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ZAWALCZĄ O MILIONY
NA DROGI POWIATOWE

Do 12 kwietnia wojewoda czeka na wnioski samorządów co do 
przebudowy dróg lokalnych. Tego bowiem dnia upływa termin 
naboru w pierwszym konkursie w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych, w którym do rozdysponowania w śląskim jest aż 
147 mln zł.

Z początkiem grudnia ubiegłego roku weszły w życie przepisy 
ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Nowe prawo ma stać 
się istotnym narzędziem wsparcia przy budowie i modernizacji 
lokalnej infrastruktury drogowej. Pieniądze na sfinansowanie 
planowanych przez gminy czy też powiaty zadań mają pocho-
dzić z kilku źródeł. Na coroczną pulę kilku miliardów złotych 
w skali kraju mają się złożyć środki budżetu państwa, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasów 
Państwowych oraz licznych spółek, w których Skarb Państwa ma 
udziały.

Wprowadzone uregulowania przewidują, że maksymalne wspar-
cie nie będzie mogło przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji, nie więcej jednak niż 30 mln zł w przypadku 
jednostkowego projektu. Co istotne, finansowane będą również 
przedsięwzięcia wieloletnie, a każdy z samorządów będzie mógł 
w jednym naborze aplikować o wsparcie na kilka projektów. Znie-
siono bowiem limity w tym zakresie.

Spory kawałek z serwowanego przez wojewodę tortu zamierza 
uszczknąć i częstochowskie starostwo. Władze powiatu zgłaszają 
trzy wnioski, które łącznie opiewają na 42 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Jakie jednak projekty wzięto pod uwagę? Wśród planowanych jest 
jedno zadanie jednoroczne. To przebudowa 4 kilometrów drogi 
1060 S na odcinku od drogi krajowej 91 w Rudnikach, do drogi 
wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Wancerzów. Wartość osza-
cowano na około 6 mln zł. Dwa pozostałe wnioski to przedsię-
wzięcia wieloletnie, czyli takie których czas realizacji przekracza 
okres dwunastu miesięcy.

Mniejszym pośród nich jest przebudowa dwóch dróg powiato-
wych leżących w administracyjnych granicach gminy Poczesna. 
Za kwotę około 11 mln zł do remontu mają iść szlak 1057 S od Huty 
Starej do Poczesnej oraz 1056 S od Poczesnej do Mazur. Łącznie 
to ponad 5 kilometrów.

Trzecim i największym zadaniem, bo wycenianym na niemal 26 
mln zł, jest modernizacja trzech łączących się ze sobą ciągów na 
długości ponad 16 kilometrów. Droga powiatowa 1070 S remonto-
wana ma być od drogi krajowej 91 w Kłomnicach poprzez Zdrową 
do Kruszyny. Kolejną jest 1025 S na odcinku od Kruszyny do Bo-
rowna, a trzecią 1019 S od Borowna do Witkowic, ponownie do 
drogi krajowej 91.

Gdyby wszystkie wnioski powiatu przeszły pozytywną wery-
fikację i uzyskały dofinansowanie, za pieniądze te udałoby się 
zmodernizować łącznie 26 kilometrów powiatowych szlaków. Na 
ostateczne rozstrzygnięcia, jak zapowiedziały władze wojewódz-
twa, trzeba poczekać jednak do sierpnia. Jesienią z kolei ma ru-
szyć drugi tegoroczny nabór.
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MIESZKANIEC RADOSTKOWA
W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH MŁODYCH 
ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA

JEST WSPARCIE NA PRZEBUDOWĘ 
DWÓCH DRÓG POWIATOWYCH

PO TYSIĄC ZŁOTYCH ZA
DOBRE WYNIKI W NAUCE

POWIAT ZMIENIA LOGO.
STAROSTWO OGŁOSIŁO KONKURS

Pochodzący z gminy Mykanów Krystian Dłubak, zajął drugie 
miejsce w 22. edycji Finału Olimpiady Młodych Producentów 
Rolnych.

Kilkadziesiąt osób spotkało się na początku marca w Zespole 
Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, by rywalizować 
o tytuł najlepszego młodego rolnika w województwie śląskim. 
Uczestnikami olimpiady wiedzy rolniczej byli zarówno uczniowie 
szkół związanych z branżą, jak również młodzi producenci rolni, 
którzy już posiadają wykształcenie rolnicze i są właścicielami lub 
współwłaścicielami gospodarstw rolnych.

– To wydarzenie, które ma na celu nie tylko popularyzację osią-
gnięć nauki i praktyki rolniczej, ale także sprawdzać aktualną wie-
dzy w zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i funduszy 
unijnych. Olimpiada ma również za zadanie rozbudzać w uczest-
nikach chęć do dalszego dokształcania się oraz integrować śro-
dowisko producentów. To cykliczne przedsięwzięcie od wielu lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem tych młodych mieszkańców 
wsi, którzy żywo związani są z problematyką rolniczą – wyjaśnia 

Pięcioro uczniów z dwóch placówek edukacyjnych z terenu po-
wiatu otrzymało w środę stypendia starosty częstochowskiego. 

Sięgające tysiąca złotych stypendia przyznawane są w ramach lo-
kalnego programu wspierania edukacji, który powiat prowadzi na 
rzecz uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Czym 
się trzeba wykazać, aby je uzyskać?

- Średnia ocen musi wynosić co najmniej 4,75. Z minimum trzech 
przedmiotów uczniowie muszą mieć oceny celujące. Konieczne 
jest także wykazanie się brakiem nieusprawiedliwionych nie-
obecności na zajęciach dydaktycznych - wymienia Patryk Jeziak, 
rzecznik prasowy starostwa. 

Te wymagania spełniły cztery uczennice uczęszczające do liceum 
w Kamienicy Polskiej. Chodzi o Julię Najnigier, Sonię Huras, To-
masza Rogalę i Natalię Górniak. Stypendium otrzymała także Julia 
Rydzek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Jak przekonuje rzecznik, wręczenie dyplomów potwierdzających 
przyznanie stypendium ma zawsze uroczysty charakter. By ode-
brać z rąk starosty Krzysztofa Smeli gratulacje, laureaci przyje-
chali do siedziby władz powiatu w towarzystwie dyrekcji swoich 
szkół - Iwony Choły i Edyty Młyńskiej.

Rozpisano konkurs, który ma na celu wyłonienie najlepszego 
projektu logotypu, który stanie się podstawowym elementem 
identyfikacji wizualnej powiatu częstochowskiego. Autor zwy-
cięskiej koncepcji otrzyma 3,5 tys. zł.

Konkurs ma otwarty charakter i skierowany jest w szczególności 
do grafików, projektantów, artystów, plastyków, a także studen-
tów oraz absolwentów uczelni artystycznych.

- Projekt logo powinien być niepowtarzalny oraz nowoczesny. 
Ma działać jako symbol i wyróżnik, a także cechować się wysokim 
poziomem artystycznym oraz spełniać jednocześnie rolę infor-
macyjną i marketingową - informuje Patryk Jeziak, rzecznik sta-
rostwa. 

Logotyp jednoznacznie musi wyrażać specyfikę powiatu często-
chowskiego oraz mieć na tyle uniwersalny charakter, by jednostki 
organizacyjne podległe starostwu, takie jak Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie czy Powiatowy Zarząd Dróg, mogły go zamien-
nie używać.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w konkursie, na dostarczenie 
swoich propozycji do siedziby starostwa mają czas do 3 kwietnia. 
Najpierw powinni jednak odwiedzić stronę tej instytucji, zapo-
znać się z regulaminem konkursu i pobrać niezbędne dokumenty.

Adrian Biel, fot. materiały organizatora

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Adrian Biel

Stanisław Gmitruk, radny sejmiku województwa śląskiego, który 
przyglądał się zmaganiom młodych farmerów.

Organizatorami finału wojewódzkiego był katowicki oddział 
Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Starostwo Powiatowe w Czę-
stochowie. Partnerem merytorycznym wydarzenia został z kolei 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Pytania 
testowe opracowała kadra dydaktyczna Uniwersytetu Rolnicze-
go im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Finalnie wyłoniono pięciu 
najlepszych gospodarzy. Pierwsze miejsce zdobył Józef Szlosar-
czyk z Bielska-Białej, drugie wspomniany już wcześniej Krystian 
Dłubak z Radostkowa, a trzecie – Weronika Misch, mieszkanka 
Nakła Śląskiego. Na czwartej lokacie uplasował się Paweł Kociok 
z Wielowsi w powiecie gliwickim, natomiast piąte zajął Mateusz 
Kucz z Pszczyny.

Wspomniane osoby reprezentowały województwo śląskie pod-
czas krajowego finału, jaki w połowie marca odbył się w trakcie 
XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech 
w Kielcach. Tym razem reprezentanci województwa śląskiego 
niestety nie odnieśli już tak spektakularnego sukcesu.

Wojewoda śląski przyznał w połowie marca częstochowskiemu 
starostwu promesy finansowe na kwotę 4,4 mln zł. Pieniądze 
z ministerialnego programu usuwania skutków klęsk żywio-
łowych przysłużą się modernizacji zniszczonych szlaków na 
„ścianie wschodniej” powiatu.
 
Na projekt odbudowy drogi nr 1104, na odcinku od Lelowa do 
Białej Wielkiej, dofinansowanie z budżetu krajowego wyniesie 1,6 
mln zł. Drugim natomiast będzie remont drogi nr 1103, od tej o nr 
794 do Wąsosza w gminie Koniecpol. W tym przypadku dotacja 
pokryje 2,8 mln zł kosztów przedsięwzięcia.

Zagwarantowane środki są kolejnym wymiernym wsparciem, ja-
kie na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy pozyskał kiero-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay wany przez starostę Krzysztofa Smelę urząd. W poprzednim roku 
na konto powiatu wpłynęło z „powodziówek” niemal 14 mln zł.

– Z każdym rokiem jest tych środków coraz więcej. W 2018 roku 
ponad 80 milionów zostało przekazanych na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych w naszym województwie. W 2016 i 2017 suk-
cesywnie te środki wzrastały. A my już na początku roku, możemy 
dysponować kwotą ponad 40 mln złotych. Jestem przekonany, 
że Państwo wykorzystają te środki w sposób roztropny, rzetelny, 
mądry i profesjonalny, bo naprawdę samorządy potrafią to zrobić 
– podkreślał wojewoda Jarosław Wieczorek.

W pierwszym tegorocznym rozdaniu wsparcie trafiło łącznie do 
trzydziestu trzech samorządów. W powiecie częstochowskim 
dotacje otrzymały również takie gminy jak Konopiska, Koniecpol 
oraz Lelów.
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PREZYDENT OBEJMIE PATRONAT,
A STAROSTOWIE STANĄ NA CZELE KOMITETU 
UPAMIĘTNIAJĄCEGO ROCZNICĘ WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Starosta kłobucki Henryk Kiepura zaprosił swojego często-
chowskiego odpowiednika Krzysztofa Smelę do prac w komi-
tecie, który będzie organizował obchody 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej na ziemi kłobuckiej. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem ma objąć prezydent Andrzej Duda.

Obchodom wybuchu najtragiczniejszego w dziejach ludzko-
ści konfliktu zbrojnego, w powiecie kłobuckim przyświeca idea 
wspomnienia Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Oddział ten, jako 
jeden z nielicznych podczas wojny obronnej 1939 roku, odniósł 
zwycięstwo nad siłami niemieckimi podczas słynnej bitwy pod 
Mokrą.

- Bitwa pod Mokrą jest wydarzeniem wyjątkowym w skali całej 

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku nowożytnej historii wojskowości. Jedynym przypadkiem, gdy ka-
waleria skutecznie odparła trzykrotne natarcie dywizji pancernej, 
w całodziennych walkach niszcząc lub mocno uszkadzając ponad 
sto czołgów – pisze starosta Henryk Kiepura w zaproszeniu do 
Krzysztofa Smeli. - Bohaterstwo i ofiarność Wołyńskiej Brygady 
Kawalerii choć na kilka dni opóźniło marsz wojsk niemieckich na 
Warszawę, skutecznie zagradzając drogę głównemu kierunkowi 
ofensywy Wehrmachtu. Zwycięscy w walce, ze względu na rozbi-
cie jednostek sąsiednich i zagrożenie okrążeniem, musieli wyco-
fać się w kierunku linii Warty – charakteryzuje Kiepura.

Oprócz gospodarzy sąsiadujących ze sobą powiatów w pracach 
Komitetu Obchodów 80. Rocznicy Wybuchy II Wojny Światowej 
- Śladem Wołyńskiej Brygady Kawalerii uczestniczyć będą rów-
nież wójtowie i burmistrzowie z naszego regionu, przedstawicie-
le organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeń, których główną 

misją jest utrwalanie i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego.
O objęcie honorowego patronatu nad wydarzeniem poproszony 
został prezydent Andrzej Duda. Stało się to podczas jego niedaw-
nej, lutowej wizyty w powiecie kłobuckim. Wtedy to Henryk Kie-
pura osobiście przekazał zaproszenie głowie państwa.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy stała się też świetną okazją do 
rozmów na temat newralgicznych spraw regionu częstochow-
skiego. Starosta Henryk Kiepura przedstawił temat obwodnicy 
Częstochowy, zwracając się do prezydenta o pomoc i wsparcie 
w podjęciu decyzji co do zachowania bezpłatnego charakte-
ru tego odcinka autostrady A1. Argumentował, że w przypadku 
płatnego odcinka obwodnicy ruch będzie odbywał się po drogach 
lokalnych - gminnych i powiatowych - negatywnie wpływając nie 
tylko na ich trwałość, ale i bezpieczeństwo mieszkańców oraz 
użytkowników tych szlaków.
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SYLWIA SZYMAŃSKA:
PRIORYTETEM INWESTYCYJNYM NA TĘ KADENCJĘ
BĘDZIE DALSZA BUDOWA KANALIZACJI
Z burmistrz Blachowni rozmawiamy o kluczowych inwestycjach, 
które lada chwila będą oddawane do użytku i planach na obecną 
kadencję.

Kończycie kilka dużych przedsięwzięć, na które zdobyliście 
ogromne pieniądze z Unii. Czy wszystko idzie zgodnie z pla-
nem? Kiedy mieszkańcy będą się mogli cieszyć z tej nowej in-
frastruktury? Jaki to będzie rok dla gminy?

Na pewno rok 2019 będzie rokiem wielkich otwarć. Już w zasa-
dzie została zakończona budowa centrum przesiadkowego. Do 
użytku oddane zostały przystanki autobusowe i podróżni mogą 
już korzystać z części tej infrastruktury. W niedługim czasie 
udostępnione zostaną toalety i kasy biletowe. Inwestycja, która 
wzbudzała największe uciążliwości, mam tu na myśli utrudnienia 
wywołane zmianą organizacji ruchu, jest już na ukończeniu. Za-
kończyła się także budowa ronda, położono nową nakładkę asfal-
tową w tej części ulicy Sienkiewicza. Kolejną inwestycją, przy któ-
rej zakończyły się prace, a obecnie trwają odbiory techniczne jest 
rewitalizacja tzw. Prażynki, czyli budynku handlowo-usługowego 
przy ulicy Sienkiewicza 15, gdzie dodatkowo powstało Centrum 
Aktywności Obywatelskiej. Pomieszczenia, które znajdują się na 
dole czekają na nowych najemców, których wyłonimy w przetar-
gu. Tym bardziej, że zainteresowanie tymi lokalami jest bardzo 
duże. Z kolei te znajdujące się na górze zostaną przeznaczone na 
cele społeczne. W trakcie jest jeszcze realizacja rewitalizacji bu-
dynku przy Sienkiewicza 16, gdzie powstają miejsca spotkań dla 
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, seniorów i osób nie-
pełnosprawnych. Termin zakończenia przewidziany jest na prze-
łom czerwca i lipca. Wciąż trwają także prace przy największym 
projekcie jaki realizujemy. Chodzi mi o rekultywację i zagospoda-
rowanie terenu wokół Jeziora Blachownia. Wkrótce zostaną za-
kończone prace wokół zbiornika. Obecnie są montowane pomo-
sty i cała infrastruktura, która znajduje się wokół zalewu – kosze 
na śmieci, ławki, fontanny. Mamy nadzieję, że już w te wakacje 
będzie ona oddana do użytku. Samo odmulanie zbiornika jeszcze 
trochę potrwa. Tym bardziej, że pozyskaliśmy dodatkowe 2 mln 
zł na ten cel. Refuler, który wkrótce po sezonie zimowym wróci 
w to miejsce, będzie pracował do przyszłego roku. Ponadto, także 
w tym roku, oddamy do użytku mieszkańców śródmiejski park. 
Na przełomie maja i czerwca zakończą się również prace przy bu-
dowie nowego obiektu sportowego, jakim będzie kompleks boisk 
na tzw. Saharze.

Zapewne myślicie już nad kolejnymi zadaniami. Czy podlegli 
pani urzędnicy piszą już nowe projekty i starają się o nowe 
środki unijne? W rozstrzygnięciu jest konkurs na odnawialne 
źródła energii dla mieszkańców i to jest chyba jeden z głównych 
celów do pozyskania pieniędzy?

Mamy nadzieję, że ten konkurs wkrótce się rozstrzygnie i że to 
rozstrzygnięcie będzie dla nas pozytywne. Ze względu na potrze-
by mieszkańców nasza gmina również w nim brała udział. Zain-
teresowanie było ogromne. W oczekiwaniu na wyniki cały czas 
wspieramy wymianę źródeł ogrzewania. Wystaraliśmy się o do-
finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach i ten projekt też jest cały czas 
realizowany. Wkrótce w urzędzie ruszy kolejny nabór wniosków 
na wymianę ogrzewania. Również w tym roku planujemy zre-
alizować kilka ważnych inwestycji dotyczących remontu dróg. 
Pozyskaliśmy środki na remont ulicy Wczasowej i ta inwestycja 
też wkrótce się rozpocznie. Jest ona o tyle istotna, iż uzupełni 
modernizację infrastruktury wokół zalewu. To droga dojazdowa 
do zbiornika w związku z czym w planach jest ujęta również bu-
dowa chodnika. Pozyskaliśmy już na ten cel środki, około 450 tys. 
zł i niedługo będziemy ruszać z przetargiem. Niezwykle istotnym 
zadaniem dla nas w tym roku jest dostosowanie budynku gim-
nazjum, który wkrótce na rzecz klas I-III opuszczą dotychcza-
sowi uczniowie. Wspólnie z radnymi, po konsultacjach z miesz-
kańcami, zdecydowaliśmy się przenieść tam najmłodsze dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. W okresie wakacyjnym planujemy 
wykonać niezbędne prace i w czasie, w którym gimnazjalistów 
już nie będzie, przygotować szkołę tak, by od września dzieci ze 
wspomnianych klas mogły rozpocząć naukę w przyjaznej dla nich 
szkole.

Wykonując w jednym czasie tak wiele inwestycji potrzeba 
ogromnych pieniędzy. Niejednokrotnie pisaliśmy o pozyska-
nych na nie prawie 35 mln zł z Unii. Ale do każdego z nich po-
trzebny jest wkład własny. Jak przedstawia się zatem kwestia 
zadłużenia gminy Blachownia?

Zadłużenie gminy jest cały czas na tym samym poziomie. Bardziej 
się nie zadłużamy. Kredyty, które są zaciągane przeznaczamy na 
spłatę poprzednich zobowiązań. Mimo tylu dużych inwestycji za-
dłużenie nie wzrasta, a nawet analizując wskaźniki widać wyraź-
nie, że maleje. W ostatnich latach dochody gminy Blachownia na-
prawdę były wysokie. Budżet gminy wzrósł o ponad sto procent.

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

W poprzedniej kadencji sporo środków przeznaczyliście na 
wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Także i na ten cel po-
zyskaliście dużo pieniędzy. Podobnie i w tej kadencji pojawiły 
się już konkretne fundusze. Chodzi o ponad milion złotych na 
zakup samochodu dla OSP w Blachowni. Czy planujecie jeszcze 
jakieś inwestycje w tym kierunku?

Mamy tylko dwie ochotnicze straże pożarne. W związku z tym 
i przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, 
zarówno w poprzedniej kadencji, jak i tej bieżącej, podjęliśmy się 
solidnego doposażenia tych jednostek. Pomijając wybudowanie 
i doposażenie strażnicy w Blachowni,
rozbudowaliśmy również remizę w Cisiu. Cele, które sobie po-
stawiliśmy w tym zakresie, zostały osiągnięte. Ostatnim ważnym 
elementem jest dobre wyposażenie strażaków. W zeszłym roku 
zakupiliśmy nowy samochód dla jednostki w Cisiu, w bieżącym 
roku doposażymy OSP w Blachowni w nowy, ciężki samochód bo-
jowy. Możemy powiedzieć, że nasze jednostki są bardzo dobrze 
wyposażone zatem przyszedł czas na rekompensatę dla druhów. 
Podczas najbliższej sesji radni będą uchwalać wypłatę ryczałtów 
dla strażaków aktywnie uczestniczących w akcjach. Nie ukrywa-
my, że chodzi nam o zmobilizowanie ludzi. Każdy widzi, że ochot-
ników brakuje. Po rozmowach z komendantem uznaliśmy, że to 
może pomóc.

W ostatnim czasie gmina zbiera wiele nagród. Podczas listopa-
dowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian 
Klimatu zostaliście wyróżnieni za projekt rekultywacji zbior-
nika wodnego. Niedawno gmina otrzymała nagrodę Lidera Go-
spodarki Regionalnej.

Niewątpliwie jest to duża satysfakcja, że nasze działania i cięż-
ka praca zostają dostrzeżone. Tym bardziej, że to wyróżnienia 
w skali ogólnopolskiej. Jest to na pewno wielka radość i duma, 
ale też i motywacja do dalszej, jeszcze lepszej pracy. Cieszymy się 
z tego, że Blachownia została zauważona i dużo się o niej mówi. 
Spotykając się przy okazji tych wszystkich uroczystości z inny-
mi włodarzami, mam możliwość porównywać to jak rozwijają się 
inne gminy i z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że Blachow-
nia przoduje.

Podczas naszego spotkania przed końcem ubiegłej kadencji 
pytaliśmy o plany na przyszłość. O to co chciałaby pani zmie-
nić, pomijając te inwestycje, które już zostały rozpoczęte. Nie 
chciała pani wówczas tych planów zdradzać, co było zrozumiałe 
ze względu na toczącą się kampanię wyborczą. Czy teraz uchyli 
pani rąbka tajemnicy w kontekście tych najbliższych pięciu lat?

Zdecydowanie priorytetem inwestycyjnym na tą kadencję będzie 
budowa kanalizacji. Potrzeby są duże w tym zakresie, bo braku-
je prawie siedemdziesiąt kilometrów tej infrastruktury. Biorąc 
pod uwagę, że koszt za kilometr to ponad milion złotych, skala 
przedsięwzięcia jest ogromna. Mamy juz niezbędną dokumenta-
cję projektową, ale jeszcze nie mamy na to środków. Bez udziału 

środków zewnętrznych budżet gminy nie podoła. To inwestycja, 
która jest najbardziej potrzebna, paląca i niezwykle ważna. To jest 
priorytet. W planie mamy ponadto rozbudowę Przedszkola nr 2 
w Blachowni. Chcielibyśmy, oprócz samej rozbudowy, stworzyć 
tam również oddział żłobkowy. Niezwykle ważna jest także dalsza 
budowa dróg. W samej Blachowni, zwłaszcza w dzielnicy Ostrowy 
jest wiele ulic, które są drogami gruntowymi. Podobnie sprawa 
się ma na tzw. Ptasim Osiedlu. Budowa i remonty dróg będą także 
tymi inwestycjami, które w tej kadencji chcemy konsekwentnie 
realizować. I oczywiście wszystkie inwestycje społeczne. W ra-
mach rewitalizacji realizujemy zadanie pod nazwą Centrum Ak-
tywności Lokalnej. Mamy szereg projektów skierowanych do se-
niorów i dalej w programy społeczne będziemy inwestować.

A co z torem na Wyrazowie?

Podpisaliśmy porozumienie z prezydentem Częstochowy. Wysto-
sowaliśmy także pismo do pana Roberta Kubicy z prośbą o ob-
jęcie patronatem tego przedsięwzięcia. Planujemy wspólnie zło-
żyć projekt i mamy nadzieję, że ta inwestycja, która nie tylko jest 
ważna dla rozwoju gminy Blachownia, ale także dla Częstochowy, 
w tej kadencji nie tylko się rozpocznie, ale może i nawet zostanie 
zakończona. Jest to bardzo ważne zarówno pod kątem wizerun-
kowym jak i promocyjnym. Tym bardziej, że sąsiedztwo budowa-
nej autostrady i łatwość dojazdu sprawi, że ten obiekt ściągnie 
do gminy osoby zainteresowane uprawianiem sportów motory-
zacyjnych. Mam nadzieję, że przy okazji przyjadą odpocząć nad 
naszym pięknym zbiornikiem.

Na zakończenie naszej rozmowy chcielibyśmy zapytać o to, ja-
kie wydarzenia artystyczne czy też sportowe planujecie zorga-
nizować w najbliższych miesiącach dla mieszkańców?

Jak co roku, w dniach 25-26 maja odbędą się Dni Blachowni. 
Główną gwiazdą będzie Maciej Maleńczuk, ale pojawi się także 
kilka innych zespołów. Między innymi zespół Ex Maanam oraz 
kabaret Tercet czyli Kwartet. Po raz czwarty odbędą się także 
ogólnopolskie zawody triathlonowe. Dokładnie 7 lipca. To duża 
impreza sportowa, która cieszy się coraz większą popularnością. 
Po raz osiemnasty będziemy też organizować Ogólnopolski Bieg 
Przełajowy oraz Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego w Nordic 
Walking, czyli naszą Przełajową Ósemkę. To tyle, jeśli chodzi o te 
duże imprezy. Odbędzie się również wiele pikników o typowo 
lokalnym charakterze, w sołectwach, które finansowane będą 
z funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego przy udziale 
stowarzyszeń i innych organizacji. Mam tu na myśli gminne do-
żynki w Gorzelni Starej, piknik integracyjny na Cisiu i w Łojkach. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasza Gmina Blachownia planuje-
my także organizację pierwszych gminnych senioraliów. Z pew-
nością, jak co roku, odbędzie się też impreza na zakończenie lata. 
Już teraz serdecznie zapraszam na te wszystkie wydarzenia.

Dziękuję za rozmowę.
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NOCNY FESTIWAL NAUK W KAMIENICY 
POLSKIEJ. JUŻ PO RAZ PIĄTY

SIATKARZE-ABSTYNENCI
WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA

DRUHOWIE PODSUMOWALI 
SWOJE DZIAŁANIA
ZA UBIEGŁY ROK

Na początku marca odbył się Turniej Siatkarski Stowarzyszeń 
Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej o Puchar Wójta Gminy 
Kamienica Polska.

Organizatorem wydarzenia, które rozegrane zostało w hali przy 
ulicy Konopnickiej, było Stowarzyszenie Abstynenckie Feniks. 
W turnieju udział wzięło pięć drużyn. Oprócz wspomnianej już 
lokalnej organizacji, na parkiecie pojawili się także zawodnicy 
Stowarzyszenia Abstynenckiego Familia z Blachowni, Stowarzy-
szenia Rodzin Abstynenckich Atol z Kłobucka oraz dwie drużyny 
z Częstochowy - Klub Abstynenta Wytrwałość oraz Team Wal-
czak.

Po zaciętej rywalizacji, to właśnie ta ostatnia z wymienionych 
ekip sięgnęła po zwycięstwo w turnieju.

W połowie marca zakończyły się zebrania sprawozdawcze miej-
scowych ochotniczych straży pożarnych.

Przedstawiciele każdej z jednostek zaprezentowali działania, jakie 
podejmowali w ubiegłym roku na rzecz lokalnej społeczności.

- Druhowie podsumowali nie tylko swój udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, ale również w manewrach, uroczystościach pań-
stwowych czy kościelnych. Omówiono także plan działań na rok 
bieżący. Natomiast za rok poprzedni walne zebranie członków 
udzieliło zarządom wszystkich naszych jednostek OSP absoluto-
rium - podkreśla Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

ROZMAWIALI O DOFINANSOWANIU NOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

W drugiej połowie marca w Kamienicy Polskiej odbyło się spo-
tkanie informacyjne mieszkańców gminy z przedstawicielem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Rozmawiano o rządowym programie 
Czyste Powietrze.

Wspomniany program ma na celu doprowadzanie do zmniejsza-
nia emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez właścicieli domów jednorodzinnych. Jego idea 
skupia się na wymianie starych pieców, a także kotłów na pali-
wo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 
Wszystko po to, by efektywnie zarządzać energią. Działania te 
nie tylko mają pomóc chronić środowisko, ale dodatkowo, dzięki 
oszczędnościom finansowym, pozytywnie wpływać na domowy 
budżet.

Adrian Biel
- Mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, mieli możliwość 
zapoznania się z założeniami programu oraz warunkami, jakie 
należy spełnić chcąc uzyskać dofinansowanie. Wszyscy zaintere-
sowani mogli zadawać pytania na nurtujące ich kwestie i uzyskać 
tym samym niezbędne informacje, choćby odnośnie wypełniania 
wniosków - informuje Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Każdy beneficjent programu będzie mógł otrzymać zwrot części 
poniesionych kosztów. Przepisy przewidują między innymi dofi-
nansowanie wymiany starych źródeł ciepła, jak piece i kotły na 
paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych. Ale nie tylko. Pieniądze 
będzie można też otrzymać na docieplenie przegród budynku, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych 
źródeł energii jak kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne, 
a także - montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Re-
alizacja programu ma potrwać do 2029 roku.

TRWA ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Realizacja zadania rozpoczęła się w ubiegłym roku i według za-
łożeń potrwa do 2020 roku. Wartą blisko 9,8 mln zł inwestycję 
realizuje firma ZTHU Stanisław Krupiński z Wrzosowej.

Prace w poszczególnych miejscowościach gminy odbywają się 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finanso-
wym. Budowa, która rozpoczęła się od ulic Polnej i Zielonej w Ko-
lonii Klepaczce,
obecnie realizowana jest przy ulicach Osińskiej i Klonowej w Wa-
natach. Modernizacja obejmie również tamtejszą ulicę Warszaw-
ską i Boczną oraz miejscowość Zawisna.

Projekt współfinansowany jest z pozyskanych przez gminę środ-
ków unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz pieniędzy pochodzących 
z budżetu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

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

- 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.

www.sloncejury.pl
domena na sprzedaż

biuro@kingmaker.pl
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KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SENIORÓW
8 marca w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kato-
wicach, władze gminy odebrały promesę na kwotę 150 tys. zł. 
Środki przeznaczone zostaną na realizację potrzeb Klubu Se-
niora w Konarach.

Pozyskane fundusze pozwolą przede wszystkim na wyremonto-
wanie budynku, w którym będzie działał klub. Chodzi o nieuży-
waną obecnie część obiektu, w którym na co dzień stacjonuje 
lokalna OSP. W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac wy-
kończeniowych i adaptacyjnych, położenie instalacji elektrycznej, 
ogrzewania, wentylacji oraz skanalizowania tej części budynku, 
która znajduje się w stanie surowym. Modernizacja obejmie także 
stworzenie kotłowni, która zostanie umiejscowiona w piwnicy.

- Obiekt wymaga zamontowania okien oraz drzwi wejściowych, 
wykonania łazienki, a także pomieszczenie kuchennego - mówi 
wójt Piotr Juszczyk. - W środku położone zostaną płytki ścienne 

Adrian Biel
i podłogowe, ekipa budowlana otynkuje ściany, które następnie 
zostaną wygipsowane i pomalowane.  Sufit zostanie termicznie 
odizolowany od nieogrzewanego i nieocieplonego poddasza. 
Chcemy również zrobić podjazd dla osób niepełnosprawnych - 
dodaje włodarz.

Po adaptacji konieczne będzie jeszcze wyposażenie pomiesz-
czeń. Seniorzy otrzymają do użytku stoły, krzesła, kanapy, fotele 
czy regał na książki. Nie zabraknie także zestawu do ćwiczeń ru-
chowych i rehabilitacyjnych, sprzętu AGD oraz telewizora i kom-
putera. Miejsce wydzielone na szatnię zyska szafę z kompletem 
wieszaków, tak aby każdy bez problemu mógł w razie potrzeby 
zostawić swoje ubrania.

Jak informuje urząd gminy, po zakończeniu remontu placów-
ka działać będzie przez pięć dni w tygodniu, poza weekendami, 
w godz. od 8 do 16. W klubie, oprócz organizowania czasu wolne-
go dla starszych mieszkańców i zapewniania im właściwej opieki, 
będzie podejmowane szereg działań zmierzających do integro-
wania środowiska seniorów.

     NIE BĘDZIE PALENIA.
POLICJANCI ZATRZYMALI
HANDLARZY MARIHUANĄ

     EMERYCI ZAPRASZAJĄ
NA MAJÓWKĘ DO
„NIEZAPOMINAJKI”

Przez kilka miesięcy kryminalni z Kłomnic rozpracowywali 
grupę, która wprowadzała na rynek konopie indyjskie. Funkcjo-
nariusze zatrzymali czternaście osób, zabezpieczając przy tym 
prawie kilogram marihuany oraz 70 tys. zł w gotówce pochodzą-
cej ze sprzedaży narkotyku.

Wszystko zaczęło się od kontroli drogowej, do jakiej doszło 
w październiku ubiegłego roku na terenie gminy Mykanów. Mun-
durowi z kłomnickiego komisariatu zatrzymali wówczas dwóch 
21-letnich mężczyzn. Jak się okazało, marihuana którą przy sobie 
posiadali, stała się katalizatorem szeregu następujących po sobie 
zdarzeń. Podjęty przez miejscowych śledczych trop doprowadził 
ich do Częstochowy, gdzie w domu 23-letniego dilera znaleźli 
około kilograma zielonego suszu.

Decyzją sądu mężczyzna na trzy miesiące trafił do aresztu. 
W toku podjętych działań operacyjnych doszło do zatrzymania 
kolejnych ośmiu osób, wobec których zastosowano dozór policyj-
ny. Finalnie, policjanci z Kłomnic dokonali zatrzymania małżeń-
stwa z województwa małopolskiego. Para zanim zobaczyła kraty, 
zdążyła wprowadzić do obrotu ponad osiem kilogramów konopii 
o wartości rynkowej sięgającej blisko 120 tys. zł. 

Małżonków w prowadzonym biznesie narkotykowym wspie-
rał zaprzyjaźniony z nimi mechanik samochodowy, który paczki 
z marihuaną ukrywał w autach. Mężczyzna naraził się na zarzut 
wprowadzenie do obrotu znacznej ilości zabronionych substancji 
i wspólnie z mieszkańcem Małopolski trafił do aresztu. Kobieta 
natomiast objęta została dozorem policyjnym. Nadal trwa śledz-
two w tej sprawie, a policja nie wyklucza kolejnych aresztowań.

Zatrzymanym za posiadanie środków odurzających grozi kara do 
trzech lat pozbawienia wolności. Za posiadanie znacznych ilości 
narkotyków za kratki trafić można nawet na osiem lat. Z kolei 
osoby, którym sąd udowodni fakt wprowadzania do obrotu nie-
legalnych substancji, mogą zostać pozbawione wolności na okres 
do dwunastu lat.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Lokalna struktura Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów planuje z początkiem maja inaugurację sezonu let-
niego. 

Z tej okazji w Gospodarstwie Agroturystycznym „Niezapominaj-
ka” w Garnku odbędzie się ciekawa impreza. Może wziąć w niej 
udział każdy chętny. Warunkiem jest wniesienie sięgającej 40 zł 
opłaty. 

- Warto się pospieszyć z zapisami, bowiem zgłoszenia przyjmu-
jemy do wyczerpania limitu stu miejsc - informują organizatorzy. 

Majówka rozpocznie się o godz. 14. Dla jej uczestników prze-
widziany został transport. Autobus najpierw zbierze chętnych 
z Rzerzęczyc, skąd odjedzie o godz. 13.15, a następnie sprzed 
siedziby OSP w Kłomnicach, skąd do „Niezapominajki” wyruszy 
kwadrans później.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio 
z przedstawicielami Związku pod numerem telefonu 34 328 10 81.

Adrian Biel

BĘDĄ PROMOWAĆ MIODY JAKO FLAGOWY
LOKALNY PRODUKT

W ubiegłym tygodniu urząd gminy wystartował z nowym przed-
sięwzięciem, które zakłada szeroką współpracę z miejscowymi 
pszczelarzami. Urzędnicy dostrzegli jak bogatym doświadcze-
niem i tradycjami dysponują właściciele okolicznych pasiek 
i postanowili wykorzystać je do wypromowania gminy.

Mstów kojarzony jest z sadami, Olsztyn z turystyką, a Kłomnice 
chcą być znane w regionie z produkcji wysokiej jakości miodów. 
„Słodka Gmina Kłomnice” to projekt, który ma połączyć potencjał 
jaki drzemie w dwudziestu pasiekach liczących łącznie ponad ty-
siąc rodzin pszczelich z narzędziami współczesnego marketingu. 

- Na terenie gminy działają aż dwa koła pszczelarskie. Mamy 
wspaniałą grupę ludzi, która zajmuje się tą profesją. Chcemy po-
móc im się rozwijać i jednocześnie promować gminę poprzez 
produkt, który wytwarzają. Wieloletnie doświadczenie jakim 
mogą się poszczycić w tym zakresie, a także bogactwo nieska-
żonych przemysłem terenów sprawiają, że wytwarzany przez na-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
szych pszczelarzy produkt zawiera całą masę najwyższej jakości 
mikroelementów. Ten produkt to efekt połączenia pasji, tradycji 
i miłości do natury. Kłomnickie miody są nie tylko bardzo dobre, 
ale i zdrowe - mówi Piotr Juszczyk, wójt gminy i ambasador two-
rzonej marki miodowej.

Plany urzędników są ambitne. Projekt „Słodka Gmina Kłomnice” 
ma już swoje logo i stronę internetową. W mediach trwa szero-
ko zakrojona kampania promująca całą koncepcję. Zwieńczeniem 
pierwszej fazy podjętych działań będzie „Święto Pszczoły”.

- To będzie impreza plenerowa, jaką przygotowujemy na 8 wrze-
śnia. Wydarzenie składać się będzie z kilku modułów. Zarówno 
części poświęconej pszczelarstwu, w której zakres wejdzie mię-
dzy innymi konferencja tematyczna, jak i też części wystawowej 
i rozrywkowej. Już zakontraktowaliśmy gwiazdę, ale nie chce-
my jeszcze zdradzać kto wystąpi tego dnia. Podjęliśmy również 
starania, aby projekt „Słodka Gmina Kłomnice” wyeksponować 
podczas tegorocznych Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich - 
wyjaśnia Adam Worwąg, kierownik referatu rozwoju i promocji 
gminy.
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Ponad stu zawodników wzięło udział w 15. edycji Turnieju Teni-
sa Stołowego Konary Open.

Wydarzeniu, które każdorazowo odbywa się pod patronatem 
wójta gminy Kłomnice, niezmiennie towarzyszy duża frekwencja, 
wysoki poziom rozgrywek i wspaniała atmosfera. Podobnie było 
i teraz, z tą różnicą, że tym razem turniej trwał dwa dni. 

W pierwszej kolejności do rywalizacji przystąpiła młodzież szkol-
na, którą organizatorzy podzielili na sześć kategorii wiekowych. 
W zawodach udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół z te-
renu gminy. W sumie osiemdziesiąt cztery osoby. Wszystkich za-
wodników było natomiast stu ośmiu.  

Pingpongiści rozegrali szereg ciekawych spotkań i po siedmiu go-
dzinach intensywnych zmagań wyłoniono najlepsze trójki w sze-
ściu kategoriach. W grupie „Chłopcy klasa IV i młodsi” najlepsi 
okazali się mieszkający w Konarach - Bartosz Makowski, Szymon 
Basiak i Piotr Koza.

W kategorii „Dziewczynki klasa IV i młodsze” prym wiodła Mar-
ta Lenart ze Skrzydlowa i Blanka Mielczarek z Konar. W grupie 
„Chłopcy klasy V–VI” bezkonkurencyjny okazał się Kacper Jamro-
zik z Kłomnic, Tomasz Uklejewski z Konar i Damian Kowalczyk 
z Witkowic.

W grupie „Dziewczynki klasy V-VI” bezkonkurencyjne okazały 
się mieszkanki Konar - Emila Zgrzebna oraz Aleksandra Gonera, 
a także Weronika Wiewiór ze Skrzydlowa.

Jakub Adamowski z Konar dominował z kolei w kategorii wieko-
wej „Chłopcy klasy VII-VIII i III gimnazjum”. Tuż za nim uplaso-
wał się Paweł Jaros z Zawady i Piotr Deszcz z Konar. Wśród ich 
żeńskich odpowiedników najlepsza była Milena Baran z Garnka, 
a także Łucja Ciechowska i Kornelia Michoń. Obie zawodniczki to 
mieszkanki Konar. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

DWA DNI Z PING-PONGIEM

Po emocjach  sportowych przyszła kolej na dekorację zwycięz-
ców. Wręczenia nagród dokonali: wójt Piotr Juszczyk, który po 
raz kolejny objął patronatem turniej oraz Anna Gała, dyrektor 
szkoły w Konarach. 

Oprócz dekoracji indywidualnych statuetki wójta otrzymały 
także trzy najlepsze zespoły reprezentujące szkoły w Konarach, 
w Skrzydlowie i w Witkowicach. Czwarte miejsce ex aequo zajęli 
reprezentanci placówek z Rzerzęczyc, Zawady, Kłomnic i Garnka. 

Kolejny dzień turnieju realizowany był już w kategorii open, bez 
ograniczeń wiekowych. Z grona dwudziestu czterech zawodni-
ków najlepszy okazał się Mariusz Sikora ze Słowika. Tuż zanim 
uplasowali się Jerzy Michalik i Bogdan Kaminski – obaj z Często-
chowy. Kolejny był Kamil Basiak z Konar, Jakub Kobos z Głowna, 
Grzegorz Szklarek z Radomska, Andrzej Franc z Rzerzęczyc i Kry-
stian Chmielarz z Kłomnic.
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STAN ZERO W ALEKSANDRII      MILIONOWA DOTACJA NA 
PRZEBUDOWĘ DWÓCH DRÓG

ROZBUDOWUJĄ GMINNE PRZEDSZKOLE

Trwają prace budowlane przy szkole podstawowej w Aleksan-
drii. Powstaje tam nowoczesna sala gimnastyczna. Jedna z klu-
czowych dla gminy Konopiska inwestycji.

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, już 
w przyszłym roku uczniowie aleksandryjskiej podstawówki będą 
się mogli cieszyć, a przede wszystkim korzystać z nowoczesnego 
obiektu sportowego. Budynek ma być oddany bowiem do użyt-
ku w październiku 2020 roku. Wznosi go firma Szymbud, która, 
oprócz sali gimnastycznej, częściowo zmodernizuje istniejący 
budynek szkoły oraz zagospodaruje jego najbliższe otoczenie, 
budując między innymi parkingi. Inwestycja kosztować ma pra-
wie 5 mln zł.

Nowa sala będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, o szeroko-
ści 19 metrów i długości 32 metrów. Ma zapewniać wyrysowanie 

Konopiska będą mogły wkrótce zmodernizować dwie arterie, 
zniszczone na skutek klęsk żywiołowych, które przed kilkoma 
laty nawiedziły gminę.

Jerzy Żurek odebrał od wojewody śląskiego promesy dotacyjne, 
które mają w 80 proc. pokryć koszty częściowej modernizacji 
szlaków. Chodzi o ulicę Rolniczą w Konopiskach oraz Zieloną 
w Aleksandrii Drugiej. Łącznie na konto urzędu ma wpłynąć 960 
tys. zł.

– To kolejne wsparcie, które udało się pozyskać gminie z mini-
sterialnego programu mającego niwelować skutki klęsk żywio-
łowych. W ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy z tego rządo-
wego źródła sięgnęły one łącznie kwoty 3 mln zł. W minionym 
roku wyniosły ponad 2 mln zł. Dzięki tym pieniądzom udało się 
gruntownie przebudować ulice Zieloną, Źródlaną oraz Stawową 
w Konopiskach, a także ulicę Podgranicze w Aleksandrii – mówi 
wójt Jerzy Żurek.

Początek drugiej kadencji Żurka jest, jak na razie, niezwykle 
owocny dla gminy w zewnętrzne dofinansowania. Z programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano bowiem niemal pół 
miliona złotych na modernizację drogi gminnej biegnącej przy 
cmentarzu w Konopiskach. Kolejne 920 tys. zł stanowi dofinan-
sowanie od wojewody śląskiego na przebudowę ulicy Zielonej 
w Aleksandrii Pierwszej. Unia wspomoże ponadto rozwój wy-
chowania przedszkolnego kwotą niemal 480 tys. zł. Za część tych 
pieniędzy utworzone zostaną w Konopiskach nowe oddziały dla 
najmłodszych mieszkańców. Przybędzie dodatkowych siedem-
dziesiąt pięć miejsc.

Gminne przedszkole w Konopiskach będzie mogło przyjąć do-
datkowo siedemdziesięcioro pięcioro maluchów. A to za sprawą 
planowanego utworzenia trzech nowych oddziałów przedszkol-
nych, które mają ruszyć już od września.

Lokalni urzędnicy pozyskali z Unii niebagatelną kwotę 480 tys. 
zł, dzięki której zwiększenie dostępności miejsc stało się w ogó-
le możliwe. Roboty budowlane, adaptujące część budynku szkoły 
podstawowej w Konopiskach już trwają. Od strony północno-za-
chodniej, na poziomie parteru, zakres prac obejmie dobudowę 
łącznika. Ma on zapewnić niezależne od funkcji szkoły przejście 
do szkolnej stołówki. Przebudowane zostaną również sale dy-
daktyczne leżące po południowej stronie szkoły. To w nich będą 
urzędować sześciolatki.

– Z uwagi, że kończy się gimnazjum zrobiliśmy projekt, uzyskali-
śmy niezbędne pozwolenia i mogliśmy ogłosić przetarg na prze-
budowę tych sal na cele przedszkolne. Dzieci wejdą w przyszłym 
roku szkolnym do solidnie przygotowanych i odpowiednio wypo-
sażonych klas. Zyskamy dodatkowych siedemdziesiąt pięć miejsc 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy w Konopiskach

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

pełnowymiarowych boisk do siatkówki, koszykówki i tenisa, które 
umożliwią rozgrywanie zawodów na poziomie krajowym. Docelo-
wo, na poziomie boiska i antresoli dostępnych będzie około dwu-
stu miejsc dla publiczności.

Część inwestycji, przewidziana jako zaplecze sali, będzie dwu-
kondygnacyjna. Umiejscowione zostaną tam dodatkowe klasy. 
Istniejąca obecnie świetlica i kuchnia także mają być zmodernizo-
wane i powiększone, by poprawić ich funkcjonalność. Pozwoli to 
stworzyć spójną architektonicznie całość z nowym otoczeniem.
 
- Łącznie ma powstać 1600 m2 nowej powierzchni użytkowej. 
Faza robót, które trwają od około sześciu miesięcy, jest mocno 
zaawansowana. Obiekt wyciągnięty został już do stanu zero. Wy-
konano roboty ziemne, fundamenty, instalację odgromową, a tak-
że część robót murowanych, w tym strop parteru. Budynek zyskał 
również wewnętrzną instalację sanitarną, jak również wszystkie 
niezbędne przyłącza kanalizacyjne – informuje wójt Jerzy Żurek.

– cieszy się wójt Jerzy Żurek.

Całkowita wartość przedsięwzięcia sięgnie ponad 560 tys. zł. Sa-
morząd ze swojego budżetu dołoży niecałe 84,5 tys. zł. Realizacja 
projektu potrwa do końca sierpnia przyszłego roku.

- Przedmiotem projektu jest nie tylko zwiększenie dostępu do 
wychowania przedszkolnego na terenie gminy poprzez zwięk-
szenie ilości miejsc w przedszkolu, ale również poprawa jakości 
wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym, wy-
równującym szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 
deficytów, zakup pomocy dydaktycznych, utworzenie i wypo-
sażenie sali sensorycznej, podniesienie kwalifikacji jednego na-
uczyciela oraz wydłużenie godzin pracy przedszkola – informuje 
Iwona Lisek, zastępca włodarza Konopisk.

Jak podkreśla urzędniczka, zajęcia realizowane będą z uwzględ-
nieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych dzieci. W ramach projektu 
zaplanowano zajęcia specjalistyczne, jak integrację sensoryczną, 
arteterapię czy muzykoterapię, a ponadto stymulujące rozwój 
psychoruchowy oraz rozwijające kompetencje społeczne.
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     BY ODDAĆ KREW
PRZEJECHALI DZIESIĄTKI
KILOMETRÓW

Czwarta odsłona cyklicznie organizowanej przez druhów z Ręk-
szowic akcji, spośród dotychczasowych edycji odniosła najwięk-
szy sukces frekwencyjny. Blisko czterdzieści osób oddało krew. 
W tym ekipa strażaków z gminy Kłomnice.

W drugą niedzielę marca przed miejscową remizą zaparkował 
ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Katowicach. Przez cztery godziny zarejestrowano czter-
dzieści jeden osób, które zadeklarowały gotowość do podzielenia 
się z bliźnimi drogocennym płynem. Finalnie z tego grona krew 
oddało pięć osób mniej niż było chętnych. 

Tym razem do wydarzenia przyłączyła się także delegacja straża-
ków-ochotników z Nieznanic, którzy przy okazji zwiedzili straż-
nicę w Rększowicach i zapoznali się ze sprzętem jakim dysponuje 
lokalna jednostka. Po zakończeniu donacji każdy mógł liczyć na 
słodki poczęstunek i ciepłe napoje. 

Jak zapowiadają ochotnicy z rększowickiej jednostki, ekipa Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kato-
wicach ponownie ma odwiedzić gminę na przełomie września 
i października.

Adrian Biel, fot. OSP KSRG Rększowice
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TOMASZ GĘSIARZ W ZARZĄDZIE ŚLĄSKIEGO 
ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW

WŁODARZ DOCENIŁ BYŁYCH SOŁTYSÓW

Tomasz Gęsiarz, wójt Mstowa, został jednym z członków zarzą-
du Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  Wyboru dokonano na 
zgromadzeniu wyborczym organizacji, które 1 marca obradowa-
ło w Rybniku.

W sesji wzięło udział 86 delegatów, pośród których nie zabrakło 
prezydentów, burmistrzów, wójtów czy starostów, reprezen-
tujących łącznie 133 jednostki samorządu terytorialnego wo-
jewództwa śląskiego. Poza dokonaniem wyboru do organu sta-
tutowego, którego przewodniczącym został prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera, Zgromadzenie Ogólne Związku przedyskutowało 
i przyjęło jedenaście stanowisk dotyczących istotnych dla regio-
nu oraz samorządu lokalnego kwestii. Poruszono między innymi 
problem wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r., finansowania 
działań mających na celu likwidację niskiej emisji, spraw zwią-

Piotr Biernacki
zanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz naruszania stabilności finansów jednostek samorządu, spo-
wodowanej nakładaniem coraz większej liczby zadań przez rząd, 
bez równoczesnego zagwarantowania wystarczających pieniędzy 
na realizację tych celów.

ŚZGiP jest największą regionalną organizacją samorządową 
w kraju. Powstał ponad ćwierć wieku temu. Główną jego misją 
jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, 
a inspirowane inicjatywy mają na celu rozwój regionu poprzez 
integrowanie śląskich samorządów oraz wspieranie i promocję 
lokalnej samorządności. Zrzeszenie kształtuje wspólną politykę, 
lobbuje i reprezentuje interesy samorządów lokalnych oraz działa 
na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów. Poprzez infor-
mowanie, profesjonalne szkolenia i doradztwo w dziedzinie po-
lityk i programów europejskich organizacja dąży do upowszech-
niania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego 
i zarządzania.

Podczas sesji rady gminy, która odbyła się na początku marca, 
do rąk sołtysów, którzy po ostatnich zebraniach wiejskich za-
kończyli swoją działalność, trafiły pamiątkowe statuetki.

Wójt Tomasz Gęsiarz wspólnie z Krzysztofem Choryłkiem, prze-
wodniczącym rady gminy podziękowali sołtysom za ich zaanga-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów żowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Siedmiu osobom 
samorządowcy wręczyli także specjalne wyróżnienie.

Statuetkę otrzymał Marian Jaksender z Brzyszowa, który swój 
urząd piastował aż ćwierć wieku. Jerzy Szymczyk ze Srocka, Aga-
ta Siwek z Małus Małych, Zygmunt Sieradzki, który był sołtysem 
Siedlca i Gąszczyka, a także Piotr Błachowicz z Cegielni, Gabriel 
Całus z Kuchar i Sławomir Kokot z Latosówki.

Druhowie z jednostki w Jaskrowie poprowadzili szkolenie 
z pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży z miejsco-
wej drużyny harcerskiej. 

Podczas swojej służby strażacy-ochotnicy z Jaskrowa wielokrot-
nie spotkali się z koniecznością udzielenia pomocy osobom po-
szkodowanym w wypadkach drogowych. Ich praca wymaga, by 
stale podnosili swoje umiejętności. Tym razem mieli okazję, by 
specjalistyczną wiedzą z zagadnień dotyczących pierwszej po-
mocy, podzielić się z młodzieżą z terenu gminy. 

Podczas niedawnej zbiórki harcerskiej zorganizowali młodym lu-
dziom szkolenie. Pięciu strażaków z OSP Jaskrów w osobach Na-
talii Chadryś, Artura Bigosińskiego, Roberta Kubicy, Przemysława 
Kiliańczyka i Damiana Szewczyka omówiło podstawy pierwszej 
pomocy oraz sposobów zachowania w trudnych i nagłych sytu-
acjach. Wspierani przez Adama Gawrona, młodszego aspiranta 
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstocho-
wie, zaprezentowali również jak powinno się prowadzić resuscy-
tację krążeniowo-oddechową. Wykorzystali do tego fantomy 
szkoleniowe.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Ulica 16 Stycznia, która od lat biegnie przez Mstów i Wance-
rzów, będzie mieć nową nazwę. To efekt zarządzenia wojewody 
śląskiego.

Urząd Wojewódzki w Katowicach swoją decyzję wydał na na pod-
stawie opinii, jaką przedstawiła działająca przy Instytucie Pamięci 
Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu. IPN uznał, że data 16 stycznia symbolizuje i propaguje 
okres komunizmu.

– 16 stycznia 1945 roku nastąpiło wkroczenie jednostek Armii 
Czerwonej na teren gminy Mstów. Zgodnie z propagandową 
praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane 
było – niezgodnie z faktami historycznymi – jako „dzień wyzwo-
lenia”. Przedmiotowa nazwa, honorująca moment wkroczenia 
Armii Czerwonej do wymienionej miejscowości, spełnia rolę daty 
symbolizującej komunizm – można przeczytać w uzasadnieniu.

Od 29 marca, czyli od momentu kiedy miną dwa tygodnie od 
chwili opublikowania zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego, obowiązywać zacznie nowa nazwa ulicy. 
Arteria zyska miano Gminnej. Jak przekonują miejscowi urzędni-
cy, zmiana nazwy nie będzie miała wpływu na ważność dokumen-
tów zawierających tę dotychczasową.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

MSTÓW MA NOWĄ WICEWÓJT. W SAMORZĄDZIE 
PRZEPRACOWAŁA PONAD ĆWIERĆ WIEKU

Adama Markowskiego zastąpiła Małgorzata Grabowska. Nowa 
prawa ręka wójta Tomasza Gęsiarza będzie pełnić bezpośred-
ni nadzór nad Referatem Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mstów.

Markowski, dotychczasowy zastępca wójta, po ośmiu latach mu-
siał pożegnać się z urzędem gminy po tym, jak w ostatnich wy-
borach samorządowych uzyskał mandat radnego powiatowego. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów Prawo nie pozwala na łączenie obu tych funkcji. 

Grabowska ma ponad 25-letnie doświadczenie pracy w admini-
stracji samorządowej. Przez wiele lat pracowała w częstochow-
skim magistracie, gdzie między innymi pełniła funkcję naczelnika 
wydziału mienia i nadzoru właścicielskiego.

Nowa wicewójt to absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Ukończyła geodezję i kartografię, mieszka w Jaskro-
wie, prywatnie jest matką trzech synów.

     PRZESZKOLILI PONAD
TRZYDZIESTU HARCERZY
W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY

     DECYZJĄ WOJEWODY
ZMIENIONO NAZWĘ JEDNEJ
Z ULIC W GMINIE
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie znalazł się w gronie laureatów 
konkursu, który zorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na wdrożenie zwycięskiego projektu 
Zielonej Pracowni szkoła otrzyma 6 tys. zł. 

Udział w ogłoszonym przez śląski oddział WFOŚiGW konkursie, zadeklarowało 
blisko dwieście placówek edukacyjnych z terenu całego województwa. Autorzy 
sześćdziesięciu jeden najwyżej ocenionych propozycji otrzymają wsparcie fi-
nansowe. Fundusz wyasygnował na ten cel łącznie 450 tys. zł. Na konto szkoły 
w Jaskrowie trafi 6 tys. zł z tej puli.
 
Co należało zrobić, by znaleźć się w gronie zwycięzców? Stworzyć projekt 
szkolnej pracowni, którą - kiedy ta już powstanie - będzie można wykorzysty-
wać na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geogra-
ficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. 

Najwyżej punktowane były te koncepcje, które przedstawiały ciekawy pomysł 
na jej zagospodarowanie. Punktowano nie tylko wykorzystanie przestrzeni, ale 
i jej funkcjonalność, estetykę, kreatywne podejście i innowacyjne rozwiązania. 
Nie bez znaczenia była też różnorodność pomocy dydaktycznych w jakie pra-
cownia zostanie wyposażona, jak i zasadność zakupu sprzętu.

Adrian Biel, fot. Pixabay

SZKOŁA DOSTANIE PIENIĄDZE NA STWORZENIE EKOPRACOWNI
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WYSTARTOWAŁY ZAPISY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ ZAWODÓW BIEGOWYCH

11 maja w Poczesnej będzie miała miejsce czwarta odsłona Biegu 
o Puchar Św. Floriana. Rok temu w wydarzeniu udział wzięło 
prawie trzystu biegaczy. Organizatorzy liczą na powtórzenie tej 
frekwencji. 

Zawody rozegrane zostaną w biegu na sześć oraz dwanaście ki-
lometrów, a także w formule nordic walking na dystansie sze-
ściu. Uczestnicy wystartują i zakończą zawody w bezpośrednim 
sąsiedztwie kościoła w Poczesnej. Dodatkowo przewidziano też 
bieg dla najmłodszych uczestników. Wzorem ubiegłego roku, 
dzieci będą miały okazję wziąć udział w zmaganiach na dwustu-
metrowym odcinku.

Adrian Biel, fot. Stowarzyszenie w Gminie Poczesna – Kiedy zaczynaliśmy, za pierwszym razem pobiegło nas trzydzie-
stu, rok później biegaczy było już pięć razy więcej. W kwietniu 
ubiegłego roku zakładaliśmy, że na starcie pojawi się dwieście 
osób, a zgłosiło się aż trzysta. To doskonała motywacja do or-
ganizowania kolejnych edycji - mówi Robert Chądzyński, prezes 
Stowarzyszenia w Gminie Poczesna i organizator imprezy.

Z czego wynika rosnącą popularność tego biegu?

- Systematycznie rośnie zainteresowanie tą formą rekreacji, gdyż 
po prostu dla wielu ludzi bieganie stało się dobrym sposobem 
na spędzanie wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia. Poprzez 
działalność naszego stowarzyszenia staramy się promować bie-
ganie. Na co dzień organizujemy treningi czy wyjazdy na marato-
ny - tłumaczy Chądzyński, który w okresie jesiennym organizuje 

jeszcze Bieg Papieski.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w tych najbliższych, majowych 
zawodach zapisywać się mogą za pośrednictwem formularza re-
jestracyjnego dostępnego na stronie biurozawodow.pl lub w dniu 
imprezy.

- Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.30. Bieg zacznie się 
o godz. 11. Chwilę później wystartują zawodnicy, którzy zdecydują 
się na formułę nordic walking. Drogi, po których będzie wiodła 
trasa biegu zostaną wyłączone z ruchu kołowego pomiędzy godz. 
10.40, a 12.30. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie 
około czterdziestu strażaków, dwudziestu wolontariuszy oraz 
funkcjonariusze policji - informuje Robert Chądzyński.



UROCZYŚCIE UCZCILI JUBILEUSZ 650-LECIA
LOKACJI PRZYROWA

W PRZYROWIE

18

17 marca w Przyrowie odbyły się uroczystości związane z ob-
chodami 650. rocznicy lokacji miejscowości. Głównym punktem 
obchodów było odsłonięcie pomnika z popiersiem króla Kazi-
mierza Wielkiego, który ufundowała społeczność gminy.

Historia Przyrowa nieodzownie łączy się bowiem z osobą kró-
la Kazimierza Wielkiego, który przywilej lokacyjny na prawie 
średzkim dla nowego miasta wydał na półtora roku przed swo-
ją śmiercią. Podpisał go na zamku w Olsztynie 15 marca 1369 r. 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki W niedzielę, ten ostatni władca z dynastii Piastów, został w szcze-
gólny sposób uhonorowany. Więcej o historii tego miejsca można 
dowiedzieć się ze specjalnie przygotowanego na tę okazję przez 
urząd gminy filmu.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza w kościele parafialnym. 
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na 
przyrowski rynek, gdzie zlokalizowano wspomniany postument 
króla. Wśród przybyłych, obok licznego grona mieszkańców gmi-
ny, nie zabrakło także włodarzy okolicznych gmin, parlamenta-
rzystów, przedstawicieli władz województwa czy też dostojników 

kościelnych.

– Ten pomnik jest pomnikiem dziękczynnym. Pozytywnym – pod-
kreślał Robert Nowak, wójt Przyrowa.

Po akcie odsłonięcia,  po godzinie 13 odbyła się uroczysta sesji 
rady gminy. Jednym z jej głównych akcentów był wykład o historii 
Przyrowa. Prelekcję wygłosił prof. Marceli Antoniewicz z Uniwer-
sytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. W części artystycznej 
natomiast zaprezentowały się „Przyrowskie Nutki”.
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