixabay oświetlenie. W sumie stanie osiem słupów i opraw oświetlenio-
wych typu LED - wymienia Paulina Głuszko z urzędu miasta.

Drugie boisko, o powierzchni sięgającej łącznie 1,1 tys. m², będzie 
miało wielofunkcyjny charakter, a jego nawierzchnia wykonana 
będzie z poliuretanu. Oba obiekty zyskają niezbędne wyposaże-
nie w postaci bramek, siatek i piłkochwytów.

- Wykonawca zadba też o stworzenie traktów pieszych z miału 
bazaltowego oraz wyposaży kompleks w ławki, kosze i stojaki ro-
werowe - dodaje Paulina Głuszko. 

Modernizację Sahary realizuje spółka Tamex, która od kilkunastu 
lat projektuje, buduje i wyposaża obiekty sportowe. Firma może 
pochwalić się realizacją ponad tysiąca inwestycji w infrastrukturę 
rekreacyjną. Do najbardziej prestiżowych obiektów jakie budował 
Tamex należy choćby Stadion Śląski w Chorzowie, stadion Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Warszawie, lekkoatletyczny w 
Bydgoszczy czy kompleksy Centralnych Ośrodków Sportu w Spa-
le i Zakopanem.

    ZGŁOSILI PROJEKTY
ZA 760 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Dwadzieścia dziewięć projektów do realizacji w przyszłym roku 
zgłosili mieszkańcy gminy w ramach czwartej edycji budżetu 
obywatelskiego. Ich łączna wartość to niemal 760 tys. zł.

Jakie zadania znalazły się wśród priorytetowych? Przede wszyst-
kim infrastrukturalne. Wnioskujący chcą by powstały parkingi, 
wyremontowano osiedlowe drogi dojazdowe, doposażono place 
zabaw i centra rekreacyjno-sportowe czy wybudowano ogrodze-
nia miejskich terenów. Nie brakuje także tych mających integro-
wać społeczność lokalną poprzez wsparcie organizacji sołeckich 
festynów, jak również cyklów spotkań dla seniorów.

W budżecie gminy na obywatelskie inicjatywy przeznaczono 350 
tys. zł, a więc siłą rzeczy zakres propozycji zostanie okrojony o 
ponad połowę. O tym, które ze zgłoszonych zadań znajdą szansę 
na realizację zadecydują mieszkańcy. W ostatecznym rozrachun-
ku będą się liczyły bowiem te, które uzyskają najwięcej wskazań 
w głosowaniu.

Przez ostatnie tygodnie wszystkie wnioski były szczegółowo 
omawiane i prezentowane na spotkaniach. Sam plebiscyt będzie 
trwał od 12 do 19 września. Wyniki zostaną ogłoszone z kolei pod 
koniec miesiąca. Pełną listą listę zgłoszonych projektów można 
znaleźć w naszym wydaniu internetowym.

Piotr Biernacki

Do druhów z Cisia trafi wkrótce nowoczesny pojazd ratowni-
czo-gaśniczy. Ma on kosztować niemal 800 tys. zł.

Na doposażenie jednostki w nowy samochód pozyskano 300 tys. 
zł dotacji z Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne pół mi-
liona będzie pochodzić z budżetu gminy.

Kwestia dofinansowania zakupu wozu dla straży była jednym z 
punktów nadzwyczajnego posiedzenia rady gminy, które odbyło 
się 14 sierpnia. Na wniosek burmistrz Sylwii Szymańskiej, rajcy 
jednogłośnie poparli inicjatywę o przekazaniu jednostce niezbęd-
nej do sfinalizowania transakcji kwoty.

Piotr Biernacki

     TRZY KOLEJNE DROGI
CZEKA MODERNIZACJA

Pod koniec lipca burmistrz Sylwia Szymańska odebrała od woje-
wody śląskiego trzecią w tym roku promesę, która zabezpiecza 
finansowo projekty odbudowy dróg zniszczonych przez klęski 
żywiołowe.

Ogólna suma pozyskanych przez gminę pieniędzy z programu 
koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji przekroczyła w tym roku już 2 mln zł.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o przyznaniu 420 tys. zł dota-
cji, która pozwoli na przebudowę niemal kilometrowego odcinka 
ulicy Dąbrówka w Cisiu, a także 353 tys. zł mających pomóc wy-
remontować ulicę Kawową w Ostrowach.

Pula dofinansowania na Kawową będzie o 65 tys. zł wyższa od 
pierwotnej kwoty. Dzięki zabiegom urzędu miejskiego, minister-
stwo przychyliło się pod koniec lipca do wniosku w tym zakresie. 
Ostatecznie na konto gminy wpłynie z tego tytułu 418 tys. zł.

Ostatnia z dotacji opiewa na kwotę niemal 1,3 mln zł. Środki zo-
staną przeznaczone na remont trzech ulic. Zmodernizowane 
będą Przechodnia i Konopnickiej w Ostrowach oraz ulica Strażac-
ka w Cisiu. Urząd ogłosił już również przetarg, który ma wyłonić 
wykonawcę pierwszej z powyższych dróg.

Piotr Biernacki

Gminie udało się pozyskać kolejne duże środki na doposażenie 
placówek oświatowych. Pomoce dydaktyczne trafią do wszyst-
kich szkół. Do spożytkowania jest kwota sięgająca 133 tys. zł.

Lwia część pieniędzy pójdzie na zakup dodatkowych, bezpłat-
nych podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. 
Urzędnicy zdobyli na ten cel 103 tys. zł. Kolejne 30 tys. zł wspo-
może edukację dzieci uczęszczających do placówki w Łojkach. 
Pieniądze pochodzić będą z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za 
tę kwotę zakupione zostaną materiały do nauki chemii, biologii, 
geografii i fizyki.

Przed dwoma miesiącami informowaliśmy również, że gmina 
zdobyła pieniądze na utworzenie ekopracowni w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Blachowni. W konkursie, który z początkiem czerw-
ca został rozstrzygnięty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udało się po-
zyskać 30 tys. zł. Do realizacji przedsięwzięcia samorząd dorzu-
ci ze swojej strony tylko 7,5 tys. zł. Dzieci zyskają nowoczesną 
przestrzeń do nauki przyrody oraz autorski program edukacyjny 
„Uczeń-badacz i odkrywca”.

– Mając świadomość ogromnej roli oświaty w kształtowaniu 
mieszkańców naszej gminy, od początku kadencji duży nacisk 
kładziemy na remonty i poprawę infrastruktury naszych placó-
wek oświatowych, doposażenie pracowni i gabinetów lekarskich 
czy bibliotek, a także dokształcanie nauczycieli oraz realizację 
ciekawych projektów. Wszystko to ma na celu zwiększenie jako-
ści oświaty w gminie – komentuje burmistrz Sylwia Szymańska.

Piotr Biernacki

KOLEJNY MILION UNIJNYCH 
PIENIĘDZY DLA BLACHOWNI

Na finiszu obecnej kadencji, na konto urzędu miasta trafi ponad 
milion złotych, za który zakupiony zostanie wóz strażacki dla 
jednostki OSP w Blachowni.

Środki pochodzić będą z działania, którego głównym celem jest 
wzmacnianie potencjału służb ratowniczych. W 2017 roku gmi-
na złożyła w organizowanym przez urząd marszałkowski naborze 
wniosek na doposażenie druhów w nowoczesny samochód ra-
towniczy. Aplikacja pozytywnie przebrnęła wszystkie etapy oce-
ny, jednakże znalazła się na liście rezerwowej.

21 sierpnia opublikowano zaktualizowaną listę przedsięwzięć 
zakwalifikowanych do dofinansowania. Zarząd województwa 
zwiększył alokację konkursu o 5,5 mln zł, co pozwoli wesprzeć 
dwanaście dodatkowych projektów w całym województwie.

Do pozyskanej kwoty gmina dorzuci ze swej strony około 200 tys. 
zł. Koszt nabycia samochodu typu ciężkiego dla blachowiańskiej 
straży ma wynieść bowiem około 1,25 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

POBIEGLI W OGÓLNOPOLSKIM 
BIEGU PRZEŁAJOWYM

Adrian Biel

KUPIĄ DLA OSP W CISIU
WÓZ POŻARNICZY
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JESZCZE W TYM ROKU DOFINANSUJĄ WYMIANĘ SIEDEMDZIESIĘCIU PIECÓW

Z początkiem września zaczął obowiązywać nowy regulamin 
dopłat do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach indywidu-
alnych mieszkańców. Jeszcze w tym roku szansę na dofinanso-
wanie inwestycji otrzyma siedemdziesięciu wnioskodawców. 
Czterdziestu do kotłów na gaz, a trzydziestu na ekogroszek.

– Głównym priorytetem programu jest znaczące ograniczenie 
zanieczyszczeń, które trafiają do atmosfery z procesu spalania 
paliw stałych w niewydajnych, starych piecach węglowych. Fi-
nansowa pomoc gminy ma być zachętą dla tych, którzy zdecydują 
się, aby zainwestować w nowoczesne, bardziej sprzyjające środo-
wisku rozwiązania. A kwoty dotacji nie są małe. Sięgają 40 proc. 
kosztów inwestycji. Maksymalnie będzie można liczyć na zwrot 
4,5 tys. zł – mówi burmistrz Sylwia Szymańska.

Aby móc ubiegać się o takie środki trzeba będzie złożyć w urzę-
dzie gminy wniosek. Ich nabór rozpocznie się 10 września i po-
trwa dwa tygodnie. Ponadto, potencjalny beneficjent będzie mu-
siał trzymać się zapisanych w regulaminie wytycznych. Przede 
wszystkim do aplikacji musi załączyć tytuł prawny do nierucho-
mości. Ta z kolei powinna posiadać uregulowany stan prawny. 
Weryfikujący podanie będą również sprawdzać kwestię niezale-
gania z opłatami na rzecz gminy. Kolejnym krokiem będzie spo-
rządzenie dokumentacji fotograficznej idącego na złom pieca.

Piotr Biernacki
Nowe źródła ciepła muszą być wysokosprawne i ekologiczne. O 
ile w przypadku nowej generacji pieców gazowych nie będzie z 
tym większego problemu, to spalające paliwa stałe, w szczegól-
ności ekogroszek, muszą spełniać łącznie szereg określonych 
wymogów. Standard emisyjny musi być zgodny z piątą klasą, a 
sprawność ich przemiany energetycznej na minimalnym pozio-
mie 85 proc. Ponadto sprzęt taki powinien posiadać automatycz-
ny podajnik paliwa. W przypadku kotłów na biomasę, ujęte w pro-
gramie są tylko gazujące.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się wymienić stare kotły central-
nego ogrzewania opalane paliwem stałym na urządzenia nowe, 
ale spalające ten sam rodzaj paliwa, zostaną zakwalifikowani do 
programu, kiedy wymieniany sprzęt liczył będzie sobie ponad 
dziesięć lat. W przypadku zakupu pieca pracującego na ekopali-
wa, limit wieku kotła węglowego nie będzie miał znaczenia.

– Rozliczenie inwestycji powinno nastąpić najpóźniej do końca 
stycznia przyszłego roku. Pracownicy urzędu gminy wszystkim 
zainteresowanym udzielą szczegółowych informacji o niezbęd-
nych do płatności dokumentach – informuje Szymańska. – W 
przypadku zainteresowania przekraczającego tegoroczną pulę, 
niezakwalifikowane w tym roku wnioski będą rozpatrywane we-
dług kolejności zgłoszeń z przyszłorocznej perspektywie. Pro-
gram dopłat ma bowiem trwać przez najbliższe pięć lat – dodaje.

REKLAMA

PODPALACZ Z BLACHOWNI BYŁ CZŁONKIEM OSP

6 sierpnia funkcjonariusze policji zatrzymali trzydziestoletnie-
go mieszkańca Blachowni, który podejrzewany jest o wielokrot-
ne wzniecanie pożarów w lasach. Jak się okazuje, piroman nale-
żał do struktur lokalnej ochotniczej straży pożarnej.

Seria podpaleń lasów w okolicach Blachowni oraz miejscowości 
Trzepizury zaczęła się w kwietniu. W ciągu kolejnego miesiąca 
strażacy musieli interweniować przy tego typu zdarzeniach aż 
siedem razy. Straty oszacowano na ponad 22 tys. zł. Oględziny 
pogorzelisk jednoznacznie wskazywały na celowe działanie.

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wytypowa-
nie potencjalnego sprawcy podpalenia. Okazał się nim 30-letni 
mieszkaniec gminy Blachownia – brzmi komunikat częstochow-
skich stróżów prawa.

Mężczyźnie postawiono zarzut zniszczenia mienia, za które gro-

Piotr Biernacki zi kara nawet pięciu lat więzienia. Objęto go również policyjnym 
dozorem.

Jak się jednak okazuje, podejrzany podpalacz był również aktyw-
nym członkiem OSP w Blachowni. Specjalne oświadczenie w tej 
sprawie wydał zarząd jednostki, który zawiesił podejrzanego w 
prawach członka organizacji. Wyrażono również ubolewanie z ta-
kiego obrotu sprawy. Jak podkreślono, do momentu zatrzymania 
druhowie nie mieli żadnych podejrzeń, jak również nie trafiały do 
nich sygnały, które mogłyby wskazywać na udział w podpaleniach 
członka straży.

- Z zaskoczeniem i smutkiem przyjęliśmy informację o zatrzy-
maniu członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni po-
dejrzanego o udział w wzniecaniu pożarów lasu. Z dużym żalem 
przyjmujemy doniesienia o hańbiących honor strażaka ochotnika 
zachowaniu naszego członka. Mamy nadzieję, że zaistniała sytu-
acja nie podważy zaufania mieszkańców do pełnionej przez nas 
służby – można przeczytać w komunikacie zarządu.



GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OSP

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Pod koniec sierpnia w Zawisnej rozegrane zostały Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyli druhowie 
lokalnych ochotniczych straży pożarnych.

Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy jednostki z Rudnika 
Wielkiego. Zarówno sekcje seniorów oraz seniorek jak i ich mło-
dzieżowa drużyna pożarnicza zajęły pierwsze miejsca. 

W grupie seniorów drugie miejsce przypadło strażakom z OSP 
Wanaty. Kolejni na podium stanęli ich koledzy z Osin. Dalej byli 
druhowie z Zawisnej, Kamienicy Polskiej i Zawady.
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W KAMIENICY POLSKIEJ
W GMINIE DZIAŁA SYSTEM POWIADAMIANIA SMS-OWEGO. 

MOŻE POMÓC W OBLICZU ZAGROŻEŃ

Adrian Biel, fot. Pixabay

Mieszkańcy Kamienicy Polskiej mają możliwość korzystania z 
esemesowego powiadamiania o zagrożeniach. By aktywować tę 
usługę wystarczy zarejestrować się na stronie urzędu.

Jak zapobiegać sytuacjom, w których brakuje dostatecznej wiedzy 
o zbliżających się niebezpieczeństwach? Na to pytanie już jakiś 
czas temu odpowiedzieli sobie lokalni urzędnicy. W konsekwencji 
gmina podjęła współpracę z firmą, która dostarcza samorządom 
gotowe rozwiązania bazujące na wysyłaniu krótkich wiadomości 
tekstowych bezpośrednio na telefon komórkowy.

System informuje nie tylko o zagrożeniach meteorologicznych 
czy hydrologicznych. Jest pomocny również w obliczu istotnych 
utrudnień i awarii. Jak przekonują pracownicy urzędu gminy, po-
wiadamianie przez sms-y doskonale sprawdza się też jako źródło 
wiedzy o terminach zebrań sołeckich oraz lokalnych imprezach 
kulturalnych i sportowych.

By dołączyć do grona użytkowników wystarczy wejść na stronę 
urzędu gminy i zarejestrować się podając numer swojego tele-
fonu. Korzystanie z tego udogodnienia jest całkowicie bezpłatne.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Pol-
skiej szykuje sportowe pożegnanie lata. Podczas wydarzenia, 
które zaplanowano na 9 września rozegrane zostaną turnieje 
piłki nożnej, plażowej i koszykówki.

W drugą niedzielę września miejscowi pasjonaci sportu będą 
mieli okazję wziąć udział w aż trzech różnych turniejach. Pierw-
szy, piłkarski, rozpocznie się o godz. 9 i potrwa do godz. 14. Za-
wodnicy zmierzą się na boisku przy liceum w Kamienicy Polskiej. 
Godzinę po jego zakończeniu, na boisku, ale tym razem przy hali 
sportowej odbędzie się turniej piłki siatkowej. Na 16.30 z kolei za-
planowano początek streetball’owych zmagań. To spotkanie ro-
zegrane zostanie na parkiecie hali sportowej.

Wszyscy chętni, którzy chcieliby wziąć udział w tej imprezie, 
na zgłoszenia mają czas do 7 września. Można zgłaszać się bez-
pośrednio do pracowników GOKSiR-u w siedzibie ośrodka lub 
dzwoniąc pod numer telefonu 34 327 32 12.

Adrian Biel

Powstał kolejny obiekt rekreacyjno-sportowy w gminie. Inwe-
stycja zrealizowana została ze środków funduszu sołeckiego.

Kompleks znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Botanicznej i Aka-
cjowej. Wyposażony został zarówno w siłownię plenerową, jak i 
plac zabaw. Dla bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników 
wykonawca ogrodził teren. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Pol-
skiej zorganizował półkolonie dla najmłodszych mieszkańców.

Jak przekonują inicjatorzy przedsięwzięcia, każdego dnia na 
maluchów czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci korzystały między 
innymi z basenu, brały także udział w zajęciach plastycznych, 
pojechały do kina oraz wzięły udział w spektaklu. Pracownicy 
GOKSiR-u zorganizowali swoim podopiecznym szereg spotkań 
z ratownikami WOPR-u, druhami z jednostki OSP w Kamienicy 
Polskiej, ratownikiem medycznym i policjantem. 

W Bobolicach młodzi mieszkańcy zwiedzili odrestaurowany za-
mek. Zajrzeli też do miejscowego urzędu gminy, gdzie mieli oka-
zję podejrzeć jak wygląda praca lokalnej administracji. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

ROZEGRAJĄ TRZY TURNIEJE
O PUCHAR WÓJTA

NOWA INFRASTRUKTURA 
SPORTOWA W ZAWADZIE

DWA TYGODNIE
NA PÓŁKOLONIACH



W KŁOMNICACH

     NIETYPOWE
ZAWODY W GARNKU.
DOILI KROWĘ NA CZAS

WĘDKARZE WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA

18 sierpnia Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Woje-
wództwa Śląskiego zorganizowało II Powiatowe Mistrzostwa w 
Dojeniu Krowy na Czas. Organizatorzy usmażyli także jajeczni-
cę na największej patelni w powiecie.

W dojeniu sztucznej krowy mogli wziąć udział wszyscy chętni. 
Paradoksalnie w konkurencji, która powinna być domeną miesz-
kańców terenów wiejskich, zwyciężyła osoba z… Częstochowy. 
Przy okazji nie zabrakło też innych atrakcji. Uczestnicy mieli oka-
zję obserwować pokaz ekstremalnej jazdy i akrobacji w wykona-
niu motocyklistów. Zaplanowano również smażenie jajecznicy z 
tysiąca jaj. 

- Każdy mógł jej później oczywiście skosztować - relacjonuje Mi-
rosław Ślęzak, prezes stowarzyszenia. - Wieczorem wręczyliśmy 
puchary zwycięzcom zawodów, odbył się też specjalny pokaz 
dronów, który przygotował Aeroklub Częstochowski. W między-
czasie zespół Cover Max poprowadził dyskotekę pod chmurką - 
dodaje.

Całość imprezy pilotował Grzegorz Stasiak, aktor i kabareciarz. 
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja pojazdów zabytkowych i 
stoiska gastronomiczne. Nie zabrakło też i atrakcji dla dzieci. Dla 
nich przewidziano między innymi wesołe miasteczko.

Adrian Biel, fot. materiały organizatora

SOŁTYS Z RADĄ PROMUJĄ ZDROWY TRYB ŻYCIA

Setka uczestników wsiadła na rowery, by wspólnie pokonać 
trzydziestokilometrową trasę. To efekt zaangażowania sołtys 
Witkowic, która wspólnie z radą sołecką tej miejscowości stawia 
na aktywną formę wypoczynku i międzypokoleniową integrację.

Jak podkreślają sami uczestnicy III Sołeckiego Rajdu Rowerowe-
go - Witkowice 2018, sołeckość tego wydarzenia występuje już 
jedynie w nazwie wydarzenia. Dzięki poprzednim dwóm odsło-
nom wspólnego pedałowania, lista uczestników imprezy rozro-
sła się do takich rozmiarów, że można już swobodnie mówić o jej 
powiatowym czy nawet międzypowiatowym charakterze. Oprócz 
mieszkańców gminy biorą w niej udział osoby zamieszkujące 
Częstochowę, Miedźno, Mstów, Rędziny, Konopiska, Kruszynę, a 
nawet Piotrków Trybunalski czy Skarżysko-Kamienną. 

Odziani w kamizelki odblaskowe, by było bezpiecznie i butelki z 
wodą, by nie suszyło, podzieleni na grupy rowerzyści ruszyli w 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

drogę z Witkowic przed Niwki, Kuchary, Kłobukowice, Łuszczyn, 
Rzeki Wielkie aż pod Michałów Kłomnicki. Stamtąd leśną drogą 
dotarli do Rzerzęczyc, gdzie zakończyli wyprawę, dzieląc się wra-
żeniami przy ognisku, zajadając w międzyczasie upieczone kieł-
baski. 
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Sierpniowe piknikowanie w Zdrowej ma już długą, trzynasto-
letnią tradycję. Nieodłącznym elementem corocznych edycji są 
zawody wędkarskie. Tegorocznej odsłonie towarzyszyły rów-
nież występy artystyczne i pokazy strażackie. Nie zabrakło też 
typowo charytatywnego elementu, podczas którego mieszkańcy 
mieli okazję wesprzeć rehabilitację druha z miejscowej OSP.

Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurencje wędkarskie i tym 
razem rozegrane zostały w dwóch kategoriach. Dla dzieci oraz dla 
dorosłych. Jako pierwsi wędkowali najmłodsi. Na szczycie podium 
stanął Dorian Cubała, tuż za nim uplasowała się Julia Szymocha, a 
trzecie miejsce przypadło Oliwierowi Dąbrowskiemu. Zwycięzcy 
tych zmagań otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.

Nazajutrz wczesnym rankiem przy zbiorniku rodzimej ochotni-
czej straży pożarnej pojawili się z kolei starsi wędkarze. W wyniku 
zaciętej rywalizacji zwycięzcą zawodów został Piotr Klekot. Dru-
gie miejsce zajął Adam Worwąg, kolejne Michał Gałwa. W imie-
niu wójta puchary i nagrody wręczał Adam Śliwakowski, zastępca 
Piotra Juszczyka.

Zakończenie zawodów wędkarskich rozpoczęło automatycznie 
kolejny etap piknikowego programu. Licznie przybyli uczestnicy 
mieli okazję poobserwować pokazy akrobatyczne w wykonaniu 
uczniów zrzeszonych w uczniowskim klubie sportowym z Kru-
szyny. Na scenie zadebiutowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Zdrowianki, występ dał również zespół taneczny Senioritki z 
Kłomnic.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice – W rolę popołudniowej gwiazdy wcielili się muzycy z Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów – mówi Michał Łągiewka, 
pracownik urzędu gminy. – W trakcie pikniku nie zabrakło także 
animacji dla dzieci czy malowania twarzy najmłodszych uczest-
ników. Odbyła się również tradycyjna strażacka loteria fantowa. 
Dochód z niej przeznaczono na zakup sprzętu pożarniczego i 
umundurowania. Piknikowi towarzyszył pokaz motocykli cros-
sowych, motorowerów i quadów – dodaje.

Miejscowi strażacy zorganizowali pokaz gaszenia tłuszczów 
oraz cieczy palnych. Każdy z uczestników, pod warunkiem, że 
uprzednio przyodział się w specjalny ubiór i hełm, mógł spróbo-
wać swoich sił w gaszeniu.

– Pokazowi towarzyszyła pogadanka o tym jak gasić pożar tłusz-
czu powstały na przykład w domowej kuchni oraz jak radzić so-
bie z niewielkimi pożarami innych palnych cieczy – nadmienia 
Łągiewka.

Piknik w Zdrowej stał się też doskonałą okazją, by wesprzeć wra-
cającego do zdrowia sąsiada. Organizatorzy wydarzenia zaini-
cjowali zbiórkę, z której dochód przeznaczony został na reha-
bilitację Jakuba Gonery, strażaka z miejscowej OSP, który jakiś 
czas temu uległ poważnemu wypadkowi, a teraz przechodzi 
rehabilitację.

– Zbiórka będzie prowadzona do końca roku, a datki można 
wrzucać do puszek znajdujących się w sklepie sąsiadującym z 
naszą remizą – informuje Michał Łągiewka zachęcając jednocze-
śnie do okazania druhowi Gonerze solidarności i wsparcia.

Nie obyło się też bez niespodzianki na zakończenie rajdu. Naj-
młodsi uczestnicy mieli okazję wylosować bidony, a starsi liczniki 
rowerowe, pompki, zapięcia i torebki podsiodełkowe. Nagrody 
ufundowali lokalni samorządowcy.
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     PLACÓWKI OŚWIATOWE
ZMIENIAJĄ OBLICZE

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Koniecpol

Koniecpol przywraca blask swoim szkołom. Gruntowną moder-
nizację przechodzą nie tylko budynki, ale również otaczające je 
place i boiska. Uzupełnieniem tych projektów mają być przed-
sięwzięcia społeczne, ukierunkowane na podniesienie poziomu 
edukacji najmłodszych mieszkańców oraz integracyjne dla se-
niorów.

Największa skala inwestycji objęła koniecpolską dwójkę. Na te-
renie szkoły ukończono już trzy zadania, a sam jej gmach prze-
chodzi obecnie szeroko zakrojone prace termomodernizacyjne. 
Jeszcze przed wakacjami wymieniona została poliuretnanowa na-
wierzchnia orlika. W lipcu oddano do użytku łącznik prowadzący 
do hali sportowej. Zagospodarowano również otoczenie placów-
ki. Teren został utwardzony i wybrukowany, powstały chodniki 
oraz zamontowano elementy małej architektury. W sierpniu z 
kolei zakończono remont gminnego budynku, który ma stać się 
świetlicą środowiskową dla mieszkańców.

- Tak duży zakres prac nie byłby możliwy, gdybyśmy nie zawal-
czyli o środki unijne. To podstawa naszych inwestycji. Na ten mo-
ment z pozytywnym rezultatem rozstrzygniętych zostało piętna-
ście naszych aplikacji. Kilka kolejnych jest jeszcze w trakcie oceny. 
Budowę łącznika sfinansowaliśmy co prawda siłami budżetu, ale 
na dwa kolejne zadania, czyli rewitalizację budynku na potrze-
by świetlicy środowiskowej oraz remont placówki pozyskaliśmy 
z programów unijnych łącznie 2,5 mln zł. Kolejne kilkaset tysięcy 
wspomoże start, w najbliższych dniach, projektów społecznych 
kierowanych bezpośrednio do mieszkańców – mówi burmistrz 
Ryszard Suliga.

Największą kwotę pochłonie termomodernizacja szkoły. Na ten 
cel pozyskano 2,2 mln zł. Dzięki zaplanowanym pracom pod-
niesiona zostanie wydajność energetyczna budynku. Przyczynić 
ma się do tego docieplenie stropodachu, wymiana wszystkich 
okien i drzwi zewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania 
oraz grzejników, a także montaż napowietrznych pomp ciepła 
oraz paneli fotowoltaicznych. Zmodernizowane zostaną ponadto 
systemy wentylacyjne oraz służące przygotowaniu ciepłej wody 
użytkowej.

Okres wakacyjny sprzyjał również przedsięwzięciom w innych 
jednostkach. W jedynce skupiono się na unowocześnieniu obej-
ścia. Uporządkowano i wyasfaltowano plac, wybudowano chod-
niki oraz zabezpieczono teren montując nową bramę wjazdową. 
Niezbędnych nakładów doczekały się równie oba gminne przed-
szkola, gdzie odmalowano przestrzenie dla dzieci oraz zaplecza 
kuchenne i sanitarne.

- Jesteśmy na etapie przygotowywania analiz założeń technicz-
nych, efektywności energetycznej i analiz ekonomicznych, któ-
re pozwolą nam w najbliższym czasie składać wnioski o kolejne 
wsparcie zewnętrzne na unowocześnienie placówek oświaty. 
Między innymi chcemy przeprowadzić kompleksowo termo-
modernizację jednego przedszkola. Co do drugiego, to po prze-
prowadzeniu analiz wyszło nam, że taniej będzie wybudować od 
podstaw zupełnie nowy obiekt i to rozwiązanie będziemy wpro-
wadzać w życie - informuje włodarz. - Cieszę się ogromnie, że 
udaje nam się małymi krokami, ale spójnie i komplementarnie, 
podnosić jakość naszej bazy edukacyjnej, która po wielu latach 
zaniedbań w końcu zyskuje nowoczesną infrastrukturę. Tego 
oczekiwali mieszkańcy i to realizujemy, dla naszego wspólnego 
dobra, a przede wszystkich w trosce o najmłodszych, o ich bez-
pieczeństwo i komfort nauki – nie ukrywa zadowolenia burmistrz 
Suliga.

Adrian Biel, fot. Pixabay

19 sierpnia w Kościele Świętej Trójcy w Koniecpolu rozpoczął 
się II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Kolejne odsłony 
w ramach bieżącej edycji będą miały miejsce jeszcze 16 września 
i 21 października.

To organowe wydarzenie zyskało już charakter cyklicznej im-
prezy. Pierwszy festiwal odbył się w ubiegłym roku jako cykl 
trzech koncertów w kolejno następujących po sobie miesiącach. 
Zarówno sam repertuar jak i dobór wykonawców cieszących się 
uznaniem zarówno w kraju jak i poza jego granicami, to wyjątko-
wa gratka dla osób ceniących muzykę na najwyższym poziomie. 
Zwłaszcza, że w tym przypadku mamy do czynienia ze specyficz-
nym nurtem o zdecydowanie nie masowym charakterze.
 
W przedostatnią niedzielę sierpnia uczestnicy mieli okazję wy-
słuchać koncertu organowego w wykonaniu Adama Klareckiego. 
Towarzyszył mu skrzypek Karol Lipiński-Brańka. Pierwszy z mu-
zyków to absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu. Na co dzień organista Bazyliki Katedralnej we 
Włocławku. Kilka lat temu nagrał płytę dokumentującą brzmienie 
jej organów. Jest również wykładowcą w Państwowej Szkole Mu-
zycznej we Włocławku.

Karol Lipiński-Brańka ukończył tę samą uczelnię co Klarecki. 
Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach w Austrii, 
Czechach, Holandii, Stanach Zjednoczonych, a także na Łotwie 
i Litwie. Za granicą również sporo koncertuje. Pełni funkcję 
koncertmistrza Kapeli Jasnogórskiej. Współpracuje z wieloma 
znanymi orkiestrami, a także prowadzi klasę skrzypiec w Ogól-
nokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we 
Wrocławiu. W 2013 roku w duecie z pianistką Sonią Lewosiuk wy-
dał debiutancką płytę.

Skąd pomysł, by w Koniecpolu zorganizować wydarzenie tego 
typu? To inicjatywa burmistrza Ryszarda Suligi. Włodarz za jed-
nym zamachem chciał zachęcić do słuchania muzyki organowej, 
a także szerzej wypromować kościół parafialny Trójcy Świętej w 
Koniecpolu. Z jednej strony jako wybitny obiekt architektoniczny, 
a z drugiej jako zabytek stanowiący potencjalną atrakcję dla od-
wiedzających miasto turystów. 

- Kościół ma wspaniałe wyposażenie, którego jednym z ważnych 
elementów są oryginalne, barokowe organy - mówi burmistrz. - 

To jedne z niewielu czynnych, zachowanych w Polsce okazów. 
Mamy obowiązek pokazywania tego jakie perełki z przeszłości za-
chowały się w Koniecpolu. Naszym olbrzymim atutem jest bogata 
historia, którą należy kultywować i prezentować jak najszerzej na 
zewnątrz - dodaje samorządowiec. 

Jak przekonuje, zasadniczą ideą organizacji festiwalu z kolei jest 
popularyzacja muzyki organowej. 

- Na ogół bardzo mało znanej, stworzonej z myślą o organach jako 
instrumencie koncertowym, który umożliwia stylowe wykonanie 
muzyki dawnej. W trakcie koncertów w Koniecpolu brzmienie or-
ganów urozmaicone jest innymi instrumentami oraz doskonałym 
brzmieniem solistów lub chóru. Stąd nazwa naszego festiwalu i 
wskazanie również na muzykę kameralną, a więc wykonywaną 
na innych instrumentach niż organy - tłumaczy burmistrz Suliga, 
który - co ciekawostka - zanim podjął studia inżynierskie, ukoń-
czył wcześniej szkołę muzyczną. Gra na klarnecie i saksofonie.

Burmistrz twierdzi, że miasto dopiero buduje swój kulturalny po-
tencjał. Wcześniej na podejmowanie tego typu działań nie było 
po prostu pieniędzy. Gmina borykała się z szeregiem problemów, 
które obecnym władzom zostawił w spadku poprzednik. Wypro-
wadzenie Koniecpola z finansowego kryzysu i wdrożenie proce-
sów, które doprowadziły do pozyskania środków zewnętrznych, 
pozwoliły na organizację szeregu wydarzeń artystycznych dla 
mieszańców.  

- W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja festiwalu, która 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W mijającym już okre-
sie wakacyjnym realizowaliśmy natomiast cykl koncertów nie-
dzielnych, na których prezentowane były różne gatunki muzyki 
od bluesowej, fortepianowej, gitarowej po kwartet smyczkowy. 
Przed nami, po raz pierwszy w Koniecpolu, koncert muzyki że-
glarskiej i szanty. Kolejne miesiące wypełni w części muzyka or-
ganowa i kameralna - wymienia Ryszard Suliga.

Kto wystąpi w kolejnych odsłonach II Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej? 16 września Krzysztof Urbaniak, zdobywca 
wielu nagród na międzynarodowych konkursach organowych. 
Artysta, który ma na swoim koncie kilka solowych albumów cie-
szących się bardzo dobrymi recenzjami. Miesiąc później miesz-
kańcy będą mieli okazję wysłuchać chóru Basilica Cantans pod 
batutą Włodzimierza Krawczyńskiego i w towarzystwie niezwy-
kle utalentowanego organisty Henryka Botora.

MIESZKAŃCY SOŁECTW ZADECYDUJĄ NA CO PÓJDĄ PIENIĄDZE Z FUNDUSZU

Po wieloletniej przerwie mieszkańcy poszczególnych miejsco-
wości będą mogli zdecydować na jakie przedsięwzięcia przezna-
czą przypadające im pieniądze w ramach funduszu sołeckiego. 
Ten przywrócono w gminie Koniecpol podjętą w marcu uchwa-
łą. W sołectwach ruszyły właśnie prace nad lokalnymi wnioska-
mi, które znajdą emanację w przyszłorocznym budżecie.

Fundusz sołecki to wyodrębniona z budżetu rodzimego samo-
rządu pula pieniędzy, która ma służyć poprawie warunków ży-

Adrian Biel
cia mieszkańców, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
wydatkowania środków ze strategią rozwoju gminy. Jego wyso-
kość oblicza się na podstawie specjalnego, określonego w usta-
wie wzoru, a decydująca jest liczba mieszkańców danej jednostki, 
czyli sołectwa.
 
Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych 
w przygotowanych wcześniej wnioskach. Zatwierdzają je miesz-
kańcy na wiejskich zebraniach, a urząd przyjmuje do realizacji, 
ujmując zadania w uchwale budżetowej.

Spotkania w sołectwach gminy już ruszyły. Od połowy sierpnia 

burmistrz Ryszard Suliga spotyka się z sołtysami i mieszkańcami, 
by omówić zasady prawidłowej realizacji działania.

- Mieszkańcy naszych sołectw zyskali bardzo ważny instrument 
wpływu na przeznaczenie części budżetowych, wspólnych pie-
niędzy. To kolejna oznaka, że do Koniecpola wróciła normalność, 
że mamy się dobrze. Wcześniejsze wyodrębnienie funduszu 
uniemożliwiały ramy programu naprawczego. Ale to już za nami 
– podkreśla włodarz gminy. - Liczę, że społeczności lokalne, po-
przez takie właśnie oddolne decyzje, jeszcze mocniej zaangażują 
się w procesy współdecydowania o kierunkach rozwoju naszego 
samorządu – dodaje.
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TWORZĄ STREFY AKTYWNOŚCI
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Gmina sukcesywnie zwiększa ilość miejsc, które mają za zada-
nie służyć mieszkańcom w aktywnym wypoczynku i rekreacji. 

Stawiane są urządzenia dla najmłodszych, a także elementy małej 
architektury. Spokojnie można już z nich korzystać choćby przy 
zalewie. Kolejny projekt przewiduje stworzenie infrastruktury 
dla pieszych i rowerzystów w bezpośrednim sąsiedztwie boiska 
do siatkówki. Niedawno wybudowano ogrodzenie placu zabaw w 
Aleksandrowie. Lokalne władze przekonują, że to zadanie podyk-
towane było kwestiami bezpieczeństwa. 

- Plac musi być ogólnodostępny co nie znaczy, że nie ogrodzony – 
mówi burmistrz Ryszard Suliga. - Takie miejsca powinny być oto-
czone szczególną ochroną, ponieważ służą dzieciom. Stanowi to 
dodatkową ochronę dla bawiących się tam maluchów, ale również 
zapobiega niekontrolowanym wejściem zarówno dzikich zwie-
rząt jak i tych domowych, które załatwiają potrzeby fizjologiczne 
w obrębie placu zabaw. W związku z tym w miejscach, gdzie za-
grożenie to jest szczególnie wzmożone, staramy się sukcesywnie 

Adrian Biel, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol wnętrzne. Dzięki dofinansowaniu z programu urzędu marszał-
kowskiego stworzone zostały obiekty w Kuźnicy Grodzisku, Oko-
łowicach i Radoszewnicy. Jeszcze w tym roku powstanie Otwarta 
Strefa Aktywności przy ulicy Robotniczej w Koniecpolu, która 
finansowana jest z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bę-
dzie tam można korzystać z siłowni plenerowej oraz placu zabaw 
o sprawnościowym i zręcznościowym charakterze. Stanie tam też 
ścianka wspinaczkowa, zjazd linowy i kosz do gry. Całość uzupeł-
niona zostanie o strefę relaksu dla dorosłych i seniorów z ław-
kami i z urządzeniami do gier edukacyjnych dla dzieci. Pojawią 
się krzewy, drzewa i specjalna trawa sportowa. Dla rowerzystów 
przewidziano z kolei montaż stojaków na rowery. Jak podkreśla 
burmistrz Suliga, urząd stara się tak planować te obiekty, aby 
nadawać im wielopokoleniowy charakter.

- Wszystko po to, by mogli korzystać z nich zarówno najmłodsi 
mieszkańcy jak i osoby dorosłe czy w końcu nasi seniorzy. Pro-
jekty, które powstają, obejmują nie tylko place zabaw, wiaty i inną 
przestrzeń do wypoczynku, ale również miejsca do wędkowania 
czy plażowania oraz siłownie plenerowe. Tak, by każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie – tłumaczy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Rozpoczęta w styczniu przebudowa remizy na Chrząstowie 
wkrótce będzie miała swój finał. Budynek zyska nowe funkcje. 
Będzie służył zarówno strażakom, jak i pozostałym mieszkań-
com. Powstanie tam Centrum Społeczno-Kulturalne, mające 
integrować i aktywizować lokalną społeczność.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała 2,9 mln zł środków ze-
wnętrznych. To aż 95 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. Władze gminy wiążą z obiektem cały szereg pla-
nów, zwłaszcza w zakresie jego publicznych funkcji. Mają tam być 
organizowane zajęcia edukacyjne, w tym również warsztaty do-
skonalące i podnoszące kwalifikacje zawodowe. Chcą, by miesz-
kańcy miło i aktywnie spędzali tam swój wolny czas i poszerzali 
zainteresowania, nie tylko w obszarze szeroko pojętej kultury, 
lecz również z zakresu sportu, turystyki czy rekreacji.

- Obiekt ma dwie kondygnacje. Z parteru korzystać będą druho-
wie oraz znajdą się tam pomieszczenia centrum społeczno-kultu-
ralnego. Wyższy poziom natomiast przeznaczymy na sale wykła-
dowe i dydaktyczne - informuje burmistrz Ryszard Suliga. - Liczę, 
że z końcem września wszystko będzie gotowe i będziemy mogli 
zaprosić mieszkańców do nowej przestrzeni, której od zawsze 
nam brakowało. Bez wątpienia kończymy jedną z najbardziej klu-
czowych dla gminy inwestycji. Nie tylko ważną z punktu widze-
nia rewitalizacyjnego i miejskiej estetyki, ale przede wszystkim 
mającą być ośrodkiem kultury integrującym społeczność gminy 
- dzieci, młodzież i starszych – dodaje.

budować ogrodzenia. Wiadomo, iż nie wszystkie lokalizacje mogą 
być wygrodzone od reszty terenu, bo mówimy o otwartych stre-
fach aktywności, ale tam gdzie jest to możliwe stawiamy na ten 
element bezpieczeństwa - dodaje. 

Na realizację tych przedsięwzięć urzędnicy pozyskują środki ze-



POWIATOWE DOŻYNKI TYM RAZEM ODBYŁY SIĘ W KONOPISKACH

Pod koniec sierpnia do Konopisk zjechali się włodarze z piętna-
stu gmin powiatu częstochowskiego. Samorządowcy wspólnie 
fetowali tegoroczne święto plonów.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu korowodu dożynko-
wego. Uczestnicy w towarzystwie orkiestry i pocztów sztanda-
rowych przeszli do kościoła św. Walentego, gdzie odprawione 
zostało nabożeństwo.

Półtorej godziny później wydarzenie zdominowały okoliczno-
ściowe wystąpienia władz gminy i zaproszonych gości. Później 
był czas na prezentacje, zarówno te artystyczne zespołów jak i 
dożynkowych wieńców.

Po nich sceną zawładnęli muzycy z zespołu Krywań. To pocho-
dząca z Podhala kapela folkowa, która muzykę o typowo góral-
skich akcentach gra od 1973 roku. Kiedy artyści skończyli występ 
ogłoszono wyniki konkursów, których organizatorem na prze-
strzeni ostatnich tygodni był powiat.

Imprezę zakończył koncert gwiazdy wieczoru. W tym roku wybór 
organizatorów padł na Grzegorza Poloczka. Kto to? To były elek-
tryk z kopalni w Rudzie Śląskiej, który poczuł artystyczne zacięcie 
i porzucił instalacje elektryczne na rzecz scenicznego mikrofonu. 
Dziś to nie tylko piosenkarz, ale i kabareciarz.

Przez całe popołudnie powiatowym dożynkom towarzyszył park 
rozrywki, stoiska z zabawkami, rękodziełem i jedzeniem. Uczest-
nicy mieli możliwość skosztować między innymi racuchów, do-
mowego smalcu oraz wypieków, które tradycyjnie przygotowały 
panie z kół gospodyń wiejskich.

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach
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TOMASZ GĘSIARZ:

POSTAWIŁEM NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 
Z wójtem Mstowa rozmawiamy o realizowanych inwestycjach, 
propozycjach dla seniorów, oświacie oraz najbliższych planach.

Co udało się zrobić w Mstowie przez ostatnie cztery lata? Co 
jest pańskim największym sukcesem? 

Nie będę tu specjalnie odkrywczy kiedy powiem, że dla każdego 
wójta najistotniejsze są inwestycje. I także u nas wiele z tych in-
westycji udało się przez ostatnie cztery lata zrealizować. Mam tu 
na myśli zarówno te duże z udziałem środków unijnych, jak i te 
mniejsze, często mniej zauważalne, ale również bardzo potrzeb-
ne. Z tych kluczowych dobrym przykładem będzie choćby reali-
zacja kanalizacji w Latosówce, na którą pozyskaliśmy ponad 3,5 
mln zł dofinansowania. Natomiast aktualnie jesteśmy na etapie 
wymiany całego oświetlenia ulicznego na led’owe. Firma realizu-
jąca to zadania ma na to czas do końca września, choć już w wielu 
miejscowościach te nowe lampy się świecą. Raz, że dzięki tej in-
westycji znacznie obniżymy koszty energii, a dwa - nowocześnie 
to wygląda. Jest także wiele pomniejszych inwestycji. Niezwykle 
istotne jest dla mnie to, że w procesie modernizacji nie pominęli-
śmy żadnych miejscowości. I to jest największy sukces. Z głosów 
mieszkańców, które do nas dochodzą wynika, że takie działanie 
trafia w potrzeby naszej społeczności. Mamy także sympatycz-
ny klimat w samej radzie gminy i to też jest bardzo ważne, gdyż 
dobra współpraca wszystkich radnych przekłada się na sprawne 
wdrażanie tych inwestycji. 

Niewątpliwie zgoda jest ważnym elementem, tym bardziej, że w 
poprzedniej kadencji było z tym różnie. 

Dokładnie, a w obecnej udało nam się wspólnie wypracować taki 
model, zgodnie z którym rada praktycznie większość decyzji po-
dejmuje jednogłośnie, co nie jest wcale takie oczywiste i nie jest 
tak, że każdy z radnych myśli tak samo. Tak nigdy nie będzie i 
całe szczęście. Model jest wypracowywany na spotkaniach komi-
sji merytorycznych, gdzie najpierw omawiane są tematy i uzgad-
niane szczegóły. Na podstawie tego później radni głosują podczas 
sesji. 

Macie bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową. Od 
kilku lat, a było to widać jeszcze za rządów poprzedniego wójta, 
sporo gmina inwestuje w tę dziedzinę. Ruszył niedawno prze-
targ na przebudowę boiska w Brzyszowie. Co jeszcze w tym za-
kresie chcielibyście zrobić w najbliższym czasie? 

To prawda, że stawiamy mocny akcent na propagowanie sportu 
i zdrowego trybu życia. Wspieramy zarówno sport wyczynowy, 
ale i jako gmina, która stawia na rozwój turystyki, tworzymy też 
dobry klimat pod uprawianie sportów typowo rekreacyjnych. 
Mam tu na myśli choćby nordic walking czy jazdę rowerem. Co 
do wyłonienia wykonawcy boiska w Brzyszowie to mam nadzie-
ję, że szybko uda się zakończyć całą procedurę i tę inwestycję 
sprawnie zrealizować. Całkiem niedawno otworzyliśmy też ścież-
kę rowerową na Przeprośnej Górce w Siedlcu, łączącą Często-
chowę z naszą gminą. Myślę, że nie tylko dla turystów jest to fajna 
sprawa, ale i dla naszych mieszkańców, ze względu na połączenie 
z Częstochową jak i ułatwienie dostępu do Sanktuarium św. Ojca 
Pio. Wiele cennych inicjatyw mamy w planach. Wspólnie z wła-
dzami Częstochowy chcemy jeszcze we wrześniu zorganizować 
imprezę rowerową. Cały czas zamierzamy również inwestować w 
bazę sportową. Bo to jest po prostu ważne. Korzystają z tego i 
młodzi, i jak pokazuje życie, również starsi mieszkańcy, a to się 
później przekłada na mniejszą zachorowalność i lepszy styl życia 
nas wszystkich. 

Przed wami termomodernizacja dwóch szkół na terenie gminy. 
W tym przypadku również pozyskaliście na to wielomilionową 
dotację. Jaki będzie zakres tych inwestycji? 

Szkoła w Małusach Wielkich liczy już sobie ponad pięćdziesiąt 
lat. Infrastruktura budynku jest solidnie wyeksploatowana. Klu-
czowym elementem jest wymiana źródła ciepła, jak również całej 
instalacji wewnątrz. Mam tu na myśli grzejniki czy rury. Koniecz-
na jest także termomodernizacja tego obiektu z zewnątrz, która 
oprócz głównego celu jakim jest podniesienie poziomu energo-
oszczędności, wpłynie również na poprawę estetyki budynku. 
Jeśli chodzi o szkołę w Mstowie to do tej pory, w tej starej części 
szkoły, funkcjonuje kocioł na węgiel kamienny. Także zakres ro-
bót będzie podobny jak w szkole w Małusach. Dostaliśmy na to 
dofinansowanie i prace musimy tak ułożyć, by zostały one wyko-
nane w czasie gdy nie ma tam dzieci. Tak to zorganizujemy, żeby 
wszystko odbyło się w ferie i wakacje. 

Jeżdżąc po waszej gminie trudno nie zauważyć, że macie dro-
gi w wyjątkowo dobrym stanie. Zarówno te powiatowe jak i 
gminne. Chyba dobrze się układa współpraca ze starostwem w 
tej materii, skoro w obecnej kadencji urzędnicy tej instytucji 
wpompowali w drogi powiatowe na waszym terenie 15 mln zł? 

Rozpoczynając kadencję wójta mocno postawiłem na rozwój in-
frastruktury drogowej, bo na wielu odcinkach była ona w opła-
kanym stanie. Nie bardzo mi się uśmiechało tracić pieniądze na 

cząstkowe remonty, czyli na łatanie dziur, gdzie obok tej załatanej 
za chwilę pojawi się kolejna. To byłoby zwykłe wyrzucanie pienię-
dzy w błoto. Także co roku dużą część pieniędzy przeznaczamy 
na inwestycje drogowe. Zarówno gminne jak i powiatowe. Fak-
tycznie z władzami powiatu bardzo dobrze nam się współpracuje 
i trzeba uczciwie przyznać, że wiele odcinków dróg powiatowych 
również wspólnie zrealizowaliśmy. Jaka jest tego tajemnica? Cięż-
ko mi powiedzieć. Na pewno trochę dofinansowujemy te zadania. 
Staje się to automatycznie dobrym punktem wyjścia przy kolej-
nych rozmowach z władzami powiatu. Ważna jest dobra współ-
praca. Im też zależy, by sieć drogowa, sieć dróg powiatowych, 
była w coraz lepszym stanie, a jeżeli gmina pomaga i też jej zależy, 
to wszyscy mają szansę zbliżyć się do sukcesu. Faktycznie, tych 
dróg w tej kadencji bardzo wiele wykonaliśmy lub też dofinanso-
waliśmy we współpracy z powiatem. 

Jakie wyzwania jeszcze przed wami stoją? Są inwestycje w ter-
momodernizację szkół, są inwestycje w drogi i kanalizację. Co 
jeszcze? 

Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. By zrealizować wszystko 
co mamy w planach, to potrzeba by było kilku budżetów. Nie-
zwykle ważna i pilna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ja-
skrowie. Już dziś działa ona na maksymalnych obrotach, a proszę 
pamiętać, że jeszcze musimy przyłączyć mieszkańców Latosówki. 
Mamy już przygotowaną dokumentację kosztorysową na rozbu-
dowę tej oczyszczalni i to będzie jedno z kluczowych zadań. Bar-
dzo ważna jest też budowa kładki na Warcie we Mstowie. To jest 
temat, który już wiele lat jest wałkowany. W tym przypadku także 
dysponujemy przygotowaną dokumentacją. To duża inwestycja, 
która będzie kosztować ponad milion złotych. Praktycznie to 
budowa zupełnie nowego mostu. I tu też będziemy szukać moż-
liwości i źródeł finansowania. Ciągle będziemy rozwijać infra-
strukturę drogową, bo pomimo tego, że wiele arterii mamy przy-
gotowanych, to jeszcze ciągle pojawiają się nowe, które wymagają 
dobrych rozwiązań. Między innymi odcinek drogi powiatowej w 
Siedlcu. W tym roku szykujemy dokumentację projektowo-kosz-
torysową. Spróbujemy tę drogę wykonać w przyszłym roku lub 
następnym. Równie ważnym tematem, ale w tym przypadku po-
trzebny jest już skuteczny lobbing jeśli chodzi o urząd marszał-
kowski i władze województwa śląskiego, to droga wojewódzka 
786. To jedyna droga wojewódzka, która przebiega przez gminę 
Mstów. Ta arteria jest w coraz słabszym stanie. Będziemy rozma-
wiać z władzami województwa, żeby ją zmodernizować. Jeśli się 
nie da od razu w całości, to przynajmniej odcinkami. Oczywiście 
temat dróg dotyczy wszystkich innych miejscowości, gdzie we 
współpracy z radnymi oraz sołtysami i konsultując wszelkie istot-
ne kwestie z mieszkańcami, będziemy stopniowo robić swoje. 

Jak się układa współpraca ze środowiskami senioralnymi? Czy 
gmina ma propozycje dla starszych mieszkańców? 

Na chwilę obecną nasi seniorzy aktywizuję się, ale nie w takim 
stopniu, w jakim bym tego oczekiwał. Spotykają się w ramach 
działalności bardzo prężnie działającego koła emerytów i renci-
stów w Mstowie, któremu udostępniamy nieodpłatnie pomiesz-
czenia GOK-u. Tam też spotykają się panie z koła gospodyń 
wiejskich. Staramy się pomagać naszym seniorom tak, aby coraz 
bardziej się aktywizowali. Mamy kilka pomysłów na to jak zdyna-

mizować ten proces, ale na konkrety przyjdzie jeszcze czas. 

Sporo inwestujecie natomiast w lokalne jednostki ochotniczej 
straży pożarnej. 

Myślę, że nasi strażacy w wielu przypadkach są lepiej wyposażeni 
niż niejedna jednostka państwowej straży pożarnej. Zresztą są to 
opinie wielu zawodowych strażaków, z którymi rozmawiam. Co 
roku inwestujemy zarówno w remizy, które często pełnią też rolę 
świetlic wiejskich, inwestujemy w sprzęt, w samochody. Ostatnio 
dostaliśmy pieniądze z ministerstwa na sprzęt ratowniczy. Nasi 
druhowie po prostu na to zasługują. 

Kilka lat temu Mstów miał ewidentne kłopoty z uregulowaniem 
nurtu Warty, były podtopienia. Jak rozwiązaliście ten problem i 
czy inwestujecie w infrastrukturę rzeczną? 

Tak naprawdę całość infrastruktury rzeki Warty nie należy do 
gminy Mstów, ani do jakiejkolwiek innej, przez którą przepływa 
rzeka. Niedawno pojawił się nowy twór, czyli Wody Polskie i mam 
nadzieję, że wkrótce większe pieniądze zostaną zaangażowane w 
czyszczenie rzeki. Jak wiadomo dno się zamula, mniej tej wody 
może być przenoszone i w momencie gdy pojawiają się ulewne 
deszcze to problem z wiadomego względu powraca. Gdzieś ta 
woda musi popłynąć, bo takie są prawa natury. Mam nadzieję, że 
poprzez naszych parlamentarzystów będziemy lobbować, żeby 
prace na Warcie w naszym regionie były systematycznie wyko-
nywane i żeby te podtopienia jak najmniej wpływały na codzienne 
życie mieszkańców. 

Wszystkie gminy dopłacają do oświaty, a jak to wygląda w pań-
stwa przypadku? 

Subwencja oświatowa pokrywa około 70 proc. wydatków. Do 
szkół dopłacamy nawet ponad 4 mln zł, zależnie od roku. Oświa-
ta pochłania ponad 30 proc. budżetu i myślę, że na podobnym 
poziomie wygląda to w innych gminach. Głównym wydatkiem są 
oczywiście pensje, ale to oczywiste. Musimy mieć wykwalifiko-
waną kadrę pedagogiczną, a wiadomo, że to kosztuje. Staramy 
się każdą złotówkę rozsądnie wydawać, a koszty optymalizować. 
Pewnych wydatków nie jesteśmy jednak w stanie dramatycznie 
zmienić. 

Wspominał pan wcześniej o nowej ścieżce rowerowej, która 
połączyła Mstów z Częstochową. Czy planujecie w najbliższym 
czasie realizację kolejnych tego typu projektów? 

Na pewno tak, ale nie ma tutaj jeszcze konkretnej decyzji na ja-
kim odcinku. W najbliższym czasie będę rozmawiał z radnymi czy 
będziemy dokładać jakieś elementy ścieżek. Przymierzamy się za 
to do oznaczenia odcinka od Jaskrowa do Wancerzowa i Mstowa.

Chcecie rozwijać się w kierunku gminy turystycznej. Charakte-
rystyka Mstowa i okolic różni się jednak od Janowa czy Olszty-
na. W jaki sposób chcecie z nimi konkurować lub co chcecie dać 
turystom, żeby ich przyciągnąć? 

Absolutnie nie chcemy konkurować ani z Olsztynem, ani z Jano-
wem, a bardziej uzupełniać ofertę dla turystów. Oprócz działań 

Adrian Biel, Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów
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Mstów inwestuje w energooszczędne, led’owe oświetlenie ulic, 
parków i gminnych placów. Do wymiany idzie niemal 1,8 tys. 
przestarzałych punktów świetlnych.

Rozstrzygnięty w drugiej połowie kwietnia przetarg wygrała firma 
Inst-El z Sokółki. Za przewidziany w specyfikacji zadania zakres 
prac zainkasuje 1,9 mln zł. Znaczna część tej kwoty sfinansowana 
będzie z dotacji unijnej. Samorząd pozyskał na ten cel 1,2 mln zł.

Ma być nie tylko nowocześnie, ale przede wszystkim taniej. Jak 
podkreślają urzędnicy, inwestycja ma przynieść w najbliższej 
przyszłości duże oszczędności dla budżetu. Rachunki za prąd 
mają zmaleć niemal o połowę. W projekcie założono, że całkowity 
pobór mocy ma się zmniejszyć minimum o 43 proc. w stosunku 
do stanu obecnego.

– Aktualnie duża część oświetlenia ulicznego na naszym terenie 
oparta jest na przestarzałych technologicznie lampach, pochła-
niających bardzo dużo energii w stosunku do lamp najnowszej 
generacji. W gminie dominują głównie lampy rtęciowe i sodowe, 
które zużywają dwukrotnie więcej energii elektrycznej w po-
równaniu do oświetlenia LED. Modernizacja i wymiana na nowe 
oprawy pozwoli na znaczne oszczędności w budżecie gminnym z 
tytułu opłat za oświetlenie uliczne – mówi Tomasz Gęsiarz, wójt 
gminy.

Montaż urządzeń ma się zakończyć z końcem września.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

BĘDZIE NOWOCZEŚNIE I TANIEJ.
WYMIENIĄ 1,8 TYS. LAMP

Chodnik zbudowany zostanie wraz z odwodnieniem i będzie li-
czył 820 metrów długości. Powstanie on w ciągu drogi powiato-
wej biegnącej wzdłuż ulicy Sadowej. Prace potrwają do połowy 
października.

Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia pomiędzy wła-
dzami gminy i powiatu częstochowskiego. Chodnik o szerokości 
dwóch metrów powstanie po jednej stronie drogi. Ekipa, która 
pracuje przy tej inwestycji odtworzy też rowy z wyprofilowa-
niem dna i skarp. Położone zostaną przykanaliki z rur z tworzyw 
sztucznych oraz kielichowe rury z PVC.

Projekt przewiduje wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych. 
Dolna warstwa liczyć będzie piętnaście centymetrów, górna bę-
dzie o pięć centymetrów wyższa. Sam chodnik wykonany będzie z 
betonowej kostki brukowej o grubości ośmiu centymetrów. Skar-
py zabezpieczone mają zostać płytami ażurowymi.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

ROBIĄ CHODNIK
W WANCERZOWIE

NOWA PRZESTRZEŃ DO INTEGRACJI I ZABAWY

Oddano do użytku Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Ce-
gielni. To jedno z trzech zdań, na które gmina w ramach kon-
kursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych otrzymała dofinanso-
wanie z  województwa.

Mieszkańcy Cegielni zyskali nową przestrzeń przeznaczoną do 
wspólnego wypoczynku. Za kwotę 36,5 tys. zł zrealizowano pro-
jekt, który obejmował zakup i montaż altany, ogrodowego grilla 
oraz ławek. Otoczenie zyskało również szereg urządzeń zabawo-
wych. Teraz dzieci mogą korzystać tam między innymi z potrójnej 
huśtawki, bujaka i platformowej karuzeli. Połowę poniesionych 
wydatków gminni urzędnicy pozyskali z budżetu województwa 
śląskiego.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Miejsce do rekreacji powstanie też w Jaskrowie. Przy ulicy Wil-
lowej stanie siłownia zewnętrzna, a ekipa budowlana zagospo-
daruje skwer przed tamtejszą szkołą. Wykonane zostaną między 
innymi chodniki, pojawią się też krzewy. Wartość tej moderniza-
cji sięgnie blisko 42 tys. zł. Podobnie jak w Cegielni, także w tym 
przypadku połowę niezbędnej kwoty zorganizowano w ramach 
zewnętrznego dofinansowania.

To jednak nie koniec. W Mstowie za 47 tys. zł gmina doposaży plac 
zabaw i przeznaczy sporą część środków na zwiększenie bezpie-
czeństwa bawiących się tam maluchów. Województwo dofinan-
sowało to zadanie kwotą 22 tys. zł.

promocyjnych jakie podejmujemy, bardzo ważnym czynnikiem 
jest baza turystyczna, głównie noclegowa. Tego niestety ciągle u 
nas brakuje i tutaj zachęcamy naszych mieszkańców, by podej-
mowali działania w tym zakresie. Wierzę, że krok po kroku będzie 
się ta baza zwiększała i rozwijała. Kolejnym istotnym jej elemen-
tem są punkty gastronomiczne w samym rynku w Mstowie. Tego 
też ciągle brakuje. W tym roku chcieliśmy praktycznie nieodpłat-
nie udostępnić plac rynkowy, by tylko ktoś się zgłosił, ale wciąż 
jest jakaś taka obawa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda 
się znaleźć przedsiębiorcę, który otworzy punkt, który wzbogaci 
ofertę w tym miejscu i do którego będę zaglądać turyści. Bo oni 
przecież do gminy przyjeżdżają. I to zarówno miłośnicy jazdy na 
rowerze czy amatorzy nordic walking. 

Mamy niskie bezrobocie w powiecie. Również gmina Mstów w 
zeszłym roku zanotowała jeden z największych spadków bezro-
bocia rejestrowanego. W skali całego powiatu byliście w pierw-
szej piątce. Jak się do tego przyczyniliście? Jak kształtuje się ta 
sytuacja na rynku pracy? Czy mstowianie sami zakładają dzia-
łalność gospodarczą czy bardziej nastawiają się na pracę eta-
tową? 

Pracy faktycznie nie brakuje. Jeśli chodzi o działania aktywiza-
cyjne jakie prowadziliśmy, to głównie realizowane one były przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez kilka edycji funkcjo-
nował program, w wyniku którego zainteresowane osoby koń-
czyły różne kursy, po których udało im się znaleźć zatrudnienie. 
Naszym plusem jest lokalizacja. Graniczymy z Częstochową co 
też przekłada się na to, że mieszkańcom łatwiej jest dojechać do 
dużego ośrodka miejskiego, w którym jest sporo miejsc pracy. 
Wielu naszych mieszkańców pracuje w dużych firmach w Czę-
stochowie. U nas dużych firm wiele nie ma. Można je w zasadzie 
policzyć na palcach jednej ręki, natomiast mniejszych działalno-
ści, jak obserwujemy, pojawia się na szczęście coraz więcej. 

Od początku roku gminy w powiecie częstochowskim napotyka-
ły duże problemy z PKS-em. W zasadzie cały czas w tym przed-
siębiorstwie mamy do czynienia z różnymi zawirowaniami. Jak 
państwo ustabilizowali tę sytuację na terenie swojej gminy? 

Przez wiele lat tego tematu w ogóle nie było, gdyż gminy nie do-
płacały ani grosza do funkcjonowania PKS-u. Spółka sobie sama 
radziła i ta komunikacja w miarę wyglądała. W momencie gdy po-
jawiły się problemy w samym przedsiębiorstwie, odbiło się to na 
okolicznych gminach i różnie one sobie z tym dają radę. My od 
dwóch, trzech lat także dopłacaliśmy określoną kwotę do nieren-
townych przejazdów PKS-u. Jakoś się to kręciło. Natomiast nie 
ukrywam, że u nas jest to też zdywersyfikowane, bo MPK dojeż-
dża do Siedlca i Jaskrowa. Też gmina do tego dopłaca. Jeśli chodzi 
o Latosówkę to na obsługę tej miejscowości podpisaliśmy umowę 
z przewoźnikiem z Rędzin. Krasice, Mokrzesz, Zawadę i mstowski 
rynek też obsługuje nam prywatny przewoźnik. Myślę, że w tym 
momencie jeśli chodzi o te usługi to jesteśmy nieźle skomuni-
kowani. Musimy w tym wszystkim uwzględnić fakt, że z roku na 
rok jest coraz mniej pasażerów. Wielu mieszkańców przesiada się 
do prywatnych środków transportu. Organizują się też w grupy i 
jadą samochodem w kilka osób. To się odbiło na wynikach PKS-u. 
Mamy też sygnały od mieszkańców z Jaskrowa i Mstowa, którzy 
chcieliby byśmy wprowadzili komunikację MPK, natomiast jest to 
bardzo droga rzecz. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że to roz-
wiązanie kosztowałoby gminę od 1,5 do 2 mln zł w skali roku. Siłą 
rzeczy musiałoby się to poważnie odbić na inwestycjach. Także 
coś za coś. Dlatego pomyślimy o tym wtedy, kiedy w pierwszej 
kolejności sfinalizujemy wszystkie najpilniejsze zadania. 

Nie obawiacie się wprowadzenia nowego prawa komunikacyj-
nego, w myśl którego to jednostki samorządu terytorialnego 
przejmą obowiązki organizatora transportu zbiorowego? Wie-
my, że na szczeblu powiatu konsultujecie różne rozwiązania. 
Czy mógłby pan uchylić rąbka tajemnicy? 

Pierwsze rozmowy w tym zakresie były już prowadzone zaraz na 
początku tej kadencji, w grudniu 2014 roku. Minęły prawie cztery 
lata, a ta ustawa dalej nie została wprowadzona. I tak naprawdę 
jest jakiś element niepokoju, bo nadal nie znamy przepisów wy-
konawczych tych wszystkich założeń.  Przynajmniej raz w roku 
w starostwie organizowane jest spotkanie na temat komunikacji 
i transportu zbiorowego, gdzie konsultujemy tę kwestię. Nato-
miast za mało znamy szczegółów, żeby w ogóle na ten temat roz-
mawiać tak już bardziej precyzyjnie. Na konkrety przyjdzie czas 
kiedy będzie znana ustawa. 

Jakie imprezy plenerowe planujecie jeszcze w tym roku? 

Dwa duże wydarzenia. Jedno plenerowe, a drugie w hali. Mam tu 
na myśli Święto Jabłka, które odbędzie się 8 września na stadionie 
sportowym Warty Mstów. W tym roku gwiazdami będą Krzysz-
tof Krawczyk oraz zespół Baciary. Tradycyjnie tego dnia od na-
szych sadowników będzie można sobie zakupić jabłka, gruszki i 
inne owoce. Impreza cieszy się dużą popularnością, dzięki czemu 
sadownicy praktycznie tego dnia do zera wyprzedają to co wysta-
wią. 14 października natomiast  zorganizowany zostanie koncert 
patriotyczny z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Gościć 
będziemy tenora operowego Bogusława Morkę z orkiestrą. Na to 
wydarzenie dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Niepodległa”. To 
będzie ciekawa impreza. Miałem okazję być na koncercie Bogu-
sława Morki w Filharmonii Częstochowskiej i słysząc skalę oraz 
barwę głosu tego artysty gwarantuję, że będzie to coś niesamo-
witego. Także zapraszam serdecznie wszystkich czytelników. 

Dziękujemy za rozmowę.



NA CO MOGĄ LICZYĆ SENIORZY?

W obrębie Poczesnej i okolicznych sołectw mieszka około trzy-
nastu tysięcy mieszkańców. Mniej więcej połowę populacji sta-
nowią osoby starsze. To ważna grupa, względem której lokalni 
samorządowcy muszą nieustannie formułować konkretne pro-
pozycje. Z jednej strony aktywizujące środowisko seniorów, a z 
drugiej wspierające podejmowane przez osoby starsze inicjaty-
wy. Władze Poczesnej twierdzą, że dla gminnych urzędników to 
jeden z fundamentalnych priorytetów. 

Jak podkreśla wójt Krzysztof Ujma, kierowana wobec mieszkań-
ców, którzy osiągnęli sędziwy wiek polityka, opiera się na kilku 
filarach. Między innymi od 2015 roku realizowany jest rozpisany 
na pięć lat program „Senior +”. Na jego wdrożenie gmina pozyska-
ła blisko 300 tys. zł w ramach dofinansowania z z Ministerstwa 
Rodziny, Pomocy i Polityki Społecznej.

- Celem tego projektu jest udzielanie wsparcia osobom starszym 
w prowadzonym w Hucie Starej B Dziennym Domu Seniora - 
mówi włodarz. - W ramach planowanych zadań uwzględniamy 
zarówno potrzeby prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne jak i 
oświatowe czy rekreacyjne. Bardzo ważne jest dla nas, aby senio-
rzy z terenu gminy rozwijali w trakcie prowadzonych zajęć swoje 
pasje i zainteresowania - dodaje.

Kolejne 500 tys. zł udało się pozyskać z budżetu województwa. 
Pieniądze te trafiły na realizację projektu „Aktywni seniorzy i 
zdolna młodzież”, który realizowany jest we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Stacja Rozwoju „Słowikor”. Osoby skupione w klubie 
seniora w Słowiku mogą dzięki tym funduszom uczyć się między 
innymi języka obcego, a także brać udział w zajęciach koła nauko-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

wo-technicznego. Półmilionowa dotacja pozwoli realizować ten 
projekt do końca przyszłego roku.

- Podejmujemy szereg działań inwestycyjnych w infrastrukturę 
turystyczną i sportowo-rekreacyjną - podkreśla wójt Ujma. - Bar-
dzo nas cieszy to, że coraz częściej wielu starszych mieszkańców 
korzysta z rozsianych po całej gminie plenerowych siłowni. Tere-
ny leśne i nadwarciańskie jakie mamy w okolicy sprzyjają temu, 
aby seniorzy mogli spędzać swój wolny czas podczas spacerów na 
łonie przyrody. W ofercie dla naszych emerytów mamy też sze-
roki wachlarz imprez i to zarówno sportowych jak i kulturalnych. 
Co roku organizujemy Dzień Seniora, Gminny Dzień Kobiet czy 
dożynki - nadmienia włodarz.

Na terenie gminy działają dwa koła organizacji zrzeszającej eme-
rytów i rencistów. Funkcjonuje również Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 

- Stowarzyszenia realizują choćby kursy dotyczące zdrowego 
stylu życia czy uczą jak radzić sobie z samotnością - informuje 
Ujma. - Organizują wycieczki krajoznawcze, które mają na celu 
nie tylko rozwój, ale i regenerujący wypoczynek. Działalność 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych spełnia ważną rolę 
utwierdzającą seniorów w przekonaniu, że w każdym wieku moż-
na czuć się potrzebnym oraz to, że niezależnie od tego jak wiele 
lat się już przeżyło wciąż warto stawiać sobie konkretne cele, do 
realizacji których trzeba dążyć - zaznacza. 

Z relacji wójta Poczesnej wynika, iż miejscowi seniorzy równie 
prężnie działają w ramach kół gospodyń wiejskich czy jednostek 
rodzimych ochotniczych straży pożarnych. 

W POCZESNEJ
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POSADZĄ DRZEWA
DLA NIEPODLEGŁEJ

Poczesna włączyła się w akcję, która ma uczcić stulecie odzy-
skania niepodległości. Z tej okazji w pięciu prowadzonych przez 
gminę szkołach podstawowych zostaną nasadzone drzewa.

16 października w placówkach w Poczesnej, Słowiku, Wrzosowej, 
Hucie Starej B oraz Nieradzie wkopanych zostanie dziesięć sa-
dzonek drzew, po dwie przy każdej ze szkół. Będą to trzy lipy, 
cztery klony i trzy wiązy.

– Wydarzenia te mają symbolicznie uhonorować tę wyjątkową i 
jakże ważną dla nas wszystkich rocznicę. W naszej gminie jest to 
kolejna inicjatywa dla Niepodległej, gdyż obchody rozpoczęliśmy 
już w ubiegłym roku. Dzieci i młodzież wzięły udział w konkur-
sie plastycznym, a wyróżnione prace znalazły swoją emanację na 
tegorocznym kalendarzu gminnym – mówi wójt Krzysztof Ujma.

Piotr Biernacki

Karolina Pisarska swoje urodziny świętowała w gronie najbliż-
szych osób. Z wizytą wpadli też urzędnicy, samorządowcy i soł-
tys.

Pani Karolina urodziła się w 1917 roku. W gminie mieszka od 1973. 
Urodziła trójkę dzieci, doczekała się dwanaściorga wnuków oraz 
piętnaściorga prawnuków. Ma także jednego praprawnuka. Całe 
życie prowadziła gospodarstwo domowe i poświęciła się wycho-
waniu dzieci. Pracą zawodową i utrzymaniem rodziny zajmował 
się z kolei jej mąż. 

Związek Kynologiczny w Polsce we współpracy z gminą Po-
czesna zorganizował wystawę psów ras pochodzących z Kraju 
Kwitnącej Wiśni.

Patronat nad wydarzeniem, które odbyło się 2 września w Hucie 
Starej B, objęli Tsukasa Kawada, ambasador Japonii w Polsce oraz 
wójt Krzysztof Ujma. 

Impreza miała miejsce na murawie boisk szkoły przy ulicy Mickie-
wicza. Przedsięwzięciu towarzyszyło sporo atrakcji dodatkowych. 

Specjalnie na tę okazję ustawiona została największa trampolina 
w Europie. Miejscowi strażacy przygotowali na ten dzień poka-
zy sprawnościowe, a panie z kół gospodyń wiejskich degustację 
potraw. Nie zabrakło też występów artystycznych i konkursów. 

Adrian Biel

ZJECHALI SIĘ HODOWCY
PSÓW RAS JAPOŃSKICH

Ostatni sierpniowy weekend stał się okazją, aby mieszkańcy 
mogli celebrować coroczne święto plonów. Dożynki, które na 
stałe wpisały się już do kalendarza gminnych imprez, organi-
zowane są od jedenastu lat. W tym roku gospodarzem uroczy-
stości była Nierada, a w rolę starostów wcielili się mieszkańcy 
miejscowości – Zdzisława Ścisły oraz Wiesław Rogacz.

– Dożynki to odwołanie się do korzeni. Zarówno mieszkańcy, jak 
i władze samorządowe nie wyobrażają sobie, żeby święto plonów 
nie zostało uczczone w naszej gminie. To doskonała okazja, aby 
połączyć tradycję z teraźniejszością – komentuje wójt Krzysztof 
Ujma.

Obchody rozpoczęły się o godz. 17 od mszy, którą przed straż-
nicą OSP w Nieradzie odprawił proboszcz miejscowej parafii ks. 
Marek Włoch, wraz z duszpasterzami z Poczesnej i Wrzosowej. 
Przed ołtarzem polowym złożone zostały wieńce z tegorocznymi 
plonami, a po nabożeństwie, okolicznościowych przemówieniach 
i tradycyjnym połamaniu się chlebem wszyscy mogli podziwiać 
stoiska gminnych sołectw oraz degustować się przygotowanymi 
przez panie z kół gospodyń wiejskich daniami. Wśród obecnych 
nie zabrakło zarówno lokalnych samorządowców, przedstawicieli 
władz wojewódzkich oraz parlamentarzystów.

– Dożynki to symboliczny dzień wyrażenia szacunku do pokar-
mu i pracy rolnika, ziemi, która jest matką nas wszystkich. Koła 
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe 
prezentowały nasze polskie potrawy, a przygotowane wieńce 
dożynkowe ubarwiły pejzaż ziemi pocześniańskiej. Rolnicy mo-
gli pochwalić się swoimi plonami. Nie zabrakło chleba i miodu. 
Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować za ich wielki trud 
i pracę – dodaje włodarz.

Wieczór zwieńczył koncert rockowej grupy Wanda i Banda, któ-
rej od trzydziestu pięciu lat ton nadaje charyzmatyczna Wanda 
Kwietniewska.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

PODZIĘKOWALI ZA
TEGOROCZNE PLONY

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

MIESZKANKA WRZOSOWEJ 
SKOŃCZYŁA 101 LAT
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W PRZYROWIE

STRAŻ BĘDZIE MIAŁA NOWY WÓZ
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Ochotnicza Straż Pożarna w Przyrowie wybrała dostawcę lek-
kiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jeżeli procedura 
potoczy się po myśli druhów, jest duża szansa, że pod koniec 
września będą się mogli cieszyć z nowego nabytku. Z tej okazji 
strażacy planują zorganizowanie skromnych uroczystości.

Należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jedno-
stce, nowoczesny pojazd niewątpliwie choć trochę odmłodzi flo-
tę i usprawni służbę. Ciężko jest bowiem mierzyć się z zadaniami 
i zdarzeniami losowymi, jeżeli na wyposażeniu znajdują się trzy 
wysłużone już wozy. 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

- Dysponujemy starem z początku lat osiemdziesiątych. Na dru-
gim podjeździe stoi magirus. To auto z 1973 roku. Jeździmy nim 
do wypadków i to właśnie ten samochód chcemy zastąpić nowym 
sprzętem. Jest jeszcze lekki lublin z roku 2000 – wymienia Jacek 
Stencel, prezes OSP Przyrów. 

Zakup będzie możliwy dzięki pozyskaniu pieniędzy od szeregu in-
stytucji, które zdecydowały się wesprzeć planowaną inwestycję. 
Urząd marszałkowski przyznał 100 tys. zł. Tej samej wysokości 
transza pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejne 40 tys. 
zł dorzuci gmina, a ze środków własnych strażacy dołożą jeszcze 
10 tys. zł. 

- 13 sierpnia otworzyliśmy koperty ze złożonymi ofertami. Wpły-
nęły dwie. Jedna z firm, nie dość, że zaoferowała wyższą cenę, to 
nie uzupełniła również wymaganej dokumentacji, więc jej oferta 
została odrzucona. 10 września chcemy podpisać umowę z firmą 
Dragon z Dąbrowy Górniczej. Liczymy, że wszystko przebiegnie 
sprawnie i zwycięski producent dostarczy nam pojazd najszybciej 
jak to będzie możliwe. Z rozmów, które odbyliśmy, szef firmy za-
deklarował, że jest to w stanie uczynić to w ciągu dwóch tygodni 
– dodaje Stencel.

Zakup wozu strażackiego będzie kosztował ostatecznie 238 tys. 
zł.

DOŻYNKI W PRZYROWIE. BYŁA MSZA, WYRÓŻNIENIA I MUZYKA
19 sierpnia na terenie sportowo-rekreacyjnym „Brzózki” odby-
ły się gminne dożynki. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo, 
które w kościele parafialnym pw. Św. Doroty w Przyrowie od-
prawił ks. proboszcz Antoni Kaczmarek w asyście ks. prefekta 
Tomasza Kośnego. 

W trakcie mszy, zgodnie z tradycją, poświęcone zostały wieńce 
dożynkowe, a starostowie złożyli na ręce proboszcza bochen 
chleba jako dar ołtarza. Później przed kościołem uformował się 
barwny korowód, który ruszył w kierunku terenu rekreacyj-
no-sportowego „Brzózki”. Czoło pochodu otwierała platforma 
z wieńcami. Tuż za nią kroczyły delegacje i mieszkańcy poszcze-
gólnych sołectw. 

Na ten dzień do Przyrowa zaproszeni zostali przedstawicie-
le władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych, a także 
miejscowi radni oraz włodarze sąsiednich gmin. Wręczono od-
znaczenia za zasługi dla województwa. Złotą odznakę honorową 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Przyrów

otrzymał wójt Robert Nowak. Na ręce Jadwigi Turek, Ewy Żmudy 
i Ryszarda Lamcha złożone zostały gratulacje i wręczone srebrne 
odznaki honorowe. 

W międzyczasie rozstrzygnięty został konkurs „Ekologiczna Za-
groda 2018”, w którym wręczono nagrody dla Elżbiety Woźniak 
z Wiercicy, która zajęła pierwsze miejsce, Małgorzaty i Zbigniewa 
Kołodziej z Zalesic za zajęcie drugiej lokaty i Anny Zbrojkiewicz 
z Przyrowa za kolejne miejsce. Dwa wyróżnienia trafiły do rąk 
mieszkanek Przyrowa - Barbary Muller oraz Anety Sztonder.

Wójt przyznał także wyróżnienia dla przodujących producentów 
rolnych. Otrzymali je Aneta i Paweł Trejtowicz z Zarębic, Barbara 
i Artur Deska z Bolesławowa, Anna Malewska z Przyrowa, Krzysz-
tof Wojtak z Kopanin, Marek Synowiec z Zarębic oraz Barbara 
i Mariusz Knapik ze Staropola.
 
Dożynki uświetniły występy pań z kół gospodyń wiejskich. Na 
scenie wystąpił zespół Sikorki z Cieszyna. W rolę gwiazdy wie-
czoru wcielił się Aqurat Band, natomiast do późnych godzin wie-
czornych czas mieszkańcom umilała dyskoteka pod gwiazdami. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze 
różnych organizacji i instytucji. Także dzieci mogły liczyć na wiele 
atrakcji towarzyszących temu wydarzeniu.

POZYSKANE PIENIĄDZE WESPRĄ SOŁECKIE INICJATYWY
Wójt Robert Nowak podpisał umowę z przedstawicielami urzę-
du marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach 
przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Do trzech sołectw trafi do-
datkowe 60 tys. zł.

Zarząd województwa na pomoc lokalnym społecznościom prze-
znaczył w tym roku 4,8 mln zł. Dofinansowanie otrzymają łącznie 
343 projekty, z czego cztery, o które wnioskował tutejszy urząd. 
Realizacja wszystkich wskazanych zadań ma kosztować gminę 74 
tys. zł. Dotacja pokryje więc znakomitą większość szacowanych 
wydatków.

- Jestem pewien, że ten pomysł będzie realizowany w latach ko-
lejnych, bo dla społeczności lokalnych wsparcie na poziomie kilku 
lub kilkunastu tysięcy ma istotną wartość, często przekraczającą 
koszty samego przedsięwzięcia - mówił na spotkaniu z samorzą-
dowcami powiatu częstochowskiego wicemarszałek Stanisław 
Dąbrowa.

Za pozyskane środki gmina zagospodaruje w Sierakowie teren 
wokół tamtejszej świetlicy wiejskiej. Wybudowane zostanie bo-
isko i siłownia zewnętrzna. Nakłady wyniosą 38 tys. zł. Planowane 
jest także uporządkowanie centrum w Woli Mokrzeskiej oraz za-
kup galowych strojów dla druhów z tamtejszej OSP. Z kolei w Za-
rębicach odbędzie się piknik rodzinny, który ma stanowić formę 
integracji mieszkańców, jak również promocji sołectwa.

- Staramy się pozyskiwać wszelkie możliwe dotacje. Dzięki tym 
środkom możemy wspomóc sołectwa, zrealizować przedsięwzię-
cia, które są ważne dla mieszkańców. W niedużej gminie jaką jest 
Przyrów, każdy grosz się liczy i ma wymierną wartość – mówi 
wójt Robert Nowak.

Piotr Biernacki, fot. BP Witold Trólka slaskie.pl 
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MAJĄ NOWE BOISKO W GMINIE

ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NA TERMO-
MODERNIZACJĘ CZTERECH BUDYNKÓW

PRZEWOŹNIK ZMIENIA ROZKŁAD AUTOBUSÓW 
KURSUJĄCYCH DO CZĘSTOCHOWY
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W ramach umowy wykonano blisko 1,8 km sieci wodociągowej. 
Do połowy przyszłego roku powstanie jeszcze około 3,7 km sieci 
kanalizacji sanitarnej.

Przetarg na skanalizowanie siedmiu ulic w Łyścu wygrało kon-
sorcjum spółek Instalbudotech i P&C z Częstochowy. Dzięki tej 
inwestycji kompleksowo uzbrojone zostaną takie ulice jak Kwia-
towa, Krótka, Prosta, Osiedlowa, Nowa, Strażacka i Myśliwska. Na 
warte blisko 2 mln zł zadanie, władze gminy pozyskały dofinanso-
wanie sięgające prawie 64 proc. całości kosztów. To ponad 1 mln 
zł ze środków unijnych. 

– Wykonanie tej inwestycji zdecydowanie poprawi warunki życia 
naszych mieszkańców. Cieszę się, że tak sprawnie udało się wy-
konać ten etap prac - mówi wójt Wiesław Szymczyk.

Od 1 września przez dwa tygodnie będzie można składać wnio-
ski o stypendia na nadchodzący rok szkolny.

- Stypendia mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie - informuje wójt Wiesław Szymczyk. - Szczególnie gdy 
rodzice są bezrobotni, występuje niepełnosprawność lub ciężka 
czy długotrwała choroba. Wnioski mogą składać także rodziny 
doświadczone alkoholizmem oraz te niepełne lub dotknięte do-
tkliwym zdarzeniem losowym - dodaje.

Miesięczna wysokość dochodu na członka rodziny nie może prze-
kraczać 514 zł. Stypendium nie zostanie przyznane uczniom klas 
zerowych, a także tym, którzy nie zamieszkują na terenie gminy. 
Nie przysługuje ono także tym osobom, które już otrzymują po-
dobne świadczenie ze środków publicznych. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod 
numer 34 314 05 08 lub odwiedzając osobiście placówkę Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy. 

Za przedszkolem w Starczy w bezpośrednim sąsiedztwie boiska 
do koszykówki i placu zabaw, wybudowano altanę i krąg ogni-
skowy z ławeczkami. Obok postawiono grill, a także zamonto-
wano elementy siłowni zewnętrznej, ławki oraz stojaki na ro-
wery. 

Inwestycja kosztowała niecałe 55 tys zł. W całości sfinansowa-
no ją ze środków unijnych. Wniosek o dofinansowanie w imieniu 
miejscowego urzędu złożył Gminny Klub Sportowy Czarni Star-
cza.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian BielAdrian Biel

O zdobycie kontraktu na to zadanie ubiegało się dziewięć firm. 
Cztery z nich nie spełniły warunków formalnych i tym samym 
zostały wykluczone z postępowania. Z grona pozostałych ofe-
rentów najwyższą punktację zdobyło przedsiębiorstwo Max-
-Monter z Przymiłowic. Wyłoniony wykonawca na zakończenie 
wszelkich prac będzie miał czas do końca sierpnia przyszłego 
roku. 

Realizacja całego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki pozyskaniu 
przez władze gminy, sięgającej prawie 1,55 mln zł dotacji z urzędu 
marszałkowskiego. To aż 68 proc. wartości całej inwestycji, której 
koszty sięgną blisko 2,3 mln zł. Kompleksowemu remontowi pod-
dane zostaną strażnice OSP w Łyścu oraz Rudniku Małym, a także 
budynek przedszkola i banku w Starczy. Wymienione zostaną w 
nich również źródła ciepła.

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 – 
mówił nam kilka tygodni temu wójt Wiesław Szymczyk – Budy-
nek remizy w Rudniku Małym zostanie wyposażony w kocioł z 
automatycznym podajnikiem paliwa do spalania ekogroszku wraz 
z sterownikiem i automatyką pogodową. Wybudowany zostanie 
też budynek gospodarczy o powierzchni ponad 26 m². Natomiast 
budynek OSP w Łyścu będzie miał kondensacyjny kocioł gazowy. 
Podobnie zresztą jak budynek przedszkola i banku – wymieniał.

Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia po-
wietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów, 
które trafiają do atmosfery. Modernizacja przyczyni się też do 
zwiększenia efektywności energetycznej wspomnianych obiek-
tów.

Adrian Biel

3 września ulegnie zmianie rozkład jazdy na linii pomiędzy 
Starczą, a Częstochową realizowany przez firmę Uni-Metal z 
Koniecpola.

Kurs ze Starczy przez Własną, który do te pory odchodził o godz. 
6 przesunięty zostanie o pół godziny na godz. 6.30 w dni nauki 
szkolnej i odbywał się będzie przez Klepaczkę. Odjazd z Często-
chowy o godz. 7.05 pozostanie bez zmiany zarówno godziny jak i 
trasy przejazdu.

Kurs z godz. 6.30 przez Własną zmieniony zostanie na 6.40. Au-
tobus będzie jeździł od poniedziałku do piątku, oprócz świąt. Od-
jazd z Częstochowy o godz. 7.25, czyli bez zmian.

Transfer z godz. 7.45 przez Łysiec zmienia trasę przejazdu przez 
Rudnik Mały i Własną. Pięć minut później, czyli o godz. 8.25, poje-
dzie powrotny z Częstochowy przez Łysiec.

Kurs z godz. 8.15 przez Rudnik Mały opóźniony zostanie o kwa-
drans na godz. 8.30. Autobus kursować będzie od poniedziałku do 
soboty z wyjątkiem świąt. Pięć minut później, czyli o godz. 9.10, 
samochód odjeżdżać będzie z Częstochowy.

Podobnie o pięć minut później startować będzie dotychczasowy 
kurs z godz. 9.45 od poniedziałku do soboty ze zmianą trasy przez 

Rudnik Mały i Własną. Odjazd powrotny tą samą trasą odbywać 
się będzie piętnaście minut później o godz.10.35.

Ten o 11.30 będzie natomiast jeździł również w soboty ze zmianą 
trasy przez Rudnik Mały i Klepaczkę, ale z pominięciem Własnej. 
Odjazd z Częstochowy tą samą trasą zaczynał się będzie dziesięć 
minut wcześniej niż do tej pory, czyli o godz. 12.10.

Przewoźnik uruchomi dodatkowy kurs ze Starczy do Częstocho-
wy przez Własną o godz. 12.25 w dni powszednie. Odjazd z dwor-
ca PKP do Starczy realizowany będzie o godz. 13.05.

Kolejny przez Łysiec, z pominięciem Rudnika Małego wystartuje o 
godz. 13, a powrotny o godz. 13.50 ze zmianą trasy przez Własną.

Kurs z godz. 14.00 przez Własną przyśpieszony zostanie na godz. 
13.45 od poniedziałku do piątku, oprócz świąt. Będzie jeździł rów-
nież w wakacje i ferie. Odjazd z Częstochowy pozostanie bez 
zmian, czyli o godz. 14.40.

Kurs o godz. 14.30 zmienia oznaczenie jazdy z S na D. Odjazd z 
Częstochowy będzie realizowany o 15.45 od poniedziałku do piąt-
ku bez świąt. Oznaczenie z S na D zmienia też kurs o godz. 15.25, 
a odjazd z dworca PKP odbywać się będzie o 16.45.

Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie przewoź-
nika.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Starcza

Zakończono przebudowę boiska piłkarskiego w Starczy. Koszt 
całego zadania wyniósł prawie 573 tys. zł. 

Na tę modernizację gmina pozyskała ponad ćwierć miliona zło-
tych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres robót obejmował 
wykonanie naturalnej murawy, systemu drenażowego płyty bo-
iska oraz trybun, które wyposażone zostały w siedziska kubełko-
we z tworzywa sztucznego. Wykonawca dostarczył także nowe 
bramki.

- Kupiliśmy również wysokiej klasy sprzęt do pielęgnacji boiska - 
mówi wójt Wiesław Szymczyk. 

Na wyposażeniu znalazł się ciągnik z przyczepą, kosiarka, zamia-
tarka oraz wózek do malowania linii na boiskach. Urząd gminy za-
kupił też wertykulator. To typowo ogrodowe urządzenie służące 
do napowietrzania i oczyszczania trawnika.  

- Mamy też rozsiewacz nawozów, zamiatarkę, aerator i samojezd-
ny wózek deszczujący - wymienia włodarz Starczy.

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ
WODOCIĄGU W ŁYŚCU

STARTUJE NABÓR WNIOSKÓW 
STYPENDIALNYCH

POSTAWILI ALTANĘ. MOŻNA
GRILLOWAĆ I SIĘ INTEGROWAĆ
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Starcza
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GMINA OBCHODZI ĆWIERĆWIECZE SWOJEGO ISTNIENIA.
Z TEJ OKAZJI SZYKUJE JUBILEUSZOWY FESTYN
Adrian Biel

8 września odbędzie się impreza, która uświetni 25 lat funkcjo-
nowania gminy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również 90. 
rocznica utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku grupa mieszkańców zainicjo-
wała proces oderwania kilku miejscowości od Kamienicy Polskiej 
i powołania nowego samorządu z siedzibą w Starczy. Przedsię-
wzięcie odniosło sukces. Od tego momentu minęło ćwierć wieku, 
a okrągła rocznica to dobra okazja do wspólnego świętowania.

Druga sobota września upłynie pod znakiem licznych atrakcji ja-

kie na ten dzień zaplanowali dla mieszkańców miejscowi urzęd-
nicy. 

- Najpierw w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
zostanie odprawione nabożeństwo - mówi wójt Wiesław Szym-
czyk. - Oprawę mszy, która rozpocznie się o godz. 15,  zapew-
ni orkiestra dęta z Konopisk. Muzycy wystąpią także chwilę po 
oficjalnym otwarciu festynu już na terenie przy urzędzie gminy, 
gdzie stanie scena. Bezpośrednio po nich planujemy także wystę-
py naszych rodzimych zespołów - dodaje włodarz.

Później przed lokalną publicznością zaprezentują się grupa Kar-
lik z Koszęcina. To siedmioosobowy zespół wokalno-muzyczny, 
który wykonuje folk. Po nich odbędzie się koncert musicalowo-

-opretkowy w wykonaniu kwartetu Opera Team. Około godz. 21 
na scenie pojawi się zespół Helou. Godzinę później z kolei, di-
scopolowa, pochodząca z okolic Sochaczewa formacja Soleo. Wy-
stęp gwiazdy wieczoru poprzedzi pokaz fajerwerków. 

- Całość natomiast zwieńczy zabawa taneczna, która potrwa nie-
malże do białego rana - podkreśla wójt Szymczyk, który liczy, że 
na festynie pojawią się mieszkańcy z całymi rodzinami.

Tradycyjnie jak przy tego typu wydarzeniach, na miejscu obec-
ne będą stoiska gastronomiczne oraz liczne atrakcje dla dzieci. 
W programie przewidziano szeroki program animacyjny dla naj-
młodszych uczestników. Będzie malowanie twarzy, modelowanie 
balonów, a także gry, zabawy i konkursy z nagrodami.

W STARCZY
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