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NA STARCIE KADENCJI KONOPI-
SKA POZYSKAŁY 1,9 MLN ZŁ

PRESTIŻOWY SUKCES
PROJEKTU BLACHOWNI

SAMORZĄDY Z POWIATU
OTRZYMAJĄ 16 MLN NA DROGI

ODSŁONILI OBELISK
NA CZEŚĆ POMORDOWANYCH

12

ZEBRANE DARY POJECHAŁY
NA KRESY
Gmina po raz czwarty włączyła się w akcję mającą na celu 
pomoc rodakom mieszkającym na Wileńszczyźnie. Organi-
zatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Patriotyczne 
„Kresy” w Częstochowie oraz tamtejsza parafia Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej. 

13

ADAM MORZYK CZŁONKIEM ZARZĄ-
DU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Rada Powiatu w Częstochowie desygnowała na jednego 
z członków zarządu Adama Morzyka. Na co dzień mieszkań-
ca Słowika, od dwudziestu lat członka tamtejszej ochotni-
czej straży pożarnej, pełniącego w niej również funkcję pre-
zesa zarządu.

17

17 listopada rozpoczęła się oficjalnie nowa kadencja Rady 
Gminy Konopiska. Zaprzysiężono radnych oraz wójta Jerze-
go Żurka. Ciało uchwałodawcze wybrało również ze swego 
grona członków prezydium. 
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NIE BĘDZIE ZMIAN NA
KLUCZOWYCH STANOWISKACH

Krzysztof Smela ponownie został wybrany starostą często-
chowskim, a Andrzej Kubat dalej będzie przewodniczył pracom 
rady powiatu. W prezydium zabrakło miejsca dla przedstawi-
ciela opozycji.

Świeżo wybrani radni powiatu zdążyli się już zebrać na dwóch se-
sjach w nowej kadencji. Pierwsze obrady rozpoczęli od odebrania 
z rąk przedstawiciela Państwowej Komisji Wyborczej zaświad-
czeń o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. 

Nie obyło się bez organizacyjnych zgrzytów. Znowelizowane 
przepisy zakładają, iż wszelkie jawne głosowania radnych muszą 
odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie 
i utrwalenie imiennego wykazu oddanych głosów. Jeśli z przy-
czyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie głosowa-
nia w ten właśnie sposób, to należy przeprowadzić głosowanie 
imienne. Z racji, iż od strony technicznej nie do końca można po-
wiedzieć o dobrym przygotowaniu pierwszej sesji, wyczytywani 
z kartki samorządowcy każdorazowo musieli na głos informować 
czy są za, przeciw, czy się wstrzymują. Kilka takich głosowań nie-
potrzebnie wydłużało cenny czas.

Później przyszła pora na serię głosowań tajnych. To w nich radni 
wybierali swojego przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczą-
cych, starostę, jego zastępcę oraz trzech członków zarządu po-
wiatu. Tu nie było zaskoczeń, a wynik poszczególnych głosowań 
dokładnie odzwierciedlał układ sił w nowej radzie.

W pierwszym z najistotniejszych głosowań jakie miały miejsce 
podczas wspomnianej sesji, radni wybierali ze swojego grona 
przewodniczącego. PSL zgłosił kandydaturę Andrzeja Kubata, 
który piastował tę funkcję także w poprzedniej kadencji, nato-
miast PiS zarekomendował osobę Edyty Wierzbińskiej. Na Kubata 
zagłosowało szesnastu z dwudziestopięcioosobowego grona rad-
nych, z kolei jego konkurentka mogła liczyć zaledwie na osiem 
głosów z własnego klubu. Jeden głos oddano nieważny. 

Prawo i Sprawiedliwość przepadło także w kolejnym punkcie 
programu, który dotyczył wyboru dwóch wiceprzewodniczących. 

Zgłoszono trzy nazwiska - Urszuli Całusińskiej ze Wspólnoty Sa-
morządowej, Sebastiana Cierpiała z Koalicji Obywatelskiej oraz 
Ignacego Palutka z PiS-u. Radna Całusińska otrzymała dziewięt-
naście głosów, o dwa mniej jej koalicyjny kolega, a Ignacy Palutek 
po raz drugi tego dnia poczuł smak politycznej izolacji swojego 
klubu. Liczba oddanych na niego głosów nie wyszła poza ilość 
mandatów jakimi dysponuje PiS w radzie powiatu. 

- Ja chciałem podziękować państwu za pokazanie jasnego sygna-
łu, że kultury politycznej w tej kadencji rady nie będzie. Drugi 
w kolejności, o jedną tylko osobę mniejszy od PSL-u klub nie bę-
dzie mieć wiceprzewodniczącego - nie krył związanej z tym fak-
tem frustracji radny Adam Markowski.

Markowski to były wójt Janowa, który swoją funkcję pełnił nie-
przerwanie przez cztery kadencje. Kiedy osiem lat temu prze-
grał wybory w macierzystej gminie, bezpieczną przystań znalazł 
w Mstowie. To tam pracował na stanowisku zastępcy wójta do 
momentu objęcia mandatu radnego. Prawo nie pozwala bowiem 
na łączenie obu funkcji. Mimo świadomości czekającej go porażki 
i kolejnej gorzkiej pigułki, którą wspólnie z kolegami po raz trzeci 
tego dnia zmuszony był przełknąć, Adam Markowski zdecydował, 
że wystartuje przeciwko Krzysztofowi Smeli o stanowisko staro-
sty.

Poległ. Otrzymał osiem głosów, natomiast dotychczasowy sta-
rosta siedemnaście. Smela na swego zastępcę wskazał Jana Mia-
rzyńskiego ze Wspólnoty Samorządowej, lokalnego ugrupowania 
założonego przed laty przez Tadeusza Wronę, ówczesnego pre-
zydenta Częstochowy. Wiceprzewodniczącym tego stowarzysze-
nia jest… Adam Markowski. To ze Wspólnotą PiS dogadany był 
wstępnie na budowanie koalicji w powiecie. O tym, że z planów 
nic nie wyszło piszemy na stronie 2. Jak wielkie z tego powodu 
jest rozgoryczenie w szeregach samorządowców Prawa i Spra-
wiedliwości, wyraźnie widać to było na sesji. 

W ostatnich głosowaniach radni wybrali także zaproponowanych 
przez starostę członków zarządu powiatu - etatowych w osobach 
Henryka Kasiury z PSL-u i Adama Morzyka z Porozumienia dla 
Powiatu Częstochowskiego oraz nieetatowego - Gwidona Jelonka 
ze Wspólnoty Samorządowej.

Adrian Biel, fot. Adrian Biel
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WÓJT JANOWA PRZEPADŁA Z KRETESEM, 
A REKORDZISTĘ Z MSTOWA POPARŁO
PONAD 85 PROC. WYBORCÓW

Adrian Biel, fot. Fotolia

Dziewięciu z szesnastu dotychczasowych włodarzy gmin z tere-
nu powiatu wyborczą potyczkę ze swoimi konkurentami zakoń-
czyło już w pierwszej turze. W przypadku sześciu gmin koniecz-
na była dogrywka. Z tego grona tylko wójt Janowa pożegnała się 
z urzędem.

Rewelacyjny wręcz wynik odnotował na swoim koncie wójt Msto-
wa. Mieszkańcom ewidentnie spodobał się kierunek w jakim To-
masz Gęsiarz prowadzi gminę. Na finale jego pierwszej kadencji 
aż 85,18 proc. wyborców postawiło krzyżyk przy jego nazwisku. 
Poparcie rzędu 80,98 proc. uzyskał z kolei Krzysztof Molenda, 
wójt Lelowa. W tegorocznych wyborach samorządowiec miał 
ułatwione zadanie, bowiem był jedynym kandydatem ubiegają-
cym się o ten urząd w swojej gminie. Głosowanie miało bardziej 
charakter plebiscytu i stanowiło swoisty barometr lokalnych na-
strojów. Bardzo dobry rezultat osiągnął również Tomasz Kuchar-
ski, który ster władzy w Olsztynie dzierży od 2006 roku. Jemu 
również wystarczyła pierwsza tura. 21 października zdobył 80,39 
proc. głosów, poprawiając tym samym wynik z poprzednich wy-
borów.

Robert Nowak, który Przyrowem rządzi jeszcze dłużej niż jego 
kolega spod znaku „Słońca Jury”, również nie miał problemu, by 
osiągnąć imponujący rezultat wyborczy. Nowakowi zaufało 73,30 
proc. głosujących. Niektórzy twierdzą, że paradoksalnie pomo-
gła mu w tym Bożena Miedzińska, szefowa konkurencyjnego 
wobec Nowaka komitetu. Kandydata, który mógłby wystartować 
przeciwko dotychczasowemu włodarzowi, szukała nawet wśród 
działaczy związanych z tzw. „obozem dobrej zmiany”. Ostatecz-
nie wizja zdobycia władzy w Przyrowie skusiła jednego z często-
chowskich przedsiębiorców. Jego polityczne aspiracje pogrzebał 
jednak szczęk kajdanek, które na wniosek lubelskiej prokuratury 
funkcjonariusze policji zacisnęli na przegubach kandydata. Hu-
bert C. podejrzany jest bowiem o udział w grupie przestępczej, 
która dokonać miała wielomilionowych wyłudzeń podatku VAT. 
W relacji Miedzińskiej, biznesmen nie przyznał się wcześniej do 
problemów z prawem.

O doskonałym wyniku może także mówić Piotr Juszczyk, który 
cztery lata temu wygrał wybory w Kłomnicach. Jego dotychcza-
sowa praca na stanowisku wójta na tyle spodobała się mieszkań-
com, że zebrał 70,41 proc. ich poparcia. Główny kontrkandydat 
Juszczyka, działacz PiS-u, mocno wspierany przez Lidię Burzyń-
ską, pochodzącą z tych okolic posłankę partii rządzącej, został 
wręcz znokautowany. Andrzej Śpiewak przepadł nawet w swoim 
rodzimym okręgu wyborczym, z którego wcześniej był gminnym 
radnym. Stracił mandat, a jego miejsce zajął kandydat z komitetu 
obecnego wójta.

Zmian personalnych na miejscowych szczytach władzy nie chcieli 
też mieszkańcy gminy i miasta Koniecpol. Ryszard Suliga, który 
od czterech lat zasiada w fotelu burmistrza, nie miał łatwego za-
dania w minionej kadencji. Po swoim poprzedniku odziedziczył 
gminę w katastrofalnej kondycji. W ocenie wyborców sprawdził 
się jednak na stanowisku i przez najbliższe pięć lat będzie mógł 
kontynuować obrany przez siebie kierunek. Otrzymał 68,82 proc. 
poparcia.

Kampanijne zmagania w pierwszej turze zakończyła także Maria 
Włodarczyk, wójt Dąbrowy Zielonej, która zdobyła 64,12 proc. 
wszystkich oddanych głosów. Problemów z utrzymaniem władzy 

na kolejną kadencję nie miał także Wiesław Szymczyk. Włodarz 
Starczy otrzymał 62,82 proc. poparcia. Nieco słabszy wynik za-
notowała Jadwiga Zawadzka z Kruszyny, którą zdecydowało się 
skreślić przy urnach 59,78 proc. uczestników wyborów. Z kolei 
z grona samorządowców, którzy wygrali wybory w pierwszej 
turze, najsłabszy wynik przypadł Dariuszowi Pomadzie, wójto-
wi Mykanowa. Zaufało mu 51,63 proc. głosujących. Co ciekawe, 
Pomada miał aż pięciu kontrkandydatów, którzy w sumie zebrali 
48,37 proc. poparcia mieszkańców. Przedstawiciele miejscowej 
opozycji, co podkreślają w rozmowach z redakcją, żałują dziś, że 
nie wystawili jednego, silnego kontrkandydata.

W sześciu samorządach powiatu częstochowskiego nie obyło się 
bez drugiej tury. Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni w wy-
borczej dogrywce zmierzyła się z Anettą Ujmą, która batalię o fo-
tel burmistrza z obecną włodarz przegrała już po raz kolejny. Szy-
mańską poparło 70,23 proc. wyborców, natomiast na Ujmę swój 
głos oddało 29,77 proc.

Zacięta walka rozegrała się natomiast w Konopiskach. Urzędu-
jący wójt Jerzy Żurek w pierwszej turze zdobył 45,03 proc. gło-
sów, a Jerzy Socha, jego konkurent i były wójt, którego karierę 
przerwał wyrok sądu, uznający Sochę za konfidenta PRL-owskie-
go aparatu represji oraz kłamcę lustracyjnego, dostał 32,37 proc. 
głosów. Dwa tygodnie później mieszkańcy zdecydowali, że jednak 
nie chcą Sochy u steru władzy. Jerzy Żurek otrzymał poparcie na 
poziomie 56,20 proc., a jego konkurent 43,80.

Krzysztofowi Ujmie, wieloletniemu wójtowi Poczesnej niewie-
le zabrakło by wygrać już w pierwszej turze. Zdobył 49,62 proc. 
głosów, a jego główny kontrkandydat Robert Chądzyński – 30,44 
proc. W drugiej turze Chądzyński zmniejszył co prawda dystans 
otrzymując 42,56 proc. poparcia, niemniej jednak Ujma wciąż wy-
raźnie prowadził. Dotychczasowy włodarz Poczesnej mógł liczyć 
na 57,44 proc. zaufania.

Do zmiany władzy nie doszło też w Rędzinach, gdzie rządzący 
gminą Paweł Militowski w drugiej turze pokonał Mariusza Spie-
chowicza stosunkiem głosów 57,84 proc. do 42,16 proc. Spie-
chowicz był zastępcą Militowskiego, jednak kiedy ujawnił swo-
je samorządowe aspiracje, to kilka miesięcy temu stracił pracę 
w urzędzie gminy.

Do zmiany włodarza doszło z kolei w Kamienicy Polskiej. Dotych-
czasowy wójt Cezary Stempień nie zdecydował się na ponowny 
start w wyborach. Na stanowisku zastąpił go dotychczasowy se-
kretarz gminy. Adam Tajber w pierwszej turze uzyskał 42,07 proc. 
poparcia i do drugiego etapu wszedł z Iwoną Lisek, którą poparło 
32,13 proc. głosujących. W dogrywce Tajber pokonał kontrkandy-
datkę uzyskując poparcie na poziomie 52,28 proc. wskazań. Lisek, 
która na co dzień mieszka w Częstochowie i tak mogła liczyć na 
zaufanie 47,72 proc. gminnych wyborców.

Jedyną gminą w powiecie częstochowskim, w której mieszkańcy 
pokazali czerwoną kartkę urzędującemu włodarzowi jest Janów. 
Dotychczasowa wójt Joanna Ścigaj przegrała wybory z Edwardem 
Moskalikiem. O tym, że wiszą nad nią czarne chmury świadczył 
już wynik pierwszej tury. Ścigaj poparło zaledwie 29,83 proc. wy-
borców. Jej kontrkandydata blisko 10 proc. więcej. W finale Mo-
skalik rozgromił konkurentkę zdobywając 57,02 proc. Na Joannę 
Ścigaj oddano 42,98 proc. głosów.

SPORE ROZGORYCZENIE 
W SZEREGACH PiS-u
Adrian Biel

Choć w ostatnich wyborach Polskie Stronnictwo Ludowe uzy-
skało pięć mandatów mniej niż cztery lata temu, to wciąż bę-
dzie dzierżyć w dłoniach ster powiatowej władzy. Wszystko za 
sprawą porozumienia, które ludowcy zawarli z trzema mniej-
szymi koalicjantami. Razem, w liczącym dwadzieścia pięć osób 
gremium, dysponują siedemnastoma mandatami.

Jak przedstawia się skład nowej rady? Największym, dziewięcio-
osobowym klubem nadal może poszczycić się wspomniany PSL. 
Zasiada w nim Grzegorz Dyner, Marianna Dziura, Adam Jaruga, 
Henryk Kasiura, Andrzej Kubat, Bożena Lara, Krzysztof Sme-
la, Danuta Tomza oraz Adam Wochal. Barwy PiS-u reprezentuje 
Maciej Janowski, Katarzyna Kapica, Robert Knysak, Elżbieta Łą-
giewka, Magdalena Maciążka, Adam Markowski, Ignacy Palutek 
i Edyta Wierzbińska. Radni Wspólnoty Samorządowej to z kolei 
Urszula Całusińska, Andrzej Goldsztajn, Gwidon Jelonek, Moni-
ka Kosielak, a także Jan Miarzyński. Porozumienie dla Powiatu 
Częstochowskiego zdobyło dwa mandaty. Obejmą je Mieczysław 
Chudzik i Adam Morzyk. Natomiast Sebastian Cierpiał jest jedy-
nym w radzie powiatu przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej.

25 października podpisano umowę, w myśl której nowa kaden-
cja rady powiatu ponownie ma upłynąć pod rządami Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Wspólnoty Samorządowej i Porozumie-
nia dla Powiatu Częstochowskiego. Wesprze ich również radny 
z Koalicji Obywatelskiej.

PiS, który w porównaniu do poprzedniej elekcji, swój stan po-
siadania powiększył z trzech do ośmiu mandatów, obszedł się 
smakiem. To przedstawicielom tego ugrupowania przypadnie 
rola powiatowej opozycji. Świadomość tej sytuacji wzbudza wiele 
frustracji w szeregach lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Pojawiają się głosy, że za klęskę na tym polu odpowiada Lidia 
Burzyńska, posłanka tej partii.

– Niestety zamiast zostawić kwestie negocjacyjne samym rad-
nym, zabrała się za budowanie koalicji. I to dość nieudolnie. Po-
słanka źle zaczęła już na samym początku, oznajmiając na pierw-
szym spotkaniu ze Wspólnotą Samorządową, że to PiS będzie miał 
swojego starostę i będzie nim Grażyna Knapik. Janowi Miarzyń-
skiemu, przewodniczącemu Wspólnoty Samorządowej, zgodnie 
z propozycją Burzyńskiej, przypaść miała funkcja wicestarosty 
– relacjonuje osoba zbliżona do kręgów częstochowskiego PiS-u.

Choć Knapik była radną powiatu w poprzedniej kadencji, to w te-
gorocznych wyborach nie ubiegała się o reelekcję. Jak przekonu-
ją nasi rozmówcy, za namową posłanki Burzyńskiej postanowiła 
zawalczyć o urząd wójta Rędzin. Poległa jednak w pierwszej tu-
rze zajmując trzecią lokatę. W obiegowej opinii, funkcja starosty 
miała być dla niej swoistym otarciem łez. Jej miejsce, pierwsze na 
liście wyborczej PiS-u, otrzymała Katarzyna Kapica, początkująca 
działaczka z dalekich partyjnych szeregów. Kapica zdobyła man-
dat, Grażyna Knapik została z niczym.

– Jeszcze przed wyborami sprawą oczywistą zarówno dla nas, 
jak i działaczy Wspólnoty Samorządowej było to, że po wyborach 
koalicję w powiecie częstochowskim tworzyć będą nasze środo-
wiska. Takie przeświadczenie było naturalne. Raz, że łączy nas 
podobny światopogląd, a dwa – oba ugrupowania przenikają się 
personalnie. Adam Markowski, wiceprzewodniczący Wspólnoty 
jest jednocześnie nowym radnym wybranym z listy PiS-u. Dziś 
Miarzyński woli koalicję z PSL-em. Wielka szkoda – dodaje nasze 
źródło.
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SAMORZĄDY Z POWIATU OTRZYMAJĄ 16 MILIONÓW NA DROGI

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Pod koniec października zarząd województwa śląskiego za-
twierdził listę zadań, którym będzie przysługiwać pomoc na 
budowę i modernizację dróg lokalnych z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z kolei w połowie listopada wo-
jewoda śląski opublikował listę rankingową zadań w ramach 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, które 
przewidziane są do wsparcia w przyszłym roku. Jeżeli wszyst-
kie przedsięwzięcia, zgłoszone przez gminy z terenu powiatu 
częstochowskiego oraz starostwo, uzyskają wsparcie, to tylko 
z tych dwóch działań, na starcie nowej kadencji, trafi do samo-
rządów ponad 16,3 mln zł.

Szansę na dofinansowanie inwestycji ze źródeł wspólnotowych 
otrzymało dwanaście gmin. Wnioski około częstochowskich jed-
nostek znalazły się na bardzo wysokich miejscach w kolejności do 

przyznania dotacji. Łącznie opiewają one na 8,1 mln zł. Co więcej, 
pięć pierwszych miejsc zajęły aplikacje z terenu powiatu często-
chowskiego.

Najwyżej oceniona została ta z Lelowa. Tamtejszy urząd ze 
wsparciem 848 tys. zł zamierza przebudować drogi, ciągi piesze 
oraz odwodnienie na przy ulicy Sportowej w Lelowie. W Dąbro-
wie Zielonej zmodernizowana zostanie ulica Dolna na odcinku od 
drogi wojewódzkiej numer 784 do drogi gminnej Olbrachcice-Ro-
gaczew. Ten projekt otrzyma 580 tys. zł.

Najwyższe dofinansowania z PROW-u trafią do Mstowa i Przyro-
wa, po ponad 1,45 mln zł. Gmina zarządzana przez wójta Tomasza 
Gęsiarza przebuduje ulicę Starowiejską w Jaskrowie, natomiast 
wójt Robert Nowak wystarał się o pieniądze na drogę gminną 
w Sygontce.

Milion złotych trafi do gminy Rędziny, gdzie zrealizowany zosta-
nie pierwszy etap przebudowy ulicy Prostej w Mariance Rędziń-
skiej. Zyskają także mieszkańcy Kruszyny. 725 tys. zł pomoże wy-
remontować szlak w relacji Widzów-Widzówek. Z kolei 817 tys. zł 
przysłuży się budowie ulicy Leśnej w Żurawiu, na terenie gminy 
Janów. Sąsiedzi z Olsztyna pozyskali zaś 270 tys. zł na ulicę Amo-
nitową. Wójt Starczy natomiast będzie mógł wyremontować ulicę 
Łąkową w Rudniku Małym. To przedsięwzięcie otrzymało finan-
sowanie na poziomie 221 tys. zł.

Samorząd pod wodzą Jerzego Żurka zdobył niemal pół miliona na 
przebudowę drogi gminnej biegnącej przy cmentarzu w Konopi-
skach, a burmistrz Ryszard Suliga z Koniecpola, z dotacją niemal 
200 tys. zł przebuduje ulice Wiejską w Radoszewnicy.

Pieniądze pochodzące ze źródeł krajowych, rozdysponowane 15 
listopada przez wojewodę śląskiego w ramach koordynowanego 
przez niego programu, w 2019 roku trafią do pięciu gmin oraz na 
dwa zadania, które zgłosiło częstochowskie starostwo. Dofinan-
sowanie ma stanowić 50 proc. kosztów poszczególnych inwesty-
cji. Łącznie ponad 8,2 mln zł.

Kwota 1,6 mln zł ma trafić do Olsztyna na modernizację ponad 
3,5 kilometra dróg łączących Olsztyn ze Skrajnicą. Zrobione mają 
zostać w ramach przedsięwzięcia ulice Górzysta, Narcyzowa 
i Księżycowa. Kolejne 920 tys. zł wpłynie na konto Konopisk. Tam 
wykonana zostanie ulica Zielona w Aleksandrii Pierwszej.

Dotacje po około 450 tys. zł otrzymały samorządy Koniecpola 
i Blachowni. W mieście nad Pilicą przebudowana zostanie ulica 
Kolejowa. Burmistrz Sylwia Szymańska wyremontuje z kolei 650 
metrów ulicy Wczasowej w Blachowni.

Szansę na 330 tys. zł dofinansowania otrzymał również Janów, 
gdzie powstaną zmodernizowane odcinki ulicy Krokusowej i Kon-
waliowej.

Sukcesem zakończyły się również starania o pieniądze zewnętrz-
ne na drogi będące w zarządzie starostwa. Niemal 1,5 mln zł 
pozwoli na inwestycję na szlaku w relacji ze Starczy do Łyśca, 
a kolejne 3 mln zmniejszy łączny wydatek na przebudowę 2,7 ki-
lometrowego odcinka na terenie gminy Mykanów, w Nowym Bro-
niszewie.
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SOLIDNĄ DOTACJĄ

Minister Inwestycji i Rozwoju docenił realizowany przez gmi-
nę projekt rekultywacji śródmiejskiego zbiornika w Blachowni 
i zagospodarowania jego otoczenia. Kapituła konkursu „Polskie 
Inwestycje Przyszłości” nominowała go do głównej nagrody 
w kategorii „Ekologiczna jednostka samorządu terytorialnego”. 
Jej wręczenie nastąpi 6 grudnia podczas uroczystej gali w Mu-
zeum Śląskim w Katowicach.

Stolica Górnego Śląska jest w tym roku gospodarzem 24. sesji 
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu. To najważniejszy szczyt klimatyczny 
świata.

Organizowany przez ministerstwo konkurs oraz sama gala są 
uroczystościami towarzyszących temu wydarzeniu. Minister 
Jerzy Kwieciński wręczy nagrody za najlepsze proekologiczne 
przedsięwzięcia, które kapituła sklasyfikowała w czterech kate-
goriach. Chodzi o innowacje dla środowiska, eko-odpowiedzial-
ność w biznesie, ekologiczną jednostkę samorządu terytorialne-
go oraz za eko Start-up 2018 roku.

– Postanowiliśmy docenić i wyróżnić spośród dofinansowanych 
z Funduszy Europejskich projektów te, które naszym zdaniem 
z jednej strony szczególnie wpłynęły na ochronę środowiska, 
z drugiej – stanowią przykład biznesowego sukcesu, skutecznego 
wdrażania innowacji oraz dobrych praktyk – podkreślają przed-
stawiciele jury.

Rewitalizacja zbiornika wodnego i jego najbliższego otoczenia to 
dla samorządu Blachowni jedno z kluczowych w ostatnim czasie 
przedsięwzięć. Całość prac kosztować będzie przeszło 14 mln zł, 
z czego ponad 12 mln zł pokrywają pozyskane środki unijne na ten 
cel. Inwestycja prowadzona jest dwuetapowo.

Zwodowany w kwietniu refuler odmula i oczyszcza dno blachow-
niańskiego zbiornika. Łącznie, z wykorzystaniem najnowocze-

Przedstawiciele wszystkich działających na terenie Blachowni 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, odebrali z rąk władz gminy 
certyfikaty poświadczające przyznanie dotacji na kwotę 20 tys. 
zł. Środki te pozwolą działkowcom sfinansować wiosenne prace 
ogrodowe. 

- To kolejny, realny i wymierny finansowo przykład współpracy 
samorządu z działkowcami - przekonuje Paulina Głuszko z urzę-
du miejskiego. - Wieloletni program modernizacji i rozwoju in-
frastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych został zainicjo-
wany i skutecznie wprowadzony w życie przez burmistrz Sylwię 
Szymańską w ścisłej kooperacji ze środowiskiem działkowców. 
Pozwala tym samym na konsekwentne wsparcie ich inicjatyw 
środkami pochodzącymi z budżetu gminy - dodaje.

Wspomniany program, w ciągu ostatnich trzech lat, umożliwił 
wykonanie prac o remontowym i inwestycyjnym charakterze na 
łączną kwotę sięgającą ponad 50 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni
Adrian Biel, fot. Pixabay
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śniejszych technik ekologicznych, z dbałością o unikatowe śro-
dowisko przyrodnicze, wydobytych ma być 100 tys. m³ osadów.

Z kolei działania zagospodarowujące najbliższe otoczenie jeziora 
ukończone zostaną do czerwca 2019 roku. W ich ramach powsta-
ło już pięć kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych, wieża wido-
kowa czy też nowa szeroka plaża. Dodatkowo zamontowana zo-
stanie mała architektura, wodne fontanny oraz pomosty.

– Dla naszej gminy to niebywały sukces. Podjęte przez nas ini-
cjatywy w ochronę środowiska naturalnego zostały zauważone 
na arenie ogólnopolskiej. Mając na uwadze fakt, iż nasz projekt 
został wyróżniony i doceniony w kategorii jednostek samorządu 
terytorialnego, a nagroda wręczana będzie na najważniejszym na 
świecie szczycie klimatycznym, Blachownia zyska międzynaro-
dowe uznanie i rozgłos, jako jedna na najbardziej innowacyjnych 
gmin w kraju – cieszy się burmistrz Sylwia Szymańska.
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TOR SAMOCHODOWY W WYRAZOWIE 
CZEKA WIELKA PRZEMIANA

WDROŻONO SYSTEM, 
KTÓRY OSTRZEŻE 
PRZED SMOGIEM

4 grudnia w częstochowskim ratuszu burmistrz Sylwia Szy-
mańska, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz 
przedstawiciel Automobilklubu Częstochowskiego podpiszą 
umowę, która położy podwaliny pod przyszłą modernizację 
obecnego terenu toru cartingowego w Wyrazowie. Jak podkre-
ślają władze Blachowni, ideą jest, aby zmienił się on w superno-
woczesny, sportowo-szkoleniowy obiekt.

Budowa nowoczesnego toru do uprawiania sportów motorowych 
wpisuje się w dalekosiężny plan rewitalizacji gminy Blachownia. 
Podjęcie inicjatywy modernizacyjnej nie byłoby jednak możliwe 
bez pozyskania tego terenu od Skarbu Państwa, który był właści-
cielem nieruchomości. Dzięki staraniom burmistrz Szymańskiej 
procedurę tę udało się z sukcesem sfinalizować. Z budową obiek-
tu, oprócz wartości wizerunkowych i promocyjnych, gmina wiąże 
bowiem także dużą szansę na rozwój swojej gospodarki, w tym 
usług hotelarskich i gastronomicznych. Ma temu sprzyjać przede 
wszystkim bliskość powstającej autostrady.

– Tor w Wyrazowie ma wspaniałą historię. To tutaj umiejętności 
szlifował Robert Kubica. Przez lata była to również swoista wizy-
tówka naszej gminy i niewątpliwie najważniejszy z symboli Wyra-
zowa. To  niezwykle szczególne miejsce dla wszystkich mieszkań-
ców – mówi Sylwia Szymańska. – Planowaną przebudową chcemy 
nie tylko wskrzesić te wspaniałe tradycje, ale przede wszystkim 
tchnąć w niego ducha nowoczesności. Tak, aby był to jeden z naj-
ważniejszych punktów dla uprawiania sportów motorowych na 

Mieszkańcy Blachowni od początku listopada mogą monito-
rować jakość powietrza, którym oddychają. W czterech lo-
kalizacjach na terenie gminy zainstalowane zostały czujniki, 
a aktualne odczyty każdy może w dowolnej chwili sprawdzić 
w dedykowanej aplikacji. Wystarczy ją pobrać na swojego 
smartfona.

Aparaturę pomiarową testowano już w miesiącach wakacyjnych, 
kiedy urzędnicy sprawdzali działanie systemu Syngeos. Ostatecz-
nie zdecydowano się i wybrano rozwiązania, które proponuje 
aplikacja Airly. Można ją pobrać na każde urządzenie mobilne. 
Odczyty dostępne są także na stronach największych ogólno-
polskich serwisów internetowych. Czujniki zostały zamontowa-
ne na stałe w centrum Blachowni, na osiedlu Leśna, w Łojkach 
i w Ostrowach.

– Wdrożenie systemu poprzedzone było wielotygodniowymi te-
stami rozwiązań proponowanych przez kilku dostawców usług. 
Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że jest on naszej gminie po-
trzebny. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, kierując się dbało-
ścią o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Smog jest bowiem realnym 
zagrożeniem, a mieszkańcy powinni posiadać wiedzę o tym jaka 
jest jakość powietrza – mówi burmistrz Sylwia Szymańska.

Jak podkreślają urzędnicy, poprzez kontrolę paliw spalanych 
w piecach urząd zyskuje narzędzie do walki z emisją szkodliwych 
substancji, a dzięki monitoringowi – szybką sposobność reago-
wania na niepożądany wzrost zanieczyszczenia.

– Stałe monitorowanie jakości powietrza w naszej gminie z pew-
nością przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a na-
sze powietrze i walory krajoznawcze wpłyną na rozwój turystyki. 
Identyfikacja źródeł problemu i zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej wśród mieszkańców to podstawowy krok w tym właśnie 
kierunku – podkreśla burmistrz.

    RADNI UCHWALILI PROGRAM 
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

W przyszłym roku dotacje dla stowarzyszeń i klubów działają-
cych na rzecz mieszkańców gminy sięgną 300 tys zł. Taki jest 
efekt ustaleń poczynionych pomiędzy władzami Blachowni, 
a środowiskami aktywistów. 

To rekordowa kwota w całej historii współpracy lokalnego samo-
rządu z sektorem społecznym. Ponad trzydzieści działających na 
terenie gminy organizacji będzie niebawem dysponowało środka-
mi, które wymiernie poprawią warunki ich działalności na rzecz 
mieszkańców i gminy.

Komfort pracy osób zaangażowanych w miejscowe organizacje 
pozarządowe wzrośnie też po zakończeniu rewitalizacji budyn-
ków Sienkiewicza 16 i tzw. „Prażynki”, gdzie zlokalizowane będzie 
Centrum Aktywności Obywatelskiej. 

W opinii urzędników zapewni ono nie tylko nowoczesne siedziby 
dla wielu stowarzyszeń działających w gminie, ale pozwoli rów-
nież na ich bezpośrednie wsparcie usługami doradczymi, szkole-
niowymi oraz pomocą prawną. 

Adrian Biel

Piotr Biernacki, fot. screen Google

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

terenie kraju. Nowoczesna infrastruktura z pewnością przycią-
gnie turystów i miłośników sportów samochodowych – dodaje 
burmistrz.

Skala planowanej inwestycji nie mogłaby dojść do skutku wyłącz-
nie siłami samorządu Blachowni. W stworzenie koncepcji mocno 
zaangażowali się członkowie częstochowskiego Automobilklubu 
oraz władze Częstochowy. Według wstępnych założeń obiektem 
ma zarządzać specjalnie w tym celu powołana spółka.

– Determinacja osób zaangażowanych w to działanie bardzo do-
brze rokuje na przyszłość. Powstała już wizualizacja, a po oficjal-
nym podpisaniu porozumienia rozpoczną się prace projektowe 
oraz montaż finansowy tego przedsięwzięcia – wyjaśnia Szymań-
ska.

Znalezienie i określenie źródeł finansowania będzie aspektem, 
który w głównej mierze zdeterminuje przyszły kształt obiektu, co 
podkreśla Marcin Stryczek, prezes zarządu Automobilklubu Czę-
stochowskiego.
 
– Wszelkie kwestie będą uzgadniane po podpisaniu umowy, więc 
na razie ciężko mówić o jakichkolwiek szczegółach. To duża in-
westycja. O tym jaki będzie ostateczny kształt i w jakim czasie 
tor powstanie zdecyduje budżet przedsięwzięcia. Są oczywiście 
wstępne założenia. Wygląda to bardzo ciekawie. Będą one jed-
nakże przedmiotem dyskusji i ustaleń. Podpisanie umowy będzie 
miało charakter intencyjny, będzie pierwszym krokiem mającym 
zdeterminować powstanie toru. Pozwoli również określić harmo-
nogram i plan dalszych działań – komentuje.

ZAINAUGUROWALI PRACĘ W NOWEJ KADENCJI

22 listopada rozpoczęła się ósma kadencja Rady Miejskiej 
w Blachowni. Na uroczystej sesji, zwołanej w hali sportowej 
OSiR-u, nowo wybrani rajcy oraz burmistrz Sylwia Szymańska 
odebrali od przedstawiciela komisarza wyborczego zaświad-
czenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Z woli wyborców o kierunkach rozwoju gminy przez najbliższe 
pięć lat decydować będą Barbara Bagmat, Małgorzata Bernat, 
Tadeusz Borek, Katarzyna Borycka,  Tomasz Czech, Krzysz-
tof Czerwik,  Ewelina Gajzner, Paweł Hreczański, Renata Kol-
man, Marek Kułakowski, Tomasz Rećko, Jacek Rogut, Sebastian 
Szczepaniak, Jerzy Szkurłat oraz Dariusz Wącław.

Radni wybrali również ze swojego grona przewodniczącego rady 
oraz jego zastępców. Pracami rady pokieruje Paweł Hreczański, 
a zastępować go będą Marek Kułakowski oraz Tomasz Rećko.
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DZIEŃ SENIORA W KAMIENICY POLSKIEJ. 
BYŁY KWIATY I DYPLOMY

JEST DOTACJA NA DZIAŁANIA PROWADZONE 
PRZEZ ŚWIETLICĘ W RUDNIKU WIELKIM

BEZPŁATNE WARSZTATY 
KOMPUTEROWE CZEKAJĄ 
NA OSOBY, KTÓRE CHCĄ 
PODNIEŚĆ SWOJE KOM-
PETENCJE

W spotkaniu oprócz seniorów wzięli udział przedstawiciele par-
lamentu, organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, a także 
władze gminy, urzędnicy oraz reprezentant rodzimej OSP.

Członkowie miejscowego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
którzy ukończyli 75. i 80. rok życia otrzymali kwiaty i dyplomy. 
Trafiły one do rąk Zofii Muś, Danuty Dzianek, Alicji Nemś, Anto-
niny Huras, Danuty Zaczkowskiej i Bogusława Walenty. Za zaan-
gażowanie w działalność koła wyróżnienie otrzymała także Cze-
sława Błońska. 

W części oficjalnej przedstawiono sprawozdanie z działań podej-
mowanych przez organizację senioralną na terenie gminy. Cezary 
Stempień, były już wójt, otrzymał szczególne podziękowanie za 
jej wsparcie i pomoc w rozwoju. Podczas spotkania nie zabrakło 
akcentów artystycznych, okazjonalnego poczęstunku i wspól-
nych tańców.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Do końca roku potrwa projekt, dzięki któremu dzieci i młodzież 
z terenu gminy mogą brać udział w wycieczkach, warsztatach 
i zajęciach. 

Gmina na ten cel pozyskała prawie 10,5 tys. zł. To efekt konkur-
su ogłoszonego przez zarząd województwa. Ze swojego budżetu 
miejscowy samorząd dołoży kolejne bez mała 5 tys. zł.  

Pozyskane przez urzędników pieniądze pozwoliły sfinansować 
zakup sześciu laptopów oraz całość kosztów uczestnictwa wraz 
cateringiem. Kto chciałby wziąć w nich udział musi się jednak 
pospieszyć z zapisami.

Urzędnicy zdobyli sięgający blisko 22,5 tys. zł grant na realiza-
cję projektu, który ma na celu poprawę kompetencji cyfrowych 
mieszkańców gminy, a także wpłynąć na zwiększenie korzystania 
przez nich z e-usług publicznych. 

- Planujemy utworzyć cztery dziesięcioosobowe grupy i zrealizo-
wać trzy moduły szkoleniowe. Każda z nich może liczyć na udział 
w dwunastogodzinnym cyklu szkoleniowym - informuje Żaneta 
Matusiak z urzędu gminy. 

Szkolenie kierowane jest głównie do osób po pięćdziesiątym roku 
życia. Niemniej jednak, jak podkreślają pracownicy urzędu gminy, 
nie zamierzają oni ograniczać możliwości skorzystania z oferty 
także młodszym osobom. 

Wszyscy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą 
dokonywać zgłoszeń w urzędzie gminy.

Adrian Biel, fot. Fotolia

Adrian Biel, fot. Shutterstock

Dzięki tym środkom podopieczni zyskali możliwość uczestnicze-
nia w szeregu przedsięwzięć. Zaplanowano między innymi wy-
cieczkę do Groty Łokietka i ruin Zamku Kazimierzowskiego w Oj-
cowie, Zatorlandu czy Jura Parku w Krasiejowie oraz Parku Nauki 
i Ewolucji Cywilizacji Neandertalczyka.

Animatorzy przewidzieli też wizytę w Centrum Geoedukacji 
w Kielcach oraz Jaskini Raj, jak i również warsztaty kulinarne, pla-
styczne i zajęcia z terapeutą uzależnień.
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Zespół Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc zajął trzecie miejsce 
podczas 23. edycji Konkursowego Przeglądu Zespołów Regio-
nalnych „Kalendarz Obrzędowy”. Dwa tygodnie później znów 
stanął na podium.

Przegląd odbył się w połowie października w Katowicach. W jego 
trakcie zespół wystąpił z nowym obrzędem „Przygotowanie do 
wigilii Bożego Narodzenia”, który napisała Janina Gołdy. Pre-
zentował on tradycje i zwyczaje jakie towarzyszą temu świętu. 
Uczestnicy mieli okazję poznać odpowiedzi na pytania dlaczego 
obrus i opłatek na wigilijnym stole są w białym kolorze oraz jakie 
znaczenia mają poszczególne dekoracje choinkowe?

Niedługo po tym wydarzeniu „Grusza” zdobyła kolejną nagrodę. 
Podczas czternastej już odsłony Jurajskiego Przeglądu Zespołów 
Ludowych w Koziegłowach artyści zajęli drugie miejsce.

„Nowa ścieżka kariery” to projekt skierowany do osób, które 
ukończyły trzydzieści lat, nie mają pracy i nie kontynuują nauki 
w trybie stacjonarnym. Warunkiem jest także konieczność za-
mieszkiwania na terenie jednej z sześciu gmin.

Przed bezrobotnymi mieszkańcami Dąbrowy Zielonej, Kłomnic, 
Kruszyny, Miedźna, Mykanowa oraz Rędzin pojawia się szansa na 
udział w certyfikowanych szkoleniach i płatnych stażach, które 
mogą zakończyć się także ofertą stałego zatrudnienia. 

Organizatorzy projektu do udziału w nim zapraszają ponadto 
osoby niepełnosprawne, posiadające niskie kwalifikacje zawodo-
we, a także te po pięćdziesiątym roku życia. Udział w szkoleniach 
może być atrakcyjny również dla kobiet powracających na rynek 
pracy po urodzeniu dzieci. 

Co istotne, zajęcia są bezpłatne. Mało tego, uczestnikom zagwa-
rantowano stypendia szkoleniowe w wysokości blisko 950 zł i sta-
żowe sięgające niemalże 1,3 tys. zł. Kursanci będą mieli opłacone 
ubezpieczenie społeczne, zapewnione materiały szkoleniowe 
i zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do siódmego 
roku życia. 

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 731 084 005.

Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach Teatr 
Dratwa, zajął trzecie miejsce na 31. Ogólnopolskim Przeglądzie 
Teatrów Amatorskich „Łópta” w Łodzi. Nagroda w udziale za 
najlepszą kreację aktorską trafiła również do rąk Marty Gonery.

Artyści w Łodzi zaprezentowali spektakl „Pchła Szachrajka”. 
W utrzymanym w konwencji kabaretowej przedstawieniu wy-
stąpiła wspomniana wcześniej Marta Gonera, Oliwia Karczewska 
i Luka Viscio. Spektakl wyreżyserował Dawid Chybalski. Za część 
akustyczną odpowiadała Karolina Gonera.

- Od samego początku spektaklu, scena jest wypełniona energią 
wniesioną przez aktorów. Co ważne, byli w stanie ją utrzymać 
przez całość trwania spektaklu. W połączeniu z dużą koncentra-
cją i realizacją zadań aktorskich, dało to naprawdę dobry efekt 
- ocenił pracę osób zaangażowanych w ten projekt Remigiusz 
Pilarczyk, krytyk teatralny. - Zarówno reżyser jak i aktorzy wy-
konali bardzo dobrą pracę podczas ustawiania kolejnych scen. Ze 
względu na formę tekstu, bardzo ważna jest precyzja jego poda-
wania i pewność w działaniu. Dzięki temu można utrzymać uwagę 
widza. I to się twórcom udało. U aktorów widać było świadomość 
teatralną, rozumienie pojęcia obecności. Było bardzo dowcipnie, 
sporo smaczków było ładnie wygranych, widzowie się śmiali i do-
brze bawili - podkreślał.

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel

DWIE NAGRODY DLA
LOKALNEGO ZESPOŁU

KONKUROWALI Z NAJLEPSZYMI 
AMATORSKIMI TEATRAMI Z KRAJU

TRWA NABÓR DO PROJEKTU,
KTÓRY MOŻE POMÓC
W KARIERZE ZAWODOWEJ

ROŚNIE LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY
MOGĄ LICZYĆ NA GMINNE STYPENDIA

W laskach na terenie Michałowa Rudnickiego stanął obelisk 
z pamiątkową tablicą.

Monument ma upamiętniać ofiary zbrodni, którą niemieccy oku-
panci popełnili 11 września 1942 roku na dwudziestce okolicznych 
mieszkańców. Ufundowały go wspólnie gmina Kłomnice i Rędzi-
ny. 

Zorganizowana przy udziale pocztów sztandarowych uroczy-
stość zgromadziła włodarzy, przedstawicieli sołectw, dyrektorów 
oraz uczniów ze szkół w Rudnikach i Witkowicach.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

ODSŁONILI OBELISK NA CZEŚĆ POMORDOWANYCH 

Od kiedy w 2015 roku władze Kłomnic zmieniły zasady przyzna-
wania stypendiów, co roku otrzymuje je coraz więcej uczniów.

Stypendia przyznawane się tym osobom, które poprzez swo-
ją pracę i zaangażowanie osiągają wymierne sukcesy w takich 
dziedzinach jak oświata, kultura czy sport, reprezentując i pro-
mując przy tym gminę poza jej granicami.

Co ciekawe, z każdym rokiem rośnie liczba stypendystów. Cztery 
lata temu przyznano je 28 osobom,   a rok później 31. W 2017 roku 
program stypendialny objął 35 uczniów. Rekordowy był jednak 
rok obecny. W 2018 stypendia trafiły do rąk aż 59 młodych miesz-
kańców z terenu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

DZIĘKI KOLEJNEJ EDYCJI COROCZNEGO KONKURSU 
BĘDZIE MOŻNA WSPOMÓC POTRZEBUJĄCYCH

Do końca listopada można było składać prace artystyczne w ra-
mach XIII Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego „Anioły 
i Pierniki”. Jak co roku dochód ze sprzedaży prac konkursowych 
przekazany zostanie na rzecz dzieci z ubogich rodzin i osób sa-
motnych.

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, dzieci ze szkół pod-
stawowych i młodzieży gimnazjalnej oraz wszystkich tych doro-
słych mieszkańców, którzy nie zajmują się zawodowo wytwór-
stwem wyrobów piekarniczych.  

Ma on na celu nie tylko popularyzację bożonarodzeniowych 
tradycji, ale przede wszystkim ożywienie międzyludzkich więzi, 
relacji pomiędzy uczniami, a także kształtowanie wśród uczest-
ników idei niesienia pomocy i umiejętności dzielenia się choćby 

Adrian Biel najmniejszym dobrem. 

Termin składania wykonanych z masy solnej aniołów oraz wypie-
ków w postaci pierników upłynął 30 listopada. Trzeba je było do-
starczyć do kłomnickiej podstawówki przy ulicy Szkolnej. Samo 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi natomiast 16 grudnia podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego.

- Anioły jak co roku trafią na sprzedaż, a pozyskane w ten spo-
sób środki przeznaczone zostaną na paczki dla dzieci z ubogich 
rodzin. Z kolei pierniki jeszcze przed wigilią trafią do samotnych 
i potrzebujących osób - informuje wójt Piotr Juszczyk.

Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach przy 
finansowym wsparciu urzędu gminy oraz Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie. Redakcja wPowiecie.pl objęła patronat medialny 
nad tym wydarzeniem.

- Stypendia wójta pozwalają nam pochwalić się zdolną młodzieżą 
szkolną oraz wysokim poziomem nauczania w gminnych szkołach 
- podkreślają miejscowi urzędnicy.

RADA UKONSTYTUOWANA

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Radny Senior Włodzimierz Kopka otworzył pierwszą w nowej 
kadencji sesję rady gminy. Zainteresowani odebrali zaświad-
czenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. 

W dalszej części posiedzenia, w tajnym głosowaniu, na prze-

wodniczącego rady gminy wybrano Bartłomieja Żurka. Wice-
przewodniczącym został z kolei Kazimierz Wilkoszewski. 

W tej kadencji w radzie zasiadają: Tomasz Bartnik, Adam Der-
da, Tomasz Igielski, Włodzimierz Kopka, Paweł Kowalik, Anna 
Koza, Józef Koza, Wanda Kusztal, Jarosław Łapeta, Małgorzata 
Nalewajka, Marek Szymczak, Wojciech Szymczyk, Andrzej Wilk, 
Kazimierz Wilkoszewski, Bartłomiej Żurek. 
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„KONOPIELKI” WYTAŃCZYŁY ZWYCIĘSTWO
Na trzeciej edycji Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Tanecznych Powiatu Częstochowskiego, który odbył się 
26 listopada w sali widowiskowej Politechniki Częstochowskiej, 
znakomicie zaprezentowała się formacja z Konopisk. Rodzi-
mi tancerze zajęli w swoich grupach wiekowych odpowiednio 
pierwsze oraz drugie miejsce.

Tegoroczna impreza zgromadziła na starcie trzynaście zespołów. 
Pięć reprezentowało oddziały przedszkolne, siedem - w roczni-
kach ze szkół podstawowych, a kolejny stanowili uczniowie klas 
gimnazjalnych i szkół młodzieżowych.

- Zespół zaprezentował się na przeglądzie tańcząc dwa układy 
taneczne. Grupa starsza zatańczyła mietlorza, natomiast grupa 
najstarsza wiązankę tańców cieszyńskich. Swoim wykonaniem 
zachwyciły publiczność i komisję, która nagrodziła zespół pierw-
szym miejscem dla grupy starszej i drugim - dla grupy najstarszej. 
Serdecznie gratuluję wszystkim tancerkom i tancerzom i życzę 
powodzenia w dalszej pracy i sukcesów scenicznych – mówi Ewa 
Błaszczyk, opiekun grupy.

W kategorii przedszkolaków wystąpiły i zdobyły wyróżnienia „We-
sołe Nutki” z Gminnego Przedszkola w Olsztynie, „Przedszkolaki” 
z Przedszkola w Hucie Starej A w gminie Poczesna, „Jedyneczki” 
z Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu oraz „Słoneczka” z Przedszkola 
w Poczesnej i „Biedronki” z Przedszkola we Wrzosowej.

Wśród uczniów szkół podstawowych od klas I do III pierwsze 

Piotr Biernacki, fot. Konopielki

miejsce przypadło „Konopielkom” z Gminnego Centrum Kultu-
ry i Rekreacji w Konopiskach, drugie zdobył „Błysk” z Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, a trzecie Ze-
spół „Fado Mini” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie 
z gminy Mykanów. Jury wyróżniło także „Wesołe Nutki” ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Koniecpolu.

W najstarszej kategorii uczniów o IV do VIII klas najbardziej wi-
dowiskowo zaprezentowały się dzieci „Fado” z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Lubojnie oraz Zespół „Takt” z Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Na drugiej 
lokacie sklasyfikowano „ Starsze Konopielki”, a kolejne miejsce 
na podium przypadło zespołowi „Jaskierki” z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Jaskrowie, z gminy Mstów.

INWESTYCJA ZA PONAD
MILION ZŁOTYCH WKRACZA 
W KOŃCOWĄ FAZĘ

Na początku grudnia ma się zakończyć oczekiwana od kilku lat 
budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich 904 i 907 w Kono-
piskach. Oprócz 277 metrów szlaku kompletnie przebudowane 
mają zostać instalacje podziemne. Dlatego też zadanie będzie 
kosztować ponad 1,13 mln zł. Z kasy gminnej pójdzie na ten cel 
227 tys. zł. Resztę, czyli około 912 tys. zł, pokryje województwo.

Według pierwotnych szacunków całość inwestycji miała się za-
mknąć w kwocie 993 tys. zł. 80 proc. tej kwoty stanowił wkład 
województwa. Po zebraniu ofert od wykonawców okazało się, że 
do zabezpieczonej puli trzeba będzie dorzucić 140 tys. zł.

Aby inwestycja mogła być realizowana za takie pieniądze, zgodę 
na podwyższenie finansowania musiał wyrazić urząd marszał-
kowski. I udało się. Wójt Jerzy Żurek wynegocjował dodatkowe 
112 tys. zł. Gmina swój udział zwiększyła tylko o 28 tys. zł.

Tutejszy urząd pełni funkcję inwestora dla tego zadania. Takie 
zasady określiło specjalne porozumienie pomiędzy samorządem 
Konopisk, a marszałkiem województwa. To on formalnie jest wła-
ścicielem dróg. Po zakończeniu prac województwo przeleje na 
konto gminy umówioną część pieniędzy.

– Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowe-
rzystów. Starania o nią trwały kilka lat. Zrobiliśmy projekt budow-
lany i wynegocjowaliśmy zasady współpracy przy jej wykonaniu, 
więc bardzo się cieszę, że realizacja wkroczyła już w końcową 
fazę – mówi wójt Jerzy Żurek.

Projekt obejmuje wykonanie szerokiego na dwa metry chodnika 
od skrzyżowania ulicy Opolskiej do ulicy Śląskiej, a dalej w ciągu 
ulicy Sportowej, szlaku pieszo-rowerowego o szerokości dwóch 
i pół metra do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły w Konopi-
skach. Powstaną ponadto zjazdy na posesje mieszkańców, zatoka 
autobusowa oraz kanalizacja deszczowa. Kanalizacja sanitarna 
z kolei zostanie przebudowana. Podobnie jak profile skrzyżowań.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

NA STARCIE NOWEJ KADENCJI KONOPISKA
POZYSKAŁY 1,9 MILIONA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

17 listopada rozpoczęła się oficjalnie nowa kadencja Rady Gmi-
ny Konopiska. Zaprzysiężono radnych oraz wójta Jerzego Żurka. 
Ciało uchwałodawcze wybrało również ze swego grona człon-
ków prezydium. Przewodniczącym został Edward Bałdyga, 
a funkcję jego zastępców piastować będą Jadwiga Majdzik oraz 
Barbara Jabłońska.

– Chciałbym serdecznie podziękować radnym za okazane mi za-
ufanie. Myślę, że przez minione cztery lata dobrze wywiązywałem 
się z powierzonych obowiązków. W tej kadencji zamierzam rów-
nie mocno pracować. Zawsze podkreślam, że zgodą da się wy-
pracować dobre dla wszystkich mieszkańców rozwiązania – mówi 
Edward Bałdyga. – Ze swojej strony deklaruję otwartość na inicja-
tywy i współpracę nie tylko w gremium rady oraz władzami gmi-
ny, ale także wsparcie dla organizacji społecznych i stowarzyszeń. 
Liczę, że będzie to bardzo owocne pięć lat w rozwoju naszego 
samorządu. Zapowiada się obiecująco, gdyż już w tej chwili gmina 
pozyskała niemal 2 mln zł wsparcia zewnętrznego – dodaje.

Wspomniane przez przewodniczącego dofinansowania to efekt 
pozytywnej weryfikacji złożonych przez wójta Jerzego Żurka 
wniosków na trzy zadania. Dwa dotyczą przedsięwzięć drogo-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

wych, a kolejne to dotacja mająca zwiększyć dostęp do wychowa-
nia przedszkolnego na terenie gminy.

– Przełom kadencji rzeczywiście przyniósł nam wiele dobrych 
wiadomości. Z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyska-
liśmy niemal pół miliona złotych na modernizację drogi gminnej 
biegnącej przy cmentarzu w Konopiskach. Kolejne 920 tys. zł 
stanowi dofinansowanie od wojewody śląskiego na przebudowę 
ulicy Zielonej w Aleksandrii Pierwszej. To duże zadanie. Będzie 
ono kosztować ponad 1,8 mln zł – informuje włodarz. – Ponadto 
otrzymaliśmy informację, że złożona przez nas aplikacja w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego także została wy-
brana do dofinansowania. Unia wspomoże rozwój wychowania 
przedszkolnego kwotą niemal 480 tys. zł. My dołożymy nieco po-
nad 80 tys. zł – cieszy się Żurek.

Jak informują urzędnicy, istotą projektu mającego być realizo-
wanym do końca sierpnia 2020 roku przez przedszkole w Kono-
piskach jest zwiększenie ilości miejsc w placówce oraz poprawa 
jakości wychowania najmłodszych mieszkańców gminy. Zosta-
ną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, a dzieciaki będą 
mogły korzystać z dodatkowych, specjalistycznych zajęć. Dofi-
nansowanie pozwoli również znacząco wydłużyć sam czas pracy 
jednostki.



Przestarzałą technologie zastąpiły LED’y. Są jaśniejsze, emitują 
naturalnie białe światło, a przede wszystkim pozwolą zaoszczę-
dzić w skali roku sporo pieniędzy.

Nim doszło do tej modernizacji, większa część oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy, oparta była na przestarzałych lampach 
rtęciowych i sodowych. W porównaniu do obecnie wdrożonego 
rozwiązania, zużywały dwukrotnie więcej energii elektrycznej.

Łączna moc starych opraw wynosiła około 175 kW. Nowa instala-
cja ma moc całkowitą sięgającą około 93 kW. To daje oszczędność 
mocy na poziomie 47 proc. Co równie ważne, oprawy LED wypo-
sażone są w automatyczną redukcję mocy. Im późniejsza pora, 
tym bardziej się ściemniają.

- Modernizacja i wymiana na nowe oprawy pozwoli na znaczne 
oszczędności w budżecie gminy z tytułu opłat za oświetlenie 
uliczne - zachwala projekt wójt Tomasz Gęsiarz.

Całość przedsięwzięcia kosztowała prawie 2 mln zł. Ponad 1,2 mln 
zł gminni urzędnicy pozyskali na ten cel z funduszy unijnych.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

W CAŁEJ GMINIE WYMIENIONO 
OŚWIETLENIE ULICZNE.
TO PRAWIE 1,8 TYS. LAMP

Gmina po raz czwarty włączyła się w akcję mającą na celu po-
moc rodakom mieszkającym na Wileńszczyźnie.  

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Patriotyczne 
„Kresy” w Częstochowie oraz tamtejsza parafia Najświętszej Ma-
ryi Panny Częstochowskiej. W akcję cyklicznie włącza się powiat 
oraz kilka samorządów z regionu. Co roku także cieszy się ona 
niesłabnącym uznaniem mieszkańców gminy Mstów.  

Na czym polega wspomniana akcja? Głównie na zbiórce artykułów 
żywnościowych, szkolnych i słodyczy. Jak przekonują organizato-
rzy, równie ważny jest gest solidarności oraz serdecznej pamię-
ci wobec Polaków mieszkających na Kresach. Dzięki wspólnemu 
działaniu i zrozumieniu wyjątkowo trudnej sytuacji rodaków na 
obczyźnie, nasi krajanie mają szanse mieć normalne święta.

Zebrane między innymi przez lokalną społeczność dary trafiły na 
Litwę, Białoruś i Ukrainę. Z Wilna pojadą dalej do polskich szkół 
w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach, Szum-
sku, Kwiszkach i Pakienie. Z Grodna trafią do placówek w Lidzie, 
Wołkowysku, Werenowsku, a z Lwowa do polskiej szkoły w Sta-
nisławowie i dzieci uczących się języka polskiego w Katedrze 
Lwowskiej. Artykułami żywnościowymi obdarowani zostali z kolei 
Polacy mieszkający w gminach Jaszuny i Mickuny oraz parafianie 
w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie.

- Tradycyjnie zbiórka odbyła się w szkole w Mstowie. Po raz drugi 
w pomoc włączył się także nasz Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie - in-
formuje wójt Tomasz Gęsiarz.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

NA WIOSNĘ RUSZĄ PRACE PRZY DWÓCH
KLUCZOWYCH INWESTYCJACH DROGOWYCH

ZEBRANE DARY POJECHAŁY NA KRESY

W MSTOWIE
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozstrzygnął dwa 
przetargi dotyczące remontów drogi nr 786. Chodzi o poprawę 
odwodnienia w rejonie kluczowego skrzyżowania w Mstowie 
oraz modernizację okrytego złą sławą „zakrętu śmierci” w Za-
wadzie.

W obydwu przypadkach realizacja inwestycji rozpocznie się na 
wiosnę i potrwa najpóźniej do końca października przyszłego 
roku. 

Za blisko 1,7 mln zł poprawione ma zostać odwodnienie odcin-
ka ulicy Ogrodowej na wysokości Skały Miłości. O sfinansowanie 
tego zadania władze gminy zabiegały kilka lat. Dlaczego wdro-
żenie tego rozwiązania jest tak istotne? Chodzi o specyficzne 
ukształtowanie terenu w tym miejscu i związane z tym zagroże-
nie podtopieniami w okresach, kiedy stan wód Warty wyraźnie 
się podnosi. 

Odcinek leżący na wysokości Skały Miłości czeka między innymi 
wymiana konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni, odtworzenie 
chodnika po prawej stronie oraz lewostronnego pobocza, prze-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów budowa przydrożnego rowu, a także budowa przepustu drogo-
wego pod korpusem drogi i rowu łączącego jego wylot z korytem 
rzeki.

Równie intensywne działania gmina podejmowała w kontekście 
korekty zakrętu „na górce zawadzkiej”. Na przestrzeni ostatnich 
lat było to miejsce wielu kolizji i wypadków, obfitujących w sze-
reg ofiar śmiertelnych i jeszcze więcej rannych. W tym przypadku 
wartość prac oszacowano na prawie 4,4 mln zł. 

Remont obejmie swym zakresem odcinek na wysokości ulicy 
Wolności 127 w Mstowie, w kierunku miejscowości Zawada. Droga 
na całym odcinku będzie posiadała szerokość od 6,5 do 7 metrów. 
Dla feralnego łuku zaprojektowano odpowiednie poszerzenia. Po 
obu stronach jezdni wykonane zostaną pobocza z destruktu as-
faltowego. 

- Tymi dwoma tematami konsekwentnie zajmowaliśmy się od po-
czątku mojej pierwszej kadencji. Cieszę się, że na wiosnę przystą-
pimy do ostatniego etapu i za rok o tej porze wszelkie prace zwią-
zane z tymi modernizacjami będą już dawno ukończone - mówi 
wójt Tomasz Gęsiarz.



W MSTOWIE

14

WYJĄTKOWO ZGODNIE ZACZĘLI PRACĘ

KORYGUJĄ NEWRALGICZNE
SKRZYŻOWANIE W JASKROWIE

Jest najstarszą mieszkanką Wancerzowa. Dochowała się dwóch 
córek, sześcioro wnucząt, czterech prawnuków i dwóch prapra-
wnuków.

Helena Rak rodziła się w listopadzie 1918 roku, już w wolnej Pol-
sce. Przez pierwszą połowę życia mieszkała w Dąbrowie Zielo-
nej. To w tej gminie pracowała w gospodarstwie rolnym. Później, 
przez kolejną dekadę zatrudniona była w tamtejszym ośrodku 
zdrowia. Od lat wraz z córką i jej rodziną żyje w Wancerzowie.

Z okazji urodzin szanowną jubilatkę odwiedziła delegacja urzędu 
gminy z wójtem Tomaszem Gęsiarzem na czele. Redakcja również 
przyłącza się do życzeń wszelkiej pomyślności. Pani Heleno dużo 
zdrowia, radości i radości.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

ŚWIĘTOWAŁA SETNĄ 
ROCZNICĘ URODZIN

Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w Latosówce. 
Na inwestycję, której wartość sięgnęła 5,8 mln zł, gmina pozy-
skała aż 3,5 mln zł unijnego dofinansowania.

To największy wydatek inwestycyjny w tym roku. Zakres robót 
obejmował budowę ponad 5,2 kilometra kanalizacji grawitacyjnej, 
129 przyłączy oraz odtworzenie nawierzchni ulic. 

Za realizację tego zadania odpowiedzialne było konsorcjum 
dwóch firm, Inst-Gazu z Jaskrowa oraz częstochowskiej Hydro-
mex Plus.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

KOLEJNA MIEJSCO-
WOŚĆ Z KANALIZACJĄ

20 listopada odbyła się pierwsza w tej kadencji samorządu sesja 
rady gminy. Nowi radni ze swojego grona wybrali przewodni-
czącego rady gminy oraz jego zastępców.

To tego dnia samorządowcy z wójtem na czele odebrali zaświad-
czenia o wyborze z rąk przedstawicieli komisji wyborczej. Musieli 
także złożyć ślubowanie. Gdy dopełniono już wszelkich formal-
ności, przyszedł czas na wybór prezydium rady.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

W tajnym głosowaniu wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za 
Krzysztofem Choryłkiem, który pełnił już tę funkcję w minionej 
kadencji. Jego zastępcami, również jednogłośnie, zostali Zbigniew 
Bigosiński, Bogusław Gawron oraz Jerzy Siwek.

W radzie w tej kadencji zasiadają również Grzegorz Całus, Łu-
kasz  Całusiński, Mieczysława Gaudy, Mariola Juszczyk, Justyna 
Klimczak, Mariusz Kowalczyk, Andrzej Leśniak, Robert  Misztal, 
Monika Pardela, Bożena Pluta, Patryk Woźnica.

Rozpoczęła się modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 786 z ulicą Starowiejską w Jaskrowie. Wykonanie prac ma 
znacząco poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

Władze gminy od kilku lat prowadziły rozmowy z dyrekcją Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie korekty krzyżu-
jących się szlaków. Dotychczasowa geometria nie pozwalała na 
prawidłowy wyjazd samochodu osobowego, a większe pojazdy 
przy skręcie w prawo, w kierunku Mstowa, zmuszone były do 
wjazdu na przeciwny pas, co na drodze wojewódzkiej, o bardzo 
dużym natężeniu ruchu, rodziło szereg problemów.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

W 2017 roku doprowadzono do opracowania przez ZDW kon-
cepcji przebudowy. Natomiast w czerwcu tego roku instytucja ta 
wyłoniła wykonawcę. Zakończenie całego zadania ma nastąpić do 
końca czerwca przyszłego roku, lecz wiele wskazuje na to, że bę-
dzie to kilka miesięcy wcześniej. Całość prac ma kosztować około 
pół miliona złotych.

Co między innymi przewiduje projekt? Budowę zatoki o szeroko-
ści trzech metrów z kostki kamiennej. O pięć metrów odsunięte 
zostanie przejście dla pieszych przez ulicę Starowiejską w rejonie 
skrzyżowania. Ponadto przebudowany zostanie przepust pod za-
toką, a także jego wlot i wylot.
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Samorządowcy wybrani na kolejną kadencję mogą już pracować 
pełną parą. Niecały miesiąc po październikowych wyborach zło-
żyli ślubowanie.

W radzie gminy zasiada piętnastu przedstawicieli mieszkańców. 
W tej kadencji miejscowych wyborców reprezentować będą 
Grzegorz Adamus, Karol Auguściak, Bartłomiej Bochenek, Mi-
rosław Hamerla, Sewereyn Młynarczyk, Jarosław Nabiałek, Wła-
dysław Nowak, Andrzej Różycki, Arkadiusz Różycki, Wiesław 
Stanuchiewicz, Maria Stępień, Elżbieta Ślęzak-Zawadzka, Barbara 

Podczas pierwszej w tej kadencji sesji rady gminy radni ustalili 
wysokość wynagrodzenia wójta. Robert Nowak będzie co mie-
siąc otrzymywał na konto niecałe 7,2 tys. zł.

Na wynagrodzenie włodarza Przyrowa składa się miesięczna pła-
ca zasadnicza w wysokości 4,7 tys. zł, dodatek funkcyjny sięgający 
1,9 tys. zł oraz dwa dodatki. 

Pierwszy to stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia za-
sadniczego. Z tego tytułu wójt otrzymywał będzie 940 zł. Drugi 
z kolei to dodatek specjalny w wysokości 40 proc. Wypłacany jest 
łącznie od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjne-
go i w przypadku Nowaka sięgać będzie kwoty 2,6 tys. zł. 

Po zsumowaniu wymienionych kwot wynika, że łączne wynagro-
dzenie wójta w tej kadencji będzie kształtować się na poziomie 
niecałych 10,2 tys. zł brutto. Po potrąceniu podatku i składki na 
ubezpiecznie społeczne, bezpośrednio na rękę wypłacona mu bę-
dzie kwota o 3 tys. zł mniejsza.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Przyrów

Adrian Biel, fot. Pixabay

NOWA RADA JUŻ ZAPRZYSIĘŻONA ILE BĘDZIE ZARABIAŁ 
WÓJT?

W PRZYROWIE

15

Wierciochowicz, Maria Wiśniewska, Ewa Żmuda.

17 listopada odbyła się pierwsza sesja rady. W jej trakcie szefowa 
gminnej komisji wyborczej wręczyła radnym i wójtowi Robertowi 
Nowakowi zaświadczenia o wyborze. Przed objęciem obowiąz-
ków musieli oni złożyć jeszcze ślubowanie.

Na przewodniczącą rady wybrano Marię Stępień, z kolei na jej 
zastępców Barbarę Wierciochowicz oraz Władysława Nowaka. 
Zebrani podjęli także uchwały w sprawie składów osobowych ko-
misji merytorycznych, a także ustalili wynagrodzenie wójta. 
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POŚWIĘCILI SAMOCHÓD,
BY DOBRZE SŁUŻYŁ

DWIE DEKADY Z TAŃCEM I ŚPIEWEM.
LOKALNY ZESPÓŁ ŚWIĘTOWAŁ JUBILEUSZ

W towarzystwie strażaków, władz samorządowych i zaproszo-
nych gości, miejscowy proboszcz dokonał poświęcenia nowego 
nabytku lokalnej OSP.

Jakiś czas temu Ochotnicza Straż Pożarna w Przyrowie szukała 
dostawcy lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. I szczę-
śliwie znalazła, bowiem finalnie jednostka wzbogaciła się o no-
wego opla movano. Realizacja zakupu możliwa była dzięki fundu-
szom, które druhowie pozyskali od szeregu instytucji.

W ostatnim tygodniu listopada w miejscowej hali sportowej od-
był się koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia istnienia Zespołu 
Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”.

W koncercie udział wzięły cztery grupy taneczne. Uczestnicy 
prezentowali nie tylko polskie tańce narodowe, ale i tańce oraz 
pieśni o typowo regionalnym charakterze. Było sporo akcentów 
częstochowskich, lubelskich, górnośląskich, cieszyńskich, kra-
kowskich czy z rejonu Beskidu Śląskiego.

Adrian Biel, fot. fot. OSP Przyrów/Anna Noga

Adrian Biel, fot. archiwum zespołu

PIĘĆ KOMISJI W RADZIE

Pierwsza sesja w nowej kadencji to dla wszystkich samorządów 
moment uporządkowania spraw formalnych. Ważnym punktem 
obrad, które miały miejsce 17 listopada, było powołanie komisji, 
w których przez najbliższe pięć lat będą pracować gminni radni.

Zaangażowanie wybrańców społeczności w realizowanie obo-
wiązków wynikających ze sprawowania mandatów to nie tylko 
udział w sesjach rady gminy, ale przede wszystkim bieżąca praca 
w komisjach merytorycznych. To w nich ścierają się poglądy, to-
czą burzliwe dyskusje, wypracowywane są wspólne stanowiska. 
W tej kadencji radni będą mogli realizować się w pięciu zespołach 
roboczych. 

Pracom Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Maria Wi-
śniewska, a zastępować ją będzie Grzegorz Adamus. W tym gro-
nie zasiada również Elżbieta Ślęzak Zawadzka, Mirosław Hamerla 
i Bartłomiej Bochenek.

W Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za sprawną pracę w niej od-
powiadać będzie Elżbieta Ślęzak-Zawadzka, którą w razie potrze-
by zastępował będzie Wiesław Stanuchiewicz. Pozostali członko-
wie to Arkadiusz Różycki, Maria Wiśniewska i Jarosław Nabiałek.

Przewodniczącym Komisji do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospo-
darczego i Finansów został Mirosław Hamerla, a Jarosław Nabia-
łek jej wiceprzewodniczącym. W jej szeregach udzielać się będzie 
także Barbara Wierciochowicz, Ewa Żmuda oraz Grzegorz Ada-
mus.

Szefem Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zo-
stał z kolei Wiesław Stanuchiewicz. Decyzją kolegów z rady wi-
ceprzewodniczyć będzie jej natomiast Bartłomiej Bochenek. To 
najliczniejsza ze wszystkich komisji. W jej składzie znaleźli się też 
Barbara Wierciochowicz, Arkadiusz Różycki, Władysław Nowak, 
Seweryn Młynarczyk, Karol Auguściak oraz Andrzej Różycki.

Na czele Komisji do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bez-
pieczeństwa Publicznego stanął Władysław Nowak. Jej wice-
przewodniczącą została Ewa Żmuda. W prace tego zespołu an-
gażować się będą ponadto Karol Auguściak, Seweryn Młynarczyk 
i Maria Stępień.

Adrian Biel

DUŻA KASA NA PRZEBUDOWĘ 
DRÓG W SYGONTCE

Na starcie nowej kadencji wójt Robert Nowak pozyskał niemal 
1,5 mln zł na modernizację dróg w Sygontce.

Pod koniec października urząd marszałkowski ogłosił listę ran-
kingową wybranych do dofinansowania projektów budowy dróg 
lokalnych zgłoszonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wniosek gminy na przebudowę ulic Konopnickiej i Ko-
ścielnej w Sygontce zajął w zestawieniu bardzo wysokie, bo trze-
cie miejsce, co niemal na pewno gwarantuje, że pieniądze wpłyną 
na konto urzędu.

- Cieszę się bardzo. To wspaniała dla nas informacja. Zrobiliśmy 
pierwszy krok. Dziękuję przede wszystkim serdecznie pracow-
nikom urzędu za tak doskonale napisany wniosek – komentuje 
Robert Nowak, wójt gminy.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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100 tys. zł przyznał urząd marszałkowski. Środki w tej samej 
wysokości przelał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejne 40 tys. zł dorzuciła 
gmina, a 10 tys. zł z własnego budżetu dołożyli sami strażacy. Nie-
długo po zakupie auta, w centrum Przyrowa miało miejsce uro-
czyste poświęcenie sprzętu.

Wydarzenie poprzedzone zostało zbiórką pocztów sztandaro-
wych przed lokalną strażnicą, a następnie nabożeństwem, któ-
re w kościele p.w. Św. Doroty w Przyrowie odprawił ks. Antoni 
Kaczmarek. 

Zespół Folklorystyczny „Przyrowskie Nutki” jest stosunkowo 
młodym zespołem. Grupa powstała w październiku 1998 roku, 
a pomysł który przyświecał powstaniu zespołu swoją genezę wy-
wodzi z chęci rozbudzenia i propagowania wśród dzieci i mło-
dzieży zainteresowań tradycjami oraz sztuką ludową. 

Za choreografię „Przyrowskich Nutek” odpowiada Małgorzata 
Mossakowska-Steinke, zaś akompaniatorem jest Bronisław Trej-
towicz. Zespół specjalizuje się w tańcach regionalnych. Jest lau-
reatem wielu festiwali oraz zdobywcą szeregu nagród. 



Rady Gminy Poczesna rozpoczęła 21 listopada pracę w nowej 
odsłonie. W tym dniu zaprzysiężony na czwartą, tym razem pię-
cioletnią kadencję, został również Krzysztof Ujma.

Inauguracja odbyła się w sali sesyjnej urzędu gminy. Jak zawsze 
przy takiej okazji nie zabrakło akcentów patriotycznych. Wszy-
scy zgromadzeni w auli, przy akompaniamencie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Poczesna, uroczyście odśpiewali hymn 
państwowy. 

Pierwszej sesji rady gminy każdorazowo towarzyszy szczególny 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

GMINNY ŻŁOBEK 
W HUCIE STAREJ B

PO RAZ CZWARTY ZOSTAŁ WÓJTEM

ADAM MORZYK NOWYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU 
POWIATU

PRZEDSZKOLAKI PODAROWAŁY MASKOTKI 
DLA RÓWIEŚNIKÓW POSZKODOWANYCH
W WYPADKACH

Na drugiej w tej kadencji sesji rady gminy, 29 listopada, radni 
podjęli jednomyślnie uchwałę, która powołuje do życia Gminny 
Żłobek w Hucie Starej B. Nowej jednostce budżetowej nadano 
już również statut. Ma zacząć działać od początku nowego roku.

Będzie się on mieścił przy ulicy Bocznej 1. Na rzecz działalności, 
która ma tam być prowadzona wyasygnowano sześć lokali w bu-
dynku wielorodzinnym. Jego utworzenie stało się możliwe dzięki 
pozyskaniu w tym roku 167 tys. zł dofinansowania z resortowego 
programu Maluch Plus, którym rząd wspiera tworzenie instytucji 
opieki nad dziećmi do lat trzech.

Za dostosowanie infrastruktury do potrzeb maluszków odpowia-
da spółka Mal-Plast z Częstochowy, która za cenę 389 tys. zł wy-
konała prace budowlane.

Rada Powiatu w Częstochowie desygnowała na jednego z człon-
ków zarządu Adama Morzyka. Na co dzień mieszkańca Słowika, 
od dwudziestu lat członka tamtejszej ochotniczej straży pożar-
nej, pełniącego w niej również funkcję prezesa zarządu.

Pomimo, iż jest najmłodszym członkiem organu wykonawczego 
powiatu, to może się pochwalić bogatym doświadczeniem. W sa-
morządzie pracuje już ponad dwanaście lat. W 2006 roku został 
radnym gminy Poczesna. Swój mandat sprawował przez dwie 
kadencję. Przed czterema laty udało mu się z kolei zostać rad-
nym powiatu. Podobnie było i w niedawno minionych wybortach. 
W tegorocznej elekcji startował z listy Porozumienia dla Powiatu. 
Jego kandydaturę poparło 696 wyborców.

Morzyk jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Ukoń-
czył również studia podyplomowe z ekonomii społecznej na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie szlifował wiedzę na kierunku związanym 
z tematyką samorządu terytorialnego.

Jako pracownik Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie 
zajmował się funduszami europejskimi, głównie w zakresie pro-
gramów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bez-
robotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Swą wiedzę i umiejętności w tym zakresie wykorzystał również 
dla lokalnej społeczności. Był jednym z inicjatorów założenia Sto-
warzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor”, a także autorem projektu 
„Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”, które pozyskało ponad 500 
tys. zł na stworzenie klubu seniora i świetlicy środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży w Słowiku. 

Jak sam podkreśla, w swojej aktywności społecznej zawsze kie-
ruje się zasadą, w myśl której, aby osiągać sukcesy należy szukać 
sojuszników i wspólnie kreować inicjatywy podwyższające jakość 
życia w środowisku lokalnym.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

ceremoniał. Radni oraz wójt odbierają zaświadczenia o wyborze. 
W tym roku wręczała je Maria Sałata, która w czasie wyborów 
pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej. Na-
stępnie składają ślubowanie, które jest niezbędnym wymogiem, 
by mogli zgodnie z prawem objąć swój mandat. 

Piętnastkę, która będzie współdecydować o kierunkach zmian 
i rozwoju pocześniańskiego samorządu w tej kadencji stanowią: 
Tadeusz Bajdor, Piotr Brzozowski, Iwona Choła, Bożena Dobosz, 
Mateusz Kołodziej, Waldemar Kucia, Alicja Łyko, Michał Markow-
ski, Wojciech Opiłka, Agnieszka Pietrzak, Artur Sosna, Halina Sy-
nakiewicz, Łukasz Szumera, Anna Wasiak, Danuta Woźniakowska.
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Już od czternastu lat lokalne przedszkole pielęgnuje zwyczaj 
przekazywania maskotek na rzecz chorych i poszkodowanych 
w wypadkach dzieci. Przez ten okres podopieczni placówki, 
dzięki wydatnemu wsparciu swoich rodziców, ofiarowali ró-
wieśnikom ponad tysiąc pluszaków. W tym roku było ich niemal 
dziewięćdziesiąt, w tym ten tysięczny.

– Wszystko po to, aby dzieci które trafiają do pogotowia, mogły 
zapomnieć o bólu i chorobie – podkreśla dyrekcja przedszkola.

Ta charytatywna akcja zorganizowana została z okazji Światowe-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

go Dnia Pluszowego Misia. Jak co roku przypada on 25 listopada. 
Najmłodsi mieszkańcy gminy udają się wtedy na wycieczkę do 
Stacji Ratownictwa Medycznego w Poczesnej, aby osobiście prze-
kazać pluszaki jej pracownikom. Ci z kolei mają zadanie wręczać 
je dzieciom, które trafiają na pogotowie. Przy okazji wizyta jest 
świetną lekcją, podczas której maluchy mają okazję poznać tajniki 
i specyfikę pracy służb ratowniczych.

W tym roku przedszkolaki podjęły decyzję, że część z zebranych 
darów trafi do Kłobucka. Liczą, że ich akcja będzie inspiracją dla 
innych i obejmie w najbliższym czasie również sąsiadujące po-
wiaty.
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POWSTANĄ NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Gmina ogłosiła przetarg, który ma wyłonić wykonawcę adapta-
cji pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku szkoły 
podstawowej w Kolonii Poczesna. Docelowo ma powstać nowa 
przestrzeń dla około pięćdziesięciorga dzieciaków.

Zakładana modernizacja budynku szkoły ma znacząco poprawić 
dostępność oferty edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców. 
Obecne przedszkole nie jest wystarczające, aby sprostać wyma-
ganiom i zapotrzebowaniu.

– Dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Poczesna przybywa. 
I taki stan rzeczy bardzo nas cieszy. Ale jednocześnie nakłada na 
nas konieczność tworzenia przestrzeni, w której nasi najmłod-
si mieszkańcy będą mogli swobodnie oraz bezpiecznie bawić się 
i uczyć – mówi Krzysztof Ujma, wójt gminy. – Po reformie oświa-
ty, która weszła w życie w ubiegłym roku, do zagospodarowania 
jest część pomieszczeń po likwidacji gimnazjum w Poczesnej. 
Konieczna jest zatem przebudowa i dostosowanie pomieszczeń 
szkolnych do wymogów przedszkolnych – dodaje włodarz.

Potencjalny wykonawca będzie musiał zrealizować inwestycję 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Począwszy od etapu spo-
rządzenia koncepcji architektonicznej, kosztorysu i uzyskania 
wszystkich wymaganych prawem dokumentów i pozwoleń, przez 
wykonanie prac budowlanych, aż do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie.

Piotr Biernacki, fot. Wikipedia

Finalnie ma być stworzony kompleks pomieszczeń, które będą 
służyć około pięćdziesięciorgu maluchom w wieku od trzech 
do sześciu lat oraz kadrze pedagogicznej i pomocniczej. Chodzi 
o cztery sale dydaktyczne z możliwością leżakowania z podziałem 
na grupy wiekowe. Do wymagań dzieci dostosowane będą ponad-
to toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Powstanie także 

zaplecze kuchenne, socjalne i administracyjne.

Urzędnicy liczą, że prace zakończą się w kilka miesięcy po podpi-
saniu umowy z wykonawcą. Koperty z ofertami otwarte zostaną 
10 grudnia.

W RĘCE POLICJANTÓW Z POCZESNEJ TRAFIŁ NOWY 
RADIOWÓZ
Miejscowy komisariat powiększył swoją flotę. Zakup auta dofi-
nansowały samorządy  Poczesnej i Kamienicy Polskiej.

Nowiutki hyundai został przekazany funkcjonariuszom 23 listo-
pada. Kosztował ponad 50 tys. zł. Do zgromadzenia tej sumy wy-
datnie przyczyniło się przekazanie 25 tys. zł na Fundusz Wsparcia 
Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przez gminy Po-
czesna i sąsiadującą Kamienicę Polską. Pierwsza udzieliła dotacji 
w kwocie 15 tys. zł, a druga wyasygnowała kolejne 10 tys. zł.

– Uchwałę o udzieleniu tej pomocy finansowej rada gminy pod-
jęła już 12 lutego. Bezpieczeństwo mieszkańców to dla naszego 
samorządu sprawa priorytetowa, dlatego też nie mieliśmy żad-
nych wątpliwości, aby takiego wsparcia udzielić – mówi Krzysztof 
Ujma, wójt gminy Poczesna.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

KĘDZIORA PROMUJE POLSKĘ I POCZESNĄ
NA CAŁYM ŚWIECIE
Prace Jerzego Kędziory można podziwiać w najodleglejszych 
zakątkach globu. Ten ceniony artysta, autor słynnych balansu-
jących rzeźb, po udanym artystycznym podboju Europy, Ame-
ryki czy Bliskiego Wschodu, niedawno prezentował swoje prace 
na najbardziej prestiżowych wystawach w Singapurze i na Taj-
wanie. A w kolejce czekają jeszcze Chiny oraz Japonia.

- Art Taipei w stolicy Tajwanu to jedna z największych i najbar-
dziej prestiżowych imprez artystycznych w tamtym rejonie świa-
ta, organizowana w bardzo spektakularnym miejscu, tuż u stóp 
wieży Taipei 101, która do 2010 roku była najwyższym budynkiem 
na ziemi i zaliczona została do siedmiu współczesnych cudów 
świata – relacjonuje Gabriela Dana Mieżaniec, rezydent Pocze-
snej Galerii Rzeźby. - W Singapurze natomiast będzie artysta 
realizował Polską Ścieżkę Kulturalną. Na początku października 
cztery duże rzeźby wpisały się już w zielone oblicze Ogrodów Bo-
tanicznych – wspaniałego założenia zieleni objętego patronatem 
UNESCO. Ścieżkę ostatecznie oznaczy osiem rzeźb balansują-
cych prezentowanych w prestiżowych miejscach Singapuru, jak 
Marina Bay Financial Centre czy w siedzibie Asia-Europe Foun-
dation – dodaje.

Działania rzeźbiarza w Azji wpisywały się również w obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo 
mocno wspierają je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz polskie placówki dyplomatyczne zlokalizowane na tym 
kontynencie.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna
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