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AUTOSTRADA OD CZĘSTOCHOWY 
PRZEJEZDNA W TYM ROKU?
GDDKIA NIE TRACI NADZIEI

WICEPREZES ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

29 kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
odstąpiła od umowy z konsorcjum Salini realizującym budowę 
autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia. Zaczęła 
równocześnie poszukiwania nowego wykonawcy 21-kilometro-
wego odcinka obwodnicy Częstochowy. Ma on zostać wyłoniony 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Urzędnicy liczą, że proce-
durę uda się szybko zakończyć, by do końca roku udostępnić 
kierowcom główny ciąg trasy prowadzącej od Częstochowy 
w kierunku Katowic.

Budowa obwodnicy Częstochowy od kilku miesięcy tkwi w mar-
twym punkcie. Na placu budowy niemal nic się nie dzieje. Nie ma 
ani budowlańców, ani sprzętu. Odcinek, który miał być oddany 
jesienią tego roku, jest zaawansowany dopiero w 60 proc. To 
najmniejszy poziom ukończenia w relacji pomiędzy Pyrzowica-
mi a Częstochową. Na trzech pozostałych, od południa miasta do 
Pyrzowic, roboty zrealizowane są bowiem w przedziale od 85 do 
93 proc.

Zamiast postępu robót był protest firm, które świadczyły usługi 
jako podwykonawcy. Generalny wykonawca zalegał im z wielo-
milionowymi płatnościami. Te zaczęła regulować bezpośrednio 

Piotr Biernacki, fot. GDDKiA
sama instytucja. Opóźnienia w harmonogramie i nie wypełnianie 
zapisów dotyczących realizacji kontraktu stały się główną przy-
czyną zerwania umowy z Salini przez Dyrekcję.

– Pierwszego dnia po zakończeniu przerwy zimowej wręczyliśmy 
wezwanie do poprawy, w którym szczegółowo wskazaliśmy, ja-
kie roboty wykonawca musi zrealizować w ciągu kolejnych trzy-
dziestu dni. Firma nie zrealizowała prac, do których zostawała 
wezwana. W związku z tym, na podstawie zapisów umownych, 
GDDKiA nabyła prawo do odstąpienia od umowy, z którego sko-
rzystała – tłumaczy Jan Krynicki, jej rzecznik. – Naszym celem 
jest jak najszybsze wznowienie robót na odcinku autostrady A1 
pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachow-
nia. W związku z tym rozpoczęliśmy procedurę wyboru wyko-
nawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia – dodaje.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, Dyrekcja chce udostęp-
nić kierowcom główny ciąg trasy od Częstochowy do Pyrzowic 
jeszcze w tym roku. Nowy wykonawca w pierwszej kolejności 
ma zabezpieczyć przed zniszczeniem to, co do tej pory zrobio-
no. Chodzi głównie o obiekty mostowe. Dokończy także roboty 
ziemne i ułoży nawierzchnię.
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej oraz budżetu województwa. Koszt takiego sprzę-
tu to ponad 760 tys. zł.

W przypadku Kłomnic dofinansowanie wyniesie ponad 560 tys. 
zł. Około 200 tys. zł dorzuci strażakom gmina.

– Bardzo się cieszę, że się udało pozyskać te pieniądze. Druhowie 
bardzo długo o niego zabiegali, no i w końcu będzie. Oby dobrze 
służył i niósł pomoc mieszkańcom w chwilach zagrożenia. A tych 
niech będzie jak najmniej – mówi Piotr Juszczyk, wójt Kłomnic.

Nieco więcej zewnętrznych środków trafi do OSP w Przyrowie. Ta 
niewielka gmina wyasygnuje tylko 50 tys. zł. Swoją część dołożą 
również ochotnicy.

– To będzie drugie, nowe auto dla strażaków z Przyrowa. W ubie-
głym roku udało się doposażyć jednostkę w samochód typu lek-
kiego. Teraz jest jeszcze lepiej. Gratuluję druhom z całego serca. 
Można rzec, że to kolejny, bardzo miły akcent jubileuszowego 
roku 650. rocznicy lokacji Przyrowa – cieszy się Robert Nowak, 
włodarz gminy (na zdjęciu z prawej).

Promesy na zakup samochodów otrzymały w sumie czterdzieści 
trzy jednostki z województwa śląskiego.
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NA TEREN POWIATU TRAFIĄ TRZY NOWE, ŚREDNIE 
WOZY RATOWNICZO-GAŚNICZE

DEBATOWALI W STAROSTWIE O KULTURALNYM ZACHOWANIU. 
KRZYSZTOF SMELA: DOBRE SŁOWO TO OBECNIE DEFICYTOWY DAR

Trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu 
otrzymały promesy na zakup nowych samochodów. Auta trafią 
do Zawady w gminie Kłomnice, Przyrowa i Kruszyny.

Wręczone 9 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Kato-
wicach gwarancje finansowe mają wspomóc zakup aut typu 
średniego. Pieniądze pochodzić będą z Narodowego Funduszu 

W ramach projektu “Dzień Dobrego Słowa” w starostwie odbyła 
się konferencja, podczas której przybliżono uczestnikom ideę 
propagowania zasad kulturalnego zachowania, szacunku dla ję-
zyka, poprawnej wypowiedzi i sprawności komunikacyjnej.

Dzień Dobrego Słowa to autorska propozycja, którą od 2011 roku 
wdrażają w życie psycholog Iwona Majewska-Opiełka i Katarzyna 
Domańska.

- To projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program 
logodydaktyki. Inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym 
i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem 
do słowa. Celem projektu jest budowanie odpowiedzialności za 
słowo, kształtowanie dobrej atmosfery i tworzenie pozytywnej 
energii dzięki używaniu poprawnego języka w sytuacjach dnia 
codziennego. Nadrzędną ideą projektu jest przekonanie, że dzię-
ki propagowaniu zasad kulturalnego zachowania, szacunku dla 
języka polskiego, dbaniu o czystość i poprawność wypowiedzi 
dzieci i dorosłych, świat może być lepszy. Założeniem projektu 
jest uczynienie każdego 13. dnia miesiąca Dniem Dobrego Słowa - 
tłumaczą autorki tej koncepcji.

Częstochowską konferencję zorganizowała Urszula Podsiad-Je-
ziorska, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Częstochowie. Jak podkreślała w trakcie trwania tego 
wydarzenia, w swojej pracy stara się, aby w codziennej komuni-
kacji padało jak najwięcej słów pozytywnych, przemyślanych i od-
powiedzialnych. 

- Uczymy szacunku do drugiego człowieka – podkreślała Pod-
siad-Jeziorska.

Z kolei Krzysztof Smela, starosta częstochowski zauważył, iż po-

Piotr Biernacki, fot. OSP Przyrów

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
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– Tym samym umożliwimy kierowcom ominięcie Częstocho-
wy i włączenie się do dalszego odcinka A1 w kierunku Katowic. 
Przed końcem sierpnia planujemy udostępnić do ruchu blisko 37 
km autostrady, od węzła Częstochowa Blachownia do Pyrzowic. 
Pozwoli to kierowcom jadącym na południe Polski lub dalej do 
Czech znacząco skrócić czas podróży i ominąć Częstochowę – 
informuje Krynicki.

Czy ten termin jest realny? GDDKiA pomimo wielu zawirowań na 
inwestycji podchodzi do sprawy optymistycznie.

– Szybkie rozpoczęcie powyższej procedury jest możliwe mię-
dzy innymi dzięki wcześniejszemu monitoringowi inwestycji oraz 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, na co wykorzystaliśmy 
okres przerwy zimowej. Teraz przechodzimy płynnie i bez zbęd-
nej zwłoki do dalszych działań – zapewnia rzecznik.

AUTOSTRADA OD CZĘSTOCHOWY PRZEJEZDNA W TYM ROKU? 
GDDKIA NIE TRACI NADZIEI

rozumiewanie się między ludźmi w przestrzeni publicznej jest na 
coraz słabszym poziomie. 

- Musimy podjąć szybko czynności zaradcze. Dobre słowo to 
obecnie deficytowy dar, deficytowa umiejętność - ubolewał sa-
morządowiec.

Anna Kunicka, wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humani-
stycznej i propagatorka akcji poruszyła natomiast temat budowa-
nia relacji. Przekonywała, że podstawą są te z samym sobą oparte 
na budowaniu poczucia własnej wartości. Przybliżyła również 
Efekt Pigmaliona – odmianę samospełniającej się przepowiedni 
po raz pierwszy zidentyfikowaną przez socjologa Roberta Mer-
tona. 

- Polega to na spełnianiu się pozytywnego oczekiwania wobec 
kogoś dlatego, że to pozytywne oczekiwanie sobie wytworzyli-
śmy - mówiła.

W PRZYSZŁYM MIESIĄCU
ZAGRAJĄ PODCZAS IV
POWIATOWEGO PRZEGLĄDU 
ORKIESTR DĘTYCH

Muzycy z okolicznych gmin zjadą się 23 czerwca do Dąbrowy 
Zielonej. Tym razem to tam odbędzie się kolejna edycja reakty-
wowanego w 2016 roku i cieszącego się niesłabnącą popularno-
ścią przeglądu.

Ubiegłoroczna odsłona zgromadziła ponad trzystu wykonawców 
z siedmiu orkiestr z terenu powiatu. Publiczność, która licznie 
wzięła udział w tym przedsięwzięciu, zarówno wysoko oceniła 
poziom organizacyjny jak i artystyczny kunszt samych uczestni-
ków. W konsekwencji, starosta Krzysztof Smela zdecydował się 
na stałe wpisać to wydarzenie w kalendarz cyklicznych imprez, 
jakie w ciągu roku przygotowuje kierowany przez niego urząd. 

- Głównym założeniem przeglądu jest to, by orkiestry nasze-
go powiatu ze sobą nie rywalizowały, lecz aby zaprezentowały 
własny dorobek artystyczny, wymieniły zdobyte doświadczenie, 
a tym samym nadal prężnie się rozwijały - tłumaczy ideę kon-
tynuacji cyklu Patryk Jeziak, rzecznik Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie.

Adrian Biel
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W KOLEJNYCH OŚMIU SZKOŁACH W POWIECIE POWSTANĄ ZIELONE PRACOWNIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach rozstrzygnął piąty już konkurs na utworzenie 
ekologicznych klas w placówkach oświatowych województwa 
śląskiego.

Z przeznaczonej w tym roku puli 3 mln zł uda się zrealizować 
osiemdziesiąt siedem projektów. Z tego rozdania pieniądze trafią 
do sześciu gmin powiatu częstochowskiego, które zmodernizują 
pracownie w ośmiu szkołach. Dotacje wyniosą łącznie ponad 230 
tys. zł.

– Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pra-
cowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycz-
nych. Nadesłane wnioski oceniono biorąc pod uwagę pomysł na 
zagospodarowanie pracowni, w tym wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetykę, kreatywność czy innowacyjność roz-
wiązań – podkreślają urzędnicy WFOŚiGW.

Komisja konkursowa oceniała również różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz samą zasadność ich 

STARTUJE KONKURS, W KTÓRYM PULA NAGRÓD 
SIĘGA 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Rusza dziesiąta edycja Konkursu Fotograficznego „Piękno Ziemi 
Częstochowskiej”. Chętni, którzy chcieliby wziąć w nim udział, 
na zgłoszenie swoich prac mają czas do końca września. Patro-
nat nad wydarzeniem objął starosta Krzysztof Smela.

Konkurs ma na celu propagowanie czynnego wypoczynku, a tak-
że szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach ziem powiatu często-
chowskiego. 

- Nasz powiat jest największym w województwie śląskim, co daje 
ogrom możliwości i pole do popisu dla umiejętności artystycz-
nych. Zachęcamy zatem wszystkich miłośników fotografii do 
odkrywania atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych oraz archi-
tektury i zabytków ziemi częstochowskiej - mówi Patryk Jeziak, 
rzecznik Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Pixabay zakupu. Finalnie laureatami zostały więc samorządy Blachowni, 
Dąbrowy Zielonej, Kłomnic, Konopisk, Mstowa i Mykanowa.

Pierwszy z nich zrealizuje projekt w podstawówce w Łojkach. Po-
wstanie tam ekopracownia pod nazwą „Świat zaklęty w wodzie”. 
Dąbrowa Zielona, która także otrzymała maksymalne wsparcie 30 
tys. zł, dotację przeznaczy na szkołę Podstawową im. Władysława 
Broniewskiego.

24 tys. zł trafi do placówki w Jaskrowie, gdzie władze Mstowa za-
inwestują w „Żywioły Ziemi”. O 4 tys. zł więcej przyznano Konopi-
skom, którym dofinansowano zadanie w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza.

Po dwa projekty natomiast wykonają samorządy Kłomnic i Myka-
nowa. Przyznane środki w wysokości niemal po 60 tys. zł pozwolą 
w pierwszym przypadku utworzyć zielone pracownie w Garnku 
i Rzerzęczycach, natomiast w drugim – w Kocinie Starym i Bo-
rownie.

Jak podsumowują urzędnicy WFOŚiGW, dotychczas Fundusz 
przeznaczył ponad 8,5 mln zł na utworzenie dwustu pięćdziesię-
ciu zielonych pracowni w województwie.

Organizatorzy konkursu przewidzieli dwie grupy wiekowe. Dla 
dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia oraz osób pełno-
letnich. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. 
Bezwględnie należy pamiętać o tym, iż prace konkursowe muszą 
zostać wykonane na terenie gmin powiatu częstochowskiego.

- Te przedstawiające miejsca spoza obszaru powiatu, w tym także 
samej Częstochowy, będą dyskwalifikowane - podkreśla rzecznik.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynie 30 września. Przed przy-
stąpieniem do konkursu warto zapoznać się z jego regulaminem, 
który dostępny jest na stronie starostwa. Łączna pula nagród wy-
nosi 5 tys. zł, a najwyższa pojedyncza sięga 1 tys. zł. W kategorii 
dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia przewidziano na-
grody rzeczowe.  

 Znajdź nas i polub na

 facebook’u
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Jak to się stało, że kandyduje Pan do Par-
lamentu Europejskiego?

Henryk Kiepura: Propozycję startu otrzyma-
łem od Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-
-Kamysza. Odpowiedziałem, że jestem do 
dyspozycji. Moją kandydaturę jednogłośnie 
zatwierdził Zarząd Wojewódzki no i ostatecz-
nie Konwencja Krajowa, która odbyła się na 
Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Czy wybory do Parlamentu Europejskie-
go to szansa dla mieszkańców naszego 
regionu?

To ogromna szansa. Efekty ostatnich lat po-
kazały jak mocno zmienia się nasze otocze-
nie, nowe drogi, przedszkola, nowe autobusy, 
place zabaw, ścieżki rowerowe i wiele innych 
inwestycji realizowanych przez samorządy. 
Na szczególną uwagę zasługują opubliko-
wane niedawno informacje, że subregion 
częstochowski w skład którego wchodzą po-
wiat kłobucki, częstochowski, miasto Często-
chowa i powiat myszkowski oraz wszystkie 
gminy z tych powiatów, najlepiej w Polsce 
wykorzystuje środki z Unii Europejskiej. To 
świadczy o wielkim zaangażowaniu i zna-
komitej współpracy między naszymi samo-
rządowcami. Za tę współpracę i jej efekty 
chciałbym wszystkim podziękować, a szcze-
gólnie kolegom samorządowcom, z którymi 
pracuje w Komitecie Sterującym opiniującym 
te wszystkie inwestycje. Panu Prezydentowi 
Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi, 
Staroście Częstochowskiemu Krzysztofowi 
Smeli, Staroście Myszkowskiemu i Burmi-

HENRYK KIEPURA – STAROSTA KŁOBUCKI, WICEPREZES ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Z Krzysztofem Smelą, starostą częstochowskim

Jeden z nowych wozów bojowych dla strażaków

strzowi Myszkowa, a także Burmistrzowi Kło-
bucka Panu Jerzemu Zakrzewskiemu. 
  
Od wielu lat działa Pan społecznie w Ochot-
niczych Strażach Pożarnych. Czy strażacy 
mogą liczyć na wsparcie z Unii Europej-
skiej?

Tak. Nasi strażacy już korzystali z finansowego 
wsparcia na zakup sprzętu czy nowych wozów 
bojowych. Dzięki znakomitej współpracy Zarzą-
du Wojewódzkiego Związku OSP Wojewódz-
twa Śląskiego z ówczesnym marszałkiem Sta-
nisławem Dąbrową, ze starostą Krzysztofem 
Smelą czy Stanisławem Gmitrukiem, radnym 
Sejmiku Województwa Śląskiego, do jedno-
stek OSP z naszego terenu trafiło bardzo wiele 
sprzętu, wyposażenia i nowe samochody. To 
podnosi sprawność jednostek OSP i bezpie-
czeństwo mieszkańców. To wsparcie się stra-
żakom należy.

A jak u Pana z przygotowaniem do pełnienia 
tak poważnej funkcji posła do Parlamentu 
Europejskiego?

Myślę, że jest dobrze. Ukończyłem studia praw-
nicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach oraz studia podyplomowe 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego 
na kierunku – Fundusze Unii Europejskiej. Ta 
wiedza bardzo się przydała w pracy w samo-
rządzie. Dzięki zaufaniu mieszkańców czwartą 
kadencję jestem radnym powiatowym, a drugą 
kadencję starostą powiatu. Myślę że połącze-
nie wiedzy z nabytym doświadczeniem i kon-
taktami z wieloma ważnymi ludźmi może dać 

dla nas jako mieszkańców regionu częstochow-
skiego bardzo pozytywne efekty.

Chyba z żadnym prezesem PSL-u nie spo-
tykał się Pan tak często jak z Władysławem  
Kosiniakiem-Kamyszem?

To prawda, mamy doskonałe relacje. To młody, 
a już doświadczony polityk, wrażliwy społecz-
nie. to prezes Władysław Kosiniak-Kamysz 
jako minister pracy wprowadził 1000 zł na 
dziecko tzw. kosiniakowe. To Władysław Kosi-
niak Kamysz jako minister wprowadził najdłuż-
sze w Unii Europejskiej 52-tygodniowe urlopy 
rodzicielskie. To podstawy systemu wsparcia 
rodziny, które PSL wprowadził już kilka lat temu.

W regionie dawnego województwa czę-
stochowskiego prężnie działają organiza-
cje społeczne. Czy one też mogą liczyć na 
wsparcie?

Bardzo blisko współpracujemy ze wszystki-
mi organizacjami społecznymi. Sam od 30 lat 
działałam społecznie najpierw w ZMW, a  teraz 
w Związku OSP, wiec wiem jaki to obowiązek 
i poświęcenie tych wszystkich działaczy OSP, 
KGW, Ludowych Zespołów Sportowych, harce-
rzy, górników, ludzi kultury i wielu innych orga-
nizacji społecznych. Tym większe słowa uzna-
nia, bo to między innymi organizacje społeczne 
dbają o naszą tożsamość w Unii Europejskiej. 
Dbają o naszą kulturę i zwyczaje. Jako samo-
rządowcy wspieramy te społeczne działania 
i organizacyjnie i finansowo, bo uważam to 
wsparcie jako obowiązek władzy publicznej.

Dziękuję za rozmowę.

W rozmowie z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-
-Kamyszem (obok Stanisław Gmitruk, radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego)

Polscy strażacy w Parlamencie Europejskim to bezpieczeństwo mieszkańców 
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TRWA MODERNIZACJA BUDYNKU 
PRZY ULICY SIENKIEWICZA

SENIORZY UKOŃCZYLI SZKO-
LENIE I ODEBRALI TABLETY

REKLAMA

Jak podkreślają urzędnicy, dla mieszkańców Blachowni budy-
nek ten ma niezwykle istotne znaczenie. Stanowi jeden z cie-
kawszych elementów historii gminy.

- Lada chwila rozpocznie się kolejny etap w historii tego budyn-
ku. W przeciągu najbliższych tygodni, dzięki środkom z funduszy 
unijnych pozyskanym przez burmistrz Sylwię Szymańską, zakoń-
czy się jego modernizacja. Zadanie polega na przebudowie infra-
struktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktyw-
ności Obywatelskiej - mówi Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

Historia obiektu sięga 1870 roku. Na początku stanowił własność 
cara Mikołaja II Romanowa, później mieszkali tam zarządcy huty 

Zakończyły się szkolenia dla seniorów z terenu gminy w ramach 
Śląskiej Akademii Seniora. Kurs służył podniesieniu kompeten-
cji cyfrowych i praktycznej nauki obsługi komputera. Wszyscy 
uczestnicy, oprócz przydatnej wiedzy, otrzymali również na 
własność nowoczesne tablety.

Kursy realizowane są na terenie województwa śląskiego przez 
Fundację Partycypacji Społecznej. Projekt dedykowany jest ślą-
skim seniorom, którzy ukończyli 65 rok życia i mieszkają na te-
renie gminy, która uprzednio zgłosiła swój udział w projekcie. 
Dzięki burmistrz Sylwii Szymańskiej z bezpłatnych zajęć mogli 
skorzystać również blachowniańscy nestorzy.

Ideą fundacji jest, by szkolenia odbywały się w kameralnych, dzie-
sięcioosobowych grupach. Tak, aby trener mógł poświęcić uwagę 
każdemu uczestnikowi. Seniorzy spotykali się raz w tygodniu na 
cztery do sześciu godzin. Każdy z uczestników miał zapewniony 
sprzęt do nauki, a na zakończenie otrzymał tablet na własność. 
Kursanci uczyli się praktycznej obsługi komputera, tabletu, te-
lefonu, swobodnego i bezpiecznego poruszania po internecie, 
a przy tym samodzielności.

– Każdego dnia docierają do nas bardzo pozytywne sygnały od 
uczestników i prowadzących zajęcia – mówi Anna Szymaszkie-
wicz, prezes fundacji. – Od początku stawialiśmy na miłą, przy-
jazną atmosferę, która ułatwia naukę i pomaga przełamywać ba-
riery. Poziom i tempo prowadzonych zajęć dostosowaliśmy do 
potrzeb i możliwości seniorów. Zrezygnowaliśmy też z egzami-
nów, które wprowadzają niepotrzebny stres. Myślę, że takie po-
dejście zachęciło do wzięcia udziału w projekcie – dodaje.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

 Piotr Biernacki, fot. Shutterstock

w Blachowni. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili w bu-
dynku siedzibę SS, a po okresie hitlerowskiej okupacji zaadapto-
wano go na szkołę. Z początkiem lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku pałacyk myśliwski służył jako blok mieszkalny.

Teraz władze Blachowni planują uruchomić tam klub seniora, 
świetlicę dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia dla pań 
z koła gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i organizacji. Na pierw-
szy z projektów pozyskano niedawno 20 tys. zł z ministerstwa. 
Za te pieniądze zostanie zakupione wyposażenie klubu seniora.

- Obiekt stanowić będzie miejsce spotkań mieszkańców w celu 
wspólnej integracji oraz współpracy w działaniu na rzecz rozwoju 
całej gminy - podkreśla Paulina Głuszko.

PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET OBYWATELSKI WYSTARTUJE Z POCZĄTKIEM CZERWCA

Zaszczepiona przez burmistrz Sylwię Szymańską idea party-
cypacji społecznej będzie miała swą kontynuację i w tym roku. 
Z początkiem czerwca wystartuje po raz kolejny machina, 
w której mieszkańcy gminy będą mogli zgłaszać swoje propozy-
cje zadań do realizacji w roku 2020.

Do rozdysponowania na oddolne inicjatywy będzie kilkaset tysię-

Piotr Biernacki
cy złotych. O tym jak będzie wyglądać procedura zadecydowali 
radni na sesji 22 maja. To novum w stosunku do dotychczasowych 
zasad, kiedy program wdrażano zarządzeniami Szymańskiej.

- Analiza prawna dokumentacji związanej z wdrażaniem pro-
cedury i harmonogramem budżetu wykazała, że ze względu na 
nowelizację ustawy o samorządzie gminnym uregulowanie zasad 
przygotowania i jego wdrażania znalazło się w wyłącznych kom-

petencjach rady miejskiej – informuje włodarz Blachowni. - Naj-
wcześniej będziemy mogli wystartować więc około 6 czerwca. 
Nabory wniosków potrwają najprawdopodobniej do połowy lipca 
- dodaje.

W ubiegłym roku do budżetu obywatelskiego zgłoszonych zosta-
ło dwadzieścia dziewięć projektów, na łączną wartość 760 tys. zł.
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Jak co roku Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej przystą-
piło do ogólnopolskiej akcji, w ramach której placówki muze-
alne w całym kraju udostępniają zwiedzającym swoje wnętrza 
bezpłatnie lub co najwyżej za symboliczną opłatą.

W większych ośrodkach miejskich, w których organizowane jest 
to cykliczne przedsięwzięcie, 18 maja można było skorzystać na 
przykład z niebiletowanej komunikacji miejskiej, bezpłatnie od-
wiedzać kina czy galerie. Organizowano wernisaże, wystawy, 
warsztaty czy nocne spektakle teatralne. 

Wszystko to robione jest po to, by jak najszersze grono odbior-
ców zachęcić do korzystania z ofert instytucji kultury. Dla wielu 
osób Noc Muzeów to jedna z niewielu okazji, by móc zapoznać 
się ze zgromadzonymi eksponatami. To wydarzenie stanowi też 
doskonałą okazję do lepszego poznania własnej miejscowości i jej 
historii. 

O różnorodność wydarzeń towarzyszących lokalnej odsłonie 
wspomnianej akcji, systematycznie dbają także pracownicy Mu-
zeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej. Nie inaczej było i w tym 
roku, gdzie oficjalną inaugurację imprezy otworzył występ rodzi-
mej orkiestry dętej pod kierownictwem kapelmistrza Henryka 
Nowaka. 

Zwiedzający mieli okazję wziąć udział w otwarciu wystawy po-
święconej miejscowej OSP, której historię zaprezentowano na 
dawnych fotografiach. Przy okazji nie zabrakło również pokazów 
wozów strażackich jednostek z terenu gminy czy występu Zespo-
łu Folklorystycznego Kamienica. Po godz. 19 natomiast zaczęło 
się zwiedzanie indywidualne, które trwało do późnych godzin. 
W międzyczasie każdy mógł skosztować specjałów przygotowa-
nych przez z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

UPAMIĘTNILI ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA 
II WOJNY ŚWIATOWEJ. BYŁY KWIATY 
I PROGRAM ARTYSTYCZNY

NOC MUZEÓW W KAMIENI-
CY POLSKIEJ. CO ZORGANI-
ZOWANO TYM RAZEM?

DZIEŃ PATRONA STRAŻAKÓW TYM RAZEM
ŚWIĘTOWANO W OSINACH

Klaudia Sikora, do niedawna uczennica Liceum Ogólnokształcą-
ce w Kamienicy Polskiej, wybrana została najlepszym tegorocz-
nym absolwentem w gminie. Specjalną nagrodę wręczył jej z tej 
okazji wójt Adam Tajber.

Kilka tygodni temu uroczyście pożegnano uczniów klasy matural-
nej. Oprócz władz samorządowych i pracowników lokalnej oświa-
ty w ceremonii wręczenia świadectw uczestniczył między innymi 
wicestarosta Jan Miarzyński.

- Przypomnieliśmy sukcesy tegorocznych absolwentów na szcze-
blu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Najlepszym 
uczniom wręczono dyplomy - informuje Iwona Choła, dyrektor 
liceum.

Za aktywną współpracę podziękowano także rodzicom uczniów. 
Ci z kolei otrzymali listy gratulacyjne.

Adrian Biel

WÓJT DAŁ NAGRODĘ, A GRO-
NO PEDAGOGICZNE TYTUŁ 
NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA

8 maja przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Kamienicy Pol-
skiej odbyła się uroczystość z okazji zakończenia najkrwawsze-
go w dziejach konfliktu zbrojnego. 

Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandaro-
wych i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie pod pomni-
kiem delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki. 

- Nie zabrakło delegacji Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
niów Politycznych, władz gminy, pracowników samorządowych, 
kierownictwa szkół i placówek oświatowych, a także przedstawi-
cieli naszych seniorów, druhów z ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy czy uczniów - informuje Żaneta Matusik z urzędu 
gminy. 

Uroczystość zakończył występ patriotyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamie-
nicy Polskiej.

3 maja miała miejsce gminna uroczystość z okazji Dnia św. Flo-
riana. W wydarzeniu udział wzięły wszystkie miejscowe jed-
nostki OSP.

Całość zainaugurowano przemarszem oddziałów strażackich 
z placu OSP w Osinach do tamtejszej parafii św. Tomasza Aposto-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
ła, gdzie odbyło się nabożeństwo w intencji druhów. Ceremonii 
przewodniczył proboszcz ks. Paweł Lesiakowski. 

Po zakończeniu mszy, licznie przybyłym strażakom-ochotnikom 
z okazji ich święta życzenia i podziękowania za dotychczasową 
służbę złożyli wójt Adam Tajber oraz sołtys Grażyna Poniecka.
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     MRÓWKA CUP. LOKALNY 
PRZEDSIĘBIORCA ZORGANIZO-
WAŁ TURNIEJ DLA DZIECIAKÓW

     TO BĘDZIE JUBILEUSZ Z PRZY-
TUPEM. PŁOMYCZKI MAJĄ 25 LAT

2 maja kłomnicka hala sportowa stała się areną futbolowej ry-
walizacji dziecięcych drużyn. Były i sportowe emocje i nieogra-
niczone ilości pizzy.

Organizatorami historycznie pierwszej imprezy pod szyldem 
Mrówka CUP byli Mini Mrówka Garnek oraz UKS Akademia Spor-
tu Garnek. Początkowo miała się ona odbyć na świeżym powie-
trzu, na terenie obiektu w Rzekach Wielkich. Niekorzystne wa-
runki atmosferyczne wymusiły jednak jej przeniesienie pod dach. 
Tutaj na wysokości zadania stanął honorowy patron wydarzenia 
wójt Piotr Juszczyk, który udostępnił halę sportową w Kłomni-
cach.

Do piłkarskiej rywalizacji przystąpiło osiem drużyn. Cztery w ka-
tegorii żaków, czyli tych do lat dziesięciu, a kolejne stanowili mło-
dziki do lat trzynastu.

– Wszystkie mecze trwały po piętnaście minut, ale było to pięt-
naście minut pełne emocji i zaciętej rywalizacji. Jak na dobrych 
gospodarzy przystało „Mróweczki” niestety przegrały wszystkie 
mecze, ale za to goście odjechali w bardo dobrych humorach. Po 
zakończonych rozgrywkach był poczęstunek. Każdy z dziecia-
ków dostał tyle pizzy, ile tylko był w stanie zjeść i to była chyba 
największa nagroda dla wszystkich. Impreza była bardzo udana 
i wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że za rok odbędzie się jej dru-
ga edycja – mówi Kamil Klicz, współorganizator turnieju.

Dla wszystkich uczestników przygotowano również pamiątkowe 
medale oraz drobne upominki. A zwycięzcy wznieśli w górę oko-
licznościowe puchary.

Zespół Pieśni i Tańca Kłomnickie Płomyczki będzie obchodził 
w tym roku jubileusz 25-lecia. Z tej okazji o historii formacji 
powstanie dedykowane wydawnictwo, a później grupa da cykl 
koncertów w sześciu gminach, stowarzyszonych Lokalnej Gru-
pie Działania „Razem na Wyżyny”.

Projekt przygotowany przez działające przy kłomnickim ośrod-
ku kultury Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Dratwa zostanie 
wsparty środkami pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Instytucja pozyskała na niego 25 tys. zł.

– Planujemy wydać publikację zawierającą kompletną historię ist-
nienia zespołu, począwszy od roku 1994, a skończywszy na roku 
bieżącym. Książka ta zostanie zaprezentowana i wypromowana 
podczas koncertu jubileuszowego w Kłomnicach 27 października 
– informuje Katarzyna Sosnowska, dyrektorka GOK-u. – Będzie 
to również początek jubileuszowego tourne. Kolejne koncerty na 
obszarze gmin LGD, czyli Dąbrowy Zielonej, Miedźna, Kruszyny, 
Rędzin i Mykanowa odbędą się od marca do czerwca w przyszłym 
roku – dodaje.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

REWELACYJNY ŻUREK I ENERGETYCZNE 
SPOTKANIE. MINISTER TOBISZOWSKI
ODWIEDZIŁ SŁODKĄ GMINĘ KŁOMNICE

Na zaproszenie lokalnych władz gminę odwiedził wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski. Sekretarz stanu w resorcie energii odbył 
długą rozmowę z wójtem, zjadł żurek z seniorami w Nieznani-
cach, a także spotkał się z mieszkańcami w siedzibie GOK-u.

Grzegorz Tobiszowski do Kłomnic przyjechał w towarzystwie 
Tomasza Bednarka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Rafała Kan-
dziory, radnego wojewódzkiego i zarazem przewodniczącego ko-
misji rolnictwa i terenów wiejskich śląskiego sejmiku.

W pierwszej części wizyty goście spotkali się w urzędzie gminy 
z wójtem Piotrem Juszczykiem. Panowie poruszyli szereg tema-
tów dotyczących lokalnej problematyki, a także omówili szcze-
góły współpracy, między innymi w zakresie możliwości pozyski-
wania na rzecz gminy środków finansowych. Zarówno minister 
Tobiszowski, jak i prezes WFOŚiGW, zadeklarowali wolę konkret-
nej pomocy.

- Odbyliśmy rozmowy dotyczące wsparcia związanego z inwe-
stycjami jeśli chodzi o kanalizację. Wspólnie z instytucjami wo-
jewódzkimi będziemy starali się realnie pomóc w tym obszarze. 
Rozmawialiśmy też o projekcie dotyczącym rozwoju fotowoltaiki. 
Tym bardziej, iż niedługo wejdzie w życie nowa ustawa. Sporym 
wyzwaniem jest temat przebudowy DK91. Obiecuję czynić takie 
starania w tym zakresie, aby wykazać się skutecznością - pod-
kreślał.

Kolejnym punktem na trasie ministerialnych odwiedzin Tobi-
szowskiego były Nieznanice. Polityk zajrzał do remizy OSP, gdzie 
rozmawiał ze strażakami, a następnie w gronie seniorów w ich 
klubie skosztował lokalnego specjału.  

- Żurek był rewelacyjny - chwalił kulinarny kunszt pań z KGW. 
- W ogóle to było bardzo energetyczne i sympatyczne spotka-
nie. Już dawno nie widziałem tylu osób w jednym miejscu o tak 
pozytywnej aurze i uśmiechniętych twarzach - komentował na 
gorąco minister.

Adrian Biel, fot. Zbigniew Piksa

Grzegorz Tobiszowski spotkał się również z mieszkańcami w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. Omówił zagad-
nienia, którymi zajmuje się na co dzień w resorcie. Z kolei o pro-
gramach realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sporo przekazał 
jego prezes Tomasz Bednarek. 

- Serdecznie dziękuję panu wójtowi za zaproszenie, a państwu, 
że pomimo sobotniego popołudnia i pięknej pogody za oknem 
postanowiliście przyjść, by się ze mną spotkać - podsumował na 
zakończenie Tobiszowski.

Proszony o komentarz dodawał, że cieszy się iż miał możliwość 
rozmowy z mieszkańcami zarówno na tematy lokalne jak i polityki 
ogólnokrajowej. 

- Z bardzo pozytywnym zaskoczeniem przyjąłem informację 
o kierunku jaki obrała gmina w kontekście promocji pszczelar-
stwa. To może być świetne uzupełnienie bogactwa i potencjału 
naszego województwa. Śląskie jest regionem silnie przemysło-
wym. Mamy też wiele elementów turystycznych i oczywiście Ja-
sną Górę z całym jej bogactwem, a tu się nagle okazuje, że lokal-
ne władze zaczynają organizować u siebie pszczelarzy, wspierać 
ich i reklamować miody jako markę regionalną. To bardzo dobra 
informacja. Należy o tym mówić, promować to przedsięwzię-
cie i robić wszystko, by Słodka Gmina Kłomnice jak najlepiej się 
wszystkim kojarzyła - mówił.

Obiecywał, że o gminie nie zapomni także i w przypadku, jeśli 
wygra mające się odbyć lada chwila wybory do europarlamentu. 

- Jeśli tylko będzie taka wola to zawsze chętnie przyjadę. To też 
zresztą mówiłem wójtowi Juszczykowi. Mam taką zasadę, że sta-
ram się bywać w miejscach, gdzie wspólnie możemy coś dobrego 
zrobić. Tym bardziej, że jeśli się przyjeżdża i prosi mieszkańców 
o głos, to też należy być później lojalnym i pamiętać o danej spo-
łeczności - skwitował.



REKLAMA



W KONOPISKACH

12

Tegoroczne Święto Gminy Konopiska organizatorzy postanowi-
li połączyć z obchodami 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego w Województwie Śląskim oraz Gminnym Dniem Dziecka.

Impreza wystartuje 1 czerwca o godz. 14 i jak deklarują osoby, 
które czuwają nad całością przygotowań, atrakcje przewidziane 
na ten dzień potrwają aż do północy. Wszystko zacznie się od 
nadania Stadionowi Lekkoatletycznemu w Konopiskach imienia 
wybitnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej. W wydarzeniu, które po-
łączone będzie z odsłonięciem pamiątkowej tablicy, swój udział 
zapowiedziała plejada polskich olimpijczyków.

Godzinę później odbędzie się mityng lekkoatletyczny. W takich 
konkurencjach jak bieg na sto i czterysta metrów oraz skok w dal 
udział wziąć ma około stu dwudziestu zawodników. O godz. 16 
natomiast ruszą ogólnodostępne dla wszystkich zawody sporto-
wo-rekreacyjne. Kto chętny, wystarczy, że zgłosi swój udział tego 
dnia u sędziów. Jak obiecują pracownicy Gminnego Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Konopiskach, każdy uczestnik w ramach udzia-
łu otrzyma pamiątkę.

- Przewidujemy takie konkurencje jak podnoszenie ciężarów, 
szermierka, taekwondo olimpijskie, badminton, łucznictwo, piłka 
siatkowa plażowa, strzały do bramki, jeździectwo czy street ball - 
informuje Olga Muc z GCKiR.

Jak przekonują organizatorzy, podczas tej imprezy zawodnicy 
będą mogli nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale także 
pokonać pierwszy stres związany z występem przed szeroką 
publicznością.

Zawody składają się z dwóch spotkań. Pierwszy etap odbędzie się 
9 czerwca w Stajni Don Camillo w Konopiskach. Początek wyda-
rzenia, na które składać się będzie pięć konkurencji, zaplanowano 
na godz. 10. Drugie spotkanie, tym razem już finałowe, rozegrane 
zostanie na początku września w częstochowskiej Stajni Lamba-
da.

- Zawodnicy podczas tych spotkań będą zbierać punkty, któ-
re później zostaną zsumowane i na ich podstawie wyłonionych 
zostanie pięciu najlepszych zawodników w każdej konkurencji 

 
Pomiędzy 30 maja a 2 czerwca Konopiska gościć będą niepełno-
sprawnych sportowców z dwudziestu pięciu klubów. Zarówno 
z kraju, jak i zza granicy. Zawodnicy rozegrają turniej elimina-
cyjny do Mistrzostw Polski w Bocci.

Wypada mieć nadzieję, że podczas VIII Międzynarodowego Tur-
nieju Boccia Prometeus-CUP 2019 ekipa z Konopisk ponownie 
stanie na wysokości zadania i jednocześnie da przykład determi-
nacji w pokonywaniu ograniczeń. Czym charakteryzuje się dys-
cyplina, która tak aktywizuje osoby niepełnosprawne w gminie?

Boccia to najszerzej spopularyzowana w Polsce dyscyplina pa-
raolimpijska. Wywodzi się z Włoch i Francji, ale uprawiana jest 
w ponad pięćdziesięciu krajach świata. Kierowana jest przede 
wszystkim do osób z zaburzeniami centralnego układu nerwo-
wego jak mózgowe porażenie dziecięce czy zanik mięśniowy. Za-
wodnicy startują w pięciu kategoriach podzielonych pod kątem 
stopnia niepełnosprawności. Na czym to dokładnie polega?

– Boccia rozgrywana jest na boisku o wymiarach 12,5 na 6 metrów 
– wyjaśnia Edward Bałdyga, wiceprezes Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół Promete-
us, które organizuje wydarzenie. – Sprzęt jaki jest używany do 
rozgrywek to trzynaście niewielkich, wypełnionych granulatem 
bil. Jedna jest biała, sześć ma kolor czerwony. Tyle samo jest nie-
bieskich. Umieszczenie bili na płycie boiska odbywa się poprzez 
rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu w kształcie 
rynnym, który ma wspomagający charakter – dodaje.

Zawodnicy biorą udział w grze stojąc lub siedząc na wózku czy 
krześle. W rozgrywkach możliwy jest też udział asystenta wspie-
rającego tych zawodników, którzy wymagają pomocy drugiej 
osoby. Cel to wrzucenie na boisko białej bili, a następnie umiesz-
czenie przy niej jak największej ilości tych jednego koloru. Runda 
kończy się po wyrzuceniu wszystkich. Wówczas to sędzia ogła-
sza wynik będący sumą ilości bil jednego koloru, znajdujących się 
najbliżej tej białej. Cały mecz kończy się z kolei po czterech lub 
sześciu rundach.

– Boccia to przede wszystkim integracja – tłumaczy Edward Bał-
dyga. – To gra osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych różnej 
płci i w różnym wieku. To w dużej mierze walka z własnymi ogra-
niczeniami, ale także tolerancja, poszanowanie innych i przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu. To dyscyplina kształtująca 
sprawność fizyczną i poprawiająca wydolność organizmu – pod-
kreśla wiceprezes.

Tegoroczne eliminacje potrwają w sumie cztery dni. Pierwszy 
będzie miał charakter typowo organizacyjny. Zawodnicy zosta-
ną zakwaterowani, odbędzie się także trening. Nazajutrz, w samo 
południe nastąpi oficjalne otwarcie imprezy i pierwsze gry tur-
niejowe. Te kontynuowane będą 1 czerwca, a kolejnego dnia na-
stąpi podsumowanie całego wydarzenia, a następnie zawodnicy 
rozjadą się w swoje strony.

- To ważna międzynarodowa impreza dla sportowców z ciężką 
niepełnosprawnością fizyczną. Celem wydarzenia jest zaprezen-
towanie nowych talentów, wymiana doświadczeń, wzajemne po-
znanie się, porównanie wyników i przygotowanie się do innych 
wydarzeń europejskich i światowych. Jest to jednocześnie wspa-
niała promocja parolimpijskiej dyscypliny oraz promowanie na-
szej gminy - podkreśla Waldemar Trószyński, prezes Prometeusa 
i organizator turnieju.

Adrian Biel

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach

     CZY DRUŻYNA PROMETEUSA 
I TYM RAZEM ZAWŁADNIE
PODIUM?

PRZEZ DWA PIERWSZE DNI CZERWCA GMINA 
ZAMIERZA HUCZNIE ŚWIĘTOWAĆ

NADCHODZI KOLEJNA EDYCJA EQUICUP.
TO ZAWODY KONNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Decyzją władz wojewódzkich Konopiska otrzymają blisko 0,5 
mln zł na modernizację jednej z głównych dróg w gminie. Środki 
pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek miejscowych urzędników znalazł się na wysokiej, 26. 
pozycji na liście. Planowany termin realizacji całego zadania to 
grudzień bieżącego roku.

Piotr Biernacki, fot. shutterstock

     PRAWIE PÓŁ MILIONA
ZŁOTYCH NA PRZEBUDOWĘ 
DROGI PRZY CMENTARZU

Gmina szuka dzierżawcy zainteresowanego prowadzeniem 
działalności gastronomicznej na terenie Kompleksu Sportowo-
-Rekreacyjnego „Pająk”. 

Do wynajęcia jest działka o powierzchni 200 m² zlokalizowana 
przy drodze wojewódzkiej w Konopiskach. Urzędnicy chcą zna-
leźć przedsiębiorcę, który w tym miejscu od czerwca do końca 
sierpnia uruchomi gastronomię. 

Stawka za m² to koszt 5 zł netto. Teren posiada dostęp do łącza 
energetycznego, a szczegółowe informacje o przedmiocie dzier-
żawy można uzyskać w urzędzie gminy. Na oferty zawierające 
opis planowanej działalności lokalny samorząd czeka do 7 czerw-
ca.

Adrian Biel

     DO WZIĘCIA JEST TEREN 
POD GASTRONOMIĘ PRZY
POPULARNYM ZALEWIE

O godz. 20 z kolei sceną zawładnie grupa Big Day. Ten założo-
ny w 1992 roku zespół w swej stylistyce nawiązuje do rocka z lat 
sześćdziesiątych. Formacja popularność zdobyła nagrywając ta-
kie przeboje jak „W świetle i we mgle”, „Mój znak”, „Przestrzeń” 
czy „W dzień gorącego lata”. W sumie wydali dziewięć albumów 
studyjnych. 

Kolejny dzień otworzą zawody wędkarskie dla dzieci nad zale-
wem „Pająk”, które rozpoczną się o godz. 9 i wedle szacunków 
potrwają do południa. Z kolei na godz. 15 zaplanowano program 
muzyczno-lalkarski dla najmłodszych. Całość potrwa godzinę 
i realizowana będzie na terenie stadionu przy ulicy Sportowej. 
W tym samym miejscu przed publicznością zaprezentują się póź-
niej dzieci i młodzież ze szkół oraz przedszkoli z terenu gminy. 
Nie zabraknie występów dziecięcego zespołu ludowego Kono-
pielki, miejscowych mażoretek czy grup tańca nowoczesnego. 
 
- W tych dniach uruchomimy także park rozrywki. Będą dmu-
chańce, karuzele, automaty do gry. Wszystko oczywiście bezpłat-
nie. Pośród atrakcji nie zabraknie jazdy konnej, małej gastronomii, 
waty cukrowej czy popcornu - dodaje Olga Muc.
 
Patronat nad czerwcowym wydarzeniem objął marszałek woje-
wództwa Jakub Chełstowski.

- tłumaczy Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach.

Wspomniane wydarzenie miejscowa stajnia przygotowuje już po 
raz piąty i jak podkreślają organizatorzy tego przedsięwzięcia, 
każde cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno sa-
mych młodych jeźdźców, jak i miłośników sportów konnych.

- Dzięki takim amatorskim zawodom uczestnicy nabierają obycia 
na parkurze, pokonują własne słabości i uczą się zdrowej rywali-
zacji. Zachęcamy tym samym wszystkich lubiących spędzać czas 
na łonie natury oraz w towarzystwie zwierząt, aby przyszli i poki-
bicowali zawodnikom - przekonują.

Tegoroczny EquiCup odbędzie się pod patronatem starosty czę-
stochowskiego Krzysztofa Smeli, burmistrza Koziegłów Jacka 
Ślęczki oraz wójta Konopisk Jerzego Żurka.
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PONAD SETKA UCZNIÓW DOSKONALIŁA
SWOJĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

Z POCZĄTKIEM WAKACJI
ZAKOŃCZĄ REMONT DRÓG
W WANCERZOWIE I KUCHARACH

WYREMONTOWANO PIĘĆ
ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH. 
POŁOŻONO PRAWIE DWA
KILOMETRY NAWIERZCHNI

PRZEMARSZ, MSZA I OKOLICZNOŚCIOWE PRZEMÓWIENIA.
TAK W GMINIE UCZCZONO DZIEŃ ŚW. FLORIANA

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie we 
współpracy z urzędem gminy już po raz drugi zorganizowała 
Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpiecz-
ny”. Wydarzenie, w którym uczestniczyli funkcjonariusze stra-
ży pożarnej i policji oraz pracownicy pogotowia ratunkowego, 
rozpoczęło się od symulacji wypadku drogowego.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz 
podopiecznych przedszkoli. Miał przede wszystkim na celu roz-
powszechnianie oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętno-
ści z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

- Jego organizacji przyświecała także idea kształtowania wła-
ściwych postaw uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, ucze-
nia bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą oraz 
w czasie pożaru, jak i również zapobieganie wypadkom poprzez 
upowszechnianie zasad bezpieczeństwa czy popularyzowanie 
zagadnień związanych z ochroną zdrowia - wymienia Justyna 
Klimczak, która z ramienia szkoły zajmowała się koordynacją 
wspomnianego przedsięwzięcia.

Jak podkreślają pomysłodawcy, inicjatywa ta ma również za zada-
nie propagować bezpieczne zachowania na drodze, kształtować 
czynne postawy prospołeczne, rozwijać umiejętności organiza-
cyjne, komunikacyjne oraz przywódcze.

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, a sam 
konkurs składał się z dwóch części. Teoretycznej, mającej postać 
testu jednokrotnego wyboru oraz praktycznej. Test stanowiły py-
tania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który uczest-
nicy rozwiązywali drużynowo. Za przygotowanie zestawów pytań 
odpowiedzialny był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli „WOM” w Częstochowie, w porozumieniu z częstochow-
ską Stacją Pogotowia Ratunkowego. Część praktyczna natomiast 

Trwa modernizacja ulicy Pogodnej w Wancerzowie, a lada chwi-
la ruszy remont Strażackiej w Kucharach. W obydwu przypad-
kach prace potrwają do końca czerwca. 

Za przebudowę ulicy Pogodnej odpowiada firma Marmadex 
z Myszkowa. Zakres robót obejmuje remont istniejącej drogi na 
odcinku prawie 350 metrów. W ramach tego zadania zlecenio-
biorca zrealizuje roboty pomiarowe, podbudowę, a także na-
wierzchnię z kostki betonowej. Ponadto przedłuży istniejący 
przepust oraz wykona rów filtracyjny i studnię chłonną.

Jeśli zaś chodzi o drogę w Kucharach, to tutaj realizatorem bę-
dzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Myszków” 
z Żarek. Firma wyremontuje szlak na długości prawie 443 me-
trów. Szerokości ulicy będzie zmienna, kształtująca się pomiędzy 
trzema, a czterema metrami. W ramach zadania spółka zajmie 
się robotami pomiarowymi i rozbiórkowymi. Wykonana zosta-
nie podbudowa z kruszywa kamiennego, wzmocnienie gruntu 
z wykorzystaniem cementu, a także frezowanie i ułożenie dwóch 
warstw asfaltobetonu. Wykonawca zagospodaruje również przy-
legły teren. Zadba o jego właściwe ukształtowanie, plantowanie, 
uzupełnienie ziemią, obsianie trawą oraz oznakowanie.

Miejscowi urzędnicy zlecili remont nawierzchni bitumicz-
nych na drogach należących do gminy. Ciężki sprzęt pojawił się 
w Mstowie, Krasicach, Siedlcu, Zawadzie i Kobyłczycach. 

Zadanie wykonywane przez firmę Dukt objęło w sumie pięć od-
cinków o łącznej długości sięgającej niemalże dwóch kilometrów. 
Chodzi o ulice - Sportową w Mstowie, Strażacką w Krasicach, 
Słoneczną w Siedlcu oraz dwie drogi boczne. Jedną w Zawadzie 
i kolejną w Kobyłczycach.

Prace polegały między innymi na frezowaniu nawierzchni bi-
tumicznej, wykonaniu remontu cząstkowego masą asfaltobeto-
nową, regulację zaworów wodociągowych i studzienek kanaliza-
cyjnych, stworzenie asfaltobetonowych nakładek, utwardzenie 
poboczy kruszywem naturalnym oraz wyplantowanie poboczy.

Międzynarodowe Święto Strażaków, które co roku obchodzone 
jest 4 maja, tradycyjnie łączone jest z obchodami upamiętniają-
cymi św. Floriana, patrona wszystkich druhów. Tym razem uro-
czystości w Mstowie odbyły się dzień wcześniej. 

Wydarzenie rozpoczęła zbiórka pododdziałów i pocztów sztanda-
rowych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, 
których członkowie ustawili się w szyku przed miejscowym urzę-
dem. Chwilę później druh Marek Wróbel, który tego dnia prze-
wodził uroczystościom, złożył wójtowi Tomaszowi Gęsiarzowi 
zwyczajowy meldunek. Po przeglądzie i powitaniu uczestników, 
zebrani przemaszerowali pod figurę św. Floriana, gdzie następnie 
odpalono znicz.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel

obejmowała szereg ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz znajomości za-
sad ruchu drogowego. Za przygotowanie tej działki odpowiadały 
z kolei policjantki z częstochowskiej drogówki. Oceniana była 
umiejętność rozmowy z dyspozytorem czy sposób udzielania 
pierwszej pomocy.

W kategorii sześciolatków pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa w Kusiętach. Kolejne na podium było Przedszkole w Wan-
cerzowie, a trzecie miejsce przypadło uczniom podstawówki 
w Kucharach. W kolejnej kategorii bezkonkurencyjni okazali się 
ich starsi koledzy z tej samej placówki, ale już z klas I-III. Tuż za 
nimi uplasowała się Szkoła Podstawowa w Kusiętach, a trzecie 
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpij-
czyków w Częstochowie. W kategorii klas IV-VIII najlepsza oka-
zała się młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Mstowie. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mokrze-
szy, a trzecie Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
w Łojkach.

- Cieszy nas tak duże zainteresowanie konkursem. Uczniowie 
zaprezentowali bardzo wysoki poziom i to zarówno wiedzy, jak 
i umiejętności. Niejednokrotnie o wyższym miejscu decydowała 
różnica zaledwie jednego punktu - relacjonuje wójt Tomasz Gę-
siarz. - Z naszej strony kieruję serdeczne podziękowania w kie-
runku wszystkich służb, które tak licznie przybyły do Mstowa. 
Wspaniałą niespodzianką dla młodzieży był pokaz akcji ratowni-
czej, który przygotowano z tak dużym rozmachem. W jego prze-
prowadzenie włączyli się funkcjonariusze straży pożarnej, pogo-
towia ratunkowego i policji - dodaje włodarz. 

Wśród przewidzianych na ten dzień atrakcji znalazł się także 
pokaz sprawności fizycznej i posłuszeństwa psów. Dzieci dowie-
działy się, w jaki sposób należy się zachować w przypadku ataku 
agresywnego zwierzęcia. Wszyscy zainteresowanie mieli również 
okazję zobaczyć wnętrza strażackich wozów bojowych, karetki 
czy policyjnych radiowozów.

Chwilę później wszyscy udali się do kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Mstowie, na uroczystą mszę, którą 
celebrował ks. Zdzisław Siuta, a homilię wygłosił ks. Feliks Popie-
lewicz. Uczestnicy nabożeństwa modlili się o błogosławieństwo 
i pomyślny przebieg wszystkich akcji, w których udział biorą 
ochotnicy z najbliższej okolicy. Kolejnym etapem był paradny 
przemarsz z kościoła na plac przed urzędem gminy. 

- Wszystkim strażakom dziękuję za zaangażowanie, wspieranie 
naszego strażackiego środowiska oraz krzewienia postaw niesie-
nia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Życzę dal-
szych osiągnięć i satysfakcji z realizacji własnych działań, wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i społecznym 
- podkreślano w przemówieniach.
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DRUHOWIE Z WRZOSOWEJ
POWIĘKSZYLI SWOJĄ FLOTĘ 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
sprezentowała swoim kolegom z jednostki OSP we Wrzosowej 
samochód ratownictwa drogowego.

Szczególna uroczystość przekazania pojazdu odbyła się w pierw-
szej połowie maja na placu przed kościołem Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa. Zanim przedstawiciele lokalnej jednostki otrzy-
mali klucze do cennego nabytku, całe wydarzenie rozpoczęło się 
od mszy. Przewodniczył jej ks. Jacek Kołodziejczyk, proboszcz 
miejscowej parafii. Nabożeństwo zgromadziło funkcjonariuszy 
państwowej straży pożarnej, druhów z terenu gminy, miejscowe 

Adrian Biel, fot. Iwona Skorupa władze, samorządowców, radę sołecką oraz mieszkańców. 

Nie zabrakło tradycyjnego przecięcia wstęgi i poświęcenia ma-
szyny. Ten techniczny samochód jednostka pozyskała nieodpłat-
nie od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Często-
chowie. Jak podkreślano, nie udałoby się to, gdyby nie wspólne 
starania komend głównej i wojewódzkiej PSP, parlamentarzystów 
oraz samego włodarza. 

- Z uwagi na położenie jednostki przy trasie DK-1 i dużą liczbę 
groźnych oraz niebezpiecznych zdarzeń drogowych, wykorzy-
stanie tego dobrze wyposażonego samochodu ułatwi przeprowa-
dzanie akcji ratowniczych - cieszy się wójt Krzysztof Ujma.

REKLAMA

Nie żyje Lidia Kaźmierczak. Była pedagogiem, wychowawcą 
oraz przez kilka kadencji aktywnym samorządowcem.

Przez całe życie zawodowe związana była z oświatą. Praco-
wała jako nauczyciel oraz zastępca dyrektora Zespołu Szkół 
Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie. W 2006 roku 
zaczęła szefować radzie gminy. Jej przygoda z lokalną polityką 
trwała nieprzerwanie aż do 2018 roku.

Lidia Kaźmierczak pochowana została 9 maja na cmentarzu 
parafialnym w Poczesnej.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

MIESZKAŃCY POŻEGNALI WIELOLETNIĄ
PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY
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W SZKOLE POJAWIŁA SIĘ POLICJA
7 maja do podstawówki we Wrzosowej zawitali funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Obecność mundu-
rowych to pokłosie akcji promującej zawód policjanta.

– Policjant kojarzy nam się najczęściej z takim człowiekiem, który 
ubrany w mundur idzie i pilnuje tych co są niegrzeczni – mówiła 
obrazowo do zgromadzonych dzieci Justyna Wilk, dyrektor pla-
cówki. – A dzisiaj chcemy pokazać wam troszeczkę więcej. Bardzo 
się cieszymy, że jest z nami technik kryminalistyki, który pewnie 
pokaże jak się zbiera ślady, odciski palców. Dzięki temu zobaczy-
cie w jaki sposób przestajecie być anonimowi. Są też panowie 
z prewencji i pani z policyjnych kadr – dodawała.

Spotkanie, które miało na celu przybliżyć uczniom policyjną pro-
fesją, pokazać odpowiedzialność związaną z tym fachem, ale i za-
grożenia płynące z wykonywanych obowiązków, zgromadziło nie 
tylko uczniów ze wspomnianej szkoły. Było również spore grono 
miejscowych przedszkolaków.

Duże zainteresowanie młodych mieszkańców gminy wzbudził 
pies tropiący. Api, bo tak wabił się czworonożny gliniarz, cierpli-
wie znosił komendy wydawane przez swojego opiekuna.

– To w przypadku alarmów bombowych bardzo ważny członek 
załogi – tłumaczyła dzieciom dyrektor Wilk.

To nie jedyny zwierzak, jakiego przywieźli ze sobą policjanci. Były 
i konie, które na co dzień patrolują okolice Jasnej Góry. Okazało 
się, że pokaz w ich wykonaniu stanowił nie lada atrakcję dla mło-
dzieży.

Policyjny technik kryminalistyki podzielił się z kolei wiedzą na 
temat daktyloskopii i oględzin miejsca zdarzenia. Podkreślał, że 
nawet najmniejszy ślad może mieć wpływ na wskazanie spraw-
cy przestępstwa i dlatego w zawodzie technika, oprócz specjali-

Adrian Biel, fot. Nina Skowrońska

REKLAMA
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stycznej wiedzy, ważna jest precyzja oraz odporność psychiczna. 
W międzyczasie uczniowie mogli samodzielnie pobrać odciski 
palców.

Policjanci z pododdziału prewencji zademonstrowali natomiast 
jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Po-
kazali także wyposażenie nowoczesnej karetki pogotowia. Pa-
nie z „drogówki” mówiły o zasadach bezpieczeństwa na dro-
dze, przestrzeganiu zasad przewożenia dzieci w samochodach, 
ostrożności w czasie poruszania się rowerem i pieszo. Chętni 
mogli przymierzyć alkogogle i na własnej skórze przekonać się 
jak wygląda upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu. Zain-
teresowani podjęciem w przyszłości pracy w zawodzie policjanta 
uzyskali precyzyjne informacje o zasadach rekrutacji oraz pre-
dyspozycjach mających kluczowe znaczenie dla potencjalnej 
służby.
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WÓJT NOWAK:
SYSTEM INWESTOWANIA PRZY UDZIALE SPOŁECZNYCH KOMITETÓW JEST RACJONALNY
Piotr Biernacki

REKLAMA

Z Robertem Nowakiem, wójtem gminy Przyrów rozmawiamy 
o kontrowersjach związanych z budową kanalizacji w Sygontce.

Niedawno ukończyliście długo oczekiwaną przez mieszkańców 
budowę kanalizacji w Sygontce. Wszyscy powinni być raczej za-
dowoleni, a zamiast tego do gminy przyjeżdża telewizja i kręci 
quasi sensacyjny materiał sugerując jakieś nieprawidłowości 
przy tej inwestycji. O co właściwie chodzi?

I większość mieszkańców jest zadowolona. Doskonale było to 
widać w programie telewizyjnym. Negatywnie wypowiadało się 
tylko dwóch mieszkańców Sygontki, radny z Zalesic i osoby spoza 
gminy, które ewidentnie chciały zaistnieć politycznie w regional-
nej telewizji, choć do końca nie były zorientowane w faktycznej 
sytuacji.

Więc skąd to zamieszanie?

W tym konkretnym przypadku, w racjonalność rozwiązań stoso-
wanych w naszej gminie wkrada się polityka. A jak się wkrada po-
lityka, to gubi się racjonalność. Te trzy osoby związane były i ak-
tywnie działały z komitetem wyborczym pani Bożeny Miedzińskiej 
w ostatnich wyborach samorządowych. Nie mają podstaw, by się 
do mnie o coś przyczepić, to zaczynają atakować społeczne ko-
mitety, choć dobrze wiedzą, że ten model współpracy działa i jest 
korzystny dla wszystkich stron. Myślę, że może najwyższa pora, 
aby raczej wytłumaczyli się oni mieszkańcom dlaczego jako kan-
dydata na wójta wystawili osobę z zarzutami o wielomilionowe 
wyłudzenia podatku VAT, a nie zajmowali się jątrzeniem i burze-
niem zgody w naszej gminie.

Osoby, które się wypowiadały w programie podnosiły, że gmina 
nie ma prawa brać opłat od mieszkańców za przyłączenie się do 
sieci kanalizacyjnej.

Tak to prawda, tego nie wolno robić i my takich opłat nie bierze-
my. Trzeba podkreślić wyraźnie tę istotną różnicę. My nie pobie-
ramy opłat za prawo przyłączenia się do kanalizacji, za pozwole-
nie na przyłączenie się do sieci. Niektóre gminy takie niefortunne 
opłaty nakładały, dlatego też musiały zwracać mieszkańcom pie-
niądze. U nas jest ekwiwalentność. Zostaje wykonana fizycznie 
praca na działce właściciela.

Proszę wytłumaczyć jak to wygląda?

System inwestowania, poprzez współpracę ze społecznymi ko-
mitetami budowy, w moim mniemaniu bardzo racjonalny, działa 
od kilkunastu lat. Gdyby było inaczej to nie zostałbym wybrany 
na szóstą kadencję z wynikiem 73 proc. poparcia mieszkańców 
gminy. Zawsze starałem się wybierać najbardziej racjonalne i roz-
sądne rozwiązania przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach. 
Różnych, nie tylko kanalizacyjnych czy wodociągowych. Tak się 
składa, że nie ja wymyśliłem społeczne komitety, bo one już funk-
cjonowały wcześniej i nie tylko na terenie gminy Przyrów, lecz 
także wielu innych gmin. Społeczny komitet, który zbiera pie-
niądze, płaci za konkretnie wykonaną pracę. W tym przypadku, 
za podłączenie domów do sieci. Podkreślam, że chodzi wyłącz-
nie o przyłącze, bo cały czas mówimy o finansowaniu przyłączy, 
a nie sieci kanalizacyjnej. Tę różnicę trzeba tutaj zrozumieć. Nasz 
mieszkaniec, który uczestniczy poprzez społeczny komitet bu-
dowy w inwestycji nic nie musi robić. Ma inwestycję zaprojek-
towaną, przyłączoną, wykonaną, zinwentaryzowaną i otrzymuje 
na nią pięć lat gwarancji. Nasze rozwiązanie jest bardzo rozsądne 
i wygodne dla wszystkich stron.

Mieszkańcy Sygontki sami założyli taki komitet?

Tak. W 2014 roku na zebraniu taki komitet sobie zawiązali, chcąc 
aby gmina wybudowała kanalizację. Wtedy to, na etapie pro-
jektowania, nastąpiły pewne uzgodnienia. Projektant z każdym 

z mieszkańców ustalał, w którym miejscu ma pójść przyłącze, 
gdzie ma się kończyć, w którym miejscu jest szambo? Wszyscy 
otrzymali szkice. Zupełnie inaczej by wyglądało projektowanie, 
gdyby ludzie określili, że będą się sami przyłączać do sieci. Wte-
dy projektuje się tylko kolektor główny, ewentualnie studnię przy 
granicy działki. Pozostały odcinek musieliby wybudować sobie 
sami właściciele nieruchomości.

A gdyby nie było społecznych komitetów? Jak przebiegałaby 
procedura?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że mieszkańcy 
mają obowiązek uczestniczyć w budowie infrastruktury poprzez 
poniesienie opłaty adiacenckiej. Opłatę taką wprowadza rada 
gminy i to od jej woli zależy czy taka opłata będzie i w jakiej wy-
sokości. Ja takie projekty przygotowywałem w poprzednich ka-
dencjach, ale rada takich opłat nie uchwalała. Głównie dlatego, że 
nasi mieszkańcy uczestniczyli w budowie infrastruktury poprzez 
społeczne komitety. Trudno więc było, by ponosili koszty dwa 
razy – po pierwsze w postaci finansowania na społeczny komitet, 
a dwa z opłaty adiacenckiej.

Czyli można było te inwestycje realizować w inny sposób? Gmi-
na mogłaby wybudować tylko główny kolektor w drodze i na-
kazać każdemu mieszkańcowi, by do sieci się przyłączył, bo tak 
stanowi prawo, a później pobrać opłatę adiacencką?

Tak. I wtedy wszystkie koszty mieszkaniec musiałby wziąć na sie-
bie indywidualnie. A to nie są koszty na poziomie 1,8 tys. zł, bo 
mniej więcej po tyle wychodzi składka na komitet, ale kilku tysięcy 
złotych i mnóstwo załatwiania papierów, zgód i pozwoleń. W tej 
chwili jedno przyłącze po ostatnim przetargu, na podłączenie 
domu do studni, to jest kwota ponad 8 tys. zł. Z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy dotację na około 4,4 tys. zł. 
Pozostałą kwotę 1,8 tys. zł pokrywa mieszkaniec, a resztę gmina. 
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Mieszkaniec poprzez komitet, pokrywa koszty niekwalifikowane, 
bo przyłączenie domu do studni jest kosztem niekwalifikowanym. 
Do tego nikt dotacji nam nie dał i nie da. W związku z tym, jest 
to najbardziej korzystne dla mieszkańców jeżeli chodzi o kwestię 
finansową. Jest to korzystne dla gminy, bo nie mamy problemów 
z uzyskaniem tzw. efektu ekologicznego, kiedy wystaraliśmy się 
o fundusze unijne. Nie musimy biegać za mieszkańcami przez 
kolejne trzy lata i prosić, by się podłączyli do kanalizacji bo robi 
się zagrożenie zwrotu dotacji. Powiem więcej, wiele osób przyłą-
czyło nieruchomości niezabudowane, pouzbrajali sobie działki na 
przyszłość widząc w tym rozwiązaniu korzyści finansowe, choć 
przecież tego nie musieli robić. Ponadto, kompleksowe wykona-
nie inwestycji sprawia, że później nie trzeba ingerować i niszczyć 
odbudowywanych w najbliższym czasie dróg.

W programie wypowiadał się prawnik, który podważał ten 
schemat.

Mnie się wydaje, że nie rozumiał o co do końca chodziło. Usta-

wa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mówi, iż budowanie sieci 
jest obowiązkiem gminy i do tych sieci mieszkańcy nie mogą do-
płacać. Ale ten obowiązek dotyczy tego co gmina może wykonać 
na własnym terenie, a nie na działce prywatnej. Wykonaliśmy sto 
dziesięć przyłączy do działek, a dwie osoby są z tego niezado-
wolone. To było wyraźnie widać w programie. Ponadto po emi-
sji odebrałem wiele telefonów od innych włodarzy gmin, którzy 
mieli podobne odczucia, że osoby krytykujące nie bardzo znały 
zasady realizowania inwestycji przy współudziale społecznych 
komitetów.

Radny z Zalesic sugerował, że nie wiadomo co się dzieje z pie-
niędzmi tych społecznych komitetów.

Podejrzewanie o malwersacje ludzi, którzy robią coś społecznie 
i nic z tego nie mają, bo członkowie komitetu płacą dokładnie tyle 
samo za przyłącze co pozostali mieszkańcy, to totalne nadużycie. 
Poświęcają swój czas i jak widać nerwy na rzecz społeczeństwa. 
I w taki sposób się tym ludziom dziękuje, podejrzewając ich o ja-

kieś defraudacje? To jakieś bzdury są. Wszystkie wpłaty są do-
konywane na konto. Przelewy podpisują zawsze dwie, trzy osoby 
z komitetu i na wszystko są dokumenty. Są spotkania, na których 
każdy komitet z tych środków się rozlicza. Tylko trzeba na te 
spotkania przyjść. Wszystko jest przejrzyste i jawne, a pan radny 
z Zalesic na takim zebraniu w Zalesicach był i zapewne pamięta, 
że głosował tak jak większość w kwestii rozdysponowania środ-
ków pozostałych na komitecie. Komitet kupił komputer do szkoły.

A tych dwóch panów ma te przyłącza zrobione?

Tak. Wykonaliśmy u wszystkich, którzy deklarowali się na etapie 
projektowania. Zakładając, że każdy wywiąże się ze swoich dekla-
racji i dokona wpłaty na rzecz komitetu. Jednak nastąpiło pewne 
nadwyrężenie zaufania, bo nie wszyscy to uregulowali. Decyzją 
komitetu u osób, które tych wpłat nie wniosły, te przyłącza zo-
staną odcięte.

Dziękuję za rozmowę.
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