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W TYM ROKU SYDERYTY
OTRZYMAŁO SZEŚĆ OSÓB
Już po raz czwarty wójt Krzysztof Ujma wyróżnił najbar-
dziej zasłużone osoby za ich zaangażowanie w rozwój i pro-
mocję gminy. 

WÓJT PRZYROWA: CZEKA NAS 
W TYM ROKU WIELKI JUBILEUSZ 
Z Robertem Nowakiem, u progu nowej kadencji i w roku 
wielkiego jubileuszu tej gminy, rozmawiamy o planach, bie-
żących sprawach i podejmowanych działaniach.

ROZWIĄŻ SOBIE
KRZYŻÓWKĘ
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BEZROBOCIE W POWIECIE SPADŁO 
W UBIEGŁYM ROKU O NIEMAL 16 PROC.
NAJWIĘCEJ W BLACHOWNI

Dwanaście miesięcy ubiegłego roku było kolejnym okresem in-
tensywnego spadku liczby osób pozostających bez pracy, a za-
mieszkujących na obszarze powiatu częstochowskiego. W re-
jestrach częstochowskiego pośredniaka figurowało bowiem 16 
proc. osób mniej niż na koniec 2017 roku.

Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych w liczbie ludności aktyw-
nej zawodowo) na koniec grudnia 2018 roku wynosiła 7,3 proc. 
W ujęciu rocznym zmniejszyła się więc o kolejne 1,3 punktu pro-
centowego. Dziś już trudno uwierzyć, że cztery lata temu wskaź-
nik ten przebijał niechlubną granicę aż 18 proc.
 
Bezrobocie zmalało w 2018 roku w każdej z szesnastu gmin po-
wiatu. W sumarycznym ujęciu spadek wyniósł 593 osoby. Za-
trzymał się na cyfrze 3123 osób. Najliczniejszą grupę pośród nich 
stanowili mieszkańcy terenów wiejskich powiatu – 2616 osób. To 
prawie 84 proc. wszystkich bezrobotnych.

Największą aktywnością zawodową wykazali się mieszkańcy Bla-
chowni. Jeszcze w końcówce 2017 roku w tym podczęstochow-
skim samorządzie żyło 349 osób, które nie miały zatrudnienia. 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
Rok później wskaźnik był o prawie 30 proc. mniejszy. Ubyło bo-
wiem 102 osób bez pracy.

Drugie miejsce na podium przypadło Kłomnicom, gdzie liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się o 59 osób, a trzecie Mykanowowi – 
mniej o 58 osób bezrobotnych niż w grudniu 2017 roku.

W dalszej kolejności uplasowały się Poczesna i Konopiska, gdzie 
ubyło odpowiednio 50 i 46 mieszkańców bez pracy. W Rędzinach 
zmniejszenie postąpiło o 42 osoby, w Mstowie o 41, a w koniecpol-
skim samorządzie o 37. W sąsiadującej Dąbrowie Zielonej wskaź-
nik powyższy wyniósł 27 osób. Podobnie było w Kamienicy Pol-
skiej. W Lelowie zmalał o 24, a w Kruszynie o 23. Z kolei Starcza 
odnotowała spadek o 17 osób, Olsztyn o 16, Janów o 15, a Przyrów 
o 9.

Najwięcej osób nie miało zatrudnienia tradycyjnie już w gminie 
Koniecpol, bo aż 574. W ujęciu procentowym bezrobotni miesz-
kańcy samorządu znad Pilicy stanowili aż 18,3 proc. wszystkich 
bezrobotnych powiatu częstochowskiego. Ich liczba zmniejszyła 
się tylko o 6 proc. w odniesieniu do grudnia 2017 roku, co jest 
jednym z najgorszych wyników gmin w skali powiatu.
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ZASŁUŻENI DLA POWIATU ODEBRALI 
STATUETKI Z RĄK STAROSTY

W POWIECIE RUSZA
PROGRAM SZCZEPIEŃ
PRZECIWKO WIRUSOWI HPV

Spośród grona dwudziestu trzech nominowanych w sześciu ka-
tegoriach, Krzysztof Smela wyróżnił siedem osób i instytucji. 
Wśród laureatów, którym 16 lutego wręczył Statuetki Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” są twórcy, działacze 
kultury, sportu, polityki oraz przedstawiciele lokalnego bizne-
su.

Wzorem ubiegłych lat finałowa gala konkursu, która i tym razem 
odbyła się w gmachu Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława 
Hubermana, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Sala wi-
dowiskowa wypełniła się niemal w całości. Wśród licznie przyby-
łych gości na widowni zasiedli parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz województwa śląskiego, goście z ościennych powiatów, 
Częstochowy, a także liczne grono wójtów okolicznych gmin.

W przypadku edukacji i kultury laur przypadł Zespołowi Pieśni 
i Tańca „Przyrowskie Nutki” z Przyrowa. Ta dziecięco-młodzie-
żowa formacja, skupiająca w różnych grupach wiekowych kilku-
dziesięciu artystów, znana jest z wykonywania tańców nie tylko 
wywodzących się z regionu częstochowskiego, ale również na-
rodowych, łowickich, krakowskich, cieszyńskich, ze Śląska czy 
Lubelszczyzny. W listopadzie ubiegłego roku świętowała ona 
swój okrągły jubileusz istnienia. Założona przed dwudziestoma 
laty, z inicjatywy dyrektora miejscowego ośrodka kultury Dariu-
sza Grabowskiego, odnosi sukcesy nie tylko na niwie regionalnej 
i krajowej, ale promowała także folklor i tradycje ludowe na sze-
regu występów zagranicznych, jak chociażby w Czechach, Mace-
donii, Słowacji, Węgrzech oraz Ukrainie.

W kategorii „Sport i turystyka” zwyciężył Marcin Dziura, nauczy-
ciel wychowania fizycznego, pracujący na co dzień w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie. Jego zaangażowanie w roz-
wój fizyczny młodych pokoleń, owocujące licznymi sukcesami 
podopiecznych, wybiega jednak dużo dalej poza stricte zawodo-
wą praktykę. Jest jednym z założycieli LKS „Lelovia”, prawdziwym 
pasjonatem sportu, inicjatorem i pomysłodawcą szeregu imprez 
o takim charakterze.

Rodzice jedenastoletnich dziewczynek z terenu powiatu czę-
stochowskiego będą mogli bezpłatnie zaszczepić swoje pocie-
chy szczepionką uodparniającą na wirus brodawczaka ludzkie-
go, który odpowiedzialny jest między innymi za zachorowania 
na raka szyjki macicy.

Starostwo na szósty tego typu program wyasygnowało w tym 
roku 130 tys. zł. Ma on pozwolić na sfinansowanie szczepień dla 
ponad 50 proc. mieszkanek powiatu urodzonych w 2008 roku. 
Program realizować będzie spółka, która prowadzi przychodnię 
lekarską przy ulicy Kopernika 45 w Częstochowie.

– Wykonawca w ramach przyjętego zlecenia przeprowadzi kam-
panię edukacyjną mającą zwiększyć świadomość młodzieży oraz 
rodziców na temat zagrożeń związanych z wirusem HPV, przygo-
tuje materiały informacyjne i promocyjne dotyczące programu, 
zakupi czterowalentne szczepionki oraz uzyska pisemne zgody 
od rodziców lub opiekunów prawnych na wykonanie cyklu trzech 
profilaktycznych szczepień, a następnie przeprowadzi kwalifika-
cje lekarskie oraz szczepienia dziewcząt. Potrwają one do połowy 
grudnia – informuje Patryk Jeziak, rzecznik prasowy starostwa.

Aby skorzystać z usługi nie trzeba będzie fatygować się do sa-
mej Częstochowy. Koordynująca program spółka będzie bowiem 
współpracować z podwykonawcami, którymi będą przychodnie 
lekarskie z terenu powiatu.

Chęć zapisania dziecka można zgłaszać dzwoniąc do siedziby 
częstochowskiej przychodni pod numer telefonu 34 368 29 98. 
Szczegółowych informacji udzieli również Wydział Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiato-
wego w Częstochowie, z którym skontaktować się można także 
pod numerem telefonu 34 322 91 44.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Pośród wskazanych w kategorii „Polityka społeczna” bezkonku-
rencyjny okazał się Szpital im. dr Rudolfa Weigla w Blachowni, 
prowadzony przez spółkę Scanmed. Jak podkreślił starosta, ogła-
szając w sobotni wieczór swój werdykt, w tym przypadku nie miał 
wątpliwości ze wskazaniem laureata. Zasługi firmy dla rozwoju 
lokalnych usług zdrowotnych Smela podkreślał już w udzielonym 
naszej redakcji noworocznym wywiadzie. Starostwo od dawna 
stawia placówkę jako wzór w odniesieniu do ogólnokrajowej, sła-
bej kondycji szpitali i problemów służby zdrowia. Zarządzający 
szpitalem od 2014 roku podmiot jest na tym polu znacznie efek-
tywniejszy. Szpital nie ma długów, rozwija się i nieustannie mo-
dernizuje. Otwierane są nowe specjalistyczne oddziały.

„Samorządność i przedsiębiorczość” stała się w tym roku domeną 
dwóch osób. Spośród nominowanych włodarzy Koniecpola i Rę-
dzin, pierwsza figurka powędrowała w ręce samorządowca znad 
Pilicy. Druga przypadła w udziale przedsiębiorcy z gminy Po-
czesna – Krzysztofowi Krzyczmonikowi, prezesowi spółki Bocar 
z Korwinowa. Zatrudniająca ponad stu trzydziestu pracowników 
firma jest jedną z największych specjalizujących się w produkcji 
nowych samochodów pożarniczych. Z jej zakładu wyjeżdża rocz-
nie ponad setka takich wozów, nie tylko na rynek krajowy, ale 
również zagraniczny. Ponadto Krzyczmonik został doceniony za 
swą wrażliwość. Jest uznanym w regionie społecznikiem, mece-
nasem szkół, organizacji pozarządowych, jak również sponsorem 
wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Również z Poczesnej wywodzi się kolejny z nagrodzonych. Za 
osobowość minionego roku uznano Jerzego Kędziorę, słynnego 
rzeźbiarza, założyciela Poczesnej Galerii Sztuki. Prace artysty, 
autora słynnych balansujących rzeźb, można podziwiać w najod-
leglejszych zakątkach globu. Po udanym artystycznym podboju 
Europy, Ameryki czy Bliskiego Wschodu, niedawno prezentował 
swoje dzieła na najbardziej prestiżowych wystawach w Azji – Sin-
gapurze, na Tajwanie, Chinach oraz Japonii.

W ostatniej kategorii, która dotyczyła wydarzenia roku, triumfo-
wali przedstawiciele gmin Janów i Olsztyn, współorganizatorzy 
zeszłorocznej „Balonowej Jury”. W imieniu samorządów statuetki 
odebrali ich wójtowie – Edward Moskalik i Tomasz Kucharski.
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IDZIE WIOSNA, KONIEC ŚLIZGÓW

Uruchomione w połowie grudnia ubiegłego roku Lodowisko 
Miejskie właśnie zakończyło kolejny sezon. 

Lodowisko tradycyjnie już ustawiane jest na terenie parkingu przy 
ulicy Sienkiewicza, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Niepodle-
głości. Z obiektu można było bezpłatnie korzystać przez siedem 
dni w tygodniu. Wszyscy chętni, którzy nie dysponowali własnym 

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni/Krzysztof Świtalski

BĘDZIE PROMOWAĆ
BLACHOWNIĘ NA ŚLĄSKU

7 marca burmistrz Blachowni weźmie udział w organizowanym 
w Katowicach Forum Rozwoju Biznesu. Sylwia Szymańska jako 
jeden z panelistów będzie promować lokalny samorząd.

Organizowane przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Polskiej 
Agencji Rozwoju Biznesu oraz Europejskiego Ośrodka Rozwo-
ju Gospodarki. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń 
o charakterze biznesowo-gospodarczym w kraju. Formuła tego 
wydarzenia opiera się na połączeniu merytorycznej konferencji 
z szeroką ofertą spotkań biznesowych oraz targami, podczas któ-
rych swoje produkty mają okazję zaprezentować także przedsię-
biorcy.

Najważniejsze będą jednak panele, podczas których eksperckie 
grono dyskutować będzie nad czterema tematami. Burmistrz 
Szymańska weźmie udział w dyskusji poświęconej funkcjonowa-
niu samorządów.

- Zaproszeni goście będą rozmawiać o rozwiązaniu problemów 
społecznych czy sposobach na stymulowanie rozwoju gospodar-
ki regionalnej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące 
sprawdzonych sposobów na najbardziej trafione inwestycje - in-
formuje Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

Adrian Biel

SKONTROLUJĄ I DOPOSAŻĄ
PLACE DO ZABAWY DLA DZIECI

Urządzenia zabawowe, które znajdują się na placach zabaw 
i siłowniach zewnętrznych na terenie gminy czeka kontrola 
sprawności technicznej. To okresowe przeglądy, które są nie-
zbędne, by mieć pewność, że użytkujący je najmłodsi mieszkań-
cy mogą bezpiecznie z nich korzystać. Przybędzie też nowych 
elementów.

Jak przekonują urzędnicy, natychmiast po otrzymaniu protoko-
łów z wykonanych przeglądów, wszelkie uszkodzenia mają zostać 
niezwłocznie naprawione. 

- Chcemy jak najszybciej reagować. Ostatnio uporządkowaliśmy 
plac rekreacyjny przy ulicy Grabowej, którego konieczność po-
sprzątania zgłosili nam mieszkańcy. W kwietniu natomiast planu-
jemy wymienić piasek we wszystkich znajdujących się na terenie 
gminy piaskownicach - mówi Paulina Głuszko z Urzędu Miejskie-
go w Blachowni.

Lokalne władze planują także doposażyć place zabaw i siłownie 
zewnętrzne w Wyrazowie, Nowej Gorzelni oraz w Blachowni przy 
ulicy Jodłowej i Prusa. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu 
gminy, funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego.

- Na placu zabaw w Wyrazowie stanie nowa huśtawka, zjeżdżalnia 
i kosz na śmieci, a Nowa Gorzelnia zyska piramidę linową i zestaw 
pojazdów dla dzieci. Plac przy ulicy Prusa z kolei wzbogaci się 
o drewnianą altanę, huśtawkę w formie bocianiego gniazda, zjazd 
linowy i zestaw do siłowni. Przy ulicy Jodłowej także stanie altan-
ka i bocianie gniazdo - dodaje Głuszko.

Adrian Biel

STRAŻACY Z BLACHOWNI DOSTANĄ 
WKRÓTCE DŁUGO OCZEKIWANE
WYPOSAŻENIE

Sukcesem zakończyły się starania lokalnych władz mające na 
celu zorganizowanie środków, które pomogą doposażyć straża-
ków z Blachowni. Gmina pozyskała ponad milion złotych unij-
nego wsparcia.  Zakupy sprzętu w 85 proc. sfinansuje urząd 
marszałkowski. Właśnie podpisano stosowną umowę.

Kiedy pod koniec 2016 roku otwarto w centrum Blachowni nową 
strażnicę, dla wszystkich osób zaangażowanych w życie gminy 
stało się jasne, że trzeba ją będzie jeszcze kompleksowo doposa-
żyć. Jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga-
śniczego zalicza się bowiem do czołówki powiatowej pod wzglę-
dem liczby corocznych interwencji.

Urząd kierowany przez Sylwię Szymańską przygotował więc 
wniosek i postanowił zawalczyć o duże pieniądze w ogłoszonym 
w 2017 roku przez urząd marszałkowski konkursie, którego celem 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni
było wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. A gra toczyła 
się o niemałe kwoty. Cały projekt gminy opiewał na sumę ponad 
1,2 mln zł.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że aplikacja gminy znalazła 
się na liście rezerwowej do dofinansowania. W rozdaniu było jed-
nak na tyle środków, że pieniędzy starczyło i na projekt mający 
wesprzeć miejscowych ochotników.

– Kiedy w 2016 roku otwieraliśmy nową strażnicę wielu życzyło 
naszym druhom nowego samochodu. To było marzenie, w któ-
re nie wszyscy wierzyli. Ale ono właśnie się spełnia – cieszy się 
burmistrz. – Strażacy otrzymają więc wkrótce przede wszystkim 
nowy, ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy. A oprócz tego, wyłoniony 
już w przetargu dostawca, zapewni ubrania specjalistyczne, ubra-
nia koszarowe, buty strażackie, hełmy, nawigacje GPS oraz radio-
stacje przystosowane do komunikacji w technologii cyfrowej. To 
wszystko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy 
i komfort pracy druhów – dodaje Sylwia Szymańska.

CHCIAŁ SOBIE ZAPALIĆ WIĘC 
NAPADŁ NA SKLEP. PRZY OKAZJI 
UKRADŁ KILKASET ZŁOTYCH

Decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu 48-letni męż-
czyzna, podejrzany o dokonanie rozboju w Blachowni. Grożąc 
ekspedientce niebezpiecznym narzędziem ukradł pieniądze 
i papierosy. Krótko po zdarzeniu został zatrzymany w pościgu 
przez policjantów z pobliskiego komisariatu.

10 lutego rano do jednego ze sklepów w Blachowni wtargnął za-
maskowany napastnik. Grożąc użyciem noża zażądał od ekspe-
dientki pieniędzy i papierosów. Kiedy ten oddalił się z miejsca 
zdarzenia ze zrabowanymi pieniędzmi i paczką papierosów, ob-
sługa sklepu powiadomiła policję. 

Krótko po tym funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który oka-
zał się mieszkańcem Blachowni. Miał prawie dwa promile alko-
holu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mu zarzutu rozboju z użyciem noża. Najbliższy kwartał 
spędzi w areszcie.

Adrian Biel, fot. Pixabay

sprzętem, również nieodpłatnie mogli go wypożyczyć na miejscu.

- Po raz kolejny ta forma zimowej rekreacji cieszyła się ogromną 
popularnością i frekwencją. Odnotowaliśmy blisko 4,5 tys. wypo-
życzeń łyżew i drugie tyle osób z własnym sprzętem - informuje 
Paulina Głuszko z magistratu.

Lodowisko w całości należy do gminy. Władze Blachowni zapłaci-
ły za nie prawie 270 tys. zł.
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KOLEJNE OSOBY ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ
Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

DWA TYGODNIE FERII Z GOKSIR-em

PLACÓWKA POCZTOWA
TERAZ BARDZIEJ DOSTĘPNA

SUKCES LOKALNEGO
SZKOLENIOWCA

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się warsztaty kompu-
terowe, które gmina realizuje w ramach projektu mającego za 
zadanie wzmacniać rozwój kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców. Pod koniec lutego ruszyły kolejne dwie grupy szkoleniowe.

Projekt wystartował w grudniu ubiegłego roku. Kurs kierowany 
jest głównie do osób po pięćdziesiątym roku życia, ale jak dekla-
rowali wcześniej pracownicy urzędu gminy, nie zamierzali oni 
ograniczać możliwości skorzystania z oferty także młodszym 
osobom. Wcześniej na ten cel pozyskano grant, dzięki któremu 
sfinansowano zakup sześciu laptopów oraz pokryto całość kosz-
tów uczestnictwa wraz z wyżywieniem.

Siedziba urzędu pocztowego w Kamienicy Polskiej, która dalej 
będzie funkcjonować pod znanym wcześniej wszystkim miesz-
kańcom adresem, została przeniesiona z piętra na parter. 

Przy okazji siedziba zyskała nowoczesny wizerunek. Urucho-
mieniu nowej powierzchni towarzyszyło uroczyste otwarcie. Nie 
zabrakło na nim władz gminy oraz kierownictwa Poczty Polskiej. 
Nowy lokal zapewnia klientom większy komfort obsługi i większą 
salę operacyjną.

Z usług placówki klienci mogą korzystać przez pięć dni w tygo-
dniu. W poniedziałki poczta działa od godz. 9 do 20, a od wtorku 
do piątku w godz. od 9 do 15.

Trener młodzieżowej żeńskiej drużyny koszykarskiej UKS 
Dwójka Kamienica Polska, zwyciężył w plebiscycie zorganizo-
wanym przez jedną z ogólnopolskich gazet. 

Radosław Ciejpa zajął pierwsze miejsce w powiecie częstochow-
skim w kategorii Trener Roku.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Pol-
skiej zorganizował dla najmłodszych mieszkańców gminy zaję-
cia w ramach zimowej przerwy od nauki.

W tym czasie dzieci miały możliwość nie tylko nauczyć się wielu 
ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim aktywnie spędzać czas. 
Oprócz szeregu zajęć sportowych, plastycznych, maratonu gier 
planszowych, projekcjach filmowych i spotkania z funkcjonariu-
szem policji, mali mieszkańcy wzięli udział w dwóch wycieczkach. 
Podczas jednej z nich, w mieszczącym się w Przybnowie gospo-
darstwie agroturystycznym, ćwiczyli swoje umiejętności arty-
styczne uczestnicząc w warsztatach z robienia świec.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

(red.), fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Warsztaty prowadzone są w dziesięcioosobowych grupach. Dwie 
z nich już je ukończyły. Kolejne dwie, tym razem skupiające osoby 
zamieszkujące Kamienicę Polską i Osiny, niedawno zaczęły zaję-
cia. Projekt ma nie tylko wpłynąć na poprawę umiejętności cyfro-
wych mieszkańców, ale też zwiększyć ich kompetencje w zakresie 
korzystania z e-usług publicznych. W ich trakcie realizowane są 
trzy moduły szkoleniowe dotyczące kultury, sieci społecznościo-
wych oraz transakcji finansowych w internecie.

Jak informował kilka tygodni temu wójt Adam Tajber, docelowo 
odbiorcami projektu będzie pięćdziesiąt osób. Już jakiś czas temu 
miejscowi urzędnicy wstąpili z wnioskiem o zwiększenie grantu. 
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zamierzają stworzyć 
dodatkową grupę.

- W drugim tygodniu ferii odwiedziliśmy Multicentrum Zodiak, 
gdzie dzieci uczestniczyły w lekcji poświęconej Brazylii. Zajęcia 
miały charakter naukowy oraz artystyczny. Uzupełnione były 
o warsztaty z wykorzystaniem konstrukcyjnych klocków K’nex - 
relacjonuje Żaneta Matusiak z urzędu gminy. 

Maluchy zobaczyły też jak działa lokalny samorząd. Uczestniczyły 
w obradach sesji rady gminy, a także zwiedziły budynek urzędu. 

- Przez całe ferie podopieczni mieli zapewniony obiad oraz opie-
kę w godz. od 9 do 14. Dziękujemy wszystkim za wspólną zaba-
wę, a także zapraszamy na zajęcia, które codziennie odbywają się 
w GOKSiR-ze - dodaje Żaneta Matusiak.
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Rozmawiamy z Piotrem Juszczykiem, włodarzem Kłomnic, o stra-
tegii oddłużenia gminy, planach na obecną kadencję i działaniach 
gminy w sprawie rozpoczynającej się budowy autostrady.

Radni uchwalili nowy budżet, w którym jednak nie widać no-
wych inwestycji. Na czym więc władze gminy zamierzają się 
skupić w tym roku?

Niestety głównie na spłacaniu kredytów. Ostatnie lata mocno 
nadwyrężyły nasz budżet. Wykonaliśmy kanalizację w Rzerzęczy-
cach. Za mojej kadencji został zrealizowany drugi i trzeci etap tej 
inwestycji. A kwota była niemała, sięgająca około 16 mln zł. Ko-
lejny duży wydatek, jaki ponieśliśmy, to przebudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kłomnicach, która pochłonęła ponad 4 mln 
zł. Przez minione cztery lata cały czas towarzyszyło nam widmo 
spłaty olbrzymiego zadłużenia. Rozpoczęte inwestycje należało 
dokończyć i tu dyskusji nie było. Rozumiałem to ja, jak i na szczę-
ście, rozumieli to radni poprzedniej kadencji. Ale olbrzymie długi 
pozostały. Sukcesywnie je spłacamy. Tylko w tym roku będzie to 
około 5 mln zł. Dla nas to są ogromne pieniądze. Obecnie skupili-
śmy się na tym, by trochę docisnąć pasa. I z tego powodu właśnie 
tych nowych, dużych inwestycji w bieżącym roku po prostu nie 
będzie widać. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy nic robić. 
Na wydatki majątkowe przeznaczymy prawie 5 mln zł. Mniejsze 
inwestycje będą realizowane, gdyż na szczęście udało nam się 
pozyskać fundusze zewnętrzne. Pod koniec czerwca otrzymamy 
rozliczenie za wspomnianą kanalizację, blisko 2,2 mln zł, więc siłą 
rzeczy sytuacja się nam troszkę poprawi. Jest szansa, że wtedy 
złapiemy oddech.

O jakiej ogólnie kwocie zadłużenia mówimy?

Około 20 mln zł. A to tylko samo zadłużenie. Do tego należy do-
liczyć koszt obsługi kredytów. Tylko z tego tytułu w poprzedniej 
kadencji mogliśmy wybudować jakieś trzy kilometry dwupasmo-
wej drogi z chodnikami. Niestety w samorządach tak to wygląda, 
że najczęściej trzeba zaciągnąć kredyt, żeby coś wymiernego zro-
bić. Ale oczywiście trzeba działać bardzo umiejętnie i delikatnie. 
Z głową. Robimy wszystko, by tą trudną sytuację budżetową wy-
prowadzić na prostą. Większe inwestycje planujemy za rok, może 
za półtora roku.

Macie nowy, piękny obiekt. Mam tu na myśli siedzibę Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kłomnicach. Kilka dni temu oficjalnie został 
oddany do użytku.

Tak, chociaż kiedy zabieraliśmy się za tę modernizację to poja-
wiały się głosy, że trafniejsze byłoby wybudowanie przedszkola 
w Kłomnicach. Że to powinno zostać zrealizowane w pierwszej 
kolejności. Tylko proszę zwrócić uwagę, że wydawanie na przed-
szkole 6 czy 8 mln zł, nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicz-
nego w momencie, kiedy pustoszeją nam szkoły. To trzeba gło-
śno powiedzieć. Szkoły zaczynają świecić pustkami. A pomimo, 
iż koszty utrzymania szkół pozostają na tym samym poziomie, to 
akcent przesuwa się na gminę, gdyż subwencja państwowa jest 
z roku na rok mniejsza, ponieważ dzieci jest mniej. I to z budżetu 
gminy należy wyłożyć pieniądze na wyrównanie kosztów. W jed-
nej z największych szkół z terenu gminy, w Kłomnicach, odejdą 
zaraz trzy oddziały, a wejdzie tylko jeden. Ten niż demograficzny 
cały czas jest widoczny. Mamy pobudowane piękne, duże szko-
ły, ale za chwilę zacznie hulać w nich wiatr. Może się okazać, że 
jedna ze szkół, czy jeden z jej członów będzie na tyle opustosza-
ły, że będzie można spokojnie umieścić tam nasze przedszkolaki. 
W zasadzie problem nie dotyczy tylko przedszkola w Kłomni-
cach. Placówka w Rzerzęczycach również wymaga remontu, ale 
to nie jest pilna sytuacja. Na szczęście w Rzekach Wielkich, czy 
Witkowicach też są dobre warunki. Najgorsza sytuacja jest wła-
śnie w Kłomnicach, gdzie przedszkole znajduje się w budynku, 
który powstał na początku ubiegłego stulecia. Co jakiś czas się 
je odświeża, ale de facto nie spełnia ono takich warunków jakich 
byśmy sobie wszyscy życzyli dla najmłodszych mieszkańców gmi-
ny. Jest więc uzasadnienie, by z przedszkolem coś robić, ale nie 
uważam, że budowa nowego obiektu to dobry kierunek. Jestem 
bardziej za wykorzystaniem dostępnej infrastruktury. Do tego 
typu problemów należy podejść po gospodarsku. Tak jak w domu 
nie wszystko trzeba od razu kupować nowe, tak i tutaj, w gminie, 
należy zrobić gruntowny i konkretny przegląd posiadanych zaso-
bów. A nasz stan posiadania, jeśli chodzi o infrastrukturę, wyglą-
da obiecująco. Dysponujemy nowymi budynkami, po porządnych 
remontach czy rozbudowach, więc to wygląda naprawdę dobrze. 
Tam jest naprawdę dużo miejsca i to tam można przywrócić gwar 
i śmiech dzieciaków. Jeśli nie zadbamy o przedszkola dla dzieci, 
to jednocześnie nie zadbamy o spokój ich rodziców, którzy muszą 
pracować, realizować się zawodowo. A Kłomnice mają być miej-
scem przyjaznym dla rodziny, dla mieszkańca. To mój najważniej-
szy cel. Od pierwszej kadencji.

Wróćmy na moment do tematu GOK-u.

Zakończyliśmy całą inwestycję, a teraz chcemy jeszcze uporząd-
kować plac przed GOK-iem, tzw. Pasternik. Mamy przygotowa-

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel
ny projekt, który wizualnie jest kompatybilny z fasadą budynku 
ośrodka. To w zasadzie centrum Kłomnic więc zależy nam, by 
to otoczenie spełniało szereg funkcji, a po drugie, także cieszy-
ło oko. Chcemy to tak zaaranżować, by można było się po tym 
terenie przespacerować, posiedzieć na ławce, odpocząć. Ten te-
ren będzie idealny miejscem nie tylko pod kątem przedsięwzięć 
kulturalnych, ale i rekreacyjnych. Czekamy w tej kwestii na de-
cyzję urzędu marszałkowskiego. Jesteśmy na liście rezerwowej, 
na pierwszym miejscu, jako jeden z najlepszych projektów. W ze-
szłym roku pieniądze na zagospodarowanie tego terenu przeszły 
nam koło nosa. W tym, mam nadzieję, będzie już inaczej.

Priorytetem pańskiej poprzedniej kadencji była budowa ujęcia 
wody w Witkowicach. Nie udało się zakończyć ten inwestycji. 
Dlaczego?

Z prozaicznego powodu. Okazało się, że Państwowe Przedsię-
biorstwo Wodne „Wody Polskie” do tej pory nie wydały nam decy-
zji dotyczącej tego przyłącza. Czekamy tylko na to i mam nadzie-
ję, że wreszcie w tym roku wszelkie formalności się zakończą. To 
jest kluczowa inwestycja, gdyż ta część gminy, za torami w stronę 
Częstochowy, ma wodę najgorszej jakości. Oczywiście ją uzdat-

Jakie zadania uważa pan za priorytetowe do realizacji?

Jak wspomniałem wcześniej, ważne jest, aby nie ustawać w dzia-
łaniach na rzecz rozwoju naszej społeczności. Czy to spojrzymy 
na to w ujęciu gminnym czy przez pryzmat poszczególnych so-
łectw. Mówiłem o tym, że małe inwestycje będą prowadzone. Ale 
mądrze, bez zbytniego obciążania budżetu, a przy pozyskanych 
środkach z zewnątrz. Takim projektem jest na przykład Centrum 
Usług Społecznościowych w Rzekach Wielkich, w starych budyn-
kach przy dworku. Dziś są one mocno zdewastowane, dlatego 
z programu rewitalizacji chcemy je odnowić. Po to, by lokalna 
społeczność mogła swobodnie korzystać z tej infrastruktury. Ko-
lejny przykład to Klub Seniora w Konarach, na którego stworzenie 
pozyskaliśmy 150 tys. zł. Oczywiście w miarę możliwości i posia-
danych środków zamierzamy na bieżąco przeprowadzać remonty 
dróg. Chcemy pozyskać na ten cel środki, chociażby z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Największym problemem jest to, że 
te odcinki dróg są u nas długie, powyżej półtora kilometra, więc 
koszt wybudowania takiej drogi też jest zdecydowanie wyższy. 
Chcemy dzielić te zadania na etapy, tak by spokojnie te inwesty-
cje realizować.

niamy. Robimy wszystko, by nadawała się do picia, ale jej wygląd 
po wlaniu do szklanki jest daleki od zadowalającego. To jest bar-
dzo ważny problem, który definitywnie w tym roku zamierzamy 
rozwiązać.

Lada chwila rusza budowa autostrady A1, jako jedyny odcinek 
tej nowej autostrady po starym śladzie DK1. Gmina bezpośred-
nio sąsiaduje z tą inwestycją. Przez Kłomnice biegnie jedna 
z głównych dróg krajowych, która de facto ma być objazdem dla 
tej budowy. Jak się przygotowujecie do tego niełatwego proce-
su? Nie da się ukryć, że czeka was szereg uciążliwości związa-
nych z ogromnym natężeniem ruchu. Jedna nitka DK1 zostanie 
wyłączona z ruchu na długości osiemdziesięciu kilometrów.

Sytuacja nie wygląda kolorowo. Wspólnie z radną i sołtyską Wit-
kowic, przewodniczącym rady gminy oraz sołtysem Kłomnic by-
liśmy niedawno w Warszawie na posiedzeniu parlamentarnego 
zespołu ds. budowy autostrady A1 i przebudowy dróg krajowych. 
Kiedy wymienialiśmy doświadczenia z delegacjami z innych gmin 
okazało się, że na odcinku łódzkim zadbano o szereg spraw, które 
na etapie przebudowy ułatwią ludziom codzienne funkcjonowa-
nie. W projekt przebudowy wpisano między innymi obwodnice. 
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Natomiast z przykrością trzeba powiedzieć, iż władze dla naszej 
gminy, Rędzin czy Kruszyny, która też sąsiaduje z „krajówką”, 
konkretnego rozwiązania jeszcze nie mają. O budowę obwodni-
cy Kłomnic zabiegamy już kilkanaście lat. Naprawdę zrobiliśmy 
już wszystko, co zrobić może samorząd, by takowa inwestycja zo-
stała zrealizowana. Podjęliśmy specjalne uchwały, zabezpieczy-
liśmy tereny pod tę inwestycję i opracowaliśmy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniający obwodnicę. 
Jak mało który samorząd nasz ma wszystko dopięte. Już nic wię-
cej czy lepiej zrobić się nie da. Teraz czas na drugą stronę. Ko-
respondencja z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
parlamentarzystami i innymi instytucjami liczy sobie już kilkaset 
stron. Program przebudowy dróg krajowych ma być pisany do-
piero w 2023 roku. Obawiam się czy to już nie będzie o wiele za 
późno. Mam jednak nadzieję, że zostaniemy uwzględnieni. 

Ale dwa projekty, które wymiernie mogły poprawić bezpieczeń-
stwo w gminie, w kontekście wspomnianej przebudowy, poszły 
do kosza.

To racja. Gmina wykupiła tereny, które miały umożliwić budowę 
dwóch rond. Martwi również wybiórcze podejście zarządcy drogi 
do kwestii bezpieczeństwa. W Rędzinach mają cztery sygnalizacje 
świetlne, w tym jedną pulsującą, a nam kazano się zadowolić jed-
nymi pulsującymi światłami przy kościele. A jest to tak naprawdę 
najważniejsze przejście przez DK91 w Kłomnicach, gdyż oprócz 
oczywistej bliskości kościoła parafialnego, jest to również naj-
ważniejsze przejście dla dzieci uczęszczających do największej 
w gminie szkoły podstawowej. Jako samorząd własnymi siłami 
porządkowymi musimy pilnować bezpieczeństwa na drodze kra-
jowej. Nie rozumiem dlaczego niektórzy starają się nie widzieć 
tego problemu? Rondo miało powstać, by zapewnić większe bez-
pieczeństwo naszym mieszkańcom, gdyż łączyłoby ono drogę 
krajową DK 91, drogę powiatową i dwie drogi gminne, którymi 
dowozimy nasze dzieci do wspomnianej szkoły podstawowej. Po-
dobna sytuacja jest w Witkowicach. Obok kościół i szkoła, przej-
ście dla pieszych między dwoma miejscowościami i skrzyżowanie 
dróg krajowej, powiatowej i gminnej.

Aż się prosi żeby powstało tam rondo.

Dokładnie. Czy tak się stanie? Na chwilę obecną tego nie wiemy. 
Z sygnalizacją też jest problem. Ustalamy co jest tego przyczyną. 
Kolejna sprawa dotyczy chodników i budowy ciągów pieszo-ro-
werowych. Od Michałowa Rudnickiego, gdzie jest na to miejsce 
i teren, aż po samą Zberezkę, czyli ostatnią miejscowość naszej 
gminy. Z tego odcinka prowadzącego do gminy Kruszyna wiele 
osób korzysta w różnym celu. Proszę zauważyć, że od Micha-
łowa Rudnickiego poprzez Chorzenice, Witkowice i Nieznanice 
wszyscy ci ludzie muszą dojechać do szkoły czy kościoła w Wit-
kowicach oraz do jedynych przychodni zdrowia, które mieszczą 
się w Kłomnicach. Ta droga jest bardzo uczęszczana. W związku 
z budową autostrady nasze badania wskazują, że będziemy mieć 
wzrost natężenia ruchu z 8 do nawet 20 tys. pojazdów na dobę. 
To jest ogromny przeskok. Jeśli pojawi się tyle samochodów i to 
w głównie pojazdów ciężarowych, to zrodzi to dla nas szereg pro-
blemów.

W trudnej sytuacji będzie zarówno wasza gmina, Rędziny oraz 
Kruszyna.

Tak. Wydostanie się z gminy i przejechanie w miarę szybko do 
Radomska czy Częstochowy będzie graniczyło z cudem. Autobus 
nie będzie jechał czterdzieści minut jak teraz, ale półtorej godzi-
ny. Nie mówiąc o tym jak wydłuży się czas w momencie gdy, nie 
daj Boże, dojdzie do jakiegoś wypadku.

Ale chyba prowadzicie rozmowy z powiatem i włodarzami gmin 
najbardziej zainteresowanych tematem przebudowy? Budowa 
startuje 17 marca. Zamkną nitkę na jednym odcinku, kolejną 
na początku kwietnia i następny odcinek w maju. Będziecie za-
blokowani z każdej strony. Jakie ustalenia poczyniliście? Tym 
bardziej, że powiat nie wyraził zgody na to, by ten ruch ciężki 
odbywał się po drogach powiatowych.

I też sobie nie wyobrażamy sytuacji, gdy ruch ciężki by tędy po-
szedł. Te drogi lokalne, które zostaną zniszczone w trakcie bu-
dowy autostrady powinny zostać odbudowane i sfinansowane ze 
środków centralnych. Gminy, których temat bezpośrednio doty-
czy, powinny być traktowane priorytetowo w kontekście pozy-
skiwania środków na naprawę dróg, bo nie ma co ukrywać, cię-
żarówki zniszczą nam naszą infrastrukturę drogową i to w takim 
stopniu, iż nie będziemy mogli niczego poprawiać. Trzeba będzie 
budować od początku. A my nie dysponujemy środkami, które 
pozwoliłyby remontować drogi każdego roku. Chcemy rozwijać 
gminę i przeznaczać pieniądze choćby na rozbudowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej.

Jak wygląda stan gospodarki sanitarnej w gminie? Skala skana-
lizowania poszczególnych miejscowości?

Jeszcze daleka droga przed nami, by osiągnąć zamierzony cel. 

Na dobrą sprawę to mamy kanalizację i oczyszczalnię ścieków 
w Kłomnicach, do której to podłączone są Kłomnice i miejsco-
wości do Zawady włącznie. Mamy nową oczyszczalnię w Hubach, 
która będzie obsługiwać Rzerzęczyce i Skrzydlów. I to jest w za-
sadzie wszystko. Cała część gminy od Częstochowy, czyli Micha-
łów Rudnicki, Chorzenice, Witkowice, Nieznanice, część Kłomnic 
za torami, Zdrowa i z drugiej strony gminy - Garnek, Skrzydlów, 
Rzeki i Karczewice nie mają kanalizacji. Patrząc na to pod kątem 
obszaru to 75 proc. gminy powinno być jeszcze skanalizowane.

W świetle tego trudno nie zadać pytania na co szły pieniądze 
przez te prawie trzydzieści lat samorządu w gminie? Przejmu-
jąc fotel wójta miał pan prawie 21 mln zł zadłużenia i kilkanaście 
procent skanalizowanej gminy.

Pierwsza oczyszczalnia w Kłomnicach powstała jeszcze za cza-
sów wójta Andrzeja Perlińskiego. I to jeszcze przy wykorzysta-
niu środków przedakcesyjnych. Zostały zrobione Kłomnice, nitkę 
kanalizacji pociągnięto do Zawady i Pacierzowa. Jak na pierwszy 
etap to było naprawdę sporo wykonanej pracy. Druga duża in-
westycja - oczyszczalnia w Hubach - została wybudowana za 
kadencji wójta Adama Zająca. Jak widać każdemu z nas, włoda-
rzy gminy, sprawa poprawy komfortu życia naszych mieszkań-
ców leżała i wciąż leży na sercu. Naszym głównym problemem 
jest duże rozsianie miejscowości. Często nitka kanalizacji, gazu 
czy linia energetyczna ciągnie się długimi kilometrami przez 
pola czy lasy zanim trafi do danej miejscowości. Tu leży istota 
problemu. Obszarowo jest to bardzo duży teren i tworzenie ja-
kiejkolwiek infrastruktury, tutaj mówimy o kanalizacji, generuje 
ogromne koszty. Na szczęście nie wszędzie występuje ten pro-
blem. W minionej kadencji wykonaliśmy trzy kilometry kanaliza-
cji i skorzystało na tym wiele gospodarstw. Ale Rzerzęczyce to 
zwarty obszar. Pięć ulic i posesja przy posesji. Nie ma co jednak 
się skupiać na przeszłości. Musimy wciąż pracować, by żyło się 
lepiej i bardziej komfortowo. I to w różnych aspektach. Nie pod-
dajemy się. Ciężką pracą, a przede wszystkim rozsądnie podej-
mowanymi decyzjami spłacimy zadłużenie, wybudujemy kolejne 
odcinki kanalizacji, uregulujemy kwestie związane z przedszko-
lami czy szkołami. I cały czas, dzięki działaniom GOK-u, będzie-
my starali się ściągnąć do Kłomnic choćby namiastkę wielkiego 
świata kultury i rozrywki. Jestem optymistą. Kłomnice muszą być 
miejscem, gdzie ludzie będą mieli rozrywkę, miejsce na spotkanie 
się z prawdziwą kulturą i zajęcia sportowe. Jako dobry przykład 
podam choćby zajęcia fitness i blisko setka uczestników w chwili 
obecnej. Kłomnice mają być dobrym miejscem do życia. Z przed-
szkolami i żłobkiem. 

Żłobkiem? W jaki sposób chce pan to zrobić?

Chciałbym, aby to była prywatna inicjatywa, by gmina nie pono-
siła tych największych nakładów związanych z zatrudnieniem 
personelu i utrzymaniem infrastruktury. Oczywiście pomoże-
my chętnie takiemu przedsiębiorcy, który byłby zainteresowany 
uruchomieniem takiej placówki. Na przykład udostępnimy lokal. 
Widać, że zapotrzebowanie na żłobek jest. Myślę, że ktoś kto spe-
cjalizuje się w takiej działalności miałby z tego dobry biznes.

Temat z innej beczki, ale również niezwykle istotny. Jak wyglą-
da kwestia komunikacji autobusowej na terenie gminy? Wiemy, 
że częstochowski PKS chce od was ponad 1,2 mln zł dopłaty do 
kursów rocznie.

Tak. Tyle tylko, że my takich pieniędzy nie mamy zabezpieczo-
nych i nie bardzo są podstawy prawne, by bezpośrednio gmina 
dopłacała do kursów spółce. To przecież podmiot prawa handlo-
wego. Problem jest podobny jak w innych samorządach. Współ-
praca z PKS-em wygląda jak wygląda, ale rozmawiamy, negocjuje-
my. Na szczęście spółka nie wycięła jeszcze wszystkich połączeń, 
ale bardzo wiele z nich zostało zlikwidowanych. Wielu mieszkań-
ców korzysta z usług tego przewoźnika dojeżdżając choćby co-
dziennie do pracy w Częstochowie. Działają także prywatne linie, 
z których obecności bardzo się cieszę, tylko że nie załatwiają nam 
one tematu transportu na terenie gminy. Zależy nam na takich 
połączeniach, by na przykład z Garnka czy ze Skrzydlowa lub 
z Rzerzęczyc dojechać do Kłomnic. Tego dziś już nie ma i trudno 
się dziwić ludziom, że narzekają na coraz trudniejszy dostęp do 
świadczeń medycznych czy pomocy społecznej. Jeżeli ktoś nie 
posiada swojego transportu i z Garnka musi się dostać do siedzi-
by GOPS-u, to nie ma czym się dostać. Jedyne co w tym wypadku 
takiemu mieszkańcowi pozostaje, to poprosić o pomoc sąsiada. 
Pracujemy nad rozwiązaniami. Rozmawiamy i z PKS-em i innymi 
przewoźnikami. Chcemy rozwiązać narastający problem wyklu-
czenia komunikacyjnego. Ale to czasochłonny proces i przede 
wszystkim kosztowny. Być może pomogą w tym zapowiadane 
w ostatnim czasie przez rząd rozwiązania systemowe, które niby 
miałyby obowiązywać od kwietnia. Partia rządząca zapowiedzia-
ła, że sytuacja PKS-ów ulegnie zdecydowanej poprawie. Jeżeli tak, 
to oczywiście wszyscy będziemy się z tego cieszyć. Sprawa trans-
portu publicznego to twardy orzech dla większości samorządów 
z naszego powiatu.

Dziękuję za rozmowę.

SENIORZY Z KONAR BĘDĄ
MIELI SWÓJ KLUB

NOWA SIEDZIBA GOK-U OFICJAL-
NIE OTWARTA. NA INAUGURACJĘ 
PRZYBYŁY TŁUMY MIESZKAŃCÓW

Kłomnicki samorząd pozyskał 150 tys. zł na utworzenie klubu 
seniora w miejscowości Konary. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planami urzędników, zacznie on funkcjonować z początkiem 
przyszłego roku.

Placówka w Konarach będzie kolejnym przedsięwzięciem gmi-
ny, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom integracyjnym 
i społecznym osób starszych. W połowie ubiegłego roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił mieszkańcom klub se-
niora i świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w Niezna-
nicach.

Na potrzeby nowej miejscówki urzędnicy zamierzają zaadapto-
wać pomieszczenia w znajdującym się w centrum wsi budynku 
ochotniczej straży pożarnej. Gmina zasili budżet przedsięwzięcia 
kwotą 37,5 tys. zł, czyli 20 proc. prognozowanych kosztów. Prace 
remontowe mają ruszyć najwcześniej w maju.

– Jesteśmy na etapie finalizacji przyjęcia dotacji. Kiedy podpisze-
my umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
które koordynuje program Senior+, a środki trafią na nasze konto, 
przystąpimy do realizacji projektu. Z pozyskanych środków 125 
tys. zł przeznaczymy na utworzenie placówki, czyli adaptację po-
mieszczeń i przystosowanie ich do obecnych standardów budow-
lanych i sanitarnych. Kolejne 25 tys. zł pójdzie na doposażenie – 
mówi Anna Kubalska, kierownik kłomnickiego GOPS-u.

Z jakiej oferty zajęć będą mogli skorzystać mieszkańcy?

– Aby klub spełniał oczekiwania i odpowiadał na potrzeby miesz-
kańców chcemy zaproponować szereg zajęć animacyjnych, 
warsztatowych czy rekreacyjnych. By nasza oferta była jak naj-
bardziej atrakcyjna przygotujemy osobny projekt, który pozwoli 
zdobyć dodatkowe pieniądze na jego działalność. W tym momen-
cie trudno jeszcze mówić o bardziej konkretnych celach, bowiem 
samo otwarcie odrestaurowanych lokali planujemy na grudzień 
– wyjaśnia szefowa gminnej instytucji.

27 lutego odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej sie-
dziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. Zarówno 
zaproszeni goście, jak i mieszkańcy nie zawiedli. Ponad dwu-
stu uczestników wydarzenia miało okazję wysłuchać występu 
kwintetu dętego blaszanego „Kwintesencja” z Teatru Muzycz-
nego w Łodzi.

Realizowane przez minione dwa lata przedsięwzięcie zaowoco-
wało powstaniem nowoczesnego, piętrowego obiektu. Na parte-
rze znalazły się pracownie, w których prowadzone będą zajęcia 
z malarstwa, rękodzielnictwa, ceramiki, jak i również warsztatów 
multimedialnych, w tym grafiki czy fotografii. Dobudowane piętro 
to przede wszystkim sala widowiskowa wyposażona w profesjo-
nalny sprzęt sceniczny. Gmina zainwestowała w GOK ponad 3,7 
mln zł. Ministerstwo kultury dorzuciło kolejne 600 tys. zł.

– Bryła budynku prezentuje się pięknie i nowocześnie. To już 
wizytówka naszej gminy. Wnętrze zyskało nowe funkcje, które 
w istotny sposób poprawiają dostępność i możliwości obcowania 
z kulturą. Liczę, że nasz wysiłek organizacyjny i finansowy owo-
cował będzie licznym uczestnictwem naszych mieszkańców, tych 
małych, jak i dorosłych, w bogatej ofercie zajęć i imprez. Wierzę, 
że ta nowa przestrzeń przysłuży się dobrze dynamicznemu roz-
wojowi naszej społeczności – komentuje wójt Piotr Juszczyk.

Kłomnicka instytucja rezyduje w odrestaurowanym budynku już 
od kilku tygodni. Przebudowa, jak również wszelkie formalności 
związane z jego oddaniem do użytkowania zakończyły się bo-
wiem pod koniec ubiegłego roku. Z początkiem bieżącego nato-
miast ruszyły zajęcia z tańca nowoczesnego, nauki gry na gitarze 
czy pianinie. Mieszkańcy mogą ponadto uczęszczać na fitness, 
zajęcia z karate oraz jogę. Tutaj rozwijają swoje talenty Kłomnic-
kie Płomyczki, Senioritki, Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, Szalona 
Kredka oraz Teatr Dratwa.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice
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JERZY ŻUREK:
W SPRAWIE BUDOWY OCZYSZCZALNI DZIAŁAMY ROZWAŻNIE, 
BY NIE POPEŁNIĆ ŻADNEGO BŁĘDU
O bulwersującej opinię publiczną budowie przemysłowej oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Hutki oraz o krokach podjętych 
przez obecne władze gminy w tej sprawie, rozmawiamy z wójtem 
gminy Konopiska Jerzym Żurkiem.

Gmina ponownie jest na ustach całego kraju. Co rusz zjeżdża-
ją ogólnopolskie stacje telewizyjne. I ponownie za przyczyną 
pana poprzednika – Jerzego Sochy. Były wójt w okresie swoich 
rządów podpisał decyzje zezwalające na budowę przemysłowej 
oczyszczalni ścieków w Hutkach, która docelowo ma przetwa-
rzać ogromną ilość, bo 600 m³ ścieków na dobę.

Tak niestety jest. Mieszkańcy walczą o wstrzymanie tej budowy, 
a jeżeli pojawiają się emocje, to media chętnie włączają się w rela-
cjonowanie takich protestów. W istocie, decyzja administracyjna 
w sprawie warunków zabudowy dla tej inwestycji została wydana 
w maju 2014 roku. Dwa miesiące później częstochowskie staro-
stwo na jej podstawie wydało z kolei pozwolenie na budowę. To 
faktycznie okres rządów Jerzego Sochy, byłego wójta. Przez na-
stępne cztery lata nic się w tej sprawie nie działo i dopiero kilka 
dni po drugiej turze wyborów w ubiegłym roku, w której moim 
kontrkandydatem był wspomniany Socha, inwestor przystąpił do 
prac budowlanych na działce.

Z ust mieszkańców przebija jednak zarzut, że nic wcześniej, 
w ubiegłej kadencji, w tej sprawie nie zostało zrobione. Że wójt 
wiedział i nic nie powiedział.

Gdybym wiedział o tych decyzjach to miałbym koronny argu-
ment dyskredytujący Jerzego Sochę przed drugą turą niedaw-
nych wyborów samorządowych. Mógłbym tę kwestię wykorzy-
stać i grzmieć, że poprzednik składając podpis pod decyzją dał 
przyzwolenie na tak uciążliwe dla mieszkańców przedsięwzięcie. 
Decyzje na budowę tej oczyszczalni zapadały w okresie, kie-
dy w gminie było bardzo duże zamieszanie polityczne związane 
z wyrokiem sądu, uznającego Jerzego Sochę za kłamcę lustracyj-
nego z powodu jego współpracy z bezpieką. Wojewoda domagał 
się od radnych uchwały wygaszającej jego mandat. Wspierający 
Sochę radni bronili go na wszelkie sposoby. To pozwoliło mu do-
kończyć kadencję.

Rozmawialiśmy z kilkoma radnymi. Twierdzą, że nikt nic nie 
wiedział, nikt nic nie słyszał.

Dziś wszyscy twierdzą, że nikt nic nie wiedział, bo w tej chwili 
przed społeczeństwem tłumaczyć się musi tylko Żurek. Tłumaczę 
się z czegoś, czego nie zrobiłem, nie podpisałem. Nie tłumaczy 
się inwestor, Jerzy Socha czy choćby osoby, które były radnymi 
w kadencji 2010-2014.

Z tego co wiemy, to będą się chyba musieli wytłumaczyć przed 
prokuratorem.

Dotarły do mnie informacje, że mieszkańcy złożyli zawiadomie-
nia do prokuratury. Jedno w sprawie inwestora, któremu zarzu-
cają podanie nieprawdziwych danych dotyczących ilości wytwa-
rzanych ścieków, a drugie dotyczące zaniechania obowiązków 
i przekroczenia uprawnień przez Jerzego Sochę, któremu zarzu-
cają uniemożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu środowi-
skowym oraz zaniechanie weryfikacji raportu oddziaływania in-
westycji na środowisko. Mają do tego prawo, by organy zbadały 
wszelkie aspekty wydanych w tamtym czasie decyzji.

Pan w tym czasie był związany w jakikolwiek sposób z urzędem?

Nie. Wygrywając wybory na jesieni w 2014 roku przejmowałem 
urząd w dość specyficznym dla gminy czasie. Mówiłem to wielo-
krotnie, że pierwsze miesiące mojej kadencji to przede wszystkim 
była walka o stabilizację budżetu oraz właściwe dokończenie pro-
jektów, które zastałem. Istniało bardzo duże zagrożenie zwrotu 
części przyznanych dotacji unijnych.

Może nie byłoby dziś problemu, gdyby przeprowadził pan grun-
towny audyt?

Ależ zrobiłem audyt, tylko że dotyczył on wyłącznie kwestii fi-
nansowych. To było dla mnie w tamtym momencie najważniejsze. 
On wykazał zagrożenie przy czterech projektach, które były re-
alizowane. Pracy bieżącej było naprawdę dużo i to niedopatrzenie 
niestety się zdarzyło.

Pana poprzednik prowadząc postępowanie administracyjne, 
jako organ, musiał powiadomić osoby, w zasięgu których ta in-
westycja oddziaływała, czyli na przykład właścicieli sąsiadują-
cych nieruchomości.

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

Najbliższe strony postępowania, czyli działki graniczące bezpo-
średnio z inwestycją są trzy. Dwie prywatne i jedna, która należy 
do osoby samego inwestora. Jak wynika z dokumentacji, każdy 
z wysłanych listów został odebrany osobiście. Nie wróciła żadna 
zwrotka poświadczająca, że nie odebrano korespondencji, a któ-
ra miałaby skutek doręczenia. W Biuletynie Informacji Publicznej 
widnieją również ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu. Nikt 
z mieszkańców, zarówno w kwestii wydania decyzji środowisko-
wej, jak i później warunków zabudowy nie wniósł zastrzeżeń, ani 
się nie odwołał od tych decyzji. Dlatego się one uprawomocniły, 
a na ich podstawie w sierpniu 2014 roku starostwo powiatowe 
wydało pozwolenie na budowę.

I żaden z mieszkańców sąsiadujących z terenem planowanej bu-
dowy nie przyszedł do pana i nie żądał wyjaśnienia tej sprawy 
przez minione cztery lata?

Niestety tak się stało. Domyślam się, że wynikało to z tego, że 
mieszkańcy na co dzień nie śledzą BIP-u. Co więcej, chyba nie 
czytają i pism urzędowych, bo jeden z właścicieli działki, która są-
siaduje z inwestycją i była ujęta wtedy jako strona postępowania, 
dziś podpisała się pod wnioskiem grupy mieszkańców do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego o przywrócenie terminu do 
wniesienia odwołania w sprawie wydanej decyzji środowiskowej.

Czego konkretnie dotyczy to postępowanie?

Mieszkańcy zarzucają, że nie zostali wtedy ujęci jako strona to-
czących się postępowań, co uniemożliwiło im wnoszenie ewen-
tualnych odwołań od decyzji, które zapadły.

Czekacie na decyzję SKO czy będziecie mogli obecnie wzruszyć 
tę decyzję?

Kolegium proceduje. Ze względu na charakter sprawy przedłu-
żyło rozpatrzenie do 8 marca. Od tego, jaki będzie werdykt SKO 
uzależnione jest dalsze postępowanie.

A jakiego by pan oczekiwał?

Może być on dwojaki. Albo SKO przychyli się do odwołania i wte-
dy skierują sprawę do ponownego rozpoznania, prawdopodobnie 
tutaj do urzędu, albo podtrzyma decyzję, jeżeli uzna, że wnio-
sku nie złożyła strona postępowania. Kolegium bierze pod uwa-
gę wyłącznie względy formalne. Oceni czy zarzuty mieszkańców 
w kwestii prowadzonego wówczas postępowanie administracyj-
nego mają uzasadnienie na gruncie prawa. My czekamy.

A jak potoczy się sytuacja w sprawie uznania odwołania miesz-
kańców?

W przypadku przyjęcia odwołania otwierają się dla urzędu po-
nowne możliwości badania raportu oddziaływania na środowisko, 
uwzględniania zastrzeżeń które obecnie podnoszą mieszkańcy 
czy też zlecenia przygotowania opinii o raporcie oddziaływania 
na środowisko, który był podstawą wydania pierwotnej decyzji 
środowiskowej. Jeżeli w toku ponownego postępowania stwier-
dzone zostaną uchybienia może to skutkować wydaniem decyzji 
negatywnej. Skutkiem tego będzie, że również decyzje o warun-
kach zabudowy oraz pozwolenie na budowę stracą moc prawną.

A ta druga droga?

Jeżeli SKO podtrzyma decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach, to otwiera się furtka do wznowienia postępowania i ba-
dania czy osoby, które obecnie składają odwołania powinny być 
stronami postępowania, a z uwagi że nie dostały dokumentacji 
wtedy czy mają prawo żądać możliwości odwołania się od decy-
zji. Ale to wszystko musi mieć kolejność. Najistotniejsze będzie 
zatem na tym etapie rozstrzygnięcie SKO. Takie postępowanie 
wznowiliśmy właśnie na wniosek mieszkańców w sprawie wyda-
nia warunków zabudowy. Badamy czy osoby, które go złożyły po-
winny były być wówczas uwzględnione jako strony postępowania 
i mieć prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji.

Mieszkańcy zarzucali panu, że odmówił pan poniesienia pew-
nych wydatków, jak chociażby kosztów sporządzenia kontrra-
portu środowiskowego.

Kontrraportu nie da się zrobić, gdyż nie dysponujemy technolo-
gicznymi danymi wyjściowymi, na których opierał się inwestor. 
On w oparciu o swoje założenia technologiczne przyjął projekt 
i sporządził raport. My tych danych nie mamy. Ponadto nie ma 
przepisu prawa, który pozwalałby mi na ten moment ponieść 
taki wydatek. Wydając kilkanaście tysięcy złotych bez umocowa-
nia narażam się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Z tym wiążą się określone następstwa, przewidziane prawem 
sankcje. Wracając do wcześniejszych wypowiedzi, ta furtka otwo-
rzy się w momencie przychylenia się SKO do wniosku mieszkań-
ców o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji 
środowiskowej. Wtedy urząd będzie musiał pochylić się nad ra-
portem oddziaływania na środowisko jeszcze raz i wydać ponow-
nie decyzję w tym przedmiocie. Będę mógł wydać pieniądze na 
opinię do tego dokumentu.

Co dokładnie może zawierać wspomniana opinia?

Wskaże czy był on właściwie sporządzony, czy jest on komplet-
ny, czy coś jeszcze powinno być w nim uwzględnione, czy nale-
ży go rozszerzyć? Są firmy zewnętrzne czy uczelnie, które takie 
opinie mogą wydać. Prowadząc postępowanie uzyskamy wiedzę 
czy przyjęte przez inwestora założenia, czy ta technologia spełni 
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JERZY ŻUREK:
W SPRAWIE BUDOWY OCZYSZCZALNI DZIAŁAMY ROZWAŻNIE, 
BY NIE POPEŁNIĆ ŻADNEGO BŁĘDU

DRUHOWIE APELUJĄ, BY PRZYJŚĆ I ODDAĆ KREW
Adrian Biel, fot. Pixabay

wymogi na etapie eksploatacji? Jeżeli nie, to inwestor będzie mu-
siał złożyć wyjaśnienia, będziemy mogli uzyskać od niego dane 
uzupełniające. To jest najważniejsze na ten moment, bo na tej 
podstawie rozstrzygną się losy wydanej przez poprzednika de-
cyzji środowiskowej.

Trochę to wszystko skomplikowane. Wydaje się, że teraz naj-
istotniejsza jest cierpliwość w kwestii tego co zrobi SKO.

Tak, to trudna sprawa pod względem prawnym. Wszystkie decy-
zje inwestora są bowiem prawomocne. Musi więc być zachowana 
jakaś chronologia, jakiś porządek prawny. Nie możemy uprawiać 
samowolki. Jeżeli namnożymy decyzji, to zrobi się taki chaos 
prawny, że trudno będzie się połapać w tym co krąży w obiegu. 
Tak jak wspomniałem, wznowiliśmy na wniosek mieszkańców po-
stępowanie w sprawie warunków zabudowy, ale prawdopodobnie 
je zawiesimy czekając na rozstrzygnięcie SKO w sprawie decyzji 
środowiskowej.

Dlaczego?

Bo warunki zabudowy są następstwem decyzji środowisko-
wej. Jeżeli ta się nie obroni, to wuzetka idzie automatycznie do 
uchylenia, a za nią pozwolenie na budowę. Także postępowanie 
w sprawie wzruszenia decyzji o warunkach zabudowy będzie nie-
potrzebne.

Jakie działania podjął jeszcze urząd, aby wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom społecznym w sprawie budowy oczyszczalni ścieków 
w Hutkach?

Na dzień dzisiejszy kompletujemy materiały, które będą nam po-
mocne w ewentualnej ocenie zadeklarowanego przez inwestora 
procesu technologicznego. Do uruchomienia zakładu od jego 
wybudowania jest jeszcze bardzo daleka droga. Odbiory i bardzo 
ważne pozwolenie na zrzut oczyszczonych ścieków. Ponieważ 
toczą się różne postępowania wysłaliśmy również pismo do Wo-
jewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymanie 
budowy. Czekamy na odpowiedź.

Chcecie również opracować dokumenty planistyczne dla Hu-
tek?

Tak, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma zabez-
pieczyć mieszkańców, by inne kontrowersyjne inwestycje się tam 
nie pojawiły. Zaczęły bowiem krążyć wśród ludzi plotki o planach 
budowy spalarni. Uchwałą o przystąpieniu do opracowania doku-
mentu planistycznego chcemy przeciąć te dywagacje.

W przypadku uchwalenia tego planu, w jaki sposób on może 
wpłynąć na budowę oczyszczalni?

Na tę kwestię nie wpłynie w niczym, bowiem decyzje które są 
wydane, są prawomocne i muszą być uwzględnione. Natomiast 
uchroni mieszkańców przed podobnymi pomysłami.

Trudno nie dostrzec, że sprawa budowy oczyszczalni stała się 
niewątpliwie sprawą polityczną. Na forum blogera z Cisia poja-
wiła się nawet instrukcja co należy zrobić, aby doprowadzić do 
referendum w gminie.

A przecież ów bloger najmocniej w tej kampanii wspierał byłego 
wójta. Wszyscy to doskonale wiedzą. Od kilku lat mnie zwalcza, 
więc jego działalności się nie dziwię. Mój poprzednik podpisał, 
a on teraz próbuje przerzucić odpowiedzialność w moim kierun-
ku.

Podobne głosy pojawiały się w emitowanych programach tele-
wizyjnych ze strony członków komitetu społecznego.

Należy więc zadać sobie pytanie czy niektórym zależy na tym, by 
zatrzymać budowę oczyszczalni czy spróbować wyrzucić Żurka 
tylko po to, by przy wykorzystaniu zakulisowych gierek przejąć 
władzę w gminie? Ktokolwiek byłby na moim miejscu, nie mógł-
by zrobić więcej ponad to, co wynika z przepisów prawa. Sta-
ram się to tłumaczyć mieszkańcom. Inwestor poniósł określone 
koszty. Ma prawomocne decyzje. I teraz, jeżeli popełnimy błąd 
i nieopatrznie zrobimy coś niezgodnego z prawem, to narażamy 
gminę na potężne odszkodowania. I to zarówno w zakresie po-
niesionych dotychczas przez niego wydatków, jak i spodziewa-
nych w przyszłości dochodów z działalności. Tak więc nie mogę 
się poddać tym emocjom społecznym. Konsekwencje źle wywa-
żonych kroków byłyby bowiem dla gminy katastrofalne. Jako wójt 
muszę poruszać się w określonej sytuacji prawnej.

Dziękuję za rozmowę.

10 marca na placu przed remizą w Rększowicach po raz kolejny 
pojawi się ambulans Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach. Organizatorzy zachęcają, by przyjść całymi ro-
dzinami. Dla dzieci przewidziano szereg atrakcji.

Dawcę to nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie. Kto 
może oddać krew? Przede wszystkim osoby zdrowe, pełnoletnie i 
takie, które nie przekroczyły 65 roku życia. Każdy chętny do od-
dania drogocennego płynu musi mieć ze sobą dowód osobisty i 
zjeść wcześniej lekki posiłek.
 
- Dla rodziców z dziećmi mamy dobrą wiadomość. Postaramy 
się zająć maluchy udostępniając im nasz specjalistyczny sprzęt 
pożarniczy oraz ratownictwa technicznego, wozy bojowe oraz 
ubrania specjalne wraz z wyposażeniem. To będzie wyjątkowa 
okazja do zaszczepienia w młodym pokoleniu ducha bezintere-
sownej pomocy innym - zachęcają strażacy z rększowickiej OSP.

Każdy uczestnik tego wydarzenia może liczyć na słodki poczęstu-
nek oraz coś ciepłego do picia po oddaniu krwi. Start o godz. 10, 
koniec akcji zaplanowano na godz. 14. 

REKLAMA
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DOBRA PROMOCJA DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ TEATR. 
MIESZKAŃCY GMINY PŁACĄ MNIEJ ZA BILETY

DWADZIEŚCIA PIĘĆ PAR 
ŚWIĘTOWAŁO JUBILEUSZ 
50-LECIA MAŁŻEŃSTWA

PIŁKARZE RYWALIZOWALI O PUCHAR WÓJTA

Tylko 20 zł za wejściówkę zapłacą osoby, które zechcą wybrać 
się na spektakle grane na deskach Teatru im. Adama Mickiewi-
cza w Częstochowie. W promocyjnej ofercie przygotowano dwa 
tytuły.

Wspomniane przedstawienia to sztuki autorstwa Norma Fostera, 
kanadyjskiego dramaturaga, w przekładzie i reżyserii Mirosława 
Połatyńskiego. Pierwsza z nich to „Historie łóżkowe”, w których 
fabuła podzielona została na sześć epizodów. Akcja rozgrywa się 
w małym miasteczku, w ciągu dwóch godzin, w sześciu różnych 
pokojach w których głównym meblem jest łóżko. Piętnaście po-
staci brawurowo gra ośmioro aktorów - Adam Hutyra, Antoni Rot, 
Małgorzata Marciniak, Waldemar Cudzik, Teresa Dzielska, Michał 
Kula, Sylwia Karczmarczyk i Agata Ochota-Hutyra.  

Mieszkańcy, którzy przeżyli wspólnie pół wieku, otrzymali me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Przyznaje je Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Drogim jubilatom składam najserdeczniejsze gratulacje za 
chlubne przeżycie tak pięknej i długiej wspólnej drogi życia oraz 
za tak duży wkład pracy i uczuć w dobre wychowanie dzieci 
i wnuków. Z waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy 
wybrali lub też wybiorą wspólną małżeńską drogę - mówił pod-
czas uroczystości wójt Tomasz Gęsiarz.

Pary otrzymały medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, listy 
gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. Nie zabrakło rów-
nież symbolicznej lampki szampana i poczęstunku. 

Tym razem rocznicę celebrowali:

Marianna i Jerzy Derda
Emilia i Zygmunt Weżgowiec

Krystyna i Jerzy Szymczyk
Janina i Józef Kluczny

Zofia i Mirosław Więcław
Czesława i Marian Jakubczak

Marianna i Zygmunt Weżgowiec
Jadwiga i Stanisław Strzelecki

Daniela i Zdzisław Bijak
Teresa i Zdzisław Kupczak

Janina i Stefan Kluźniak
Alina i Jan Bajor

Alicja i Stanisław Marczak
Marianna i Stanisław Mizgała

Józefa i Władysław Małolepszy
Grażyna i Czesław Bajor
Natalia i Zygmunt Gaudy

Zofia i Marian Olesiak
Alicja i Eugeniusz Stanirowscy

Anna i Zygmunt Skrońscy
Genowefa i Stefan Dąbrowski

Zenona i Marian Tyras
Elżbieta i Henryk Kluźniak

Zenona i Kazimierz Dąbrowscy
Janina i Józef Stańczak

Podczas siódmej edycji turnieju, jaki w połowie lutego rozegra-
ny został w hali przy Zespole Szkół w Mstowie, najlepsi okaza-
li się zawodnicy Skry Częstochowa. W finale piłkarze pokonali 
Olimpię Huta Stara. Trzecie miejsce zajęła Warta I Mstów. Go-
spodarze wygrali z Golem Częstochowa.

Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Mstów systematycznie 
przyciąga miłośników lokalnych rozgrywek. W tej odsłonie zma-
gań rywalizowali ze sobą sportowcy z rocznika 2006 i ich młodsi 
koledzy.

W wydarzeniu udział wzięło dziesięć zespołów, które organiza-
torzy podzielili na dwie grupy. Na parkiecie miejscowej hali spor-
towej okazję do prezentacji swoich umiejętności mieli zawodnicy 
z czterech częstochowskich klubów oraz po jednym z Poczesnej, 

Adrian Biel, fot. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

ROZSTRZYGAJĄ PIERWSZE PRZE-
TARGI NA PRZEBUDOWY DRÓG

Już wkrótce ruszą pierwsze tegoroczne prace przy przebudo-
wie dróg gminnych. Miejscowi urzędnicy ogłosili dwa przetargi, 
które mają wyłonić wykonawców pięciu odcinków.

W pierwszym rzucie do remontu pójdzie 600 metrów bieżących 
ulicy Strażackiej w Krasicach, 150 metrowy odcinek ulicy Sporto-
wej w Mstowie, oraz ćwierć kilometrowe odcinki bocznych ulic 
w Zawadzie oraz Kobyłczycach. Szlaki zyskają nowe nakładki as-
faltowe, które za kwotę 309 tys. zł położy firma Dukt z Włosz-
czowy.

W drugim postępowaniu, które dotyczyć ma przebudowy ulicy 
Pogodnej w Wancerzowie, wykonawca nie jest jeszcze znany. Na 
zadanie, którego celem jest modernizacja niemal 350 metrów 
drogi z kostki brukowej wpłynęło bowiem dziesięć ofert. Poza 
samą nawierzchnią przedłużony ma zostać również istniejący 
przepust oraz wykonany rów filtracyjny i studnia chłonna. Urzęd-
nicy zarezerwowali na ten cel 290 tys. zł.

Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Drugi tytuł to „Ostra jazda”. Jest to farsa o lekkim zabawieniu 
erotycznym. Jej bohaterowie, którzy z dnia na dzień tracą pracę, 
zamiast szukać nowego etatu postanawiają zrealizować film ero-
tyczny. Jak to w farsie sytuacja szybko wymyka się spod kontroli 
i komplikuje, a to z kolei  powoduje szereg zabawnych sytuacji. 
W sztuce zobaczyć można Agatę Ochotę, Adama Hutyrę, Sylwię 
Oksiutę, Martę Honzatko, Bartosza Kopća i Michała Kulę.

Oba spektakle dedykowane są widzom powyżej szesnastego roku 
życia. Każdy z mieszkańców, który chciałby skorzystać z oferty 
promocyjnej musi podczas rezerwacji telefonicznej lub w kasie 
częstochowskiego teatru podać hasło „Teatr dla gminy Mstów”. 

„Historie łóżkowe” grane będą 3 marca i 5 kwietnia. Z kolei „Ostrą 
jazdę” zobaczyć będzie można 24 marca i 26 kwietnia. Wszystkie 
spektakle w podanych terminach zaplanowano na godz. 19.

Kłomnic, Olsztyna. Rodzimy grunt reprezentowały dwie drużyny.

W klasyfikacji końcowej na szczycie znalazła się Skra Często-
chowa, tuż za nią Olimpia Huta Stara, Warta I Mstów i Gol Czę-
stochowa. Kolejne miejsca przypadły w udziale Victorii Żytno, 
Gminie Kłomnice, Sokołowi Olsztyn, UKS Raków Częstochowa, 
Jurajskim Wilkom Częstochowa i Warta II Mstów. 

Krzysztof Choryłek, przewodniczący rady gminy, który nagro-
dy wręczał w imieniu wójta Tomasza Gęsiarza, docenił także 
indywidualnych zawodników. Za najlepszego strzelca turnieju 
uznano Igora Kowalskiego z Victorii Żytno. Najlepszym zawod-
nikiem okazała się Wiktoria Kosielak z częstochowskiego Gola, 
a bramkarzem - Wiktor Pietrzykowski z tamtejszej Skry. Mikołaj 
Kasprzycki, zawodnik Warty I Mstów, okazał się natomiast najlep-
szym obrońcą, a odkryciem zawodów okrzyknięto Igora Sudę ze 
Skry Częstochowa.
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W TYM ROKU SYDERYTY POWĘDROWAŁY 
DO RĄK SZEŚCIU OSÓB

Już po raz czwarty wójt Krzysztof Ujma wyróżnił najbardziej za-
służone osoby za ich zaangażowanie w rozwój i promocję gminy. 
Dotychczas nagroda wręczana była w czterech kategoriach. W 
tym roku pula powiększyła się o kolejną - Super Syderyt „Przy-
jaciel Gminy Poczesna”.

Syderyty to statuetki dla osób, które dzięki swojemu zaangażo-
waniu, pracy społecznej i talentowi przyczyniają się do rozwoju 
gminy. Zaprojektował je Jerzy Kędziora, światowej sławy rzeź-
biarz i jednocześnie mieszkaniec Poczesnej. W każdym egzem-
plarzu umieszczona jest ruda żelaza, będąca naturalnym bogac-
twem okolicznych terenów. Tym samym każda statuetka z tym 
minerałem jest niepowtarzalnym dziełem. 

- Każda gmina w Polsce ma różne uroczystości, ale już z samych 
powitań widać i słychać, że to dla naszego samorządu najważniej-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna sze wydarzenie w roku - podsumował Krzysztof Ujma dziesięcio-
minutową prezentację, w której prowadzący wymieniali nazwiska 
gości przybyłych na galę. - Kapituła ma coraz większy problem 
żeby w tych poszczególnych kategoriach dokonać wyboru. W tym 
roku wybraliśmy takie osoby, które w pełni zasługują na to wy-
różnienie. W tym roku po raz pierwszy będziemy wręczać także 
Super Syderyty. Dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się 
i pamiętają o mieszkańcach gminy, samorządzie i w różny sposób 
nas wspomagają - dodawał.

Po krótkiej prezentacji dotyczącej rysu historycznego i szeregu 
zagadnień związanych z tematyką górnictwa rud żelaza w wyko-
naniu Andrzeja Strugacza, pasjonata lokalnej historii, nadszedł 
kulminacyjny moment. Każdorazowo po wyemitowaniu na telebi-
mach sylwetek nagrodzonych, włodarz Poczesnej w towarzystwie 
Iwony Choły, przewodniczącej rady gminy, wręczali wyróżnienia. 

W kategorii przedsiębiorczość statuetka trafiła do Przemysława 

Błaszaka, właściciela firmy meblarskiej z Nierady. Za działalność 
w zakresie sportu, zdrowia, opieki społecznej i ochrony środowi-
ska nagrodzono Marka Morzyka. Oświata, kultura i sztuka okazała 
się w tym roku domeną Justyny Wilk, pedagoga i choreografa, a 
zarazem szefowej Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie”. Z 
kolei Andrzej Patorski, społecznik i były samorządowiec, doce-
niony został za szczególne zasługi na rzecz gminy. Wspomniane 
wcześniej Super Syderyty trafiły natomiast do rąk europosłanki 
Jadwigi Wiśniewskiej oraz Stanisława Gmitruka, radnego sejmiku 
województwa śląskiego.

- Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam już jako formalnie i 
faktycznie potwierdzony przyjaciel gminy Poczesna. Dziękuję za 
tą piękną statuetkę - cieszył się Gmitruk. 

Oficjalną część gali zakończył występ gwiazdy wieczoru. Tym ra-
zem była to aktorka Katarzyna Żak.

REKLAMA
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DUŻE ZAINTERESOWANIE 
WYBORAMI SOŁTYSÓW

REKLAMA

Mieszkańcy trzynastu miejscowości z terenu gminy wybrali 
swoich sołtysów i rady sołeckie. W marcu poznamy jeszcze na-
zwiska zwycięzców wyborów w Hucie Starej B oraz w Słowiku.

Zainaugurowany pod koniec stycznia cykl spotkań wiejskich, któ-
re miały za zadanie wyłonić sołtysów i wspierające ich rady sołec-
kie, dobiega powoli końca. W Poczesnej sołtysem została Maria 
Nowak. Jej działania wspierać będzie Barbara Proszowska, Zdzi-
sława Jabłońska, Barbara Wąsińska, Grzegorz Waszczyk i Barbara 
Bąk.

Sołtysem w Nowej Wsi ponownie została Danuta Markowska, 
natomiast w szeregach tamtejszej rady sołeckiej znaleźć można 
Janusza Bendkowskiego, Dawida Pawlika, Bogusława Gawrona, 
Dorotę Czech oraz Zbigniewa Synakiewicza.

Mieszkańcy Nierady zdecydowali z kolei, że przez najbliższą ka-
dencję reprezentować ich będzie Jarosław Kmieć, a doradzać mu 
będzie rada sołecka w osobach Bartłomieja Szyi, Mirosławy Rak, 
Roberta Szyi, Katarzyny Kolompar i Piotra Wywiała.

Anna Rak została sołtysem sołectwa Zawodzie. W podejmowa-
nych działaniach wspierać ją będzie Stanisław Kowalski, Eulalia 
Błaszak, Kamila Grochowina, Łukasz Grzesik, a także Stanisław 
Łukasiewicz.

Na szczególną wzmiankę zasługuje zaangażowanie mieszkańców 
Korwinowa, którzy w komplecie stawili się na zebraniu wiejskim. 
Stuprocentowa obecność i decyzja jaką podjęli dała silny mandat 
zaufania Marcinowi Puchale. Także i tu sołtysa wspierać będzie 
pięcioosobowa rada, w której znaleźli się Paweł Grabowski, Joan-
na Jambor, Maria Klecha, Jadwiga Łapcik i Damian Niesmaczny.

Sołtysem Huty Starej A została Agnieszka Pidzik, natomiast rada 
sołecka tej miejscowości składać się będzie z Rafała Łady, Roberta 
Rakusa, Dariusza Cabana, Agnieszki Podwyszyńskiej i Magdaleny 
Dobosz. 

W Michałowie, podobnie jak w Korwinowie, na zebraniu pojawił 
się komplet uprawnionych do głosowania. Decyzją mieszkańców 
funkcje sołtysa pełnić będzie Damian Purgal. Do rady trafił za to 
Marcin Caban, Katarzyna Cierpiał, Mateusz Herman, Dorota Kę-
dzia i Jolanta Wójcik.

Przez najbliższe lata sołtysem Brzezin Nowych będzie Irena Mar-
cinkiewicz. W radzie zasiadają natomiast Lidia Gołuchowska, An-
toni Jasiński, Piotr Krawczyk, Henryk Kuta oraz Bogdan Zych.

O sprawy Brzezin Kolonii dbać będzie Bożena Kubik, a doradzać 
jej będzie Marta Kania, Anna Ciekańska, Jan Kasperczyk, Witold 
Liberda i Ewa Kochman.

Sołtysem Sołectwa Mazury wybrano Dominika Krawczyka. Do 
rady mieszkańcy desygnowali Jadwigę Chłąd, Grażynę Kocot, 
Bernarda Kostarczyka, Barbary Musik i Józef Pidzika.
 
Bargły to trzecie po Korwinowie i Michałowie sołectwo, gdzie 
zebranie wiejskie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem 
mieszkańców i związaną z tym faktem stuprocentową frekwen-
cją. Mandat zaufania zdobyła tam Grażyna Nowak. Do rady trafili 
Paweł Nowak, Dorota Solak, Mirosława Sławińska, Marcin Mar-
kowski oraz Anna Urbaniak.

Sołtysem Kolonii Poczesnej Będzie Jadwiga Strąk, a członkami 
rady Daniela Dziedzic, Witold Czerwik, Barbara Żaneta Samul i 
Grzegorz Kotarski.

We Wrzosowej sołtysem został ponownie Robert Gajecki, którego 
wspierać będą Iwona Polak, Elżbieta Rakowska, Kazimierz Sośni-
ca, Monika Ślęzak i Elżbieta Tomala-Wróbel. 

Na 15 i 20 marca zaplanowane zostały wybory w Hucie Starej B. Z 
kolei mieszkańcy Słowika swojego sołtysa i radę sołecką wybiorą 
23 marca.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

PONAD 58 MILIONÓW. TYLE ZAINWESTOWANO
W GMINĘ W OSTATNICH CZTERECH LATACH

Adrian Biel, fot. Fotolia

Główny Urząd Statystyczny przygotował zestawienie wartości 
projektów unijnych w rozbiciu na poszczególne gminy w kraju. 
Z lektury tego dokumentu wynika, iż w latach 2014-2018 łącznię 
w tutejszy samorząd zainwestowano 58,2 mln zł.

Ta imponująca kwota to najlepszy wynik w całym powiecie czę-

stochowskim. Oczywiście wspomniane dane dotyczą wszystkich 
projektów, jakie realizowane były na terenie gminy w ciągu całej 
minionej kadencji.

Składają się na nie zarówno nakłady poniesione stricte przez tu-
tejszy samorząd, choćby na rozbudowę kanalizacji, jak i również 
środki, które wyasygnowane zostały na przebudowę DK1, dróg 
wojewódzkich czy powiatowych biegnących przez teren gminy.
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Z wójtem Przyrowa, u progu nowej kadencji i w roku wielkiego 
jubileuszu tej gminy, rozmawiamy o planach, bieżących sprawach        
i podejmowanych działaniach.

Przed panem nowa pięcioletnia kadencja. W poprzedniej udało 
się zrealizować inwestycje opiewające na kilkanaście milionów 
złotych. Tylko w tym roku zamierzacie zainwestować kolejne 
5,5 mln zł. Jak na tak niewielki samorząd to doskonały wynik.

Staramy się jak możemy, by mieszkańcom żyło się coraz lepiej. 
Rzeczywiście na ten rok zaplanowaliśmy 5,5 mln wydatków ma-
jątkowych. Mamy nadzieję to zrealizować. Pytanie jest o plany 
na najbliższą kadencję, więc w skrócie - zamierzamy wybudo-
wać tę infrastrukturę, której nam jeszcze w gminie brakuje. To 
będzie główny priorytet. Poza tym skupimy się na inwestycjach 
dotyczących bezpośrednio naszych mieszkańców. Chodzi tutaj w 
szczególności o odnawialne źródła energii na nieruchomościach 
prywatnych czy kwestię przydomowych oczyszczalni ścieków, 
który to projekt rozpoczynamy. Zapewne dojdą jeszcze programy 
związane z inicjatywami miękkimi, jak edukacja czy różne szkole-
nia dla mieszkańców. 

A czy może pan trochę ten skrót rozwinąć?

Na ten rok takim najbliższym zadaniem jest dokończenie budowy 
kanalizacji w Sygontce. Myślę, że uda się to już w kwietniu. Blisko 
sto nieruchomości zostanie przyłączonych do sieci. Wiadomo, że 
jak się zakończy kanalizowanie, to do zrobienia zostaną nam jesz-
cze drogi w tej miejscowości, bo są w stanie ciężko naruszonym. 
Mamy więc nadzieję, że podpiszemy z marszałkiem wojewódz-
twa, jeszcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, umowę na dofinansowanie, na kwotę niemal 
1,5 mln zł. Jesteśmy właśnie na etapie rozstrzygania postępowania 
przetargowego. Planowany termin zakończenia przebudowy ulic 
to listopad tego roku. Z kolei w drugiej połowie roku chcielibyśmy 
rozpocząć budowę kanalizacji w kolejnej miejscowości – Juliance. 
Mamy już skompletowaną dokumentację, pozwolenie na budowę. 
Również w kwestii ochrony środowiska, przed trzema tygodnia-
mi zakończyliśmy prace nad projektowaniem nowej oczyszczalni 
ścieków dla całej aglomeracji Przyrów.

To chyba będzie dość kosztowna inwestycja?

W tych okresach programowania i z tych zewnętrznych źródeł 
finansowania nie bardzo już mamy skąd pozyskać pieniądze, więc 
dajemy sobie trzy lata na rozpoczęcie tej inwestycji. Chcemy 
wybudować oczyszczalnię o przepustowości 500 m3 na dobę, w 
miejsce tej naszej starej.

Wspomniał pan o OZE. Rozstrzygnięcie w konkursie miały już 
być znane w lutym.

Wspólnie z gminami Olsztyn i Dąbrowa Zielona przygotowaliśmy 
projekt, który ma umożliwić montaż OZE na budynkach miesz-
kańców, ale na finał konkursu jeszcze czekamy. Pytamy marszał-
ka, bo również na ostatnim konwencie wójtów takie pytanie padło, 
kiedy będzie rozstrzygnięcie? Odpowiedź jest taka, że z uwagi na 
bardzo duże zapotrzebowanie, a proporcjonalnie niewielką ilość 
pieniędzy, bo na 10 proc. złożonych wniosków, marszałek ma się 
starać o zwiększenie puli w rządzie i dlatego zwleka do czasu, 
aż będzie wiedział ile tych pieniędzy tak naprawdę ma, aby tę li-
stę rankingową ostatecznie zamknąć. Ponadto przygotowujemy 
wniosek na OZE na budynkach publicznych z Regionalnych In-
westycji Terytorialnych. Tę realizację zakładamy na przyszły rok. 

A co w kwestii terenów przestrzeni publicznej? W ubiegłym 
roku nie udało się rozstrzygnąć przetargu na zagospodarowanie 
zbiornika w Przyrowie.

Od kiedy sprawuję funkcję wójta nie pamiętam takiej sytuacji, 
abyśmy sześć razy musieli unieważnić przetarg ze względu na 
zbyt wysoką cenę wykonawstwa. W tym przypadku mamy mocno 
ograniczone dofinansowanie z „Jurajskiej Ryby”, tylko 200 tys. zł i 
nie mamy takiego uzasadnienia ekonomicznego by dołożyć kolej-
ne 400 tys. zł do tego projektu. Mam nadzieję, że to się w końcu 
uda w tym roku rozpocząć. W tej chwili będziemy zadanie dzielić 
na etapy, by ograniczyć zakres przedsięwzięcia. Jest to potrzeb-
ne, ale mam tę świadomość, że będzie to służyć przez dwa, trzy 
miesiące letnie w roku, kiedy mieszkańcy tak naprawdę będą z 
tego korzystać, a jest tyle pilniejszych zadań, wymagających na-
kładów natychmiastowych, że z drugim etapem możemy pocze-
kać na nowy okres programowania, by pozyskać dodatkowe środ-
ki. Tempa nabiera również zadanie utworzenia lokalnego rynku 
zbytu, produktów i usług w Przyrowie. Złożyliśmy poprawki do 
wniosku, także liczę na to, że uda się nowoczesne targowisko dla 
mieszkańców stworzyć.

Obecnie przez kraj przetacza się widmo strajków nauczycieli, 
którzy żądają znacznej podwyżki płac. Jak ten aspekt wygląda w 

zarządzanym przez pana samorządzie? W jakim stopniu wpły-
nie to na finanse gminy w tym roku?

Zobaczymy co przyniesie czas. Jednak widzę co się dzieje, bo do-
staliśmy w lutym ostateczne wskaźniki do budżetu. Mamy mniej 
subwencji oświatowej niż wynikało to z prognoz październiko-
wych i tutaj już będzie potrzeba dołożenia gminnych pieniędzy, 
około 81 tys. zł. Mimo tego, co rząd zapowiada, czyli wzrostu 
kosztów płac nauczycieli. Rozumiem postępowanie związków 
zawodowych. Też otrzymaliśmy zawiadomienie, że wchodzimy 
w spór zbiorowy, wynikający z procedury protestacyjnej, jaką 
związki muszą zachować. Natomiast żadnych dodatkowych pie-
niędzy na dzień dzisiejszy nie dostaliśmy i jak znam życie, bo nie 
jedną tego typu sytuację przerabiałem i pamiętam, to nigdy nie 
było tak, abyśmy dostali wystarczająco dużo, aby skutki central-
nych decyzji można było pokryć wyłącznie pieniędzmi ministe-
rialnymi. Dlatego też, na ostatnim Zarządzie i Konwencie Wój-
tów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podjęliśmy stanowisko, 
by rząd zmienił finansowanie oświaty i wziął na siebie wszyst-
kie kwestie związane z wynagrodzeniami pedagogów, a w gestii 
samorządów pozostawił kwestię utrzymania szkół. Jak rząd bę-
dzie decydował o podwyżkach, będzie za nie odpowiadał. Będzie 
musiał posiadać na nie pieniądze. Wynagrodzenia nauczycieli 
to 80-85 proc. kosztów oświaty. Dzisiaj nie ma znaczenia, że w 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel
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klasie jest sześciu czy dwudziestu uczniów, bo w obu przypad-
kach koszty utrzymania oddziału są zbliżone, a kwoty pieniędzy, 
które trafiają na ich utrzymanie są diametralnie różne. Subwen-
cja powinna być na oddział, a nie na ucznia. Zmiany systemowe 
są niezbędne. Zresztą, takich rozwiązań systemowych potrzeba 
w wielu dziedzinach w zakresie zadań zleconych samorządom. 
Gminy dopłacają do niemal wszystkich, bo jak przeanalizuję te 
dwadzieścia lat, to zadań przybywa, a za nowymi obowiązkami 
nie idą niestety wystarczające pieniądze. 

Ostatnio pojawiła się informacja w przestrzeni publicznej, że 
gmina może mieć problem z transportem publicznym jeżeli nie 
dogada się z częstochowskim PKS-em? Przedsiębiorstwo zażą-
dało od was dopłat na poziomie prawie 360 tys. zł za utrzymanie 
kursów.

Rzeczywiście, takie żądanie do gminy wpłynęło. Otrzymały je 
również pozostałe samorządy. W tej chwili trwają bilateralne 
rozmowy na temat dostosowywania siatki połączeń do potrzeb 
mieszkańców. Może łączenia, skracania czy niektórych wydłuża-
nia. Liczę, że się dogadamy. My nie mamy w budżecie na ten rok 
zaplanowanej żadnej kwoty na dopłaty dla jakiegokolwiek prze-
woźnika. Poza tym jest to też kwestia pewnego problemu praw-
nego, bo tak naprawdę nie bardzo widzę przepis, który pozwa-
lałby gminie na dopłacanie. Co innego, jeżeli gminy podpisałyby 
porozumienie między sobą i realizują sobie transport wspólnie, 
tak jak robiły to z miastem Częstochowa. To zupełnie inna kwe-
stia niż dopłacanie firmom, które są podmiotami gospodarczymi, 
bo tutaj pojawia się problem prawa zamówień publicznych. Mam 
nadzieję, że PKS tak się zreorganizuje, że będzie konkurencyjny w 
stosunku do przewoźników prywatnych i będzie regularnie jeź-
dził.

Obecny rok to dla Przyrowa rok jubileuszu 650-lecia lokacji miej-
scowości. Piękna rocznica. Co planujecie w ramach obchodów?
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Imprezy będą odbywać się przez cały rok, by na bazie tego jubile-
uszu pracować i go wspominać. To konkursy plastyczne, turnieje 
sportowe i kulturalne. Ale będą też trzy główne, filarowe wyda-
rzenia. Pierwsze już 17 marca. To będzie uroczysta sesja, która 
odbędzie się w hali sportowej, nabożeństwo oraz odsłonięcie po-
piersia króla Kazimierza Wielkiego na rynku w Przyrowie. Trwają 
przygotowania, w każdym razie cokół już stoi. Przy okazji odbędą 
się wykłady historyczne, jak i wiele pokazów artystycznych przy-
gotowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie. 
Następnym będą dwudniowe, plenerowe Dni Przyrowa w okresie 
wakacji. A przy trzecim – na jesieni - chcemy ufundować nowy 
sztandar dla gminy. Prace trwają, ale trwają również i te nad za-
twierdzeniem nowego herbu, flagi i baneru gminy. W tej chwili 
konsultujemy wszystko z komisją heraldyczną. Myślę, że wkrótce 
uzgodnienia się zakończą i rada zatwierdzi nasze nowe symbole. 
Uroczystość nadania sztandaru odbyłaby się pod koniec wrze-
śnia, być może na początku października. Pomnik i sztandar to 
będą pamiątki, które zostaną z nami na dłuższy okres. Zapraszam 
wszystkich do uczestnictwa we wszystkich imprezach, i tych du-
żych i tych małych. 

Nie da się ukryć, że rok jubileuszu dobrze się dla gminy zaczął. 
„Przyrowskie Nutki” zostały niedawno docenione przez staro-
stę Krzysztofa Smelę i nagrodzone Statuetką Starosty Często-
chowskiego „Za zasługi dla powiatu”.

Bardzo dziękujemy kapitule i panu staroście za to, że docenił 
zespół. Myślę, że zasługują na takie wyróżnienie. To jest zespół 
dziecięcy, mający swoją specyfikę. Bierze udział w festiwalach 
folklorystycznych zarówno regionalnych, krajowych, jak i zagra-
nicznych. I myślę, że przy tej okazji pięknie promuje powiat, co 
starosta docenił. 

Dziękuję za rozmowę.
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reklama u nas to koszt
zaledwie 100 złotych

20.000 egzemplarzy gazety dystrybuowane
na terenie 16 gmin powiatu częstochowskiego

po szczegóły zadzwoń: 500 600 401

8,
5 

cm

13 cm
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