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CZESŁAW ZAŚPIEWA
NA WALENTYNKI

Gminy Ośrodek Kultury w Mstowie organizuje kolejne cie-
ka- we wydarzenie. W lutym w sali widowiskowej ośrodka 
wystąpi Czesław Mozil.

14

W ROKU JUBILEUSZU ZAMIERZAJĄ 
ZAINWESTOWAĆ PONAD 5,5 MLN
Ponad 5,5 mln zł zamierzają w tym roku przeznaczyć przy-
row- skie władze na inwestycje. Kwota ta ma pozwolić na 
wykona- nie dwudziestu dwóch przedsięwzięć. Dodatkowo 
za 193 tys. zł sfinansowanych będzie dwadzieścia dziewięć 
drobniejszych zadań (...)

19

Trzy członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kopalni zostały 
za- proszone do porannej telewizji śniadaniowej. W poło-
wie stycz- nia w emitowanym na antenie telewizji publicz-
nej „Pytaniu na śniadanie” zaprezentowały kulinarny kunszt 
przyrządzania karnawałowych wypieków.
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POWIAT Z NOWYM
BUDŻETEM

24 stycznia rada powiatu przegłosowała budżet samorządu na 
najbliższe dwanaście miesięcy. Zaskoczenia nie było. Siedemna-
ście głosów koalicji rządzącej starostwem jednogłośnie poparło 
przedstawiony przez zarząd projekt uchwały. Przeciwko opo-
wiedzieli się wszyscy członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwo-
ści.

Tegoroczny plan dochodów i wydatków jest o niemal 10 mln zł 
wyższy od poprzedniego. Wpływy oszacowano na 108,6 mln zł, 
natomiast rozchody mają sięgnąć 104,5 mln zł. Powstałą nadwyż-
kę 4,1 mln zł starostwo zamierza przeznaczyć na spłatę kredytów 
i pożyczek z poprzednich lat.
 
Pozycją, która zawsze rozpala wyobraźnię radnych jest kwestia 
planowanych inwestycji. A na te ma zostać przeznaczonych 26 
mln zł. Lwią część tej kwoty pochłoną zadania drogowe, które 
na ten moment oszacowano na poziomie 18,7 mln zł. Aby wyko-
nać zakładane cele, powiat wesprą w tym przypadku środki ze-
wnętrzne. Z budżetu centralnego wpływy mają wynieść 9,5 mln 
zł. Kolejne 2,7 mln dorzucą gminy w ramach współfinansowania, 
a ponad 1 mln zł mają stanowić pieniądze ze źródeł pomocowych.
 
Na tę chwilę pewne jest przeprowadzenie trzech dużych projek-
tów drogowych. W ogólnym zestawieniu tegorocznych wydatków, 
te infrastrukturalne stanowią aż 26 proc. Jedną z ważniejszych in-
westycji będzie remont drogi powiatowej w Nowym Broniszewie 

za ponad 6 mln zł. Kolejne 2 mln zł pójdą na przebudowę odcinka 
drogi prowadzącej od Kruszyny, przez Zdrową do DK91 w Kłom-
nicach. W budżecie wzięto pod uwagę również drogę Starcza-Ły-
siec, na której poprawę powiat wyda ponad 2,8 mln zł. Ponadto 
za niemal 6 mln zł planowane jest zmodernizowanie dróg, które 
ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych. Ich wykonanie uzależnio-
ne zostanie od pozyskania celowych dotacji na te właśnie szlaki.
 
Zyskać mają również placówki oświatowe i pomocy społecznej, 
które prowadzi starostwo. Ponad 4,8 mln zł powiatowej kasy 
przysłuży się budowie i modernizacji nowoczesnej bazy dydak-
tycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu oraz 
w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku. 
Termomodernizację przejdzie z kolei budynek DPS w Lelowie. To 
zadanie pochłonąć ma 1,2 mln zł, a kolejne 100 tys. zł powędruje 
na nowoczesne czujniki przeciwpożarowe. Poprawa bezpieczeń-
stwa czeka także jednostkę w Blachowni. Dostosowanie budynku 
do wymagań ppoż. uszczupli konto starostwa o niemal 500 tys. zł.
 
O ile koalicyjni radni nie zgłaszali uwag do przedstawionej 
uchwały, to z ław opozycyjnych pojawiły się głosy ją deprecjonu-
jące. Podnoszono w szczególności kwestie długu powiatu i upo-
ważnienia dla zarządu w zakresie możliwości finansowania przej-
ściowego deficytu starostwa do wysokości 10 mln zł, jak również 
braku równowagi terytorialnej w inwestycjach drogowych.

Ciąg dalszy na stronie 2.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
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KLUBY SPORTOWE MOGĄ OTRZY-
MAĆ PIENIĄDZE NA SWOJĄ DZIA-
ŁALNOŚĆ

KTO ZASŁUŻYŁ SIĘ DLA POWIATU
DOSTANIE SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

SMELA Z ODZNACZENIEM
OD BYŁYCH WOJSKOWYCH

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Do połowy marca potrwa nabór wniosków w ramach tegorocz-
nej edycji rządowego programu KLUB. W sumie do wzięcia z bu-
dżetu Ministerstwo Sportu i Turystyki jest 40 mln zł. Najpóź-
niej w połowie maja znana będzie lista beneficjentów.

To już czwarta odsłona programu, który opiera się na bezpo-
średnim wsparciu małych i średnich klubów sportowych. Dofi-
nansowanie mogą otrzymać podmioty, które działają w formie 
stowarzyszenia przez co najmniej trzy lata i prowadzą szkolenia 
sportowe dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać? W przypadku klu-
bów jednosekcyjnych w grę wchodzi suma 10 tys. zł. O 5 tys. zł 
więcej mogą zdobyć z kolei te stowarzyszenia, które swoją dzia-
łalność opierają o większą ilość sekcji sportowych. Wszyscy za-
interesowani szczegółami, kompleksową informację znajdą na 
stronie resortu sportu.

Z grona ponad dwudziestu nominowanych starosta częstochow-
ski wskaże zwycięzców w sześciu kategoriach. Kto otrzyma od 
Krzysztofa Smeli statuetkę, okaże się podczas gali zaplanowa-
nej na 16 lutego. Redakcja wPowiecie.pl objęła patronat nad tym 
wydarzeniem. 

To już osiemnasta edycja konkursu, którego finał w murach czę-
stochowskiej filharmonii co roku gromadzi ludzi polityki, biznesu 
i kultury z regionu. Tym razem kapituła konkursu, spośród czter-
dziestu zgłoszeń, musiała wybrać dwudziestu trzech nominowa-
nych. W grupie tej są zarówno osoby jak i instytucje. 

- Wszystkie zgłoszenia ocenia kapituła, a następnie przedstawia 
swoje nominacje staroście, który wybiera laureatów w poszcze-
gólnych dziedzinach. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością 
wśród mieszkańców powiatu. Corocznie w częstochowskiej fil-
harmonii zasiada ponad osiemset osób - mówi Patryk Jeziak ze 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

W kategorii „Edukacja i kultura” o wyróżnienie zabiega Orkiestra 
Dęta OSP Kłomnice, Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej 
z Lelowa, Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki” z Przyro-
wa oraz Mariola Matysek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie.

„Sport i turystyka” to w tym roku pole rywalizacji dla Krystyny 
Bartochy kierującej Oddziałem Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego w Kalinie, Jacka Chudego - prezesa 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni oraz Marcina Dziury. To 
trener, działacz sportowy i pedagog w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Lelowie.

O statuetkę w kategorii „Polityka społeczna” zawalczy Spółdziel-
nia Socjalna Złota Jura w Złotym Potoku, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko - Dlaczego nie?, Szpital im. 
dra Rudolfa Weigla w Blachowni, który prowadzi firma Scanmed 
SA, a także Mieczysława Michalik, prezes Koła Ziemskiego Pol-
skiego Związku Niewidomych w Częstochowie.

16 lutego okaże się też czy „Samorządność i przedsiębiorczość” 
jest domeną włodarzy Koniecpola lub Rędzin, a może Mariusza 
Dobrakowskiego ze Stowarzyszenia „Przyszłość jest w nas” w Wi-
dzowie czy też Krzysztofa Krzyczmonika, prezesa spółki „Bocar” 
z Korwinowa.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego przyznał staroście często-
chowskiemu specjalne wyróżnienie.

Krzysztof Smela otrzymał pamiątkowy grawerton. To dowód 
uznania za zasługi starosty w obszarze współpracy ze stowarzy-
szeniem, które wśród głównych celów statutowych wymienia 
obronę interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodo-
wych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej.  

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 9 stycznia, sta-
roście Smeli grawerton wręczyli ppłk Marian Biecek i mjr Jan Pu-
dło, reprezentujący zarząd rejonowy wspomnianej organizacji.

W kategorii „Osobowość roku” Krzysztof Smela będzie wybie-
rał spośród czterech nazwisk. Dziś trudno przewidzieć czy sta-
tuetka trafi do rąk Zbigniewa Bigosińskiego - sołtysa Mstowa 
i jednocześnie radnego tej gminy lub znanego artysty rzeźbiarza 
i mieszkańca Poczesnej - Jerzego Kędziory. Takie same szanse ma 
Włodzimierz Nabiałek, prezes Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie 
oraz Małgorzata Majer, szefowa Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie.

Kapituła nominowała także cztery powiatowe imprezy, któ-
re konkurować będą ze sobą w kategorii „Wydarzenie roku”. Na 
uznanie zgłaszających tym razem zasłużyła „Balonowa Jura” Ja-
nów-Olsztyn 2018, „100 lat. Zaśpiewajmy Tobie Polsko” w Starej 
Gorzelni, a także II Powiatowy Przegląd Kabaretowy Kaba-Rado 
2018 w Radostkowie oraz Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy.

Ciąg dalszy ze strony 1.

– Jeżeli zważymy, że musimy spłacić 4 mln kredytów i 1,2 mln od-
setek – to gdzie my jesteśmy? – pytał Ignacy Palutek z PiS-u.
 
Zarzuty natury ekonomicznej skontrował Krzysztof Toczko, 
skarbnik starostwa.
 
– Mam takie wrażenie, że to już kiedyś było. Te wnioski na prze-
strzeni lat się powtarzają. Jestem ciekawy, jakie byłyby głosy, gdy-
by ten budżet miał deficyt. Tak go planujemy, by mieć pieniądze 
na spłatę zobowiązań. Wielkim plusem jest, że na tym etapie nie 
musimy planować kredytu. A samo zadłużenie jednostki jest na 
bardzo bezpiecznym poziomie. Do takiego starego wskaźnika, 
kształtuje się ono na poziomie około 30 proc. dochodów – wy-
jaśniał. – Kredyt obrotowy natomiast zarząd może wziąć w roku 
obrotowym. W tej chwili nie ma takiej potrzeby i mam nadzieję, 
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że takiej konieczności nie będzie, ale dzięki temu upoważnieniu 
nie zagraża nam utrata płynności finansowej – dodał.
 
Do kwestii realizacji inwestycji odniósł się starosta Krzysztof 
Smela, wymieniając z mównicy gminy, na terenie których wydatki 
mają zostać poniesione.
 
– Nie róbcie afery z czegoś, czego nie da się uzasadnić. Poza dro-
gami realizujemy wielomilionowe inwestycje scalenia gruntów na 
terenie trzech gmin, a trzy kolejne czekają w kolejce. Co do dróg, 
to w styczniu miało się odbyć spotkanie u wojewody w temacie 
Funduszu Dróg Samorządowych i zasad działania tego nowego 
programu. Zostało odwołane, bo nikt nic nie wie, jak to ma się 
odbywać. Wojewoda nie wie, bo rząd nie wie, bo były wybory. I tak 
to na razie wygląda. My jesteśmy gotowi składać projekty i po-
zyskiwać pieniądze. I na pewno będziemy to robić, także zadań 
w ciągu roku może sporo dojść – kontrował Smela.

ROLNICY OTRZYMAJĄ WYŻSZY ZWROT AKCYZY ZA PALIWO
Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Producenci rolni, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy zużywany w gospodarstwie, od 1 lutego 
będą mogli składać wnioski w urzędach gmin właściwych ze 
względu na miejsce położenia posiadanych gruntów. Nabór do-
kumentów potrwa cały miesiąc.

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy 
ustawy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zuży-
tego do produkcji rolnej. Z korzyścią dla rolników podniesiono 
limity przysługującej pomocy do stu litrów na hektar, co oznacza 
tym samym wyższe kwoty zwrotów. Prawo do ubiegania się o nie 
zyskali ponadto hodowcy bydła.

Stawka podstawowa pozostała na dotychczasowym poziomie. Do 
każdego zewidencjonowanego dowodem zakupu litra oleju napę-
dowego wyniesie ona złotówkę. Łatwo więc przeliczyć, że mak-
symalnie będzie można uzyskać 100 zł z każdego użytkowanego 
hektara. Dla hodowców z kolei, limity określono na poziomie 30 
zł do każdej dużej sztuki bydła.

Aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego, wraz z wnioskiem 
należy załączyć faktury lub ich kopie, poświadczające dowód 
zakupu paliwa pomiędzy 1 sierpnia 2018 roku, a 31 stycznia 2019 
roku. Hodowcy bydła muszą jednak pamiętać i o tym, by postarać 
się o zaświadczenie wydawane przez kierownika biura powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które 
potwierdzi ilość sztuk bydła z uwzględnieniem przelicznika DJP. 
Pod uwagę będą brane stany średnioroczne z roku poprzedniego.

Przysługujące pieniądze mają być wypłacane w kasach urzędów 
lub też zostaną przelane na podany we wniosku rachunek ban-
kowy.
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INNY STAN ŚWIADOMOŚCI 
WÓJTA POMADY

PONAD ĆWIERĆ MILIONA.
SZTABY Z POWIATU PODLICZYŁY
ORKIESTROWĄ ZBIÓRKĘ

POŻAR SKŁADOWISKA
W KONIECPOLU.
MIESZKAŃCY NARAŻENI
NA WDYCHANIE TRUJĄCYCH SUBSTANCJI

Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Fotolia

Prawie 270 tys. zł ofiarowali mieszkańcy powiatu częstochow-
skiego lokalnym sztabom Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

W tym roku na terenie powiatu do akcji przyłączyło się dziesięć 
gmin. Mieszkańcy bawili się i kwestowali w Blachowni, Dąbrowie 
Zielonej, Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Koniecpolu, Konopi-
skach, Kruszynie, Olsztynie, Rudnikach oraz w Starczy.

Najokazalej wypadła impreza w Kamienicy Polskiej, gdzie na za-
kup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych przekazano ponad 76 tys. zł. Działający przy 
tamtejszej szkole podstawowej sztab, udział w tym wydarzeniu 
brał już po raz osiemnasty. Co warto podkreślić, rekordowe kwo-
ty padły na wszystkich lokalnych finałach.

W Olsztynie uzbierano 54.319 zł, w Kłomnicach 28.808 zł. Niewie-
le mniejsze kwoty przekazali mieszkańcy gmin Konopiska – 26.716 
zł oraz Rędziny – 23.215 zł. Równe 19 tys. zł pozyskano w Koniec-
polu. Z kolei w Blachowni – 15.087 zł, w Starczy 13.357 zł a w Kru-
szynie 12.220 zł.

7 stycznia, krótko przed północą, na terenie składowiska odpa-
dów mieszczącego się przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu doszło 
do pożaru. Płonęła tektura i tworzywa sztuczne. 

Zdarzeniu oprócz olbrzymiego słupa ognia towarzyszył gryzący 
dym. Na miejscu z ogniem walczyły czterdzieści dwa zastępy za-
równo państwowej jak i ochotniczej straży pożarnej. 

- Pożar objął powierzchnię około 25 na 25 metrów i miał pięć 
metrów wysokości. Paliła się biomasa, która dodawana jest do 
cementowni jako paliwo alternatywne. Głównie tektura oraz 
tworzywa sztuczne - informował kapitan Tomasz Bąk, zastępca 
komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Sytuacja została opanowana po godz. 4 rano kolejnego dnia. 

Adrian Biel, fot. Pixabay

Włodarz Mykanowa wraz ze swymi zwolennikami prowadził 
agitację podczas trwania ciszy wyborczej. Twierdzi, że nie był 
świadomy, iż łamie przepisy. Wątpliwości co do tego nie mie-
li funkcjonariusze policji. W konsekwencji blisko czterdziestu 
osobom postawiono zarzuty popełnienia wykroczenia. 

- Cały czas trwają czynności wyjaśniające dotyczące naruszenia 
ciszy wyborczej przez osoby, które oznaczały i umieszczały wpi-
sy na koncie jednego z kandydatów na wójta gminy Mykanów na 
portalu społecznościowym - informuje podkom. Marta Ladow-
ska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Jak udało nam się dowiedzieć, sprawa dotyczy wójta Dariusza Po-
mady, który w finale kampanii wyborczej poprzedzającej ubiegło-
roczne wybory samorządowe, umieścił na swoim facebook’owym 
profilu post podsumowujący prowadzoną przez siebie kampanię. 
Nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że już w trakcie trwającej 
ciszy wyborczej stronnicy wójta zaczęli podbijać jego wpis.

- Osoby, o których wszyscy zainteresowani lokalnymi sprawami 
wiedzą, że w gminie uchodzą za zwolenników wójta, z preme-
dytacją lajkowały i komentowały ten jego post. W odpowiedzi 
Pomada każdemu dziękował, tym samym, zgodnie z mechani-
zmem działania facebook’a, udostępniał swój komentarz i pier-

wotną treść dalej. Z jednej strony to zachowanie można określić 
jako dość dziecinne, ale z drugiej przede wszystkim nieuczciwe 
względem tych wszystkich pozostałych kontrkandydatów wój-
ta, którzy przestrzegali ciszy wyborczej i grali fair - mówi jedna 
z osób pozostająca w opozycji do Dariusza Pomady.

Po spornym wpisie nie ma już śladu na profilu wójta w tym zna-
nym serwisie społecznościowym. Został usunięty. Natomiast 
z informacji przekazanych przez rzecznik częstochowskiej policji 
wynika, że sprawa trafiła do sądu.

- Części z osób przedstawiono już zarzuty popełnienia wykrocze-
nia agitacji wyborczej. Łącznie chodzi o blisko czterdzieści osób 
- dodaje podkom. Ladowska.

Samorządowiec, który wydawać by się mogło, że pierwszy w gmi-
nie powinien świecić przykładem i w swej działalności kierować 
się szacunkiem do prawa, sprawę trywializuje. 

- Nie byłem świadomy, że łamię przepisy - twierdzi Pomada. - Co 
do tego jak wysoki mandat zapłaciłem to jest to moja prywatna 
sprawa. To była niewielka kwota - dodaje kiedy dopytujemy o 
szczegóły. 

Jak udało nam się ustalić z innego źródła, mandat jakim został 
ukarany wójt opiewał na kwotę 600 zł. Osoby, które podbijały 
post swojego kandydata muszą zapłacić po 180 zł kary.

BLOGER CZY BLAGIER?
MIESZKANIEC CISIA WINNY POMÓWIENIOM
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł, że Paweł G. jest winny 
popełnienia przestępstwa z art. 212 kodeksu karnego. Wyrok 
jest prawomocny.

Sprawa ciągnęła się od 2015 roku. W środę 30 stycznia sąd drugiej 
instancji uznał, że bloger z Cisia pomawiał burmistrz Blachowni 
publikując nieprawdziwe informacje na prowadzonej przez siebie 
stronie internetowej. W opinii sądu Paweł G. poniżał Sylwię Szy-
mańską w oczach opinii publicznej, narażając jej osobę na utratę 
zaufania niezbędnego do wykonywania piastowanego przez nią 
stanowiska. Burmistrz Szymańska zamierza teraz wystąpić z po-
wództwem cywilnym o zadośćuczynienie finansowe.

Kim jest Paweł G.? Zawodowo zajmuje się strzyżeniem psów. To 
także były sołtys wsi Cisie, który po tym jak stracił funkcję, założył 
lokalnego bloga i od tego czasu nie ustaje w niewybrednych ata-

kach na burmistrz Blachowni. Przez ostatnie lata rozwinął swoją 
działalność. Wzrosła liczba prowadzonych przez niego gmin-
nych portali i tym samym osób, które wziął na celownik. Obecnie 
prowadzi kilkanaście takich serwisów w regionie. W większości 
przypadków złym bohaterem jest urzędujący włodarz. Zanim G. 
zajął się tematyką samorządową, miał – jak rozpisywały się czę-
stochowskie media – prowadzić strony z pornografią.

To nie pierwsza przegrana blogera o naruszenie dóbr osobistych. 
Niedawno przed częstochowską Temidą zakończył się proces jaki 
wytoczyła mu Katarzyna Kaźmierczak, wójt Poraja. W tym przy-
padku sąd również nie miał wątpliwości i uznał Pawła G. winnym 
zarzucanych mu czynów. Skazany musi zamieścić przeprosiny 
i usunąć zamieszczone wpisy godzące w dobre imię Katarzyny 
Kaźmierczak. Ma także wpłacić na cele społeczne 2 tys. zł oraz 
pokryć koszty sądowe, które sięgają ponad 2 tys. zł. Ten wyrok 
nie jest prawomocny, także G. może się jeszcze od niego odwołać.
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PRZEZNACZYLI NA INWESTYCJE PONAD
35 PROC. TEGOROCZNYCH WYDATKÓW
Pod koniec grudnia radni uchwalili tegoroczny plan dochodów 
i wydatków samorządu Blachowni. Wśród ogółu sztywnych po-
zycji i zadań, które muszą wypełniać gminy, imponująco pre-
zentuje się część inwestycyjna. Zdecydowano się przeznaczyć 
na nią ponad 23 mln zł, co w ujęciu do wszystkich rozchodów, 
zaplanowanych na poziomie 67 mln zł, daje niezwykle wysoki 
wskaźnik ponad 35 proc. wydatków.

Powyższe pieniądze mają pozwolić przede wszystkim na do-
kończenie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego (na 
zdjęciu), rewitalizację terenów w centrum Blachowni na cele ak-
tywizacji społecznej mieszkańców, jak również pasa zieleni śród-
miejskiej oraz sfinansowanie dalszego ciągu renaturalizacji bla-
chowniańskiego zbiornika wodnego.

Rok bieżący będzie więc w Blachowni okresem kontynuacji wielo-
letnich przedsięwzięć. Rozpoczęte kilka miesięcy temu inwesty-
cje istotnie wpłyną na wizualny krajobraz miejskiej przestrzeni. 
To te zadania pochłoną największą pulę środków. Znakomita ich 
większość będzie pochodzić jednakże z funduszy europejskich, 
które pokryją 85 proc. wydatków. Na siedem zadań z udziałem 
wspólnotowych pieniędzy burmistrz Sylwia Szymańska zamierza 
przeznaczyć prawie 20 mln zł.

Poza powyższymi, powstać mają także nowe odcinki kanalizacji. 
Na modernizację infrastruktury ściekowej przeznaczone ma zo-
stać 3,7 mln zł. Za kolejne 1,2 mln zł doposażone będą jednostki 
ochotniczej straży pożarnej, a około 3,5 mln zł przysłuży się in-
stalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach miesz-
kańców. To właściwie tylko jedna niewiadoma tegorocznego bu-
dżetu. Konkurs o unijne granty na te cele ma być rozstrzygnięty 
przez urząd marszałkowski jeszcze w styczniu. Blachownia, we 
współpracy z Poczesną i Porajem, złożyła wniosek, którego war-

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
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tość oszacowano na ponad 18 mln zł.

Wśród kluczowych dla gminy zadań nie zapomniano o infrastruk-
turze sportowej, a także modernizacji dróg. Dokończenie kom-
pleksu na tzw. Saharze uszczupli konto urzędu o 1,9 mln zł. Na 
drogi zabezpieczono natomiast 600 tys. zł. Zaplanowano budowę 
ulic Wojska Polskiego, Swojskiej, Pogodnej, Chrobrego czy Wcza-
sowej. Kolejne 200 tys. zł pozwoli stworzyć parking i łącznik przy 
ulicy Żeromskiego w Blachowni. Natomiast za 40 tys. zł opraco-
wana będzie dokumentacja przebudowy ulicy Herbskiej w Cisiu, 
a przy podstawówce w Łojkach powstanie taras. Ma on kosztować 
około 50 tys. zł.

Nieco mniejsze kwotowo środki przysłużą się realizacji projektów 
obywatelskich, jakie wskazane zostały przez samych mieszkań-
ców w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Burmistrz 

Szymańska, która kilka lat temu zaszczepiła tę formę współdecy-
dowania mieszkańców o sprawach gminy, w tym roku zrealizuje 
za kwotę ponad 350 tys. zł szesnaście zwycięskich inicjatyw.

W centrum Blachowni wykonane zostaną trzy. Pieniądze prze-
znaczono na projekt chodnika na ulicy Starowiejskiej oraz pierw-
szy etap budowy dwustumetrowego odcinka. Ma to kosztować 80 
tys. zł. Za 5,4 tys. zł zostanie utwardzony również teren pomiędzy 
blokami nr 7 i 11 przy ulicy Bankowej. Kolejną z inicjatyw jest or-
ganizacja cyklu spotkań i warsztatów z mieszkańcami oraz człon-
kami Koła Emerytów.

W północnej części miasta sfinansowane zostaną dwa przed-
sięwzięcia mające doposażyć place zabaw przy ulicy Prusa oraz 
Jodłowej. Przy pierwszym z nich powstanie również ogrodzenie. 
Z kolei wśród projektów zgłoszonych w południowej stronie. 
największe uznanie mieszkańców znalazły inicjatywy dążące do 
stworzenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 3, a tak-
że zakup czterech namiotów piknikowych dla parafii św. Fran-
ciszka z Asyżu.

W Cisiu zmodernizowana zostanie pracownia komputerowa 
w tamtejszej podstawówce. Podobne zadanie wykonane będzie 
w Łojkach, z tym, że wzbogacone będzie jeszcze o laboratorium 
językowe. Władze gminy utwardzą ponadto ulicę Kopalnianą. So-
łectwo Konradów zyska oświetlenie na ulicy Borówkowej oraz za-
kupiony zostanie traktorek i wykaszarka.

W Starej Gorzelni za kwotę około 22 tys. zł doposażony zosta-
nie plac rekreacyjny, a w Nowej Gorzelni środki przeznaczono 
na wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego. W sołectwie 
Wyrazów pieniądze pójdą również na cele rekreacyjne. Za 14 tys. 
zł zmodernizowany zostanie domek i teren sportowy. Mieszkańcy 
będą też mogli brać udział w cyklu spotkań integracyjnych.
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POZYSKANE DOTACJE POWIĘKSZĄ
PULĘ ŚRODKÓW NA SPORT

     JASNO, BEZPIECZNIE
I EKOLOGICZNIE

     MOCNO WSPIERAJĄ ROZWÓJ 
FIZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY

Pięćdziesiąt trzy hybrydowe lampy solarne od kilku tygodni 
oświetlają teren wokół śródmiejskiego zbiornika w Blachowni.

To nowoczesne rozwiązanie jest kolejnym elementem realizacji 
prowadzonej przez gminę inwestycji rekultywacji jeziora i zago-
spodarowania przylegających do niego miejskich terenów. Latar-
nie zasilane są modułem fotowoltaicznym. Zgodnie z ich specyfi-
kacją techniczną, na naładowanych akumulatorach mogą świecić 
nawet przez tydzień, przez około osiem godzin każdego dnia, 
a ich żywotność obliczona jest na 60 tys. godzin pracy.

– Teren wokół zbiornika nabrał zupełnie nowej jakości. Lampy 
pięknie go oświetlają i eksponują jego walory. Powstaje niesamo-
wite wrażenie, szczególnie teraz, w okresie zimowym, kiedy jest 
dużo śniegu, co stwarza idealne warunki do spacerów czy wie-
czornych wycieczek z dziećmi. Jest jasno, a przede wszystkim 
bezpiecznie. Co istotne, oświetlenie jest niezależne od zasilania 
z sieci energetycznej, więc jest i ekologiczne i bezkosztowe – cie-
szy się burmistrz Sylwia Szymańska.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Urząd gminy rozstrzygnął ogłoszony pod koniec ubiegłego roku 
konkurs dla lokalnych klubów sportowych i stowarzyszeń, 
które popularyzują i umacniają kulturę fizyczną wśród dzieci 
i młodzieży.

W tym roku do podziału była rekordowo wysoka kwota, bo aż 185 
tys. zł. Jeszcze przed dwoma laty organizacje te musiały się za-
dowolić 139 tys. zł. Jak podkreślała w rozmowie z naszą redakcją 
burmistrz Sylwia Szymańska, zwiększenie poziomu dofinansowa-
nia jest spełnieniem deklaracji o wzmocnieniu finansowych pod-
staw rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, elementem promocji 
i propagowania zdrowego stylu życia, jak również formą realizacji 
postulatów zgłaszanych przez gminne środowiska sportowe.

Pieniądze trafiły do siedmiu podmiotów. Najwięcej przeznaczono 
na piłkę nożną. 81 tys. zł zasili dwa kluby. UKS Orlik otrzyma 48 
tys. zł, a KS Pogoń – 33 tys. zł. Trenujący siatkówkę UKS Gimna-
zjum dostanie dofinansowanie w wysokości 50,05 tys. zł. Badmin-
toniści z MKS Dwójka wsparci zostali kwotą sięgającą 16 tys. zł, 
a koszykarze z „Mustafa” – 19 tys. zł.

Nie zapomniano także o żeglarstwie i taekwondo. Na konto pre-
ferującego sporty wodne MKS 39-er przelane będzie 11,5 tys. zł, 
natomiast dla sympatyków sztuk wali z KS Orient – 7 tys. zł.

Rozwój kultury fizycznej gmina wesprze jeszcze ponadto poprzez 
organizację rozwojowych zajęć dodatkowych. Z sukcesem wysta-
rano się bowiem o ministerialną dotację, która pozwoli najmłod-
szym szkolnym rocznikom powszechnie uczęszczać na naukę 
pływania. Dedykowana jest ona uczniom do klas trzecich. Ponad-
to ponad setka dzieciaków będzie mogła brać udział w zajęciach 
sportowych, które będą zawierać elementy gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej. Na te dwa cele zarezerwowano łącznie po-
nad 85 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Prawie 85 tys. zł gmina przeznaczy w tym roku na naukę pływa-
nia i gimnastykę korekcyjną dla ponad dwustu uczniów. 26 tys. 
zł z tej puli to pieniądze, które właśnie pozyskano z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Dziewięćdziesięcioro dzieci z klas I-III skorzysta w najbliższych 
miesiącach z możliwości nauki pływania. Natomiast kolejnych stu 
dziewięciu uczniów będzie mogło uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej.

Adrian Biel, fot. Pixabay Na te dwa istotne projekty, lokalni urzędnicy w ramach ministe-
rialnego konkursu „Sport dla wszystkich”, zdobyli dofinansowa-
nie, które pokryje 30 proc. kosztów całego przedsięwzięcia. Łącz-
nie te projekty pochłoną blisko 85 tys. zł.

- W organizację i przebieg dodatkowych zajęć zaangażowani 
będą nauczyciele wychowania fizycznego z naszych szkół oraz 
liczni wolontariusze. Wierzymy, że kwota jaką zamierzamy w tym 
roku wydać na zajęcia sportowe dla naszych uczniów w znacznej 
mierze pozwoli uatrakcyjnić i zwiększyć ofertę sportowo-rekre-
acyjną dla nich - informuje Paulina Głuszko z Urzędu Miejskiego 
w Blachowni.

IDĄ FERIE. MDK MA CIEKAWĄ OFERTĘ 

Urząd Miejski w Blachowni do 4 lutego czeka na deklaracje 
mieszkańców, którzy zamierzają w tym roku zainwestować 
w nowe źródło ciepła, a przy okazji chcą skorzystać z gminnej 
dopłaty na ten właśnie cel.

W ubiegłym roku blachowniańscy samorządowcy uchwalili, ob-
liczony na pięć lat, nowy program dopłat do wymiany nieekolo-
gicznych, przestarzałych pieców centralnego ogrzewania. Do-
finansowania znacząco wzrosły. Każdy, kto wykonał inwestycję, 
mógł po nowelizacji zasad liczyć na zwrot do 40 proc. kosztów, 
nie więcej jednak niż 4,5 tys. zł.

Podwyższenie progu miało zachęcić mieszkańców do zainwe-
stowania w nowocześniejsze piece i rezygnacji z tych na węgiel. 
Ograniczenie zanieczyszczeń i minimalizację skutków niskiej 
emisji władze Blachowni stawiają sobie bowiem za jeden z głów-
nych priorytetów. Szansę na częściowy zwrot pieniędzy otrzyma-
ło w 2018 roku siedemdziesięciu wnioskodawców. Czterdziestu 
do kotłów na gaz, a trzydziestu na ekogroszek. Ilu będzie mogło 
skorzystać w tym roku?

– Zebrane informacje posłużą nam do oszacowania rzeczywistego 
zapotrzebowania na dopłaty w roku bieżącym, a także aktualizacji 

Piotr Biernacki
i dostosowania do potrzeb mieszkańców regulaminu programu. 
W szczególności pozwolą określić liczbę i rodzaj urządzeń, w któ-
re zamierzają zainwestować mieszkańcy – mówi burmistrz Sylwia 
Szymańska.

Nowe, kwalifikujące się do dofinansowania piece muszą być 
wysokosprawne i ekologiczne. O ile w przypadku gazowych nie 
będzie z tym większego problemu, to spalające paliwa stałe, 
w szczególności ekogroszek, muszą spełniać łącznie szereg okre-
ślonych wymogów. Standard emisyjny musi być zgodny z piątą 
klasą, a sprawność ich przemiany energetycznej na minimalnym 
poziomie 85 proc. Ponadto sprzęt taki powinien posiadać auto-
matyczny podajnik paliwa. W przypadku kotłów na biomasę, ujęte 
w programie są tylko gazujące.

Aby móc ubiegać się o pomoc finansową trzeba będzie jeszcze 
złożyć w urzędzie miejskim odpowiedni wniosek. Termin nabo-
ru tych dokumentów nie jest jeszcze znany, ale urzędnicy pod-
kreślają, że by móc skorzystać z dopłaty trzeba się wstrzymać 
z inwestycją do czasu jego ogłoszenia, bowiem koszty poniesione 
wcześniej nie będą się do niej kwalifikować. Można domniemy-
wać, że przyjmowanie wniosków ruszy na wiosnę. Czasu na wy-
konanie i rozliczenie przedsięwzięcia będzie jednak sporo, bo aż 
do połowy listopada.

ZBIERAJĄ DEKLARACJE NA WYMIANĘ PIECÓW

W ramach zimowej przerwy od nauki Miejski Dom Kultury 
w Blachowni przygotował dla najmłodszych warsztaty arty-
styczne.

Program wystartuje 11 lutego i rozpocznie się warsztatami String 
Art. To technika wyplatania obrazów z kolorowej włóczki, muli-
ny lub nici na papierze, ścianie, ramkach lub deskach. Kontury 
wyplatanych wzorów najpierw nanosi się rysując wybrany wzór, 
a następnie w kontur wbija się gwoździe, które staną się stelażem 
dzieła. Początek zaplanowano na godz. 10.

Dwa dni później, w środę i również o godz. 10 rozpoczną się z ko-
lei zajęcia, podczas których uczestnicy wykonywać będą odlewy 
gipsowe 3D. Na czwartek przewidziano te z rzeźbienia w glinie. 
Wyjątkowo rozpoczną się one o innej godzinie niż poprzednie 

Adrian Biel, fot. Pixabay
spotkania, bo o godz. 16.30. Na piątek na godz. 10 natomiast, szy-
kowane są warsztaty kulinarne.

Drugi tydzień ferii rozpocznie się od kursów, podczas których 
chętni będą mieli okazję wykonać drewniane pamiętniki i albumy. 
Zainteresowani zagadnieniami programistycznymi znajdą coś dla 
siebie w środę, z kolei w czwartek pracownicy MDK przygotowu-
ją dla dzieci teatrzyk. Wszystkie wspomniane wydarzenia z tych 
trzech dni rozpoczną się o godz. 10. Piątkowe zaplanowano na 
godz. 16.30. 

- Pozostałe zajęcia, jak warsztaty taneczne czy nauka gry na gi-
tarze, pianinie, keyboardzie, perkusji, instrumentach dętych, 
a także fitness na trampolinach i artystyczne dla najmłodszych 
odbywają się jak podczas roku szkolnego - mówi Paulina Głuszko 
z urzędu miejskiego.
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ZAFUNDOWALI DZIECIOM DOBRĄ ZABAWĘ

ZEBRALI REKORDOWE 77 TYSIĘCY

GMINA MA
DLA NAJMŁODSZYCH
SZEREG PROPOZYCJI

Do 1 lutego pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przyjmują zgłoszenia na orga-
nizowane przez tę instytucję zajęcia zimowe.

Oferta przygotowana została pod kątem dzieci w wieku od 6 do 10 
lat. W programie, który wystartuje 11 i potrwa do 22 lutego, prze-
widziane są wycieczki, zabawy integracyjne, rozgrywki sportowe, 
zajęcia plastyczne oraz projekcje filmowe. Każdy maluch będzie 
miał zapewnione wyżywienie i opiekę. 

Całkowity koszt zajęć to 160 zł. Szczegółowe informacje można 
uzyskać kontaktując się bezpośrednio z GOKSiR-em.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, podopieczni Gminnej 
Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wiel-
kim wzięli udział w ciekawym projekcie.

W ubiegłym roku, w ramach konkursu ogłoszonego przez woje-
wództwo, gminni urzędnicy wystarali się o pieniądze z puli prze-
znaczonej na działalność placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży.

- Dzięki tym środkom w placówce odbyły się warsztaty kulinarne, 
plastyczne oraz zajęcia z terapeutą uzależnień - informuje Żaneta 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Matusiak z urzędu gminy.
   
Podczas realizacji trwającego trzy miesiące projektu, dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy zorganizowane zostały także cztery 
wyjazdy. 

- Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Groty Łokietka i ruin 
Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie. Pojechali też do Zatorlan-
du czy wzięli udział w wyjeździe do Jura Parku Krasiejów i Parku 
Nauki i Ewolucji Cywilizacji Neandertalczyka. Odwiedzili także 
Centrum Geoedukacji w Kielcach i Jaskinię Raj - dodaje urzęd-
niczka.

Po raz osiemnasty miejscowi wolontariusze wsparli Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku kwestowało ponad sto 
osób.

W trakcie tegorocznej akcji pieniądze zbierane były na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W zbiórkę, 
oprócz samej młodzieży ze szkoły w Kamienicy Polskiej, tradycyj-
nie już zaangażowali się nauczyciele, pracownicy placówki, a tak-
że rodzice i mieszkańcy z terenu gminy. Sztab wsparli też lokalni 
przedsiębiorcy i sponsorzy. 

- Nowością w tym roku były tzw. e-skarbonki oraz puszki stacjo-
narne. Kwota, którą udało się uzbierać to 76,6 tys. zł - informuje 
Mariola Żurakowska z lokalnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Jak co roku imprezie towarzyszył program artystyczny. Wystąpiła 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Orkiestra Dęta z Kamienicy Polskiej pod batutą Henryka Nowaka, 
grupa baletowa z Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
prowadzona przez Zofię Czechlewską oraz Zespół Folklorystycz-
ny „Kamienica” pod kierunkiem Jana Czechlewskiego. Zaprezen-
towały się też dzieci z Przedszkola w Kamienicy Polskiej oraz od-
działu zamiejscowego w Zawisnej. 

- Wśród  zaproszonych młodych wykonawców nie zabrakło także 
zespołów „Błysk” i „Takt” z Gminnego Centrum Kultury w Pocze-
snej oraz tancerzy z częstochowskiej szkoły tańca Snake Dance. 
Na zakończenie wystąpił zespół nauczycieli szkoły podstawowej 
pod nazwą „Babki Ali+2”, zespół wokalno-instrumentalny „Feniks” 
oraz szkolny chór pod kierunkiem Adama Blachnickiego - dodaje 
Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Występom artystycznym towarzyszyły licytacje. W trakcie im-
prezy można było również skorzystać z orkiestrowej kawiarenki 
czy kiermaszu, z którego cały dochód zasilił zbiórkę.

ZROBILI IMPREZĘ DLA NAJ-
STARSZYCH MIESZKAŃCÓW

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej, sołtysów 
oraz władz gminy, lokalni seniorzy mogli wziąć udział w zorga-
nizowanym specjalnie dla nich spotkaniu noworocznym.

20 stycznia, halę sportową w Kamienicy Polskiej ściśle wypełnili 
najstarsi mieszkańcy gminy. Grono, które przybyło na to wyda-
rzenie charakteryzowała jedna wspólna cecha. Wszyscy skoń-
czyli osiemdziesiąt wiosen. Oczywiście nie brakło i młodszych 
roczników, ale ci pojawili się głównie ze względu na piastowane 
w gminie funkcje lub fakt, iż sami zaangażowani byli w organiza-
cję wspomnianego przedsięwzięcia.

Po tym jak wójt Adam Tajber otworzył raut i złożył mieszkańcom 
życzenia, seniorzy wysłuchali części artystycznej w wykonaniu 
uczniów miejscowej szkoły oraz wzięli udział w poczęstunku.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
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9 lutego odbędzie się XV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Ko-
nary Open.

Impreza, która odbywa się pod patronatem wójta Kłomnic, nie 
narzuca żadnych ograniczeń wiekowych. Początek sportowych 
zmagań zaplanowano na godz. 10. Tradycyjnie wydarzenie odbę-
dzie się w szkole w Konarach.

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w turnieju, zgłoszeń do-
konywać mogą wysyłając maila na adres konaryopen@op.pl lub 
w dniu zawodów dzwoniąc pod numer 691 733 075, bezpośrednio 
przed rozpoczęciem rozgrywek.

Adrian Biel, fot. Pixabay

4 lutego staruje kolejny nabór deklaracji udziału w Programie 
Ograniczania Niskiej Emisji. 

Wnioski będzie można składać do połowy miesiąca. Tym samym 
ci spośród mieszkańców, którzy chcą, aby urząd gminy dofi-
nansował część nakładów poniesionych na modernizację źródeł 
ciepła budynków mieszkalnych, muszą się pospieszyć. Decyduje 
kolejność wpływu.

Po 15 lutym gminni urzędnicy przygotują wymaganą przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach dokumentację. To po jej pozytywnym rozpatrzeniu i 
otrzymaniu zapewnienia dofinansowania, gmina ruszy z kolejnym 
etapem realizacji wspomnianego zadania.

Druk wniosku można pobrać w urzędzie gminy lub ściągnąć z 
jego strony internetowej.

Adrian Biel

KOLEJNA EDYCJA TURNIEJU 
PING-PONGA

Hyundai I20 zakupiony został z pieniędzy przekazanych przez 
władze samorządowe oraz ze środków pochodzących z budżetu 
policji. 

Zakup samochodu możliwy był dzięki zaangażowaniu samorządu 
Kłomnic, Mstowa, Mykanowa i Rędzin. Z auta w głównej mierze 
korzystać będą dzielnicowi.

Adrian Biel, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

MUNDUROWI Z KŁOMNIC 
BOGATSI O NOWY
RADIOWÓZ

CHCESZ, BY GMINA
POMOGŁA WYMIENIĆ PIEC?
WYSTARCZY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

NAUCZĄ DZIECI PODSTAW KODOWANIA

MIĘDZY TEATREM, FILMEM I MUZYKĄ.
GOK ZAPRASZA NA KONCERT

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach pozy-
skali dla niej tablety, gry edukacyjne oraz roboty Photon wraz 
z akcesoriami do nauki podstaw programowania dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy.

Wspomniany sukces to w głównej mierze efekt zaangażowania 
Moniki Rączkowskiej z filii w Rzerzęczycach, która w grudniu mi-
nionego roku zgłosiła placówkę do drugiej edycji projektu „Kodo-
wanie w bibliotece”. To część programu, który realizowany jest ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Na początku roku okazało się, że miejscowa placówka jest jedną 
ze stu trzynastu w kraju, które wygrały konkurs. W całym woje-
wództwie śląskim tylko siedem tego typu instytucji mogło liczyć 
na podobny rezultat. Dzięki temu dzieci i młodzież będzie mogła 
bezpłatnie korzystać z zajęć z postaw oprogramowania. Niedaw-
no ruszyły zapisy chętnych.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice - Branża informatyczna rozwija się tak szybko, że już dziś brakuje 
na rynku wykwalifikowanych programistów. Przewiduje się też, że 
w niedalekiej przyszłości nawet w zawodach niezwiązanych bez-
pośrednio z nowymi technologiami będą wymagane przynajmniej 
podstawowe umiejętności programistyczne. Dlatego o potrzebie 
nauki programowania w jak najwcześniejszym wieku mówi się 
coraz częściej i wprowadza się ją w szkołach jako obowiązkowy 
przedmiot nauczania - przekonuje Monika Rączkowska.

Umiejętność programowania ma duży wpływ na rozwój zdolno-
ści analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Nie tylko 
tych technicznych. Programowanie często określane jest mianem 
trzeciego języka, który – obok ojczystego i przynajmniej jednego 
obcego – warto znać, by zrozumieć współczesny świat i zacho-
dzące w nim zmiany. 

Wszyscy zainteresowani udziałem w zajęciach, szczegółowe in-
formacje mogą uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracow-
nikami biblioteki.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach przygotowuje koncert 
z okazji Dnia Kobiet, w którym swoje talenty wokalne zaprezen-
tuje Joanna Aleksandrowicz.

Aleksandrowicz to nie tylko wokalistka młodego pokolenia, ale 
również aktorka filmowa i serialowa, która współpracuje z taki-
mi wybitnymi reżyserami jak Wojciech Smarzowski czy Marek 
Koterski. Występowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, 
Teatru Polskiego we Wrocławiu, Novej Scenie w Bydgoszczy oraz 
gościnnie na scenie Teatru Roma w Warszawie.

Do Kłomnic przyjedzie 3 marca, by zaprezentować własne in-
terpretacje niezapomnianych utworów z polskich produkcji fil-
mowych. Początek recitalu zaplanowano na godz. 18. Bilety na to 
wydarzenie w cenie 10 zł można nabywać w biurze GOK-u. Ze 
względu na niską cenę wejściówki i ograniczoną liczbę miejsc nie 
warto czekać z zakupem do ostatniej chwili.

Adrian Biel, fot. Materiały prasowe artystki
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JEST NOWA
WICEWÓJT

PRZEDSZKOLE Z BLISKO 
PÓŁMILIONOWĄ DOTACJĄ

Z administracją samorządową związana jest z od ponad dwóch 
dekad. Zanim trafiła do Konopisk, przez lata pracowała w Ka-
mienicy Polskiej. To w tej gminie podczas ubiegłorocznych wy-
borów samorządowych ubiegała się o fotel wójta. Zajęła drugie 
miejsce. Na początku stycznia Iwona Lisek została powołana 
przez wójta Jerzego Żurka na jego zastępcę.

Nowa wicewójt jest absolwentką pielęgniarstwa w Medycznym 
Studium Zawodowym w Częstochowie oraz Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, gdzie ukończyła pedagogikę opiekuń-
czo-resocjalizacyjną. Jest również instruktorem fitness i tańców 
ludowych. Jak przekonuje, posiada wieloletnie doświadczenie za-
rządzania zasobami ludzkimi.

Od 1995 do 2011 roku pracowała w Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, gdzie przez dziewięć lat 
pełniła funkcję dyrektora. Analogiczne stanowisko, ale tym razem 
już w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ob-
jęła w 2012 roku. Szefową tej instytucji była do momentu niedaw-
nego awansu w strukturach lokalnego samorządu.

- Mam szereg sukcesów w pozyskiwaniu środków unijnych. Je-
stem kobietą kreatywną, odpowiedzialną, otwartą, komuni-
katywną i sumiennie wykonuję swoje obowiązki. Zarządzałam 
gminną halą sportową, stadionem lekkoatletycznym, świetlicami, 
orlikami. Organizowałam warsztaty, imprezy kulturalne i rekre-
acyjno-sportowe. Zarówno o charakterze typowo gminnym, jak 
i powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Bardzo się 
cieszę i dziękuję, że po sześciu latach pracy w gminie Konopiska 
ponownie obdarzono mnie zaufaniem i będę mogła w szerszej 
perspektywie działać dla dobra naszej społeczności - podkreśla 
Iwona Lisek.

Prawie 480 tys. zł unijnego dofinansowania trafi do przedszkola 
w Konopiskach. To 85 proc. wartości projektu, dzięki któremu 
zwiększyć ma się ilość miejsc w gminnej placówce.

Całkowita wartość przedsięwzięcia sięgnie ponad 560 tys. zł. Lo-
kalny samorząd ze swojego budżetu dołoży niecałe 84,5 tys. zł. 
Projekt wystartuje na początku marca, a jego realizacja potrwa do 
końca sierpnia przyszłego roku.

Realizacja zadania ma pomóc w poprawie dostępu do wycho-
wania przedszkolnego na terenie gminy. Za pozyskane fundusze 
urzędnicy zamierzają zwiększyć liczbę dzieci, które będzie moż-
na przyjąć, jak i też poprawić jakość samego wychowania przed-
szkolnego. 

Środki przeznaczone zostaną również na zakup pomocy dydak-
tycznych oraz wydłużenie godzin pracy przedszkola. Projekt 
przewiduje ponadto organizację specjalistycznych zajęć stymulu-
jących rozwój psychoruchowy, a także tych rozwijających kom-
petencje społeczno-emocjonalne.

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Pixabay

NIEZWYKŁY KONCERT W KONOPISKACH. 
WYSTĄPIŁA PONAD SETKA ARTYSTÓW

W ostatnią niedzielę stycznia budynek kościoła św. Walentego 
wypełniły dźwięki piosenek, kolęd i pastorałek w wykonaniu 
muzyków z Częstochowy i Konopisk.

Zaprezentowany repertuar idealnie komponował się ze scenerią 
gmachu świątyni, którą tego dnia swoją obecnością zaszczycili 
liczni mieszkańscy gminy, władze wojewódzkie i samorządowe, 
przedstawiciele duchowieństwa.

Adrian Biel, fot. Olga Muc/GCKiR w Konopiskach 

Koncert poprowadziła Beata Młynarczyk, a o świąteczno-nowo-
roczny repertuar zadbali artyści z Orkiestry Dętej OSP Konopi-
ska, dziecięco-młodzieżowego zespołu ludowego „Konopielki” 
pod czujnym okiem Ewy Błaszczyk oraz Julia Kozik, uczestniczka 
programu The Voice Kids. 

Interesującym akcentem był także występ Chóru Męskiego „Po-
chodnia” z Częstochowy na czele z jego dyrygentem Jarosławem 
Łyczbą.

POBIEGLI, BY WESPRZEĆ
PODOPIECZNYCH HOSPICJUM

POKAZAŁY POLSCE JAK WYPIEKAĆ
KARNAWAŁOWE PRZYSMAKI

Ponad dwustu biegaczy wzięło udział w II Charytatywnym Bie-
gu Karnawałowym. Impreza miała na celu pozyskanie wsparcia 
finansowego dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej.

Wydarzenie odbyło się 5 stycznia i zgromadziło zawodników z 
całego kraju. Sportowcy rywalizowali w biegach przełajowych 
na dystansie pięciu, dziesięciu i piętnastu kilometrów oraz w ka-
tegorii nordic walking - marszu liczącym dziesięć kilometrów. 
Trasa przebiegała przez urokliwe tereny należące do miejscowej 
stadniny koni oraz okolice nieodległych stawów.

Głównym celem biegu było zgromadzenie środków dla pod-

Trzy członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kopalni zostały za-
proszone do porannej telewizji śniadaniowej. W połowie stycz-
nia w emitowanym na antenie telewizji publicznej „Pytaniu na 
śniadanie” zaprezentowały kulinarny kunszt przyrządzania 
karnawałowych wypieków.

Pomimo wczesnej pory, o której panie wyruszyły na nagranie do 
stolicy, ich przepisy stały się przebojem programu. Co więcej, 

Adrian Biel, fot. Olga Muc/GCKiR w Konopiskach 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

opiecznych Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Często-
chowskiej. Część opłaty startowej, jaką musiał wnieść każdy z 
zawodników, pozwoli pokryć koszty organizacji ferii zimowych 
dla dwadzieściorga dzieci pozostających pod opieką wspomnia-
nej placówki.  

W kategorii open najlepsi okazali się: Aleksander Zięba ze Strzy-
żowic (5 km), Piotr Bogdanka z Nieznanic (10 km) i Dariusz Lubosz 
z Szarlejki (15 km). W konkurencji nordic walking pierwsze miej-
sce zajął Kacper Mizgała z Janowa. 

Uczestnicy udekorowani zostali medalami, a do rąk najlepszych w 
swoich kategoriach biegaczy trafiły dyplomy oraz upominki. Bieg 
zorganizowało Stowarzyszenie Miasto Sportu przy współpracy z 
gminą oraz prywatnymi firmami.

gospodynie miały świetną okazję, aby na ogólnopolskiej antenie 
promować lokalne tradycje kulinarne gminy Konopiska.

–  Usmażyłyśmy „góry” faworków, oponek i róż. Prowadzącym i 
całej produkcji bardzo smakowały przygotowane przez nas słod-
kości. Pragniemy podziękować redaktorowi Marcinowi Porębiń-
skiemu za zaproszenie, a także wójtowi Jerzemu Żurkowi oraz 
pracownikom GCKiR-u za pomoc w zorganizowaniu wyprawy – 
cieszy się Ola Szczepańska, szefowa KGW w Kopalni.

W KONOPISKACH
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CZESŁAW ZAŚPIEWA 
NA WALENTYNKI

CHCESZ SIĘ POZBYĆ AZBESTU? JEST SZANSA NA SFINANSOWANIE UTYLIZACJI

Mstowskie Spotkania Opłatkowo-Noworoczne dla osób star-
szych to już w gminie tradycja. Tegoroczna edycja odbyła się po 
raz czwarty.

Wydarzenie, które co sezon cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem seniorów, zainicjowała Jolanta Zwolska ze swoim mę-
żem Jackiem. Małżeństwo prowadzi w Mstowie biznes gastrono-
miczny. W tym roku za stronę organizacyjną odpowiadał jednak 
Zbigniew Bigosiński, sołtys i miejscowy radny. 

Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie. Stało się ono nie tylko świetną okazją do zło-
żenia sobie noworocznych życzeń i wspólnego kolędowania, ale 
również do uczenia szczególnego jubileuszu. Mieszkająca w gmi-
nie Marianna Kowalczyk skończyła niedawno 101 lat. Otrzymała 
bukiet kwiatów, gratulowano jej też osiągnięcia tak wspaniałego 
wieku.

Oprawę wokalną imprezy zapewniła Magdalena Drążek, której 
towarzyszył akordeonista Krzysztof Brzeziński. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

SENIORZY SIĘ INTEGRUJĄ

Ulicę Starowiejską w Jaskrowie czeka drugi etap modernizacji. 
Gmina pozyskała na to zadanie blisko 1,5 mln zł dofinansowania.

Do tej pory realizacja objęła między innymi budowę chodnika ze 
zjazdami po zachodniej stronie, remont parkingu przy szkole czy 
wpusty uliczne po stronie chodnika z podłączeniami do studni 
chłonnych. Wykonano także prace pozwalające odpowiednio 
ukształtować teren oraz wykonać regulację uzbrojenia w chod-
niku.

Etap, który władze gminy zaplanowały na ten rok obejmie z kolei 
przebudowę nawierzchni drogi na odcinku o długości ponad 1,1 
kilometra oraz jej odwodnienie na długości niemalże 570 metrów. 
Na to zadanie urzędnicy zdobyli prawie 1,5 mln zł ze środków eu-
ropejskich. Wniosek, jaki złożyli, został bardzo wysoko oceniony i 
znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Nie straszy już nawierzchnia drogi powiatowej nr 1039. Na zle-
cenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, popękany i 
dziurawy trakt został gruntownie przebudowany.

Liczący niemal kilometr odcinek, prowadzący od Mokrzeszy w 
kierunku leżącego w gminie Janów Żurawia, od lat był w fatalnym 
stanie. Zadanie sfinansowano ze wsparciem środków pochodzą-
cych z budżetu państwa.

Prace rozpoczęto od rozebrania starej nawierzchni bitumicznej. 
Skorygowano pobocza, wykonano korytowanie, by następnie 
ustabilizować podłoże spoiwem hydraulicznym. Zrobiona została 
także solidna podbudowa z kruszywa łamanego oraz grysu. Nową 
nawierzchnię położono z mieszanek mineralno-bitumicznych, a 
pobocza i zjazdy utwardzono destruktem asfaltowym i kruszy-
wem łamanym.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Gminy Ośrodek Kultury w Mstowie organizuje kolejne cieka-
we wydarzenie. W lutym w sali widowiskowej ośrodka wystąpi 
Czesław Mozil.

Mozil to nie tylko piosenkarz, ale także kompozytor, akordeonista 
oraz osobowość telewizyjna. Muzyk kieruje polsko-duńskim ze-
społem Czesław Śpiewa. Współtworzył również formację Tesco 
Value, która, po wydaniu dwóch albumów, kilkanaście lat temu 
zakończyła działalność.

Bilety w cenie 25 zł można nabyć w sekretariacie GOK-u. Kon-
cert odbędzie się 15 lutego. Początek wydarzenia zaplanowano na 
godz. 19.

Adrian Biel

Gmina chce pozyskać z budżetu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pie-
niądze na usuwanie szkodliwego dla zdrowia minerału.

Dofinansowanie obejmuje całość kosztów związanych z odbio-
rem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyro-
bów zawierających azbest z domów oraz obiektów należących do 

Adrian Biel, fot. Fotolia

PRZEBUDOWA KLUCZOWEJ ARTERII W JASKROWIE 
BĘDZIE KONTYNUOWANA W TYM ROKU

Z MOKRZESZY DO ŻURAWIA W KOŃCU
W PORZĄDNYCH WARUNKACH

osób fizycznych. W pierwszej kolejności usuwane będą pokry-
cia o najwyższym stopniu uszkodzenia. 

Wszystkie osoby zainteresowane usunięciem odpadów 
azbestowych, najpóźniej do 15 marca muszą złożyć w urzędzie 
gminy wniosek o przystąpienie do projektu. Konieczna będzie 
również ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających wspomnianą substancję oraz
zdjęcia obiektu, z którego będzie ona zdejmowana wraz z do-

kładnym pomiarem kubaturowym i wskazaniem adresu nie-
ruchomości.

Dokumenty można pobrać w urzędzie gminy lub 
ściągnąć bezpośrednio z jego strony internetowej.
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WĘDKARZE PODSUMOWALI SEZON
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Warsztaty, wyjazdy plenerowe, zajęcia świetlicowe. Tak w skrócie 
przedstawia się propozycja jaką miejscowi urzędnicy szykują dla 
dzieci w ramach nadchodzących ferii zimowych.

W województwie śląskim ferie rozpoczną się 11 lutego. Przez dwa 
tygodnie uczniowie będą mogli solidnie odpocząć od nauki. Pra-
cownicy Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Po-
czesnej liczą, że spora część młodzieży skorzysta z oferty jaką ci 
dla nich przygotowali.

W przedstawionej propozycji dominują warsztaty plastyczne, ku-
linarne, teatralne czy muzyczne. Będzie sporo zajęć świetlicowych 

Adrian Biel, fot. Pixabay

oraz kilka wyjazdów. Pierwszy, do Częstochowy, gdzie miłośnicy 
jazdy na łyżwach spędzą dwie godziny na tamtejszym lodowisku. 

Przedstawiciele GCKIiR zachęcają również do wzięcia udziału 
w wycieczce do aquaparku w Tarnowskich Górach, do Muzeum 
Chleba w Radzionkowie czy do Osikowej Doliny. Na zakończenie 
ferii animatorzy przewidują organizację balu karnawałowego i 
wspólne ognisko.

Szczegółowe informacje na temat programu i warunków uczest-
nictwa w przygotowywanych atrakcjach można uzyskać kontaktu-
jąc się bezpośrednio z kadrą Gminnego Centrum Kultury, Informa-
cji i Rekreacji w Poczesnej.

W drugiej połowie stycznia członkowie lokalnego koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego wzięli udział w zebraniu sprawozdaw-
czym.

Spotkanie, do którego doszło 20 stycznia, stało się tym samym do-
skonałą okazją do podsumowań. Zaprezentowano plany na nowy 
rok i powiększono zarząd o cztery osoby - Kamila Wawrzyna, Ma-
teusza Staszewskiego, Janusza Gajdę i Ernesta Kuziorowicza.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Uczestnicy zebrania, poza zapoznaniem się z raportami z dzia-
łalności finansowej koła, spuentowali również osiągnięcia stricte 
sportowe. A miniony rok obfitował w wiele sukcesów, które wy-
walczyli miejscowi wędkarze. 

Za cykl zawodów wędkarskich do rąk najlepszych powędrowa-
ły pamiątkowe puchary. Pierwsze miejsce przypadło w udziale 
Krzysztofowi Siewkowi, drugie zajął Jerzy Nowak, a na trzeciej lo-
kacie uplasował się Ernest Kuziorowicz. Nagroda trafiła również do 
Pawła Świącika i Marcina Wójcika.
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W ROKU JUBILEUSZU ZAMIERZAJĄ ZAINWESTOWAĆ
PONAD 5,5 MILIONA

SENIORZY MAJĄ SWOJĄ MIEJSCÓWKĘ

REKLAMA

Ponad 5,5 mln zł zamierzają w tym roku przeznaczyć przyrow-
skie władze na inwestycje. Kwota ta ma pozwolić na wykona-
nie dwudziestu dwóch przedsięwzięć. Dodatkowo za 193 tys. 
zł sfinansowanych będzie dwadzieścia dziewięć drobniejszych 
zadań, które wskazali mieszkańcy poszczególnych, jedenastu 
sołectw gminy.

Poza kontynuacją budowy odcinków sieci w ramach kanalizacji 
miejscowości Sygontka i Zalesice, na którą przeznaczone zo-
stanie 1,07 mln zł, zbiorczy system sanitarny zapewniony będzie 
również w Juliance. Ma on kosztować około 600 tys. zł. Kolejne 
100 tys. zł pójdzie na opracowanie dokumentacji przebudowy 
oczyszczalni w Przyrowie. Zadania w ramach ochrony środowiska 

Radni powołali do życia Klub Seniora w Przyrowie. Tuż po se-
sji, która odbyła się 29 grudnia, dokonano uroczystego otwarcia 
pomieszczeń przystosowanych do potrzeb najstarszych miesz-
kańców gminy.

Działająca w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pla-
cówka została wyremontowana dzięki zewnętrznej dotacji. Po-
zyskane ponad 80 tys. zł pozwoliło w kilkudziesięciu procentach 
pokryć koszty modernizacji budynku mieszczącego się w cen-
trum Przyrowa. Łącznie przeznaczono na ten cel około 126 tys. zł. 

Klub ma przede wszystkim przeciwdziałać izolacji i marginaliza-
cji osób starszych oraz rozwijać ich sprawność psychofizyczną. 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

obejmą również stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i niebezpiecznych w Przyrowie, a także dotację w 
wysokości 123 tys. zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na za-
kup śmieciarki.

Samorząd zabezpieczył również niemal 100 tys. zł na realizację 
inwestycji w odnawialne źródła energii. W partnerstwie z Dą-
brową Zieloną oraz Olsztynem złożono w ubiegłym roku wnio-
sek o dofinansowanie unijne takich instalacji w ramach projektu 
„Zielona Jura”. Ponadto dodatkowe 42 tys. zł mają pozwolić na 
przygotowanie dokumentacji i uzgodnień do budowy elektrowni 
wiatrowej.

Największym jednostkowym wydatkiem będzie budowa drogi 
wraz z miejscami postojowymi w Sygontce. Zadanie ma koszto-
wać 2,2 mln zł. Znaczna część przedsięwzięcia pokryta będzie 

środkami unijnymi. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
pozyskano bowiem aż 1,45 mln zł. Ze wsparciem z kolejnego dzia-
łania – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – zmodernizowana 
zostanie jedna z dróg wewnętrznych. Na ten poczet zabezpieczo-
no 95 tys. zł, które pokryją wymagany wkład własny. Ponadto 30 
tys. zł pozwoli przygotować kolejne projekty modernizacji dróg 
gminnych, a około 45 tys. zł posłuży rozbudowie oświetlenia w 
Zalesicach i Wiercicy.

W ramach zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej, w 
uchwale budżetowej ujęto trzy znaczące pozycje. Cele te pochło-
ną 852 tys. zł. Samorząd wspierał się będzie dotacjami z programu 
„Rybactwo i morze” oraz PROW-u. Z tego pierwszego mają one 
wynieść 275 tys. zł, co pozwoli stworzyć tereny rekreacyjne przy 
ulicy św. Mikołaja oraz wybudować pomost nad zbiornikiem wod-
nym w Przyrowie. Obie inwestycje mają kosztować około 571 tys. 
zł. Natomiast przy wsparciu 95 tys. zł z PROW-u, za kwotę 281 tys. 
zł, władze gminy planują utworzyć, również w Przyrowie, lokalny 
rynek zbytu dla miejscowych produktów i usług.

W Sierakowie za kwotę ponad 15 tys. zł ma powstać plac zabaw, a 
w Zalesicach, Wiercicy i Staropolu – siłownie zewnętrzne. Rów-
nież w tych przypadkach planowane jest pozyskanie zewnętrzne-
go dofinansowania. Pieniądze mają pochodzić z konkursu wspie-
rającego inicjatywy lokalne.

Bieżący rok jest dla społeczności gminy szczególny i wyjątkowy 
również z innych względów. Przyrów świętuje bowiem 650-lecie 
swojej lokacji. Z tej okazji przygotowano szereg inicjatyw upa-
miętniających to wydarzenie i mających uczcić fundatora miej-
scowości – króla Kazimierza III Wielkiego. W ramach obchodów 
zaplanowano wybudowanie na przyrowskim rynku postumentu 
tego wybitnego polskiego władcy. Projekt pomnika jest już wy-
brany. Ma on kosztować 42 tys. zł.

Tegoroczny budżet gminy Przyrów stoi więc pod znakiem inwe-
stycji w ekologię, budowę dróg, oświetlenia i placów zabaw oraz 
rekreacji, jak również w zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej. Z ogólnej kwoty 5,5 mln zł na wydatki w gminny majątek, pra-
wie 2,4 mln zł pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych. Kolejne 
1,3 mln zł władze planują pożyczyć, a prawie 1,8 mln zł będą sta-
nowić środki własne samorządu. Co istotne, zadłużenie nie wzro-
śnie, a nawet będzie niższe o kilkadziesiąt tysięcy złotych o tego 
na koniec minionego roku. W 2019 roku założono bowiem spłatę 
ponad 1,5 mln zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stawia sobie także za cel jak najlepsze wykorzystanie drzemią-
cego w seniorach potencjału wiedzy, doświadczenia i umiejętno-
ści. W jednostce mają być organizowane zajęcia opiekuńcze, jak i 
obejmujące aktywność ruchową, rekreację oraz te natury typowo 
edukacyjnej i  kulturalnej. Co istotne, zostaną one dostosowane 
do zdiagnozowanych potrzeb potencjalnych ich uczestników. 

- Podjęta przez nas inicjatywa zapewni wsparcie w wielu ob-
szarach dla nieaktywnych już zawodowo mieszkańców, którzy 
ukończyli sześćdziesiąt lat. Chcemy, aby seniorzy korzystali z 
przygotowanej dla nich oferty, by byli cały czas aktywni. Dla na-
szej społeczności bardzo ważnym było, aby zapełnić lukę w tym 
zakresie. I cieszę się, że sfinalizowaliśmy ten projekt – mówi wójt 
Robert Nowak.

www.sloncejury.pl
domena na sprzedaż

biuro@kingmaker.pl



PRZESZKOLILI KILKADZIESIĄT OSÓB
W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH

SUKCES „HERODÓW” Z SYGONTKI

W TYM ROKU
WIĘCEJ PIENIĘDZY
NA LOKALNY SPORT
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76 tys. zł zamierzają przekazać w tym roku władze Przyro-
wa na upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój bazy 
sportowej. O pieniądze mogą starać się kluby sportowe, które 
swoją działalność prowadzą na terenie gminy. 

Co trzeba zrobić, by zdobyć środki na szkolenie dzieci i mło-
dzieży? Przede wszystkim wygrać konkurs, który rozpisali miej-
scowi urzędnicy. By móc w ogóle wziąć w nim udział, najpóźniej 
do 7 lutego trzeba złożyć w siedzibie urzędu gminy prawidłowo 
opracowaną ofertę. Musi ona obejmować prowadzenie zajęć 
treningowych mających na celu przygotowanie zawodników 
do rywalizacji w rozgrywkach piłkarskich, ich uczestnictwo w 
nich, a także organizację zajęć oraz imprez rekreacyjno-spor-
towych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Istotne są również 
pomysły dotyczące rozwoju bazy sportowej oraz odpowiednie 
jej utrzymanie, a także promocja sportowych wydarzeń.

Komisja oceniająca zgłoszenia weźmie pod uwagę kryteria 
weryfikujące możliwość realizacji zadania, kalkulację kosztów, 
proponowaną jakość wykonania usługi, a także kwalifikacje 
kadry, przy udziale której zadanie będzie realizowane. Nie bez 
znaczenia pozostanie wkład rzeczowy i osobowy, jaki oferen-
ci zamierzają wnieść do projektu, a ponadto - aspekt dotych-
czasowej współpracy z urzędem. Chodzi przede wszystkim o 
rzetelność, terminowość i rozliczenie wcześniej realizowanych 
zadań.

W ubiegłym roku podobne zadanie realizował Klub Sportowy 
Piast Przyrów. Wówczas wartość przekazanej dotacji wyniosła 
69 tys. zł. 

Adrian Biel, fot. Pixabay
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Siedemdziesiąt osiem osób z terenu gminy wzięło w minionym 
roku udział w szkoleniach z zakresu umiejętności korzystania z 
zasobów internetu i poruszania się po cyfrowej sieci.

Organizacja kursów stała się możliwa dzięki pozyskaniu przez 
przyrowskich urzędników grantu z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Gmina znalazła się w gronie czterdziestu 
pięciu podmiotów z województw śląskiego i opolskiego, pośród 
których rozdysponowano ponad 4,6 mln zł. Wartość lokalnego 
projektu to ponad 58 tys. zł.

Tematyka szkoleń obejmuje problematykę finansów i transakcji w 
sieci, działalności w sieciach społecznościowych czy też rolnic-
twa oraz rodzica w internecie. Rozpoczęły się one z początkiem 
listopada.

Piotr Biernacki

– Po dwóch miesiącach udało nam się przeszkolić łącznie sie-
demdziesiąt osiem osób. Najchętniej wybieranymi przez uczest-
ników modułami tematycznymi były „Moje finanse i transakcje 
w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Rolnik w 
sieci”. Osobom, które wzięły udział w projekcie serdecznie dzię-
kujemy, natomiast pozostałym przypominamy, że zapisy na bez-
płatne szkolenia wciąż trwają – komentują koordynatorzy przed-
sięwzięcia.

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest ukończenie wieku 25 lat. 
Nie trzeba posiadać własnego komputera, a zajęcia odbywają się 
na zakupionym, nowym sprzęcie. Zgodnie bowiem z założeniami 
konkursu, beneficjenci mogli przeznaczyć do 40 proc. wartości 
grantu na jego pozyskanie. W dalszej perspektywie będzie mógł 
on zostać wykorzystany chociażby w szkołach. Całe zadanie za-
kończyć się ma do końca bieżącego roku.

Lokalna grupa kolędnicza została doceniona na tegorocznej, 
dwunastej już edycji Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych 
„Herody 2019”. Konkurs, który od czterech lat gości w Niegowie 
współorganizują również ośrodki kultury z Częstochowy oraz 
Przyrowa.

Celem tej corocznej imprezy, adresowanej do wszystkich grup 
wiekowych, jest ukazywanie, propagowanie i utrwalanie różno-
rodności obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i 
karnawałem. Jak podkreślają organizatorzy, istotnym założeniem 
jest też integracja międzypokoleniowa i przekazywanie tradycji z 
pokolenia na pokolenie.

Piotr Biernacki 27 stycznia na scenie niegowskiego GOK-u zaprezentowało się 
łącznie siedem grup. Trzy dziecięce oraz cztery w kategorii doro-
słych. Dotarli tam w barwnym ulicznym korowodzie.

Ostatecznie wśród najmłodszych najlepiej zaprezentował się  Ze-
spół „Kołacz” im. Stanisława Czesnego z Lusławic. Drugie miej-
sce zajęły „Sokoły” z Sokolnik, a kolejne „Kolędnicy ze Świetlicy” 
z Niegowy.

„Herody” z Sygontki okazały się być bezkonkurencyjne wśród se-
niorów. Wraz z Grupą Kolędniczą z Cielętnik, która uplasowała 
się na drugiej pozycji, będą reprezentować region na Góralskim 
Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej. Trzecią lokatę zajęły dwie 
formacje gospodarzy – „Misie” oraz „Cyganki” z Niegowy.



REKLAMA


