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PROMOWALI GMINĘ,
ZOSTALI WYRÓŻNIENI
W minioną środę w miejscowej hali sportowej odbyła się uroczystość wręczenia nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.

18

WŁODARZ POCZESNEJ Z NAGRODĄ
ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
Ze starostą częstochowskim rozmawiamy o współpracy z gminami
oraz o planach i zamierzeniach na nową kadencję.
Sprawuje pan urząd starosty dwa lata. Przed panem pierwsza
pełna kadencja na tym stanowisku. Gdybyśmy się jednak trochę
cofnęli, pokusili o małe podsumowanie na starcie nowej kadencji dotychczasowego okresu, to jaki to był czas?
Tak faktycznie się ułożyło, że w minionej kadencji zaliczyłem dwa
lata na stanowisku starosty. Trudno mówić jednak o realizacji
jakiegoś mojego autorskiego programu przez ten czas. Pełniąc
wcześniej funkcję członka zarządu byłem zorientowany w dotychczasowej polityce i obranych kierunkach. Po wyborze na starostę założyłem jednak sobie, że przede wszystkim nawiążę ścisłą
współpracę z gminami powiatu częstochowskiego. Ponadto udało
się wzmocnić potencjał kulturotwórczy i społeczny. Poprzez organizację dwóch, trzech większych imprez możemy zaprezentować to, co mamy najlepszego w powiecie, integrować i promować
naszych mieszkańców. Skupiliśmy się również na maksymalnym
pozyskiwaniu wszystkich dostępnych środków zewnętrznych,
zarówno europejskich jak i krajowych, służących generalnie inwestycjom. A najważniejszymi z nich są oczywiście drogi. Tak
było od lat i tak będzie. Przez te dwadzieścia lat, odkąd istnieją
powiaty, te priorytety tak się ukształtowały, że głównymi filarami działań tego szczebla samorządów są właśnie drogi, oświata,
pomoc społeczna czy też zdrowie. I tutaj nie będę odkrywczy, bo
muszę stwierdzić, że zarówno tamta kadencja, którą mi przyszło
dokończyć, jak i ta właśnie się rozpoczynająca, na tych właśnie
filarach będzie się opierać.
Pojawiały się jednakże pewne głosy, płynące w szczególności od
tych bogatszych samorządów, że starostwo trochę faworyzuje
mniejsze, nieco biedniejsze jednostki.
Tam też są drogi, tam też są mieszkańcy. Budując drogi na terenach samorządów staramy się za każdym razem zaprosić daną

gminę do współfinansowania. Zamożniejsze niewątpliwie mają
większą siłę przebicia. Mogąc wnieść większy wkład, w ten sposób niejako wspierają te słabsze. Nie chcę mówić tutaj o potędze
finansowej, ale nie ulega wątpliwości, że gminy graniczące bezpośrednio z Częstochową są w trochę lepszej kondycji finansowej
niż te od Częstochowy oddalone. Mam nadzieję, że tutaj nikogo
nie urażę, ani nie obrażę, ale takie są realia. Myślę, że przez te
dwa lata mojego starostowania biedniejsze gminy mogły odnieść
wrażenie, że wymagam od nich tyle, na ile je stać. Ten solidaryzm
jest potrzebny. Chciałbym, aby ta współpraca układała się jak najlepiej, partnersko, a czasami może i nawet przyjacielsko. Wykonujemy wspólnie wiele ważnych zadań, gdzie dobra współpraca
jest nieodzowna i nieunikniona.

Regionalna Organizacji Pracodawców w Częstochowie przyznała wójtowi Krzysztofowi Ujmie nagrodę w kategorii „Dobry Gospodarz - 2018”.
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I jaki jest odzew?
Czasami różnie z tym bywa, bo gminy też mają pewne działania
zaprogramowane, ale pocieszający jest fakt, że sporo z nich odpowiada na nasz apel. Jeżeli my pozyskujemy środki z zewnątrz
to chcemy, by brakującą część finansować pół na pół. Reakcja jest
różna, ale z większością gmin udaje się to zrobić, nawet z tymi
o mniej zasobnym portfelu. Kilka dni temu odbyło się w starostwie spotkanie z włodarzami. Poza dwoma osobami, które akurat
zmogła choroba, byli wszyscy. To dobry prognostyk na tę kadencję. Zawsze trzeba rozmawiać i ustalać priorytety inwestycyjne.
Mam tego pełną świadomość i na dialog oraz wszelkie inicjatywy
jestem zawsze otwarty. A trzeba pamiętać, że powiat zarządza
sześciuset kilometrami dróg. Są jeszcze nawet te gruntowe. Będę
się starał dzielić sprawiedliwie, ale po równo na pewno się nie da.
Pewną gradację trzeba założyć.
No właśnie, zapewne przygotowany jest już projekt przyszłorocznego budżetu. Na jakie zadania zamierzacie przeznaczyć
pieniądze?
Ciąg dalszy na stronie 2.

WDRAŻAJĄ DUŻY PROJEKT BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
Władze gminy Przyrów liczą, że przez trzy najbliższe lata
uda się wybudować każdego roku po siedemdziesiąt instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach
mieszkańców.
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JAK NAJMNIEJ NACHALNEJ POLITYKI W SAMORZĄDZIE
Ciąg dalszy ze strony 1.
Niedawno otrzymaliśmy informację, że dwa złożone przez nas
wnioski w programie przebudowy dróg lokalnych znalazły się na
pozycjach dziesiątej i piętnastej, czyli tzw. biorących. Wojewoda
w styczniu ustali listę dofinansowania. Zostaliśmy zakwalifikowani do listy wstępnej, więc jeżeli tych środków starczy zapewne je
otrzymamy. Chodzi o przebudowę drogi w Nowym Broniszewie.
Inwestycja ma kosztować 6 mln zł, dofinansowanie stanowi 50
proc., więc na pozostałą część składamy się po równo z gminą
Mykanów. Stosowne porozumienie już podpisaliśmy. Drugą jest
przebudowa drogi w Łyścu, w gminie Starcza, za prawie 3 mln zł.
Starcza nie jest zbyt bogatą gminą, najmniejszą w powiecie, ale
myślę, że w sporej kwocie wpisze się w tę inwestycję. Poza tym
dojdzie modernizacja drogi w Rzerzęczycach. W gminie Kłomnice planujemy jeszcze jedno zadanie, ze wsparciem z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodzi o szlak w relacji Kruszyna,
Zdrowa do drogi krajowej 91. Na te cztery projekty już pieniądze
są. Na pewno będziemy występować z wnioskami o dotacje do
modernizacji dróg, które ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych.
Mamy jeszcze pięć takich popowodziowych szlaków na ścianie
wschodniej powiatu. Liczę, że z tym tematem w najbliższym czasie się uporamy. Będziemy również aplikować o wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z utworzonego właśnie
Funduszu Dróg Samorządowych. Także tych inwestycji może być
sporo więcej.
Czyli przygotowujecie już listę zadań pod tym kątem?
Wiele projektów jest gotowych, leżą na półkach i trzeba je tylko
załączyć do wniosku. Z tym sobie poradzimy, bo w tej kadencji
otrzymywaliśmy jako powiat rekordowo wysokie dofinansowania.
Także o tę kwestię jestem spokojny. Urealnić trzeba natomiast
kosztorysy, gdyż to co było zakładane przy sporządzaniu projektów, w obecnych realiach rynkowych trzeba pomnożyć co najmniej razy dwa. Potencjalny montaż finansowy jest tutaj najistotniejszy. Będziemy rozmawiać, również z gminami, i ustalać zakres
oraz harmonogram inwestycji na kolejne lata. Bo skoordynowanie
działań będzie niewątpliwie istotne, mając chociażby na uwadze
kwestię planowanego rozpoczęcia budowy autostrady.
A jak wygląda sprawa zadłużenia powiatu? W tym roku fakt zaciągnięcia kredytu spotkał się z nie lada dyskusją wśród radnych, a niewątpliwie realizując milionowe zadania to wsparcie
kredytowe będzie potrzebne.
Jest ono na bezpiecznym poziomie. Kształtuje się w okolicach 30
proc. naszych dochodów. Także są w tym obszarze spore rezerwy. Ale muszę powiedzieć, że w przyszłym roku, ani w kolejnym
nie planujemy zaciągania nowych zobowiązań. Przyjęliśmy, że jak
wzięliśmy w tym roku, to musimy przez następne dwa lata trochę
spłacić. Chcemy zwiększyć nasz potencjał, bo jak wspomniałem,
rusza Fundusz Dróg Samorządowych, z którego chcemy czerpać
jak najwięcej. A znając realia to tak naprawdę program ten ruszy
pełną parą za rok, może półtora, a do każdego projektu wymagany
będzie wkład własny. Maksymalnie dotacja pokryje 80 proc. kosztów, ale równie dobrze przyznane może zostać 50 czy 60 proc.
Starostwo zarządza czterema szkołami. Dla każdego samorządu
jest to obecnie spore wyzwanie, aby spiąć budżety oświatowe.
Subwencja ministerialna nigdzie nie wystarcza i trzeba sporo
dopłacać.
Miało się nie dopłacać, a wszyscy dokładają kwoty liczone w milionach złotych. Powiat jakoś sobie z tym radzi. Nie powiem na
szczęście, ale mamy tej oświaty nie za dużo i tak te kwestie przestudiowaliśmy, że nie przewiduję w tej materii niemiłych niespodzianek. Nie będę ukrywał, że mamy trochę problemów z liczebnością uczniów w naszych szkołach powiatowych.
Czy jest jakaś szansa, aby to się poprawiło?
Liczymy, że to się zadzieje. Sporo młodzieży wybiera szkoły w Częstochowie, to tutaj oni nam odpływają. Miasto jest dla
nich z pewnych względów atrakcyjniejsze, mają większy wybór
oferty pozaszkolnej, kulturalnej czy rozrywkowej. Dyrektorzy
jednak wykazują się bardzo dużą aktywnością i mam nadzieję,
że ten kierunek szkolnictwa zawodowego, na którym głównie się
skupiamy, będzie się nam rozwijał. Dużo inwestujemy w infrastrukturę szkół, w wyposażenie, by było nowoczesne. Prowadzę
już ponadto wstępne rozmowy z przedsiębiorcami, by profilować
kształcenie pod potrzeby pracodawców. Być może perspektywa
zarabiania już na etapie nauki będzie tym wabikiem.
Z tych czterech filarów została jeszcze pomoc społeczna i zdrowie. Z tą pierwszą jest tak, że niewątpliwie ile pieniędzy by nie
było to i tak zawsze będzie za mało. Potrzeby w tym zakresie są
ogromne. Ale z kwestii zdrowia, a konkretnie sytuacji szpitala
w Blachowni, chyba w końcu możecie być zadowoleni.
Tak, to prawda. Pomoc społeczna, organizowanie pieczy zastępczej, wsparcie ludzi starszych, samotnych, w trudnych sytuacjach
życiowych czy też w jakikolwiek sposób wykluczonych jest nieodzowna. I tak jak pan wspomniał, ile byśmy środków nie przeznaczyli zawsze będą one niewystarczające w stosunku do potrzeb. Ale robimy co możemy i chyba z niezłym skutkiem. A co do
szpitala w Blachowni, to akurat z tej kwestii jesteśmy dumni. Kilka

ZMIENI SIĘ WEJŚCIE DO SIEDZIBY
STAROSTWA. POMÓŻ URZĘDNIKOM WYBRAĆ PROJEKT

lat temu były spore problemy z placówką, poprzedni dzierżawca
nie radził sobie zbyt dobrze. Obecnie zarządzająca firma jest na
tym polu znacznie efektywniejsza. Szpital nie ma długów, rozwija się, modernizuje. Otwierane są nowe specjalistyczne oddziały.
Także w kontekście ogólnokrajowej, słabej kondycji szpitali i problemów służby zdrowia, akurat nasze rozwiązanie możemy postawić jako wzór.
Wspomniał pan o nowych imprezach, które udało się wprowadzić do kalendarza. To nowe elementy promocyjne powiatu. Jaki
one mają charakter?
To przede wszystkim powiatowy przegląd orkiestr dętych, które
działają na naszym terenie. Co się okazało, są to już orkiestry niekoniecznie strażackie. Na dzień dzisiejszy jest ich aż czternaście.
To niespotykany potencjał na skalę kraju. Tym możemy się śmiało
chwalić. One oczywiście są na różnym stopniu rozwoju czy też
swojego mistrzostwa muzycznego. Są te dopiero raczkujące, ale
i takie które zaliczają się do absolutnej czołówki polskiej, a nawet
europejskiej. Mam tutaj na myśli w szczególności zespół z Mykanowa. Rywalizują na najwyższym, profesjonalnym poziomie.
Ostatnio zaliczyli Chiny. Nie muszę wspominać, że sam wyjazd
był dużym przedsięwzięciem logistycznym i finansowym. Trzeba było przetransportować tam sześćdziesięciu muzyków. My,
w miarę możliwości, staramy się wspierać wszystkich i stwarzać
warunki do prezentacji ich talentów. Kolejną z tych imprez jest
przegląd śpiewaczy zespołów kół gospodyń wiejskich. Mamy ich
bardzo dużo na terenie powiatu. Samych członkiń kół jest ponad
trzy tysiące. A każde szanujące się koło chce mieć zespół śpiewaczy, taneczny czy instrumentalny, które naszą tradycję i obrzędowość chcą kultywować i prezentować. Organizujemy tradycyjne dożynki powiatowe, które zawsze wychodzą na dobrym
poziomie. No i oczywiście spartakiada gmin, która w przyszłym
roku będzie miała swą czwartą edycję. Myślę, że po raz pierwszy
pojawią się przedstawiciele wszystkich, szesnastu samorządów.
To świetna inicjatywa, łącząca sportową rywalizację z duchem
wszechobecnej zabawy i rozrywki. Najważniejsze, że się spotykamy i integrujemy.
Organizujecie jeszcze chyba zawody strażackie?
Pożarnictwo to też jest nasz spory wyróżnik. Tak się składa, że
jestem też prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży
Pożarnych. Łącznie z Częstochową mamy sto dwadzieścia sześć
jednostek, z czego dwanaście w mieście. To potężna liczba ludzi, sprzętu, obiektów i mienia, którym strażacy się zajmują, jak
również odpowiedzialności i codziennej współpracy z Państwową
Strażą Pożarną.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Władze powiatu planują modernizację wejścia do budynku,
w którym na co dzień urzędują. Inwestycja wykonana zostanie
w przyszłym roku, ale już teraz można wziąć udział w internetowej sondzie i wytypować jedną z opcji, która zostanie zrealizowana.
Pracownia odpowiedzialna za przygotowanie projektu liftingu
budynku przy ulicy Sobieskiego zaproponowała trzy rozwiązania.
O ile dwa z nich nie odbiegają znacząco architektonicznie od stanu istniejącego obecnie, to trzecia opcja (na zdjęciu) przedstawia
zupełnie nowe spojrzenie.
I trudno się tym samym dziwić, że właśnie ta koncepcja prowadzi
w specjalnej internetowej sondzie, którą pracownicy starostwa
uruchomili chcąc poznać opinie interesantów. Udział w badaniu
mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Wystarczy zeskanować kod
QR lub wejść na stronę podaną poniżej i wyrazić swoje preferencje.

ODDAJ SWÓJ GŁOS
W SONDZIE
wejdź na stronę:
www.bit.do/sonda
lub zeskanuj kod QR

Mijający rok jest tym szczególnym. To rok stulecia polskiej
niepodległości. Jak uczczono to wydarzenie w powiecie częstochowskim?
2018 rok to również rok dwudziestolecia powiatów. Na te okoliczności wydaliśmy specjalny album, bo powiatowość wpisuje się
w historię polskiej państwowości. Ludzie z polskiej wsi zawsze
stawali, zawsze mieli głębokie poczucie wewnętrznego patriotyzmu i tej chęci bicia się o Polskę. Uroczystości i obchodów rocznicowych było naprawdę dużo. Podsumowaniem tych spotkań był
piękny koncert w Filharmonii Częstochowskiej dla mieszkańców
powiatu, który znakomicie zagrała orkiestra dęta z Mykanowa.
Porozmawiajmy teraz trochę o polityce. Po październikowych
wyborach zmienił się skład zarządu powiatu. Jak układa się
współpraca w nowym składzie osobowym?
My wszyscy znaliśmy się z wcześniejszej współpracy w radzie
powiatu. Nie ma zaskoczenia. Polityka ma to do siebie, a powiat
jest tworem typowo politycznym, że wybieranie władz odbywa
się na poziomie ugrupowań, które uzyskały reprezentację i mają
zdolność utworzyć koalicję, by realizować program wyborczy
i zadania dla mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, że skład został odmłodzony, ale wszyscy są doświadczonymi samorządowcami. Znają realia i problemy, a to jest najważniejsze, także nie
mam obaw, że coś przeoczymy, czegoś nie dopilnujemy. Jako PSL
musieliśmy się trochę posunąć na ławce w zakresie sprawowania tych najważniejszych funkcji. Taka jest polityka i nie drzemy
z tego powodu szat. Tak wyszło z układu sił, ale nowi członkowie
zarządu myślę, że sobie świetnie poradzą. Moja w tym rola, by
w ciągu tych kilku miesięcy wprowadzić w zagadnienia powiatu
tak, by swój potencjał aktywności i zapału uruchomili. Dla prężności powiatu to zmiana na pewno pozytywna.
Kończąc już, czego życzy sobie pan i zarząd powiatu na przyszły
rok?
Sobie i wszystkim życzę dobrej współpracy. Jak najmniej nachalnej polityki, szczególnie w samorządzie, choć pewnie do końca
się od tego nie ucieknie, a jak najwięcej rzeczowej i merytorycznej pracy. A poza tym tradycyjnie, dużo zdrowia, spokoju i samozaparcia w realizacji obranych, czasami trudnych celów.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z SZANSĄ NA DOTACJĘ
JESZCZE W TYM ROKU

dziesięć pełnoletnich osób, które na stałe zamieszkują na obszarze wsi obejmującej działalność organizacji. Niezbędne będzie przyjęcie statutu oraz powołanie komitetu założycielskiego,
do którego zadań będzie należała przede wszystkim rejestracja
w powiatowym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w biurze powołanego w tym celu pełnomocnika.
Podkreślić należy, że istniejące obecnie KGW, których misja opierała się na przepisach o kółkach rolniczych lub prawa o stowarzyszeniach, zachowają prawo pierwszeństwa do uzyskania wpisu
przez sześć miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy. Jeżeli
tego nie uczynią ich działalność będzie podlegać dotychczasowym rygorom.
Uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
spowoduje jednakże, że ciało otrzyma osobowość prawną. A to
otworzy społecznym aktywistkom możliwość tworzenia majątku,
który będzie mógł być przeznaczany na realizację celów statutowych. Zyskają nie tylko sposobność pozyskiwania szeregu dotacji,
przyjmowania darowizn, zapisów i spadków, ale również zarabiania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
Z końcem listopada zaczęła obowiązywać nowa ustawa o kołach
gospodyń wiejskich. Panie, które odpowiednio szybko się zorganizują, mają szansę pozyskać jeszcze w tym roku nawet 5 tys. zł
pomocy finansowej. Na dopełnienie formalności jest czas tylko
do 27 grudnia.
Uchwalone 4 października przez Sejm prawo weszło w życie 29
listopada. Ustawodawca określił, że nowo powstała organizacja
powinna działać na rzecz poprawy sytuacji społecznej czy też zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. W szczególności chodzi o działalność społeczno-wychowawczą i oświa-

towo-kulturalną, jak również na rzecz wszechstronnego rozwoju
obszarów wiejskich, wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet. KGW powinny ponadto inicjować i prowadzić działania na
rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentować
interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej, rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności tę
lokalną i regionalną.
Zapisy ustawy stanowią, że w każdej miejscowości będzie mogło
istnieć tylko jedno koło. Aby powstało musi je założyć minimum

W naturalny sposób będzie się to wiązać z potrzebą prowadzenia
rachunkowości koła. W nowym prawie przewidziano możliwość
ewidencjonowania przychodów i kosztów w sposób uproszczony.
Obwarowane jest to jednak pewnymi obostrzeniami. Po pierwsze przychody KGW będą mogły pochodzić tylko ze wskazanych
w ustawie źródeł, a ich wysokość w roku poprzedzającym rok podatkowy nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Ponadto koło
nie może posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Te z organizacji, które zdążą szybko dopełnić formalności rejestracyjnych i założą konto bankowe, mogą jeszcze w tym roku
uzyskać pomoc finansową. Wniosek o dotacje należy złożyć
w ARiMR do 27 grudnia. Ich wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od liczebności koła. Liczące do trzydziestu członkiń uzyskają wsparcie do 3 tys. zł. Do 4 tys. zł mają szansę pozyskać te,
w których działa do siedemdziesięciu pięciu kobiet. Powyżej tego
progu KGW mogą starać się o 5 tys. zł.
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WIĘKSZE DIETY ZA PRACĘ W RADZIE,
MNIEJSZA PENSJA DLA BURMISTRZ

NAJPIERW PRZESZKOLĄ
SENIORÓW, A PÓŹNIEJ
SPREZENTUJĄ IM TABLETY

Adrian Biel, fot. Fotolia
Grupa kilkudziesięciu seniorów z terenu gminy bierze udział
w zajęciach, które mają za zadanie wyposażyć ich w praktyczną
umiejętność obsługi internetu z wykorzystaniem komputera,
tabletu czy smartfona. To pokłosie projektu, do którego przystąpiła Blachownia.
Realizacja sfinansowanego ze środków unijnych zadania potrwa
do końca kwietnia przyszłego roku. Dla uczestników korzyść jest
podwójna. Przede wszystkim zostaną gruntownie przeszkoleni,
nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Co równie istotne, po
zakończeniu zajęć otrzymają na własność tablety, które wykorzystywali w trakcie kursu.

W przypadku nieobecności podczas sesji rady czy też na posiedzeniu komisji, które to nie zostaną usprawiedliwione, samorządowcom każdorazowo przepadnie 10 proc. od podanych kwot.
Należy przy tym nadmienić, że diety są wolne od podatku.

Projekt ma na celu aktywizację osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych. Efekt, jaki chcą osiągnąć jego pomysłodawcy, polegać ma na włączeniu osób starszych w budowę
społeczeństwa informacyjnego, a także wpłynąć na rozwój umiejętności korzystania przez nich z rozwiązań technologicznych
w codziennym życiu.

Dla odmiany niższe wynagrodzenie będzie miała burmistrz Sylwia
Szymańska. 13 grudnia radni obniżyli jej pensję do 9992 zł brutto. Po potrąceniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne
włodarz Blachowni może liczyć, że co miesiąc na rękę otrzyma
wypłatę w kwocie 7029,11 zł.

Do programu zgłosiło się dziewięćdziesiąt siedem gmin z terenu
całego województwa. W sumie przeszkolonych ma zostać cztery
tysiące osób, z czego z obszaru blachowniańskiego w gronie tym
znalazło się trzydziestu mieszkańców. Oprócz samego szkolenia
wezmą oni także udział w szeregu projektów animacyjnych.

Adrian Biel, fot. Pixabay
Tutejsi radni będą od nowego roku otrzymywać od 3 do 7 proc.
więcej pieniędzy niż do tej pory. Jak tłumaczyli na sesji, to
pierwsza taka podwyżka od dwunastu lat.
Przewodniczący rady może liczyć co miesiąc na przelew w wysokości 1342 zł. Jego dwóch zastępców otrzyma 75 proc. tej kwoty,
czyli 1006,56 zł. Osoby, które szefować będą z kolei którejś z komisji rady, mogą liczyć na dietę w wysokości 899,19 zł. Wiceprzewodniczący i sekretarze tychże komisji już na 845,46 zł. Szeregowy radny natomiast - 738,10 zł.
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NIE BĘDZIE PODWYŻKI GMINNYCH
PODATKÓW

ZMARŁ BYŁY BURMISTRZ
BLACHOWNI

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni
Stefan Musiał miał 84 lata. 11 grudnia w kościele pw. Matki
Bożej Królowej Polski przy parafii św. Michała Archanioła
w Blachowni odbył się jego pogrzeb.

Adrian Biel, fot. Pixabay
Radni przystali na propozycję burmistrz Sylwii Szymańskiej
i przyszłoroczne stawki lokalnych danin pozostawili na tym samym poziomie co w roku obecnym.
Ustalenie wielkości podatków od nieruchomości i środków transportu, jakie mają obowiązywać w 2019 roku, było najważniejszym
punktem grudniowej sesji. Każdorazowo to od radnych zależy
jakie stawki będę obowiązywały mieszkańców. Samorządowcy

przystali na propozycję burmistrz Blachowni, która zaproponowała, by dalej obowiązywały w takiej wysokości jak w 2018 roku.
- O 9,35 zł w skali roku zwiększy się jedynie stawka podatku rolnego, która jest wyznaczona centralnie i określona w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cieszyć się mogą
również płatnicy podatku leśnego, bowiem jego wysokość w stosunku do roku obecnego będzie odczuwalnie mniejsza - informuje Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA SPORT W PRZYSZŁYM ROKU.
DO ROZDYSPONOWANIA JEST 185 TYS. ZŁ

Zanim rozpoczął swoją karierę samorządową, pracował
w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Częstochowie. Funkcję burmistrza pełnił
od 1990 do 1998 roku. W tym czasie doprowadził do wybudowania oczyszczalni ścieków przy ulicy Starowiejskiej oraz
stacji uzdatnia wody przy ulicy 1-go Maja. Za jego rządów dokończona została budowa miejscowego magistratu, a także
kanalizacji. Po zakończeniu pracy na stanowisku włodarza,
Stefan Musiał przez jedną kadencję był gminnym radnym.

PRZYSZŁA ZIMA,
MOŻNA SIĘ ŚLIZGAĆ
Adrian Biel, fot. Pixabay
Ponad pół tysiąca mieszkańców w różnym wieku pojawiło się
15 grudnia na otwarciu Lodowiska Miejskiego. Z obiektu można
korzystać przez siedem dni w tygodniu.
Lodowisko mieści się na terenie parkingu przy ulicy Sienkiewicza,
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Niepodległości. Za ślizgi nie są
pobierane żadne opłaty. Wzorem lat ubiegłych, osoby, które nie
mają własnej pary łyżew mogą na miejscu skorzystać z nieodpłatnego wypożyczenia niezbędnego sprzętu.
Tradycyjnie i w tym sezonie lodowisko czynne będzie przez cały
tydzień. W dni powszednie można korzystać z niego od godz. 15
do 21, natomiast w weekendy jeszcze dłużej. W soboty oraz niedziele obiekt dostępny będzie od wczesnych godzin rannych.
Pierwsze ślizgi można już uskuteczniać od godz. 9.

Adrian Biel, fot. Pixabay
Władze Blachowni ogłosiły konkurs dla klubów i stowarzyszeń
sportowych, które chciałyby w przyszłym roku realizować zadania w zakresie kultury fizycznej. O dotację mogą ubiegać się
te podmioty, które systematycznie prowadzą szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
185 tys. zł to ponad 11 proc. więcej niż w 2018 roku. Urzędnicy na
oferty czekać będą do 3 stycznia. Rozstrzygnięcie konkursu ma
nastąpić dwa tygodnie później.
- Spełniamy wcześniejsze deklaracje o wzmocnieniu finansowych
podstaw rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz realizacji
postulatów i oczekiwań naszego środowiska sportowego - mówi
Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Chodzi zarówno o działania popularyzujące sport masowy i rekreację, ale też promujące prozdrowotną aktywność sportową,
tworzące różnorodną ofertę, a także rozwój, modernizację
i utrzymanie istniejącej infrastruktury w tym zakresie.
- Chcemy zwiększyć dostępność do różnorodnej oferty zajęć
sportowych, także dla dorosłych mieszkańców i propagować aktywny, zdrowy styl życia. To nasz priorytet - dodaje burmistrz
Szymańska.
Osoby zainteresowane tematem wszelkie szczegółowe informacje, wraz z regulaminem konkursu ofert, znaleźć mogą na stronie
internetowej urzędu miejskiego lub w sekretariacie tej instytucji.
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ADAM TAJBER NOWYM WÓJTEM,
ALE KTO ZASIADA W RADZIE?

RUSZYŁY BEZPŁATNE
WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
W grudniu wystartował projekt mający za zadanie wspierać
rozwój kompetencji cyfrowych starszych mieszkańców gminy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Warsztaty prowadzone są w dziesięcioosobowych grupach. W obecnej chwili w szkoleniach udział
bierze dwudziestka mieszkańców, ale jak przekonują urzędnicy,
w nowym roku wystartują kolejne dwie grupy.
- Docelowo odbiorcami projektu będzie pięćdziesiąt osób. Wystąpiliśmy z wnioskiem o zwiększenie grantu. Chcemy stworzyć
dodatkową grupę ponieważ zainteresowanie warsztatami komputerowymi jest bardzo duże. Otrzymaliśmy już zgodę i czekamy
na podpisanie aneksu do umowy - mówi wójt Adam Tajber.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
Lokalni samorządowcy, którzy w październikowych wyborach
weszli do nowej rady gminy, mają za sobą już dwie sesje.
Pierwsze obrady odbyły się pod koniec listopada. Zwyczajowo
podczas inaugurującej kadencję sesji wybierany jest przewodniczący i jego zastępcy. W przypadku miejscowego samorządu
radzie szefować będzie Tomasz Nowowiejski. Na wiceprzewod-

niczących radni wybrali z kolei Bogusława Dobosza i Grzegorza
Kwietnia.
W nowej, tym razem pięcioletniej kadencji samorządowej o kierunkach rozwoju gminy decydować będą radni: Mirosław Coner,
Artur Furmański, Teresa Machnia, Michał Otrębski, Halina Pańczyk, Grażyna Pilicka, Halina Rogacz, Roman Siejka, Wiesława
Strąk, Sławomir Zalas, Tadeusz Zaskórski, Wiesław Zgrzeblak.

O HISTORII REGIONU W KAŻDY
OSTATNI WTOREK MIESIĄCA
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
Pod koniec listopada w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej odbyło się comiesięczne spotkanie sympatyków regionu.
Mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania wykładu pracownika
Muzeum Częstochowskiego. Mariusz Grzyb wygłosił prelekcję na
temat 27. Pułku Piechoty, formacji stworzonej na terenie Częstochowy, która działa w okresie międzywojennym.
Organizowane przez Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej spotkania, mają cykliczny charakter i odbywają się zawsze
w ostatnie wtorki każdego miesiąca. Wszystkich zainteresowanych lokalną historią, pracownicy placówki zachęcają do udziału
w prelekcjach.

DZIEWCZYNY Z KAMIENICY
POLSKIEJ NAJLEPSZE W POWIATOWYM SZCZYPIORNIAKU
Piotr Biernacki
13 grudnia hala sportowa w Przyrowie stała się areną zmagań
najlepszych w powiecie uczennic szkół podstawowych trenujących piłkę ręczną. Wygrały dziewczęta z Kamienicy Polskiej.
Zorganizowany przez przyrowski ośrodek kultury turniej rozegrany został pod patronatem wójta Roberta Nowaka. W ufundowanie nagród, pucharów, statuetek i pamiątkowych dyplomów
włączyło się również starostwo.
W zawodach wzięło udział pięć zespołów. Każdy z nich rozegrał
po cztery mecze. W końcowej klasyfikacji, obok zwyciężczyń
z Kamienicy Polskiej na podium uplasowały się drużyny z Przyrowa, zajmując drugie miejsce, oraz reprezentantki gminy Kruszyna, z podstawówki w Widzowie. Kolejne pozycje przypadły
zawodniczkom z Mstowa oraz Dąbrowy Zielonej.
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GMINA PONOWNIE WŁĄCZYŁA SIĘ W AKCJĘ
POMOCY RODAKOM NA WILEŃSZCZYŹNIE

PIĘĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZAKOŃCZONYCH SUKCESEM
Adrian Biel
W tym roku gminni urzędnicy pozyskali blisko 56 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa śląskiego na pięć zadań
w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.
Na co przeznaczono te środki? Jedno z zadań polegało na powiększeniu, modernizacji i rekultywacji boiska sportowego oraz
wykonania szeregu prac ziemnych na terenie parku im. Braci
Reszke w Garnku.
Kolejne inwestycje ogniskowały się wokół kwestii doposażenia
placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Witkowicach. Zagospodarowano ponadto plac zabaw w Chorzenicach oraz zbudowano podobny obiekt w Zdrowej. Na cele rekreacyjno-integracyjne
gmina przeznaczyła również jedną z działek w Konarach.
Całkowity koszt zadań wyniósł ponad 150 tys. zł.

WYŚPIEWAŁA SOBIE
ZWYCIĘSTWO
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
Dzięki szczodrości lokalnej społeczności Polacy mieszkający na
Litwie będą mieli święta z prawdziwego zdarzenia.
- Mieszkańcy gminy, szkoły i lokalni przedsiębiorcy bardzo aktywnie zaangażowali się w zbiórkę darów na ten cel, a jej efekty
przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Oprócz podstawowych
produktów spożywczych długoterminowych, zebraliśmy także
dużo słodyczy i maskotek. Otrzymaliśmy także do przekazania
dużą ilość farb, które posłużą do pomalowania szkoły w Mickunach - informuje Adam Śliwakowski, zastępca wójta, który wspólnie z sekretarz gminy Barbarą Mizerą pojechał z transportem darów na wschód.

Kto jest pomysłodawcą przedsięwzięcia, w które regularnie
włączają się gminy powiatu częstochowskiego? Ksiądz Ryszard
Umański, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Częstochowie. Pierwszy wyjazd z darami na Litwę
zorganizował cztery lata temu. Z roku na rok projekt cieszy się
coraz większym zainteresowaniem, a dary z Polski do mieszkających na Wileńszczyźnie rodaków trzeba już wozić tirami. W tym
roku uzbierało się ich dwanaście ton.
- To człowiek o ogromnym sercu i osobowości. Duchowny, który potrafi zjednoczyć okoliczne samorządy w słusznej sprawie podkreśla Śliwakowski.

DNI SENIORA ZBIEGŁY SIĘ Z ROCZNICĄ POWSTANIA
ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCEJ EMERYTÓW

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
Siedmiolatka najpierw uczestniczyła w przesłuchaniach, później przebojem wdarła się do koncertu galowego, by finalnie zająć pierwsze miejsce.
Reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach Milena Bąk, wzięła udział w przesłuchaniach Międzywojewódzkiego
Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów Interpretacje 2018 w Boronowie.
Dziewczynka zachwyciła jurorów i zakwalifikowała się do koncertu galowego. Po swoim kolejnym występie okazało się, że zdobyła
pierwszą lokatę.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE PRZY
JEDNEJ Z WIĘKSZYCH INWESTYCJI
Adrian Biel
Lada chwila mieszkańcy Rzerzęczyc i Adamowa będą mogli
przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
Blisko dwustu gości spotkało się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach, by świętować Dzień Seniora. Okazji do fetowania było jednak więcej. W tym roku minęło bowiem czterdzieści lat od momentu powstania Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów.
To właśnie 40-lecie powstania Związku nadało szczególną oprawę
wspomnianemu wydarzeniu. Oprócz samych członków organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów pojawiły się władze gminy,

urzędnicy samorządowi, a także dyrekcja kłomnickiej szkoły.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, w której przedstawiono
cztery dekady działalności Związku, przybliżono sylwetki działaczy oraz inicjatywy jakie lokalny PZEiR podejmuje na rzecz seniorów. Dziękowano za wsparcie wójtowi Piotrowi Juszczykowi,
ks. kanonikowi Mirosławowi Turoniowi, Barbarze Dominiak oraz
władzom częstochowskiego oddziału organizacji. Nie zabrakło
też odznaczeń związkowych i statuetek. Całość imprezy zwieńczyła impreza taneczna.

Na realizację tego projektu gmina pozyskała blisko 61 proc. unijnego dofinansowania. Całkowity koszt zadania sięgnął ponad 13
mln zł. W ramach tych środków wybudowano niemalże 9,2 kilometra kanalizacji sanitarnej oraz tłocznej, cztery przepompownie
ścieków oraz pociągnięto prawie 750 metrów sieci wodociągowej.
Powstała infrastruktura wykorzystywana będzie do bezpiecznego
przesyłu i oczyszczania ścieków bytowych. Zapewni skuteczną
ochronę środowiska naturalnego gminy i regionu przed groźnymi
ładunkami zanieczyszczeń, które gromadzą się obecnie w zbiornikach bezodpływowych.
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KŁOMNICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
W połowie miesiąca odbyła się kolejna edycja Kłomnickiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Jak co roku wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji. Nie zabrakło występów artystycznych,
można było zrobić świąteczne zakupy, na koniec rozpalono
ognisko i serwowano bigos myśliwski.
16 grudnia miejscowa hala sportowa nabrała iście świątecznego
klimatu. Każdy kto tego dnia pojawił się na jarmarku nie mógł
mieć powodów do narzekań. Okoliczni pszczelarze oferowali
miody, rękodzielnicy świąteczne stroiki i bombki, natomiast koła
gospodyń wiejskich dumnie prezentowały przygotowane potrawy bożonarodzeniowe.
W trakcie całego wydarzenia na scenie co chwilę pojawiały się
grupy taneczne, śpiewacze, zespoły instrumentalne i sportowe.
Rozstrzygnięto i wręczono nagrody z okazji 13. Powiatowego
Konkursu „Anioły z masy solnej i Pierniki”. Spośród nadesłanych
blisko siedmiuset pięćdziesięciu prac laureatami została bez mała
setka dzieci ze szkół oraz przedszkoli z Kłomnic i innych gmin
powiatu, a także sześciu dorosłych uczestników.

TAŃCZĄ, BY NIE ZARDZEWIEĆ - TAK MÓWIĄ O SOBIE
I PONOWNIE LĄDUJĄ NA NAJWYŻSZYM STOPNIU PODIUM
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
Senioritki mają kolejny sukces na koncie. Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach zespół taneczny, staje się
rozpoznawalny już nie tylko w regionie.
Zespół istnieje od trzech lat. Jego choreografem i jednocześnie
osobą prowadzącą całą drużynę jest Piotr Ozga, tancerz Zespołu
Pieśni i Tańca Śląsk. Po niedawnym sukcesie Senioritek w Oświęcimiu, grupa pojawiła się ostatnio na kolejnym festiwalu. Tym
razem panie pojechały do Skarżyska Kamiennej, gdzie zaprezentowały się na IV Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
Aplauz widowni wzbudziło wykonanie tańca cygańskiego. Panie
świetnie wypadły również w tańcu hiszpańskim. W konsekwencji
tego co zobaczyła publiczność, jurorzy nie mieli wątpliwości i puchar powędrował w ich ręce.
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NIEBEZPIECZNIE W KONIECPOLU
Adrian Biel, fot. Shutterstock
Kierowca forda focusa najechał na jadącą przed nim rowerzystkę. Niestety kobiety nie udało się uratować.
W ostatnich dniach listopada, we wczesnych godzinach popołudniowych, funkcjonariusze policji zostali wezwani do wypadku, do którego doszło w Koniecpolu. Na miejscu okazało się,
że 71-letni kierowca forda focusa najechał na jadącą przed nim
w tym samym kierunku rowerzystkę.
W konsekwencji 63-letnia kobieta została poważnie ranna. Natychmiast przewieziono ją do szpitala, ale pomimo starań lekarzy
zmarła. Zarówno kierowca, jak i ofiara wypadku to mieszkańcy
gminy Koniecpol.

CHCIAŁ SIĘ ZABIĆ
Adrian Biel, fot. Shutterstock
Policjant z Koniecpola zapobiegł śmierci niedoszłego samobójcy.
Oficer dyżurny koniecpolskiego komisariatu odebrał telefon,
z którego wynikało, iż targany wewnętrznymi niepokojami desperat ma myśli samobójcze.
Na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji. Kiedy
asp. Piotr Zygmunt przez okno zauważył stojącego na taborecie
młodego mężczyznę z założoną na szyi pętlą. Zareagował błyskawicznie. Policjant wbiegł do domu, odciął sznur, udzielił 20-latkowi niezbędnej pomocy i poczekał na przyjazd pogotowia.
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PROMOWALI GMINĘ, ZOSTALI WYRÓŻNIENI

PRZEŻYLI RAZEM
PONAD PIĘĆDZIESIĄT LAT
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska
Osiem małżeństw z terenu gminy świętowało jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.
Podczas uroczystego spotkania w Aleksandrii wójt Jerzy Żurek
przekazał jubilatom pamiątkowe medale za długoletnie pożycie
małżeńskie. Zwyczajowo nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
– Złote Gody to szczególny moment na etapie każdego małżeństwa. To także okazja do wspólnego celebrowania i wspominania razem spędzonych lat – mówi Katarzyna Borecka, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. – W czasie spotkania nie zabrakło serdecznych życzeń, gratulacji oraz toastu przy tradycyjnej lampce
wina. Pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki –
dodaje.
W tym roku tę piękną rocznicę celebrowali Monika i Kazimierz
Bator, Maria i Czesław Gasiakowie, Marianna i Edmund Jelonkowie, Eliza i Bogdan Komender, Jadwiga i Zygmunt Kuliberdowie,
Alicja i Tomasz Kołodziejczykowie, Wiesława i Zygmunt Kuśmierscy oraz Monika i Stefan Kozakowie.
– Pięćdziesiąt lat nieprzerwanego pożycia małżeńskiego, tak
wspaniała rocznica, to z pewnością niezwykłe wydarzenie w życiu jubilatów. To świadectwo wzajemnego zrozumienia i szacunku. Jeszcze raz gratuluję i życzę wielu, wielu lat w zdrowiu i miłości – komentuje wójt Jerzy Żurek.

Adrian Biel, fot. Olga Muc / GCKiR Konopiska
W minioną środę w miejscowej hali sportowej odbyła się uroczystość wręczenia nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.
W uroczystości udział wzięli ci zawodnicy, którzy w poprzednim
roku szkolnym osiągnęli wybitne wyniki w sporcie, tym samym
godnie reprezentując gminę na arenach ogólnopolskich czy międzynarodowych.

- Każdy nominowany otrzymał z rąk wójta Jerzego Żurka oraz radnego Michała Cichonia nagrodę, pamiątkowy dyplom oraz worek
sportowy wypełniony gadżetami promocyjnymi. Wójt podziękował
wszystkim za wspaniały wkład w rozwój sportowy gminy oraz życzył wielu sukcesów w nadchodzącym roku - informuje Olga Muc
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.
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PIELĘGNUJĄ BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE
Piotr Biernacki, fot. Olga Muc / GCKiR Konopiska
Wspólne kolędowanie, degustacja potraw, jarmark świąteczny,
a dla dzieci warsztaty zdobienia ciasteczek i kącik plastyczny.
Ponadto występy lokalnych zespołów i wizyta Mikołaja – to
atrakcje, które towarzyszyły corocznej prezentacji stołów bożonarodzeniowych.
Zorganizowane 16 grudnia przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji wydarzenie przyciągnęło do hali sportowej w Konopiskach
wielu mieszkańców, którzy każdego roku wspólnie kultywują
i promują gminne tradycje bożonarodzeniowe.
Przedświąteczne spotkanie stało się również świetną okazją do
prezentacji lokalnych zespołów ludowych i artystycznych. Wokalne umiejętności zaprezentowali wokaliści z Zespołu Śpiewaczy
Gminy Konopiska, Konopielki oraz członkinie KGW, które na tę

okazję przygotowały specjalną choreografię, nad którą czuwała
Ewa Błaszczyk. Na scenie pojawili się również uczniowie szkół
z Aleksandrii, Hutek i Konopiska, a także formacja Walentynki,
Barbórki czy też podopieczni Prometeusa.
Nie zabrakło również podziękowań i życzeń. W imieniu władz
gminy przekazali je wszystkim mieszkańcom wójt Jerzy Żurek
oraz Edward Bałdyga, przewodniczący rady gminy.
– Członkinie z kół gospodyń wiejskich raczyły wszystkich świątecznymi potrawami. Na kiermaszach można było zakupić ręcznie
robione bombki, świąteczne wianuszki, stroiki i choinki. Wielkim
zainteresowaniem cieszył się Święty Mikołaj i śnieżynki, którzy
zapraszali wszystkich do wspólnego zdjęcia, hojnie obdarowując
łakociami. Tego popołudnia magia świąt na dobre rozgościła się
w gminie Konopiska – mówi Olga Muc z GCKiR-u.
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BUDŻET GMINY BEZ DEFICYTU I NIEMAL NOWA DROGA DO PÓL

15 MILIONÓW NA INWESTYCJE
Piotr Biernacki
21 grudnia radni pochylili się nad projektem przyszłorocznej
uchwały budżetowej. Plan finansowy na przyszły rok został jednogłośnie zaakceptowany. Wójt Tomasz Gęsiarz przedstawił założenia, które napawają optymizmem. Nie dość, że władze gminy nie planują deficytu, to udało się jeszcze wygospodarować
288 tys. zł nadwyżki.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami dochody gminy mają wynieść
nieco ponad 51 mln zł. Po stronie wydatków z kolei zapisano
kwotę 50,7 mln zł, a pośród nich te przewidziane na inwestycje.
W 2019 roku sięgną one 14,7 mln zł, co w ogólnym bilansie rozchodów stanowi pułap 29,1 proc.
Powyższa suma ma pozwolić na sfinansowanie dwudziestu zadań.
Powstaną nowe odcinki kanalizacji, dróg i chodników. Największą
część pochłoną inwestycje ekologiczne, zarówno w modernizację infrastruktury ściekowej, jak i przedsięwzięcia ograniczające
niską emisję w zakresie termomodernizacji mienia komunalnego
czy też montażu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach
mieszkańców. Dla zainteresowanych wymianą źródeł ciepła przewidziano ponadto celowe dotacje w tym zakresie.
Lwia część mstowskich inwestycji uwzględnia współfinansowanie
zadań z pieniędzy pozyskanych z programów unijnych. Na takie
przedsięwzięcia ma być przeznaczone bowiem aż 12,5 mln zł.
Największym z nich, który w perspektywie dwóch kolejnych lat
będzie kosztować 12,6 mln zł, ma być rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. W przyszłym roku samorząd zamierza
przeznaczyć na ten cel 6,3 mln zł, z czego ponad 3,5 mln zł ma
stanowić wsparcie unijne. Kolejnym, przewidzianym do realizacji
w dwuletniej perspektywie, jest budowa instalacji wykorzystują-

cych odnawialne źródła energii w gospodarstwach mieszkańców.
Na mające się zamknąć w kwocie 3,5 mln zł zadanie, w 2019 roku
wydatkowane zostanie 1,2 mln zł.
W tym roku urząd pozyskał 2,1 mln zł na termomodernizację
obiektów szkół w Mstowie i Małusach Wielkich oraz prawie 1,5
mln zł na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie. Z budżetu
gminy do działań tych, mających kosztować łącznie prawie 5 mln
zł, w przyszłym roku dołożone zostanie tylko 1,4 mln zł.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
Zakończyła się modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kobyłczycach i Mokrzeszy. Odcinek liczący prawie 1,3
kilometra kosztował 850 tys. zł.
Remont dofinansowany był ze środków województwa śląskiego.
Wspomniana droga to arteria o typowo gospodarczym charakterze, której stan był już na tyle daleki od zadowalającego, iż władze
gminy zdecydowały o poddaniu jej remontowi. Zakres robót objął
między innymi wykonanie podbudowy tłuczniowej, wymianę nawierzchni gruntowej na bitumiczną wraz z utwardzeniem poboczy i odwodnieniem.

Wyłącznie ze środków własnych samorządu przebudowane zostaną ulica Pogodna w Wancerzowie, a w Kucharach - ulica Strażacka. Obie inwestycje pochłoną około 610 tys. zł. Nie zapomniano także o szlakach powiatowych. Na współfinansowanie zadań
starostwa na terenie gminy zarezerwowano 300 tys. zł.
Dzięki sięgającej 700 tys. zł dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej wykona kolejny etap budowy wodociągów od ulicy Głównej
w Zawadzie do ulicy Sportowej w Mstowie, jak również mniejsze
odcinki sieci kanalizacji.
Pulę 150 tys. zł zarezerwowano dla mieszkańców chcących uzyskać dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.
Nie zapomniano i o strażakach. W przyszłym roku dotacja w kwocie 120 tys. zł ma wspomóc zakup nowego samochodu dla ochotników z Mokrzeszy.
Sporą sumę przewidziano na projekty budowlane inwestycji.
W planie wydatków zapisano na ten cel 75 tys. zł. Ma powstać dokumentacja w zakresie przebudowy gminnych ulic. Chodzi o Modrzewiową, Dębową i Sosnową, a także Ośmiu Błogosławieństw
w Siedlcu i chodnika w Małusach Małych. Przygotowanie dokumentacji ma także objąć plan termomodernizacji placówki oświatowej w Zawadzie.

BRZYSZÓW Z NOWYM KOMPLEKSEM SPORTOWYM

MSTOWSKIE WSPOMNIENIA…

PISANE ZDJĘCIAMI

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
Trzy przebudowane boiska, dwutorowa bieżnia, skocznia do
skoku w dal i szereg elementów małej architektury. To efekt
modernizacji, która doszła do skutku dzięki pozyskaniu przez
gminę dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Resort wsparł wspomnianą budowę kwotą sięgającą 307 tys.
zł z programu, który między innymi ma na celu poprawę stanu
przyszkolnej infrastruktury sportowej. Zarówno tej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i jednocześnie służącej lokalnym społecznościom w celu aktywnego
spędzania wolnego czasu, jak i również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.
- Zakres przeprowadzonych prac objął przebudowę boiska do
piłki nożnej, gdzie wykonana została nawierzchnia z syntetycznej trawy, a także zainstalowany został piłkochwyt. Syntetyczną
nawierzchnię zyskały również boiska do koszykówki i siatkówki.
Wzdłuż wschodniego ogrodzenia kompleksu powstała licząca 71
metrów dwutorowa bieżnia. Obiekt zyskał także skocznię do skoku w dal - wyjaśnia wójt Tomasz Gęsiarz.

Wykonawca zadbał też o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.
Dobudowano ogrodzenie terenu z furtką od strony zachodniej.
Powstał ponadto szeroki na półtora metra chodnik. Całość uzupełniają ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. Posadzono również nowe drzewa i krzewy.

NA SPORTOWO UCZCILI PAMIĘĆ ZMARŁEGO KOLEGI
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
W połowie grudnia w Hali Sportowej w Mstowie rozegrano
I Memoriał Sławomira Barańskiego w halowej piłce nożnej.
W imprezie, która zorganizowana została pod patronatem wójta
Tomasza Gęsiarza, najlepsi okazali się zawodnicy ZC Michaś.
Sławomir Barański zmarł w grudniu ubiegłego roku, miał 60
lat. Był zawodnikiem, spikerem, a od 1985 roku sędzią Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Jako arbiter uczestniczył w blisko 2,3 tys.
zawodach. Oprócz tego organizował i prowadził wiele turniejów
piłkarskich w regionie.
W inauguracyjnej odsłonie memoriału udział wzięło osiem zespołów. Pierwsze miejsce zdobył ZC Michaś, zaraz za nim uplasowała
się drużyna Auto-Dar/Budmix. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy
z Laguny Mstów. Kolejne lokaty przypadły Przyjaciołom Sławka,
KS Kluczbork, Kozi Team, Jagiellończykom oraz OKS Częstochowa.
Nagrody indywidualne powędrowały do trzech piłkarzy. Królem
strzelców został Konrad Gerega z ZC Michaś, który dla swojego
zespołu zdobył tego dnia w sumie cztery gole. Najlepszym zawodnikiem okazał się Adrian Jura z Laguny Mstów, a najlepszym
bramkarzem Jarosław Śledź z Auto-Dar/Pewniak.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
Nakładem jednego ze śląskich wydawnictw ukazał się album
„Mstowskie Wspomnienia… pisane zdjęciami”. Zawiera on prawie sześćset unikalnych fotografii, grafik, obrazów, map, wycinków z gazet i kronik. To prawdziwa gratka dla pasjonatów lokalnej historii, którą chętni mogą jeszcze nabyć w urzędzie gminy.
Prace nad wydawnictwem trwały osiem miesięcy. O wiele dłużej,
bo aż kilka lat, zajęło skompletowanie materiałów. Posłużyły do
tego zarówno zbiory prywatne, jak i kroniki parafialne, strażackie
czy szkolne. Przydatne okazały się także archiwa państwowe, jak
i te lokalne, pochodzące chociażby z kolekcji mstowskiego chóru.
Na zamieszczonych zdjęciach idealnie widać jak na przestrzeni
lat zmieniał się okoliczny krajobraz i architektura. Świetnie udokumentowane zostały ówczesne wydarzenia oraz uroczystości.
Sporo miejsca poświęcono strażom pożarnym. Nie zabrakło fotografii pokazujących życie zwykłych ludzi - rolników, bednarzy czy
garncarzy, a także ówczesnych form spędzania wolnego czasu.
Album „Mstowskie Wspomnienia… pisane zdjęciami” wydany został w limitowanym nakładzie 1500 sztuk. Jest jeszcze dostępny
w kasie urzędu gminy. Można go nabyć w cenie 49,20 zł.
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ W GMINIE.
WŁODARZ POCZESNEJ
Z NAGRODĄ ORGANIZACJI BYŁY SPEKTAKLE I PREZENTY
PRACODAWCÓW
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Najmłodszych mieszkańców Bargłów, Nierady i Wrzosowej odwiedził Święty Mikołaj. Dla licznie zgromadzonych dzieci, długo
wyczekiwany gość, miał przygotowane szereg niespodzianek.
W Bargłach spotkanie zorganizowała rada sołecka we współpracy
z lokalnym kołem gospodyń wiejskich. Dla dorosłych zaplanowano prezentację gminnej kampanii „Miesiąc bez alkoholu”, dla dzieci były prezenty. Zanim jednak paczki trafiły do rąk maluchów,
wszyscy mogli obejrzeć sztukę wyreżyserowaną przez Grażynę
Jarawkę z tamtejszej świetlicy. Przygotowaną na podstawie baśni
Ewy Szelbrug-Zarębiny inscenizację, wykonała młodzież z Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach.
W Nieradzie uroczystość mikołajkową zorganizowali natomiast
pracownicy tamtejszej podstawówki. Najmłodsi uczestnicy tego
wydarzenia, oprócz podarków od Mikołaja, także mieli możliwość
uczestniczenia w spektaklu. W ich przypadku była to znana opowieść o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach.

DRUGA W WOJEWÓDZTWIE
Adrian Biel
Uczennica Szkoły Podstawowej w Poczesnej zajęła miejsce na
podium w szóstej edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po
polsku o historii”.
Łącznie w dyktandzie na szczeblu wojewódzkim udział wzięło 156
uczestników. Drugie miejsce przypadło w udziale Aleksandrze
Grzyb, uczennicy trzeciej klasy gimnazjalnej.
W gronie wyróżnionych osób znalazło się jeszcze dwoje młodych
mieszkańców gminy. Mowa o Alicji Całus, która uczy się w czwartej klasie oraz Wiktorze Łuniewskim, klasowym koledze Aleksandry Grzyb.
Uczniów do konkursu przygotowywali poloniści Joanna Jadowska
i Magdalena Wąsińska.

GOSPODYNIE ŚWIĘTOWAŁY
SWÓJ JUBILEUSZ

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
Regionalna Organizacji Pracodawców w Częstochowie przyznała wójtowi Krzysztofowi Ujmie nagrodę w kategorii „Dobry Gospodarz - 2018”.
Za co kapituła przyznała wójtowi to wyróżnienie? Za budowanie pozytywnego wizerunku samorządu i zapewnienia rozwoju gospodarczego gminie Poczesna. Nagrody w tej kategorii
zostały przyznane po raz trzeci, a samo uhonorowanie laureata odbyło się 7 grudnia w częstochowskim Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II.
Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie powstała w 1991 roku. Zrzesza kilkudziesięciu przedsiębiorców
z Częstochowy i regionu. Blisko współpracuje z Konfederacją
Lewiatan.

W tym roku minęło sześćdziesiąt lat od momentu powstania
Koła Gospodyń Wiejskich w Bargłach.
Jubileuszowe obchody połączone zostały ze spotkaniem opłatkowym w sali miejscowej OSP. Spotkanie obfitowało w wiele sympatycznych wspomnień i rozmów. Ne zabrakło też władz gminy.
Wyrazy uznania dla pań angażujących się w upowszechnianie
kultury i tradycji wsi przekazał wójt Krzysztof Ujma, który przybyłym na spotkanie mieszkankom życzył zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i dalszych sukcesów w pracy społecznej.
- Ogromny podziw wzbudza fakt, że panie pielęgnują polską kulturę i tradycję oraz wywierają silny wpływ na rozwój społeczności
lokalnej poprzez rękodzieło ludowe oraz współtworzenie wielu
wydarzeń kulturalnych i społecznych - podkreślał włodarz Poczesnej.
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WDRAŻAJĄ DUŻY PROJEKT BUDOWY

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Piotr Biernacki, fot. Pixabay
Władze gminy Przyrów liczą, że przez trzy najbliższe lata uda
się wybudować każdego roku po siedemdziesiąt instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców. Wszystko zależy od ich zainteresowania oraz uzyskania
finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pod koniec czerwca rada gminy przyjęła uchwałę, którą określiła
zasady przeprowadzenia zamierzonej inicjatywy ekologicznej i jej
ramowe wytyczne. Obecnie przyjmowane są deklaracje uczestnictwa w projekcie. Mieszkańcy mogą je składać w urzędzie gminy do końca bieżącego roku. Dokumenty można pobrać na stronie urzędu gminy.
Jednakże nie wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć w nim
udział. Jest on adresowany przede wszystkim do tych, którzy
mieszkają w sołectwach Kopaniny, Sieraków, Knieja, Smyków,
Wola Mokrzeska i Bolesławów, czyli poza obszarem tzw. Aglomeracji Przyrów.
W promieniu oddziaływania tegoż tworu prawnego, którego powstanie dało gminie możliwość aplikowania o fundusze unijne
z Regionalnego Programu Operacyjnego, znajdują się sołectwa
Przyrów, Aleksandrówka, Stanisławów, Zarębice, Wiercica, Zalesice i Staropole. Na terenie tych miejscowości samorząd inwestuje w budowę zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. I to
bardzo skutecznie. Do końca 2017 roku stopień skanalizowania na
tym obszarze wynosił bowiem ponad 90 proc. A w tym roku dokończono przecież jeszcze, przy wydatnym udziale pozyskanych
środków unijnych, inwestycje chociażby w Sygontce, Staropolu
czy też Zalesicach.
Zapisy programu przewidują jednakże nieznaczny wyjątek od
generalnego wyłączenia z programu mieszkańców aglomeracji.
Udział w projekcie dozwolony jest dla tych gospodarstw, do których nie będzie technicznych możliwości przyłączenia do zbiorczej sieci sanitarnej, bądź takie przyłączenie jest nieuzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia.
- Celem projektu jest przede wszystkim poprawa stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzanych

bezpośrednio do gruntu lub do wód powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków socjalno–bytowych – mówi wójt Robert
Nowak. - Da to nam możliwość zagospodarowania ścieków na
tych terenach, na których nie planujemy budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, co spowodowane jest przede wszystkim względami technicznymi takich inwestycji lub ich finansową bezzasadnością. Koszty były by po prostu zbyt duże – dodaje.
Zgodnie z przyjętymi założeniami instalacje mają być bezobsługowe i bezzapachowe oraz spełniać najnowsze, rygorystyczne
normy środowiskowe. Ich średnią dobową przepustowość określono na około 5m3, w zależności od potrzeb gospodarstwa doREKLAMA

mowego. Gmina liczy, że do końca 2021 roku uda się zamontować
ponad dwieście urządzeń - po siedemdziesiąt przydomowych
oczyszczalni każdego roku. Pieniądze na ten cel mają pochodzić
z WFOŚiGW oraz środków budżetowych.
- Montaż finansowy zakłada, że dotacja z Funduszu pokryje 40
proc. kosztów kwalifikowanych poszczególnej instalacji, natomiast pozostałą część dorzuci gmina, wspierając się specjalną
pożyczką z WFOŚ. Firma montująca wyłoniona zostanie w przetargu. Wstępny, średni koszt pojedynczej instalacji oszacowaliśmy na 17 tys. zł, ale to od poszczególnych mieszkańców będzie
zależeć jaką instalację wybiorą – wyjaśnia włodarz.

DROGA W KOPANINACH
ODDANA DO UŻYTKU
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów
Gmina zakończyła kolejną inwestycję drogową. Z końcem listopada oddano zmodernizowany szlak drogi gminnej w miejscowości Kopaniny.
Niemal ośmiuset metrowy odcinek został przebudowany kosztem
395 tys. zł. Samorząd ze swej strony poniósł nakłady w wysokości
połowy tej kwoty. Ponad 191 tys. zł pochodziło z pozyskanej dotacji z urzędu marszałkowskiego.
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