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MINISTER GRZEGORZ TOBISZOWSKI:

W BRUKSELI TRZEBA WALCZYĆ 
O SWOJE

Z Grzegorzem Tobiszowskim, sekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Energii oraz pełnomocnikiem rządu ds. restruk-
turyzacji górnictwa rozmawiamy o jego starcie w wyborach 
do europarlamentu, czekających wyzwaniach i propozy-
cjach dla regionu częstochowskiego.

Czytaj na stronie 10

SZPITAL W BLACHOWNI MA
NOWOCZESNY ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Mieszkanki regionu mogą w końcu rodzić w znakomitych wa-
runkach. W połowie kwietnia oddano do użytku kompleksowo 
zmodernizowany oddział ginekologiczno-położniczy z podod-
działem neonatologii. - To najnowocześniejsza porodówka w re-
gionie – nie ukrywa satysfakcji starosta częstochowski Krzysz-
tof Smela.

Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni dzierżawiony jest przez 
Grupę Scanmed. Od chwili, gdy firma przejęła zarządzanie pla-
cówką poszczególne oddziały przechodzą gruntowną metamor-
fozę, szpital ciągle się rozwija, otwiera specjalistyczne oddziały, 
a pacjentom oferuje usługi na najwyższym poziomie. Warunki ho-
spitalizacji i opieki wspiera wykorzystanie najnowszych techno-
logii medycznych i sprzętu. W październiku ubiegłego roku otwo-
rzono wyremontowaną nakładem 3,5 mln zł chirurgię. W odział 
ginekologiczny zainwestowano kolejne 3,7 mln zł. Powstał niemal 
od podstaw, a w planach jest kolejna modernizacja. Tym razem 
pediatrii. O problemach sprzed kilkunastu lat nikt już nie pamięta.

- Przyszedł czas na zmianę spojrzenia na medycynę w Blachowni. 
Standardy, które mamy to standardy europejskie – zachwalał An-
drzej Kubat, przewodniczący rady powiatu.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie Satysfakcji z efektu końcowego modernizacji nie krył również 
starosta Krzysztof Smela, który podczas uroczystości otwarcia 
oddziału zadeklarował dalsze wsparcie od władz powiatu.

- Będziemy się starać pomagać firmie w dalszych pracach i roz-
woju jednostki – mówił.

Starosta niejednokrotnie wcześniej podkreślał zasługi firmy 
Scanmed dla rozwoju lokalnych usług zdrowotnych. Stawia pla-
cówkę jako wzór w odniesieniu do ogólnokrajowej, słabej kondy-
cji szpitali i problemów służby zdrowia.

Oddany niedawno do użytku oddział może zaoferować swoje 
usługi dwudziestu pacjentkom. Część położnicza i ginekologicz-
na mają po dziesięć łóżek. Pododdział neonatologiczny dysponuje 
czterema salami obserwacyjnymi. Podobnie jak blok porodowy, 
gdzie są dwie sale porodowe, sala poporodowa oraz operacyjna. 
W budynku działa również szkoła rodzenia.

Szpital prowadzi także oddział pediatrii, chirurgii urazowo-orto-
pedycznej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych z poddziałem 
intensywnej opieki kardiologicznej, chirurgii krótkoterminowej 
w trybie jednego dnia oraz anestezjologii i intensywnej terapii. 
W sumie posiada 168 łóżek.



wałkiem - wyjaśnia Patryk Jeziak, rzecznik starostwa powiatowe-
go. - Oczywiście nie zabraknie także i typowych konkurencji jak 
piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy czy biegi biatlonowe – do-
daje.

Największe emocje wzbudzała zawsze konkurencja dziurawego 
wiadra, w której to drużyny muszą jak najszybciej napełnić wodą 
pionową rurę z otworami. Liczy się więc przede wszystkim dobra 
zabawa.

Na przestrzeni dotychczasowych edycji w dwóch pierwszych 
triumfował Mykanów. Przed rokiem, na kompleksie Warty Mstów, 
zwyciężyli koniecpolanie. Jak będzie w tym roku? Okaże się za 
trzy tygodnie w Olsztynie.

Organizatorem wydarzenia jest Powiatowe Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych w Częstochowie przy współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym w Częstochowie oraz gminami powiatu.
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SPARTAKIADA TYM RAZEM W OLSZTYNIE

BLISKO STU TRZYDZIESTU SOŁTYSÓW
FETOWAŁO SWOJE ŚWIĘTO

BŁYSNĘLI WIEDZĄ
Z ZAPOBIEGANIA POŻAROM

25 maja odbędzie się tegoroczna edycja Spartakiady Gmin Po-
wiatu Częstochowskiego. To integracyjne wydarzenie z roku na 
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców 
i samorządowców. W tym, po raz pierwszy, mają pojawić się re-
prezentacje ze wszystkich szesnastu gmin z powiatu. 

Na minionych imprezach za każdym razem rywalizowało ze sobą 
po kilkuset zawodników, począwszy od uczniów szkół podstawo-
wych po seniorów. Obok sportowego współzawodnictwa, równie 
ważny jest bowiem walor rekreacyjny oraz integracyjny miesz-
kańców powiatu. Bo i konkurencje są szczególne, niektóre wręcz 
nietypowe.

- Reprezentacje gmin będą rywalizować w takich konkurencjach 
jak między innymi trzymanie ciężarka, wieloskoki, siatkonoga, 
przeciąganie liny, dziurawe wiadro, wyścigi na nartach czy rzut 

Dziewiątka uczniów została laureatami jedenastej edycji powia-
towych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej, któremu przyświeca hasło „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Sprawdzian wiedzy odbył się 6 kwietnia w auli Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wydarzeniu, któ-
rego organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Częstochowie przy współpracy z Komendą Miejską PSP 
i Centralną Szkołą PSP w Częstochowie, patronował także staro-
sta Krzysztof Smela.

Uczestnicy, których wyłoniły wcześniej konkursy gminne, rywa-
lizowali w trzech grupach wiekowych. Musieli oni najpierw roz-
wiązać test składający się z trzydziestu pytań, a w drugim etapie, 
do którego zaproszono po pięciu najlepszych z części pisemnej, 
odpowiedzieć na pięć pytań ustnych. W komisji oceniającej wie-
dzę uczestników zasiedli oficerowie PSP.

Zagadnienia nie należały do najłatwiejszych. Dotyczyły zakresu 
walki z pożarami, ich zapobieganiu, alarmowaniu o zdarzeniach 
odpowiednich służb, zasad udzielania pomocy przedmedycznej, 
a także wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W pierwszej grupie, uczniów do VI klasy szkoły podstawowej, naj-
lepszym okazał się być Mateusz Hutny ze Starego Kocina. Tuż za 
nim uplasował się Igor Grzegorczyk, reprezentujący gminę Przy-
rów, a trzecia lokata przypadła Jakubowi Kwiatkowskiemu z Bla-
chowni.

Wśród gimnazjalistów i uczniów od klas VII i VIII szkół podstawo-
wych triumfował Szymon Połcik z gminy Lelów. Kolejne miejsca 
przypadły Hubertowi Ogończykowi z gminy Kłomnice i Zuzannie 
Ślusarczyk, mieszkance gminy Mykanów.

W grupie trzeciej, gdzie rywalizowała młodzież szkół średnich, 
największą wiedzą błysnęła Sandra Szyda ze Starego Cykarzewa. 
Dawid Witczak z gminy Kłomnice i Jacek Ankowski, reprezentant 
gminy Konopiska, zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzcy reprezentowali powiat częstochowski w eliminacjach 
wojewódzkich, które 27 kwietnia odbyły się w Kłobucku.

W połowie kwietnia na zaproszenie Krzysztofa Smeli do siedzi-
by władz starostwa przyjechali reprezentanci sołectw z wszyst-
kich szesnastu gmin powiatu częstochowskiego. 

Z okazji Dnia Sołtysa przedstawiciele zarządu powiatu wręczyli 
sołtysom listy gratulacyjne. Nie szczędzono życzeń zdrowia i siły 
do kontynuowania podjętych zadań, a przede wszystkim szczę-
ścia i pomyślności każdego dnia. Podkreślano rolę satysfakcji 
z wykonywanej na co dzień pracy. 

Adrian Biel, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Państwowa Straż Pożarna w Częstochowie

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie Uczestnicy spotkania wzięli udział w prelekcji dotyczącej sze-
rokiego zakresu spraw jakimi zajmuje się Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie. Omówiono działalność poszczególnych wy-
działów tej instytucji. Jak podkreślał Krzysztof Smela, przekazana 
wiedza ma umożliwić sołtysom jeszcze efektywniejsze wykony-
wanie swoich obowiązków. Tak, by ci mogli służyć radą miesz-
kańcom swoich sołectw w zakresie spraw urzędowych wykracza-
jących poza kompetencje gminy.

W trakcie otwartej dyskusji pojawił się pomysł powołania Forum 
Sołtysów Powiatu Częstochowskiego.
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CHCĄ NAGRODZIĆ WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ 
GOSPODARSTWA
Ruszyła kolejna edycja „Ekologicznej Zagrody” - konkursu na 
najbardziej ekologiczne gospodarstwo rolne powiatu często-
chowskiego. Dla najlepszych starostwo przewidziało nagrody 
rzeczowe o łącznej wartości 15 tys. zł. 

Celem szeroko promowanej inicjatywy jest przede wszystkim 
zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu 
oraz kształtowanie ich proekologicznych postaw. Organizato-
rzy chcą w ten sposób propagować produkcję dobrej i zdrowej 
żywności, upowszechniać lokalną politykę ekologiczną oraz idee 
w zakresie szeroko pojętego zagadnienia ochrony środowiska. 

Wzorem ubiegłych lat plebiscyt będzie miał dwa etapy. Pierw-
szy rozegra się na szczeblu gmin, gdzie komisje powołane przez 
poszczególnych włodarzy ocenią i wybiorą wyróżniających się 
rolników z ich terenu. Kandydatury oraz chęć wzięcia udziału 
można zgłaszać w tym przypadku do końca maja. Komisje gminne 
będą miały czas do połowy lipca, by wyłonić laureatów i zgłosić 
ich na szczebel powiatowy.

Tutaj natomiast, oceny gospodarstw dokona komisja składają-
ca się z przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie, 
częstochowskiego oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego oraz starostwa powiatowego. Pod uwagę będą brane takie 
kryteria jak estetyka zagrody, gospodarowanie wodą i odpadami, 
wdrożone zasady postępowania ze ściekami komunalnymi, za-
stosowanie w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii i ogra-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

niczenia niskiej emisji. Punktacji poddane zostaną ponadto dzia-
łania gospodarzy na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu oraz 
zastosowanie metod produkcji żywności ekologicznej.

Zwycięzca „Ekologicznej Zagrody” otrzyma nagrodę rzeczową 
o wartości do 5 tys. zł, a gospodarstwa z niższych stopni podium 
– odpowiednio do 3 i 2 tys. zł. Przyznanych zostanie ponadto pięć 

wyróżnień rzeczowych o wartości około 600 zł. Dla pozostałych 
uczestników konkursu przewidziane są drobne gratyfikacje rze-
czowe. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ma nastąpić na dorocz-
nym święcie plonów powiatu częstochowskiego.
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Henryk Kiepura - prawnik, strażak, działacz społeczny. Mąż         
i ojciec dwóch córek. Nieprzerwanie od 2014 roku starosta kło-
bucki. Wiceprzewodniczący Konwentu Starostów Województwa 
Śląskiego, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach oraz studia podyplomowe w zakresie Funduszy Unii Europejskiej 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. 

Działalność społeczną rozpoczął w Związku Młodzieży Wiejskiej 
w swoich rodzinnych Złochowicach. Kolejno wybierany do władz wo-
jewódzkich i krajowych, swoją 20-letnią aktywność w organizacji mło-
dzieżowej zakończył jako wiceprezes Zarządu Krajowego ZMW.

Był także prezesem OSP w Złochowicach, którą to funkcję społecznie 
pełnił przez dziesięć lat. W uznaniu za zaangażowanie na rzecz ochot-
niczego pożarnictwa w 2006 roku zostało mu powierzone stanowisko 
prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP. Z kolei rok 
później - wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Woje-
wództwa Śląskiego, którą to funkcję pełni do dziś.

W latach 2001-2006 pracował w Telewizji Polskiej S.A. Zaczynał w jej 
katowickim oddziale, by następnie kierować pracami redakcji TVP 
w Częstochowie. Kiedy w wyborach samorządowych w 2006 roku 
otrzymuje rekordowe poparcie i zdobywa mandat radnego powiatu, 
podejmuje decyzję o odejściu z redakcji. Chce jeszcze skuteczniej an-
gażować się w sprawy samorządowe, strażackie i społeczne. W mię-
dzyczasie współtworzy Lokalną Grupę Działania Zielony Wierzchołek 
Śląska. 

Od 1998 roku aktywnie działa w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jest 
prezesem Zarządu Powiatowego PSL w powiecie kłobuckim, pełni 
także funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PSL, 
a także blisko współpracuje z prezesem partii Władysławem Kosinia-
kiem-Kamyszem. 

Energia i zaangażowanie,
by mocno wspierać subregion

Ze Stanisławem Gmitrukiem, radnym wojewódzkim (z lewej)
oraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem PSL (z prawej)

Z prezydentem Andrzejem Dudą Z ks. Henrykiem Polakiem podczas pierwszej komunii Św.

Z Krzysztofem Smelą, starostą częstochowskim
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NA ŚW. FLORIANA POŚWIĘCĄ NOWIUTKI 
SAMOCHÓD STRAŻACKI

Po ochotnikach z Cisia, teraz również strażacy z Blachowni 
doczekali się nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 25 
kwietnia w pełni wyposażona, specjalistyczna scania P450 za-
parkowała w garażu strażnicy.

Należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jed-
nostka marzyła o takim sprzęcie od kilku lat. Tym bardziej, że 
zalicza się ona do powiatowej czołówki jeżeli chodzi o liczbę po-
dejmowanych rokrocznie interwencji. W minionym roku było ich 
niemal dwieście, z czego do samych pożarów wyjeżdżała ponad 
sześćdziesiąt razy.

W 2016 roku oddano do użytku nowy budynek OSP. Auto jest więc 
zwieńczeniem kompleksowej modernizacji i doposażenia straża-
ków. Kosztowało 1,15 mln zł. Oprócz samochodu otrzymają oni 
jeszcze ubrania specjalistyczne, ubrania koszarowe, buty stra-
żackie, hełmy, nawigacje GPS oraz radiostacje przystosowane do 
komunikacji w technologii cyfrowej.

Mieszkańcy zamierzający w tym roku wymienić stare piece 
centralnego ogrzewania od 13 maja będą mogli ubiegać się o fi-
nansową pomoc gminy. Urząd zacznie w tym dniu przyjmować 
wnioski o celowe dotacje w tym zakresie. Nabór potrwa do koń-
ca miesiąca.

17 kwietnia rada miejska przyjęła zaktualizowany na ten rok regu-
lamin dopłat do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach indy-
widualnych mieszkańców. Urzędnicy liczą, że uda się wspomóc 
pięćdziesiąt takich inwestycji, choć maksymalna kwota wsparcia 
jest o 2 tys. zł mniejsza niż przed rokiem.

- W 2018 roku wsparcie dla jednostkowej wymiany wynosiło 40 
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz maksymalnie 4,5 
tys. zł. W obecnym maksimum wyniesie 2,5 tys. zł. To skutek tego, 
że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach nie dorzuca już pieniędzy do naszego gmin-
nego programu, przekierowując wszystkie dostępne pieniądze 
na rządowy program „Czyste Powietrze”. Ubiegłoroczna dopłata 
była składową środków z budżetu gminy i dotacji z WFOŚ. W tym 
roku są to wyłącznie nasze pieniądze – wyjaśnia burmistrz Sylwia 
Szymańska.

Finansowa pomoc gminy ma być zachętą dla tych, którzy zdecy-
dują się, aby zainwestować w nowoczesne, bardziej sprzyjające 
środowisku rozwiązania.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Piotr Biernacki

     EDUKACJA JUTRA
DLA UCZNIÓW Z ŁOJEK

Po roku szeroko zakrojonych prac budowlanych oddano do użyt-
ku zintegrowany węzeł przesiadkowy w rejonie ulicy Sienkiewi-
cza i 1 Maja. To jedna ze sztandarowych inwestycji burmistrz Syl-
wii Szymańskiej i pierwsze tego typu centrum w regionie. 

Całość prezentuje się okazale. W realizacji przedsięwzięcia niewąt-
pliwie pomogły pieniądze z funduszy europejskich. Wywalczenie 
przez obecne władze Blachowni niebagatelnej kwoty 2,7 mln zł 
wydatnie umożliwiło realizację wartego 4,5 mln zł przedsięwzięcia.

Efektem jest kompletna przebudowa układu komunikacyjnego 
przy urzędzie miejskim, gdzie powstało szerokie rondo. Renowacji 
poddano również nieodległe drogi wewnętrzne.
 
Dla wygody mieszkańców centrum przesiadkowe dysponuje pa-
wilonami do obsługi pasażerów wraz z toaletami. Jest punkt in-
formacyjny i kasy biletowe. Zmotoryzowani chcąc przesiąść się 
na autobus mogą pozostawić pojazd na parkingu. Jest aż osiem-
dziesiąt miejsc, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Nie 
zapomniano i o miłośnikach jednośladów, którzy swoje rowery 
mogą zaparkować pod specjalną wiatą. Bezpieczeństwo ma z kolei 
zapewnić zamontowane nowe oświetlenie ledowe oraz monitoring 
na całej przestrzeni.

Ale budowa nie obejmowała wyłącznie infrastruktury na ziemi. 
Równie ważne było kompleksowe  uporządkowanie instalacji bie-
gnących pod nią. Modernizacji poddano wszystkie media. Przebu-
dowano bowiem sieci wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ener-
getyczną i teletechniczną.

- Blachownia zyskała nowoczesną i pozytywnie wpływającą na śro-
dowisko infrastrukturę komunikacji publicznej, która w znacznym 
stopniu poprawiła funkcjonalność i architekturę centrum miasta – 
cieszy się burmistrz Sylwia Szymańska.

Piotr Biernacki

     CENTRUM PRZESIADKOWE 
JUŻ GOTOWE

STARTUJĄ Z NABOREM NA DOTACJE
DO WYMIANY PIECÓW

Piotr Biernacki

Z początkiem nowego roku szkolnego podstawówka w Łojkach 
wzbogaci program i ofertę edukacyjną. Gmina przystąpi bo-
wiem do realizacji projektu, na który pozyskała właśnie 283 tys. 
zł z Unii. Skorzystać mają zarówno uczniowie, jak i pedagodzy.

Blachownia znalazła się w gronie trzech podmiotów w terenu 
powiatu częstochowskiego, którym udało się pozyskać pieniądze 
na poprawę efektywności kształcenia ogólnego. Rozstrzygnięty 
przez urząd marszałkowski konkurs dotyczył obszarów wiejskich. 
Oprócz tutejszego samorządu pieniądze trafią jeszcze na teren 
Starczy i Przyrowa.

Ogólnym celem wartego łącznie 314 tys. zł projektu jest taka po-
prawa jakości kształcenia, by uczniowie mogli wyrobić w sobie 
niezbędne umiejętności społeczne, które w przyszłości pomo-
gą im bez większych problemów odnaleźć się na dynamicznym, 
zmieniającym się rynku pracy. A pomóc mają w tym zwiększona 
ilość dodatkowych zajęć z matematyki, nauk przyrodniczych czy 
informatyki. Prowadzone będą także bezpłatne kursy języka an-
gielskiego i niemieckiego, jak również warsztaty kółka szachowe-
go czy obywatelskiego.

Uczniowie z Łojek mają mieć zwiększoną liczbę godzin warsztato-
wych poza samym budynkiem szkoły, a dla tych, którzy wymagają 
specjalnego wsparcia przygotowano zajęcia korekcyjno-kompen-
sacyjne i logopedyczne. Dopełnieniem działań, zaplanowanych na 
cały przyszły rok szkolny, będzie także podniesienie kwalifikacji 
nauczycieli. Wezmą oni udział w licznych szkoleniach, które mają 
im pomóc wdrożyć najnowocześniejsze metody nauczania.

– To kolejny duży krok do podniesienia jakości kształcenia w na-
szej gminie – cieszy się burmistrz Sylwia Szymańska, komentu-
jąc sukces na swoim profilu facebook’owym. – W ramach zadań 
doposażymy szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice 
interaktywne, a uczniowie będą mięli możliwość udziału w do-
datkowych zajęciach językowych, szachowych oraz nauki no-
woczesną metodą eksperymentu. Projekt przewiduje zajęcia dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych, ale także wsparcie dla dzieci 
mających trudności z nauką – dodaje.

Zakup ciężkiego wozu bojowego to konsekwencja otrzymania 
przez urząd gminy ponad milionowej dotacji, którą przyznał 
urząd marszałkowski w ramach wzmacniania potencjału służb 
ratowniczych. Złożony w 2017 roku wniosek gminy pozytywnie 
przebrnął wszystkie etapy oceny, jednakże znalazł się na liście 
rezerwowej do dofinansowania unijnego. W połowie 2018 roku 
starania burmistrz Sylwii Szymańskiej w końcu się zmaterializo-
wały. Zarząd województwa zwiększył w sierpniu alokację konkur-
su o 5,5 mln zł, co pozwoliło wesprzeć dwanaście dodatkowych 
projektów w całym województwie. W tym ten z Blachowni.

- Warto było o nie zabiegać, bo to nie tylko poprawa warunków 
służby druhów ochotników, ale przede wszystkim poprawa na-
szego bezpieczeństwa – mówi burmistrz Szymańska. - Gratuluję 
strażakom i cieszę się razem z nimi. Zapraszam mieszkańców na-
szej gminy na uroczystości św. Floriana, które odbędą się 3 maja 
o godzinie 9.30 w kościele św. Michała w Blachowni, podczas któ-
rych samochód zostanie poświęcony i oficjalnie przekazany OSP 
Blachownia – dodaje.

- Oferta gminy nie konkuruje z programem „Czyste Powietrze”, 
gdzie te dotacje mogą sięgać nawet 90 proc. kosztów. Żadnego 
samorządu nie byłoby stać, aby własnymi siłami udzielał takie-
go wsparcia. Dobrze, że jest ogólnopolskie działanie, z którego 
nasi mieszkańcy mogą również korzystać. Nasz program może 
być dodatkowym wsparciem do ministerialnego. Tak czy inaczej, 
my dajemy te 2,5 tys. zł i mam nadzieję, że mieszkańcy ochoczo 
z tych dopłat skorzystają, a najbardziej zyska środowisko, w któ-
rym żyjemy – zastrzega burmistrz Blachowni.

Główne zasady, które przyświecają przyjętemu regulaminowi 
programu dopłat zasadniczo od ubiegłego roku się nie zmieniły. 
Przypomnijmy zatem, że instalowany sprzęt musi być fabrycznie 
nowy.

- Zbadamy ponadto czy dana nieruchomość ma uregulowany stan 
prawny, czy są zgody wszystkich współwłaścicieli oraz czy wnio-
skodawca ma podpisaną deklarację na wywóz odpadów z terenu 
posesji? Do wniosku należy dołączyć wstępny kosztorys zakupu 
pieca wraz z montażem oraz w przypadku pieca na ekogroszek 
certyfikat nowego źródła ciepła. Między innymi na tych pod-
stawach zostanie stworzona lista rankingowa mieszkańców. Po 
szczegółowe informacje zapraszam serdecznie do urzędu gminy. 
Oddelegowani do koordynacji programu pracownicy udzielą za-
interesowanym wszelkich informacji - informuje burmistrz Szy-
mańska.
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Od 1 maja zmianie ulegają stawki opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. To efekt podjętej niedawno przez radę gminy 
uchwały.

W myśl nowych przepisów stawka za odpady segregowane wy-
nosi 13 zł miesięcznie na osobę. W przypadku śmieci, które nie 
będą segregowane, kwota ta będzie ponad dwukrotnie większa 
i sięgnie 28 zł.

Na zmianę stawek bezpośredni wpływ miał wynik przetargu, 
który gmina ogłosiła w związku z wygaśnięciem dotychczasowej 
umowy na odbiór odpadów. W jego toku swoje oferty złożyły trzy 

Mieszkańcy Kamienicy Polskiej mają spore szanse na to, by 
wkrótce nie być skazanymi jedynie na możliwość korzystania 
z usług Poczty Polskiej. Jeśli w głosowaniu poprą podjętą ini-
cjatywę, będą mogli wygodnie odbierać i nadawać przesyłki za 
pomocą rozwiązania wdrożonego przez firmę InPost.

Paczkomaty InPost’u to sieć nowoczesnych urządzeń do samo-
dzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę 
przez siedem dni w tygodniu. Wsłuchując się w głosy interesan-
tów, urząd gminy jako najlepszą opcję wytypował lokalizację bez-
pośrednio w sąsiedztwie swojej siedziby, przy ulicy Konopnickiej 
12.

O tym czy InPost zdecyduje się postawić tam urządzenie, zależeć 
będzie od ilości osób, które zagłosują na daną lokalizację. Tym 
samym urzędnicy zachęcają wszystkich do głosowania na pacz-
komat w Kamienicy Polskiej. By tego dokonać wystarczy wejść na 
stronę bliskociebie.inpost.pl.

30 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej or-
ganizowane jest spotkanie dla wszystkich pasjonatów historii. 
O kapitanie Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu” opowie Ma-
riusz Grzyb z Muzeum Częstochowskiego. Początek wykładu 
zaplanowano na godz. 17. 

Stanisław Sojczyński to legendarny dowódca partyzantki, która 
w latach 1939-1946 w regionie częstochowskim prowadziła wal-
kę zbrojną. Najpierw z okupantem niemieckim, a następnie so-
wieckim. Przed wybuchem II wojny światowej był nauczycielem 

Słoneczna jesień naszego życia - to kolejne z cyklu spotkanie 
z literaturą, które dla lokalnej społeczności zorganizowali pra-
cownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej.

W pierwszej części o swojej fotograficznej pasji opowiedziała 
Barbara Litarska-Janiak. Zebranym zaprezentowała zarówno te 
znane, jak i mniej uczęszczane miejsca, które w swoich wędrów-
kach pieszych i rowerowych po Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej uchwyciła w obiektywie aparatu. 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z literaturą o typowo świątecznej tematyce. Poruszono szereg 
zagadnień związanych ze zwyczajami wielkanocnymi. Zarówno 
dawnymi, jak i tymi, które przetrwały do dziś.

Emeryci i renciści z Osin obchodzili jubileusz powstania swo-
jego koła.

Z tej okazji odbyło się spotkanie, podczas którego wójt Adam Taj-
ber, w towarzystwie radnego Michała Otrębskiego oraz ks. Pawła 
Lesiakowskiego, szefowej koła Grażynie Ponickiej wręczyli kwia-
ty, dyplom uznania oraz złożyli okazjonalne życzenia. 

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Materiały prasowe InPost

Adrian Biel, fot. Wikipedia

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

RADNI UCHWALILI NOWE OPŁATY
ZA ODBIÓR ŚMIECI

PRZY KONOPNICKIEJ MOŻE STANĄĆ PACZKOMAT.
WSZYSTKO W RĘKACH INTERNAUTÓW

OPOWIEDZĄ O BOHATERZE

MIŁOŚNICY LITERATURY
MAJĄ W GMINIE SWOJE
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

OD TRZECH LAT DZIAŁAJĄ 
NA RZECZ MIEJSCOWYCH 
SENIORÓW

podmioty. Najtańsza okazała się propozycja firmy Tamax z Sędzi-
szowa, która i tak zaoferowała 850 tys. zł. 

- Przedsiębiorstwa odbierające odpady żądają wyższych kwot, 
gdyż tłumaczą to przede wszystkim znacznym wzrostem cen za 
przyjęcie odpadów na wysypisko w Sobuczynie oraz podwyższe-
niem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. To dwa 
główne składniki, które powodują podrożenie systemu odbioru 
śmieci, a co się z tym wiąże także podatku dla mieszkańców - 
mówi Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Pracownicy samorządowi przypominają, że opłaty należy regulo-
wać do 25 dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiąza-
nie. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto gminy, w ka-
sie urzędy lub bezpośrednio u sołtysów.

w Rzejowicach. Za swoją aktywność w czasie Akcji „Burza” od-
znaczony został Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Trzykrotnie 
przeprowadzał akcje partyzantów na więzienie w Radomsku. Do-
wodził także operacjami podziemia Armii Krajowej w regionie.

W maju 1945 roku stanął na czele Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego, z którą to organizacją prowadził szeroką działalność an-
tykomunistyczną. Aresztowany w czerwcu 1946 roku, pół roku 
później został skazany na śmierć. Stalinowscy oprawcy wykonali 
na nim wyrok 19 lutego 1947. Kapitan „Warszyc” jest jednym z tych 
polskich bohaterów, których miejsce spoczynku do tej pory nie 
jest znane.
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Z początkiem kwietnia zakończyły się zebrania wiejskie, któ-
rych zadaniem było wyłonienie sołtysów i rad sołeckich na 
okres kadencji 2019-2023.

- Mieszkańcy pozytywnie ocenili działania podejmowane prze 
sołtysów w minionej kadencji - informuje Żaneta Matusiak 
z urzędu gminy.

Przez najbliższe cztery lata sołtysem Kamienicy Polskiej będzie 
Małgorzata Fazan. Grzegorz Kwiecień wygrał wybory w Rudniku 
Wielkim, Grażyna Ponicka w Osinach, a Zofia Grzyb w Wanatach. 
W Zawadzie sołtysem będzie Teresa Machnia, natomiast w Zawi-
snej Irena Kupczyk.

15 maja w Kamienicy Polskiej zawita mobilna pracownia mammo-
graficzna. Mieszkanki pomiędzy 50, a 69 rokiem życia będą miały 
okazje nieodpłatnie poddać się badaniu. 

Akcja realizowana jest w ramach populacyjnego programu wcze-
snego wykrywania raka piersi. Kobiety, które ukończyły pięćdzie-
siąty rok życia mogą wykonywać badanie nieodpłatnie, co dwa 
lata. Warto o tym pamiętać, bowiem wraz z wiekiem wzrasta ry-
zyko zachorowania na nowotwór. Badanie nie wymaga skierowa-
nia od lekarza, trwa zaledwie kilka minut i polega na zrobieniu 
czterech zdjęć rentgenowskich. Co ważne, jest całkowicie bez-
pieczne.

– Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem 
w zwalczaniu raka piersi – tłumaczy dr Małgorzata Cymerman 

Adrian Biel, fot. Jakub Misiak

Adrian Biel, fot. materiały prasowe Lux Med

DO GMINY PRZYJEDZIE MAMMOBUS. 
PANIE BĘDĄ MOGŁY BEZPŁATNIE ZBADAĆ PIERSI

WYBRALI SOŁTYSÓW

REKLAMA

z Lux Med, firmy której pracownia mammograficzna odwiedzi 
powiat. – To obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego 
z użyciem minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. 
W jego trakcie wykonuje się po dwa zdjęcia każdej piersi. Badanie 
pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych w bar-
dzo wczesnym etapie rozwoju. W czasie kiedy nie są one wyczu-
walne przez samą kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa 
szansę wyleczenia – podkreśla.

By móc się przebadać, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. 
Chęć uczestnictwa można zgłaszać przez stronę mammo.pl/for-
mularz lub dzwoniąc pod numer telefonu 58 666 24 44. Mobilna 
pracownia mammograficzna będzie czekała w godz. od 10 do 15 
przy przedszkolu obok urzędu gminy.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników 
z poprzednich badań, dlatego warto przynieść ze sobą dokumen-
tację medyczną z poprzednich mammografii.
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MINISTER GRZEGORZ TOBISZOWSKI:
W BRUKSELI TRZEBA WALCZYĆ O SWOJE

Z Grzegorzem Tobiszowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Energii oraz pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa 
rozmawiamy o jego starcie w wyborach do europarlamentu, czeka-
jących wyzwaniach i propozycjach dla regionu częstochowskiego.

Panie ministrze w przypadku sukcesu w wyborach 26 maja, z ja-
kim przesłaniem i strategią pojedzie pan do Brukseli?

Parlament Europejski to miejsce ścierania się różnych intere-
sów, narodowych czy branżowych. Trzeba w tej różnorodnej 
materii sprawnie się poruszać i dbać ze wszystkich sił i umiejęt-
ności o sprawy Polski. Dla mnie, ze względu na pełnione funkcje 
w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, kluczowe będą za-
gadnienia związane z energią, węglem i odnawialnymi źródłami. 
Słowem polityka energetyczna we wszystkich wymiarach. Będę 
także zabiegał o wspieranie lokalnych projektów, w tym Śląska 
i Częstochowy oczywiście.

Przebudowa bezpłatnej „gierkówki” na autostradę sprawi, że 
stracą na tym mieszkańcy gmin na północ od Częstochowy, 
z których wielu codziennie dojeżdża tą drogą do pracy.

W związku z planowaną budową odcinka A1 Częstochowa-Tuszyn 
po śladzie DK-1 pojawił się istotny temat połączeń z A1. Jest to 
sprawa szczególnie istotna dla gmin leżących na północ od Czę-
stochowy, gdyż planowany odcinek autostrady prowadzony szla-
kiem dotychczasowej DK1 może ograniczyć komunikacyjną do-
stępność, a tym samym możliwości rozwojowe tych gmin. Władze 
Częstochowy, powiatu częstochowskiego wspólnie z samorząda-
mi gmin subregionu północnego zabiegają o bezpłatną obwodni-
cę miasta oraz zapewnienie lepszych połączeń drogowych. Już od 
2008 roku samorządowcy kierują pisma do kolejnych rządów, aby 
przy projektowaniu i budowie autostrady uwzględnić oczekiwa-
nia mieszkańców. Nie chciałbym rozstrzygać czy możemy pokusić 
się o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie płatnych 
autostrad i wpisanie do niego obwodnicy Częstochowy, jako bez-
płatnej, bo to jest zadanie dla odpowiedniego ministra. Uważam 
jednak, że powinniśmy również w tej sprawie, wsłuchać się w głos 
mieszkańców, a ten chyba jest jednoznaczny. Trzeba w tej kwestii 
pogodzić oczekiwania użytkowników autostrady z oczekiwaniami 
lokalnych społeczności. Na razie, z tego co wiem, problemu nie 
ma, gdyż przejazd autostradą w tym miejscu jest bezpłatny.

Skoro jesteśmy przy drogach, to mam kolejny temat mianowicie 
kwestia budowy obwodnicy Kłomnic i dróg równoległych do au-
tostrady. Mieszkańcy obawiają się, że wprowadzenie odpłatno-
ści za przejazdy spowoduje, że ruch w dużej mierze przeniesie 
się na drogi lokalne lub krajowe biegnące przez gminy. 

Nie po to budujemy autostrady, aby ruch samochodowy kiero-
wać na drogi lokalne, tylko po to, aby ruch tranzytowy uspraw-
niać i dać regionowi nowe możliwości rozwojowe, a ruch lokalny 
uspokoić. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców gmin 
sąsiadujących z autostradami. Cały czas poruszana jest kwestia 
DK-91 w kierunku Kłomnic, którą kieruje się cały ruch. Jak się do-
wiedziałem, w tej chwili przez Kłomnice przejeżdża prawie 10 tys. 
samochodów na dobę, a według prognoz niebawem może on się-
gnąć 17,5 tys. pojazdów przejeżdżających przez tę gminę. Patrząc 
na natężenie ruchu samochodów, w tym ciężarowych, które jest 
obecnie w Kłomnicach, trudno nie myśleć o budowie dróg alter-
natywnych. Wiem, że uwolnienie Kłomnic od ruchu tranzytowego 
pozwoliłoby na poprawę estetyki centrum miejscowości, rozbu-
dowę lokalnego handlu, może terenów rekreacyjnych. Jest to, co 
prawda zadanie samorządów lokalnych, ale zdaję sobie sprawę, że 
czasem przerasta ono możliwości finansowe tych samorządów. 
Dlatego też powinniśmy myśleć o wsparciu finansowania budowy 
dróg w oparciu o środki unijne lub budżetu centralnego. 

Poprawa klimatu i jakości powietrza oraz rozwój gospodarki ni-
skoemisyjnej, to zagadnienia ważne w całym kraju. Znaczenie 
odnawialnych źródeł energii w rozwoju regionu częstochow-
skiego, gdzie branża przemysłowa współistnieje z rolnictwem 
i turystyką ma jednak szczególne znaczenie. Jakich działań mo-
żemy się spodziewać w tej kwestii?

Adrian Biel, fot. Ministerstwo Energii

Nasz kraj musi być niezależny energetycznie. To bezpieczeń-
stwo daje nam dziś węgiel, który jest prawdziwym stabilizatorem 
systemu energetycznego. Oczywiście sprawą ważną na najbliż-
sze lata jest rozbudowa infrastruktury gazowej oraz alternatyw-
ne źródła energii, w tym odnawialne. Takie będą najbliższe lata 
w naszej energetyce. Państwa czytelnicy w sporej części miesz-
kają w środowisku czystym ekologicznie, wśród łąk, lasów i pól. 
Chciałbym, aby wiedziały, że węgiel nie jest głównym czy nawet 
- jak to niektórzy przedstawiają - jedynym czynnikiem wpływają-
cym na powstawanie smogu. W znacznej części odpowiada za to 
palenie byle czym i w byle czym. Mam na myśli chociażby palenie 
plastików i innych śmieci w przestarzałych kotłach domowych. 
Troszczymy się o środowisko naturalne i pamiętamy, że musi-
my pielęgnować skarby naszego regionu, jakimi są Jura i szerzej 
cały okręg częstochowski. Jako kraj członkowski Unii Europej-
skiej jesteśmy zobowiązani do ograniczania udziału tego surowca 
w produkcji energii. I to robimy. Od 2005 roku na wsparcie OZE 
w Polsce wydano ponad 30 mld zł. Celem jest 15 proc. energii ze 
źródeł odnawialnych w 2020 roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści inaczej jednak myśli o źródłach energii niż poprzednicy. OZE 
i węgiel nie są dziś w Polsce wzajemną konkurencją, a uzupeł-
niającymi się partnerami. W planowanym miksie energetycznym 
wiodącą rolę odgrywać będzie węgiel. Strategia dla górnictwa 
zakłada stałe wydobycie na poziomie około 70 mln ton węgla 
rocznie, ale zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, więc 
procentowy udział energetyki konwencjonalnej w miksie będzie 
malał. Przy dzisiejszym rozwoju technologii tylko energetyka 
konwencjonalna może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne 
i niezależność kraju od dostaw zza granicy. Daje też czas źródłom 
odnawialnym na zwiększenie efektywności. Oba sektory wzajem-
nie się „motywują” w obszarze innowacyjności. To powoduje, że 
proces produkcji jest wydajniejszy, a produkt, jakim jest energia, 
jest tańszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Tylko taka sym-
bioza pozwoli na rozwiązanie szeregu aktualnych problemów, 
które stanowią dziś poważne wyzwanie dla tradycyjnych syste-
mów energetycznych takich jak niestabilność odnawialnych źró-
deł energii, nieelastyczność popytu i wytwarzania czy też brak 
możliwości magazynowania energii. 

Jakie programy dla regionu w nowej perspektywie finansowej 
zamierza wspierać Grzegorz Tobiszowski jako europarlamen-
tarzysta? Śląskie zostało uznane za region mało rozwinięty. Jak 
poprawić i podnieść konkurencyjność regionu?

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na przyjęty przez 
rząd premiera Mateusza Morawieckiego „Program dla Śląska”, 
który pokazuje potencjał tego regionu. Od razu też chciałbym 
podkreślić, że program nie dotyczy tylko Górnego Śląska, ale 
całego regionu, także ziemi bielskiej, częstochowskiej i Zagłębia 
Dąbrowskiego. W największym skrócie „Program dla Śląska” ma 
wzmocnić i wykorzystać istniejący w regionie potencjał rozwo-
jowy tak, by powoli, łagodnie zmieniać profil gospodarczy regio-
nu. Najważniejsze obszary to wzrost innowacyjności, przedsię-
biorczość, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, infrastruktura, 
energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast. Nie 
sposób omówić w krótkiej rozmowie całości zagadnienia, wspo-
mnę więc tylko o tym co bezpośrednio dotyczy czytelników. 
W województwie śląskim budowany jest obecnie 57-kilometrowy 
odcinek A1 od Pyrzowic do Częstochowy (węzeł Rząsawa) oraz 
drugi prawie 17-kilometrowy odcinek autostrady biegnący od 
Częstochowy do granicy z województwem łódzkim. Z pewno-
ścią obie inwestycje będą impulsem rozwojowym dla całego re-
gionu częstochowskiego. Ponadto, w ramach „Pakietu dla miast 
średnich”, realizowany jest cykl spotkań przedinwestycyjnych dla 
samorządów tych miast. Z województwa śląskiego projekty zgło-
siło szesnaście ośrodków miejskich w tym z północy wojewódz-
twa jak Częstochowa, Lubliniec i Myszków. W ramach programu 
wsparcia dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych przewidziane 
jest dofinansowanie takiego oddziału ratunkowego w Częstocho-
wie. „Program dla Śląska” realizowany jest już w regionie od kil-
kunastu miesięcy. Łączna wartość ujętych w nim przedsięwzięć 
ma wzrosnąć z ponad 42 mld zł do 55 mld zł, z czego wydano już 
około 21 mld zł. Te fakty i liczby jasno wskazują, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości widzi potrzeby regionu, przeznacza na progra-
my ogromne środki. Dodatkowe wsparcie z funduszy unijnych to 
już zadanie europarlamentarzystów. Mieszkańcy mogą być pewni 
mojego w tym względzie wielkiego zaangażowania.

Dziękuję za rozmowę.



z Garnka, Kłomnic, Rzerzęczyc Skrzydlowa i Zdrowej. Chętni mo-
gli skosztować także dań wielkanocnych w typowo śródziemno-
morskim klimacie.

Tegoroczny jarmark zgromadził ponad dwudziestu wystawców 
rękodzieła. To była także dobra okazja, by w ramach akcji „Słodka 
Gmina Kłomnice” promować lokalne miody. Tradycyjnie nie za-
brakło i części rozrywkowej. Uczestnicy obejrzeli występy mażo-
retek oraz rodzeństwa Mileny i Bartosza Bąk. Okazję do prezen-
tacji miały również zespoły Klepisko, Zdrowianki, Garnkowianki, 
Senioritki, Kłomnickie Płomyczki czy Kumosie. Nie zabrakło po-
kazów sztuk walki i tańca towarzyskiego.

W KŁOMNICACH
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DUŻE ZAINTERESOWANIE JARMARKIEM 
W KŁOMNICACH 

Na początku miesiąca w hali sportowej w Kłomnicach odbył się 
Jarmark Wielkanocny. To cykliczne wydarzenie charakteryzują 
nie tylko wyborne świąteczne przysmaki, ale również występy 
artystyczne, pokazy i konkursy.

Ta cykliczna impreza przygotowywana jest co roku przez gmin-
ny ośrodek kultury, urząd gminy i miejscową podstawówkę, któ-
ra na potrzeby przedsięwzięcia udostępnia swoją halę sportową. 
Za przygotowanie potraw, których mieszkańcy mieli możliwość 
kosztować do woli, odpowiadały panie z kół gospodyń wiejskich 

W pierwszą niedzielę kwietnia, w mieszczącej się w siedzibie 
lokalnego GOK-u galerii „Na Korytarzu”, miał miejsce wernisaż 
zbiorowej wystawy Pracowni Malarskiej Pakamera.

Dzieła wykonane zostały z wykorzystaniem różnych technik ma-
larskich, choć dominują głównie farby akrylowe, olejne i pastele. 

- Każdy artysta miał okazje pokazać swój charakter prac, który 
w wielu przypadkach jest już wykształconym, twórczym stylem 
- komentuje Katarzyna Sosnowska, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach. 

Jak tłumaczy, w działalności pracowni chodzi właśnie o to, by po-
szukiwać, eksperymentować i realizować artystyczne cele. We-
dług szefowej ośrodka kultury, to dlatego zaprezentowane prace 
charakteryzuje tak szeroka różnorodność. Pejzaż przeplata się 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

NADCHODZI OKAZJA,
BY SOBIE POSTRZELAĆ

Szykuje się kolejna, tym razem już czwarta odsłona Otwartego 
Turnieju Strzeleckiego z Broni Pneumatycznej im. Wojciecha 
Ruszkowskiego.  

Celem turnieju, który co roku swoim patronatem obejmuje wójt 
Piotr Juszczyk, jest nie tylko promowanie gminy i samej dyscypli-
ny, ale również integracja jej miłośników. Organizowane wydarze-
nie to także forma uczczenia pamięci Wojciecha Ruszkowskiego, 
pasjonaty i popularyzatora strzelectwa sportowego w regionie 
częstochowskim.

Uczestniczyć w nim mogą zawodnicy bez względu na płeć. Obo-
wiązują trzy kategorie wiekowe. Dla osób do 14 roku życia, tych 
w wieku od 15 do 18 lat oraz kategoria open dla wszystkich peł-
noletnich. 

Jak informują organizatorzy, zawodnik może startować tylko 
w jednej z dwóch konkurencji. Należy więc samemu ocenić swo-
je umiejętności i wybrać czy lepsze w danym przypadku będzie 
strzelanie z karabinu pneumatycznego czy też z pistoletu. Każdy 
będzie miał możliwość oddania pięciu próbnych strzałów. Kolejne 
trzydzieści będzie już podlegało ocenie przez sędziów.

W kategorii open uczestników obowiązuje opłata startowa w wy-
sokości 10 zł, natomiast w dwóch pozostałych - 5 zł. Turniej bę-
dzie miał miejsce 12 maja na terenie strzelnicy pneumatycznej 
mieszczącej się przy szkole w Kłomnicach. Wtedy też będą przyj-
mowane zapisy. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 9. 
Dla najlepszych zawodników przewidziano puchary, medale oraz 
dyplomy.

Adrian Biel, fot. Pixabay

OBRAZY ARTYSTÓW Z PAKAMERY DOSTĘPNE JESZCZE PRZEZ MIESIĄC

REKLAMA

z surrealizmem czy abstrakcją. 

- Poprzez zestawienie w jednej ekspozycji tak różnych prac, na-
sze oko się nie nudzi i każdy, nawet wymagający odbiorca sztuki 
znajdzie coś dla siebie. W kuluarach słyszałam, że przenikające 
się, migocące kolory ukazane w tematyce naturalistycznej, jak 
i abstrakcyjnej, znalazły uznanie pośród gości oglądających wy-

stawę - przekonuje dyrektor Sosnowska. 

Prace Beaty Bugały, Ingridy Gajdy, Jana Milca, Zdzisława Matu-
siaka, Elżbiety Matuszczak, Anny Sztonder, Teresy Pluty, Teresy 
Tuzinowskiej, Anny Worwąg i Teresy Zatoń oglądać można do 
końca maja.



NIE ŻYJE DRUH MODERSKI.
MIAŁ 89 LAT

13 kwietnia na wieczną służbę odszedł harcmistrz Jędrzej Mo-
derski. Wychowanek Szarych Szeregów i mieszkaniec gminy, 
od 1945 roku nierozerwalnie związany z lokalnym harcer-
stwem.

Jędrzej Moderski urodził się 18 marca 1930 roku. W 1945 roku 
podjął naukę w Gimnazjum Mechanicznym w Częstochowie. 
Wtedy też wstąpił do drużyny prowadzonej przez druha Hen-
ryka Makowskiego. W międzyczasie organizował swoją własną, 
której pełnoprawnym instruktorem został zaledwie kilka mie-
sięcy później. 

Prowadził ją do momentu rozwiązania struktur harcerskich 
w 1949 roku. Siedem lat później, po odrodzeniu harcerstwa, 
wrócił na stanowisko i odbudował drużynę sięgając po narybek 
z nowego pokolenia. Obowiązki drużynowego tej formacji pełnił 
do 1965 roku. Harcerzami byli także jego dwaj bracia.

Jędrzej Moderski był także absolwentem Państwowego Liceum 
Mechanicznego przy Zakładach Henryka Cegielskiego. Tam 
uzyskał maturę. Zaraz po tym rozpoczął pracę w dziale pasz-
portyzacji częstochowskiej huty, gdzie doczekał zasłużonej 
emerytury.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
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W UBIEGŁYM ROKU CLEO, W TYM AFROMENTAL

8 czerwca odbędzie się kolejna odsłona Festiwalu Folklorystycz-
nego „Zza Miedzy”. W roli głównej gwiazdy na scenie pojawi się 
grupa Afromental. Organizowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kłomnicach festiwal stał się już uznaną marką na arenie 
folkowych eventów w regionie.

- Wielką wagę przywiązujemy do promocji folkloru. Przegląd ze-
społów ludowych okraszony topowymi elementami pop-kultury 
tworzy prawdziwą mieszankę wrażeń i emocji. Połączenie trady-
cji z nowoczesnością to formuła, która się sprawdza. W ubiegłych 
latach na festiwalu pojawiały się prawdziwe tłumy mieszkańców. 
Promujemy dziedzictwo lokalności, rękodzieło i nasze produkty, 
a przy okazji milo spędzamy czas, dobrze się bawimy i integruje-
my naszą społeczność. Atrakcji nie zabraknie. Zapraszam wszyst-
kich bardzo serdecznie – mówi wójt Piotr Juszczyk.

W ubiegłym roku na imprezie zaprezentowało się siedemnaście 
zespołów. Do tegorocznej edycji właśnie wystartowały zapisy. 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja. Wszelkich informacji 
udziela koordynatorka przeglądu Marta Gonera, z którą można 
skontaktować się pod numerem tel. 34 333 68 30.

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

MINISTER OD ENERGII ODWIEDZI KŁOMNICE

Na zaproszenie wójta Piotra Juszczyka do gminy zawita Grze-
gorz Tobiszowski, wiceszef Ministerstwa Energii.

Polityk do Kłomnic przyjedzie 11 maja. Oprócz typowo roboczej 
wizyty w planach jest także spotkanie z mieszkańcami.

Adrian Biel
- Nie na co dzień się zdarza, że gminę odwiedza gość tej rangi. 
Tym samym serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych 
problematyką związaną choćby z odnawialnymi źródłami energii 
- zachęca wójt Juszczyk.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach. Początek zaplanowano na godz. 17.
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Charakteryzuje go wysoki poziom artystyczny. Na festiwalach 
niezmiennie zajmuje czołowe miejsca i zdobywa szereg nagród. 
Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska obchodzi w tym roku jubi-
leusz 20-lecia istnienia.

Grupa powstała w maju 1999 roku. Od początku kieruje nią Do-
rota Sitek, solistka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny. Na przestrzeni lat przez zespół przewinęło się blisko 
czterdzieści osób. Od jakiegoś czasu śpiewaczki występują w sta-
łym składzie. W szeregach formacji doszukać się można takich 
nazwisk jak Edwarda Frania, Zofia Gębuś, Helena Kocik, Joanna 
Nalewajka, Krystyna Sosna, Leokadia Seta, Ola Szczepańska, Ga-
briela Kościelniak, Monika Bator i Danuta Szymanek.

Od początku swego istnienia Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska 
prezentował głównie rodzimy folklor, ale w repertuarze można 
było znaleźć też pieśni śląskie, lubelskie, rzeszowskie czy kaszub-
skie. Panie wielokrotnie brały udział w przeglądach folklorystycz-
nych „Wici” w Chorzowie, „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, Juraj-
skim Przeglądzie Folklorystycznym w Kłobucku i Częstochowie 
oraz trzykrotnie w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Grupa gościła także w Regio-
nalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie śpiewanie” im. Adolfa Dygacza 
w Piekarach Śląskich oraz w Międzynarodowym Przeglądzie Pie-
śni Śląskich w Koszęcinie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 

- Ogromnym uznaniem darzymy nieustanne wysiłki pań, aby 
zachować i przekazywać kulturę naszych przodków. Mamy na-
dzieję, że prowadzona działalność stanie się źródłem inspiracji 
dla młodszych pokoleń, zachęci do twórczego działania. Serdecz-
nie dziękuję i gratuluję wszystkim paniom, które reprezentowały 
i nadal śpiewająco reprezentują naszą gminę, a także ich opie-
kunom, którzy od początku istnienia zespołu dbali o jego rozwój 
- mówi Jerzy Żurek, wójt Konopisk.

Dwudniowe obchody Święta Gminy Konopiska rozpoczną się od 
nadania miejscowemu stadionowi lekkoatletycznemu imienia 
Ireny Szewińskiej, a zakończą je atrakcje z okazji Dnia Dziecka.

Choć tegoroczną edycję zdominują wydarzenia o typowo rekre-
acyjno-sportowym charakterze, to zadowolone z programu po-
winny być także te osoby, które w imprezach plenerowych bar-
dziej cenią walory muzyczne. Całość przedsięwzięcia odbędzie 
się na terenach przy zalewie „Pająk”.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Adrian Biel, fot. Pixabay

DWIE DEKADY
ZE ŚPIEWEM

GMINA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB UHONORUJE
WYBITNĄ LEKKOATLETKĘ

- Nasze gminne święto rozpoczniemy uroczyście w sobotę 1 
czerwca. W trakcie wydarzenia odbędzie się między innymi uro-
czysta ceremonia nadania Stadionowi Lekkoatletycznemu w Ko-
nopiskach imienia Ireny Szewińskiej - relacjonuje Iwona Lisek, 
zastępca wójta Jerzego Żurka.

Wspomniana ceremonia połączona zostanie z mityngiem lek-
koatletycznym oraz wystawą poświęconą nietuzinkowej sports-
mence, autorstwa jej męża Janusza. W planach jest także piknik 
i koncert rockowego zespołu Big Day.

- Zależy nam na promocji sportu, zdrowego stylu życia, spędza-
nia wolnego czasu na świeżym powietrzu, rywalizacji fair play 
i dobrej zabawie. Chcemy namówić do udziału całe rodziny, tym 
bardziej, że tego dnia będzie także okazja do spotkania wielu wy-
bitnych olimpijczyków - zachęca wicewójt Lisek.

Nazajutrz organizatorzy zapraszają z kolei mieszkańców do świę-
towania Dnia Dziecka. Obiecują, że będzie wiele animacji, a tak-
że gier i zabaw na świeżym powietrzu, połączonych z atrakcjami 
przygotowanymi przede wszystkim z myślą o najmłodszych.
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Z najmłodszym wójtem w powiecie częstochowskim i rekordzistą 
jeśli chodzi o skalę poparcia społecznego w ostatnich wyborach sa-
morządowych, rozmawiamy o wyzwaniach na obecną kadencję. 

Panie wójcie, co w tym roku zadzieje się w gminie? Na jakich 
inwestycjach skoncentrowaliście siły i środki?

Przyszła wiosna, więc tradycyjnie ruszamy z inwestycjami dro-
gowymi. Planujemy wykonać kilka kilometrów nowych nakładek 
asfaltowych na drogach gminnych, między innymi w Mstowie, 
Siedlcu, Krasicach, Kobyłczycach czy Zawadzie. Szykujemy się 
również do drugiego etapu modernizacji ulicy Starowiejskiej 
w Jaskrowie. To duża inwestycja, na którą dostaliśmy prawie 1,5 
mln zł dofinansowania z urzędu marszałkowskiego w ramach tzw. 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie nie tylko nowa 
nawierzchnia, ale tak naprawdę pełna modernizacja z odwodnie-
niem terenu. W ubiegłym roku wykonaliśmy pierwszy etap, czy-
li chodnik oraz prace przygotowawcze do odwodnienia. W tym 
chcemy skończyć, zamknąć te prace nakładką bitumiczną, żeby 
wszystko ładnie wyglądało. Zazębia się to z zadaniem, prowa-
dzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który 
koryguje geometrię skrzyżowania ulicy Starowiejskiej z drogą 
wojewódzką DW 786, jak również w wykonanym w ubiegłym roku 
zagospodarowaniem skweru vis a vis szkoły w Jaskrowie. Te trzy 
inwestycje współgrają ze sobą, a kiedy je skończymy, wyłoni się 
spójny obraz zagospodarowanej przestrzeni publicznej w cen-
trum Jaskrowa. Z planowanych przedsięwzięć drogowych w 2019 
roku muszę tutaj wymienić również ulicę Pogodną w Wancerzo-
wie czy Strażacką w Kucharach, gdzie już rozstrzygnęliśmy prze-
targi i do 30 czerwca chcemy zakończyć te inwestycje. Opraco-
wujemy też nowe dokumentacje projektowe, między innymi na 
drogę Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu. Ponadto, jak co roku, 
mamy w planie budżetu zabezpieczone finanse na wykonanie do-
budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy oświetlenia ulicz-
nego. Te potrzeby zawsze są, bo i mieszkańców nam przybywa. 
Budują domy, wprowadzają się, więc gmina w ramach posiada-
nych środków co roku po kolei rozbudowuje infrastrukturę.

Ważnym tematem będzie jeszcze termomodernizacja szkół. Pie-
niądze na to otrzymaliście już w zeszłym roku. Część prac miała 
być wykonana podczas tegorocznych ferii...

Takie były pierwotne założenia. Termomodernizacja szkół w Ma-
łusach Wielkich i w Mstowie to inwestycja za ponad 2,5 mln zł. 
Mamy na to dofinansowanie, ponad 2 mln zł z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych. W Małusach Wielkich zakres 
jest bardzo szeroki. Wykonamy między innymi nową elewację 
i docieplenie ścian zewnętrznych, wymienimy okna, źródło ciepła 
i system centralnego ogrzewania w środku, w tym montaż no-
wych grzejników. W Mstowie również modernizacji ulegnie in-
stalacja centralnego ogrzewania z nowymi grzejnikami. Źródłem 
ciepła w mstowskiej szkole będzie nowy kocioł gazowy, a w Ma-
łusach Wielkich kocioł grzewczy na pellet. Opóźnienie wynikło ze 
zmian w projekcie. Złożyliśmy wniosek do urzędu marszałkow-
skiego o zmianę, z racji tego, że pierwotnie w szkole w Mstowie 
planowany był kocioł na pellet. Natomiast w Mstowie mamy sieć 
gazową. Montaż kotła na gaz spowoduje, że sama eksploatacja 
będzie dla szkoły znacznie wygodniejsza. Zgodę z Katowic do-
staliśmy, zaktualizowaliśmy dokumentację projektową i przygo-
towujemy się do ogłoszenia przetargów, oddzielnie dla każdej 
z placówek. Myślę, że do końca października obie inwestycje będą 
zakończone.

Wspomniał pan o nowych mieszkańcach. Gdyby pokusił się pan 
o ocenę, to jak wyglądają te liczby na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat?

Gmina Mstów rośnie w siłę. W ostatnich dziesięciu latach przy-
było nam około siedmiuset mieszkańców. W 2007 było trochę po-
nad dziesięć tysięcy, a teraz zbliżamy się już do jedenastu tysięcy 
osób. Są to migracje z samej Częstochowy oraz okolicznych gmin, 
ale również i z Górnego Śląska. Ludzie kupują działki w celach 
mieszkaniowych, jak również i typowo rekreacyjnych. Przyjeż-
dżają i wypoczywają, ciesząc się pięknymi walorami turystycz-
nymi, jakie oferuje gmina Mstów. Uchwalając trzy lata temu plan 
zagospodarowania przestrzennego otworzyliśmy sporo terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe. Oczywiście my, jako samorząd, 
musimy zapewnić niezbędną infrastrukturę, ale te wydatki się 
szybko zwracają, bo każdy nowy mieszkaniec będzie u nas płacił 

Adrian Biel, Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

podatki. Gmina stale się więc rozwija, z czego się bardzo cieszę.

Ale czasami są to niemałe wydatki. Jedną z głównych pozycji na 
ten rok jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. Na 
jakim jest ona etapie?

Przygotowaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową. 
W montażu finansowym to zadanie rozłożyliśmy sobie na dwa 
lata. Oczywiście z racji jego ogromnej skali, przede wszystkim fi-
nansowej. Ale to inwestycja niezmiernie ważna. Obecnie oczysz-
czalnia pracuje na sto procent swojej wydajności, a chcemy pod-
łączać kolejne miejscowości. W tej chwili czynią to mieszkańcy 
Latosówki, ale w planach już są kolejne. Bez rozbudowy oczysz-
czalni tak naprawdę nie możemy dalej ruszyć. Z pewnością bę-
dziemy się starać o pieniądze zewnętrzne - unijne czy pożycz-
ki lub dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do końca przyszłego roku 
chcemy tę inwestycję zamknąć, by myśleć o kolejnych etapach 
rozbudowy kanalizacji w gminie.
 
Mówił pan o termomodernizacji szkół, ale elementy gospodarki 
niskoemisyjnej chcieliście wdrożyć również instalując OZE bez-
pośrednio w gospodarstwach mieszkańców.

Plan gospodarki niskoemisyjnej realizujemy sukcesywnie co 
roku. W pierwszej kolejności dotyczy to obiektów użyteczności 
publicznej, jak szkoły czy remizy.  W tym roku planujemy mię-
dzy innymi termomodernizację kolejnej remizy OSP, tym razem 
w Małusach Małych. Jednostka obchodzić będzie ładny jubileusz 
35-lecia działalności, także w ramach środków gminy ten grun-
towny lifting chcemy wykonać. Szacuję, że inwestycja zamknie 
się w kwocie około 70 tys. zł. Wykonamy również audyt energe-
tyczny dla potrzeb termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zawadzie, która obchodzi niedługo jubileusz 
100-lecia istnienia. Co do OZE, to jedyne co mogę powiedzieć na 
ten moment jest to, że czekamy. Wspólnie z gminą Rędziny zło-
żyliśmy wniosek w konkursie unijnym. Chcemy wykonać instala-
cje na około dwustu budynkach, ale rozstrzygnięcie konkursu się 
przedłuża. Nie mamy wpływu na procedury Urzędu Marszałkow-
skiego w Katowicach. Trzeba sobie też zdawać sprawę, że to duży 
konkurs. Wpłynęło wiele wniosków, na około 800 mln zł, a pula 
wynosi 10 proc. tego. Także nie wszyscy dostaną pieniądze. Pod-
chodzę do tematu optymistycznie, ale spokojnie. Słyszałem, że 
lada moment ma pojawić się lista rankingowa.

Zmieńmy trochę temat. Przez kraj przetoczył się powszechny 
strajk nauczycieli. Jak poradziliście sobie z tą sytuacją?

U nas nie strajkowały szkoły w Jaskrowie, w Kucharach i przed-
szkole w Wancerzowie. W pozostałych był strajk. Oczywiście, 
zgodnie z przepisami, dyrektorzy placówek zapewnili opiekę 
nad uczniami. Generalnie dzieci chyba cieszyły się, że jest strajk 
i w większości nie przychodziły do placówek. Dla rodziców był 
to pewnie jakiś kłopot, jeżeli nie mieli z kim zostawić swoich po-
ciech. Natomiast tym uczniom, którzy pojawiali się w szkole, or-
ganizowane były zajęcia świetlicowe, sportowe czy też inne. Za to 
odpowiadał każdy dyrektor placówki.

W tym roku temat oświaty jest problematyczny w niemal każ-
dym samorządzie. Prognozy subwencji, które przyszły w ubie-
głym roku, nie pokryły się z rzeczywistymi, ostatecznymi i spo-
ro niższymi wskaźnikami z lutego roku bieżącego. Rząd przeleje 
mniej pieniędzy na konto urzędu niż to zapowiadał wcześniej?

Gmina Mstów dużą wagę przywiązuje do wychowania i edukacji. 
Chcemy, by dzieci miały zapewniony jak najlepszy start. By sys-
tem oświatowy jak najlepiej funkcjonował. Jako samorząd wydaje-
my na oświatę około 13 mln zł, z czego około 4 mln zł dokładamy 
z własnych środków. Czyli jak widać, subwencji oświatowej nie 
wystarcza. Z punktu widzenia samorządu najlepszym rozwiąza-
niem byłoby, gdyby sprawy finansowe związane z wynagradza-
niem nauczycieli prowadził specjalistyczny organ rządowy, a sa-
morząd zaopiekowałby się wtedy placówkami. Jestem pewien, że 
standard infrastruktury szkolnej byłby na najwyższym poziomie. 
Ale na tę chwilę ten model jest nierealny. Temat oświaty poru-
szany jest niemal na każdym spotkaniu w ramach posiedzeń 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów czy też na Konwencie Wój-
tów i Burmistrzów ŚZGiP. Burmistrzowie i wójtowie rozmawiają, 
przedstawiając propozycje dla władz rządowych, jak można by tę 
kwestię poprawić czy też usprawnić. Bo tak naprawdę z Warsza-
wy nie widać, co się dzieje w Mstowie, Kłomnicach, Rędzinach 
czy nawet w Katowicach. A jestem pewien, że wszystkim wła-
dzom, i centralnym i samorządowym, zależy na rozwoju naszej 
młodzieży.

A jak wygląda u was temat śmieci? To obecnie jedna z większych 
bolączek gmin w regionie. Ceny za odbiór drastycznie wzrosły 
w całym kraju, co w naturalny sposób wymusiło podwyżkę po-
datku śmieciowego w samorządach.

Powiem szczerze, że i przed nami stoi to wyzwanie. Obecnie obo-
wiązująca umowa z przedsiębiorstwem odbierającym od miesz-
kańców odpady wygasa w lipcu. Przygotowujemy się do nowego 
przetargu. Sytuacja na rynku nie wygląda kolorowo. Skokowo 
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wzrosła cena za składowanie odpadów na wysypiskach i tzw. 
opłata marszałkowska. Przedsiębiorstwa mają dużo wyższe kosz-
ty. To powoduje wzrost cen, które w przetargu proponują firmy 
odbierające odpady. Są nawet takie, które zrywają z gminami do-
tychczasowe, wieloletnie umowy, bo po prostu taniej wyjdzie im 
zapłacić karę umowną niż realizować kontrakt na dotychczaso-
wych zasadach. Tak ten system skonstruowano, że musi się on 
bilansować z wpływów od mieszkańców. Gmina nie może i nie 
ma prawa nic dokładać. Rozmawiam z włodarzami okolicznych 
gmin i wszystkie w tym roku musiały ten podatek podnieść, bo po 
prostu cena za odbiór i zagospodarowanie śmieci bardzo wzro-
sła. Jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że i u nas te opłaty dla 
mieszkańców będą wyższe. Zrobimy jednak wszystko, by były one 
jak najmniej dotkliwe.

Te decyzje będzie musiała podjąć rada gminy. Jak w tej kadencji, 
po tych kilku miesiącach, układa się współpraca?

Jestem bardzo zadowolony. Rozmawiamy i dyskutujemy o po-
trzebach poszczególnych miejscowości. Jest duże zrozumienie 
sytuacji. Radni wiedzą, że wszystkich potrzeb nie da się zrealizo-
wać w ciągu jednego roku. Myślę, że każdy z nich będzie się mógł 
po tych pięciu latach pochwalić wymiernymi efektami działań 
w swoim środowisku. Sztuką jest tak skonstruować budżet i plany 
na te pięć lat kadencji wójta i rady gminy, by gmina się rozwijała, 
a inwestycje w poszczególnych obszarach zazębiały się w skali 
całej gminy i były potrzebne oraz aprobowane przez mieszkań-
ców. To nam się udało w kadencji 2014-2018 i jestem pewien, że 
w obecnej też się uda.

Ostatnio wypłynęły pewne kontrowersje związane z osobą pań-
skiego kontrkandydata na urząd wójta z ostatnich wyborów, 
pana Kubata. W przestrzeni publicznej zarzuca on, że władze 
gminy utrudniają mu korzystanie z jego obywatelskich praw. 
Podczas jednego ze spotkań w urzędzie interweniowała nawet 
policja.

Podświadomie czułem, że temat Krzysztofa Kubata mnie nie omi-
nie. Nie chciałbym się odnosić do jego osoby, bo to by było z mojej 
strony niezręczne. Policja pojawiła się w czasie organizowanego 
szkolenia dla sołtysów. Nie było to otwarte posiedzenie kolegial-
nych organów gminy, jak na przykład sesja rady, a robocze spo-
tkanie – szkolenie, na którym przekazywana była im wiedza nie-
zbędna do sprawowania tej ważnej funkcji. Pan Kubat chciał się 
na spotkanie dostać i zabierać głos, pomimo że nie jest sołtysem. 
No nie tędy droga. Trzeba szanować pracę i czas innych ludzi. 
Wolałbym, by swoją energię spożytkował dla rozwoju gminy, na 
pomysły, które stałyby się widoczne i realizowane w tej kadencji. 
Ja jestem otwarty. „Bicie piany”, bo tak to określam, czy zakłó-
canie działalności rady gminy i urzędu do niczego nie prowadzi.

W urzędzie pojawiła się nowa postać. Na stanowisko zastępcy 
powołał pan Małgorzatę Grabowską.

Nie ukrywam, że panią Małgorzatę już wcześniej chciałem zaan-
gażować w pracę na rzecz naszej gminy. Jest bardzo doświadczo-
nym pracownikiem w administracji. Dwadzieścia pięć lat pracy 
w wydziale mienia Urzędu Miasta Częstochowy, na kierowni-
czych stanowiskach, jest tu najlepszą rekomendacją. Meryto-
rycznie odpowiada za dział gospodarki komunalnej. Myślę, że po 
objęciu przez Adama Markowskiego mandatu radnego powiatu, 
której to funkcji nie może łączyć z pracą w urzędzie, to jest wła-
ściwy wybór. Małgorzata Grabowska jest fachowcem, a przy tym 
mieszkanką naszej gminy. Takich osób nam potrzeba.

To tak niemal na koniec, nawiązując trochę to tej gospodarki. 
Jak na przestrzeni pana rządów zmieniła się sytuacja finansowa 
gminy. Jakie jest jej zadłużenie? Wzrosło czy zmalało?

W tej kwestii dużo się zmieniło. Wykonując szereg niezbędnych 
zadań w minionej kadencji nie szaleliśmy z kredytami. Wiele 
inwestycji realizowanych było przy dużym udziale środków ze-
wnętrznych, co pozwoliło nam nie zaciągać pożyczek i znacznie 
zmniejszyć zadłużenie. W 2014 roku, na moim starcie, zadłuże-
nie gminy Mstów wynosiło około 13,5 mln zł. Na koniec roku 2018 
jest to już tylko około 8,5 mln zł, także sytuacja gminy jest bardzo 
stabilna i bezpieczna. Planujemy kolejne spłaty starych kredytów. 
Nie wykluczam, że w przyszłości na duże zadania, jak na przykład 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, wspomożemy się 
preferencyjną pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach, z racji tego, 
że jest w dużej części umarzalna, z przeznaczeniem na kolejne in-
westycje ekologiczne. Budżet roczny gminy w tej chwili to około 
45-50 mln zł. Co roku na wydatki inwestycyjne przeznaczamy od 
8 do 12 mln zł. W tym roku planujemy zainwestować 12-15 mln zł, 
jeżeli oczywiście wszystko pójdzie po naszej myśli. Plany są am-
bitne, w większości realne do zrealizowania. Uważam, że stabilnie 
prowadzimy gospodarkę finansową gminy, szanując i oglądając 
każdą złotówkę „z dwóch stron”. Mieszkańcy to dostrzegają i są-
dzę, że doceniają.

Macie bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców. Jakie kluczo-
we wydarzenia artystyczne w tym roku planujecie?

Nie samą pracą żyje człowiek. Staramy się, by nasi mieszkańcy 
mogli korzystać z oferty kulturalnej czy rozrywkowej. A przed 
nami tradycyjnie już dwie największe imprezy, czyli 22 czerwca 
Mstowska Noc Świętojańska. Gwiazdą będzie Krzysztof Cugow-
ski, legendarny lider Budki Suflera, który obchodzi w tym roku 
piękny jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Będzie też Kuba 
Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar. Nie zabraknie przy tej okazji 
wielu imprez towarzyszących, które niezmiennie cieszą się po-
pularnością wśród mieszkańców. Natomiast 7 września, w drugą 
sobotę miesiąca, Święto Jabłka. Promujemy sady i hasło „Owoco-

wo w Mstowie”. Gwiazdą muzyczną z kolei będzie Robert Janow-
ski oraz grupa VOX, która też ma jubileusz pracy artystycznej. 
Z troszkę mniejszych wydarzeń, to jeszcze 14-15 czerwca odbę-
dzie się Piknik Rycersko-Archeologiczny na Grodzisku Gąszczyk. 
Robimy to specjalnie w połowie czerwca, by jak najwięcej dzie-
ciaków, tuż przed końcem roku szkolnego, mogło z tego wyda-
rzenia skorzystać. Będą pokazy rycerskie, warsztaty rękodzieła 
i rzemiosła. Super impreza, zapraszam. Na wszystkie nasze wy-
darzenia zapraszam oczywiście także mieszkańców powiatu czę-
stochowskiego i naszego regionu.

Dziękujemy za rozmowę.

REKLAMA
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REKLAMA

MSTOWSKI PRZEDSMAK WIELKANOCY
Okolice Wielkanocy są każdorazowo świetną okazją do zapre-
zentowania tradycji świątecznych, a przede wszystkim kulinar-
nego kunsztu pań z kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu 
częstochowskiego. Gospodarzem ekspozycji suto zastawionych 
i pięknie udekorowanych stołów była w tym roku gmina Mstów.

Zorganizowana uroczystość cieszyła się dużym zainteresowa-
niem nie tylko mieszkańców, ale również gości i włodarzy z oko-
licznych samorządów. Przybyli na nią też parlamentarzyści oraz 
reprezentanci władz z powiatu i województwa.

Zaproszonych przywitali wójt Tomasz Gęsiarz, Bernardetta 
Niemczyk, przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz Krzysztof Drynda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Mstowie. Część artystyczną uświetniły występy dzieci i mło-
dzieży z mstowskiej podstawówki, co wprowadziło obecnych 
w prawdziwie świąteczną atmosferę.

Potrawy, które zagościły na stołach, przygotowały panie z osiem-
nastu kół gospodyń wiejskich z terenu siedmiu gmin powiatu. Go-
spodarzy reprezentowały „Mstowianki”, a poza nimi można było 
degustować smakołyki gospodyń z Olsztyna, Janowa, Przyrowa, 
Dąbrowy Zielonej, Poczesnej i Rędzin. Pokarmy poświęcił ksiądz 
Dawid Kover, proboszcz miejscowej parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Imprezie towarzyszył także kiermasz rę-
kodzieła i świątecznych wyrobów.

 Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
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W KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 
ZGŁOSZONO PONAD STO PROPOZYCJI
Już po raz dziesiąty szkoła z Wrzosowej zorganizowała konkurs 
o zasięgu powiatowym - „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”. 
Wydarzeniu każdorazowo patronuje starosta częstochowski, 
dyrektor częstochowskiej delegatury śląskiego kuratorium 
oświaty i wójt Poczesnej. 

Jak podkreśla Agnieszka Całus, koordynator projektu, konkurs 
stwarza uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich umie-
jętności i uzdolnień, ale także służy podtrzymywaniu rodzimej 
tradycji nawiązującej do obrzędu wykonywania palm świątecz-
nych. 

- Zgodnie ze zwyczajem w palmach musiały znaleźć się zielone 
gałązki bukszpanu, barwinka, borówki i witki wierzbowe stano-

Adrian Biel

MŁODZIEŻ Z WRZOSOWEJ
MYŚLI O TYM, BY ZASIĄŚĆ
W POSELSKICH ŁAWACH

Już cztery razy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika we Wrzosowej brali udział w sesji Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży. W tym roku także zamierzają zakwalifikować się do pro-
jektu i pojechać na Wiejską.

Sejm Dzieci i Młodzieży to prowadzona od lat akcja, która ma na 
celu promocję parlamentaryzmu wśród młodszych obywateli. Po-
dobnie jak właściwe obrady izby niższej parlamentu, posiedzenie 
odbywa się w sali plenarnej. Z tą różnicą, że raz w roku. 

O zakwalifikowanie do udziału w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
uczniowie ze szkoły z Wrzosowej starają się już po raz kolejny. Na 
czym ta kwalifikacja polega?

- Każdego roku szkoły, które zgłoszą się do projektu muszą wy-
pełnić szereg zadań i dopiero po zdobyciu określonej liczby punk-
tów są zakwalifikowane do finału, którym jest udział w uroczystej 
sesji. Uczniom naszej szkoły do tej pory udało się to czterokrot-
nie, a w ubiegłym roku byli najlepiej ocenianą grupą młodych par-
lamentarzystów - informuje Aneta Nawrot z urzędu gminy. 

Tematem tegorocznych obrad SDiM to „Posłowie Sejmu II RP. Ich 
losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Lokal-
nie wybór padł na osobę Wacława Kobyłeckiego, polityka i działa-
cza społecznego z terenu powiatu częstochowskiego.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

- To poseł IV kadencji Sejmu II Rzeczypospolitej. Przyszło mu 
żyć w wyjątkowych czasach i brać udział w wydarzeniach, któ-
re ukształtowały naszą najnowszą historię. Wacław Kobyłecki był 
legionistą i piłsudczykiem, a w okresie II wojny światowej także 
żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, a także Armii Krajowej oraz 
więźniem Auschwitz i Mauthausen - relacjonuje Joachim Siejak, 
uczeń placówki z Wrzosowej.

Jednym z zadań, jakie postawiła sobie młodzież, było upowszech-
nienie dokonań Wacława Kobyłeckiego. W tym celu uczniowie 
opracowali jego monogram, skrupulatnie wykorzystując przy tym 
źródła archiwalne i dostępne opracowania. 

- Ze względu na parlamentarną i samorządową działalność Koby-
łeckiego wpadliśmy na pomysł zorganizowania spotkania z przed-
stawicielami naszego lokalnego samorządu. Na debatę o tym, jak 
współcześnie rozumiemy służbę Polsce zaprosiliśmy wójta, rad-
nych, pracowników samorządowych oraz rodziców - dodaje Julia 
Woźniak, podobnie jak Joachim Siejak zaangażowana w projekt. 
- Niewątpliwym atutem debaty była żywa lekcja historii i wiedzy 
o społeczeństwie, a ponadto okazało się, że to dobry sposób na 
zachęcenie młodych do aktywności w życiu publicznym. Mamy 
nadzieję, że efekty naszych działań okażą się skuteczne przy kwa-
lifikacji do projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży - podkreśla.

wiące symbol odradzającej się przyrody. Dopełnieniem całości 
były kolorowe wiosenne kwiaty, najczęściej wykonane z bibuły 
lub krepiny - przekonuje pedagog, którą w sprawnej realizacji 
tegorocznej edycji wspierały Milena Gagla, Agnieszka Woźniak 
i Nina Skowrońska.

Finalnie zgłoszono 104 palmy z 28 placówek rozmieszczonych na 
terenie dziesięciu gmin. Prace przyjechały z Blachowni, Często-
chowy, Kamienicy Polskiej, Kłomnic, Konopisk, Kruszyny, Myka-
nowa, Olsztyna, Poczesnej i Poraja.

- Wszystkie były niezwykle ciekawe, wykonane z wielką staranno-
ścią, różnorodnymi technikami plastycznymi i spełniały kryteria 
regulaminu konkursu. Dlatego komisja stanęła przed niełatwym 
zadaniem wyłonienia zwycięzców - relacjonuje Agnieszka Całus.

Oceny dokonano w czterech kategoriach wiekowych. Pierwsze 
miejsca przypadły Lenie Hadryś z Kusiąt, a także Ewie Bugale, Neli 
Matuszczyk i Michałowi Pulcerowi z Częstochowy. Jury przyznało 
też nagrodę specjalną dla przedszkola w Widzowie oraz szereg 
wyróżnień indywidualnych. 

- Wspomniany konkurs jest jednym z elementów działań profilak-
tycznych i edukacyjnych. Szkolny program wychowawczo-profi-
laktyczny Szkoły Podstawowej we Wrzosowej wpisuje się w zada-
nia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Do jego realizacji zaproszeni zostali także samo-
rządowcy, dyrektorzy szkół, parafie oraz inne podmioty, którym 
zlecone są zadania walki z nałogiem - podkreśla Renata Smędzik, 
sekretarz gminy.

WIELE GMIN, BY CHCIAŁO,
A POCZESNA MA. W HUCIE 
STAREJ B DZIAŁA JUŻ ŻŁOBEK

Jak podkreślają lokalni samorządowcy, uruchomienie placówki 
jest elementem jednego z szeregu realizowanych przez gminę 
działań prorodzinnych.

Dostosowanie pomieszczeń do wymogów opieki nad najmłodszy-
mi mieszkańcami kosztowało niemal 400 tys. zł. Znaczną część, 
bo sięgającą 167 tys. zł, udało się pozyskać w ramach dofinan-
sowania z resortowego programu Maluch Plus. W jego ramach 
rząd wspiera tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do trzeciego 
roku życia. 

Żłobek działa w budynku wielorodzinnym, który mieści się przy 
ulicy Bocznej 1. Działalność prowadzona jest w sześciu mieszczą-
cych się tam lokalach. Za pobyt dziecka w wymiarze do dziesięciu 
godzin dziennie rodzice co miesiąc muszą zapłacić 320 zł. Każda 
kolejna godzina to dodatkowy koszt sięgający 15 zł. Tyle samo, 
ile wynosi maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka 
w żłobku.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
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WDROŻYLI PŁATNOŚCI 
BEZGOTÓWKOWE

NAGRODZILI AUTORÓW NAJŁADNIEJSZEJ PISANKI, 
PALMY, KARTKI ŚWIĄTECZNEJ I STROIKA

STARTUJĄ Z REMONTEM DRÓG W SYGONTCE

Przyrów dołączył do grona samorządów, które oferują swoim 
mieszkańcom możliwość bezgotówkowych rozliczeń wszelkich 
danin publicznych i opłat na rzecz gminy.

Kasa przyrowskiego urzędu została wyposażona w terminal ob-
sługujący karty płatnicze, jak i płatności telefonem. Co istotne, 
petenci nie poniosą z tytułu takiej formy usługi żadnych dodatko-
wych opłat, wynikających chociażby z prowizji bankowych. Uiścić 
będzie można każdą kwotę. Nie ma bowiem minimalnego progu 
jej wysokości, poniżej którego dokonanie transakcji nie będzie 
możliwe.

– Cieszę się, że system bezgotówkowych rozliczeń w końcu za-
czął działać i w naszym urzędzie. To nie tylko pewien wymóg cza-
sów i symbol nowoczesności, ale przede wszystkim korzyści oraz 
niebywałe ułatwienie dla mieszkańców, którzy szybko, wygodnie 
i bezpiecznie będą mogli regulować wszelkie zobowiązania w sto-
sunku do gminy – mówi wójt Robert Nowak.

Urząd gminy wyłonił wykonawcę dwóch dróg gminnych w Sy-
gontce. Za kwotę nieco ponad 1,85 mln zł inwestycję wykona fir-
ma Bitum z Lipia Śląskiego.

Oprócz przebudowy dwóch szlaków o łącznej długości prawie 
jednego kilometra, miejscowość zyska również miejsca parkingo-
we. Łącznie pod ten cel wybrukowanych ma zostać 501 m². Przy 
drogach, które mają mieć szerokość 5,5 m powstaną chodniki 
oraz 54 zjazdy na posesje. Wykonawca wyreguluje infrastrukturę 

11 kwietnia w sali przyrowskiej OSP odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród z okazji dziesiątej edycji powiatowego konkursu 
plastycznego, którego motywem przewodnim była Wielkanoc.

Tradycyjnie nad tym wydarzeniem patronat objął starosta czę-
stochowski Krzysztof Smela, wójt Przyrowa Robert Nowak oraz 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

 Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Piotr Biernacki

podziemną, wybuduje prawie 270 metrów kanału deszczowego 
czy 64 metry przykanalików. Ponadto wyposaży infrastrukturę 
w dwanaście kompletów studzienek ściekowych oraz dziewięć 
studni rewizyjnych. Po jego stronie będzie leżało również za-
dbanie o oznakowanie poziome oraz montaż trzydziestu znaków 
drogowych.

Znaczna część przedsięwzięcia pokryta będzie środkami unijny-
mi. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich urząd kierowany 
przez wójta Roberta Nowaka jeszcze w ubiegłym roku pozyskał 
przeszło 1,4 mln zł. Prace mają się zakończyć do końca września.

Małgorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie.  

Uroczystości towarzyszyła degustacja potraw wielkanocnych, 
a także prezentacje artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży 
ze szkoły w Woli Mokrzeskiej. Organizatorzy przewidzieli rów-
nież warsztaty florystyczne dla pań z kół gospodyń wiejskich oraz 
pokonkursową wystawę prac.

ZA UNIJNE ŚRODKI 
ZREALIZUJĄ ZADANIE, 
KTÓRE MA POPRAWIĆ 
KSZTAŁCENIE W GMINIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów będzie reali-
zować duży projekt edukacyjny. Organizacji udało się zdobyć na 
niego pieniądze unijne.

Stowarzyszenie prowadzi szkoły podstawowe w Zalesicach i Woli 
Mokrzeskiej. Na początku kwietnia urząd marszałkowski opubli-
kował zaktualizowane wyniki konkursu, w którym do podziału 
było kilka milionów złotych na poprawę kształcenia ogólnego na 
terenach wiejskich województwa.

Na liście do dofinansowania znalazł się warty prawie 128 tys. zł 
przyrowski projekt „Dobra szkoła. Lepsza Przyszłość”. Wsparcie 
unijne wyniesie w tym przypadku ponad 115 tys. zł.

 Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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