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REKLAMA

WYDALI NA DROGI PONAD 42 MLN ZŁ. 
ZARZĄD POWIATU Z WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM

Radni powiatowi udzielili wotum zaufania i absolutorium za-
rządowi powiatu, któremu szefuje starosta Krzysztof Smela.

Sesja absolutoryjna odbyła się w czwartek 27 czerwca. Najistot-
niejszymi jej punktami była kwestia udzielenia zarządowi powiatu 
wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu. Spośród 25-osobowego gremium, za tymi uchwa-
łami głosowało szesnastu radnych z rządzącej koalicji Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Porozumienia dla Powiatu oraz Wspól-
noty Samorządowej. Ośmiu radnych opozycyjnego klubu Prawa 
i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu. Jeden z radnych był 
z kolei nieobecny.

Wotum zaufania jest istotnym novum, obowiązującym od tego 
roku po znowelizowaniu przepisów o samorządzie terytorialnym. 
Głosowanie poprzedza przedstawienie raportu o stanie jednostki 
oraz debata nad tym dokumentem.

Raport jest swoistym podsumowaniem działalności zarządu po-
wiatu w roku poprzednim, obejmującym szereg aspektów, któ-
re leżą w gestii starostwa, a w szczególności kwestię realizacji 
obranych polityk, programów i strategii, podjętych uchwał rady 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki 
powiatu, wykonania inwestycji czy stanu finansów. Rada rozpa-
truje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. 
Jest on rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawio-
nym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Absolutorium natomiast dotyczy stricte realizacji budżetu w roku 
ubiegłym. Jest oceną tego czy zarząd prawidłowo zrealizował 
wcześniejsze założenia i w sposób zgodny z prawem wydatkował 
publiczne środki. Radni swoją decyzję podjęli po przedstawieniu 
informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowe-
go planu finansowego za 2018 rok, przedstawieniu pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej rady 
powiatu.

Sama dyskusja nad raportem była dość burzliwa. Obok mery-
torycznych głosów, mocnej krytyki czy też wytykania zarządo-
wi niedociągnięć w raporcie nie zabrakło również personalnych 
prztyczków kierowanych pod adresem częstochowskiego staro-
sty ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie jed-
nak ośmiu jego przedstawicieli wstrzymało się od głosu.

- Nie byliśmy przeciw, chociaż należy pamiętać nad czym głoso-
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waliśmy. Omawialiśmy raport o stanie powiatu za rok 2018. Tym, 
w którym większość z nas, naszego klubu, nie była radnymi. Nie 
mieliśmy okazji uczestniczyć na żadnym poziomie funkcjonowa-
nia powiatu. Gdybyśmy głosowali przeciw, co przecież nie było 
trudne, to ktoś mógłby nam zarzucić, że głosowaliśmy nad czymś 
przy czym nie uczestniczyliśmy. Podkreślałem, że to specyficzny 
rok – odnosi się radny PiS-u Adam Markowski. - Rolą opozycji jest 
wskazywanie słabych miejsc, tego co trzeba poprawić, bo chcemy 
by powiat częstochowski był szanowanym, liczącym się w kraju 
powiatem. Jesteśmy jednym z największych w Polsce powiatów, 
więc mamy prawo oczekiwać od osób, które nim zarządzają, by 
poczuwali się do tego, by nie było to bieżące administrowanie, 
ale działali kreatywnie, twórczo. Czasami trzeba używać ostróg, 
by te „konie zarządowe” sprawnie i szybciej jechały, bo ci ludzie 
odpowiadają za stan powiatu, w którym żyjemy. Więc trzeba mó-
wić o trudnych rzeczach, chociażby o bezrobociu czy demografii, 
które są dużymi problemami – dodaje.

Starosta Krzysztof Smela zaznaczył natomiast, że sprawa samej 
dyskusji to kwestia podejścia do tematu.

- Jak podkreślił jeden z mówców, w całej prawie dwugodzinnej 
debacie tematowi samego raportu poświęcono może 15 proc. 
tego czasu. Reszta to uszczypliwości opozycji, jak się nie ma do 
czego za bardzo przyczepić. Fakty i liczby same się bronią. Trze-
ba było więc tych wrzutek wysłuchać, ale i być na nie odpornym 
– komentuje Krzysztof Smela. - Jakby powiat był źle prowadzo-

budżetu i sprawozdanie finansowe pozytywnie – mówi Krzysztof 
Toczko, skarbnik powiatu.

Koszty bieżące związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi 
we wszystkich jednostkach prowadzonych przez powiat pochło-
nęły prawie 43 mln zł. Kolejne 8 mln zł przeznaczono na remonty 
i bieżące utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych. Pulę in-
westycyjną wykorzystano na realizację trzydziestu jednen zadań 
drogowych. Dzięki temu wyremontowano łącznie 34 km szlaków 
czy zbudowano kilka kilometrów chodników. Ponadto poniesio-
no nakłady w kwocie 444 tys. zł na  budowę windy wewnętrznej 
w budynku starostwa oraz środki w wysokości 302 tys. zł na do-
stosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Bla-
chowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Zadłużenie 
powiatu na koniec 2018 roku wynosiło około 33 mln zł, co w relacji 
do dochodów kształtuje się na bezpiecznym poziomie 27,8 proc.

 - Uważam, że to, co zaprezentował zarząd w pełni oddaje dzia-
łania i zamierzenia. Dyskusja była bardzo ciekawa. Oprócz takich 
mało merytorycznych głosów, w przeważającej mierze akcen-
towano osiągnięcia powiatu. Ze szczególną uwagą podnoszono 
kwestię pozyskania dużych środków zewnętrznych na zadania 
inwestycyjne, bardzo dobrą jakość pomocy społecznej i eduka-
cji czy też właściwą współpracę z poszczególnymi gminami. To 
niezwykle istotne. Dobra współpraca samorządu powiatowego 
z poszczególnymi wójtami czy burmistrzami owocuje wymierny-
mi efektami, z obopólną korzyścią – ocenił Andrzej Kubat, prze-
wodniczący rady powiatu.
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Ciąg dalszy ze strony 1
ny, byłyby poważne uchybienia, to zagłosowaliby przeciwko. Dla 
mnie to satysfakcja, że się wstrzymali. Raport został zrobiony 
rzetelnie. Ma on ponad 160 stron, czyli jest o czym pisać. Jego 
krótkie przedstawienie zajęło mi ponad czterdzieści minut. To co 
mi się nie podoba, to takie personalne wycieczki i jakieś twierdze-
nia, że partii rządzącej zawdzięczamy, że pozyskujemy pieniądze, 
na przykład na drogi. Powiem tak. Startujemy w konkursach. Nikt 
tych pieniędzy za darmo nam nie daje. Ani ten rząd, ani poprzed-
ni. Jak napiszesz dobry wniosek, starasz się go uargumentować, 
to ktoś go ocenia. A jeśli ocena wypada dobrze, to nikt łaski nie 
robi. To nie jest dawanie pieniędzy. My dobrze wypadamy w kon-
kursach. Priorytetem są inwestycje drogowe i maksymalne pozy-
skiwanie środków zewnętrznych. Zobaczymy jak to będzie wyglą-
dać w przyszłości, jak będą kształtować się dochody samorządów, 
ale na dziś dobrze wykonujemy swoją pracę – dodaje.

Jak więc kształtują się najważniejsze liczby powiatu za ubiegły 
rok? Dochody sięgnęły niemal 119 mln zł. Zakładany plan zrealizo-
wano w 101,2 proc. Wydatki natomiast były o 1,7 mln zł mniejsze.

- Rok 2018 był rokiem dobrym dla powiatu, szczególnie w obsza-
rze drogowym. Na te cele wydaliśmy ponad 42 mln zł, co przy na-
szym budżecie jest bardzo dobrym wynikiem. Korzystaliśmy przy 
tym ze środków zewnętrznych czy to z budżetu państwa, unij-
nych, jak również wynikających ze współpracy z gminami. Zdo-
byliśmy ich około 32 mln zł. Tradycyjnie najwięcej wydajemy na 
drogi, na pomoc społeczną i oświatę po około 10-12 proc. i oczy-
wiście na zadania bieżące. Wszystkie komisje oceniły realizację 

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

10 mln zł to kapitał, który urząd marszałkowski wydzielił w bu-
dżecie województwa śląskiego na zadania mające być zrealizo-
wane w przyszłym roku w ramach inicjatywy samych mieszkań-
ców.

Inauguracyjna edycja budżetu obywatelskiego zakłada możli-
wość zgłaszania projektów o zasięgu wojewódzkim oraz lokal-
nym. W ogólnej puli do rozdysponowania będzie 2,5 mln zł, reszta 
przypadnie utworzonym pod potrzeby programu siedmiu podre-
gionom.

– Na niższych szczeblach samorządu budżet obywatelski spraw-
dza się od lat, chcemy stworzyć przestrzeń dla tego rozwiązania 
również w skali województwa. Zapraszamy wszystkich do two-
rzenia projektów, przekonywania do nich i głosowania na naj-
lepsze. Chcemy wspólnie edukować i wspierać, ale też dzielić się 
środkami i uczyć od mieszkańców, bo dla nas to również lekcja 
– mówił w trakcie konferencji marszałek Jakub Chełstowski.

Mieszkańcy subregionu północnego, obejmującego powiaty czę-
stochowski, kłobucki i myszkowski oraz Częstochowę dostali do 

ŚLĄSKIE URUCHAMIA BUDŻET OBYWATELSKI. SUBREGION 
PÓŁNOCNY Z NAJMNIEJSZYM PRZYDZIAŁEM ŚRODKÓW
Piotr Biernacki

dyspozycji 875 tys. zł. To 11 proc. z puli 7,5 mln zł, a zarazem naj-
mniej wśród pozostałych sześciu podregionów.

– Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami. 
Wezmą w nich udział eksperci i pracownicy urzędu, którzy przy-
bliżą założenia programu, przedstawią wzory dokumentów, które 
będą obowiązywały w pierwszej edycji i zaprezentują przykłado-
we zadania. Spotkania potrwają do 19 lipca – informują przedsta-
wiciele urzędu marszałkowskiego.

O tym, które ze zgłoszonych wniosków wykona województwo 
rozstrzygnie głosowanie. Ma ono zostać uruchomione pomię-
dzy 12, a 30 listopada tego roku. To końcowy etap całej procedu-
ry. Wcześniej będzie czas na przygotowanie i złożenie aplikacji, 
których przyjmowanie ruszy z początkiem przyszłego miesiąca, 
a potrwa do 26 lipca.

A zgodnie z regulaminem wartość zgłoszonego projektu o zasię-
gu wojewódzkim nie może być niższa niż 100 tys. zł. Maksymalny 
jego koszt to 1,25 mln zł. Z kolei minimalna wartość tych podre-
gionalnych to 50 tys. zł, a maksymalna – w przypadku często-
chowskiego – około 437 tys. zł.

Ponad czterystu muzyków wzięło udział w IV Powiatowym 
Przeglądzie Orkiestr Dętych. Organizatorem wydarzenia, które 
23 czerwca odbyło się w Dąbrowie Zielonej, było częstochowskie 
starostwo i tamtejszy samorząd. 

W przedostatnią niedzielę ubiegłego miesiąca do Dąbrowy Zie-
lonej zjechało dziesięć orkiestr z terenu powiatu częstochow-
skiego. Nie zabrakło reprezentacji Blachowni, Kłomnic, Koniec-
pola, Konopisk, Kruszyny, Lelowa, Mykanowa, Poczesnej, Rędzin 
i oczywiście samych gospodarzy. 

Festiwal rozpoczął tradycyjny przemarsz, podczas którego barw-
ne stroje mażoretek przeplatały się z interesującymi układami 
choreograficznymi. Całość natomiast spajała doborowa muzyka. 
Wszystkie orkiestry miały możliwość zagrać po dwa klasyki ze 
swoich repertuarów. 

Jako pierwszy wybrzmiał „Happy Marching Band”, a zaraz po 

nim przebój „Orkiestry dęte” autorstwa Haliny Kunickiej. Póź-
niej przyszedł czas na występy sceniczne. Licznie zgromadzona 
publiczność wysłuchała zarówno utworów z nurtu muzyki kla-
sycznej, jak i powszechnie znanych hitów. Każdorazowo artystom 
towarzyszyły mażoretki, które wzbudzały żywiołowe reakcje ob-
serwatorów.

- Zespoły wykonały znaczny postęp i widać ogromną pracę jaką 
młodzież wkłada we własny rozwój - komentuje starosta Krzysz-
tof Smela, który przedstawicielom orkiestr wręczył pamiątkowe 
statuetki, dyplomy oraz finansowe wyróżnienie.

W opinii władz powiatu idea przeglądu zakłada przede wszystkim 
prezentację własnego dorobku, a nie rywalizację.

- Najbardziej zależy nam na tym, aby muzycy wymieniali doświad-
czenia i wciąż prężnie się rozwijali. Wszyscy, którzy przyjechali na 
tegoroczny przegląd do Dąbrowy Zielonej mogli się przekonać, 
że ta intencja, która przyświecała nam przy reaktywacji festiwalu 
jest jak najbardziej słuszna i przede wszystkim spełnia swoją misję 
- dodaje Smela.
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25 maja w Olsztynie odbyła się czwarta już edycja Spartakiady 
Gmin Powiatu Częstochowskiego. Do tego corocznego święta 
amatorskiego sportu stanęły w tym roku reprezentacje trzy-
nastu samorządów. Pogoda dopisała, podobnie jak i nastroje 
uczestników imprezy.

Wydarzenie rozpoczęło się tuż przed godz. 10. Po zbiórce ze-
społów i dopełnieniu niezbędnych formalności, drużyny wzięły 
udział w czterogodzinnych zmaganiach na terenie obiektu Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Olsztynie. Łącznie rozegrano 
piętnaście konkurencji. Była między innymi piłka nożna, tenis 
stołowy, biegi biathlonowe, przeciąganie liny, rzut wałkiem, wy-
ścigi na nartach czy „dziurawe wiadro”. Czyli te tradycyjne oraz 
nietypowe, które niosły za sobą przede wszystkim duży walor re-
kreacji i dobrej zabawy.

W zmaganiach uczestniczyli również włodarze gmin, a reprezen-
tacja powiatu częstochowskiego rywalizowała w meczu piłki noż-
nej oraz siatkówce z przedstawicielami z partnerskiego powiatu 
śniatyńskiego na Ukrainie. W pierwszej dyscyplinie triumfowali 
gospodarze, aplikując gościom dwanaście bramek. W siatkówce 
nie poszło już tak dobrze. Ulegli, przegrywając w setach 2:0.

– Zabawa i pogoda była rewelacyjna. Dobrą zabawę przewidy-
wałem, ale z pogodą bywa różnie – komentuje Krzysztof Smela, 
starosta częstochowski. – Gminy się odliczyły o czym świadczą 

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

PIĘKNA POGODA I ŚWIETNA ZABAWA.
TRZYNAŚCIE GMIN RYWALIZOWAŁO W SPARTAKIADZIE

te tłumy uradowanych dzieci i młodzieży. Naprawdę wspaniała 
impreza na wspaniałym obiekcie w Olsztynie. Jakoś udaje nam 
się aktywizować, integrować gminy. Akurat dzisiaj na sportowo, 
ale pomysłów mamy sporo. Powiat jest duży, piękny. Z wieloma 
wyróżnikami. Myślę, że to miejsce, co zauważyli i nasi goście ze 
Śniatynia, jest jednym z najpiękniejszych obiektów w powiecie 
częstochowskim. Warto się tu było spotkać – dodaje.

W dwóch pierwszych cyklach spartakiady triumfy święcili zawod-
nicy z Mykanowa. W minionym najlepsi okazali się być koniecpo-
lanie. Swój sukces powtórzyli i w Olsztynie. Zresztą, na podium 
zmian nie było. Trzy najlepsze drużyny obroniły swoje miejsca 
sprzed roku. Na drugim stopniu sklasyfikowano Lelów, a trzecie 
przypadło Poczesnej.

– Obroniliśmy swoją pozycję. To cieszy i to nasz sukces. Musi-
my dalej trenować, by być jeszcze lepszymi. Tak mi się wydaje, że 
trochę więcej uwagi musimy poświęcić konkurencjom siłowym. 
Popracujemy nad tym do przyszłego roku. A poza tym – impreza 
świetna. Mamy okazję, aby się spotkać, wykazać się sprawnością 
w różnych dyscyplinach sportowych, a przede wszystkim dobrze 
pobawić i integrować – mówi Krzysztof Ujma, wójt gminy Pocze-
sna.

W dalszej kolejności uplasowały się odpowiednio drużyny z Ja-
nowa, Mykanowa, Mstowa, Przyrowa, Rędzin, Kłomnic, Kruszyny, 
Konopisk i Olsztyna. Stawkę zamknęła Starcza.

Urząd marszałkowski ogłosił w końcu wyniki konkursu na do-
finansowanie z unijnych funduszy przedsięwzięć związanych 
z odnawialnymi źródłami energii. Niestety, wśród jego zwy-
cięzców, pomimo zwiększenia puli środków, nie znalazł się ża-
den wniosek z regionu częstochowskiego. Mimo, iż znakomita 
większość z nich pomyślnie przebrnęła etapy oceny formalnej 
i merytorycznej.

Zainteresowanie konkursem, do którego nabór zakończył się 
w połowie ubiegłego roku przeszło najśmielsze oczekiwania. Mię-
dzy innymi dlatego, że prowadzony był on w formule otwartej. 
O wsparcie mogły powalczyć wszystkie samorządy z wojewódz-
twa, bez ograniczeń subregionalnych. O pieniądze starały się nie-
mal wszystkie gminy z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego. 
Wiele z aplikacji przewidywało realizację projektów na terenach 
kilku lub nawet kilkunastu jednostek. Takie partnerstwa znaczą-
co przyczyniały się bowiem do podniesienia punktacji w ocenie 
aplikacji. Łącznie wpłynęło 125 projektów z całego województwa, 
których wartość ponad dziesięciokrotnie przewyższała pierwot-
ną pulę przewidzianych do podziału około 82 mln zł. Ostatecznie, 
pieniędzy było dwukrotnie więcej.

– Zarząd województwa wynegocjował 81,6 mln zł z budżetu pań-
stwa czym podwoił pulę dofinansowania dla projektów związa-
nych z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji 
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w województwie. 
Po ocenie, rekomendacje do wsparcia otrzymało 107 projektów, 
a kwota niezbędna do ich wsparcia to ponad 750 mln zł. To znacz-
nie przekroczyło dostępne na ten cel środki. Ostatecznie zarząd 
wybrał cztery projekty, które opiewają na kwotę prawie 147 mln 
zł. Te pieniądze zapewnią, na terenie 27 gmin województwa, re-
alizację infrastruktury niezbędnej do korzystania z odnawialnych 
źródeł energii – informują urzędnicy urzędu marszałkowskiego.

Wskazany do dofinansowania został zatem wniosek Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego obejmujący zasięgiem 
dziesięć gmin, w tym Godów, Marklowice, Pszów, Rydułtowy, 
Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Racibórz, Żory, Jastrzębie Zdrój, 
Rybnik. Z Żywiecczyzny skorzystają samorządy skupione z Związ-
ku Międzygminnym ds. Ekologi w Żywcu. Chodzi o gminy Gilowi-
ce, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, 
Rajcza, Ujsoły, Żywiec oraz Łodygowice. Pieniądze trafią również 
do Czerwionki Leszczyny a także Zawiercia, które koordynuje 
przedsięwzięcie realizowane we współpracy z pięcioma innymi 
jednostkami, jak Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny i Sosnowiec.

Pozostałe projekty znalazły się na liście rezerwowej. W kolejce 
czekają i te z regionu częstochowskiego. Na drugiej i trzeciej po-
zycji zestawienia znajdują się dwa projekty, których liderem są 
Koziegłowy. Na szóstym miejscu znalazła się aplikacja Blachowni, 
przewidująca montaż OZE również w Poczesnej i Poraju. Oczko 
niżej jest przedsięwzięcie z powiatu kłobuckiego dla Przystajni 
i Miedźna. W drugiej dziesiątce natomiast widnieje wniosek „Zie-
lona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przy-
rów, Dąbrowa Zielona” oraz aplikacje z Opatowa i Rędzin.

     PIENIĄDZE NA OZE NIE DLA 
GMIN Z REGIONU
Piotr Biernacki

Władze powiatu, włodarze gmin, a także przedstawiciele Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz urzędu 
wojewódzkiego rozmawiali 12 czerwca o nowych inwestycjach 
drogowych w regionie. Sporo było też o związanych z tym 
utrudnieniach.

Najistotniejszy problemem, który został poruszony w trakcie dys-
kusji dotyczył zniszczeń dróg gminnych i powiatowych w kon-
tekście budowy autostrady A1. Dane w tym zakresie przedstawił 
zebranym wicestarosta Jan Miarzyński.

- Po stronie południowej problem dotyczy odcinka w Łojkach 
i w Starczy. Potrzeba budowy nowych połączeń drogowych. Mam 
tu na myśli choćby Młynek-Mazury do węzła Wygoda. Borykamy 
się z zatorami na DK1 od Poczesnej w związku z niewydolnym jed-
nopoziomowym skrzyżowaniem przy skręcie na Olsztyn i Szcze-
kociny - wskazywał. 

Adrian Biel

CHCĄ ZAINTERESOWAĆ PREMIERA DROGAMI
ZNISZCZONYMI WSKUTEK BUDOWY AUTOSTRADY

Wicestarosta zwracał uwagę na to, iż także w samej Częstocho-
wie możliwy jest ogromny paraliż w związku z przebudową DK-1 
i DK-46. 

- Po północnej stronie Częstochowy, gdzie A1 jest budowana po 
starym śladzie DK-1, najbardziej uciążliwy jest wzmożony ruch na 
alternatywnej DK-91. Drogi samorządowe niedostosowane są do 
dużego tonażu oraz brak jest ścieżek pieszo-rowerowych. Samo-
chody mają duży problem z włączeniem się do ruchu, a samorzą-
dy nie mają środków finansowych na odbudowę dróg lokalnych 
- kontynuował Miarzyński.

Z kolei Zbigniew Szwed, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA 
w Katowicach tonował nastroje przekonując, że sytuację poprawi 
udostępnienie odcinka od Pyrzowic do Zawodzia. Deklarował, że 
zostanie on oddany jeszcze w tym roku. Ma to nastąpić na prze-
łomie lipca i sierpnia. 

- Będziemy starali się wprowadzić na nim ograniczenie do dwu-
nastu ton. Samochody ciężarowe powyżej tej masy będziemy 
chcieli skierować na DK-1. W związku z odstąpieniem od umowy 

z firmą Salini, zależy nam, by jak najszybciej wybrać nową firmę, 
która zabezpieczy obecny odcinek. Mamy ambitny plan, aby ruch 
był skierowany przez całą obwodnicę. Być może będzie to tylko 
tranzyt bez oddanych do użytku węzłów Blachownia czy Lgota 
- podkreślał.

Spotkanie w starostwie stało się też dobrą okazją do zaprezento-
wania samorządowcom informacji na temat Funduszy Dróg Sa-
morządowych.

- Przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego 
projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Maksy-
malny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. 
wydatków kwalifikowanych zadania, które mogą mieć również 
charakter wieloletni oraz obejmować wykonanie robót budowla-
nych na skrzyżowaniach, które nie są w zarządzie wnioskodawcy 
- tłumaczyła Dorota Wójtowicz, która w urzędzie wojewódzkim 
szefuje wydziałowi rozwoju i współpracy terytorialnej.

Na koniec ze strony starostwa padła propozycja, by gminy i po-
wiaty, które najsilniej odczuwają negatywne skutki budowy auto-
strady A1 opracowały wspólne stanowisko w sprawie odbudowy 
dróg lokalnych zniszczonych wskutek modernizacji sięgającej od 
Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. Samorządowcy do-
kument zamierzają przedstawić premierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu oraz parlamentarzystom.



FIREFIGHTERS RUN POLAND 2019.
MIESZKANKA KAMIENICY POLSKIEJ NAJLEPSZA WŚRÓD KOBIET
Druga edycja Firefighters Run Poland – ekstremalnego biegu 
dla służb ochrony przeciwpożarowej – przeszła do historii. Wy-
darzenie, które 22 czerwca odbyło się w Częstochowie, zgro-
madziło tego dnia w jednym miejscu prawie dwustu strażaków, 
zarówno z regionu jak i kraju.

Do tegorocznych zmagań zgłosiło się 130 chętnych. W biurze za-
wodów zarejestrowało się ostatecznie 81 osób. Wśród 73 startują-
cych mężczyzn bezkonkurencyjni byli ponownie aspiranci z Kra-
kowa, a pośród ośmiu kobiet najlepszym czasem zaimponowała 
Andżelika Kalota, mieszkanka Kamienicy Polskiej.

Impreza stała na wysokim poziomie organizacyjnym. Zabezpie-
czało ją kilkudziesięciu druhów z okolicznych jednostek ochotni-
czych straży pożarnych. Wspierali ich częstochowscy policjanci. 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
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Trasa rywalizacji przebiegała bowiem środkiem I i II Alei Naj-
świętszej Maryi Panny w Częstochowie, od placu Daszyńskiego 
do placu Biegańskiego.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przy-
bycie. Z góry przepraszam za drobne niedociągnięcia techniczne, 
ale mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się te manka-
menty wyeliminować – mówi Krzysztof Brzozowski, pomysło-
dawca cyklu, a jednocześnie strażak i mieszkaniec z Huty Starej 
A w gminie Poczesna. – Liczę, że za rok będzie nas jeszcze wię-
cej. Będziemy się starać rozwijać imprezę, zaskakiwać naszymi 
pomysłami, by atmosfera i impreza stały na jak najwyższym po-
ziomie. Byśmy, jako strażacka brać, wszyscy się jednoczyli. Po to 
właśnie jest ten bieg. Nie chodzi tylko o sportową rywalizację, ale 
również integrację i wymianę doświadczeń – podsumował.

Firefighters Run Poland to wyjątkowe wydarzenie na mapie krajo-
wych eventów strażackich. Pierwsza edycja odbyła się przed ro-
kiem w Hucie Starej A. Bieg przeznaczony jest wyłącznie dla jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej, ponieważ uczestnicy muszą 
w ubraniach specjalnych, hełmach oraz aparatach ochrony dróg 
oddechowych przebiec trasę o długości kilometra. Żeby zostać 
dopuszczonym do rywalizacji należało mieć ze sobą wyposaże-
nie, które jest dopuszczone do działań gaśniczych, czyli posiada 
stosowne certyfikaty.

W tegorocznej edycji, ze względu na trwające upały organizato-
rzy postanowili i tak zrezygnować ze stosowania kominiarki oraz 
rękawic bojowych podczas biegu. Temperatura powietrza w so-
botnie południe oscylowała bowiem w okolicach 30ºC. W samym 
ubraniu specjalnym, podczas wysiłku, może ona dojść nawet do 
45ºC, a strażacy dźwigają jeszcze na plecach około dwudziestoki-
logramowy ekwipunek.

Podobnie jak przed rokiem bieg zdominowali reprezentanci Szko-
ły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy 
pokonali kilometrowy odcinek w czasie niewiele powyżej trzech 
minut. Ubiegłoroczny triumfator Jarosław Jarosz zameldował się 
na mecie z wynikiem 3,06 min, co dało mu ostatecznie drugie 
miejsce. O sekundę lepszym, po fascynującym sprincie, okazał się 
być jego kolega – Lucjan Rec. Trzecia pozycja, z czasem 3,10 min 
przypadła z kolei Wojciechowi Rzepce.

– W porównaniu z poprzednim rokiem trasa była bardzo fajna. 
Trochę pod górkę, ale jak się nią minęło to gnaliśmy prosto do 
mety. Mnóstwo ludzi nas dopingowało – mówi Krzysztof Nosal, 
młodszy ogniomistrz krakowskiej szkoły aspirantów. – Pogoda 
daje dzisiaj w kość. W tych ciężkich ubraniach było naprawdę 
ekstremalnie. Ale daliśmy radę. Przyjechało nas tutaj trzynastu. 
Trochę szkoda, że nie wszyscy którzy się zarejestrowali wzięli 
w niej udział, ale chylę czoła dla organizatorów za piękną imprezę 
– dodaje.
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NIE BYŁO GŁOSÓW PRZECIWNYCH.
RADNI POZYTYWNIE OCENILI PRACĘ
BURMISTRZ SYLWII SZYMAŃSKIEJ

     SĄ PIENIĄDZE NA PROJEKTY 
W SOŁECTWACH. NA KONTO GMI-
NY WPŁYNIE 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH

     BLACHOWNIA PO RAZ CZWAR-
TY GOŚCIĆ BĘDZIE ZAWODNIKÓW 
ELEMENTAL TRI SERIES

REKLAMA

Największa triathlonowa impreza w województwie śląskim 
z roku na rok cieszy się niesłabnącą popularnością biorących 
w niej udział uczestników z całej Polski. 

- Największym walorem turystycznym Blachowni jest bez wąt-
pienia zalew. Co roku z uroków tego miejsca korzystają zarówno 
mieszkańcy jak i turyści. Ważną informacją dla zawodników bę-
dzie na pewno to, że zbiornik na tegoroczne zawody Elemental 
Tri Series przeszedł modernizację, w ramach której został nie tyl-
ko oczyszczony, ale i pogłębiony. Dodatkowo dla uatrakcyjnienia 
tego miejsca została powiększona plaża i zaaranżowano przyległe 
tereny – chwali Filip Szołowski z Labosport Polska, organizator 
zawodów.

Podczas zmagań triathloniści będą mieli do wyboru jeden z trzech 
dystansów. To supersprint, sprint i dystans olimpijski. Na dystan-
sie olimpijskim zawodnicy będą mieli do pokonania etap pływacki 
o długości półtora kilometra, czterdzieści kilometrów jazdy na ro-
werze oraz dziesięć kilometrów biegu, w konwencji bez draftingu. 
Na tym dystansie będzie można rywalizować indywidualnie oraz 
w sztafecie triathlonowej, w której jeden zawodnik z drużyny pły-
nie, drugi jedzie na rowerze, natomiast trzeci biegnie. 

Na dystansie sprinterskim na zawodników czekać będzie siedem-
set pięćdziesiąt metrów do przepłynięcia, dwadzieścia kilome-
trów jazdy na rowerze i pięć kilometrów biegu. Z kolei dystans 
supersprinterski charakteryzować się będzie tym, że zawodni-
cy będą musieli przepłynąć czterysta metrów, dziesięć przeje-
chać na rowerze, a dwa i pół kilometra przebiec. Na krótszych 
dystansach dozwolona będzie jazda w grupie, czyli drafting. 

W ramach rozgrywanych w Blachowni zawodów będą toczyły 
się zmagania o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Pol-
ski w Triathlonie. Wydarzeniu towarzyszyć będą także zawody 
biegowe dla dorosłych oraz dla dzieci. Ci pierwsi wezmą udział 
w biegu na dystansie dziesięciu kilometrów, z kolei najmłodsi na 
trzech dystansach - dwieście, pięćset i tysiąc metrów.

Biuro zawodów zostanie zlokalizowane na płycie boiska piłkar-
skiego. Start rozpocznie się od etapu pływackiego w jeziorze 
Blachownia. Trasa kolarska, podobnie jak w ubiegłym roku, bę-
dzie przebiegać przez drogę wojewódzką nr 492. Etap biegowy 
zostanie wytyczony w pobliżu zalewu oraz okolicznych stawów. 
Każdy kto chce wziąć udział w zawodach musi zarejestrować się 
na stronie triathlonseries.pl 

Zarząd województwa śląskiego rozstrzygnął konkurs „Inicjaty-
wa sołecka”. Tutejszy samorząd pozyskał na trzy projekty pra-
wie 30 tys. zł.

„Z historią za pan brat – Śląsk nasza mała Ojczyzna” to pierwszy 
z wniosków, który pozytywnie zaopiniowano do dofinansowania. 
Wydarzenie przybierze formę festynu, a mieszkańcy będą mogli 
się bawić i integrować w sołectwie Cisie. Urząd przeznaczy na ten 
cel 7,5 tys. zł. Dotacja pokryje 6 tys. zł z tych ogólnych kosztów.

Dwa kolejne zadania zrealizowane będą w Wyrazowie i Nowej 
Gorzelni. Cieszyć się powinni szczególnie najmłodsi mieszkań-
cy. Doposażone zostaną bowiem tamtejsze place zabaw. W tych 
przypadkach udało się dobyć łącznie niemal 24 tys. zł. Gmina do-
rzuci z własnej kieszeni do ich modernizacji tylko 4 tys. zł.

Spośród gremium czternastu miejskich radnych obecnych na 
czerwcowej sesji, aż jedenastu z nich poparło realizowaną w 
ubiegłym roku przez burmistrz Sylwię Szymańską politykę in-
westycyjną i finansową. Trzech się wstrzymało, jeden był nie-
obecny. W identycznym stosunku głosów rajcy przyjęli spra-
wozdanie burmistrz z wykonania budżetu za 2018 rok.

Po raz pierwszy odbyła się również debata nad całościowym 
raportem o stanie gminy. Obowiązek sporządzenia takiego do-
kumentu nałożył na gminy ustawodawca nowelizując przepi-
sy ustaw o ustroju samorządów. Prezentując raport Szymańska 
wskazała zarówno te mocne, jak i nieco słabsze obszary dotych-
czasowego rozwoju gminy.

- Raport zawiera charakterystykę Blachowni w wybranych kate-
goriach oraz analizę porównawczą w stosunku do innych samo-
rządów powiatu częstochowskiego, a także w kraju. To doskonały 
materiał do diagnozy, ale i wniosków o przyszłej drodze i tem-
pie rozwoju naszej gminy, który stanowić winien podstawę do 
obywatelskiej dyskusji jak wykorzystać atuty i szanse, którymi 
dysponujemy oraz likwidować bądź zminimalizować zagrożenia 
osłabiające potencjalnie konkurencyjność gminy – argumento-
wała. - Dysponujemy bezsprzecznie znakomitymi warunkami 
lokalizacyjnymi, które opierają się o wyjątkowo dobre położenie 
komunikacyjne, wspaniałe zasoby przyrodniczo-środowiskowe 

Adrian Biel, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

oraz bezpośrednie sąsiedztwo z subregionalnym centrum – Czę-
stochową. Blachownia jest jedną z najludniejszą gmin powiatu 
częstochowskiego, a jej silnymi obszarami jest mieszkalnictwo, 
rynek pracy i wydatki inwestycyjne. Natomiast dziedzinami, któ-
re potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na dalszy rozwój w 
przyszłości jest demografia, przestarzała i niepełna infrastruktura 
techniczna, edukacja i sfera społeczno-kulturalna – wyjaśniała.

Ubiegły rok był rekordowym pod względem wydatków w majątek 
gminny. Wykonano 32 zadania na sumę blisko 17 mln zł. Docho-
dy osiągnęły pułap ponad 59 mln zł. Wykonanie budżetu za rok 
zeszły zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach oraz wszystkie Komisje Rady Miej-
skiej. 

- Sytuacja finansowa gminy w roku 2018 była dobra. Wynika to 
między innymi ze skutecznego pozyskiwania środków zewnętrz-
nych, przede wszystkim z Unii Europejskiej, w ramach regional-
nych i krajowych programów operacyjnych. Zainwestowaliśmy 
ponad sto procent więcej środków niż rok wcześniej. Był to rok 
rekordowy pod względem dochodów, a kolejny w którym kon-
tynuowaliśmy wielki, szeroko zakrojony plan modernizacji naszej 
przestrzeni życiowej. Efekty prac już są namacalne. W tym roku 
oddaliśmy do użytku centrum przesiadkowe, wkrótce przyjdzie 
czas na Prażynkę, Pałacyk Myśliwski i przestrzeń parkową czy in-
frastrukturę sportową na Saharze - komentuje Sylwia Szymańska.



REKLAMA



W KAMIENICY POLSKIEJ

8

OD JUNIORA DO SENIORA. GMINA SIĘ INTEGRUJE WILKI W GMINIE. 
URZĘDNICY APELUJĄ 
O OSTROŻNOŚĆ

BALETNICE ZAKOŃCZYŁY 
SEZON

1 czerwca w Kamienicy Polskiej odbyła się międzypokoleniowa 
impreza integracyjna. W programie wydarzenia, nad którym 
patronat objął wójt Adam Tajber, przewidziano zarówno szereg 
akcentów artystycznych, jak i typowo sportowych rywalizacji.

Całość rozpoczęła się o godz. 10. To wtedy amatorzy nordic wal-
king mieli okazję wziąć udział w sześciokilometrowym marszu 
w terenie leśnym. Zgłosić mógł się każdy bez względu na wiek, 
z zastrzeżeniem, iż udział dzieci odbywać się mógł tylko pod 
opieką dorosłych.

Dla tych, którzy bardziej od ruchu na świeżym powietrzu woleli 
gimnastykę szarych komórek, organizatorzy przewidzieli z ko-

Na terenie lasów znajdujących się w sąsiedztwie miejscowości 
Osiny kilkukrotnie w tym roku zaobserwowano obecność dra-
pieżników.

Jak przekonują pracownicy urzędu gminy w przesłanym komuni-
kacie, choć wilki mogą być niebezpieczne dla człowieka, to jednak 
z reguły boją się ludzi i unikają bezpośredniego kontaktu. 

- Niemniej jednak apelujemy do mieszkańców o to, by będąc w le-
sie zachowali szczególną ostrożność - podkreśla Żaneta Matu-
siak.

W połowie czerwca odbyły się ostatnie przedwakacyjne zajęcia 
baletowe. Podopieczne ogniska, w którym prowadzone są zaję-
cia, zaprezentowały rodzicom program artystyczny w choreo-
grafii Zofii Czechlewskiej. 

Każda uczestniczka za wniesiony wkład pracy i postępy poczy-
nione na zajęciach tanecznych, otrzymała dyplom potwierdzający 
zdobyte umiejętności. 

Jak informują urzędnicy, pierwsza powakacyjna lekcja baletu od-
będzie się 19 września. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Kamienicy Polskiej uruchamia nowy nabór dla dziewczynek 
od czwartego roku życia.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

lei turniej szachowy. Przewidziano dwie kategorie wiekowe - do 
10 i 15 lat, a sam turniej rozegrany został w budynku miejscowej 
szkoły podstawowej. Natomiast o godz. 13 przed halą rozpoczął 
się turniej piłki plażowej.

Dwie godziny póżniej wystartowała część artystyczna. W pro-
gramie przewidziano występ orkiestry dętej, chóru, lokalnych 
zespołów, kabaretu, a także prezentację programu artystyczne-
go ogniska baletowego i przedszkolaków. Całości towarzyszyły 
atrakcje dla najmłodszych w postaci dmuchańców, kul wodnych, 
kiermaszu, kącika kuchni molekularnej oraz konkursów.

Pomysł integracji środowiska gminnego to wspólne przedsię-
wzięcie urzędu gminy, GOK-u, placówek oświatowych i środowi-
ska seniorów. 

SZACHIŚCI WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA

W połowie miesiąca gminni miłośnicy „gry królów” mieli okazję 
sprawdzić swoje umiejętności w turnieju szachowym.

Wydarzenie odbyło się w sali konferencyjnej miejscowego mu-
zeum. Uczestnicy, zanim rozegrali sześć partii w tempie piętnastu 
minut na zawodnika, podzieleni zostali na trzy kategorie wieko-
we: 6-8 lat, 9-14 lat oraz 15-25 lat. 

W klasyfikacji końcowej, w pierwszej z nich, najważniejsze miejsce 
na podium zajął Maciej Huras. Druga lokata przypadła w udziale 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
Wiktorowi Cupiałowi, natomiast trzecia Jakubowi Goduli. Ten za-
wodnik otrzymał także drugi puchar jako najmłodszy spośród ca-
łego grona szachistów. W przedziale wiekowym 9-14 lat najlepszy 
okazał się Kamil Mośny, tuż za nim prym wiódł Dominik Jagiełło, 
a koleją osobą na podium był Arkadiusz Bielecki. W ostatniej ka-
tegorii wiekowej zwyciężył Radosław Kawa, Miłosz Waś uplasował 
się na drugim miejscu, a Kacper Haczyk na trzecim.

Zwycięzcom puchary wręczał wójt Adam Tajber w towarzystwie 
Szymona Kuśnierczyka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. Dziękując wszystkim 
za udział w turnieju, włodarz zachęcał do jak najliczniejszego 
uczestnictwa w przyszłorocznej edycji.
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TOMASZ BEDNAREK:

NAJWAŻNIEJSZYM W TEJ CHWILI
ZADANIEM JEST OCHRONA POWIETRZA
Z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawiamy o zasa-
dach działania instytucji, problemach i najważniejszych celach 
ochrony środowiska w regionie, a także planach i projektach urzę-
du w najbliższym czasie.

Panie prezesie, czy kierowanie tak specyficzną instytucją jaką 
jest wojewódzki fundusz to duże wyzwanie? Jak oceniłby to pan 
z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń?

Jeżeli jest dużo pracy, to pojawiają się i wyzwania. A my obecnie 
zwiększamy mocno współpracę z pozostałymi funduszami woje-
wódzkimi, jak i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wchodzimy w nowe, ogólnopolskie pro-
gramy, które do tej pory realizowane były w bardzo ograniczo-
nym zakresie. Mam tu na myśli głównie „Czyste Powietrze”, czyli 
pierwszy tak powszechny projekt wsparcia modernizacji domów 
jednorodzinnych, na który w ciągu najbliższych dziesięciu lat 
przeznaczone zostało 103 mld zł. Po niecałym roku funkcjonowa-
nia tego programu w województwie mamy już 7,5 tys. złożonych 
wniosków na łączną kwotę ponad 165 mln zł wnioskowanego do-
finansowania. Skoro skala przedsięwzięć i działalności tak mocno 
się zmienia, to faktycznie możemy w tym sensie mówić o wyzwa-
niach. Wszystko musi dobrze funkcjonować, by potencjalni bene-
ficjenci mogli skorzystać z dofinansowania w największym możli-
wym zakresie, co znacznie ułatwi pomoc naszych doradców.

Fundusz działa w kilku priorytetowych obszarach ochrony śro-
dowiska. Możemy tutaj wskazać chociażby gospodarkę wodną, 
gospodarkę odpadami czy ochronę wód i atmosfery. Które są 
najbardziej newralgiczne w województwie śląskim i wymagają-
ce szybkiej interwencji?

Każdy ze wskazanych przez pana obszarów jest realizowany. Ale 
myślę, że bezsprzecznie najważniejszym w tej chwili zadaniem 
jest ochrona atmosfery. Jest to związane z walką z niską emisją. 
W tym aspekcie realizujemy szereg zadań. Począwszy od wspo-
mnianego programu „Czyste Powietrze” czy popularnych wśród 
samorządów programów PONE, które kierowane są do odbior-
ców indywidualnych, poprzez Program Operacyjny Infrastruktu-
ra i Środowisko, którego beneficjentami są samorządy, spółdziel-
nie czy też wspólnoty mieszkaniowe. Są także zadania w ramach 
naszej statutowej działalności, gdzie środki na ograniczenie ni-
skiej emisji przeznaczamy dla przedsiębiorstw czy innych pod-
miotów, które chcą się modernizować w tym zakresie. Ten obszar 
interwencji jest największy. Pochłania bowiem największą ilość 
środków finansowych, jak i zaangażowania.

Wspomniał pan o pieniądzach. Jakimi środkami w skali roku 
dysponuje fundusz? Jaka jest skala udzielanych dofinansowań?

Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, dwie sfery dzia-
łalności funduszu. Pierwszą jest finansowanie bezzwrotne, obej-
mujące dotacje i umorzenia. Plan finansowy w tym względzie na 
bieżący rok to ponad 180 mln zł. Po drugie, dochodzi nam aspekt 
pożyczkowy, czyli finansowanie zwrotne, które jest podstawo-
wym instrumentem funduszu. I to jest ponad 250 mln zł, czyli 
ponad drugie tyle tych środków. Dodatkowo realizujemy, jako in-
stytucja wdrażająca, działanie 1.7 w ramach POIiŚ, którego łączna 
alokacja wynosi 1 mld zł, a tylko w tegorocznych konkursach, wła-
śnie zakończonych, złożono 101 wniosków na ponad 500 mln zł. 
Łącznie możemy więc mówić o setkach milionów złotych.

Ministerstwo Środowiska poinformowało ostatnio, że w pro-
gramie „Czyste Powietrze” podpisano 13,5 tys. umów o dofinan-
sowanie łącznie na 220 mln zł. Ponadto podjęto 19 tys. uchwał 
o przyznaniu dofinansowania. Liczba złożonych wniosków na 
dzień 24 maja wynosiła 54 tysiące w skali kraju. Komisja Euro-
pejska wytyka zbyt wolną realizację programu i twierdzi, że aby 
skutecznie walczyć ze smogiem tych umów powinno być prawie 
400 tys. rocznie.

Adrian Biel, Piotr Biernacki, fot. Archiwum Tomasza Bednarka W poprzednich latach działania, które realizował fundusz były 
skromniejsze w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł cie-
pła. Na program SMOG STOP przeznaczane było 10 do 12 mln zł 
rocznie. Ale dzisiaj, po niecałym roku funkcjonowania „Czystego 
Powietrza”, jak wspomniałem, mówimy o ponad 160 mln zł, czy-
li dynamika wzrosła ponad dziesięciokrotnie. To przyspieszenie 
jest zdecydowanie widoczne. To działanie nie jest jedynym źró-
dłem likwidowania niskiej emisji. Od stycznia tego roku funkcjo-
nuje ulga termomodernizacyjna. Część potencjalnych beneficjen-
tów programu „Czyste Powietrze”, tych najlepiej zarabiających, 
wchodzi na tę właśnie drogę. Ponadto wiele gmin na terenie 
województwa wdrożyło Programy Ograniczenia Niskiej Emisji, 
z których również korzystają mieszkańcy. Oczywiście, chcemy, 
by tych wniosków było jeszcze więcej. Na ten moment wydaliśmy 
blisko 3 tys. decyzji o udzieleniu dofinansowania w naszym woje-
wództwie. To dane, które z dnia na dzień się zmieniają, bo zwery-
fikowanych wniosków jest dużo więcej. Myślę, że obecnie tempo 
weryfikacji wniosków i podpisywania umów jest już na dobrym 
poziomie, a staramy się, by było jak największe. Ale też przygoto-
wywane są pewne zmiany, uproszczenia w programie, które mają 
jeszcze bardziej zdynamizować procesy.

Czy może uchylić pan rąbka tajemnicy na czym te uproszczenia 
miałyby polegać? Czego dotyczyć?

Z jednej strony chodzi o to, by uprościć jeszcze bardziej proce-
durę związaną chociażby z podpisywaniem umów, by w jak naj-
mniejszym stopniu fatygować mieszkańców za każdym razem do 
Katowic. Z drugiej strony chcemy mocniej zaangażować gminy 
do realizacji tego programu, by być jeszcze bliżej potencjalnych 
beneficjentów.

No właśnie. Ad vocem. Znajomy przedsiębiorca, który działa 
w branży OZE zwrócił nam uwagę, że procedury są zbyt skom-
plikowane, chociażby w kwestii uzyskania pożyczek. Jak to wy-
gląda w rzeczywistości?

Trudno mi się odnieść do tak ogólnego stwierdzenia. Z uwagi, 
że dysponujemy środkami publicznymi na warunkach preferen-
cyjnych musimy dbać o bezpieczeństwo tych środków. Uważam 
jednakże, że nasze procedury uzyskiwania pożyczek są, na przy-
kład w odniesieniu do procedur obowiązujących przy środkach 
unijnych, dużo prostsze, dużo mniej skomplikowane. 

Gdyby miał pan określić procentowy udział beneficjentów 
z sektora prywatnego względem samorządów, to mniej więcej 
na jakim poziomie to by się kształtowało?

On jest niewielki. Dwie największe grupy beneficjentów to sa-
morządy i spółdzielnie mieszkaniowe. Mniej więcej po 30 proc. 
udziału w otrzymywanych dotacjach i pożyczkach. Odsetek 
przedsiębiorców to około 24 proc., pozostały - to inne podmioty. 

Rząd przyjął niedawno zmiany w ustawie o OZE. Mali i śred-
ni przedsiębiorcy będą mogli stać się producentami energii – 
prosumentami. Wielu z nich z pewnością zapuka do funduszu, 
by szukać alternatywnych źródeł finansowania, rozwoju w tym 
kierunku, chociażby dotacji na fotowoltaikę. Czy jesteście przy-
gotowani na takie wsparcie?

Tak, jesteśmy przygotowani. Muszę powiedzieć, że to zaintereso-
wanie odnawialnymi źródłami energii wśród przedsiębiorców już 
się zwiększa. Notujemy w tym roku, na razie niewielki, ale wzrost 
na takie projekty. Chcemy przygotować także nowy produkt dla 
przedsiębiorstw. Prowadzimy w tym zakresie negocjacje z Eu-
ropejskim Bankiem Inwestycyjnym na pulę środków, która ma 
być dedykowana właśnie dla sektora MiŚP na działania związane 
z efektywnością energetyczną.

No właśnie. Jakie nowe pomysły pojawiają się, nad jakimi nowy-
mi programami pracujecie?

Jesteśmy już właściwie na etapie uruchamiania dwóch nowych, 
ogólnokrajowych programów. Jeden dotyczy regeneracji gleb, 

a kolejny działań wodno-kanalizacyjnych dla obszarów poza aglo-
meracjami. Nabory ruszą już od lipca. Co prawda my, w ramach 
naszych statutowych działań, realizowaliśmy podobne progra-
my, ale teraz zmieni się ich forma. Są to działania we współpracy 
z NFOŚiGW. Niedawno uruchomiliśmy kolejną edycję programu 
usuwania azbestu, a od kolejnego roku będzie to także program 
ogólnopolski. Jesteśmy ponadto w trakcie realizacji programu 
wsparcia służb ratowniczych. W tym roku to aż 48 pojazdów dla 
ochotniczych straży pożarnych, które finansujemy. Doposażamy 
ich również w drobny sprzęt. Nabór ciągle trwa. W ubiegłym roku 
udało się wspomóc ponad 200 jednostek. Z zupełnych nowości, 
to wspomniałem wcześniej o działaniach podnoszących efektyw-
ność energetyczną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nawiązując do programu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. 
Wiele samorządów będzie nim zapewne zainteresowanych. 
Wsparcie będzie miało formę dotacji czy też pożyczek?

To będzie program pożyczkowy, aczkolwiek z wysokim stopniem 
jej umorzenia, bo do 50 proc. wartości udzielonej pożyczki, w za-
leżności o zamożności danego samorządu.

Fundusz mocno działa w sferze edukacji ekologicznej. Jak oce-
niłby pan skuteczność dotychczasowych inicjatyw?

Ta część naszej działalności to niezwykle ważny aspekt. Uważam, 
że jeżeli dzisiaj zainwestujemy w edukację, to jutro nie będzie-
my musieli inwestować w naprawę stanu środowiska. I takie jest 
przesłanie. Ostatnio rozstrzygnęliśmy konkurs na Zielone Pra-
cownie. 87 szkolnych pracowni uzyskało dofinansowanie. Jeżeli 
samorządy się pospieszą, to już w tym roku, od września, ucznio-
wie będą mogli korzystać z nowocześnie wyposażonych klas do 
nauk przyrodniczych. A nauka w takich warunkach jest przyjem-
niejsza i efektywniejsza. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzie-
ży to podstawa, na to stawiamy i przeznaczamy pieniądze. Na 
tę liczbę 87 pracowni przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł. A jeżeli 
chodzi o edukację osób dorosłych, to to z czym dzisiaj się bo-
rykamy, to w znaczącej części jest problem świadomości. Przez 
pewne działania chcemy tę świadomość zmienić, jak chociażby 
w zakresie niskiej emisji. By wiele osób zrozumiało, dostrzegło, że 
paląc „kopciuchami” szkodzi się nie tylko środowisku, ale także 
sobie. Wieloobszarowa edukacja pomaga nam później realizować 
inne nasze cele.

Dziękujemy za rozmowę.



SENATOR MAJER:

JEST WIELE DO ZROBIENIA W ZAKRESIE 
OCHRONY OSÓB STARSZYCH
Z Ryszardem Majerem, senatorem Prawa i Sprawiedliwości rozma-
wiamy o szczegółach zainicjowanej przez niego kampanii społecz-
nej „Polska Przyjazna Osobom Starszym”.

Jak zrodził się pomysł kampanii społecznej „Polska Przyjazna 
Osobom Starszym”?

Inicjatywa powstała w łonie senackiego zespołu ds. ochrony kon-
sumentów. Wraz z grupą senatorów oceniliśmy, że jest wiele do 
zrobienia w zakresie ochrony konsumenckiej i skupiliśmy się na 
dwóch grupach, które wydają się najsłabsze na rynku. Mam tu na 
myśli młodzież, w kontekście szczególnie ważnego problemu jaki 
stanowią dopalacze, których dostępność w trybie pilnym trze-
ba ograniczyć oraz seniorów, w tym niepełnosprawnych. Osoby 
starsze nader często bywają ofiarami manipulacji przy zakupach, 
w związku z czym ważne jest nie tylko stanowienie odpowiednie-
go prawa, ale także skuteczna i precyzyjna informacja o nim. Czę-
sto osoby starsze bywają zagubione w gąszczu przepisów albo po 
prostu nie zdają sobie sprawy z przysługującym im praw.

Zainicjowana przez pana kampania to jednak nie tylko ochrona 
konsumenta.

Zgadza się, bo dotykamy znacznie szerszego spektrum. Jakość ży-
cia osób starszych jest wysoce niezadowalająca. Żeby ją zmienić 
musimy podejmować działania wielopoziomowe. Z jednej strony 
centralne, takie jak choćby rządowy program Leki 75+, a z drugiej 
typowo lokalne. Mam tu na myśli podejmowanie prób rozwiązy-
wania problemów, na przykład w zakresie ochrony zdrowia czy 
pomocy społecznej. W trakcie kampanii organizujemy spotkania 
z osobami starszymi. I są to spotkania zarówno informacyjne, jak i 
takie, które przekładają się na konkretne wspieranie samorządów 
w rozwiązywaniu problemów seniorów. 

W ramach kampanii pod numerem telefonu 512 652 800 uru-
chomiona została Senatorska Infolinia Senioralna. Jak wiele 
osób dzwoni i czego głównie te telefony dotyczą?

Nasz telefon działa w każdy poniedziałek w godz. od 8 do 16 i cie-
szy się coraz większą popularnością. Zauważyliśmy, że w gminach 
wiejskich istnieje wyraźny problem z przepływem informacji po-
między instytucjami publicznymi, a osobami starszymi. Podam 
przykład. 72-letnia pani Krystyna udaje się do Gminnego Ośrod-
ka Kultury z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na leki. 
Pracownik GOK-u zamiast poinformować ją, że do załatwienia tej 
sprawy kompetentny jest ośrodek pomocy społecznej zgodnie z 

Adrian Biel, fot. Archiwum Ryszarda Majera miejscem zamieszkania, informuje, iż ośrodek kultury nie zajmuje 
się udzielaniem wsparcia na zakup leków. Część telefonów doty-
czy spraw związanych z pomocą społeczną. Seniorzy pytają, gdzie 
i z jakiej pomocy mogą skorzystać, jakie są procedury przyjęcia 
do DPS-u, jaki jest wykaz darmowych leków dla osób powyżej 75. 
roku życia, jakie należy spełnić kryteria i gdzie należy się udać, aby 
starać się o uzyskanie stopnia niepełnosprawności? Pojawiają się 
kwestie związane z ZUS-em, na przykład sugestie niewłaściwie 
wyliczonej renty bądź emerytury, brak wszystkich potrzebnych 
dokumentów. W sprawach sądowych niewiele możemy pomóc, 
ale podpowiadamy co można zrobić i oferujemy pomoc prawną. 
Jest też część telefonów, które dotyczą bardzo różnych spraw. 
Między innymi zakłócania miru domowego, uciążliwych sąsiadów 
czy spraw spadkowych. Istotnym problemem z jakim się często 
spotykamy jest kwestia zawierania niekorzystnych umów przez 
telefon i samej jakości obsługi seniora jako konsumenta. Wyraźnie 
widać, że ta obsługa pozostawia wiele do życzenia. Mamy rzecz-
ników, ale informacja o ich działalności, też jak się często okazuje, 
nie jest powszechna.

Wnioskuję, że cała kampania to projekt szeroko zakrojony i 
przewidziany do realizacji na wiele lat. Rozumiem, że zarówno 
pan, jak i pańscy współpracownicy macie pomysł na jego dalszy 
rozwój? 

Oczywiście. Przede wszystkim jesteśmy po to, by służyć ludziom. 
Telefony pokazują w jakich obszarach osoby starsze są pozosta-
wione same sobie i w czym władze publiczne powinny im pomóc. 
W naszej kampanii nieprzypadkowo zwracamy uwagę na upo-
wszechnianie informacji, co jest równie ważne jak opieka, aktywi-
zacja i partycypacja. Z partycypacją również wiążemy spore na-
dzieje, bo same osoby starsze winny się upominać o swoje prawa. 
Na przykład w ramach gminnych rad seniorów, które co prawda 
wciąż są nieliczne, ale zachęcam samorządowców, aby je two-
rzyli. Zresztą także w ramach naszej kampanii przygotowaliśmy 
broszurę instruktażową wspierającą powstawanie rad seniorów.

Niewątpliwie najtrudniej jest tym seniorom, którzy borykają się 
z niepełnosprawnością. To grupa chyba najbardziej odizolowa-
na i jak mi się wydaje, taka infolinia to cenne narzędzie przede 
wszystkim dla nich. Domyślam się tym samym, że właśnie od 
osób starszych, zmagających się z niepełnosprawnościami, ma-
cie bardzo dużo telefonów?

Oczywiście. Tym bardziej, że wraz z wiekiem zwiększa się licz-
ba osób niepełnosprawnych. Dlatego tak ważne jest to, by mieli 
gdzie upomnieć się o swoje prawa. W wyniku podejmowanych in-

terwencji choć trochę staramy się poprawić jakość życia miesz-
kańców. Wieś nadal jest terenem znacznie trudniejszym do życia. 
I to zarówno dla seniorów, jak i osób niepełnosprawnych. Szcze-
gólnie dużo jest do zrobienia w obszarze usług opiekuńczych. 
Tym bardziej, że nadal prawie 30 proc. gmin w naszym kraju nie 
świadczy tej podstawowej usługi. Wynika to po części ze źle poję-
tej oszczędności samorządowców, po części natomiast z niewie-
dzy samych zainteresowanych, którzy nie mają świadomości, że 
takie usługi im się należą i powinny być zorganizowane w miejscu 
zamieszkania. Usługi te mają ułatwić osobie starszej życie co-
dzienne i zwiększyć jej samodzielność.

Dziękuję za rozmowę.

Także dziękuję i serdecznie zachęcam czytelników do tego, by się 
z nami kontaktować jeśli tylko uznają, że możemy się przydać. 
Macie problem? Macie pytania? Jesteśmy dla was. Dzwońcie pod 
numer telefonu 512 652 800. Nikogo nie zostawimy samemu so-
bie.
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WRZEŚNIOWE „ŚWIĘTO PSZCZOŁY” 
Z RESORTOWYM PATRONATEM

„NADOLZIANIE” NAJLEPSI NA KŁOMNICKIM 
FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNYM

ZE WSPARCIEM MARSZAŁKOWSKIEJ 
KASY POWSTANĄ PLACE ZABAW

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, ob-
jął swoim patronatem jedno z najważniejszych przedsięwzięć, 
jakie w tym roku przygotowuje gmina. Planowana na 8 września 
impreza to kolejny element projektu „Słodka Gmina Kłomnice”.

- Popieram i doceniam znaczenie inicjatywy zorganizowania wy-
darzenia, którego celem jest wypromowanie lokalnego produktu 
- napisał w liście do wójta Piotra Juszczyka szef resortu rolnictwa. 

Jak podkreśla w swojej korespondencji Ardanowski, zarówno 
projekty wspierające sektor rolny, jak i te ukierunkowane na pro-
mocję produktów regionalnych, tradycyjnych oraz ekologicznych 
zasługują na uznanie. 

- Przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnej i rozwo-
ju przedsiębiorczości. „Święto Pszczoły” będzie dobrą okazją do 
upowszechnienia wiedzy o pszczołach i produktach pszczelich, 
prezentacji sprzętu pszczelarskiego i nowości w gospodarce pa-
siecznej - uważa minister.

O projekcie „Słodka Gmina Kłomnice” pisaliśmy kilka tygodni 
temu. Pomysł zakłada szeroką współpracę z miejscowymi pszcze-

Wywodzą się z Kaczyc, w gminie Zebrzydowice. Regionalny 
Zespół Śpiewaczy „Nadolzianie”, który wykonuje pieśni rodem 
ze Śląska Cieszyńskiego, wygrał tegoroczny Festiwal Folklory-
styczny „Zza Miedzy”.

W przeglądzie, podobnie jak w ubiegłym roku, zaprezentowało 
się ostatecznie siedemnaście grup. Liczną reprezentację stano-
wiły w tym roku formacje ze Śląska, województwa łódzkiego czy 
świętokrzyskiego. Nie zabrakło oczywiście i miejscowych czy 
okolicznych akcentów ludowych, które, jak wskazuje werdykt 
jury, na tle gości świetnie się zaprezentowały.

Drugie miejsce przyznano bowiem działającemu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kłomnicach Folklorystycznemu Zespołowi 
Śpiewaczy „Klepisko”. Trzecia lokata przypadła natomiast „Gro-
dzianom” z Grodziska. Wręczono także dwa wyróżnienia. Powę-
drowały one do Zespołu Akordeonistów „Kleofas” z Katowic oraz 
działającego przy kole gospodyń w Skrzydlowie zespołu „Kumo-
sie”. Wyżej wymienionym władze gminy wręczyły nagrody finan-
sowe.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym gościom za 
przybycie, za uświetnienie swoimi artystycznymi występami wy-
darzenia. Bez zaangażowania tych osób, które kochają i chcą pie-

Ponad 130 tys. zł zamierza przeznaczyć wkrótce gmina na mo-
dernizacje placów zabaw w czterech sołectwach. Ale koszty po-
kryje nie tylko miejscowy urząd. 60 tys. zł pochodzić będzie z 
budżetu urzędu marszałkowskiego.

„Inicjatywa Sołecka” to stosunkowo młody program, bo wdrożony 
w ubiegłym roku przez zarząd województwa śląskiego. Kierowa-
ny jest on bezpośrednio do mieszkańców najmniejszych ogniw 
samorządu, a ma wspierać pomysły, idee i przedsięwzięcia, które 
są szczególnie ważne właśnie na tym szczeblu. Wnioski o dofi-
nansowanie składane są jednakże za pośrednictwem urzędów 
gmin, a każda jednostka samorządu może starać się o pozyskanie 
maksymalnie 60 tys. zł.

Podobnie jak przed rokiem, również i w tym, wójt Piotr Juszczyk 
powalczył o dostępne środki. Do gminy trafi pełna pula, a posłuży 
na zagospodarowanie, modernizacje i doposażenie czterech pla-
ców zabaw i rekreacji. Prace zostaną wykonane w Rzekach, Mi-
chałowie Rudnickim, Chorzenicach oraz Zdrowej.

- W ubiegłym roku udało się nam pozyskać pieniądze na pięć pro-
jektów, w bieżącym na cztery. To cieszy. Staramy się rozwijać tę 
infrastrukturę sportową, rekreacyjną i zabawową która jest naj-
bliżej mieszkańców. A jak jest możliwość dodatkowego wsparcia 
tych przedsięwzięć pieniędzmi zewnętrznymi, to dlaczego po nie 
nie sięgnąć? Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
drobnego sukcesu – mówi wójt Piotr Juszczyk.

Adrian Biel

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

larzami, która finalnie ma przełożyć się na wypromowanie gminy 
jako tego miejsca w regionie, które znane będzie z produkcji wy-
sokiej jakości miodów.

– Na terenie gminy działają aż dwa koła pszczelarskie. Mamy 
wspaniałą grupę ludzi, która zajmuje się tą profesją. Chcemy po-
móc im się rozwijać i jednocześnie promować gminę poprzez 
produkt, który wytwarzają. Wieloletnie doświadczenie jakim 
mogą się poszczycić w tym zakresie, a także bogactwo nieska-
żonych przemysłem terenów sprawiają, że wytwarzany przez na-
szych pszczelarzy produkt zawiera całą masę najwyższej jakości 
mikroelementów. Ten produkt to efekt połączenia pasji, tradycji 
i miłości do natury. Kłomnickie miody są nie tylko bardzo dobre, 
ale i zdrowe – mówił w rozmowie z redakcją wójt Juszczyk.

Projekt ma już swoje logo, stronę internetową, pomysłodawcy są 
także po wstępnej kampanii promującej całą koncepcję. Przygo-
towywane na początek września „Święto Pszczoły” ma być zwień-
czeniem pierwszej fazy podjętych przez urząd gminy działań. Jak 
zapowiadają urzędnicy, w drugą niedzielę września w Kłomnicach 
sporo będzie się działo.

- Planujemy nie tylko tematyczną konferencję, ale szykujemy 
też część wystawową oraz typowo rozrywkową - mówi Adam 
Worwąg, kierownik referatu rozwoju i promocji gminy.

lęgnować piękne polskie tradycje ludowe oraz promować je, takie 
imprezy po prostu nie mogłyby się odbyć. Integracja środowiska 
artystów wykonujących wspaniały repertuar folklorystyczny to 
inicjatywa, którą na pewno będziemy mocno wspierać i przybli-
żać go naszym mieszkańcom, jak i tym z okolicznych gmin – mówi 
Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice.

Poza grupami, które rywalizowały w przeglądzie, swoje umiejęt-
ności zaprezentowały także „Kłomnickie Płomyczki”, „Senioritki”, 
Klub Tańca Towarzyskiego „Styl” oraz Orkiestra Dęta OSP Kłom-
nice, której towarzyszyły mażoretki „Fanaberia”. Był i pokaz ta-
ekwondo formacji „Respekt”. Całość wieczoru zwieńczył koncert 
Afromental.

Poza czysto rozrywkowymi, czy też biesiadnymi wrażeniami, 
wielu z uczestników imprezy zdecydowało się wspomóc działal-
ność Fundacji DKMS. Jak informowali redakcję obecni na terenie 
imprezy wolontariusze organizacji, w bazie potencjalnych daw-
ców komórek macierzystych, zwalczających nowotwory krwi, za-
rejestrowało się ponad trzydzieści osób.

– Cieszę się bardzo, że do tej akcji przyłączyło się tak liczne grono 
mieszkańców. To wspaniała wiadomość. Dziękuję im, że przy tej 
okazji zdecydowali się na to, aby dać potencjalnym potrzebują-
cym szansę na zdrowie, a przede wszystkim dalsze życie – ko-
mentuje włodarz. REKLAMA
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Anna Klama z Konopisk już po raz drugi została zwyciężczynią 
organizowanej przez częstochowskie starostwo kampanii edu-
kacyjnej. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie bio-
różnorodności na terenie powiatu.

Zapoczątkowana jeszcze w ubiegłym roku akcja składała się 
z cyklu dwóch konferencji dotyczących między innymi znaczenia 
pszczół dla środowiska naturalnego, wymogów uprawy poszcze-
gólnych roślin metodami ekologicznymi czy też wpływu takiego 
pożywienia na zdrowie konsumentów. Organizację przedsięwzię-
cia wsparł finansowo również Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a udział w niej 
wzięło ponad trzystu uczestników ze wszystkich gmin powiatu.

Zwieńczeniem każdej z sesji był test wiedzy z zakresu porusza-
nej problematyki. Ci, którzy pozytywnie przez niego przebrnę-
li zostali nagrodzeni zestawem sadzonek ziół. Podsumowaniem 
kampanii było z kolei wręczenie pod koniec maja wyróżnień 
najlepszej trójce uczestników. Laureatów uhonorowali starosta 
Krzysztof Smela oraz jego zastępca – Jan Miarzyński.

Jak się okazało, największy zasób ekologicznej wiedzy drugi rok 
z rzędu przyswoiła mieszkanka Konopisk – Anna Klama. Stopień 
niżej sklasyfikowano Danutę Szelejewską ze Zrębic, a trzecie 
miejsce przypadło reprezentantowi gminy Kruszyna Zbigniewowi 
Zasępie z Wikłowa.

– Laureaci otrzymali dyplomy, a także nagrody w postaci zesta-
wów ziół pyłko- i miododajnych oraz fachową literaturę o warto-
ści odpowiednio 500, 300 i 200 zł – mówi Patryk Jeziak, rzecznik 
prasowy starostwa.

Pochodząca z Aleksandrii Pierwszej fotoreporterka została do-
ceniona w tegorocznej edycji słynnego konkursu „Grand Press 
Photo”. Jej fotoreportaż zajął pierwsze miejsce w kategorii - Ży-
cie codzienne.

„Grand Press Photo” to najbardziej prestiżowy konkurs fotogra-
ficzny w Polsce. Od 2005 roku, dla zawodowych fotoreporterów 
pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, agencjach 
fotograficznych oraz freelancerów, organizuje go branżowy mie-
sięcznik „Press”. 

Zdjęcia, nad którymi w tym roku pochylili się jurorzy, napłynęły w 
rekordowej ilości, aż 4,5 tys. egzemplarzy. Oceniano je w siedmiu 
kategoriach zdjęć pojedynczych oraz trzech fotoreportaży. 

Jury do finału zakwalifikowało 58 pojedynczych zdjęć, 11 repor-
taży i cztery projekty dokumentalne. W tym prace Justyny Janus, 

Jak przekonują władze Konopisk, nie ustaje inwestycyjne ofen-
sywa, jaką prowadzi tamtejszy samorząd. Dwa zadania gmina 
planuje zakończyć jeszcze w tym roku. Na tą największą, reali-
zowaną przy szkole w Aleksandrii, mieszkańcy muszą poczekać 
do przyszłego roku.

W związku ze zmianą sposobu użytkowania, przebudowana i 
rozbudowana zostanie część budynku szkoły w Konopiskach. Po-
mieszczenia przedszkola, które powstanie w wyniku moderniza-
cji, zyskają nie tylko nowe sale, węzły sanitarne i stołówkę, ale 
także dobudowę przejścia do niej. 

- Prace ruszyły z początkiem wiosny i potrwają do końca lipca. 
Całość wydatków pochłonie ponad 440 tys. zł - informuje wójt 
Jerzy Żurek. 

W kwietniu rozpoczął się także pierwszy etap budowy parku osie-
dlowego w Aleksandrii. W ramach tego zadania z kostki brukowej 
wykonana zostanie pieszo-jezdna aleja spacerowa. W sumie ma 
ona liczyć 800 m² i kosztować prawie 144 tys. zł. Jak przekonuje 
włodarz, będzie gotowa na koniec sierpnia.

Kluczowa w tej kadencji inwestycja to jednak budowa sali gimna-
stycznej przy szkole w Aleksandrii. Finalnie, za kwotę sięgającą 
niemalże 4,75 mln zł, powstanie imponujący obiekt z widownią 
oraz socjalno-sanitarnym zapleczem.

- Młodzież z Aleksandrii zyska salę gimnastyczną z płytą boiska 
do siatkówki, koszykówki oraz tenisa - mówi Jerzy Żurek. - Po-

     MIESZKANKA KONOPISK
LAUREATKĄ POWIATOWEJ
KAMPANII DRUGI ROK Z RZĘDU

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Adrian Biel, fot. Justyna Janus

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Konopiska znalazły się w gronie sześciu gmin, w których reali-
zowany będzie rodzinny projekt warsztatów plastyczno-kom-
puterowych dla seniorów, dzieci do lat 12 oraz osób niepełno-
sprawnych. 

Projekt „Twórcze pokolenia” ukierunkowany jest na rozwijanie 
aktywności twórczej oraz integrację seniorów i juniorów poprzez 
wspólne działania. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów 
od edukacji artystycznej, arteterapii oraz grafiki komputerowej i 
projektowania elektronicznego. 

- W programie zajęć znajdą się zarówno podstawowe, jak i nowa-
torskie tematy, a zastosowane techniki i metody pozwolą na osią-
gnięcie założonego celu niezależnie od poziomu predyspozycji, 
uzdolnień artystycznych i wiedzy uczestników - informuje Mo-
nika Kosielak z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, 
który pilotuje to przedsięwzięcie.

Na to zadanie pracownicy ROK-u pozyskali dofinansowanie ze 
środków resortu kultury. Poza Konopiskami projekt realizowany 
będzie na terenie Dąbrowy Zielonej, Kłomnic, Kochanowic, Ko-
ziegłów i Niegowej.

     POPRZEZ WARSZTATY
ZAMIERZAJĄ INTEGROWAĆ 
SENIORÓW, DZIECI I OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE

WIELKI SUKCES JUSTYNY JANUS

PRZEDSZKOLE, PARK I SALA GIMNASTYCZNA. 
ŁĄCZNIE PÓJDZIE NA TO PONAD 5 MILIONÓW

Adrian Biel

która swój akces do konkursu zgłosiła po raz drugi. O ile ubiegła 
edycja nie przyniosła jej nagrody, to tegoroczna dla młodej kobie-
ty była przełomowa. 

wstaną nie tylko nowe szatnie, łazienki, toalety, magazyn sprzętu 
sportowego i pokój trenera, ale też nowoczesna stołówka i odpo-
wiednie dla niej zaplecze. Liczymy, że całość będzie gotowa na 
jesieni przyszłego roku - dodaje włodarz.

Jak na tę chwilę wygląda postęp prac prowadzonych w okolicy 
ulicy Gościnnej w Aleksandrii Pierwszej?

- Mamy gotowe fundamenty, zrobiona została wylewka beto-
nowa. Stoją ściany i konstrukcje żelbetowe słupów i nadproży, 
stropy oraz konstrukcja dachu hali sportowej. Wykonana została 
również część instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz 
duża część robót związanych z przyłączem kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej - wymienia Żurek.

Gmina przebudowuje drogę przy cmentarzu w Konopiskach i 
wkracza w pierwszy etap odbudowy tej biegnącej wzdłuż ulicy 
Rolniczej. Dwóch inwestycji infrastrukturalnych doczekają się 
także mieszkańcy Aleksandrii.

Na odbudowę odcinka ulicy Rolniczej gmina otrzymała promesę 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie w 
80 proc. sfinansowane zostanie ze środków centralnych. Resztę 
pokryje gmina z własnego budżetu. W jego ramach, na długości 
320 metrów, wybudowana zostanie droga o nawierzchni asfalto-
wej. Po obu stronach jezdni drogowcy odtworzą także rowy. Jak 
szacują urzędnicy, przewidziany termin zakończenia inwestycji 
przypadnie na początek października.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i po części ze środków 

Adrian Biel

BUDUJĄ DROGI.
CZTERY INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

własnych gminy realizowana jest z kolei przebudowa arterii przy 
cmentarzu w Konopiskach. Finalnie, na odcinku o długości 333 
metrów, ma powstać droga o nawierzchni z kostki brukowej wraz 
z chodnikiem oraz odwodnieniem. Na chwilę obecną lokalne wła-
dze czekają na wyłonienie w przetargu wykonawcy. Planowany 
termin zakończenia tej modernizacji to z kolei koniec paździer-
nika.

Dwie inwestycje realizowane są także w Aleksandrii. W Pierw-
szej chodzi o ulicę Zieloną, gdzie przede wszystkim samorząd 
na odcinku o długości blisko kilometra wyremontuje drogę o na-
wierzchni asfaltowej, a następnie odtworzy rowy oraz wykona 
wjazdy na posesje. W Drugiej natomiast, dzięki pozyskanej dotacji 
w kwocie 240 tys. zł, powstanie trzystumetrowy odcinek. Gmina 
niedawno zleciła wykonanie dokumentacji technicznej niezbęd-
nej do wszczęcia postępowania przetargowego.



Bieżący rok jest niezwykle pracowitym w działalności Orkiestry 
Dętej OSP Konopiska oraz towarzyszących im na występach 
mażoretek „Szyk”. Zagrali już niemal dziesięć koncertów. Przed 
nimi jeszcze wakacyjne, europejskie wojaże. A jak zapewnia Ja-
cek Walentek, prezes stowarzyszenia pod egidą którego działa 
grupa, zapytania ciągle spływają.

Orkiestra oraz mażoretki to bez wątpienia obecnie jeden z naj-
lepszych produktów eksportowych gminy. Świetnie wyszkoleni 
muzycy jak mogą promują samorząd, a ten odpłaca im się zapew-
nieniem doskonałych warunków do pracy i rozwoju. W jej życiu 
bierze czynny udział ponad sto trzydzieści osób. Są to uczniowie 
szkółki muzycznej, członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 
muzycy dużej orkiestry, kadra instruktorska, grupa wsparcia oraz 
wspomniane mażoretki.

Ale jak to wszystko się zaczęło? Historia orkiestry sięga 1927 roku, 
kiedy to z inicjatywy miejscowego organisty Wentlanta powołano 
ją, by uczcić dziesięciolecie powstania Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Konopiskach i uroczystość poświęcenia jej sztandaru. Dzia-
łalność przerwał wybuch drugiej wojny światowej, jednak po re-
aktywacji w 1981 roku działa już nieprzerwanie. Jej kapelmistrzem 
został Kazimierz Jarosik. W całym powojennym okresie kierowali 
nią ponadto Witold Jarosik, Zenon Morawiec, Wiesław Pitulski 
czy Tomasz Hadrian. Od ponad dziesięciu lat prezesem orkiestry 
jest Jacek Walentek, natomiast przed dwoma laty funkcję jej ka-
pelmistrza objął Roman Pełka.

Początkowo występowało w niej dwudziestu muzyków, nato-
miast teraz, w dorosłej kapeli, jest już ich ponad pięćdziesięciu. 
I bez wątpienia należą do jednych z najlepszych w kraju. Swoimi 
występami uświetniają wszelkiego rodzaju imprezy, festiwale i 

O JAK ORKIESTRA. MUZYCY Z KONOPISK 
PODBIJAJĄ POLSKIE I EUROPEJSKIE SCENY
Piotr Biernacki, fot. Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach

koncerty. Na przestrzeni lat zdobywali liczne nagrody oraz wy-
różnienia, jak między innymi pierwsze miejsce na Międzynarodo-
wym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” w Kozach w 2013 
roku, drugie na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP Wisła czy 
ponownie pierwszą lokatę na Regionalnym Przeglądzie Orkiestr 
OSP w Krynicy Zdrój w 2010 roku. 

Do roku 2007 orkiestra działała pod szyldem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Konopiskach. Jej prowadzenie przejęło jednakże ce-
lowo zawiązane Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Konopi-
skach. Rozgraniczenie sfery kulturalnej od sekcji zajmującej się 
stricte zadaniami pożarniczymi pozwoliło usprawnić funkcjono-
wanie organizacji oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na jej dzia-
łalność. A ta zaowocowała utworzeniem przed dwoma laty rów-
nież zespołu młodzieżowego.

Powstanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej to jedno z istotniejszych 
wydarzeń w historii orkiestry. Młodzi artyści pod okiem starszych 
kolegów i doświadczonych instruktorów szlifują umiejętności 
i fach, stając się jednocześnie naturalnym zapleczem dorosłego 
składu.

W ubiegłym roku orkiestra obchodziła piękny jubileusz 90-lecia 
istnienia. Zwieńczeniem obchodów był niesamowity koncert, 
który muzycy zagrali wspólnie z Nataszą Urbańską, artystką 
związaną z warszawskim teatrem muzycznym Studio Buffo. Jak 
się później okazało, to był tylko wstęp do dalszego rozwoju for-
macji. Grupa nawiązała współpracę z projektem L.U.C & Rebel 
Babel Ensemble. Jego pomysłodawcą jest znakomity polski raper i 
producent muzyczny Łukasz Rostkowski. Jego ideą jest koopera-
cja artystów pop-kulturowych ze składami orkiestr niemal z całe-
go kraju. Ten miks stylów daje niesamowite wrażenia artystyczne 
i za każdym razem wprowadza publiczność w zachwyt. 

Obecny jest niewątpliwie jeszcze bardziej udanym. L.U.C jest tak 
zachwycony tutejszym składem, że już dali wspólnie trzy duże 
koncerty, a kolejne zapytania o dostępność terminów ciągle spły-
wają. 

Zaczęli 18 maja w Warszawie na „Open Big Bang”. Ten trwający po-
nad godzinę muzyczny marsz ulicami stolicy zwieńczony został 
odegraniem na Placu Zamkowym wielkiego hitu Czesława Nieme-
na. Ten sen o Warszawie ziścił się ponownie podczas „Wianków 
nad Wisłą” 22 czerwca, gdzie towarzyszyli takim artystom jak 
Bovska, Grubson, Bisz, Jarocki, Promoe. Po drodze były jeszcze 
Kleszczowskie Spotkania Orkiestr Dętych, Święto Gminy Konopi-
ska, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej, a 
przede wszystkim częstochowski Festiwal „Frytka Off-jazd”.

To właśnie w Parku Lisiniec lokalna publiczność, a bawiło się tam 
w połowie czerwca kilkanaście tysięcy ludzi, mogła naocznie 
przekonać się o umiejętnościach tutejszych artystów. Koncert z 
Marceliną i Abradab został powszechnie uznany za jedną z najlep-
szych muzycznych uczt na tegorocznej „frytce”.

Koniec czerwca to z kolei wizyta orkiestry na Słowacji, na mię-
dzynarodowym festiwalu orkiestr dętych i mażoretek. W sierpniu 
artyści wyjadą z kolei do Chorwacji. W Crikvenicy będą promo-
wać kraj, region oraz rodzimą gminę na Adriatica Folk Fest.

W KONOPISKACH
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TŁUMY MIESZKAŃCÓW BAWIŁY SIĘ PODCZAS
NIEDAWNEJ MSTOWSKIEJ NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH OFICJALNIE ODDANY DO UŻYTKU

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT STRAŻ-
NICY W MAŁUSACH MAŁYCH

BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ
Z LITEWSKĄ GMINĄ

MAKSYMALNA KWOTA
WSPARCIA NA
INICJATYWY LOKALNE

W przedostatnią sobotę czerwca tysiące uczestników wypełniło 
mstowskie błonia i sąsiadujące z nimi obiekty sportowe. Gwiaz-
dą wieczoru był Krzysztof Cugowski. W tym roku po raz pierw-
szy zorganizowano także nocny spływ kajakami.

Organizatorzy, cieszącego się z roku na rok coraz większym za-
interesowaniem widzów wydarzenia, tradycyjnie dbają o to, by 
podczas Mstowskiej Nocy Świętojańskiej przed publicznością 
miały okazję zaprezentować się rodzime talenty. Nie inaczej było 
i tym razem, kiedy początek imprezy zdominowali absolwenci i 
uczniowie miejscowej szkoły. 

Na scenie wystąpiła także młodzież z Litwy, która do Mstowa 
przyjechała z partnerską wizytą.

Artyści z częstochowskiego Centrum Muzycznego „Double Time” 
z kolei mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności wokalne, 
a panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Mstowianki” zestaw swoich 
szlagierów.

W ubiegłym roku gmina zakończyła budowę kilku boisk zloka-
lizowanych przy szkole w Brzyszowie. Dofinansowane ze środ-
ków ministerstwa sportu zadanie doczekało się niedawno uro-
czystego otwarcia. 

Inicjatorem stworzenia kompleksu był Marian Jaksender, wie-
loletni sołtys Brzyszowa. Gmina procedowała ten temat od 
2016 roku, od momentu przygotowania dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej. Ówcześni radni zabezpieczyli pieniądze, a 
urzędnicy przeprowadzili procedury przetargowe i pozyskali do-
finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował między innymi prze-
budowę boisk do piłki nożnej oraz tego do koszykówki i siatków-
ki. W pierwszym z wymienionych położono nawierzchnię z tra-

Brzyszów, Kuchary, Siedlec i Zawada to sołectwa, w których 
wkrótce wykonane zostaną wnioskowane przez mieszkańców 
prace.

W sfinansowaniu przedsięwzięć urząd wspomoże się pieniędz-
mi pochodzącymi z budżetu marszałka województwa. Pomyślnie 
zakończyły się bowiem starania o dofinansowanie lokalnych pro-
jektów w tych miejscowościach. Urząd pozyskał na nie 59 tys. zł, 
czyli połowę z łącznie prognozowanych kosztów. To niemal mak-
simum, o które gmina mogła wystąpić. Limit na jeden samorząd w 
organizowanym przez urząd marszałkowski konkursie to bowiem 
60 tys. zł.

W Brzyszowie zagospodarowane zostaną tereny zielone przy 
tamtejszym stawie. Koszt całej operacji wyliczono na ponad 44 
tys. zł. Za podobną kwotę doposażone zostaną place zabaw dla 
maluchów w Kucharach i Zawadzie. Z kolei w Siedlcu moderniza-
cja obejmie teren rekreacyjny na jednej z działek w miejscowości.

Druhowie z jednostki, która w tym roku obchodzi jubileusz 
35-lecia swojego istnienia, niewątpliwie mają powód do radości. 
Zakończyły się prace związane z kompleksową termomoderni-
zacją remizy OSP w Małusach Małych.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował między innymi docie-
plenie ścian budynku, wymianę orynnowania i parapetów, a także 
wykonanie podbitki dachowej. 

- To kolejny obiekt w naszej gminie, który doczekał się termomo-
dernizacji. W ostatnich latach podobne prace zostały wykonane 
w między innymi w remizach w Małusach Wielkich, Kucharach 
czy Srocku - informują urzędnicy.

21 czerwca wójt Tomasz Gęsiarz podpisał z Kristiną Gerasimo-
vič, starostą litewskiej gminy Kowalczuki, umowę o partner-
skiej współpracy. 

Kowalczuki to jedna z największych gmin w rejonie Wileńskim. 
Zamieszkuje ją około pięciu tysięcy mieszkańców, z czego 75 
proc. z nich stanowią Polacy.

Wydarzeniu, do którego doszło kilka dni temu, towarzyszyli 
gminni radni i sołtysi, a ze strony gości - członkowie Dziecięcego 
Zespołu Tańca Ludowego „Bursztynki” ze Szkoły Podstawowej im. 
Czesława Miłosza w Pakienie, których występ uświetnił uroczy-
stość.

Podpisana umowa zakłada wielopłaszczyznową współpracę w 
różnych obszarach życia publicznego. 
Samorządowcy chcą się skupić na wymianie uczniów i nauczy-
cieli pomiędzy szkołami, obustronnych doświadczeń, promocji 
gmin, działalności turystycznej, a także współpracy kulturalnej, 
gospodarczej i tej w zakresie ochrony środowiska.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
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- Kolejną część wieczoru wypełniły występy muzyków już spo-
za terenu naszej gminy. Plejadę gwiazd otworzył występ Kuby 
Sienkiewicza z Kwartetem Jurajskim, który przeniósł wszystkich 
słuchających w czasy wolności słowa i odważnych tekstów. Po 
dźwiękach rockowych słuchacze dostali ogromną dawkę emo-
cji i harmonii muzycznej - dzięki Marcinowi Jajkiewiczowi, któ-
ry zaprezentował repertuar Zbigniewa Wodeckiego - informuje 
Krzysztof Drynda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Msto-
wie, organizator imprezy.

Po ich występach na scenie pojawił się długo wyczekiwany 
Krzysztof Cugowski, wokalista słynnej Budki Suflera, muzyk świę-
tujący w tym roku 50-lecie swojej kariery muzycznej. Uczestnicy 
mieli możliwość wysłuchania i wspólnego odśpiewania z artystą 
najbardziej znanych utworów legendarnego zespołu. Wybrzmiała 
„Cisza jak ta”, „Twoje radio”, „Sen o dolinie” czy „Jest taki samotny 
dom”. 

Mstowską Noc Świętojańską uatrakcyjnił dodatkowo pokaz 
sztucznych ogni oraz ognisko. DJ Maciek poprowadził dyskotekę, 
a chętni do wzięcia udziału w nocnym spływie kajakowym z po-
chodniami mieli możliwość przepłynięcia się po Warcie.

wy syntetycznej i uzupełniono piłkochwyt od strony północnej. 
Kolejne, oprócz nowej nawierzchni, zyskało dwutorową bieżnię 
o długości 71 metrów i skocznie do skoku w dal. Powstała też 
mała architektura w postaci ławek, stojaków na rowery i koszy 
na śmieci. Wykonawca posadził też drzewa i krzewy. Wszystko 
prezentuje się nowocześnie i okazale.

Oficjalne oddanie do użytku tak istotnej dla lokalnej społeczno-
ści inwestycji zgromadziło szereg gości. 20 maja w Brzyszowie 
pojawili się parlamentarzyści, władze powiatu i zaprzyjaźnionych 
gmin, radni, grono pedagogiczne oraz mieszkańcy. Młodzież 
zaprezentowała część artystyczną, a ks. Marek Czarnecki, pro-
boszcz parafii w Małusach Wielkich poświęcił obiekt. Na koniec 
odbył się pokazowy mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami a rodzi-
cami. Jak na dobrego gospodarza przystało, znany z zamiłowania 
do futbolu wójt Tomasz Gęsiarz wspomógł swoimi umiejętno-
ściami obie drużyny.



ZASKOCZENIA NIE BYŁO.
RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM WÓJTOWI

POSTANOWILI, ŻE ZROBIĄ COŚ DLA SWOJEJ
OKOLICY. I POSPRZĄTALI GMINĘ

PRAWIE PÓŁTORA MILIONA
Z WOJEWÓDZTWA
NA LOKALNĄ DROGĘ

ZA KILKADZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH WYPOSAŻĄ SZKOŁY
W SPRZĘT MULTIMEDIALNY

Gmina otrzyma dofinansowanie na przebudowę ulicy Staro-
wiejskiej w Jaskrowie. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Pod koniec maja wójt Tomasz Gęsiarz podpisał w Katowicach z 
władzami województwa umowę, dzięki której Mstów zrealizu-
je drugi etap rozpoczętego w ubiegłym roku zadania. Chodzi o 
przebudowę ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie. 

Jak podkreślał podczas spotkania marszałek Jakub Chełstowski, 
drogi na poziomie gminnym i powiatowym mają dla niego klu-
czowe znaczenie.

- Samorząd województwa wspiera podejmowane przez gmi-
ny działania. Cieszę się, że skala inwestycji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich jest tak znaczna i potwierdza naszą 
dobrą współpracę z samorządem lokalnym – mówił Chełstowski.

W Jaskrowie modernizacji poddany zostanie odcinek o długości 
ponad 1,1 km. W ramach prac przewidziano odwodnienie drogi do 
studni chłonnych oraz kanałem deszczowym. Łącznie na długości 
sięgającej  prawie sześciuset metrów. 

- Przetarg został już ogłoszony, prace będą wykonywane w tym 
roku - informują pracownicy urzędu gminy.

Sześć szkół z terenu gminy zostało zakwalifikowanych do pro-
jektu „Aktywna Tablica”. Każda z placówek ma szansę otrzymać 
po kilkanaście tysięcy złotych.

„Aktywna Tablica” to rządowy program, który ma na celu rozwi-
janie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji zarówno uczniów, 
jak i pedagogów w zakresie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych. Wnioski, jakie gminni urzędnicy złożyli w Katowicach, 
zyskały przychylność władz wojewódzkich i finalnie wśród szkół, 
które otrzymają dofinansowanie, znalazło się sześć z terenu gmi-
ny.

- Podstawówki w Brzyszowie, Jaskrowie, Kucharach, Mokrzeszy, 
Małusach Wielkich i Zawadzie zostaną wyposażone w tablice in-
teraktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory do-
tykowe - cieszy się wójt Tomasz Gęsiarz. 

Program w 80 proc. finansowany jest ze środków budżetu pań-
stwa. Pozostałe 20 proc. musi zapewnić lokalny samorząd. Każ-
da z placówek będzie mogła otrzymać 14 tys. zł. To maksymalna 
kwota jaką na zakup pomocy dydaktycznych w tym programie 
przewidzieli jego pomysłodawcy. W przypadku maksymalne-
go wsparcia finansowego, urząd gminy będzie miał obowiązek 
wnieść wkład własny w kwocie sięgającej 3,5 tys. zł.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
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Podczas czerwcowej sesji rady gminy lokalni samorządowcy 
rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok 
oraz w głosowaniu podjęli decyzję o przyznaniu absolutorium 
włodarzowi. 

Czym jest absolutorium? To potwierdzenie przez radę, że wójt 
prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wy-
dawał publiczne pieniądze. To forma kontroli samorządowców 
kontroli w zakresie wykonania budżetu i wyraz ostatecznej oceny 
działalności wójta.

Zanim jednak do głosowania doszło, radni debatowali nad ra-

Dwóch młodych mieszkańców zainicjowało akcję, w wyniku 
której zorganizowana przez nich ekipa zebrała kilkadziesiąt 
worków śmieci. 

Akcja Ogarnij Jurę to pomysł Filipa Puczyńskiego i Damiana 
Gawrońskiego. Skrzyknęli znajomych, zaangażowali druhów z 
mstowskiej OSP, a także wolontariuszy z tamtejszej podstawówki. 
Partnerem przedsięwzięcia został również urząd gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
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portem o stanie gminy. To nowy element wprowadzony przez 
ustawodawcę w znowelizowanych przepisach dotyczących sa-
morządu terytorialnego. W myśl tych zapisów wójt co roku musi 
przedstawić radzie dokument, który podsumowuje działalność 
jaką lokalne władze prowadziły w poprzednim roku.

- Absolutorium jest dla mnie bardzo ważne - mówił po głosowaniu 
do zebranych wójt Gęsiarz. - Jest potwierdzeniem, że państwo 
akceptują i doceniają moją codzienną pracę. Samorząd to jednak 
sport zespołowy. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy pomaga-
ją mi na co dzień - moim pracownikom, kierownikom jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych. Dziękuję naszej skarbnik Marii 
Skibińskiej za czuwanie nad finansami. Dziękuję również radnym i 
sołtysom za cenne podpowiedzi i wskazówki - wymieniał Gęsiarz.

Kilkunastoosobowa grupa w trzy godziny zebrała około czter-
dziestu worków śmieci. Mało tego, pożyczoną od strażaków przy-
czepkę kilkukrotnie zapełnili gruzem i odpadami o większych ga-
barytach.

Co ich zmotywowało do tego, by podjąć się wspomnianego zada-
nia? Przekonują, że głupota tych, którzy zaśmiecają okolicę. Lecz 
zamiast denerwować się z tego powodu, postanowili zrobić coś 
pożytecznego. Młodzież już planuje kolejne akcje ekologiczne. 
Jednak, jak sami podkreślają, tym razem na większą skalę.



KRZYSZTOF UJMA:

KAŻDEGO ROKU PRZYBYWA NAM OKOŁO STU NOWYCH MIESZKAŃCÓW
Z wójtem Poczesnej rozmawiamy o realizowanych projektach, po-
myśle budowy ośrodka sportu i rekreacji w Hucie Starej B i proble-
matycznym wysypisku śmieci.

Nowa kadencja to nowe wyzwania. Jakie kluczowe inwestycje 
realizuje obecnie gmina?

Praktycznie jest to kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku, 
który obfitował w wiele zadań. Na pierwszym miejscu postawił-
bym te związane z infrastrukturą oświatową. Niedawno urucho-
miliśmy żłobek. Z kolejnych nie sposób nie wspomnieć o przysto-
sowaniu części szkoły podstawowej w Poczesnej do standardów 
przedszkola. Jesteśmy na etapie kończenia dokumentacji. W tej 
kwestii chodzi o dostosowanie obiektu pod kątem przepisów 
przeciwpożarowych i sanitarnych. Jeśli pod względem formalnym 
wszystko zostanie zatwierdzone, a liczymy, że tak się właśnie lada 
chwila stanie, to w ciągu wakacji chcemy tę modernizację wyko-
nać. Naprawdę sporo środków przeznaczamy na bieżące utrzy-
manie obiektów. Dla przykładu podam choćby tę dotyczącą sali 
gimnastycznej we Wrzosowej, gdzie zrobiliśmy wylewkę, położy-
liśmy nowy parkiet, elektrykę, nowe drabinki, itd. Jak podliczyli-
śmy, to wyszło sporo ponad 200 tys. zł. A na przestrzeni miesięcy 
przeprowadziliśmy wiele takich pomniejszych inwestycji. W naj-
bliższym czasie przeprowadzimy remont generalny sali sesyjnej 
urzędu gminy. Z racji, iż to jest duża powierzchnia, jej część chce-
my wydzielić na biura dla pracowników.

Podobnie jak w innych gminach, także u państwa newralgicz-
nym obszarem wciąż pozostaje kwestia kanalizacji.

Zgadza się. I tutaj też bardzo dużo robimy. Tradycyjnie w powią-
zaniu z dużymi środkami unijnymi. W tej chwili realizowana jest 
inwestycja w Nieradzie i nowym osiedlu w Brzezinach Kolonii. Na 
tę pierwszą zdobyliśmy ponad 7,5 mln zł. Całość będzie koszto-
wać ponad 11 mln zł. To znaczące kwoty, bardzo kosztowne wy-
datki. Ale zdajemy sobie sprawę, że sieć sanitarna to standard, 
który gmina chce zapewnić mieszkańcom. Takie zresztą są ich 
oczekiwania. Przygotowujemy więc kolejny duży projekt tech-
niczny na kanalizację w części wschodniej gminy, który dotyczyć 
będzie miejscowości Słowik, Korwinów, Nowa Wieś oraz część 
Poczesnej i Wrzosowej.

Jak to wygląda w ogólnym procentowym ujęciu? Ilu mieszkań-
ców podłączonych jest do wody, a ilu do kanalizacji?

Do sieci wodociągowej podpiętych jest niemal sto procent go-
spodarstw. W sumie to około 3,5 tys. odbiorców. Do kanalizacji z 
kolei mamy podłączone 1,6 tys. gospodarstw. To na chwilę obecną 
mniej więcej 50 proc.

Kiedy rozmawialiśmy w ubiegłym roku wspominał pan o budo-
wie nowej oczyszczalni ścieków. Na jakim etapie jest to zadanie?

Niedługo ogłosimy przetarg na wykonanie projektu technicznego 
oczyszczalni, która ma być zlokalizowana na styku miejscowości 
Słowik, Wrzosowa i miasta Częstochowy. To kolejne wyzwanie, 
nie da się ukryć, że również bardzo kosztowne. Jednakże nie-
zbędne. W tej chwili mamy czynną oczyszczalnię w Kolonii Po-
czesna. W starej technologii mamy oczyszczalnię w Hucie Starej 
B, która obsługuje tę miejscowość. W przyszłości planujemy ją 
tam wyłączyć i podłączyć mieszkańców do tej projektowanej, o 
której wspomniałem.

Wiemy, że niedawno podpisał pan umowę na wykonanie projek-
tu budowy ośrodka sportu i rekreacji w Hucie Starej B. Mógłby 
pan powiedzieć coś więcej na ten temat? W jakim kierunku in-
westujecie w infrastrukturę sportową?

Obiekt, na którym działa klub sportowy Olimpia Huta Stara B, 
wymaga generalnego remontu. W naszym zamyśle powinien 
spełniać trzy funkcje i takie też założenia przedstawiliśmy pro-
jektantowi. Po pierwsze klub potrzebuje mieć odpowiednie dla 
swej działalności zaplecze. Mam tu na myśli szatnie dla zawodni-
ków, pokój dla sędziów czy prysznice. Druga część powinna słu-
żyć mieszkańcom. Choćby na różnego rodzaju spotkania. Trzecia 
kwestia dotyczy znajdującego się tam basenu. Co prawda dziś 
nieczynnego, ale myślimy o jego remoncie. To też wiązać się bę-
dzie ze stworzeniem odpowiedniej infrastruktury. Inna inwesty-
cja z zakresu sportu dotyczy budowy całego kompleksu dla części 
wschodniej gminy. W miejscowości Zawodzie już oddaliśmy bu-
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dynek centrum aktywności i z drugiej strony zbiornika wodnego 
mamy zaprojektowane boisko sportowe. Również z dużym zaple-
czem przeznaczonym pod imprezy kulturalne. W tym roku chce-
my rozpocząć budowę. Musimy jednak zacząć od odlesienia tych 
terenów. Mamy też plany budowy dużego obiektu sportowego w 
Słowiku. Złożyliśmy do ministerstwa sportu wniosek o dofinanso-
wanie budowy sali gimnastycznej i czekamy na decyzję.

Trudno nie zapytać o inwestycje drogowe. Te zawsze dla miesz-
kańców wydają się być najważniejszymi. Drogi i chodniki to sfe-
ra gdzie cały czas pojawiają się nowe potrzeby.

Trudno się temu dziwić. Z dróg powszechnie dzisiaj wszyscy ko-
rzystają i chcą, aby były w jak najlepszym stanie. W sferze dro-
gowej praktycznie co roku dużo robimy. W ubiegłym była to uli-
ca Zielona, Przybrzeżna, Kasztanowa, Sadowa, Żwirowa, Modra, 
Hutnicza, Kolejowa. W trakcie prac jest końcówka budowy chod-
nika przy drodze wojewódzkiej 904. W tym roku robimy ostatni 
taki odcinek, około dwustu metrów, czekaliśmy aż zakończona 
zostanie budowa kanalizacji w tym miejscu. Mamy w planach, 
wspólnie ze starostwem powiatowym, budowę dróg w Poczesnej. 
Chodzi o ulice Południową, Łąkową, Chabrową oraz w miejsco-
wości Młynek - Wiosenną i w Hucie Starej A - Pszenną i Tkacką. 
To wszystko jest zaplanowane do realizacji z dwóch źródeł finan-
sowania - krajowego i unijnego. Ponadto złożyliśmy wnioski na 
dofinansowanie modernizacji ulicy Ceramicznej w Korwinowie, a 
także ulicy Wierzbowej, łączącą Bargły z ulicą Łąkową w Pocze-
snej.

Gmina zlokalizowana jest przy trasie DK-1. Jak radzicie sobie z 
trwającymi obecnie pracami przy budowie autostrady. Uciążli-
wości są chyba znaczne?

Dokładnie. Z jednej strony, trzeba powiedzieć bardzo uczciwie, 
lokalizacja przy DK-1 jest to dla nas źródłem dochodów ze wzglę-
du na obecność wielu firm w tym rejonie. Z tego tytułu czerpiemy 
korzyści w postaci podatków, ale z drugiej strony są to ogromne 
uciążliwości dla mieszkańców. W obecnym okresie, kiedy prak-
tycznie na wysokości Częstochowy i dalej w kierunku Warszawy 
i Łodzi droga DK-1 sama w sobie jest przebudowywana, to u nas 
korki tworzą się praktycznie na całej długości gminy. 50 tys. sa-
mochodów przejeżdża w ciągu doby. Naturalne jest to, że jak ktoś 
stoi w korku to szuka alternatywnego objazdu. Również z tego ty-
tułu ponosimy wiele strat, bo nasze drogi lokalne są rozjeżdżane.

Wspomniał pan o pozytywnym wpływie trasy na gospodarkę 
gminy. Czy nie obawia się pan, że po oddaniu obwodnicy ciąg 
komunikacyjny i tereny gminne stracą gospodarczo na atrak-
cyjności?

Moim zdaniem nie. Myślę, że sytuacja znormalnieje. Osoby, które 
zajmują się tym zagadnieniem przekonują, że po wybudowaniu 
autostrady ruch spadnie do 30-40 tys. na dobę. Uważam, że to w 
żaden sposób nie wpłynie na zmianę atrakcyjności tych terenów, 
a ograniczenie ruchu tylko uporządkuje to wszystko. Ceny nieru-
chomości przy trasie DK-1 są normalne, wcale nie za niskie. Ale 
to rynek tak dyktuje, co też świadczy o tym, że jest to atrakcyjne 
i opłacalne.

W zeszłorocznej kampanii wyborczej podnosił pan kwestię za-
dłużenia gminy i kredytów. Dementował pan informacje pod-
noszone przez swoich konkurentów, którzy zarzucali, że to za-
dłużenie jest nadmierne. Jak obecnie kształtuje się sytuacja w 
tym zakresie?

Spłacamy wszystko w terminie, a czasami nawet i przed. Zadłu-
żenie gminy w tym momencie sięga 19 mln zł co stanowi 35 proc. 
w stosunku do budżetu gminy. Mamy stabilną sytuację finan-
sową. To oczywiście może się wydawać dużą kwotą, ale proszę 
pamiętać, że gmina ma również duże dochody. Nigdy nie brali-
śmy kredytów na zapewnienie bieżącego funkcjonowania. Na tak 
zwane przejedzenie. Nie. Pożyczaliśmy pieniądze, tylko wtedy 
gdy kredyt był bardzo nisko oprocentowany i kiedy wiązało się to 
z inwestycjami. Dla przykładu, jeśli pojawiała się możliwość, aby 
wziąć kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, gdzie oprocentowanie jest bardzo korzystne 
i jeszcze w grę wchodziła możliwość umorzenia części pożyczki 
po spłacie 50 proc. to żal z takiej możliwości nie skorzystać.

Mało którą gminę stać na to, by sobie de facto kupić komunika-
cję miejską. U was takie rozwiązanie funkcjonuje od lat. Jaki to 
wydatek dla gminy w skali roku?

Stałe obciążenie budżetu w kontekście zapewnienia transportu 
zbiorowego kosztuje nas 2,5 mln zł rocznie. Autobus dociera do 
każdej miejscowości, a gmina dzięki temu też się rozwija. Jeśli 
ktoś planuje zakup działki i wie, że u nas cała jego rodzina będzie 
miała zapewniony dojazd do Częstochowy, do szkoły czy do pra-
cy, to działa to pobudzająco na naszą gospodarkę.

Na terenie gminy znajduje się jedno z największych w regionie 
wysypisko śmieci. Jak sobie radzicie z sąsiedztwem, trudno tu 
ukrywać, dość kłopotliwego sąsiada?

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne to jedyne w swoim 
rodzaju przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jeden samo-
rząd, a które funkcjonuje na terenie drugiego. Nie jest to dla nas 
sytuacja komfortowa, niemniej jednak od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku musimy sobie z nią radzić. Niestety działalność 
tego typu stwarza duże uciążliwości dla mieszkańców. Oczywi-
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KRZYSZTOF UJMA:

KAŻDEGO ROKU PRZYBYWA NAM OKOŁO STU NOWYCH MIESZKAŃCÓW
BLISKO 60 TYSIĘCY ZŁOTYCH WESPRZE 
TRZY INICJATYWY W SOŁECTWACH

PRZESZKOLILI PONAD SETKĘ MIESZKAŃCÓW. 
ZWRÓCILI UWAGĘ NA BEZPIECZEŃSTWO 
DZIECI W SIECI

ście cały czas monitorujemy temat, a jeśli pojawiają się jakiekol-
wiek nieprawidłowości to je zgłaszamy, gdzie tylko możemy. To 
co mieszkańców najbardziej interesuje i na co zwracają uwagę, 
to jaka jest perspektywa działalności CzPK? Na jaki okres czasu 
przewidziane jest jego działanie? To temat bardzo trudny.

A jak wygląda kwestia opłat śmieciowych w gminie? We wszyst-
kich samorządach obserwujemy podwyżki. Zdaje się, że miesz-
kańcy gminy Poczesna też przed tym nie uciekną.

Rozmawiając często z mieszkańcami słyszę, że skoro na naszym 
terenie działa wspomniane przedsiębiorstwo, to dlaczego płaci-
my za śmieci? Przecież powinniśmy być traktowani na preferen-
cyjnych warunkach. Tylko, że w praktyce wygląda to inaczej. U 
nas przetarg na odbiór śmieci wygrała firma z gminy Konopiska. 
Tym samym nasze śmieci trafiają tam. Jeśli chodzi o opłaty, to tak 
jak pan nadmienił, inne samorządy już ceny podniosły. My z kolei 
w tej chwili, póki co, dyskutujemy na temat podwyżki. Obecna 
cena za opłaty segregowane wynosi 8,5 zł. Nie wiem czy gdziekol-
wiek jest niższa, chyba nie. Cena za śmieci zgodnie z ustawą musi 
się bilansować. De facto jaka kwota będzie finalnie obowiązywać, 
to o tym zadecyduje przetarg, który podzieliśmy na dwie części. 
Pierwsza dotyczy zakupu koszy, bo chcemy się trochę uniezależ-
nić. Osobno natomiast robimy przetarg na transport i zagospoda-
rowanie odpadów. Dopiero suma tego wszystkiego da nam cenę 
w przeliczeniu na mieszkańca.

Przejeżdżając przez gminę widać, że buduje się sporo nowych 
domów? Jak wygląda saldo migracji? Ilu przybywa państwu 
mieszkańców w skali roku?

Rocznie to około setka osób. I niewątpliwie ma na to wpływ to, że 
mamy dobrą infrastrukturę oświatową, kulturalną, wspomniany 
wcześniej transport i położenie względem Częstochowy.

Od wyborów samorządowych minęło już sporo czasu, więc tym 
bardziej musimy zapytać o to jak układa się współpraca z nową 
radą gminy?

Dobrze i coraz lepiej. Jestem przekonany, że każdemu kto anga-
żuje się w działalność samorządową zależy, by gmina się rozwijała 
i byśmy byli dobrze postrzegani na zewnątrz. I to zarówno w po-
wiecie, jak i w województwie czy w kraju. Uważam, że wszyscy tak 
podchodzą do tego, tylko czasami różnie widzą sposób dojścia do 
tego celu. Różny mają pogląd, ale to przecież naturalne. Ważne, 
żeby każdego wysłuchać i po prostu rozmawiać.

Trudno nie zauważyć, że gmina szczególnie dba o ochotnicze 
straże pożarne. Jak z kolei wygląda współpraca z innymi orga-
nizacjami, które funkcjonują na terenie gminy? Chodzi głównie 
o organizacje senioralne i koła gospodyń wiejskich.

Wiadomo, że podstawowym działaniem straży jest ochrona 
przeciwpożarowa i całe spektrum działalności z tym związanej. 
Oprócz tego druhowie robią wiele rzeczy związanych z pożytecz-
ną działalnością na terenie swoich sołectw. Na OSP wydatkujemy 
dużo środków finansowych, ale z drugiej strony, i też dzięki temu, 
nasz potencjał ochrony przeciwpożarowej, mobilności i pomo-
cy, jeśli takowa jest potrzebna względem mieszkańców i gmin 
sąsiednich, jest bardzo duża. Druga część organizacji to te wy-
konujące szereg pozytywnych działań z zakresu kultury jak koła 
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia emerytów, uniwersytet trze-
ciego wieku i inne stowarzyszenia, które wypełniają tą przestrzeń 
dla różnych grup wiekowych w gminie. Uważam, że to dobrze 
funkcjonuje. Moja rola jako wójta w tej materii polega głównie 
na tym, żeby słuchać i odpowiadać pozytywnie na oczekiwania 
tych grup społecznych. Jeżeli jesteśmy w stanie wyremontować, 
wyposażyć i udostępnić lokale, w których oni funkcjonują, to już 
potrafią sami zagospodarować całą resztę w odpowiedni sposób.

Niedawno odebrał pan Medal Stulecia Odzyskanej Niepodle-
głości. To państwowe odznaczenie przyznał prezydent Andrzej 
Duda.

Tak, znalazłem się w gronie dwudziestu pięciu osób z regionu, 
których uhonorowano tym wyróżnieniem. Zawsze jest czło-
wiekowi miło, jak ktoś doceni jego pracę i starania. To daje taki 
dodatkowy zastrzyk dobrej energii, motywuje do ciężkiej pracy, 
służby publicznej przez kolejne lata.

Dziękujemy za rozmowę.
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Sukcesem zakończyły się starania wójta Roberta Nowaka o 
wsparcie finansowe przedsięwzięć lokalnych. Złożone przez 
urząd wnioski w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez zarząd województwa. Na konto 
urzędu gminy wpłynie zatem dodatkowe 59 tys. zł.

W drugiej edycji marszałkowskiego programu rozdysponowano 
łącznie 4,5 mln zł. Dofinansowanie otrzyma łącznie 238 zadań w 
sołectwach województwa śląskiego, z czego trzy, o które wnio-
skował tutejszy włodarz.

Realizacja wszystkich wskazanych zadań ma kosztować gmi-
nę prawie 79 tys. zł. Największą kwotę dofinansowania, bo 34,5 
tys. zł, uzyskała inicjatywa budowy pomnika Króla Kazimierza 
Wielkiego w Przyrowie. Zadanie to jest już zresztą wykonane, a 

Stu czterech mieszkańców gminy wzięło udział w trwających 
od listopada ubiegłego roku bezpłatnych szkoleniach z zakresu 
umiejętności korzystania z zasobów internetu i poruszania się 
po cyfrowej sieci. Z końcem maja przyrowscy urzędnicy ogłosili 
zakończenie trwających przez ostatnie siedem miesięcy kur-
sów.

Ich organizacja to pokłosie pozyskania kilkudziesięciu tysięcy 
złotych grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Tematyka szkoleń obejmowała problematykę finansów i trans-
akcji w sieci, działalności w sieciach społecznościowych czy też 
rolnictwa oraz rodzica w internecie. Rozpoczęły się one z po-
czątkiem listopada ubiegłego roku, a skierowano je do wszystkich 
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dumne popiersie polskiego władcy zostało uroczyście odsłonięte 
podczas niedawnych uroczystości z okazji 650-lecia lokacji miej-
scowości.

Za pozostałe pieniądze rozszerzona zostanie oferta rekreacyjna 
placów zabaw w Wiercicy i Staropolu. Za ponad 35 tys. zł zaku-
pione mają tam zostać urządzenia siłowni zewnętrznej. Kwota 
wsparcia zewnętrznego w tych przypadkach wyniesie prawie 25 
tys. zł.

W poprzednim roku za pieniądze z podobnego programu urzędu 
marszałkowskiego zagospodarowano w Sierakowie teren wokół 
tamtejszej świetlicy wiejskiej. Wybudowano boisko i siłownię ze-
wnętrzną. Uporządkowano również centrum w Woli Mokrzeskiej 
oraz zakupiono galowe stroje dla druhów z tamtejszej OSP. Z kolei 
w Zarębicach odbył się piknik rodzinny.

powyżej 25 roku życia.

– Podczas zajęć wykładowcy szczególny nacisk kładli na tema-
tykę bezpiecznego korzystania z poczty e-mail oraz płatności 
cyfrowych, załatwiania spraw urzędowych na platformie ePUAP, 
pokazywali jak bezpiecznie korzystać z facebooka oraz jak dbać 
o treści przeglądane przez dzieci. Osobom, które wzięły udział w 
projekcie serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, iż zdobyta wie-
dza i umiejętności ułatwią im bezpieczne korzystanie z kompu-
tera oraz Internetu – komentują koordynatorzy przedsięwzięcia.

Zajęcia odbywały się na specjalnie zakupionym w tym celu sprzę-
cie komputerowym. Beneficjenci grantów mogli przeznaczyć bo-
wiem do 40 proc. jego wartości na jego pozyskanie. Teraz z tych 
zasobów będzie mogła korzystać szkolna młodzież.
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