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BYŁY KONFIDENT SB
I KŁAMCA LUSTRACYJNY
CHCE RZĄDZIĆ GMINĄ

ILE ZAINWESTOWANO
W GMINĘ?
Wielokilometrowe odcinki sieci wodociągowej, kanalizacja,
modernizacja dróg i chodników, rewitalizacja należących do
gminy budynków, a także termomodernizacja szkół i budowa stref rekreacji.
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BY WSZYSTKIM DOBRZE
SIĘ ŻYŁO
Z wójtem Poczesnej rozmawiamy o tym co udało się zrealizować w bieżącej kadencji, a także o planach na najbliższą
przyszłość.

16
Adrian Biel, fot. Adrian Grycuk/Wikipedia
W PRL-u współpracował z komunistyczną bezpieką, w wolnej
Polsce kłamał, że nie miało to miejsca. Jerzy Socha, niegdyś
wójt Konopisk, którego karierę samorządową przerwało ujawnienie kompromitującej przeszłości, kandyduje w wyborach
i chce odzyskać utraconą władzę.

w którym zaprzeczył świadomej współpracy z PRL-owskimi organami bezpieczeństwa. W styczniu 2014 roku z kolei sąd zakazał mu pełnienia funkcji publicznych przez okres trzech lat. Kilka
miesięcy później orzeczenie to utrzymał w mocy sąd apelacyjny
w Katowicach, który uznał, iż Socha ukrywając fakt współpracy
z SB skłamał w oświadczeniu lustracyjnym.

Przez cztery lata, od grudnia 1984 do maja 1988 roku Jerzy Socha
był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Brat”. Współpracę tę potwierdzają zapisy ewidencyjne
oraz zachowana dokumentacja w postaci teczki pracy i teczki personalnej „Brata”. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się także własnoręcznie napisane zobowiązanie do
współpracy oraz jedenaście, również sporządzonych osobiście
przez Sochę, notatek będących wynikiem jego współpracy z SB.
Co istotne, na etapie śledztwa, ich prawdziwość została potwierdzona w badaniu grafologicznym. Z dokumentów, które posiada
IPN wynika, że współpraca została zerwana w połowie maja 1988
roku. Wtedy to Jerzy Socha w rozmowie ze swoim oficerem prowadzącym miał odmówić dalszej współpracy.

- Formalnie już nic nie stoi na przeszkodzie, by Jerzy Socha na
powrót mógł cieszyć się z uroków demokracji i swobodnie kandydować w dowolnych wyborach. Zdumienie budzić może natomiast brak jakiejkolwiek autorefleksji byłego wójta Konopisk, który zdaje się zachowywać tak, jakby nic się nie stało - przekonuje
w rozmowie z redakcją jeden z radnych z Konopisk. - A stało się.
W czasach, gdy przyzwoici ludzie walczyli z totalitarnym zniewoleniem lub przynajmniej trzymali się z daleka od utrwalaczy
władzy ludowej, Socha został świadomym współpracownikiem
aparatu zbrodni. Zwykłym donosicielem. Kapusiem. Powinien
spłonąć ze wstydu i na zawsze zniknąć z życia publicznego. Z olbrzymim niesmakiem patrzę na próbę jego powrotu do lokalnej
polityki po kompromitacji sprzed kilku lat - dodaje samorządowiec.

W grudniu 2013 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że ówczesny wójt Konopisk złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne,

Jerzy Socha, proszony o chwilę rozmowy, nie zechciał odpowiedzieć na pytania redakcji.

SKUTECZNOŚĆ MIERZONA
MILIONAMI
Mijającą kadencję, samorząd Przyrowa może bez cienia wątpliwości zaliczyć do szczególnie udanych. W majątek gminy
udało się zainwestować prawie 13 mln zł, z czego 8,3 mln zł
tj. 64 proc. to zdobyte na zamierzone cele środki zewnętrzne. Głównie z funduszy unijnych.
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KIM JEST SPIECHOWICZ? BYŁY WICEWÓJT CHCE
ZAJĄĆ MIEJSCE OBECNEGO WŁODARZA RĘDZIN
Adrian Biel, fot. Archiwum Mariusza Spiechowicza

Militowski został wybrany na wójta, a ja zdobyłem mandat radnego z moich rodzinnych Rudnik. Kilka miesięcy później złożyłem
mandat, gdyż wójt poprosił mnie, bym objął funkcję jego zastępcy. Nie ukrywam, że ta propozycja pozwoliła mi wrócić z Krakowa, gdzie wówczas pracowałem. Priorytetem była dla mnie żona
i córka, więc szukałem sposobności, która pozwoliłaby mi realizować się zawodowo mając jednocześnie u boku rodzinę. Definitywnie wtedy rozstałem się z Pocztą Polską - nadmienia.

Po kilku latach owocnej współpracy, wójt Paweł Militowski odwołał ze stanowiska zastępcy Mariusza Spiechowicza. Redakcji
tłumaczył, że kierował się dobrem gminy. Z opinii pozbawionego
pracy samorządowca wynika, że powód był zupełnie inny. Dawny pryncypał miał się przestraszyć potencjalnego konkurenta,
który mógłby zagrozić jego reelekcji. Spiechowicz pod koniec
września oficjalnie zgłosił swoją kandydaturę i jak przekonuje
zamierza wygrać nadchodzące wybory.

Pracując na stanowisku zastępcy wójta Spiechowicz kierował
najpierw referatem oświaty, a po reorganizacji urzędu gminy odpowiadał za ochronę środowiska, kwestie związane z działalnościami gospodarczymi czy gospodarką odpadami komunalnymi.
Nadzorował także pion odpowiedzialny za bieżące utrzymanie
stanu dróg gminnych, gminną kulturę oraz opiekę nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami. W tym czasie pełnił też obowiązki zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jeśli wierzyć krążącym po gminie plotkom, to z grona trzech
kontrkandydatów Pawła Militowskiego, to właśnie jego były podwładny ma największe szanse, by w drugiej turze spotkać się
z obecnym wójtem. Kim jest 44-letni kandydat?
- Przez siedemnaście lat pracowałem w Poczcie Polskiej, gdzie
swoją karierę zawodową zacząłem od stanowiska eksploatacyjnego, później awansowałem na kierownika sekcji, aż w końcu
powierzono mi posadę dyrektora. Przez cały ten okres kierowałem dużymi zespołami ludzkimi. Największy z nich liczył prawie osiemset etatów - mówi Spiechowicz. - Z kolei jeśli chodzi
o pracę w samorządzie, to działalność społeczna zawsze była mi
niezwykle bliska. W moim rodzinnym domu dużo się rozmawiało
na te tematy. Rozważało możliwe sposoby rozwiązywania wielu trudnych spraw społecznych. Mój ojciec był doświadczonym
samorządowcem. Przez cztery kadencje sprawował mandat radnego, był także przewodniczącym rady gminy. Obserwowałem
przez lata jak ludzie przychodzili do niego ze swymi problemami,
prosząc o pomoc czy poradę. To, że złapałem samorządowego
bakcyla zawdzięczam właśnie jemu - dodaje.

Jak doszło do tego, że został zastępcą Pawła Militowskiego? Panowie poznali się w 2014 roku podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego. Ich córki chodzą do jednej klasy.
- Wówczas Paweł Militowski opowiedział mi o swoim zamiarze
kandydowania na stanowisko wójta i poprosił mnie o pomoc przy
organizacji komitetu oraz kampanii wyborczej - relacjonuje Mariusz Spiechowicz. - Nie był wówczas osobą powszechnie znaną.
W czasie kiedy zbierałem podpisy na listach popierających moją
osobę na radnego, ludzie pytali kto to jest Paweł Militowski i skąd
pochodzi? Kampania jak się później okazało przyniosła sukces.

- Zastępowałem wójta podczas jego nieobecności - kontynuuje
opowieść. - Nadzorowałem pracę podległych mi referatów i pracowników. Współpracowałem z wszystkimi pracownikami gminy, szkół, jednostek jej podległych. Bardzo cenię tych ludzi za
fachowość i kompetencje. W czasie swojej pracy w samorządzie
mogłem się na bieżąco wiele od nich uczyć i doskonalić. Zawsze
ze swoich obowiązków służbowych wywiązywałem się w sposób
właściwy i sumienny. Ani jednego dnia nie spędziłem na zwolnieniu lekarskim. Lubię dobrze i skutecznie pracować, lubię ludzi podkreśla kandydat.
Mariusz Spiechowicz ma 44 lata. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Nie należy do żadnej partii politycznej.

MOŻNA ULŻYĆ DZIEWCZYNIE W CIERPIENIU.
LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA
Adrian Biel, fot. Archiwum własne Kariny Pierzchniak
Karina Pierzchniak ma 29 lat i choruje na nieuleczalną chorobę.
Dziewczyna zmaga się z endometriozą głęboko naciekającą. Pomóc może operacja w klinice w Dortmundzie, ale jej koszt wraz
z pobytem to wydatek rzędu 25 tys. zł. Wspomniana kwota przekracza możliwości finansowe Kariny, dlatego postanowiła pozyskać środki za pomocą serwisu pomagam.pl. W chwili obecnej
udało się zgromadzić już ponad 7 tys zł.
- Przez ostatni rok zjeździłam cały kraj w poszukiwaniu diagnozy oraz pomocy. Niestety bezskutecznie wydałam na to ogromne
nakłady finansowe. Wizyty lekarskie, badania i leki pochłonęły już
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Teczka z dokumentacją medyczną
jest co raz grubsza, a choroba nadal się pogłębia - informuje Karina.
W styczniu tego roku kobieta przeszła operację, ale niestety nie
przyniosła ona żadnych efektów. Choroba podstępnie atakuje i bezwzględnie wyniszcza jej organizm. Schorzenie, z którym
zmaga się dziewczyna wiąże się nieustającym, silnym bólem niemalże wszystkich narządów w miednicy mniejszej i dolnego odcinka kręgosłupa. Endometrioza powoduje również nawracające
stany zapalne w otrzewnej i co za tym idzie, brak odporności całego organizmu.

- Przez utrzymujący się, nieustający ból w obrębie miednicy
mniejszej, stan zapalny pojawia się również w komórkach nerwowych - relacjonuje. - Prowadzi to do bólu neuropatycznego.
Neuropatia jest oddzielną jednostką chorobową, bardzo trudną
do wyleczenia. Endometrioza to choroba charakteryzująca się
obecnością komórek endometrium poza obrębem macicy. Ta
obecność powoduje nie tylko niepłodność, ale i ogromny ból, który uniemożliwia mi normalne funkcjonowanie. Przy okazji niszczy
takie organy jak macica, jajniki, jelita czy pęcherz - wymienia.
Umiejscowienie zmian chorobowych powoduje ogromny ból
podczas wizyt w toalecie, a także przy jakimkolwiek wysiłku czy
nawet dłuższych spacerach.
- Zrośnięte jelita z macicą i jajnikami powodują straszny ból. Nikt
z nas nie spodziewa się nigdy, że spotka go coś co utrudni mu
życie, a ja pragnę żyć - dodaje.
Na endometriozę nie ma leku. Istnieją hormony, które mogą
wprowadzić pacjentkę w sztuczny stan menopauzy, ale one nie
leczą. Mogą jedynie zahamować rozrost komórek. Ze względu na
swą chorobę Karina Pierzchniak nie ma szans na prowadzenie
normalnego życia zawodowego. Jakąkolwiek pracę uniemożliwiają towarzyszące jej bóle. Dziewczyna funkcjonuje jedynie dzięki
silnym lekom opioidowym i przeciwzapalnym.

- Czasami nawet to juz nie wystarcza, gdyż organizm się do nich
przyzwyczaił. Poza tym te lekarstwa mocno uzależniają. Gdy ból
jest już naprawdę duży to dostaję zastrzyki z morfiny - wyjaśnia.
Niedawno pojawiła się szansa, która może przynieść upragniony dla dziewczyny przełom. Konieczna jest jednak operacja u dr.
Macieja Mierzwińskiego z innowacyjnej Kliniki Leczenia Endometriozy w Kath. St. Johannes-Gesellschaft w Dortmundzie. Niestety operacja wraz z pobytem nie jest na tę chwilę w zasięgu jej
finansowych możliwości. Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie
operacji endometriozy finansuje zaledwie 2,5 tys. zł. Tym samym
oznacza to brak możliwości usunięcia wszystkich zmian chorobowych. Takie połowiczne leczenie Karina przeszła już w styczniu. Nie pomogło. Choroba wróciła ze zdwojoną siłą.
- Nie jest mi z tym łatwo i lekko, ale zmuszona jestem zwrócić się
o pomoc. Proszę o wsparcie mnie chociaż symboliczną złotówką.
Z całego serca wszystkim za to wsparcie dziękuję - apeluje.
Każdy kto zechce pomóc i ulżyć tym samym w cierpieniu
tej młodej dziewczyny może to uczynić wchodząc na stronę

www.pomagam.pl/lhys5mx0
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SZYMAŃSKA WYPROWADZIŁA BLACHOWNIĘ NA POZYCJĘ JEDNEGO
Z LIDERÓW POWIATU
Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
Okres mijającej kadencji to dla Blachowni niekwestionowany
skok w górę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. W poprzedniej, według oficjalnych danych z urzędu miasta, pieniędzy unijnych spłynęło do gminy niewiele, około 2 mln zł. Przez
cztery lata burmistrz Sylwii Szymańskiej udało się zdobyć aż
35 mln zł. To najwyższa kwota spośród wszystkich samorządów
w powiecie częstochowskim, plasująca gminę na pozycji niekwestionowanego lidera w tym zakresie.
Ofensywa inwestycyjna ruszyła wiosną tego roku. W mieście
prowadzonych jest równolegle kilka budów, które mają trwale
odmienić wizerunek zaniedbanego dotychczas centrum. Wszystko po to, by jak założyły to sobie lokalne władze, za kilkanaście
miesięcy miejscowość stała się wizytówką i atrakcją turystyczną
w skali całego regionu. I co jeszcze ważniejsze, by mieszkańcy
mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury, zarówno tej rekreacyjnej jak i społecznej.
Jednym z głównych zadań jest bowiem rewitalizacja zbiornika
wodnego i jego najbliższego otoczenia. Całość prac kosztować
będzie przeszło 14 mln zł, z czego ponad 12 mln zł pokryją pozyskane środki unijne na ten cel. Inwestycja prowadzona jest
dwuetapowo. Zwodowany w kwietniu refuler odmula jeszcze
dno blachowiańskiego zbiornika, ale teren wokół niego został już
zagospodarowany. W jego ramach powstała mała architektura,
wieża widokowa i nowa szeroka plaża. Dodatkową atrakcją będą
wodne fontanny, a dla miłośników aktywnego wypoczynku - pięć
kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. Oczyszczanie samego
zalewu ma się zakończyć w przyszłym roku.
Mocno zaawansowane prace widać również przy ulicy Sienkiewicza, gdzie za ponad 4 mln zł stworzony zostanie nowoczesny
park miejski z dużym placem zabaw. Zbudowane zostaną ponadto
ścieżki spacerowe, którym towarzyszyć będą obiekty małej architektury, fontanna, ławki, kosze, poidełka dla ptaków czy domki dla
owadów.
Tuż przy gmachu urzędu wykonawcy intensywnie pracują przy
budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Na ten projekt udało się pozyskać 2,7 mln zł dofinansowania, a całość ma
kosztować 4,5 mln zł. W ramach inwestycji przebudowywany jest

W CENTRUM BLACHOWNI
NASADZAJĄ ZIELEŃ

układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i 1
Maja. Modernizacji poddane zostały sieci podziemne. Zarówno
kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne i energetyczne. Powstaną
nowe parkingi i zatoka autobusowa z wiatami przystankowymi,
jak również nowoczesne pawilony do obsługi pasażerów.
Pnie się również w górę i pięknieje planowane Centrum Aktywności Obywatelskiej, które mieścić się będzie w budynku dawnej
„Prażynki” i w rewitalizowanym budynku przy ulicy Sienkiewicza
16. Nie zapomniano również o rozwoju infrastruktury sportowej.
Kompleks nowoczesnych boisk na tzw. Saharze ma być gotowy
w przyszłym roku.
- Przez te cztery lata dokonaliśmy ogromnego skoku w rozwoju.
Niezaprzeczalnie jesteśmy obecnie w najlepszym okresie rozwoju inwestycyjnego od kilku dziesięcioleci. Zaplanowane działania
dotyczące absorpcji środków unijnych sprawiły, że w każdym
aspekcie można mówić o niemalże stuprocentowym wykorzystaniu możliwości finansowych pochodzących z budżetu centralnego oraz dotacji unijnych. Dzięki podjętym działaniom mieszkańcy
są świadkami zmian, które wpiszą się do historii naszej gminy –
komentuje burmistrz Sylwia Szymańska.
Słowa Szymańskiej potwierdzają ogólnopolskie rankingi. W niedawno opublikowanym przez pismo Wspólnota zestawieniu wydatków inwestycyjnych za okres od 2015 do końca 2017 roku,

Blachownia awansowała aż o osiemdziesiąt sześć pozycji, plasując się na 298 miejscu w kraju. Najlepszym z dotychczasowych.
A trzeba wziąć pod uwagę, że nie wliczano do niego tych kwot,
które miasto wyda w tym roku.
Na tak dobry wynik złożyło się ponad trzysta inwestycji, do których możemy zaliczyć przede wszystkim wybudowanie przeszło
trzynastu kilometrów nowych dróg, na które przeznaczono 8 mln
zł. Zmodernizowano także kompleksowo Przedszkole nr 2, dokończono budowę strażnicy OSP w Blachowni oraz rozbudowano tę w Cisiu. Nowy wymiar i funkcjonalność zyskało targowisko
Mój Rynek. Za kilka milionów złotych wymieniono oświetlenie na
energooszczędne w całej gminie led’y, wybudowano centra rekreacyjne we wszystkich sołectwach, a placówki oświatowe przeszły remonty. Do tego wszystkiego dodać jeszcze należy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej.
- Niezaprzeczalnie bardzo dużą rolę w życiu mieszkańców odegrało wprowadzenie do budżetu gminy budżetu obywatelskiego,
na który corocznie przeznaczamy 350 tys zł. Oprócz inwestycji,
Blachownia stała się rozpoznawalna na arenie krajowej. Staliśmy
się miejscem organizacji największych imprez sportowych, jak
chociażby Pucharu Polski w zawodach triathlonowych. Znajdujemy się na stałej ścieżce rozwoju i z dnia na dzień gmina staje się
lepsza i przyjaźniejsza dla mieszkańców, turystów i inwestorów
– podkreśla burmistrz Szymańska.

GMINA AWANSUJE W RANKINGU SAMORZĄDOWYCH LIDERÓW INWESTYCJI
Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
Wspólnota, jedno z najbardziej opiniotwórczych wydawnictw
poruszających problematykę samorządową, opublikowała ranking „Samorządowi liderzy inwestycji 2015-2107”. Blachownia
zanotowała w nim awans o osiemdziesiąt sześć pozycji.
Ranking opracowany pod naukowym nadzorem profesora nauk
ekonomicznych Pawła Swaniewicza, obejmował swym zakresem
pierwsze trzy lata obecnej kadencji. Pod uwagę brano całość wydatków inwestycyjnych samorządów w tym aspekcie.
W najnowszym zestawieniu Blachownię sklasyfikowano na 298
miejscu. To najwyższa pozycja w historii dotychczasowych opracowań statystycznych. W poprzednim, obejmującym lata 21042016 gmina znalazła się na 384 miejscu.

MIESZKAŃCY UWIERZYLI W BUDŻET OBYWATELSKI
Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
Jedna z trzech kluczowych inwestycji, która w najbliższym
czasie najmocniej wpłynie na wygląd centrum miasta, wchodzi
w swą końcową fazę. Za kilka tygodni ma być gotowy zrewitalizowany pas zieleni śródmiejskiej. Spółka Strabag, która jest generalnym wykonawcą przedsięwzięcia, ma na to czas do końca
listopada.
Powoli jednak uwidacznia się już kształt śródmiejskiego skweru.
Po ułożeniu instalacji podziemnych, elektrycznych i nawadniających, wytyczone zostały zarysy ścieżek spacerowych oraz nasadzono część roślinności. Pracy do wykonania zostało jednak
jeszcze sporo.
W sumie posadzonych ma być 128 drzew i 23 tys. krzewów i krzewinek. Sam pas zieleni obejmował będzie 5 tys. m² trawnika. Zainstalowane zostaną także elementy małej architektury, fontanna,
ławki, kosze, poidełka dla ptaków czy domki dla owadów.
Inwestycja stała się możliwa dzięki pozyskaniu 3,3 mln zł dotacji
z funduszy unijnych. Łączny koszt prac ma wynieść 4,2 mln zł.

Na projekty obywatelskich inicjatyw jakie zgłoszone zostały do
przyszłorocznego budżetu gminy, zagłosowało prawie dwa tysiące mieszkańców. To najlepszy z dotychczasowych wyników
i duży sukces burmistrz Sylwii Szymańskiej, która przed trzema
laty zaszczepiła w gminie ideę partycypacji.
W tegorocznej odsłonie zgłoszonych zostało dwadzieścia dziewięć projektów, na łączną wartość 760 tys. zł. W budżecie wydzielona jest na ten cel kwota 350 tys. zł. Ostatecznie więc, po
przebrnięciu formalnej procedury oceny oraz głosowania, do realizacji zakwalifikowano szesnaście zadań.
W centrum Blachowni wykonane zostaną trzy. Pieniądze przeznaczono na wykonanie projektu chodnika na ulicy Starowiejskiej
oraz pierwszy etap budowy dwustumetrowego odcinka. Ma to
kosztować 80 tys. zł. Za 5,4 tys. zł zostanie utwardzony również
teren pomiędzy blokami nr 7 i 11 przy ulicy Bankowej. Kolejną
z inicjatyw jest organizacja cyklu spotkań i warsztatów z mieszkańcami i członkami Koła Emerytów.
W północnej części miasta sfinansowane zostaną dwa przedsięwzięcia mające doposażyć place zabaw przy ulicy Prusa oraz
Jodłowej. Przy pierwszym z nich powstanie również ogrodzenie.
Z kolei wśród projektów zgłoszonych w południowej stronie
największe uznanie mieszkańców znalazły inicjatywy dążące do

stworzenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 3, a także zakup czterech namiotów piknikowych dla parafii św. Franciszka z Asyżu.
W Cisiu zmodernizowana zostanie pracownia komputerowa
w tamtejszej podstawówce. Podobne zadanie wykonane będzie
w Łojkach, z tym, że wzbogacone będzie jeszcze o laboratorium
językowe. Władze gminy utwardzą ponadto ulicę Kopalnianą.
Sołectwo Konradów wzbogaci się o oświetlenie uliczne na ulicy
Borówkowej oraz zakupiony zostanie traktorek i wykaszarka.
W Starej Gorzelni za kwotę około 22 tys. zł doposażony zostanie
plac rekreacyjny, a w Nowej Gorzelni przeznaczono środki na wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego.
W sołectwie Wyrazów pieniądze pójdą również na cele rekreacyjne. Za 14 tys. zł zmodernizowany zostanie domek i teren sportowy. Mieszkańcy będą również mogli brać udział w cyklu spotkań
integracyjnych.
– Rok po roku budujemy i uczymy się wspólnie korzystać z dobrodziejstw budżetu obywatelskiego. Jest on rzeczywistym i bezpośrednim oddaniem mieszkańcom gminy do dyspozycji części budżetu. Przez ostatnie trzy lata, dzięki aktywności i zaangażowaniu
mieszkańców udało nam się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji,
za kwotę około miliona złotych. Czwarta edycja udowadnia, że
razem możemy naprawdę wiele zdziałać, zmieniając konsekwentnie nasze najbliższe otoczenie – cieszy się burmistrz Szymańska.
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BLACHOWNIA PRZYWITAŁA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE
MISTRZA
„CZYSTE POWIETRZE”
Piotr Biernacki, fot. Pixabay
Szesnaście wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już wkrótce ma
zacząć przyjmować wnioski w ramach rządowego programu
„Czyste Powietrze”. Ma on ograniczyć skutki niskiej emisji na
terenie kraju. Na dotacje i pożyczki dla osób fizycznych, które
będą chciały poprawić efektywność energetyczną swoich gospodarstw domowych, przeznaczonych zostanie w okresie najbliższych dziesięciu lat około 103 mld zł.
Pieniądze będzie można wykorzystywać na docieplenie budynków, wymianę okien czy drzwi, a także zakup nowego kotła piątej
generacji opalanego węglem czy biomasą. Ale nie tylko. Również
na wymianę nieefektywnych pieców na węzły cieplne, systemy
ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy
ciepła. Dotacja obejmie także montaż instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii – solary oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Adrian Biel, fot. Urząd Miasta Blachowni
Pochodzącemu z Blachowni Mateuszowi Bieńkowi, siatkarzowi
polskiej reprezentacji, mieszkańcy zorganizowali 2 października gorące powitanie.
Spotkanie odbyło się w hali sportowej. Zawodnikowi towarzyszyli
najbliżsi, przyjaciele, władze samorządowe i rzesza fanów. Podczas tego wydarzenia każdy miał możliwość, by zrobić sobie z mistrzem pamiątkową fotografię oraz otrzymać autograf.
- Nie każda gmina może szczycić się podwójnym sportowym
sukcesem Mistrza Świata w Siatkówce, sportowym zwycięstwem
młodości, entuzjazmu, wiary w sukces i wytrwałej pracy swego
mieszkańca. Nasza gmina ma to wyjątkowe szczęście i zaszczyt
towarzyszyć oraz kibicować panu w sportowej karierze - mówiła
w ubiegłotygodniowy wtorek Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

O wsparcie planowanej inwestycji będzie mógł się ubiegać każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Minimalnie wyniesie ono 40 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a może dojść nawet do 90 proc.
Skala dofinansowania uzależniona będzie bowiem od dochodów
gospodarstwa domowego. Do programu kwalifikować się będą
te, których minimalna wartość w projekcie wyniesie 7 tys. zł.
W przypadku niskooprocentowanych pożyczek natomiast, mają
one być udzielane nawet na okres piętnastu lat.
Aby móc ubiegać się o pieniądze, przed złożeniem wniosku trzeba będzie dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim wykonać audyt energetyczny, który określi zakres potrzebnych prac.
Niezbędne będzie również wykonanie dokumentacji projektowej
czy też ekspertyzy ornitologicznej. Wydatki poniesione na te
działania będzie można ująć w wykazie kosztów kwalifikowanych,
a zwracane będą do wysokości tysiąca złotych dla każdej z wyżej
wymienionych czynności.
Zarówno wniosek, jak i zawarte w nim dane, przed wypłatą środ-

ków będą weryfikowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Inwestycję trzeba będzie wykonać w okresie do dwóch lat od momentu podpisania umowy. Co istotne, wsparcie obejmie również te już rozpoczęte, nie wcześniej jednak niż dwanaście miesięcy przed datą
złożenia wniosku.
Nabór aplikacji ma się odbywać w trybie ciągłym. Od momentu
uruchomienia programu mają one być rozpatrywane na bieżąco,
do końca 2027 roku.
REKLAMA
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CEZARY STEMPIEŃ:

DZIĘKUJĘ MIESZKAŃCOM ZA DWIE KADENCJE
Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
Z wójtem Kamienicy Polskiej, który nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję, rozmawiamy o tym co udało się zrobić w gminie
przez ostatnie osiem lat.
Chyba jest pan jedynym wójtem w regionie, który zdecydował
się na zmianę ścieżki kariery zawodowej. Nie będzie się pan
ubiegał o reelekcję. Dlaczego?
Po dwóch kadencjach pracy na stanowisku wójta podjąłem decyzję, że pora postawić przed sobą nowe wyzwania zawodowe.
Kończę oczywiście po wyborach pracę w urzędzie gminy, ale
nie działalność samorządową. Zamierzam kontynuować ją na
szczeblu powiatowym. Chciałbym wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie, które tutaj zdobyłem przez minione kilkanaście lat.
Kandyduję do rady powiatu, by w dalszym ciągu służyć naszym
mieszkańcom, ale już na innym szczeblu.
Czyli można domniemywać, że po udanej elekcji zawalczy pan
o pieniądze i inwestycje starostwa na terenie gminy. W tej kadencji nie prezentują się one nadto okazale.
Nie ukrywam, że liczę na poparcie mieszkańców. Myślę, że przez
te dwie kadencje nie zawiodłem ich zaufania. A co do zadań powiatu, to rzeczywiście tych zadań nie było wiele. W jednym z wydań wPowiecie.pl sami panowie przedstawiliście takie zestawienie inwestycji powiatowych w poszczególnych gminach. W naszej
wyszło około 800 tys. zł. W porównaniu z innymi samorządami,
gdzie kwoty sięgały kilku czy nawet kilkunastu milionów, to faktycznie minimalne zaangażowanie.
Przemierzając szlaki leżące na terenie gminy, nawierzchnie
dróg powiatowych nie prezentują się źle. Być może to jest przyczyną?
Nawierzchnia jezdni może i nie jest najgorsza, ale zawsze można
ją poprawić. Idealnie na pewno nie jest. Ta współpraca ze starostwem nie układa się najlepiej. Zamierzam to zmienić. Będę
starał się odwrócić ten niedobry, jak do tej pory, dla naszej gminy trend. Nie wiem dlaczego, ale nie możemy wywalczyć nawet
takich drobnostek jak chociażby czyszczenie chodników. Interweniowaliśmy wielokrotnie. To nie są duże nakłady, ale efekty byłyby spore, przede wszystkim wizualne i oczywiście wpływające
na wizerunek gminy. Otoczenie życia mieszkańców byłoby dużo
przyjemniejsze, bo czystsze.
Życzymy zatem powodzenia w wyborach do rady powiatu. Skupmy się jednakże teraz na tym, co udało się panu zrobić przez
minione osiem lat.
Zawsze starałem się iść w kierunku pozyskiwania jak największej
puli środków zewnętrznych na rozwój naszej lokalnej infrastruktury. W przypadku obecnej kadencji gros środków unijnych przewidziano na kanalizację i wodociągi. Kierowałem się ideą, by zdobyć to, co na ten moment jest dostępne. Chcieliśmy maksymalnie
wykorzystać tę szansę i nam się to udało. Podporządkowując się
temu celowi inne zadania musieliśmy ograniczyć, jak chociażby
generalną poprawę stanu jakości dróg gminnych. Ale coś za coś.
Tak dużych pieniędzy unijnych na kanalizację i wodociągi już nie
będzie. Na pewno nie w takiej wysokości. Stąd decyzja, że budujemy infrastrukturę sanitarną, a później zajmiemy się drogami.
Na ten moment na inwestycje w nią, a dokładnie w oczyszczalnię
ścieków i wodociągi wydaliśmy 10 mln zł. 2,7 mln z tej kwoty stanowiły dotacje.
Ale przed gminą jest jeszcze jedno przedsięwzięcie, o którym
niedawno pisaliśmy na naszych łamach. Rozstrzygnęliście przecież przetarg za kwotę prawie 15 mln zł.
Tak, zgadza się. Porządkujemy kompleksowo gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Zadanie podzieliliśmy na kilka etapów. Kanalizacja
będzie wybudowana w Wanatach, Zawisnej i Kolonii Klepaczce.
Wymiana sieci wodociągowej obejmie Kamienicę Polską, Osiny
oraz Zawadę. Trzeci etap dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody i budowy zbiornika retencyjnego w Rudniku Wielkim.
Przetarg jest już rozstrzygnięty, wykonawca ma zacząć pierwsze
prace w październiku.
Wyłożenie wyłącznie gminnych środków nie byłoby chyba możliwe. To ogromny wydatek.
To racja. To bardzo duża i kluczowa dla gmin inwestycja. Największa tego typu od lat 90-tych minionego wieku. Kwota dotacji
sięga 7,5 mln zł. Jest jeszcze pożyczka na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2,5 mln zł, która po osiągnięciu efektu ekologicznego jest
w pięćdziesięciu procentach umarzana. W istocie można więc
powiedzieć, że pozyskaliśmy na ten jeden projekt prawie 9 mln zł.
Pana następca będzie miał zatem czego dopilnować.
Mój następca będzie musiał posiadać niezbędne doświadczenie,
by dokończyć takie zadanie. Bo łatwo na pewno nie będzie. Prace

ziemne mają się zakończyć do końca przyszłego roku, ale później
pozostanie kwestia dopilnowania dokumentacji i właściwego rozliczenia projektu.

trzymać rękę na pulsie. Przed następcą będzie również stało ważne zadanie doposażenia w nowoczesny sprzęt jednostki ochotniczych straży pożarnych.

A czy dysponuje pan zestawieniem łącznych kwot dotacji, które
wpłynęły do gminnego budżetu za pana kadencji?

A co z tak głośnym ostatnio zagadnieniem ograniczenia niskiej
emisji i odnawialnych źródeł energii?

W sumie od 2011 roku kwota ta sięgnęła 16,9 mln zł. Uwzględniając oczywiście te 7,5 mln zł, które do wydania jeszcze przed nami.

Mamy w gminie program dopłat do wymiany starych pieców.
Trzeba przyznać, że na ten moment są one symboliczne i nie dla
wszystkich mieszkańców atrakcyjne. Zdaję sobie sprawę, że dopłaty powinny być dwa, trzy razy wyższe, ale pieniądze szły na
osie priorytetowe. W tym przypadku cieszę się jednak, że nie
wyszliśmy przed szereg. Startuje program rządowy „Czyste powietrze” i teraz każdy zainteresowany będzie mógł ubiegać się
o dofinansowanie. Myślę, że urząd mocno wesprze w tym procesie mieszkańców, że powstanie punkt konsultacyjny, gdzie każdy chętny uzyska fachową pomoc przy wypełnianiu wniosków
i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Tuż obok gmachu urzędu mieści się okazała hala sportowa. To
również pana zasługa?
Jej budowa rozpoczęła się dziewięć lat temu, czyli przed tym jak
objąłem urząd wójta. Zastałem fundamenty. Problem polegał na
tym, że nie do końca zabezpieczone było finansowanie przedsięwzięcia. A mówimy o kwocie 9,4 mln zł. W tym samym czasie
prowadzona była budowa muzeum. To zadanie również ukończyliśmy. Zainwestowaliśmy w e-usługi. Na takie projekty jak e-region czy e-powiat wydatkowaliśmy prawie 1 mln zł. Ze wsparciem
zewnętrznym wybudowaliśmy place zabaw i siłownie zewnętrzne. Zadbaliśmy o jednostki OSP, na które przeznaczyliśmy około 2
mln zł. Przez te osiem lat wydatków inwestycyjnych uzbierało się
łącznie na kwotę około 27 mln zł.
Te 15 mln zł, które będzie wydane na kanalizację chyba również
można zapisać na pana konto? Hipotetycznie dałoby to 42 mln
zł?
Zasługi w dobrym i prawidłowym wydatkowaniu tej kwoty niech
już przysłużą się nowemu wójtowi. Ja do swoich pozwolę sobie
zaliczyć pozyskanie samej dotacji unijnej.
No dobrze. Skoro mówimy i inwestycjach na tak duże sumy, to
z pewnością nie stroniliście od kredytów.
Zadłużanie się gmin nie stanowi problemu, kiedy pieniądze inwestowane są odpowiedzialnie, nie są przejadane. Nie ukrywajmy, żadna gmina nie dysponuje tak dużymi wolnymi środkami,
by w ciągu roku czy dwóch odłożyć kilka milionów złotych na
sfinansowanie tak dużych inwestycji. Obejmowałem gminę z 7,5
mln długu. W szczytowym momencie moich rządów, co wynikało
z potrzeby zaciągnięcia kredytu na pokrycie kosztów hali sportowej i budowy oczyszczalni ścieków, wyniosło ono 12,8 mln zł. Na
koniec sierpnia tego roku było to 6,7 mln zł. Tak więc w aspekcie
zadłużania samorządu nie mam sobie nic do zarzucenia. W przyszłym roku oczywiście ono wzrośnie, co wiąże się ze sfinansowaniem budowy kanalizacji. Zaciąganie długu w naszej gminie przybrało kształt umowy społecznej. Wszystko jest transparentne,
a radni i mieszkańcy wiedzą na co pójdą pieniądze.
To się ceni. Są zapewne obszary, na które pana następca będzie
musiał mocniej zwrócić uwagę i o nie zadbać.
Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to kwestia dróg, ich modernizacji. O to trzeba będzie zadbać. Takie
programy rządowe pojawią się już w przyszłym roku, więc będzie można spokojnie aplikować o te środki. Kanalizacja zostanie
wybudowana, więc będzie można modernizować drogi. W radzie
powiatu postaram się zawalczyć o jak największą pulę inwestycji
na ciągach powiatowych w naszej gminie. Ponadto trzeba będzie
rozważyć kwestię uniezależnienia się od firm odbierających odpady. Po wdrożeniu reformy śmieciowej było trochę z nimi kłopotów, a ceny cały czas rosną. Kosze dla wszystkich mieszkańców
zakupiliśmy już wcześniej. Pora, by z czasem zrobić kolejny krok,
zakupić śmieciarki i uniezależnić się w tym zakresie. Jest ponadto
problem z transportem publicznym, z połączeniami z Częstochową. Kłopoty PKS-u są powszechnie znane. Na szczęście zmienił
się zarząd tej firmy i od października będziemy mieć trzy dodatkowe kursy. Ta współpraca zaczęła się lepiej układać, ale trzeba

Zmieńmy trochę temat rozmowy. Porozmawiajmy o tym co udało się zrobić w wymiarze społecznym i kulturalnym.
Myślę, że jednym z sukcesów, który będzie procentował w najbliższych latach jest zapewnienie rodzicom dzieci bezpłatnej opieki
przedszkolnej. Nasze przedszkola są bezpłatne dla mieszkańców
i to funkcjonuje. Postawiliśmy na dzieci. Dostosowaliśmy godziny
otwarcia placówek do potrzeb rodziców. W niektórych miejscowościach powiązaliśmy je ze świetlicami środowiskowymi. Maluchy mają zapewnioną stałą opiekę i posiłki. Z przeciwnego bieguna z kolei udało nam się mocno zaktywizować seniorów. Mamy
prężnie działające koła emerytów. Organizują wiele imprez integracyjnych i kulturalnych, a także wyjazdy do teatru czy wycieczki po kraju. Dofinansowujemy te działania, próbujemy wspierać
jak możemy. Ponadto dla młodzieży zapewniamy mnóstwo zajęć
pozalekcyjnych, szczególnie sportowych, na hali. W sezonie letnim funkcjonuje basen. Program jest naprawdę bogaty. Dochodzą do tego inicjatywy kulturalne w ramach zadań prowadzonych
przez GOKSiR. Działa przy nim prężnie Zespół Folklorystyczny
„Kamienica” oraz ognisko baletowe, co jest szczególnie urokliwe,
bo tańczą tam maluszki, najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Niezwykłym wydarzeniem jest obecnie Festiwal Piosenek Agnieszki
Osieckiej, którego rangę wypromowaliśmy już na miarę imprezy
o znaczeniu regionalnym. Skupiamy się na kulturze wysokiej. Takie inicjatywy oraz wartości chcemy rozwijać, promować i wpajać.
W tym roku obchodziliście 200-lecie osadnictwa tkackiego. To
było duże święto w gminie.
Tak, to było szczególne wydarzenie. Nie zapominamy o korzeniach, o naszych przodkach, którzy przybyli na te ziemie i założyli
naszą społeczność. Chcieliśmy przypomnieć, szczególnie młodym pokoleniom o naszym dziedzictwie, a jednocześnie zaprezentować to, co mamy obecnie, to czym możemy się pochwalić
w naszej gminie. Te wartości, które wiążą i umacniają naszą społeczność.
Dziękuję za rozmowę i życzymy powodzenia, zarówno na ścieżce nowej drogi zawodowej, jak i potencjalnej możliwości zdobycia mandatu radnego powiatu.
Dziękuję również, a korzystając z okazji, chciałbym podziękować także wszystkim mieszkańcom za te osiem lat, bo to właśnie
dzięki nim zdobyłem tak duże doświadczenie na tak wielu płaszczyznach. Chciałbym podziękować również wszystkim pracownikom, współpracownikom, osobom działającym społecznie oraz
sołtysom i radnym za współpracę i trud, włożony w budowanie
i rozwój Gminy Kamienica Polska. Bez nich wiele rzeczy nie byłoby możliwych, dlatego raz jeszcze dziękuję.
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PIOTR JUSZCZYK:

SKANALIZOWANIE GMINY BYŁO DLA MNIE ABSOLUTNYM PRIORYTETEM
To flagowa modernizacja i co najważniejsze udział gminy w tym
przedsięwzięciu wyniesie jedynie 40 proc. Reszta pieniędzy niezbędnych do jej sfinansowania to środki jakie pozyskaliśmy z funduszy unijnych. W sumie na wszystkie tegoroczne zadania, ze
źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy ponad 14 mln zł. To najlepszy
przykład na to, że nie trzeba zadłużać gminy, by ją rozwijać.
Trudno nie odnieść wrażenia, że kanalizowanie gminy to był
pana konik od początku tej kadencji.
Bo to absolutny priorytet. Mamy XXI wiek i trudno spodziewać
się, by miało być inaczej. To prawda. Od początku kadencji przeprowadziliśmy w gminie sześć dużych inwestycji kanalizacyjnych
na łączną kwotę sięgającą prawie 15 mln zł. Znakomita część tych
pieniędzy, bo 9 mln zł stanowiły pieniądze pozyskane z zewnątrz.
W 2016 roku radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Z tego co wiem, to gmina borykała się z tym
problemem kilkanaście lat.

Adrian Biel, fot. Archiwum własne Piotra Łuszczyka
Z wójtem gminy Kłomnice rozmawiamy o prowadzonych inwestycjach, obniżaniu podatków i infrastrukturze drogowej.
Gmina ma jedne z najniższych stawek podatkowych od środków
transportowych. Co ciekawe, nie tylko w regionie, ale i w całym
kraju. Właściciele firm spedycyjnych chyba walą do was drzwiami i oknami?
Tak jeszcze nie jest, ale jesteśmy otwarci i każdego, kto chce tylko prowadzić u nas swój biznes witamy z otwartymi ramionami.
Kiedy wprowadzaliśmy na początku 2016 roku obniżki tych podatków, to przede wszystkim chcieliśmy ulżyć naszym rodzimym
przedsiębiorcom prowadzącym firmy transportowe. I udało się.
Przy okazji też wysłaliśmy w rynek sygnał, że gmina jest przyjaźnie nastawiona do biznesu.
A kilka miesięcy po tym fakcie, jedna z największych firm leasingowych w Polsce otworzyła w Kłomnicach swój oddział.
I o to właśnie chodziło. Dziś spółka PKO Leasing podatki płaci
u nas. Co miesiąc rejestruje nowe pojazdy dzięki czemu rosną dochody gminy.
Przez gminę przebiega kilka szlaków tranzytowych. Zintensyfikowany ruch ciężkich samochodów nie pozostaje przecież obojętny dla lokalnej infrastruktury. Jak sobie radzicie w tym, podstawowym przecież dla samorządu zadaniu modernizacji dróg?
Drogi są po to, by z nich korzystać. Cały czas konsekwentnie modernizujemy infrastrukturę drogową. W obecnej kadencji przeznaczyliśmy na ten cel ponad 4,6 mln zł, z czego z zewnętrznego finansowania pozyskaliśmy niemal 1,5 mln zł. Udaje się nam
również dobrze lobbować w starostwie, aby na terenie naszej
gminy realizowane były inwestycje na drogach powiatowych.

Gmina chętnie partycypuje w takich zadaniach. Przy niewielkim
finansowym zaangażowaniu gminy sporo zyskujemy. Tak jest
dla przykładu chociażby z ulicą Skrzydlowską w Rzerzęczycach.
Gmina wyłoży na to zadanie 0,5 mln zł choć całość prac będzie
kosztować w sumie 2,4 mln zł. Przez okres minionych czterech lat
powiat zainwestował u nas kilkanaście milionów złotych.
Niewątpliwym plusem jest to, że udało się przebudować w końcu ulicę Częstochowską.
To zadanie realizował akurat śląski oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, ale nie będę ukrywał, że by do tej realizacji w ogóle doszło, musieliśmy przez dwa lata usilnie działać
na rzecz poprawy relacji pomiędzy gminą, a tą instytucją. Nie był
to łatwy proces, ale dopięliśmy swego i sytuacja uległa poprawie.
Najlepszym chyba tego przykładem jest fakt, iż GDDKiA wróciła
do nas po roku z kolejną inwestycją. Wtedy wybudowano chodnik
wzdłuż wspomnianej ulicy.
Kiedy obejmował pan urząd wójta pod koniec 2014 roku, poprzedni włodarz zostawił panu gminę z sięgającym ponad 22
mln zł zadłużeniem. Jak poradziliście sobie z tym problemem?
Jak kształtuje się to zadłużenie teraz?
Na koniec poprzedniego roku zmalało ono prawie o 3 mln zł.
Co istotne, od dwóch lat nie korzystamy z żadnych kredytów,
a w międzyczasie realizujemy szereg niezwykle istotnych inwestycji. Tegoroczny budżet jest pod tym względem rekordowy.
Radni poparli rozwojową wizję gminy, którą im przedstawiłem
i w uchwale budżetowej na ten rok zapisaliśmy prawie 17 mln zł
na różnego rodzaju inwestycje.
Prawie 12 mln zł z tej sumy będzie kosztować kolejny etap budowy kanalizacji w Rzerzęczycach.

Dokładnie. Tyle czasu prowadzone były prace planistyczne. Nie
był to łatwy proces, bowiem przez ciągle zmieniające się przepisy
gmina musiała na bieżąco i wielokrotnie korygować projekt. To
wiązało się z koniecznością powtarzania całej procedury. Szczęśliwie ten trudny etap mamy już za sobą. To olbrzymia wartość
dla mieszkańców, gdyż dzięki przyjęciu tego dokumentu, dotychczasowe procedury związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy zastąpiły wyrysy i wypisy z planów. Na wiosnę
radni przyjęli jeszcze jeden dokument. Mam tu na myśli poprawione studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Dzięki niemu podejmowane są uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu dla poszczególnych sołectw. Wprowadzane korekty umożliwią uwolnienie dodatkowych terenów pod zabudowę. Pozwoli to na wyznaczenie
nowych terenów inwestycyjnych, które mogą zapewnić dodatkowe miejsca pracy w okolicy.
Głośno było swojego czasu o budowie linii światłowodowej. Na
to zadanie pańscy urzędnicy pozyskali niebagatelną kwotę dofinansowania.
To racja. Całość kosztowała ponad 1,5 mln zł, ale aż 85 proc. tej
kwoty to pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej. Z naszego
budżetu poszło na tę inwestycje 15 proc. jej wartości. To 234 tys.
zł.
Gmina chwali się tym, że nie podnosi opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Jak udało się wam to zrobić?
Ich brak wynika z dwóch elementów. Po pierwsze prowadzimy
racjonalną politykę finansową w zakresie gospodarki odpadowej,
a po drugie mamy świadomych mieszkańców, którzy sumiennie
płacą tę daninę. Dzięki temu, że system się bilansuje i zdecydowana większość podchodzi do tematu odpowiedzialnie, stać nas
na to, by konsekwentnie utrzymywać stawkę podatku na stałym
poziomie.
Na koniec chciałem zapytać o to jak postępują prace przy przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach?
To w końcu sztandarowa inwestycja.
Prace zbliżają się do finału i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, iż
będziemy mieli tak nowoczesny, funkcjonalny i piękny obiekt. Jak
tylko prace zostaną już zakończone, a budynek zostanie oddany
do użytku, mieszkańcy zyskają przestrzeń, w której mocno zatętni życie kulturalne gminy.
Dziękuję za rozmowę.
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Z URZĘDU WPROST DO POLITYKI POWIATOWEJ?
Adrian Biel, fot. Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków
Robert Kępa blisko cztery lata spędził u boku wójta Kłomnic,
pracując dla urzędu gminy. Teraz, ten znany w okolicy społecznik, w najbliższych wyborach zamierza ubiegać się o mandat
w radzie powiatu.

W jego okręgu startuje niemalże trzydzieścioro kandydatów,
w tym trzej dotychczasowi radni. Mimo tego liczy, że mieszkańcy
zdecydują się poprzeć nową, młodą osobowość w polityce powiatowej.

W poprzednich wyborach Kępa walczył o fotel wójta. Tym razem
chce zostać radnym powiatowym. Nie jest postacią anonimową.
Od lat aktywnie działa na rzecz regionu, kierując między innymi
Fundacją im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, której jest prezesem. Podczas tegorocznej Krajowej Wystawy Rolniczej i Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie, zarządzana
przez niego organizacja uhonorowana została pucharem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- W życie samorządowe i społeczne Kłomnic i Kruszyny jestem
zaangażowany od wielu lat. Jako młoda i ambitna osoba w swojej
pracy zawsze ukierunkowany byłem na pozytywne zmiany oraz
otwarty na nowe możliwości - przekonuje Kępa. - Zrealizowałem
wiele projektów z obszaru kultury, edukacji, turystyki, sportu i infrastruktury rekreacyjnej, na które skutecznie pozyskałem środki
zewnętrzne zarówno z Unii Europejskiej, jak i w ramach programów ministerialnych. W swojej działalności społecznej i zawodowej wspieram organizacje pozarządowe i aktywnych mieszkańców, dając im szansę rozwoju, pozyskania środków zewnętrznych
i korzystania z możliwości, jakie przynosi zmieniający się świat.
Jestem przekonany, że mieszkańcy wybiorą zmiany i nowe możliwości - dodaje kandydat.

Okręg wyborczy prezesa Kępy obejmuje dwie sąsiadujące ze sobą
gminy. To Kłomnice i Kruszyna. Informacja, że będzie zabiegał
o zaufanie miejscowych wyborców nie była zaskoczeniem. Dlaczego jednak tym razem postanowił podjąć próbę wejścia na powiatowy szczebel samorządu?
- Zdecydowałem się na start w wyborach do powiatu ponieważ
nie mogę zaakceptować faktu, że samorząd powiatowy rządzony
jest od wielu lat przez ten sam układ polityczny. Przestał spełniać swoje funkcje - argumentuje Robert Kępa. - Z niepokojem
obserwuję brak skutecznych działań związanych z ratowaniem
transportu publicznego oraz ochroną przeciwpowodziową. Działania związane ze wsparciem rodziny, współpracą z organizacjami społecznymi oraz rozwojem inicjatyw kulturalnych od ponad
dekady opierają się na tym samym i nie wykorzystują możliwości,
jakie przynoszą nowe uwarunkowania prawne. Największy mój

Jakimi sprawami chce się zająć kiedy zdobędzie mandat radnego?

niepokój budzi sytuacja związana z infrastrukturą. Z jednej strony
mamy propagandę sukcesu związaną z budową dróg przy udziale środków rządowych lub gminnych, z drugiej strony kilometry
dziurawych i rozsypujących się dróg, brak chodników oraz bezpiecznych przejść dla pieszych. Musimy to zmienić - podkreśla.

PAMIĘTAJĄ O BOHATERACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

- Moim priorytetem będzie inicjowanie działań dających szansę
rozwoju mieszkańcom i organizacjom społecznym - deklaruje. - Dziś na wsparcie starostwa powiatowego mogą liczyć tylko
wybrani. Doprowadzę do tego, że samorząd powiatowy zacznie
rozmawiać z mieszkańcami, konsultować z nimi najważniejsze
decyzje. Wykorzystując możliwości jakimi są nowe programy rządowe oraz nowy okres programowania Unii Europejskiej, doprowadzę do poprawy infrastruktury drogowej i przeciwpowodziowej na naszym terenie - mówi Robert Kępa.

SIEDEM ORKIESTR
W PRZEGLĄDZIE
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
16 września w Kłomnicach odbył się III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Impreza, którą wspólnie organizowała gmina ze
starostwem, obfitowała w szereg muzycznych atrakcji.
Wydarzenie rozpoczęło się od przemarszu orkiestr spod siedziby
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach, na błonia przy miejscowej hali sportowej. To tam dokonano uroczystego otwarcia.
Godzinę później rozpoczęły się koncerty orkiestr dętych z terenu
powiatu częstochowskiego. Przewidziano także czas na występ
rodzimych muzyków.
W trakcie przeglądu, uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji w sumie siedmiu ekip. Oprócz wspomnianej wcześniej drużyny z Kłomnic, gminę odwiedzili artyści z Dąbrowy Zielonej, Konopisk, Lelowa, Rędzin, Mykanowa i Poczesnej.
Spotkaniu towarzyszyło wesołe miasteczko i mała gastronomia.
Dla starszych widzów przygotowano z kolei miasteczko piwne.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
Partyzanckim Biegiem na Orientację, młodzi ludzie z terenu
gminy, uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy Szarych Szeregów. Wydarzenie miało miejsce 17 września.

Podczas biegu na dystansie 2,5 km w garnkowskim lesie, uczestnicy mieli do wykonania szereg sprawnościowych zadań. Podczas
zawodów nie brakowało emocji, a także prawdziwej drużynowej
rywalizacji.

Do rywalizacji stanęło trzynaście drużyn reprezentujących placówki oświatowe z Garnka, Kłomnic, Konar, Rzerzęczyc, Skrzydlowa, Witkowic i nieznanicką świetlicę środowiskową.

Bieg był wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Gminy Kłomnice,
Fundacji na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, Jednostki Strzeleckiej Warszyc oraz szkół z Garnka i Rzerzęczyc.
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ILE ZAINWESTOWANO W GMINĘ?

Piotr Biernacki, fot.. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Wielokilometrowe odcinki sieci wodociągowej, kanalizacja, modernizacja dróg i chodników, rewitalizacja należących do gminy
budynków, a także termomodernizacja szkół i budowa stref rekreacji. Zagospodarowano też zalew, utworzono nową świetlicę
środowiskową, powstało pierwsze Centrum Społeczno-Kulturalne.
Takie właśnie zadania inwestycyjne zdominowały cztery lata mijającej kadencji samorządu w Koniecpolu. Lokalne władze wydały
na nie 27 mln zł, z czego lwią część stanowiły dofinansowania zewnętrzne. Ich wysokość sięgnęła 21 mln zł. Niemały wkład w poprawę infrastruktury na terenie gminy, wniosło również starostwo. To łącznie ponad 15 mln zł, co ewidentnie świadczy o dobrej
współpracy z powiatem.
Mijająca kadencja dla Koniecpola jest symbolem tego, jak w bardzo krótkim czasie można wyprowadzić gminę z nie lada tarapatów. Co więcej, tak ukształtować politykę inwestycyjną i promocyjną gminy, by dziś mogła być zaliczana do grona tych z powiatu,
które pretendują do miana liderów. Nie było to łatwe zadanie, ale
miejscowemu burmistrzowi udało się niemal wszystko to, co wyznaczył sobie w chwili przejmowania sterów po poprzedniku.
Ryszard Suliga zaczynał z 16 mln zł długu na koncie urzędu
i wdrożonym planem naprawczym, który musiał restrykcyjnie
realizować. Nie było mowy o podejmowaniu jakichkolwiek przedsięwzięć modernizacyjnych, bo i gmina nie mogła się wspierać
żadnymi kredytami czy pożyczkami, które wspomogłyby ten proces. A wygospodarowanie oszczędności w budżecie, które posłużyłyby jako wkład własny do chociażby projektów unijnych, przy
rozchwianych finansach i ogromnych wydatkach bieżących było
mało realne. Dziś włodarz nie chce już wspominać tych nerwowych czasów. W połowie tego roku dług Koniecpola wynosił jedyne 6,1 mln zł.
- Nie ma się co oglądać za siebie. Z optymizmem patrzymy
w przyszłość. Budżet jest stabilny, pozyskujemy kolejne środki
unijne, kończymy rozpoczęte zadania i opracowujemy plany następnych. Do zrobienia jest jeszcze naprawdę wiele. I to zarówno w sferze majątku gminy jak i społecznej. Poprawę widać na
każdym kroku. Myślę, że mieszkańcy też ją wydatnie odczuwają
– mówi burmistrz Ryszard Suliga.
W okresie mijającej kadencji, kierowany przez niego urząd zrealizował kilkadziesiąt przedsięwzięć inwestycyjnych. Zarówno tych
na terenach miejskich, jak i wiejskich.

W 2015 roku udało się dokończyć tylko jedno zadanie. Za 420
tys. zł wyremontowano ponad kilometrowy odcinek drogi w relacji Stanisławice-Okołowice. 333 tys. zł na ten cel pochodziło
ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
z programu tzw. powodziówek.
Kolejny rok to skuteczna walka o pozyskanie pieniędzy na budowę wodociągów i rozpoczęcie pierwszych robót z tym związanych. Za wygospodarowane 430 tys. zł gmina zrobiła kompleksowy projekt budowlany dla trzech zadań. Przy wsparciu 1,9 mln zł
z budżetu państwa i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, odcinki zyskała Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże i Oblasy. Pociągnięto również nitkę
od Teresowa do Załęża. Łącznie przeznaczono na te zadania 2,3
mln zł.
Prace wodociągowe kontynuowano i w kolejnym roku, ale już na
dużo większa skalę. Za 5,4 mln zł zlecono zaprojektowanie i ich
wybudowanie w miejscowościach Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski-Pękowiec i Teodorów. Dotacja z WFOŚiGW
oraz budżetu centralnego wyniosła w tym przypadku 5,1 mln zł.
Zaczęto pozyskiwać pieniądze z funduszy unijnych i realizować
budowę sieci kanalizacyjnej. Tak było w przypadku ulic Słowackiego, a także Żeromskiego-Chrząstowska w Koniecpolu czy też
pierwszego etapu kompleksowej budowy infrastruktury podziemnej w dzielnicy Słowik. Tylko na te trzy wieloletnie działania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
zdobyto 5,5 mln zł. Kolejne 1,4 mln pozyskano z WFOŚiGW. Gmina
ze swej strony wydatkowała więc 3,8 mln zł.
W 2017 przebudowano także kilka szlaków. Za środki własne
zrobiono ulicą Stanisławską w Okołowicach, a także Działkową
i Ogrodową w Koniecpolu. Z kolei przy udziale 223 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, za 450 tys. zł wybudowano
drogę dojazdową do pól w Luborczy. Kolejne 480 tys. zł przeznaczono na remont półtorakilometrowego odcinka drogi w relacji
Kolonia i Rudniki-Piaski. Gmina ze swej strony dorzuciła tutaj
jednak tylko 100 tys. zł. 380 tys. zł stanowiły pieniądze przekazane od wojewody.
W ubiegłym roku oddano do użytku pierwszy ze zmodernizowanych gminnych budynków. Dzięki 460 tys. zł dotacji z funduszy
unijnych, wyremontowano i dostosowano pod potrzeby mieszkań
socjalnych hotel przy ulicy Tarchalskiego. Zadanie kosztowało
540 tys. zł.
Istny wysyp inwestycji przypadł jednak na rok bieżący. Nie tyl-

ko kontynuowano wspomniane wcześniej zadania kanalizacyjne,
ale rozpoczęto realizację kolejnych kilkunastu projektów. Przede
wszystkim rewitalizacyjnych. Takie inicjatywy objęły zdegradowane budynek przy ulicy Szkolnej, który będzie służył potrzebom
świetlicy środowiskowej. Na remont pozyskano 236 tys. zł unijnego wsparcia oraz 86 tys. zł z programu Senior+. Obok dzieci i młodzieży swoją przestrzeń znajdą tam bowiem i starsi mieszkańcy.
Dziesięć razy tyle, czyli 2,6 mln zł, zdobyto na przebudowę budynku jednostki OSP w Koniecpolu, która także mieści się przy
wspomnianej już ulicy Szkolnej. Po zakończonej renowacji będzie
się tam mieściło również Centrum Społeczno-Kulturalne. Kolejne
1,8 mln zł z Unii przysłużyło się trwającej obecnie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu.
Prace upiększające objęły także tereny miejscowego zbiornika
wodnego. Na zagospodarowanie terenu pozyskano 196 tys. zł,
a kolejne 70 tys. zł środków zewnętrznych pozwoliło zbudować
infrastrukturę turystyczną.
Z pieniędzy budżetowych wybudowano ponadto łącznik od szkoły do hali sportowej w Koniecpolu oraz przeznaczono ponad 1
mln zł na przebudowę kilku dróg. Powstały Tartaczna, Piaskowa,
Chrząstowska i Zamkowa w Koniecpolu, a w Okołowicach – ulica Niwa. Ze wsparciem 215 tys. zł z FOGR-u zrobiono ulicę Spółdzielczą w Łysinach, a pół miliona z MSWiA pozwoliło zrealizować
pierwszy etap budowy drogi na odcinku Zagacie-Stefanów-Luborcza.
Zainwestowano też w oświetlenie uliczne. Nowe lampy stanęły
w Koniecpolu na ulicy Fredry, Norwida, Żeleńskiego, Gruszeckich
i Krasińskiego. Z kolei na projekt rozwoju e-usług wystarano się
o 518 tys. unijnego wsparcia.
- Nie ulega wątpliwości, że tych zadań i środków zewnętrznych
pozyskaliśmy w czasie tych czterech lat bezprecedensową ilość.
To nawet więcej niż zakładałem na początku kadencji. W kolejce
stoją następne projekty do realizacji. Mamy jeszcze jeden projekt
kanalizacyjny, na który podpisaliśmy umowę o dofinansowanie.
Sięgnie ono kwoty 1,9 mln zł. Jest to kolejny etap budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik. Ponadto chcemy wybudować żłobek
i nowe przedszkole. Szykujemy już plany modernizacji kolejnych
placówek oświatowych. Przed nami jeszcze wiele modernizacji
dróg. Liczę, że ten znakomity trend uda nam się utrzymać i kolejnych latach, by mieszkańcy mieli piękne otoczenie do życia,
a firmy chętnie inwestowały u nas duże pieniądze – komentuje
burmistrz Suliga.
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ŚWIĘTOWALI STULECIE JEDNOSTKI
Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Przedostatni weekend września stał się okazją do obchodów
setnej rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej Koniecpol II. Ceremonia była tym bardziej wyjątkowa, że odbyła
się przed odrestaurowanym gmachem Centrum Społeczno-Kulturalnego. W tym właśnie zrewitalizowanym budynku swą nową
siedzibę mają również strażacy.
Jak zawsze przy takich okazjach, wydarzenie rozpoczęła msza
święta w kościele pw. św. Michała Archanioła. Koncelebrował ją
wikariusz generalny archidiecezji kieleckiej ks. prałat Dariusz Gącik, proboszcz parafii - ks. prałat Kazimierz Bogdał oraz kapelan
strażaków - ks. Marcin Malarecki.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się na plac przy
ulicy Szkolnej. Chwilę po wciągnięciu flagi państwowej na maszt,
organizatorzy przywitali mieszkańców i gości, wśród których nie
zabrakło przedstawicieli parlamentarzystów, strażackich organizacji związkowych czy samorządowców z gminy, powiatu i województwa.
Burmistrz Ryszard Suliga, jednostka OSP Koniecpol II oraz jej
prezes Bogusław Stolarski zostali odznaczenia Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Straż uhonorowano
również Złotym Znakiem Związku OSP RP. Za zasługi dla pożarnictwa odznaczono też druhów, wicestarostę częstochowskiego
oraz lokalnego włodarza.
- To była niezwykła uroczystość. Sto lat bezinteresownej służby naszych strażaków i dbania o bezpieczeństwo mieszkańców,
niejednokrotnie z narażeniem własnego życia, musiało zostać
należycie uhonorowane. Cieszę się, że jako mieszkańcy, mogliśmy podarować im piękną remizę. Nowoczesną przestrzeń, której zawsze im brakowało. To im się po prostu należało i cieszę
się, że podołaliśmy w tak szybkim czasie temu zadaniu. Będzie
służyć druhom, a centrum kulturalne będzie z kolei integrować
mieszkańców. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu – mówi
burmistrz Ryszard Suliga.

ZASZCZEPILI LISY. W TEN SPOSÓB WALCZĄ Z WŚCIEKLIZNĄ
Adrian Biel, fot. Pixabay
Pod koniec września w regionie przeprowadzona została akcja
szczepienia wolno żyjących lisów.
Wykorzystane zostały w tym celu samoloty, które nad zielonymi
obszarami zrzucały specjalną przynętę. Miała ona postać małych
brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Na ile to skuteczna
metoda?
Jak informuje Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, zapach
przynęty lisy wyczuwają z odległości około ośmiuset metrów.
Wystarczy, że zwierzęta przegryzą zatopioną w niej kapsułkę zawierającą szczepionkę. Wówczas, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową czworonoga, dojdzie do skutecznego zaszczepienia.
W całym województwie śląskim wyłożonych zostało w ten sposób ponad 202 tys. dawek wspomnianego preparatu. Zostały one
zrzucone nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi jak na przykład pola, łąki czy ogródki działkowe.
Służby weterynaryjne apelują, by w przypadku znalezienia szczepionki nie podnosić jej z ziemi.

- Zapach pozostawiony przez człowieka sprawia, że staje się ona
nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa
tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać
zwierząt domowych na tereny zielone - podkreślają.
Ten sposób szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdził

się na przestrzeni lat jako najskuteczniejsza metoda zwalczania
wścieklizny w Europie. Wykładanie szczepionek w województwie
śląskim odbywa się od 1995, dwa razy w ciągu roku. Dzięki temu,
na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, stwierdzono zaledwie kilka przypadków wścieklizny u dzikich zwierząt.
REKLAMA
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UKOŃCZONO BUDOWĘ CHODNIKA W KOBYŁCZYCACH

ZASŁUŻENI DLA GMINY, ZASŁUŻENI DLA WOJEWÓDZTWA
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów
Dobiegła końca jedna z tegorocznych inwestycji starostwa na
terenie gminy. Bardzo ważna przede wszystkim dla mieszkańców Kobyłczyc. Niemal sześciuset metrowy chodnik wzdłuż
drogi powiatowej znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa
pieszych na tym ruchliwym odcinku.
Przetarg na to zadanie rozstrzygnięty został już pod koniec
kwietnia. Z grona ośmiu oferentów, którzy wzięli w nim udział,
najkorzystniejsze warunki zaproponowała spółka Pol-Bruk. Firma
zrealizowała modernizację za blisko 580 tys. zł, a chodnik objęła siedmioletnią gwarancją. Poza ułożeniem nawierzchni ścieżki,

ulepszono również infrastrukturę drogi, która zyskała odwodnienie poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej.
Tegoroczne prace były kontynuacją budowy szlaku, którego
pierwszy etap wykonano przed rokiem.
– Gmina w znacznym stopniu współfinansowała inwestycję. Zawsze chętnie dokładamy pieniędzy do zadań powiatowych na naszym terenie. Zyskują przede wszystkim nasi mieszkańcy, a zmodernizowana infrastruktura znacząco poprawia bezpieczeństwo
oraz wpływa na dobry wizerunek samorządu – mówi wójt Tomasz
Gęsiarz.

NOWA DROGA DO OCZYSZCZALNI

Doroczne Święto Jabłka, połączone z gminnymi dożynkami, stało się okazją do podziękowań nie tylko za urodzaj zbiorów, ale
również za wieloletnią pracę tym sołtysom, którzy lokalnej społeczności poświęcili ponad dwadzieścia lat służby.
Z inicjatywy wójta Tomasza Gęsiarza, siedmiu przedstawicieli
jednostek pomocniczych gminy zostało wyróżnionych Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Złote trafiły do trzech sołtysów pełniących funkcję już od 1994.
To Marian Jaksender z Brzyszowa, Zbigniew Bigosiński z Mstowa
oraz Jerzy Siwek z Zawady. Kolejnym nagrodzonym został Tadeusz Rubik, który pracował na rzecz miejscowości Krasice do 2015
roku.
Srebrne odznaki przypadły z kolei Jerzemu Szymczykowi ze Srocka, Stanisławowi Sewerynowi – byłemu sołtysowi miejscowości
Wancerzów i Rajsko oraz Bogusławowi Knysakowi z Małus Wielkich.
– Urząd sołtysa jest bardzo mocno zakorzeniony w świadomości
mieszkańców. Odznaki te to wyraz podziękowania tym, którzy
poświęcili się dla społeczności lokalnych, nie tylko poprzez wykonywanie zadań administracyjnych – mówi wójt Tomasz Gęsiarz.
– Ponad dwudziestoletnia praca, piastując funkcję, która pochodzi przecież z wyboru, najdobitniej świadczy o wielkim uznaniu
i zaufaniu mieszkańców dla tych osób. Dobry sołtys to również
znakomity organizator, który potrafi angażować, motywować
i przekonywać do modernizacji miejscowości. To od nich zaczyna
się rozwój naszej gminy – dodaje z uznaniem włodarz.

WYBITNY TENOR ZAWITA
DO GMINY Z KONCERTEM
Adrian Biel, fot. Pixabay
Adrial Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
Droga, która prowadzi do oczyszczalni ścieków oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaskrowie, zyskała
nową nawierzchnię.
Na remont siedmiuset metrowego odcinka gmina otrzymała dofinansowanie z województwa. Sięgnęło ono połowy kosztów całego

zadania. Zakres robót objął między innymi wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z utwardzeniem poboczy, a także wymianę
nawierzchni gruntowej na bitumiczną.
Wyremontowany odcinek posiadał wcześniej głębokie wyboje
i nierówności. Niejednokrotnie w czasie opadów i roztopów przejazd tą drogą był niemożliwy.

W CEGIELNI ZAKOŃCZONO PORZĄDKI PRZY ZBIORNIKU WODNYM

W drugą niedzielę października do Mstowa przyjedzie Bogusław Morka. Wraz z orkiestrą kameralną wystąpi w miejscowej
hali sportowej.
Artysta obdarzony jest niezwykłym głosem o wyjątkowo ciepłej
barwie. Przez znawców nurtu, w którym się porusza, uważany
jest za najlepszego tenora śpiewającego w tradycji włoskiego bel
canta. Do spopularyzowania jego kunsztu przyczyniły się liczne
nagrania. Zarówno te radiowe jak i telewizyjne. Bogusław Morka
jest absolwentem stołecznej Akademii Muzycznej. Będąc jeszcze
na trzecim roku studiów podjął współpracę z Teatrem Wielkim
w Warszawie.
Przed mstowską publicznością tenor wystąpi w towarzystwie
orkiestry kameralnej Bogna Band. Początek koncertu zaplanowano na godz. 17, a odbędzie się on w hali sportowej zlokalizowanej przy szkole podstawowej przy ulicy Partyzantów. Dzięki
pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Niepodległa”, wstęp na to wydarzenie jest wolny.
- To będzie ciekawa impreza. Miałem okazję być na koncercie
Bogusława Morki w Filharmonii Częstochowskiej i słysząc skalę
oraz barwę głosu tego artysty gwarantuję, że będzie to coś niesamowitego - zachęca wójt Tomasz Gęsiarz.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
Zakres przeprowadzonych prac objął między innymi wykonanie
chodnika z kostki brukowej przy kapliczce.
Od zbiornika do targowiska, na długości około stu metrów, z wy-

korzystaniem płyt ażurowych umocnione zostały również skarpy
rowu. Z destruktu wykonano parking, a także zamontowano brakujące elementy ogrodzenia panelowego przy zbiorniku.
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KRZYSZTOF UJMA:

STARAM SIĘ TAK KIEROWAĆ GMINĄ, BY WSZYSTKIM DOBRZE SIĘ ŻYŁO
Adrian Biel, fot. Adrian Biel
Z wójtem Poczesnej rozmawiamy o tym co udało się zrealizować
w bieżącej kadencji, a także o planach na najbliższą przyszłość.
Rządzi pan gminą nieprzerwanie od trzech kadencji. Gdzie leży
źródło tego sukcesu?
Kiedy w 2006 roku po raz pierwszy objąłem urząd wójta gminy,
przedstawiłem wówczas program jej zrównoważonego rozwoju. Przez te wszystkie lata, z żelazną konsekwencją, staram się
go realizować. Tak, aby nieustannie poprawiał się komfort życia
mieszkańców. Staramy się, aby gmina była miejscem wyjątkowym, w którym po prostu chce się mieszkać. Wiele pilnych do realizacji spraw już zakończyliśmy, inne są jeszcze kontynuowane.
Tak jest na przykład z kanalizacją, ale proszę mi wierzyć, że także
i ten temat doprowadzimy z sukcesem do końca.
Na jakim etapie znajduje się realizacja tego zadania?
Środki finansowe, które pozyskaliśmy z zewnątrz, pozwoliły
stworzyć sieć kanalizacyjną w zachodniej i centralnej części gminy. Na dzień dzisiejszy wybudowano blisko 40 km sieci. Do kanalizacji przyłączyło się ponad 1700 domostw. Dążę do tego, aby cała
gmina została skanalizowana. Dla części wschodniej gminy przygotowywana jest właśnie dokumentacja techniczna, na podstawie
której będziemy realizować budowę oczyszczalni w miejscowości
Słowik.
A jakby miał pan krótko podsumować mijającą kadencję to na
jakich aspektach chciałby się pan skoncentrować?
Ilość realizowanych inwestycji jest tak szeroka, że nie da się tego
podsumować kilkoma zdaniami, ale postaram się to usystematyzować. W ostatnich latach duży nacisk kładliśmy choćby na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście infrastruktury
drogowej. Wybudowaliśmy nowe chodniki. Powstało ich około
siedmiu kilometrów w takich miejscowościach jak Bargły, Brzeziny Kolonia, Michałów, Nierada, Kolonia Poczesna i Wrzosowa.
W Nieradzie, Kolonii Poczesna i Wrzosowej dalej kontynuujemy
prace, ale już w innych miejscach. W realizacji są również ciągi
piesze w Hucie Starej A czy Poczesnej.
A jak z drogami i poboczami?
Także i te sukcesywnie remontujemy. W minionych czterech
latach wyremontowaliśmy drogi w Brzezinach Kolonii, Brzezinach Nowych, Hucie Starej A, Korwinowie, Mazurach, Słowiku,
Sobuczynie i Zawodziu. Kontynuujemy prace w Korwinowie, Słowiku i Zawodziu. Remonty dróg trwają też w Hucie Starej B, Nowej Wsi i Wrzosowej. Dodam tylko jeszcze, że w przyszłym roku
czeka nas remont chodnika i dalszej części klinkierówki w Nowej
Wsi. Powstają parkingi, ronda - jak na przykład te w Zawodziu
czy we Wrzosowej. W ostatniej z wymienionych miejscowości
zainstalowaliśmy sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych.
W miejscach najbardziej niebezpiecznych instalowany jest monitoring. Działa on już w czterech sołectwach, a kolejne kamery
pojawiać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.
W waszej strategii rozwoju gminy przeczytałem, że 66 proc.
mieszkańców dobrze ocenia poziom bezpieczeństwa. Kolejne 13
proc. nawet bardzo dobrze. To imponujący wynik, tylko zastanawia mnie, jak to zmierzyliście?
Te dane powstały w oparciu o przeprowadzone ankiety do wspomnianej przez pana strategii rozwoju. Oczywiście cieszy mnie tak
wysoka ocena jaką dali respondenci, ale oczywiście nie zamierzamy spoczywać na laurach i cały czas trzymamy rękę na pulsie. Tym bardziej, że 13 proc. ankietowanych osób poziom bezpieczeństwa oceniło na dostateczny, a 8 proc. dało negatywne
noty. Zależy mi na tym, by ta statystyka wypadła jeszcze lepiej
w przyszłości. Dodam jeszcze tylko w kontekście bezpieczeństwa
drogowego, że w newralgicznych miejscach zainstalowaliśmy
znaki ostrzegawcze i sygnalizację świetlną. Mam tu głównie na
myśli niebezpieczne przejście w Nieradzie, przejście dla pieszych
we Wrzosowej przy trasie DK1 czy pulsujące światła w nowej Wsi.
W chwili obecnej dla mieszkańców tej miejscowości zabiegam
o stworzenie bezpiecznego przejścia przy ulicy Kopalnianej.
Jeden z mieszkańców, który porusza się na wózku inwalidzkim,

w mailu do redakcji zwracał uwagę na to, że nadal w gminie jest
sporo barier architektonicznych. Czy ma pan pomysł jak je zniwelować?
Ależ panie redaktorze, cały czas to robimy. W szkole w Poczesnej zamontowana została platforma, właśnie z przeznaczeniem
dla osób na wózkach. W podstawówce w Hucie Starej B zainstalowaliśmy z kolei windę. Wiem, że to istotny problem, dlatego
w najbliższym czasie znikną bariery architektoniczne w innych
budynkach użyteczności publicznej. Mam tu między innymi na
myśli szkołę we Wrzosowej, a także budynek urzędu gminy.
Dziesięć lat temu wprowadziliście na terenie gminy Program
Ograniczenia Niskiej Emisji. Jakie są jego efekty i czy program
dalej jest rozwijany?
Program działa i oczywiście cały będzie kontynuowany. Od 2011
roku udzielamy dofinansowania do inwestycji związanych ze
zmianą systemu ogrzewania na rzecz proekologicznych rozwiązań. Z programu skorzystało do tej pory ponad pół tysiąca gospodarstw.
W tym roku ruszyła w końcu budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie. Mieszkańcy dość długo musieli
czekać na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.
To prawda, ale już niedługo będą oni przyjmowani w nowoczesnych i świetnie wyposażonych gabinetach. Dodam jeszcze, że
w planach mamy również modernizację placówki we Wrzosowej.
Dla naszych mieszkańców chcemy też uruchomić gabinety do
rehabilitacji. Z rozmów z naszymi seniorami wiem, że jest to dla
nich niezwykle ważne. Mając świadomość jak ważna jest profilaktyka, prowadzimy szereg działań ukierunkowanych na zapobieganie właśnie, głównie uzależnieniom.
Dobrą alternatywą dla wszelkich używek jest sport i rekreacja.
Jaką ofertę dla mieszkańców ma tutaj gmina?
W każdym sołectwie zbudowana została siłownia zewnętrzna. Powstało także wiele placów zabaw. Kto tylko ma ochotę może swobodnie korzystać z orlików czy z naszej nowoczesnej hali sportowej. Przygotowujemy sieć ścieżek rowerowych. W ubiegłym
roku powołaliśmy osobę odpowiedzialną za koordynację i rozwój
ruchu rowerowego w naszej gminie. Nie zapominamy o seniorach. Konsekwentnie wdrażany jest Wieloletni Program „Senior+”.
Celem tego projektu jest wsparcie starszych mieszkańców przez
prowadzenie dziennego Domu Seniora w Hucie Starej B. Gmina
we współpracy ze Stowarzyszeniem Stacja Rozwoju „Słowikor”,
realizuje projekt pod nazwą „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”.

Wkrótce zakończone zostaną prace adaptacyjne pomieszczeń we
wspomnianym obiekcie. 1 grudnia chcemy uruchomić tam żłobek
dla dzieci z terenu całej gminy. Wszystkie szkoły, w ramach zajęć pozalekcyjnych, mają zapewniony transport do Częstochowy
na basen. Działają u nas klasy sportowe. W tym roku w klasach,
w których liczba uczniów przekracza czternaście osób, dokonaliśmy podziału tych klas podczas zajęć z języka angielskiego, a dodatkowa godzina pracy nauczyciela płacona jest z budżetu gminy.
Co roku z własnego budżetu gmina dofinansowuje oświatę kwotą
sięgającą około 15 mln zł.
Podsumowując, co urząd gminy zamierza jeszcze zrobić w najbliższej przyszłości?
Mamy już, praktycznie dla całej gminy, uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego. Powstały też plany zagospodarowania terenów inwestycyjnych przy budowanej autostradzie
A1, więc kolejne działania będziemy koncentrować na ściągnięciu w ten rejon przedsiębiorców. W Słowiku wybudowana zostanie sala gimnastyczna wraz z częścią dydaktyczną, natomiast
w Poczesnej powstanie nowe przedszkole. Na ten przejściowy
czas, w ciągu kilku miesięcy uruchomimy dla przedszkolaków
pomieszczenia dydaktyczne po byłym gimnazjum. Wkrótce rozpoczniemy także budowę krytej pływalni, a w Hucie Starej B zrealizujemy modernizację obiektu sportowego wraz z basenem.
W Zawodziu przy ulicy Kolejowej wybudowany zostanie kompleks
sportowo-rekreacyjny, a do użytku zostanie oddane Lokalne
Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie. W Poczesnej powstanie
centrum rekreacyjno-usługowo-handlowe. Planujemy też budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Projekt realizowany będzie w Hucie Starej B. By ułatwić ludziom życie, urząd
gminy będzie także czynny w soboty. Pracować będą urzędnicy
tych referatów, które cieszą się największym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Wyremontujemy świetlicę środowiskową
w Brzezinach Nowych oraz kontynuowana będzie modernizacja
osiedli mieszkaniowych w Hucie Starej B, Nowej Wsi i Wrzosowej.
Poważnie rozważamy również wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Pomysłów widzę nie brakuje, oby tylko starczyło determinacji
i energii do ich wprowadzenia.
Jestem przekonany, że dzięki wspólnej ciężkiej pracy całego samorządu, sołtysów, a także organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych uda się to wszystko zrealizować.
Dziękuję za rozmowę.

STWORZYLI PRZESTRZEŃ DLA SENIORÓW I MŁODZIEŻY
Piotr Biernacki
W Słowiku otwarto klub seniora oraz świetlicę środowiskową
dla dzieci i młodzieży. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu osób działających w Stowarzyszeniu Stacja Rozwoju „Słowikor”. Organizacja na realizację przedsięwzięcia „Aktywni
seniorzy i zdolna młodzież” pozyskała dofinansowanie unijne.
Inicjatywę wsparła również gmina.

Na stworzenie placówki oraz realizację zamierzonych w projekcie
działań, do końca stycznia 2020 roku przeznaczone zostanie 570
tys. zł. Klub seniora, w którym obecnie działa dwadzieścia pięć
osób, oferuje cały szereg atrakcji aktywizujących starsze osoby.
Będą warsztaty zdrowego żywienia, spotkania z dietetykiem, ale
i również wyjazdy do kina, teatru czy na basen. Planowana jest też
organizacja wycieczek oraz zajęć sportowych.

Z kolei w świetlicy środowiskowej, dedykowanej dzieciom i młodzieży od siódmego do szesnastego roku życia, organizowane
będą kursy języka angielskiego oraz cała paleta rozwojowych
zajęć edukacyjnych. Przyczynić ma się do tego zakupiony sprzęt
multimedialny i informatyczny.
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W PRZYROWIE

SKUTECZNOŚĆ MIERZONA MILIONAMI
Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel
Mijającą kadencję, samorząd Przyrowa może bez cienia wątpliwości zaliczyć do szczególnie udanych. W majątek gminy udało
się zainwestować prawie 13 mln zł, z czego 8,3 mln zł tj. 64 proc.
to zdobyte na zamierzone cele środki zewnętrzne. Głównie
z funduszy unijnych. Co więcej, prawie 4,6 mln zł na modernizację infrastruktury na terenie gminy przeznaczyło starostwo
powiatowe.
W 2015 roku wydatki majątkowe sięgnęły kwoty 1,9 mln zł. Rok
później nieco spadły, do wysokości 1,4 mln zł. W ubiegłym roku
skoczyły do poziomu 3 mln zł, a w tegorocznej uchwale budżetowej na inwestycje przeznaczono aż 6,5 mln zł.
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, urzędnikom kierowanym przez wójta Roberta Nowaka, udało się zdobyć 4 mln zł.
Kolejny 1 mln pochodziły Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. Resztę stanowiły dotacje z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na co poszły wspomniane pieniądze? Głównie na przebudowę
dróg lokalnych i chodników oraz na dwa duże projekty budowy
kanalizacji. Sporo środków przeznaczono również na zadania
społeczne.
W pierwszym roku obecnej kadencji wykonano dwa zadania drogowe. Chodnik zyskała ulica Słoneczna w Woli Mokrzeskiej oraz
zmodernizowano drogę transportu rolnego w miejscowości Kopaniny. Gros środków przeznaczono na budowę infrastruktury
informatycznej. Na realizowany pod egidą Częstochowy projekt
e-region kosztował niemal 1 mln zł.
W kolejnym roku, do remontu poszło sześć dróg w Przyrowie.
Pas drogowy ulicy Częstochowskiej gmina zmodernizowała ze
środków własnych. Kosztowało to 67 tys. zł. Ale już pięć kolejnych
szlaków zmodernizowano dzięki wsparciu 623 tys. zł z PROW.
Chodzi o ulice Filtrową, Nadrzeczną, Stromą, Sportową i Leśną.
Z tego samego projektu powstała jeszcze ulica Miła w Smykowie,
a dzięki wsparciu 50 tys. zł z FOGR-u udało się wykonać również
drogę wewnętrzną w tej miejscowości.
Rok 2017 to przede wszystkim rozpoczęcie dużych zadań budowy infrastruktury sanitarnej. Ze wsparciem WFOŚiGW udało się
wykonać odcinki sieci w Wiercicy oraz Zalesicach. Kolejny projekt dotyczył Sygontki i Zalesic. Na ten pozyskano niemal 2 mln zł
z PROW. Wystartowała również budowa kanalizacji w Staropolu.
Na ten cel na konto gminy wpłynęło 1,02 mln zł, które pozyskano
z RPO. Całe zadanie to z kolei koszt blisko 1,8 mln zł.
Pomimo tak dużych inwestycji w kanalizację, nie zapomniano
o budowie kolejnych odcinków dróg. Ponownie ze wsparciem
623 tys. zł z PROW przebudowywano szereg szlaków, w tym między innymi ulice Słoneczną, Rolniczą i Ogrodową w Przyrowie.

W Smykowie zadaniem objęto ulicę Prostą i Stawową, a w Woli
Mokrzeskiej – ulicę Rzeczną. Całe zadanie to koszt 788 tys. zł.
Tegoroczny budżet to przede wszystkim dokończenie rozpoczętych w minionym roku inwestycji kanalizacyjnych. Sama dotacja z budżetu dla Gminnego Zakładu Komunalnego, który prowadzi budowy, to wydatek rzędu 4,2 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł
przeznaczono na infrastrukturę drogową. I w tym przypadku ze
wsparciem z PROW. 523 tys. zł pozyskano na modernizację ulic
w Zalesicach. Nowe nawierzchnie oraz chodniki powstały w ciągu
ulicy Nadrzecznej, Kolejowej, Zielonej oraz Mokrej. Ze wsparciem
środków pochodzących z FOGR-u wkrótce rozpocznie się budowa drogi w miejscowości Kopaniny. Inwestycja ma kosztować
około 340 tys. zł.

WYBUDUJĄ POMNIK KRÓLOWI KAZIMIERZOWI WIELKIEMU

- Dla naszego niewielkiego samorządu kwestia pozyskiwania
środków zewnętrznych, które współfinansują zadania inwestycyjne, jest absolutnie kluczowa. Bez tych pieniędzy stalibyśmy
w miejscu. Stać by nas było może na wydatki rzędu około 1 mln
zł. rocznie, czyli na bieżące połatanie tego co naruszył ząb czasu. Nie byłoby mowy o jakimkolwiek rozwoju chociaż mamy też
historycznie małe zadłużenie – mówi Robert Nowak, wójt Przyrowa. - Cieszę się bardzo, że wraz z moimi współpracownikami
udaje nam się skutecznie pozyskiwać tak duże pieniądze. Wymaga to wiele czasu, ale efekty i zadowolenie mieszkańców widać
na każdym kroku. Oczywiście, mnóstwo jest jeszcze do zrobienia. Powoli koniecznością staje się budowa nowej oczyszczalnia
ścieków. To będzie bardzo duże zadanie, które już skrupulatnie
przygotowujemy – podkreśla włodarz.

WYTRWALI ZE SOBĄ PÓŁ WIEKU.
NIEKTÓRZY NAWET DŁUŻEJ
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Przyrów
Siedem par z terenu gminy zostało uhonorowanych z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jedna para świętowała
diamentowe gody.
Mieszkańcy, którzy przeżyli wspólnie pół wieku, otrzymali medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które przyznawane
są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji
w imieniu Andrzej Dudy dokonał wójt Robert Nowak. Towarzyszył mu Rajmund Michalik, przewodniczący rady gminy, a także
Dorota Wojciechowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz
ks. kanonika Antoniego Kaczmarka.
O oprawę artystyczną zadbali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie. Po nim włądze gminy podjęły szanownych jubilatów wspólnym obiadem.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
W przyszłym roku mieszkańcy Przyrowa obchodzić będą 650.
rocznicę lokacji miasta. Władze gminy, wraz z powołanym z tej
okazji honorowym komitetem, chcąc uczcić jubileusz planują
wybudować na przyrowskim rynku postument króla Kazimierza III Wielkiego. Niedawno rozpoczęto konsultacje społeczne
w tej sprawie.
Za koncepcję artystyczną odpowiada Pracownia Artystyczna
Orso z Knurowa. Przedstawiła ona wstępnie trzy projekty, na które mieszkańcy mogą głosować w udostępnionej w serwisie internetowym gminy ankiecie.
– Konsultacje mają wyłonić najładniejszą, najbardziej oczekiwaną wizję. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy włączyli się w proces

wyboru ostatecznej wersji monumentu. Pomnik będzie przecież
towarzyszył nam przez kolejne dziesięciolecia. Na trwałe upamiętni święto naszej gminy i piękny jubileusz – mówi wójt Robert
Nowak.
Pierwszą z propozycji jest projekt symbolizujący otwarte drzwi
do Przyrowa. Budowla ma być nowoczesna, o wymiarach 2,4 na
3,1 metrów. Zawierać ma witraże przedstawiające postać króla
oraz motywy herbu gminy i przywileju lokacyjnego. Drugą jest
wykonane z brązu popiersie Kazimierza Wielkiego, posadowione
na granitowym postumencie. Ostatnią z koncepcji, cieszącą się
jak na razie największym uznaniem, jest rzeźba sylwetki średniowiecznego władcy o wysokości blisko półtora metra wykonana
z antracytu, osadzona na wykonanym z porfiru postumencie,
którego wysokość ma sięgać niecałe dwa metry. Zdobyła ona na
tę chwilę 60 proc. wszystkich wskazań.

STANISŁAW GMITRUK:

MATERIAŁ POCHODZI I JEST FINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL

ZAMIERZAM NADAL UCZCIWIE I SKUTECZNIE DZIAŁAĆ
NA RZECZ DOBRA MIESZKAŃCÓW
Piotr Biernacki, fot. Archiwum Stanisława Gmitruka

wie, Myszkowie czy Kłobucku, ale także w takich gminach jak
Mykanów, Konopiska, Mstów, Poczesna, Kamienica Polska, Koziegłowy, Panki, Krzepice, Lelów, Olsztyn, Kłomnice, Żarki, Przystajń, Poraj, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Lipie, Wręczyca Wielka
czy Blachownia. Ważną jednostką organizacyjną jest Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. Działam w radzie społecznej tego szpitala i pomagam tej placówce jak tylko
potrafię. Głównie wnioskując o niezbędne wsparcie finansowe ze
strony władz województwa. Wspieram też działania kulturalne
poprzez pomoc Regionalnemu Ośrodkowi Kultury czy Zespołowi
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Ale nie zapominam również i o obszarach
wiejskich, których dalszy rozwój uzyskuje wsparcie z unijnych
środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020. Ostatnio wiele sołectw z subregionu częstochowskiego
otrzymało pomoc finansową na wybrane przedsięwzięcia w ramach programu inicjatyw lokalnych. Oczywiście nie zapominam
także o mojej dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie, w której jest
już realizowane, ze wsparciem środków europejskich, odwodnienie. To inwestycja oczekiwana przez mieszkańców od ponad trzydziestu lat. Koncentruję się na wspieraniu spraw, które są realne
do wykonania. I podsumowując to co udało się zrobić oceniam, że
moje starania są skuteczne.

Rozmawiamy ze Stanisławem Gmitrukiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego.
Jest pan znanym politykiem w regionie, który od wielu lat działa
na rzecz jego mieszkańców, ale proszę powiedzieć naszym czytelnikom coś o sobie. Przede wszystkim, jakie ma pan doświadczenie samorządowe?
Po raz pierwszy do samorządu kandydowałem jeszcze w 1990
roku. Przez dwie kadencje byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie, będącej jednostką pomocniczą
zarówno rady miasta jak i prezydenta. W 1998 roku po raz pierwszy zostałem częstochowskim radnym. Tę funkcję sprawowałem z przerwą łącznie przez dwie kadencje. Przez te wszystkie
lata działalności nabrałem niezbędnego doświadczenia, które
pozwala skutecznie rozwiązywać problemy istotne dla lokalnej
społeczności. W poprzednich wyborach, cztery lata temu, kandydowałem do Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzięki zaufaniu
jakim obdarzyło mnie ponad 15 tys. wyborców zostałem radnym
wojewódzkim.

Przewodniczący sejmiku to również funkcja reprezentacyjna
związana z koniecznością odbywania szeregu wizyt. W skali całego województwa jest przecież wiele gmin, w których sporo się
dzieje, a jak zapraszają to nie wypada nie pojechać. Jak udaje się
panu godzić te wszystkie obowiązki?

A później przewodniczącym sejmiku. Jak doszło do tego, że
mieszkaniec Częstochowy stanął na czele instytucji, w której
w większości zasiadają przecież radni wywodzący się z miast
Górnego Śląska?
Swój mandat uzyskałem z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po wyborach samorządowych moja partia utworzyła koalicję
z udziałem radnych z klubów Platformy Obywatelskiej i Sojuszu
Lewicy Demokratycznej. W wyniku koalicyjnych ustaleń powierzono mi funkcję wiceprzewodniczącego, a w połowie kadencji
zostałem zgłoszony na stanowisko przewodniczącego sejmiku.
Wolą radnych funkcję tę objąłem w styczniu 2017 roku.
Czy możemy mówić o jednorodności województwa śląskiego?
Czy cały obszar ma wiele cech wspólnych, które go charakteryzują czy jest to jednak konglomerat regionów o różnej charakterystyce?
Dokonując takiej oceny można stwierdzić, że obszar województwa nie jest jednorodny społecznie i kulturowo. Są widoczne różnice wynikające z zaszłości historycznych. Obecny obszar województwa był położony na terenie trzech zaborów. Z tego wynikają
także istniejące jeszcze różnice społeczne i kulturowe. Wiemy, że
w okresie powojennego rozwoju górnictwa i hutnictwa, na Górny Śląsk przyjeżdżali ludzie z całego kraju, tworząc społeczność
określaną jako „gorole”. Subregion południowy, w tym Żywiecczyzna to dawna Galicja, gdzie do dzisiaj przetrwała tradycyjna kultura. Subregion Częstochowski nie jest Śląskiem, jest więc inny
pod względem społecznym niż Górny Śląsk, Zagłębie i Podbeskidzie. Jednak mimo tych historycznych i społecznych odmienności zauważam, że radni z różnych części województwa śląskiego
potrafią skoncentrować się na problemach całego regionu, ważnych dla mieszkańców województwa. Radni sejmiku zorganizowani są w pięciu klubach i ten fakt często powoduje, że problemy
zgłaszane przez zarząd województwa, koalicję lub opozycję, są
powodem wspólnego działania radnych z różnych części województwa, a tym samym zmniejszania w praktycznym znaczeniu
pochodzenia terytorialnego samorządowców.
Jak ocenia pan miejsce regionu częstochowskiego w województwie śląskim?
Częstochowa i Jasna Góra oraz subregion częstochowski są znane w całej Polsce. Tym bardziej nasze miejsce w województwie
śląskim jest znaczące. Częstochowa jest drugim pod względem
liczby mieszkańców miastem w województwie. Jest także ważnym ośrodkiem gospodarczym, akademickim, społecznym i kulturalnym. Jednak to faktyczne znaczenie naszego regionu, jego
potrzeby społeczne muszą być systematycznie przypominane
przez nas radnych. Po to, by te potrzeby mieszkańców regionu
były zaspokajane ze środków województwa na poziomie możliwie najwyższym. Można też oceniać znaczenie subregionu na
podstawie alokacji środków europejskich. Warto nadmienić, że
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WSL na
lata 2014-2020, subregion północny otrzyma pomoc finansową
w kwocie 750 mln złotych. To 5,24 proc. całej alokacji.
Czy to, że nie jest pan mieszkańcem aglomeracji śląskiej nie stanowi pewnej przeszkody w codziennej pracy? Dogaduje się pan
bez problemu ze Ślązakami? Jak się panu pracuje w sejmiku?
Jako przewodniczący sejmiku staram się robić to, co mnie należy.
Do podstawowych, regulaminowych obowiązków przewodniczącego należy organizowanie prac sejmiku, w tym komisji merytorycznych i sesji plenarnych oraz obiektywne prowadzenie obrad
sesji. Zawsze przed posiedzeniami starannie przygotowuję się do
prowadzenia obrad, a pomagają mi kompetentnie w tym zakresie pracownicy kancelarii sejmiku. I właśnie ten zakres działań
jest podstawą do stwierdzenia, że dobrze przebiega współpraca
z radnymi, także tymi zamieszkałymi w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Często przypominam, że wybrany zostałem w regionie

częstochowskim, wykazuję aktywność na rzecz naszego regionu,
co jest przyjmowane z akceptacją zarówno przez zarząd jak i radnych.
Jakie sprawy pan wspierał i jak z pańską skutecznością w rozwiązywaniu tych problemów?
Fundamentem jest wiedza w zakresie potrzeb jakie mają mieszkańcy regionu, które mogą być zaspokajane ze środków finansowych samorządu województwa śląskiego, w tym w ramach
wspomnianego wcześniej RPO na lata 2014-2020. Moje działania polegały na wspieraniu realizacji tych zadań poprzez wnioskowanie, interpelacje i rozmowy z przedstawicielami zarządu
województwa i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Tych
spraw było bardzo dużo. W dużej mierze dotyczyły one choćby
budowy, modernizacji i remontów dróg. Nie tylko w Częstocho-

Faktycznie otrzymuję wiele zaproszeń do udziału w spotkaniach
organizowanych na terenie całego województwa śląskiego. Dodam przy tym, że na co dzień mam pracę etatową w Katowicach,
wobec czego korzystam z tych zaproszeń najczęściej w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Najwięcej bywam na spotkaniach, które odbywają się z okazji różnych
uroczystości w regionie częstochowskim. Chociaż udział w tych
spotkaniach jest czasochłonny, to zawsze wracam z nich zadowolony i usatysfakcjonowany. Przede wszystkim dlatego, że dają
mi one możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. To
najlepsza okazja do rozmów i poznania problemów, których rozwiązania oczekują ludzie.
Czy w tych wyborach również będzie się pan ubiegał o mandat?
Tak, zamierzam ponownie kandydować do sejmiku. Uważam, że
w mijającej kadencji dobrze wypełniałem swoją rolę. Udało się
pomóc wielu samorządom, instytucjom, organizacjom i osobom
z naszego terenu. Zamierzam nadal uczciwie i skutecznie działać
na rzecz dobra naszych mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.
Również serdecznie panu dziękuję. Korzystając z okazji chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników i podziękować za te cztery minione lata.
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GMINA ŚWIĘTOWAŁA 25-LECIE SWOJEGO ISTNIENIA
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Starcza
8 września odbyła się impreza uświetniająca ćwierćwiecze
istnienia gminy. Wydarzeniu towarzyszyła także 90. rocznica
utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy.
Na początku lat 90. ubiegłego wieku, grupa mieszkańców zainicjowała proces oderwania kilku miejscowości od Kamienicy Polskiej i powołania nowego samorządu z siedzibą w Starczy. Przedsięwzięcie odniosło sukces.
Od tego momentu minęło 25 lat, więc było co świętować. Najpierw odprawione zostało nabożeństwo. Oprawę artystyczną
mszy zapewniła orkiestra dęta z Konopisk. Po niej, już na scenie przed lokalną publicznością, zaprezentowała się grupa Karlik z Koszęcina. To siedmioosobowy zespół wokalno-muzyczny,
który gra folk.
Po ich występie odbył się koncert musicalowo-opretkowy w wykonaniu kwartetu Opera Team. Następny w kolejce był zespół Helou. Godzinę później przyszedł czas na discopolową, pochodzącą
z okolic Sochaczewa formację Soleo. Występ gwiazdy wieczoru
poprzedził pokaz fajerwerków. Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna.
Tradycyjnie jak przy tego typu wydarzeniach, na miejscu obecne były stoiska gastronomiczne oraz liczne atrakcje dla dzieci.
W programie przewidziano szeroki program animacyjny dla najmłodszych uczestników. Było malowanie twarzy, modelowanie
balonów, a także gry, zabawy i konkursy z nagrodami.

MATERIAŁ POCHODZI I JEST FINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL

REKLAMA

REKLAMA

