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REKLAMA

PORUSZANIE SIĘ WZDŁUŻ DK 91 NARAŻA 
ŻYCIE I ZDROWIE. WÓJT APELUJE
DO PARLAMENTARZYSTÓW O WSPARCIE

Czy musi dojść do tragedii, by ktoś poszedł po rozum do głowy? 
Lokalne władze naciskają na Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad o podjęcie działań, które poprawią bezpieczeń-
stwo na biegnącej przez Kłomnice drodze DK 91. W rozwiązanie 
problemu Piotr Juszczyk chce także włączyć częstochowskich 
posłów i senatorów.

Tutejsi samorządowcy od kilkunastu lat zabiegają o budową ob-
wodnicy Kłomnic. Bez skutku. Jak podkreśla obecny włodarz, 
mieszkańcy wykazali się w tym czasie olbrzymią cierpliwością 
i wyrozumiałością. Miejscowi urzędnicy, których przez lata GDD-
KiA przekonywała o potrzebach remontów i przebudowy DK 91 
w innych miejscach, mają najwyraźniej dość ciągłego zwodzenia. 
Tym bardziej, że spowodowany ciągnącym się remontem auto-
strady A1 wzrost natężenia ruchu, kompletnie paraliżuje życie lo-
kalnej społeczności.

– Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co zrobić może samorząd, 
by takowa inwestycja została zrealizowana – przekonuje wójt.

Adrian Biel, fot. Fotolia
W połowie lipca na ręce Marka Niełacnego, dyrektora katowic-
kiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Juszczyk wystosował kolejną korespondencję. Naciska w niej 
na podjęcie przez wspomnianą instytucję zdecydowanej reakcji 
i konkretnych działań, które doprowadzą do poprawy bezpie-
czeństwa w ciągu biegnącej przez gminę DK 91.

– Na początku roku uczestniczyłem w Sejmie w spotkaniu z ze-
społem parlamentarnym, które dotyczyło przebudowy krajówki – 
mówi Piotr Juszczyk. – Rozmawiałem z delegacjami z innych gmin 
i okazało się, że na odcinku łódzkim potrafiono zadbać o szereg 
spraw, które na etapie przebudowy ułatwią ludziom codzienne 
funkcjonowanie. Skoro tam się dało, to nie rozumiem dlaczego 
podobnych rozwiązań nie można wdrożyć u nas? – stwierdza.

Tym bardziej, że pomysły, które urząd gminy sugeruje GDDKiA 
nie są oderwanymi od rzeczywistości koncepcjami z odległej 
galaktyki, ani tym bardziej nie wymagają olbrzymich nakładów 
finansowych. W upłynnieniu ruchu pomogłoby choćby zamonto-
wanie w newralgicznych miejscach sygnalizacji świetlnej.
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– Nie zmniejszy to co prawda natężenia ruchu, ale przede wszyst-
kim zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców. A to jest dla mnie 
najważniejsze – argumentuje wójt Juszczyk. – Mamy kilka miejsc, 
w których problem braku sygnalizacji jest szczególnie dotkliwy. 
To choćby skrzyżowanie w Witkowicach. W pobliżu znajduje 
się kościół i szkoła, a samo skrzyżowanie to zbieg dróg krajowej 
i powiatowej, które służy także mieszkańcom takich gmin jak 
Mykanów czy Kruszyna jako droga dojazdowa do Częstochowy. 
Kolejny przykład to skrzyżowanie tuż przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłomnicach. Jadąc ulicą Zdrowską nie da się w bez-
pieczny sposób skręcić w stronę Radomska. To również droga 
powiatowa, a więc natężenie ruchu jest wysokie. Wiemy, że w są-
siedniej gminie udało się rozwiązać ten problem i zamontowano 
tam sygnalizatory świetlne nawet w bardzo bliskiej odległości od 
siebie – tłumaczy.

Sen z powiek włodarza spędza przede wszystkim jednak inna 
kwestia. Chodzi o przejście dla pieszych koło kościoła parafial-
nego w Kłomnicach. Oprócz świątyni znajduje się tu największa 
szkoła podstawowa w gminie, kaplica pogrzebowa, a cały odcinek 
między kościołem i szkołą jest de facto skrzyżowaniem dwóch 

PORUSZANIE SIĘ WZDŁUŻ DK 91 NARAŻA ŻYCIE I ZDROWIE. 
WÓJT APELUJE DO PARLAMENTARZYSTÓW O WSPARCIE
Ciąg dalszy ze strony 1

dróg gminnych oraz drogi powiatowej z DK 91.

– Gmina posiada w tym miejscu działkę, na której można prze-
cież stworzyć rondo łączące te wszystkie drogi. Pozwoliłoby to 
utworzyć bezpieczne przejścia dla pieszych – podaje sposób na 
rozwiązanie. – Kolejnym ważnym problemem jest brak ciągów 
pieszo-rowerowych wzdłuż DK 91. Dzieci, które w roku szkolnym 
dojeżdżają do szkoły toczą każdego dnia dramatyczną, nierówną 
walkę. I to nie tylko z pędzącymi pojazdami, ale i z nierówną na-
wierzchnią pobocza DK 91. Poruszanie się rowerem wzdłuż drogi 
krajowej jest w chwili obecnej narażaniem swojego życia i zdro-
wia – alarmuje wójt.

Piotr Juszczyk nie ukrywa, że liczy na wsparcie częstochowskich 
parlamentarzystów. Do nich także trafiły kopie listu, jaki wysto-
sował do dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA. Czy zaanga-
żują się w rozwiązanie problemu? Mieszkańcy, z którymi mieli-
śmy okazje rozmawiać na temat uciążliwości związanych z drogą 
krajową, mają nadzieję, że tak.

– Przecież na jesieni odbędą się wybory parlamentarne, a my bę-
dziemy pamiętać nie tylko o tym kto nam pomógł, ale też kto się 
na nas wypiął – podkreślają.

Gmina Olsztyn ma pięciu nowych obywateli – jedną dziewczyn-
kę i czterech chłopców. Taka ciąża zdarza się raz na 52 miliony 
urodzeń.

Marcelina, Marcin, Filip, Oliwier i Szymon, Takie imiona otrzyma-
ło grono, które 23 lipca przyszło na świat w bytomskim szpita-
lu. Najprawdopodobniej to piąty przypadek narodzin podobnego 
kwintetu w kraju. Pierwszy raz w Polsce pięcioraczki przyszły na 
świat w 1971 roku w Gdańsku.

Maluchy z Olsztyna w chwili narodzin ważyły od 750 do 820 gram. 
Co najważniejsze są zdrowe, a mama po trudach porodu czuje 
się dobrze. Władze gminy zapowiedziały wsparcie finansowe dla 
rodziny. Specjalną wyprawkę szykuje również prezydent Bytomia.

Złożone przez częstochowskie starostwo wnioski w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych znalazły się na liście do dofi-
nansowania. Taką informację przekazał na ostatniej sesji rady 
powiatu starosta Krzysztof Smela.

Urzędnicy w trwającym do 12 kwietnia naborze złożyli trzy apli-
kacje, opiewające łącznie na ponad 42 mln zł. Za te pieniądze za-
mierzają wyremontować 26 kilometrów powiatowych szlaków.

Chodzi o przebudowę 4 kilometrów drogi 1060 S na odcinku od 
drogi krajowej 91 w Rudnikach, do drogi wojewódzkiej nr 786 
w miejscowości Wancerzów. Wartość oszacowano na około 6 mln 
zł. Kolejnym jest modernizacja dwóch dróg powiatowych leżą-
cych w administracyjnych granicach gminy Poczesna. Za kwotę 
około 11 mln zł do remontu mają iść szlak 1057 S od Huty Starej do 
Poczesnej oraz 1056 S od Poczesnej do Mazur. Łącznie to ponad 
5 kilometrów. Trzecim i największym projektem, wycenionym na 
niemal 26 mln zł, jest realizacja trzech łączących się ze sobą cią-
gów na długości ponad 16 kilometrów. Droga powiatowa 1070 S 
remontowana ma być od drogi krajowej 91 w Kłomnicach poprzez 
Zdrową do Kruszyny. Następnie 1025 S na odcinku od Kruszyny 
do Borowna oraz 1019 S od Borowna do Witkowic, ponownie do 
drogi krajowej 91.

W ramach tej edycji naboru w Funduszu Dróg Samorządowych, 
którym dysponuje wojewoda śląski, do podziału jest 147 mln zł. 
Wprowadzone w grudniu ubiegłego roku uregulowania przewi-
dują, że maksymalne wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 80 
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 

Częstochowskie starostwo zainicjowało powstanie projektu, 
który ma skupiać sołtysów z terenu powiatu. Forum Sołtysów 
Ziemi Częstochowskiej chce wspierać osoby, ich idee i przedsię-
wzięcia, które zrodzą się w tych jednostkach gmin.

Na spotkanie do starostwa przybyło ponad siedemdziesięciu 
przedstawicieli sołectw ze wszystkich szesnastu samorządów. Jak 
ustalono, rodząca się organizacja ma docelowo przybrać sforma-
lizowaną formę, a jednocześnie być ciałem w pełni samorządnym 
i niezależnym.

– W trakcie otwartej dyskusji przyjęto plan dalszego organizo-
wania środowiska i tworzenia podstaw organizacyjnych. Usta-
lono także datę kolejnego spotkania. Ogromnie cieszy wysoka 
frekwencja, która świadczy nie tylko o potrzebie realizowania 
podjętej inicjatywy, ale przede wszystkim o potencjale mieszkań-
ców naszych gmin – komentuje Patryk Jeziak, rzecznik prasowy 
starostwa. – Ważne jest, aby samorządy pomagały w powstawa-
niu i organizowaniu się środowisk chcących pracować dla swoich 
wsi czy miast. Dziś sołtys jest szczególnie potrzebny. Nie admi-
nistracji, a mieszkańcom. Integrują i aktywizują sąsiadów czyniąc 
swoje małe ojczyzny bardziej społecznymi i przyjaźniejszymi do 
życia – dodaje.

PROKREACYJNY REKORD W POWIECIE.
MIESZKANKA ZRĘBIC URODZIŁA PIĘCIORACZKI

PONAD 21 MILIONÓW DLA POWIATU NA DROGI Z FUNDUSZU 
DRÓG SAMORZĄDOWYCH. A MOŻE BYĆ WIĘCEJ

     Z INICJATYWY STAROSTWA 
POWSTAJE FORUM SOŁTYSÓW 
ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

30 mln zł w przypadku jednostkowego projektu. Minimalne z ko-
lei to 50 proc. Pułap dofinansowania uzależniony jest bowiem od 
zasobności poszczególnych samorządów. W przypadku powiatu 
częstochowskiego możemy więc mówić już o kwocie przekracza-
jącej 21 mln zł.

– Okres wakacyjny dla powiatu wakacyjny nie jest. W okresie 
pomiędzy sesjami wydarzyły się ważne rzeczy. Przede wszyst-
kim, jeżeli chodzi o drogownictwo. Otrzymaliśmy informację, że 
wszystkie nasze drogi zostały zakwalifikowane na listę Funduszu 
Dróg Samorządowych – oświadczył Krzysztof Smela. – Mniej jak 
50 proc. dofinansowania nie dostaniemy, bo to jest pewne, ale 
może będzie coś więcej. Każde dodatkowe 5 proc. spowoduje, że 
mniej nas samych będzie to kosztować – dodał.

Ponadto w trakcie weryfikacji są wnioski zgłoszone do pomocy 
w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wła-
dze powiatu liczą, że kilka z nich takie wsparcie dostanie. Jak 
podniósł Smela, temat jest bardzo poważny, bo zaplanowane in-
westycje zdeterminują wydatki drogowe na najbliższe lata, niemal 
na całą kadencję, co może skutkować tym, że niewiele z nowych 
projektów będzie mogło wejść do realizacji. Decydujące jednak 
w tym zakresie może być zaangażowanie poszczególnych gmin, 
które zechcą partycypować w zadaniach.

– Planowane inwestycje to bardzo poważne zobowiązania. Od-
wiedzają nas jednak wójtowie, którzy oferują pieniądze na reali-
zację zadań na ich terenie. Jak jest inicjatywa po stronie gminy, to 
my się czujemy zobowiązani i tak będziemy nasz budżet ukierun-
kowywać, by na te oczekiwania odpowiadać – podkreślił starosta.
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Regionalny Fundusz Gospodarczy wchodzi w kolejną fazę reali-
zacji swojej sztandarowej koncepcji. Jurajski Agro Fresh Park, 
który powstanie na piętnastohektarowym terenie w Rudnikach, 
odpowiadać będzie za skup, przechowalnictwo, przetwórstwo 
oraz dystrybucję hurtową produktów rolniczych, spożywczych 
oraz ogrodniczych. Inwestycja kosztować ma prawie 300 mln zł.

Regionalny Fundusz Gospodarczy to częstochowska spółka skar-
bu państwa, której władze kilka lat temu wpadły na pomysł wy-
budowania w gminie Rędziny czterech wielkopowierzchniowych 
hal magazynowo-handlowych. W 2017 roku RFG kupił od Agencji 
Mienia Wojskowego sąsiadujące z lotniskiem w Rudnikach grunty. 
W sumie 53 hektary. Rok później powstał projekt, zgodnie z któ-
rym każda z powierzchni liczyć będzie około 10 tys. m², łącznie 
wyposażonych w dwieście miejsc przeładunkowych. Zgodnie 
z założeniami, producenci płodów rolnych oraz przetwórcy chcąc 
prowadzić obrót na skalę hurtową, będą mogli wynająć dowolną 
powierzchnię handlową.

W Polsce funkcjonuje kilkanaście rynków hurtu rolno-spożyw-
czego. Nie są one właścicielem sprzedawanych towarów, a jedy-
nie organizują warunki do prowadzenia sprzedaży. Jak przeko-
nują pomysłodawcy rodzimej koncepcji, oferta Jurajskiego Agro 
Fresh Parku będzie znacznie szersza i przez co też innowacyjna. 
Przedstawione rozwiązanie zyskało przychylność Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedsięwzięcie będzie wspierał także 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który dysponuje w okolicy 
dwoma dużymi kompleksami gruntów położonych w niewielkiej 
odległości od planowanej inwestycji. Pierwszy to położony we wsi 
Lubojenka w gminie Mykanów obszar liczący około 130 hektarów. 
Kolejny to teren 165 hektarów w częstochowskiej dzielnicy Rząsa-
wy. RFG i KOWR zamierzają zawiązać spółkę celową oraz wnieść 
wspomniane tereny aportem do mającego powstać podmiotu.

- By stworzyć pewne know-how danego biznesu trzeba stwo-
rzyć pewien plan. Stworzyliśmy tutaj dokładny materiał dydak-
tyczny pokazujący możliwości inwestycyjne. Nie ukrywamy, że 
w ramach tego postępowania odbyliśmy szereg spotkań z rol-
nikami w poszczególnych gminach naszego regionu. Gros tych 
rolników wyraża bardzo dużą chęć, by tego typu inwestycja 
powstała - przekonywał podczas niedawnej konferencji praso-
wej Mirosław Matyszczak, prezes spółki RFG. - Naszym nowym 
elementem tworzenia tego biznesu jest uczestnictwo rolników 
bezpośrednio w angażowanie się w relacje biznesowe właśnie 

ZARZĄD RFG:
TA INWESTYCJA BĘDZIE UNIKATOWYM ROZWIĄZANIEM W SEKTORZE ROLNICTWA
Adrian Biel, fot. Regionalny Fundusz Gospodarczy SA

z naszym Jurajskim Agro Fresh Parkiem. Ponieważ do tej pory 
wszystkie nasze giełdy funkcjonują na zasadzie wynajmu, czyli 
rolnicy swoje towary dostarczają na giełdę bądź poprzez pośred-
ników. Ten element na dzisiaj w Polsce powoduje to, że rolnicy 
mają bardzo niskie marże ze sprzedaży i to jest element bardzo 
słaby. Druga sprawa to jest odległość od miejsc, których pewne 
elementy są elementem rynku. W naszym przypadku zakładamy, 
że potencjał producencki będzie się plasował w granicach takie-
go promienia około stu kilometrów od naszych obiektów. Czyli 
założeniem naszym jest to, aby producenci rolni dostarczali do 
nas towary, my je częściowo będziemy przetwarzać, częściowo 
będziemy chłodzić, częściowo będziemy bezpośrednio sprzeda-
wać. Chcemy zagwarantować tym rolnikom możliwości produkcji 
przy określonych dobrych marżach - podkreślał. 

Jurajski Agro Fresh Park ma pełnić nie tylko rolę operatora hur-
towego, który skupuje płody i produkty do ich dalszej redystry-
bucji, ale także będzie miał za zadanie podjąć się roli integratora 
i promotora szybkiego rozwoju szczególnych grup producentów 
i przetwórców. Jak przekonuje zarząd Regionalnego Funduszu 
Gospodarczego, podstawowym zadaniem nowego podmiotu bę-
dzie wzmocnienie pozycji negocjacyjnej producentów rolnych 
i ogrodniczych.  

- Chcemy stworzyć wspólnie pewną listę produktową, która 
w ramach tutejszych terenów rolniczych będzie odpowiadała 

pewnym parametrom gruntu jakie produkty można tworzyć - 
kontynuował podczas konferencji Matyszczak. - Te produkty dla 
rolnika muszą być elementem dochodowym. Rolnik musi na tym 
biznesie zarabiać i my też jako giełda chcemy przede wszystkim 
wspierać producenta rolnego. Chcemy żeby grupy producenckie 
się tworzyły i w ramach tego biznesu, by te grupy producenckie 
z nami operowały na tym rynku. Elementem dominującym tego 
biznesu są koszty logistyczne. Logistyka w transporcie czy pro-
duktów rolnych czy innych produktów stanowi znaczny koszt. 
Jeżeli wiemy, że w wielu regionach Polski są właśnie takie giełdy 
i rolnicy dostarczają z innych terenów płody rolne, są to wielo-
krotnie odległości dwustu, trzystu kilometrów i więcej. Powoduje 
to, że koszty produktu finalnego są znaczne wyższe. Naszym za-
łożeniem jest to, by rolnik był blisko nas. Aby produkt od pro-
ducenta do stołu był jak najszybciej dostarczony. To wtedy jest 
on świeży, jest atrakcyjny, daje wysokie marże producentom, jak 
i pośrednikom, czyli nam jako giełdzie. I to jest podstawowy cel, 
ten który chcemy stworzyć. Nie chcemy tutaj budować obiektów 
po to żeby potem szukać pewnego brandu jak to robić. My mamy 
ten brand, a chcemy pod to stworzyć grupy, które stworzą z nami 
ten rynek - mówił prezes RFG do zgromadzonych dziennikarzy. 

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest 
w pierwszej połowie 2022 roku, z kolei uruchomienie kolejnego 
ma nastąpić w drugiej połowie 2023 roku. Zakończenie całego 
procesu inwestycyjnego przewidywane jest na 2024 rok.

CZTEROLATEK WALCZY ZE ŚMIERTELNĄ CHOROBĄ.
MOŻNA MU POMÓC BIORĄC UDZIAŁ W IMPREZIE CHARYTATYWNEJ
Adrian Biel, fot. Agnieszka Duda

Na początku sierpnia w Mykanowie odbędzie się wydarzenie, 
podczas którego zbierane będą pieniądze na leczenie Wojtka 
Dudy. Jedyny ratunek dla zmagającego się nowotworem chłopca 
to wyjazd do specjalistycznej kliniki we Włoszech. Od 5 lipca 
prowadzona jest zbiórka na stronie siepomaga.pl, gdzie udało 
się już zgromadzić ponad 80 proc. niezbędnej kwoty.

Pod koniec maja u Wojtka zdiagnozowano neuroblastomę z mu-
tacją N-MYC+, przez który to gen rokowania nie są najlepsze. 
Kilka dni póżniej maluch otrzymał pierwszą z ośmiu dawek che-
mioterapii. Czeka go jeszcze radioterapia, pobranie komórek 
macierzystych i autoprzeszczep. Największe szanse daje jednak 
immunoterapia. Problem w tym, że w kraju nie jest ona refun-
dowana. Na szczęście pojawiła się szansa na skuteczne leczenie 
za granicą. Jest jednak warunek. Rodzina ma zaledwie kilka tygo-
dni, by zgromadzić odpowiednie środki. Kwota jest niebagatelna. 
Chodzi o blisko 1,1 mln zł.

– W klinice powinniśmy stawić się już na początku sierpnia, 
a leczenie musi być opłacone w całości z góry. Każdy dzień ma 
ogromne znaczenie. Nie mamy ani chwili do stracenia. Błagamy, 
pomóżcie ocalić Wojtusia. To nasza jedyna szansa na ratunek – 
apeluje Agnieszka Duda, mama chłopca.

Za pośrednictwem strony siepomaga.pl rodzina czterolatka uru-
chomiła zbiórkę pieniędzy. Skala zaangażowania internautów 
przerosła ich najśmielsze oczekiwania i jednocześnie wlała na-
dzieję w zrozpaczone serca. Licznik wpłat pokazuje już ponad 

870 tys. zł i z każdą minutą pula zgromadzonych funduszy rośnie. 
Każda złotówka ma ogromne znaczenie, dlatego warto przekazać 
choćby najskromniejszy datek i pomóc Dudom uratować życie 
syna. By to zrobić wystarczy wejść na stronę fundacji wpisując 
adres siepomaga.pl i w oknie wyszukiwarki witryny podać nazwi-
sko Duda.

Akcja na stronie siepomaga.pl potrwa do końca miesiąca, ale 
znajomi i przyjaciele rodziny Wojtka na wszelki wypadek wolą 
dmuchać na zimne i robić wszystko, by zmaksymalizować szansę 
na zebranie wymaganej kwoty. Nagłaśniają temat w częstochow-
skich mediach, udostępniają link do zbiórki na swoich facebo-
ok’owych profilach. W planach jest także zorganizowanie imprezy 
charytatywnej, z której cały dochód przeznaczony zostanie na 
ratowanie czterolatka. Wydarzenie odbędzie się w hali sportowej 
w Mykanowie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie w pierwszą 
sobotę sierpnia.

– Planujemy między innymi turniej piłki siatkowej, pokaz zabyt-
kowych pojazdów, animacje dla najmłodszych czy dmuchańce. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, by przyszli tego dnia i nie-
zależnie od wysokości kwoty jaką mogą wspomóc powrót Wojtka 
do pełni zdrowia, uczynili to – mówi Damian, kolega taty chłopca, 
prosząc by nie podawać jego nazwiska. – Chcę zachować anoni-
mowość, bo nie chodzi tu o jakiś splendor czy o to, by robić sobie 
na tym przedsięwzięciu reklamę własnej osoby, ale o konkretną 
pomoc dla dziecka – dodaje skromnie.

Początek zaplanowanego na 3 sierpnia wydarzenia rozpocznie się 
o godz. 9.
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TRAWA ROŚNIE NA SAHARZE. KOMPLEKS 
SPORTOWY JUŻ PRAWIE GOTOWY

CO SIĘ DZIEJE Z WODĄ 
W ZALEWIE? RAPORT 
SANEPIDU NIE POZO-
STAWIA ZŁUDZEŃ

DO RYWALIZACJI PRZYSTĄPIŁA 
REKORDOWA ILOŚĆ
MIESZKAŃCÓW GMINY

REKLAMA

Lada chwila zakończy się realizacja kolejnej inwestycji w cen-
tralnej części Blachowni. Prace przy wartej blisko 2,5 mln zł 
modernizacji boisk na tzw. Saharze mają zostać sfinalizowane 
w sierpniu.

Architektonicznie zdegradowany obszar zyskuje całkowicie nowe 
oblicze. Powstały dwa boiska. Po zdrenowaniu terenu, wzmocnie-
niu podłoża i zainstalowaniu systemu nawadniającego, wykonaw-
ca prowadzi obecnie prace związane z układaniem hybrydowej 
murawy. To ostatni etap zadania, na które miejscy urzędnicy po-
zyskali z Ministerstwa Sportu i Turystyki aż 1,2 mln zł.

W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu świecić będzie również 
nowoczesne i energooszczędne sztuczne oświetlenie. W sumie 
osiem słupów i opraw oświetleniowych typu LED. Całość wzbo-
gacą funkcjonalne trakty piesze z miału bazaltowego, jak i rów-
nież ławki, kosze oraz stojaki rowerowe.

– Oba boiska zyskają niezbędne wyposażenie w postaci bramek, 
siatek i piłkochwytów. Kolejny fragment Blachowni zmienia się na 
naszych oczach i mamy nadzieję, że będzie dobrze służył szko-
leniu i grze naszych młodych sportowców – podkreśla Paulina 
Głuszko z urzędu miejskiego.

Pierwsza niedziela lipca była dniem szczególnym dla miesz-
kańców Blachowni. Po raz już czwarty gmina stała się stolicą 
polskiego triathlonu i areną sportowej rywalizacji miłośników 
tej dyscypliny w ramach cyklu Elemental Tri Series, zaliczanego 
również do Pucharu Polski.

Największa triathlonowa impreza w województwie śląskim z roku 
na rok cieszy się niesłabnącą popularnością biorących w niej 
udział uczestników z całej Polski. I w tym roku na starcie zamel-
dowało się kilkaset osób, a jednym z tych, który czynnie włączył 
się w zmagania był znany telewizyjny prezenter Maciej Dowbor. 
Rekordowo licznie prezentowali się również gospodarze. We 
wszystkich konkurencjach wzięło udział ponad pięćdziesięciu re-
prezentantów gminy.

Cieszy więc, że wydarzeniu nie zaszkodziły ubiegłoroczne zawi-
rowania, kiedy to warunki przyrodnicze uniemożliwiły przepro-
wadzenie zawodów w pełnej formule i zrezygnowano z pływania. 
W tym roku sportowych wrażeń nie brakowało, a wszystkich za-
wodników dopingowały tłumy mieszkańców.

- Niebywałe emocje, wspaniała walka ludzi na morderczych dy-
stansach, biegi najmłodszych i wypoczynek dla całych rodzin - to 
krótka charakterystyka największej imprezy sportowej w Bla-
chowni. Wszystko to w scenerii urokliwej, naturalnej przyrody 
i z jeziorem Blachownia w tle – komentowała burmistrz Sylwia 
Szymańska.

Imprezie towarzyszyły ponadto biegi dla dzieci oraz konkurencja 
biegowa na dystansie 10 kilometrów w ramach 10K Run Series. Ta 
odbyła się jako pierwsza, przed startem samych triathlonistów. 
Na trasie atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki naj-
szybciej dystans pokonał Mateusz Grzanka. Przebiegł go w czasie 
35,09 min. Wśród kobiet triumfowała natomiast Aneta Świtaj.

Konkurencje triathlonowe rozegrano trzech kategoriach. W su-
persprinterskiej, gdzie do przepłynięcia było 400 metrów, przeje-
chania na jednośladzie 10 kilometrów i 2,5 kilometra biegu trium-
fowali mieszkający w nieodległej Brzezinach-Kolonii Kajetan 
Wąsowicz, a wśród kobiet – Weronika Ptaszyńska.

Na dwukrotnie dłuższych dystansach zwycięstwo przypadło re-
prezentującemu katowicki AZS-AWF Tomasz Marcinek. Wśród 
kobiet bezkonkurencyjna była Roksana Słupek z UKS Tri-Team 
Rumia NST.

Równo w niedzielne południe ruszyli do boju „olimpijczycy”. Naj-
pierw musieli przepłynąć dystans 1,5 kilometra, by później peda-
łować przez 40 kilometrów, a na zwieńczenie przebiec kolejne 10. 
Tutaj zwyciężył Krzysztof Owczarek, któremu zajęła ta sztuka 2 
godz. i 24 sek. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Weronika Hamela 
z czasem 2 godz. 36 min i 26 sek. Najlepszą sztafetą na była druży-
na w składzie: Nowak Robert, Nowak Grzegorz i Lubosz Dariusz.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom zawodów Elemental Tri Se-
ries w Blachowni. Dumą wielką napawają nas mieszkańcy naszej 
gminy, którzy nie tylko aktywnie wzięli udział w zawodach i zwy-
ciężali, ale także kibicowali i motywowali zawodników na całej 
długości trasy, stwarzając iście sportową atmosferę. Dziękuję za 
zaangażowanie, pomoc, wsparcie – oznajmiła burmistrz Szymań-
ska. - Nie sposób wymienić wszystkich, dzięki którym te zawody 
odbywają się na co raz wyższym poziomie. Wszystkim z całego 
serca dziękuję. Nie sposób też wymienić wszystkich pozytywnych 
opinii, które usłyszałam na temat naszej gminy. Jestem pewna, 
że nasze dobre imię będzie sławione w środowisku miłośników 
triathlonu i nie tylko. Były to kolejne zawody na bardzo wysokim 
poziomie, doskonale zorganizowane w niezwykle malowniczym 
miejscu - stolicy śląskiego triathlonu – dodawała.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Modernizację Sahary realizuje spółka Tamex, która od kilkunastu 
lat projektuje, buduje i wyposaża obiekty sportowe. Firma może 
pochwalić się realizacją ponad tysiąca inwestycji w infrastrukturę 
rekreacyjną. Do najbardziej prestiżowych obiektów jakie budo-
wał Tamex należy choćby Stadion Śląski w Chorzowie, stadion 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, lekkoatletycz-
ny w Bydgoszczy czy kompleksy Centralnych Ośrodków Sportu 
w Spale i Zakopanem.

NIE ŻYJE WIELOLETNIA RADNA

Zmarła Irena Popczyk. Przez trzy kadencje zasiadała w ra-
dzie miejskiej, była też sołtysem Konradowa.

Irena Popczyk była doświadczonym samorządowcem i zaan-
gażowanym społecznikiem. W latach 2006-2018 radną. Z tego 
świata odeszła 12 lipca. Cztery dni później w kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego w Gnaszynie odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Badania parametrów mikrobiologicznych w oparciu o filtrację 
membranową wykazały, że nie ma zastrzeżeń co do stanu wody 
w blachowniańskim zbiorniku. 

Pod koniec czerwca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Częstochowie pobrała próbki wody z miejsca, które 
przez mieszkańców wykorzystywane jest do okazjonalnej kąpieli. 
Analiza była konieczna, by urząd miejski miał pewność, że z ką-
pieliska można bezpiecznie korzystać. 

Jak się okazało na początku lipca, pracownicy Sanepidu nie mieli 
zastrzeżeń co do jakości wody. Mało tego - jak podkreślają miej-
scowi urzędnicy - stan sanitarny zalewu jest w coraz lepszym 
stanie.

Adrian Biel
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WAKACJE Z GOKSIR-EM. NA OSTATNIE DNI
SIERPNIA SZYKUJĄ PÓŁKOLONIE DLA DZIECI 

Gmina przygotowała dla najmłodszych ofertę dwutygodnio-
wych półkolonii. Warto jednak pospieszyć się z zapisami, gdyż 
liczba miejsc jest ograniczona.

W pierwszej połowie wakacji Gminny Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zaproponował najmłodszym 
mieszkańcom między innymi zajęcia plastyczne, projekcje fil-
mowe czy zajęcia sportowe. Dla potrzeb starszych utworzo-
no w miejscowym muzeum klubokawiarnię. Chętni mogli także 
wziąć udział w zwiedzaniu ruin zamku w Ogrodzieńcu.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska Wzorem ubiegłego roku pojawiła się także propozycja zorga-
nizowania letnich zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Koszt 
udziału w nich to zaledwie 160 zł. W tej cenie można liczyć na to, 
że uczestnicy od 19 do 30 sierpnia będą mieli zapewnioną opiekę 
w godz. od 10 do 15, obiad w postaci drugiego dania, wycieczki 
i wyjazd do kina. W programie przewidziano także warsztaty, gry 
oraz zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

- Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo mają dzieci z terenu naszej gminy. Zapisy przyj-
mowane są w siedzibie ośrodka przy ulicy Konopnickiej lub te-
lefonicznie pod numerem 34 327 32 12 - informują pracownicy 
GOKSiR-u.

ŚWIĘTOJAŃSKIE OGNISKO 
ZAPŁONĘŁO W OSINACH

SZALEŃSTW NIE BĘDZIE, 
ALE NA INTEGRACJĘ
WYSTARCZY

ZA PIENIĄDZE Z URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO WY-
BUDUJĄ SIŁOWNIĘ. SKO-
RZYSTAJĄ TEŻ NAJMŁODSI

DYNAMICZNY ROZWÓJ RODZIMEGO KLUBU

Pod koniec czerwca w gminie odbyła się I Osińska Noc Święto-
jańska. Wydarzenie, nad którym patronat objął wójt Adam Taj-
ber, zorganizowali wspólnymi siłami miejscowi samorządowcy 
i seniorzy.

Podczas imprezy nie zabrakło grilla, koncertu na żywo i solidnej 
dawki sąsiedzkiej integracji. Sporo frajdy miały też dzieci, którym 
animatorzy malowali twarze i częstowali watą cukrową. Najmłod-
si uczestnicy wzięli również udział w zajęciach plastycznych. Kto 
chciał mógł z bliska obejrzeć wóz strażacki.

Po tym jak zapadł zmierz zapalono ognisko, nad którym można 
było sobie upiec kiełbaskę. Dorosłych uczestników imprezy do 
późnych godzin wieczornych zabawiał DJ.

Całe 900 zł wsparcia otrzymali miejscowi emeryci na realiza-
cję inicjatywy senioralnej adresowanej do osób powyżej sześć-
dziesiątego roku życia.

Dofinansowanie pochodzi ze środków rządowego Programu 
Aktywności Społecznej Osób Starszych. Lokalne koło Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizuje za te pie-
niądze wyjazd integracyjny dla seniorów z Kamienicy Polskiej.

Przedsięwzięcie swoim patronatem objął senator Ryszard Majer.

W Kamienicy Polskiej powstanie kolejny obiekt małej infra-
struktury rekreacyjnej. Gmina pozyskała na to środki w ramach 
konkursu na inicjatywy sołeckie.

10 tys. zł trafi na konto urzędu gminy z przeznaczeniem na reali-
zację zadania, które dotyczyć będzie budowy siłowni zewnętrznej 
w tym sołectwie wraz z placem zabaw. Inwestycja zrealizowana 
zostanie na terenie miejscowej remizy.

Adrian Biel, fot. Materiały organizatorów

Adrian Biel

Adrian Biel

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” z Kamienicy Polskiej od-
nosi coraz większe sukcesy. Młodzież nie tylko realizuje swoje 
sztandarowe programy, ale i podejmuje szereg kolejnych inicja-
tyw.

W bieżącym sezonie koszykarki po raz pierwszy uczestniczyły 
w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Koszyków-
ki. Jak same podkreślają wyniosły z tego doświadczenia sporo 
nauki, mając przy tym nadzieję, że zdobyte doświadczenie za-
procentuje w przyszłości. Dziewczęta uczestniczyły także w roz-
grywanej w powiecie częstochowskim Koszykarskiej Lidze Kobiet 
czy Pucharze Polski Kobiet.

Świetnie radzą sobie też i młodsze grupy. Zawodniczki z prze-
działu wiekowego 9-12 lat w ostatnim okresie ciężko trenowały, 
dzięki czemu w nadchodzącym sezonie będą reprezentowały UKS 
w rozgrywkach mini koszykówki, które organizowane są przez 
Śląski Związek Koszykówki.

- Za to najmłodsza grupa 6-9 lat, która powstała w ubiegłym roku, 
bardzo dobrze rokuje. Mamy nadzieje, iż w najbliższym czasie bę-
dzie mogła uczestniczyć w turniejach, które przyniosą im jeszcze 

Adrian Biel, fot. Pixabay więcej satysfakcji - informuje Żaneta Matusiak z urzędu gminy. 
- Przy sukcesach pań trudno nie wspomnieć również o męskiej 
drużynie seniorów. Zawodnicy w tym roku odnieśli historyczny 
sukces i w wyjątkowym stylu zdobyli mistrzostwo Częstochow-
skiego Nurtu Basketu Amatorskiego - dodaje.

UKS Dwójka organizuje wiele przedsięwzięć, w ramach których 
nie tylko sami zawodnicy, ale i uczniowie przedszkola, podsta-
wówki czy liceum w Kamienicy Polskiej mają okazję uczestniczyć 
w  warsztatach i autorskich programach. Są to między innymi 
cykliczne zajęcia z psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą czy 
trenerem przygotowania motorycznego. Klub stara się angażo-
wać w zajęcia rodziców. Wszystko po to, aby mieli więcej świado-
mości o tym, jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój dziecka 
na wielu płaszczyznach.

- Sporym zainteresowaniem cieszy się również reaktywowana 
sekcja szachowa. UKS bierze udział w programach organizo-
wanych przez resort sportu czy też różne fundacje. Oczywiście 
działalność klubu jest wspierana także przez samą gminę, jak i lo-
kalne firmy. Dzięki środkom własnym, gminnym oraz tym pocho-
dzącym z funduszu sołeckiego udało się w tym roku wyposażyć 
halę sportową w dwa nowe kosze do koszykówki - podkreśla Ża-
neta Matusiak.
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LUBIĄ SIĘ, INTEGRUJĄ I CZĘSTO PODRÓŻUJĄ. 
MAJĄ TAKŻE SWÓJ KLUB SENIORA

MIESZKAŃCY KARCZEWIC 
SZYKUJĄ SIĘ NA FESTYN

ORGANIZACJE SPORTOWE 
POZYSKAŁY 45 TYSIĘCY 
ZŁOTYCH Z MINISTERSTWACZY PSZCZOŁA POPADA W DEPRESJĘ?

KŁOMNICE URUCHOMIŁY SŁODKI PORTAL

Kłomniccy seniorzy na każdym kroku udowadniają, że energia 
i aktywność nie jest zarezerwowana tylko dla młodych roczni-
ków. Gros starszych mieszkańców zamieszkujących gminę jest 
najlepszym przykładem tego, iż czerpać garściami z życia moż-
na także na jego jesieni. 

Minął właśnie rok od kiedy w Nieznanicach uruchomiony został 
klubu seniora. Z tej okazji miejscowi emeryci postanowili zorga-
nizować okolicznościowy piknik. Dzięki uprzejmości Ireneusza 
Krzemińskiego z Polskiego Związku Łowieckiego imprezę zloka-
lizowano w Jamrozowiźnie. Pojawiły się władze gminy, był toast, 
grill oraz wystąpienia gości. Ci z kolei gratulowali sposobu prowa-
dzenia klubu. Chwalili pomysły, zapał uczestników i to jak wspól-
na aktywność wpływa na procesy integracyjne.

11 sierpnia na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego 
Leśna Kraina przy ulicy Nadrzecznej w Karczewicach odbędzie 
się impreza. Wydarzenie organizują druhowie z miejscowej 
strażnicy we współpracy z radą sołecką. 

Całość rozpocznie polowa msza święta, którą poprowadzi ks. Sła-
womir Galasiński, kapelan straży pożarnej. W trakcie nabożeń-
stwa duchowny poświęci nowy wóz bojowy. 

Z tego co wydarzy się póżniej najbardziej chyba będą zadowoleni 
najmłodsi uczestnicy. To właśnie dla dzieci organizatorzy festynu 
zaplanowali najwięcej atrakcji. Będzie malowanie twarzy, pusz-
czanie baniek oraz gry terenowe. Nie zabraknie też dmuchańców, 
grilla, waty cukrowej oraz popcornu.

W międzyczasie zabawę taneczną poprowadzi DJ. W programie 
przewidziano też występ muzyków orkiestry dętej lokalnej OSP.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Adrian Biel, fot. Pixabay

A okazji do integracji seniorom z terenu gminy nie brakuje. 
Oprócz cyklicznych spotkań, pikników i innych wydarzeń, w któ-
rych starsi mieszkańcy biorą systematyczny udział, trudno nie 
wspomnieć o wyjazdach typowo turystycznych. W czerwcu brali 
udział w wycieczce do Brna, Wiednia i Bratysławy. Dwa tygodnie 
później odwiedzili Kalisz. W pierwszej połowie lipca część poje-
chała na turnus wypoczynkowy do Szczawnicy, natomiast inna 
grupa przez dwa dni zwiedzała Wrocław. 

- Niezwykle cieszy mnie to, w jak interesujący sposób nasi se-
niorzy potrafią się aktywizować i jaka pozytywna energia od nich 
bije. To wspaniała, pełna rewelacyjnych pomysłów i świetnie 
zorganizowana grupa społeczna. Z nieukrywaną przyjemnością 
i podziwem obserwuję to, jak sobie potrafią zorganizować czas, 
świetnie się przy tym wspólnie bawiąc - podkreśla Piotr Juszczyk, 
wójt Kłomnic.

Slodkagmina.klomnice.pl to portal o tematyce pszczelarskiej, 
a zarazem kolejny z kroków w promocji kłomnickich miodów 
jako produktu lokalnego. Przy okazji można zaczerpnąć z niego 
wiele ciekawostek o miododajnych owadach.

Przed kilkunastoma tygodniami samorząd wystartował z realiza-
cją projektu „Słodka Gmina Kłomnice”. Ma on sprawić, że Kłom-
nice będą kojarzone jako miejsce, gdzie produkuje się najwyższej 
jakości miody. Produkt, który od kilkudziesięciu lat jest dobrem 
tych ziem, a jak do tej pory nie wykorzystywano tego poten-
cjału na szeroką skalę. W szczególności marketingowo. Zakłada 
on przede wszystkim wielopłaszczyznową współpracę gminy 
z pszczelarzami z jej terenu, prezentować ma niebagatelny wpływ 
miodu na zdrowie i zachęcać do zakupów złotego płynu wypro-
dukowanego właśnie w kłomnickich pasiekach.

A tych jest ponad dwadzieścia, z tysiącem stu rodzinami pszcze-

Czterem stowarzyszeniom zajmującym się szkoleniem sporto-
wym dzieci i młodzieży udało się pozyskać pieniądze z rządowe-
go programu „Klub”. Pozyskały łącznie 45 tys. zł na działalność. 
To 10 tys. zł więcej niż przed rokiem.

W tym roku pieniądze trafią do GLKS Gmina Kłomnice, KS Metal 
Rzeki Wielkie, LKS Orkan Rzerzęczyce oraz Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice. Pierwszy pozyskał 15 tys. zł, ko-
lejne natomiast – po 10 tys. zł dofinansowania.

Przed rokiem do kasy klubów sportowych z Kłomnic, Rzerzęczyc 
i Rzek Wielkich trafiło 35 tys. zł

Na tegoroczne rozdanie resort sportu i turystyki przeznaczył 40 
mln zł. Działanie to jest formą bezpośredniego wsparcia dla ma-
łych i średnich klubów sportowych. Środki są przyznawane or-
ganizacjom działającym w formie stowarzyszeń, które prowadzą 
szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży do osiemnastego roku 
życia. W przypadku klubów jednosekcyjnych dofinansowanie wy-
nosi 10 tys. zł, natomiast wielosekcyjnych – 15 tys. zł.

Pierwsza edycja programu ruszyła w 2016 roku. Zostało wspar-
tych wtedy 2151 podmiotów. Rok później było ich już 3352, nato-
miast w roku 2018 aż 3616 klubów z całej Polski.

Piotr Biernacki, fot. Zrzut ekranu z slodkagmina.klomnice.pl

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

limi. Ich szczegółowy spis wraz z danymi kontaktowymi zawiera 
wspomniana wyżej strona. Przedstawia również historię i trady-
cję lokalnego pszczelarstwa. Nade wszystko jednak – mnóstwo 
informacji związanych z tematyką.

W czym tkwi sekret tego złocistego płynu? Jak powstają różne ro-
dzaje miodu? Czym jest spadź? I jak wytwarza się miód sztuczny 
i czy pszczoła popada w depresję? To tylko wycinek z zagadnień, 
na które odpowiedź można poznać w serwisie. Informacje są na 
bieżąco aktualizowane, a przy okazji otoczone przejrzystymi gra-
fikami. Prosto i przystępnie.

Na 8 września przewidziano z kolei szczególne wydarzenie – 
„Święto pszczoły”. Patronat nad nim objął ostatnio minister rol-
nictwa, a sam event to nie tylko impreza rozrywkowa. Zaplanowa-
no specjalną konferencję tematyczną poświęconą pszczelarstwu. 
Ważnym elementem będzie również część wystawowa i targowa, 
gdzie będzie można skosztować i oczywiście zakupić produkowa-
nego na terenie gminy miodu.



REKLAMA



W KONOPISKACH

12

WOJEWODA NIE UNIEWAŻNIŁ POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
POWSTAJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W HUTKACH

Jarosław Wieczorek odmówił wnioskującym mieszkańcom 
wstrzymania pozwolenia na budowę przemysłowej oczyszczalni 
ścieków w Hutkach. Utrzymał również w mocy wydaną przez 
częstochowskie starostwo decyzję o pozwoleniu na budowę.

Grupa mieszkańców od kilku miesięcy prowadzi działania mają-
ce zastopować prowadzoną przez firmę Hur-Pol inwestycję. Po-
czątki przedsięwzięcia i wszelkie najistotniejsze decyzje zapadły 
w okresie rządów Jerzego Sochy, poprzedniego włodarza gminy 
Konopiska. Kierowana przez niego administracja pozytywnie od-
niosła się do przedstawionego przez inwestora raportu oddziały-
wania na środowisko i wydała decyzję o warunkach zabudowy. To 
był maj 2014 roku. Nikt z mieszkańców, zarówno w kwestii wyda-
nia decyzji środowiskowej, jak i później warunków zabudowy nie 
wniósł zastrzeżeń, ani nie odwołał się od tych decyzji. Uprawo-
mocniły się, a na ich podstawie w sierpniu 2014 roku starostwo 
powiatowe wydało pozwolenie na budowę.

Przez kolejne cztery lata nic się jednak w tej kwestii nie wydarzy-
ło. Inwestor przystąpił do prac dopiero w listopadzie ubiegłego 
roku. Kiedy na placu budowy pojawił się sprzęt budowlany, zaczę-
ły się również protesty i szeroko zakrojona batalia prawna zaini-
cjowana przez grupę mieszkańców, którzy dopiero w momencie 
rozpoczęcia budowy mieli dowiedzieć się mającej powstać w ich 
okolicy oczyszczalni.

Zaskoczony całą sytuacją był również Jerzy Żurek, następca So-
chy. Twierdził, że gdyby wiedział o tych decyzjach poprzednika to 
miałby argumenty dyskredytujące byłego wójta jako kontrkandy-
data w wyborach samorządowych. Mógłby w kampanii wyborczej 
swobodnie podnosić argument, że ten wydał zgody na realizację 
takiego przedsięwzięcia. Po tym jak sprawa ujrzała światło dzien-
ne, Żurek podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma za-
bezpieczyć mieszkańców, by inne kontrowersyjne inwestycje się 
tam nie pojawiły.
 
Mieszkańcy zaczęli składać szereg pism, zarówno do wójta gminy, 
jak i starostwa. Zarzucali, że nie zostali wtedy ujęci jako strona 
toczących się postępowań, co uniemożliwiło im wnoszenie ewen-
tualnych odwołań od decyzji, które zapadły. Od Jerzego Żurka do-
magali się wznowienia postępowania środowiskowego, natomiast 
od starosty uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Zarówno 
urząd gminy i starostwo wydali decyzje negatywne.

Badające sprawę starostwo nie znalazło podstaw, aby uchylić 
wydaną w 2014 roku decyzję o pozwoleniu na budowę. 26 lute-
go tego roku wydając postanowienie wskazały, że nieruchomości 
wnioskodawców nie leżą w obszarze oddziaływania inwestycji, 
więc organ prawidłowo ustalił strony postępowania prowadząc 
postępowanie w kwestii wydania pozwolenia na budowę.

Od tegoż postanowienia mieszkańcy odwołali się w marcu do 
wojewody śląskiego, zarzucając błędną wykładnię prawa budow-
lanego poprzez fakt, że w przypadku takich inwestycji jaką jest 
oczyszczalnia ścieków nie można ograniczać obszaru oddziały-
wania tylko do nieruchomości znajdujących się najbliżej. Wskaza-
li ma możliwe wystąpienie uciążliwości odorowych, jak również 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

szeregu innych zagrożeń, wnosząc ponownie o uchylenie decyzji 
o pozwoleniu na budowę i przekazanie sprawy do ponownego 
rozpoznania.

Wojewoda również nie podzielił tych argumentów stwierdzając, 
że obszar negatywnego oddziaływania oczyszczalni nie będzie 
wkraczał na działki wnioskodawców postępowania wznowienio-
wego i nie będzie powodował ograniczeń w zagospodarowaniu 
ich terenu, w tym zabudowy. Odmówił również wstrzymania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę, z którym to wnioskiem mieszkań-
cy wystąpili w kwietniu tego roku.

- Otrzymaliśmy negatywną decyzję wojewody na nasze odwoła-
nie od decyzji starosty w sprawie pozwolenia na budowę oczysz-
czalni. Było to do przewidzenia, gdyż aby obalić zezwolenie na 
budowę musimy wzruszyć decyzję środowiskową i warunki za-
budowy. Zdecydowaliśmy się jednak na próbę podważenia decy-
zji starosty, gdyż liczyliśmy na uwzględnienie formalnych błędów 
przy wydawaniu decyzji pozwolenia na budowę – komentują całą 
sprawę na profilu facebook’owym.

Aktualnie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym toczy 
się postępowanie, w którym mieszkańcy kwestionują zasadność 
odmowy wznowienia postępowania w sprawie decyzji środowi-
skowej przez wójta gminy Konopiska. Od trwałości tej decyzji za-
leżą bowiem warunki zabudowy. Gdyby te postanowienia udało 
się wzruszyć, moc prawną straci z automatu pozwolenie na budo-
wę. Grupa mieszkańców zdaje sobie jednak sprawę, że i tak praw-
dopodobna batalia będzie musiała się przenieść na salę sądową.

- Decyzje, które zapadają nie są złą wolą skierowaną przeciwko 
mieszkańcom tylko rozsądnym działaniem zgodnym z prawem. 
Jako wójt nie mogę popełnić błędu, wydać decyzji niezgodnej 
z prawem, by nie narazić gminy na wielomilionowe odszkodowa-
nia - tłumaczy Żurek. - Również starostwo, jak i wojewoda nie 
znaleźli podstaw, aby uwzględnić zgłaszane postulaty. To nie ob-
jaw złej woli, ale tego, że prawo wymusza obowiązek poruszania 
się, jako organu administracji, w określonej sytuacji, którą w tej 
chwili narzuca litera prawa – dodaje.

     TYSIĄCE PSÓW W GMINIE. 
NA WYSTAWĘ PRZYJECHAŁY 
Z PONAD DWUDZIESTU KRAJÓW

W przedostatni weekend lipca w Konopiskach odbyła się 
V Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - International 
Dog Show (CACIB) oraz Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich. 

Jak co roku na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Pająk 
zaprezentowała się cała plejada czworonogów. Do udziału w wy-
darzeniu zgłoszonych zostało 2966 psów z 316 ras, którzy wraz 
ze swoimi właścicielami przybyli aż z 22 krajów. Z kolei na towa-
rzyszącą międzynarodowej imprezie wystawę krajową zgłoszono 
458 psów z 78 różnych ras.

- Tegoroczna, dwudniowa wystawa kolejny raz przyciągnęła mi-
łośników psów z całego świata. Jesteśmy dumni, że dzięki dobrej 
współpracy z władzami gminy możemy tworzyć piękne wydarze-
nie na najwyższym, światowym poziomie - mówił podczas wyda-
rzenia Tomasz Sławik, prezes częstochowskiego oddziału Związ-
ku Kynologicznego w Polsce.

Adrian Biel

     PODCZAS FESTIWALU
W SZPROTAWIE WYŚPIEWAŁY 
„BUKOWEGO LIŚCIA”

Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska gościł w pierwszy weekend 
lipca w Szprotawie, gdzie odbywała się 27. edycja Festiwalu Grup 
Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Reprezentantki Konopisk znala-
zły się w gronie trzydziestu dwóch zespołów z całego kraju. Do 
domu wróciły z nagrodą.

- Festiwal ma na celu propagowanie i upowszechnianie pieśni lu-
dowej jako ważnego elementu polskiego dziedzictwa narodowe-
go - informuje Mariola Łyszczarz z Gminnego Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach. 

Jak przekonuje, idea jaka towarzyszy temu wydarzeniu to także 
próba ocalenia od zapomnienia bogactwa polskich pieśni, które 
powstały na przestrzeni wieków i towarzyszyły Polakom oraz 
mniejszościom narodowym. Dla organizatorów tego cykliczne-
go festiwalu w Szprotawie istotne jest również zaprezentowanie 
współczesnej twórczości zespołów śpiewaczych, a także propa-
gowanie jej jako ważnej tradycji folkloru i kultury.

Panie, które reprezentowały gminę Konopiska wystąpiły w dru-
gim dniu festiwalu. Wykonały dwie pieśni, które na stałe goszczą 
w ich repertuarze oraz jeden utwór Stanisława Moniuszki. 

Decyzją komisji konkursowej zespół otrzymał zaproszenie do 
udziału w koncercie galowym, podczas którego z kolei wywalczył 
„Bukowy liść”. To nagroda przyznawana za najbardziej wartościo-
we elementy prezentowanego programu.

Adrian Biel

MISTRZOSTWA EUROPY TYM RAZEM W KONOPISKACH. PRZYJADĄ ZAWODNICY Z 21 PAŃSTW

Od 9 do 15 sierpnia nad zalewem Pająk rozgrywane będą Mi-
strzostwa Europy Modeli Pływających – Poland 2019. Jego or-
ganizatorzy przekonują, że to nie tylko wielkie święto modelar-
stwa wodnego, ale i doskonała okazja do promocji gminy.

Współpraca Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Pol-
sce z Konopiskami ma już bogatą tradycję. W minionych latach 
Związek wielokrotnie współdziałał z gminą przy organizacji fina-
łów Mistrzostw Polski. Tym razem Światowa Federacja Modelar-
stwa Wodnego IMBRA, która swą siedzibę ma w Wielkiej Brytanii, 
powierzyła polskiemu partnerowi organizację imprezy o europej-
skim zasięgu.

– Piękny zbiornik wodny Pająk idealnie nadaje się do uprawiania 
naszej dyscypliny sportu. Także dotychczasowa współpraca z sa-
morządem Konopisk sprawiła, że nie zastanawialiśmy się długo 
nad tym czy zwrócić się do władz gminy z propozycją wspólnego 
zorganizowania Mistrzostw Europy – podkreśla Zbigniew Skrzy-

Adrian Biel piec, zastępca prezesa Związku Sportowego Modelarstwa Wod-
nego w Polsce.

Jak informuje, swój udział zgłosiło już blisko dwustu zawodników 
z dwudziestu jeden państw.

– Oprócz naszych rodaków do Konopisk przyjadą reprezentanci 
Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Holandii, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Słowenii, Słowacji, 
Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch – wymienia 
wiceprezes Skrzypiec.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w osiemnastu klasach wyścigo-
wych z podziałem na juniorów i seniorów oraz w zależności od 
pojemności silników modeli, których łącznie ma być ponad trzy-
sta.

Impreza startuje 5 sierpnia. Zawodnicy będą się mogli rejestro-
wać przez dwa pierwsze dni. Ze względu na specyfikę urządzeń 
pływających wydarzenie podzielone zostanie na dwie części.

– 7 sierpnia zaczną się pierwsze wyścigi eliminacyjne w klasie 
bardzo szybkich modeli, które rozwijają prędkość powyżej 100 
km/h. Będą ścigać się po trasie owalu. Te konkurencje potrwają 
do 9 sierpnia. Następnego dnia odbędą się wyścigi finałowe za-
kończone wręczeniem medali – wyjaśnia Zbigniew Skrzypiec.

11 sierpnia natomiast przewidziane jest oficjalne otwarcie mi-
strzostw, które odbędzie się na okolicznym stadionie. W progra-
mie przewidziano między innymi przemarsz reprezentacji naro-
dowych. Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele Światowej 
Federacji Modelarstwa IMBRA oraz władze województwa, powia-
tu i gminy.

– Dzień później ponownie wracamy do ścigania. Tym razem będą 
rozgrywane eliminacje w klasie wyścigów zespołowych złożo-
nych z dwunastu modeli ścigających się jednocześnie po trasie 
w kształcie litery M. To wszystko potrwa do 15 sierpnia, do dnia 
wyścigów finałowych, po których wręczone zostaną medale oraz 
nastąpi oficjalne zamknięcie Mistrzostw Europy.
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KATOWICE ZAPŁACIŁY ZA MODERNIZACJĘ 
NIEBEZPIECZNEGO ODCINKA

CENTRALNY PUNKT GMINY DOCZEKAŁ SIĘ 
ODŚWIEŻENIA

NOWE STAWKI OPŁAT
ZA ŚMIECI. OD SIERPNIA
BĘDZIE DROŻEJ

Zakończyły się prace związane z korektą geometrii skrzyżowa-
nia drogi 786 z ulicą Starowiejską w Jaskrowie. Modernizacja 
ma znacząco poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.

Przed remontem skrzyżowanie nie pozwalało na prawidłowy 
wyjazd samochodu osobowego, a większe pojazdy przy skręcie 
w prawo, w kierunku Mstowa, zmuszone były do wjazdu na prze-
ciwny pas. Rodziło to szereg problematycznych sytuacji. Temat 
wracał jak bumerang w rozmowach pomiędzy władzami gminy, 
a dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

– W 2017 roku powstała koncepcja opracowana właśnie przez Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. Na bazie tego dokumentu stworzony 

Wraz z początkiem kolejnego miesiąca w życie wejdą nowe 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ile za-
płacą mieszkańcy gminy Mstów?

Znaczny wzrost tzw. podatku śmieciowego to problem, z którym 
borykają się wszystkie samorządy. Główna jego przyczyna wyni-
ka z rosnących kosztów związanych z przetwarzaniem odpadów. 
Składa się na nią nie tylko podwyżka cen energii czy większa pła-
ca minimalna, ale także drastyczna podwyżka tzw. opłaty mar-
szałkowskiej z tytułu składowania odpadów. Jej wysokość ustala 
każdorazowo Ministerstwo Środowiska. W 2015 roku było to 24 
zł za tonę, obecnie wynosi już 170 zł. Mało tego. Resort chce, by 
w przyszłym roku ta opłata sięgała aż 270 zł za każdą tonę śmieci.

Nowe, zatwierdzone przez radę gminy stawki, wejdą w życie 1 
sierpnia i naliczane będą od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. Miesięcznie to koszt 16 zł w przypadku segrego-
wanych odpadów oraz 32 zł w przypadku osób, które nie zdecy-
dują się na ich selekcję. W związku ze zmianą metody ustalenia 
opłaty, każdy właściciel lub zarządca zamieszkałej nieruchomości 
ponownie musi złożyć w urzędzie gminy pisemną deklarację. Ma 
na to czas do 14 sierpnia.

– Gmina nie może ani dokładać do odbioru odpadów, ani na 
tym zarabiać. Rolą władz samorządowych jest odpowiednie do-
pasowanie stawek za odbiór do całościowej kwoty, jaka wynika 
z przetargu. Tak, aby system się samofinansował. Pole manewru 
jest więc mocno ograniczone, a właściwie żadne. Z jednej stro-
ny podwyżki wiążą się z niezadowoleniem mieszkańców, którzy 
myślą, że to wina radnych czy wójta, z drugiej obowiązuje nas 
ustawa o finansach publicznych obligująca samorząd gminy do 
dbałości o finanse i przestrzeganie przepisów – przekonują miej-
scowi urzędnicy.

Co roku w okresie letnim rynek w Mstowie wzbogacony zostaje 
nowymi kompozycjami kwiatowymi. W bieżącym wymieniono 
także ławki.

W ostatnich tygodniach na zlecenie urzędu gminy zagospodaro-
wano zachodnią część płyty rynku. Pojawiły się brzozy youngi, 
kosodrzewiny, berberysy i jałowce. Klomby uzupełniono lawendą 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

został projekt i zrealizowana cała inwestycja. Wybrane rozwiąza-
nie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu piesze-
go oraz pojazdów zmechanizowanych w tym obszarze – mówił 
wójt Tomasz Gęsiarz w czasie gdy ruszały prace związane z prze-
budową.

Co między innymi przewidywał projekt? Budowę zatoki o szero-
kości trzech metrów z kostki kamiennej. O pięć metrów odsu-
nięto przejście dla pieszych przez ulicę Starowiejską w rejonie 
skrzyżowania. Przebudowany został przepust pod zatoką, jak 
i również jego wlot i wylot.

Wartość inwestycji sięgnęła blisko 0,5 mln zł.

oraz runianką, a przy pergolach posadzono pnący milin. Na nie-
których rabatach wysypano ozdobny kamień oraz korę, z kolei na 
innych posadzono kwiaty. Środek placu zdobią gazony i donice 
z ozdobnymi krzewami.

Stare, drewniane ławki zastąpiły nowe, które raz, że wizualnie 
bardziej pasują do otoczenia rynku, a dwa cechują się zwiększoną 
wytrzymałością na czynniki zewnętrzne.

DOTKNIĘCI SUSZĄ MAJĄ 
SZANSĘ NA OTRZYMANIE 
POMOCY

Część rolników z terenu gminy, którzy w ostatnim czasie odnie-
śli spowodowane suszą szkody w uprawach rolnych, może skła-
dać wnioski o oszacowanie strat. To pierwszy krok, jaki należy 
wykonać chcąc starać się o wsparcie finansowe.

Co prawda samo złożenie wniosku i oszacowanie nie skutkuje 
udzieleniem pomocy, ale jest pierwszym, koniecznym do wy-
konania etapem. Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu 
gminy. Stamtąd można też pobrać odpowiedni formularz, spraw-
dzając uprzednio na stronie internetowej Instytutu Upraw Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Puławach, czy problem dotyczy danego 
obszaru i uprawy.

Do wspomnianego formularza należy dołączyć kserokopię wnio-
sku o płatności obszarowe. Jak informują urzędnicy, uprawy ze-
brane przez rolników przed oględzinami komisji nie będą brane 
pod uwagę przy szacowaniu strat.

Adrian Biel
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RADA GMINY ZMIENIŁA ZASADY PRZYZNAWANIA 
DOTACJI NA NOWE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ 791 CORAZ BLIŻEJ. 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH BADA OFERTY

BUDUJĄ KANALIZACJĘ W NIERADZIE.
STĄD UTRUDNIENIA W RUCHU

4 lipca zmieniono zasady przyznawania dotacji do wymiany 
źródeł ciepła na terenie gminy Poczesna. Nowe reguły wchodzą 
w życie 19 lipca.

Każdy mieszkaniec posiadający tytuł prawny do nieruchomości, 
zamierzający zainwestować jednocześnie w najbliższym cza-
sie w nowe, proekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania 
może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej na takie właśnie 
zadanie. Od 19 lipca zmieniły się jednak obowiązujące zasady.

Aby otrzymać wsparcie z gminy odpowiedni wniosek trzeba bę-
dzie złożyć przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. 
Należy również pamiętać o tym, że w roku złożenia wniosku bu-
dynek czy też lokal nie może być wykorzystywany na cele działal-
ności gospodarczej lub innej zarobkowej.

Wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwana przez mieszkań-
ców, nie tylko gminy Poczesna, modernizacja drogi wojewódz-
kiej nr 791. W drugim przetargu na ofertę Zarządu Dróg Woje-
wódzkich odpowiedziało kilka firm, których propozycje cenowe 
mieszczą się w puli środków, jakie instytucja ma zarezerwowa-
ne na ten cel.

Pierwszy przetarg został przez ZDW unieważniony z powodu 
zbyt wysokich kosztów, za które firmy byłyby skłonne zadanie 
wykonać. Ale pieniędzy dorzucono. Obecnie, jeżeli podpisana zo-
stanie umowa z wykonawcą, jest duża szansa, że sprzęt pojawi się 
na placu budowy jeszcze w tym roku. Zakończenie zaplanowano 
na styczeń 2022 roku.

Odcinek przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżo-
waniu z DK 1 w Kolonii Poczesna, a kończy na skrzyżowaniu z DK 
78 w Zawierciu. Łącznie to ponad 24 kilometry. Zakres planowanej 
modernizacji jest bardzo szeroki. Po remoncie ma ona spełniać 
parametry nośności ruchu KR5. Nastąpi miejscowe poszerzenie 
drogi i przebudowa istniejących skrzyżowań, co usprawni ruch 
komunikacyjny. Ponadto wybudowane zostaną nowe chodniki 
i zjazdy oraz zatoki autobusowe. Modernizacja obejmie również 
mosty, przepusty i pobocza. Budżet inwestycji oszacowano na 
ponad 243 mln zł.

Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie i zgodnie z planem, a umowa 
z wykonawcą zostanie podpisana, to na terenie gminy Poczesna, 
w ramach opisywanej inwestycji, pojawią się dwa ronda. Pierw-
sze łączące ulicę Cichą, Górniczą i Przemysłową, a drugie przy 
wjeździe do miejscowości Osiny i Kamienicy Polskiej. Zostanie 
ponadto zbudowany chodnik, po około dwa kilometry z każdej 
strony drogi. Teren zostanie odwodniony, a wzdłuż drogi pojawi 
się oświetlenie.

 - Nim rozpoczęło się procedowanie w powyższej sprawie, we 
współpracy z włodarzami Poraja, Myszkowa, Kamienicy Polskiej 

Warta ponad 11 mln zł inwestycja, jaką gmina realizuje w ciągu 
ulic Targowej i Pustej w Nieradzie, może powodować przejścio-
we trudności w komunikacji drogowej. Z tego względu na wspo-
mnianym odcinku wprowadzony został ruch wahadłowy. 

Władze gminy liczą, iż tymczasowe utrudnienia jakie napotyka-
ją okoliczni kierowcy pokonujący tę drogę, zrekompensuje wizja 
poprawy warunków sanitarnych oraz podniesienie komfortu ży-
cia tamtejszych mieszkańców. Finalnie zyska również środowi-
sko naturalne, bowiem kiedy inwestycja zostanie już zakończona 

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Adrian Biel

A pieniądze można odzyskać nie małe. W przypadku wymiany 
pieca w domach jednorodzinnych jest to 2 tys. zł. Jeżeli budy-
nek jest wielorodzinny, dofinansowanie jest dwukrotnie większe. 
Właściciele lokali mieszkalnych z kolei mogą się starać o dota-
cję w wysokości 1,5 tys. zł, ale tylko na ogrzewanie gazowe. Jeżeli 
z wnioskiem wystąpi wspólnota mieszkaniowa, wsparcie będzie 
stanowiło iloczyn tej kwoty oraz liczby lokali. Uchwała rady gmi-
ny przewiduje również możliwość dofinansowania odnawialnych 
źródeł energii. Maksymalnie można pozyskać na ten cel 2 tys. zł.

Co istotne, przyjęty regulamin nie wyłącza możliwości ubiegania 
się o refundację w przypadku, kiedy przedsięwzięcie realizowa-
ne było ze wsparciem pochodzącym z innych źródeł niż budżet 
gminy Poczesna. Łączna kwota pozyskanych środków nie może 
przekroczyć jednakże 100 proc. kosztów inwestycji.

czy Koziegłów poczyniliśmy wiele starań, aby ta niezwykle ważna 
dla nas modernizacja doszła do skutku. Wystosowaliśmy pisma do 
szeregu instytucji, w których podkreślaliśmy istotność tej inwe-
stycji. Miały one na celu przyspieszenie wydania odpowiednich 
decyzji, bez których nie mogła ruszyć procedura przetargowa. 
Z remontu odcinka drogi, będą płynąć same pozytywy. Poprawi 
się sytuacja wszystkich uczestników ruchu. Zarówno i zmotory-
zowanych i pieszych – cieszy się wójt Krzysztof Ujma.

dojdzie do znacznej redukcji ilość nieoczyszczonych ścieków do-
stających się do wód powierzchniowych, podziemnych oraz do 
gleby. 

Założenia projektowe przewidują powstanie sieci kanalizacji gra-
witacyjnej oraz tłocznej, dwóch przepompowni ścieków wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zasilania elektroenerge-
tycznego, drogi dojazdowej, wodociągu oraz przyłącza wodnego. 
Dokumentacja przewiduje też stworzenie przyłączy kanalizacyj-
nych na posesjach. Całkowity koszt zadania to 11,3 mln zł. Blisko 
85 proc. tej kwoty gmina pozyskała ze środków europejskich.

Przedstawiciele gmin z terenu powiatu częstochowskiego pod-
pisali z reprezentującymi urząd marszałkowski urzędnikami 
umowy w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”. W jego ramach 
tutejszy samorząd zrealizuje dwie inwestycje.

W budżecie województwa na realizację programu zarezerwowa-
no 4,5 mln zł. Pozwoliło to udzielić wsparcia dla 238 projektów, 
choć zapotrzebowanie było ponad dwukrotnie większe. Osta-
tecznie pieniądze popłyną do 84 gmin z województwa.

Z powiatu częstochowskiego sztuka ta udała się piętnastu samo-
rządom. Na liście rankingowej nie było tylko Rędzin. Łącznie dofi-
nansowanych kwotą ponad 802 tys. zł zostało 46 zadań.

Zgodnie z ideą konkursu o pomoc finansową ubiegać się mogły 
sołectwa za pośrednictwem urzędów gmin. Znakomita większość 
pozyskanych środków posłuży realizacji drobnych inwestycji. 
Dotyczą między innymi budowy czy doposażenia placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych, małej architektury, zagospodarowania 
centrów rekreacji, organizacji imprez integracyjnych dla miesz-
kańców czy doposażenia kół gospodyń wiejskich oraz zespołów 
ludowych.

Ze środków urzędu marszałkowskiego na terenie gminy wykona-
ne zostaną dwa zadania. Pierwsze dotyczy budowy chodnika przy 
ulicy Konwaliowej w miejscowości Brzeziny Nowe-Sobuczyna, 
a kolejne zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w Kolonii Po-
czesna. O ile wartość pierwszego projektu sięga kwoty 112 tys. zł, 
a zdobyte dofinansowanie pokryje aż 44 tys. zł, o tyle drugie może 
liczyć na 10 tys. zł przy wartości całego przedsięwzięcia sięgają-
cego sumy 34 tys. zł.

     SETKI TYSIĘCY ZŁOTYCH 
WSPARCIA DLA SOŁECTW.
GMINY PODPISAŁY UMOWY
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

W dniach 30-31 lipca w gminie rozgrywane będą Speedrowe-
rowe Mistrzostwa Świata ICSF World Championships 2019. Na 
torze przy ulicy Śląskiej w Bargłach odbędą się eliminacje i re-
pasaże w kategorii open, a także eliminacje pucharu świata.

W ubiegłym roku gmina wraz z miastem Częstochowa organi-
zowała Mistrzostwa Europy w tej dziedzinie sportu. W bieżącym 
impreza wskoczyła o szczebel wyżej, bowiem sołectwo Bargły go-
ści tym razem zawodników 23. edycji Mistrzostw Świata w Spe-
edrowerze.

- Po dziesięciu latach od początków speedrowera w Poczesnej 
spotykamy się na pocześniańskiej ziemi w ramach zawodów ran-
gi Mistrzostw Świata. Zatem jak widać speedrower w Poczesnej 
rozwija się bardzo dynamicznie - cieszy się Damian Krzyczman, 
jeden z prekursorów tej dyscypliny na lokalnym gruncie.

Speedrowerzyści ścigać się będą na torze o długości 65 metrów 
i szerokości sięgającej od 6 do 6,5 metra po nawierzchni z granitu 
oraz mączki ceglanej. Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano 
na najbliższy wtorek, na godz. 16.

     BARGŁY MAJĄ SWOJE
MISTRZOSTWA ŚWIATA
Adrian Biel
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BYLI ZBÓJE, AMOK SHOW I PYSZNY PSTRĄG.
PRZYRÓW CELEBROWAŁ ŚWIĘTO GMINY

Dwa dni pierwszego weekendu lipca upłynęły w gminie pod 
znakiem zabawy, dobrej muzyki i wyśmienitego jedzenia. 

Dni Przyrowa z „Jurajską Rybą” rozpoczęły się w sobotnie popo-
łudnie 6 lipca na terenach rekreacyjnych „Brzózki”. W programie 
przewidziano szereg atrakcji, zarówno artystycznych, sporto-
wych, jak i gastronomicznych. A na główne danie gospodarze za-
serwowali bowiem pstrąga po przyrowsku.

Impreza, która organizowana jest we współpracy z Rybacką Lo-
kalną Grupą Działania „Jurajska Ryba” promowała bogactwo tere-
nów gminy, do jakich bez wątpienia można zaliczyć licznie dzia-
łające gospodarstwa rybackie. Nie zabrakło konkursów wiedzy 
i plastycznych związanych właśnie z tą tematyką. Również lokalny 
klub piłkarski KS Piast Przyrów włączył się do rywalizacji sporto-
wej z drużynami z obszaru działania RLGD.

- W pierwszym dniu imprezy rozegrane zostały mecze piłkar-
skie drużyn KS Piast Przyrów z drużynami z obszaru RLGD, dla 
najmłodszych uczestników imprezy wystawiono ogródek re-
kreacyjno-sportowy z dmuchanym zamkiem, kulami w wodzie 
i sportowymi trampolinami. Dzieci pod fachowym okiem plasty-
ka malowały swoje buzie według wybranych wzorów. W trakcie 
przeprowadzony został konkurs wiedzy - „Jurajska ryba, obszar, 
struktura i gospodarstwa rybackie Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania”. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplo-
my - relacjonują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Przy-
rowie. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

O wrażenia artystyczne zadbały liczne zespoły. Gościnnie wystą-
pił Teatr aMOK z Kłobucka. To grupa działająca przy tamtejszym 
Miejskim Ośrodku Kultury. W Przyrowie zaśpiewali całą gamę co-
verów muzyki pop i rock, okraszając show nietuzinkowymi ukła-
dami choreograficznymi. Wieczór zdominowała jednak muzyka 
i folklor góralski ludzi spod szczytu Tatr. Zbóje, bo o nich mowa, 
to coraz popularniejsza w kraju formacja.

- W drugim dniu uroczystości dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się degustacja potrawy regionalnej - pstrąga po przyrowsku - 
przyrządzonego przez członkinie KGW z Przyrowa. Ponadto dla 
najmłodszych uczestników przeprowadzono konkurs plastyczny 
z nagrodami. W dalszej części programu na scenie pojawiły się 
„Przyrowskie Nutki”, które pięknie zaprezentowały zabawy i tań-
ce częstochowskie, śląskie, narodowe czy też kujawiaka – dodają 
organizatorzy. 

Muzycznie niedzielne popołudnie upłynęło przy rytmach serwo-
wanych przez zespół Flash oraz Aqurat Band. 

- W programie znalazło się bardzo wiele ciekawych atrakcji za-
równo dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Piękna pogoda 
sprzyjała zabawie i integracji. Impreza ta na stałe wpisała się już 
w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy i nie pozostaje mi nic 
innego, jak już dzisiaj zaprosić wszystkich na przyszły rok – mówi 
wójt Robert Nowak.

DOSTARCZĄ NOWY
SAMOCHÓD DLA
OSP W PRZYROWIE

NOWAK I KNAPIK CZŁONKA-
MI RADY POWIATOWEJ
ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Spółka Szczęśniak Pojazdy Specjalne dostarczy nowy samochód 
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie. Jeżeli 
wszystko pójdzie dobrze, ochotnicy będą mogli cieszyć się z po-
jazdu już pod koniec listopada.

3 lipca urzędnicy otworzyli oferty w przetargu na zakup śred-
niego wozu ratowniczo-gaśniczego, z napędem na cztery koła 
oraz z kompletnym wyposażeniem. W postępowaniu wpłynę-
ła tylko jedna oferta. Spełniała ona jednak wszystkie wymagane 
specyfikacją postulaty. Zaproponowana cena mieściła się również 
w puli środków, jakie samorząd ma zabezpieczone na ten cel, czyli 
760 tys. zł. Znaczna część pochodzi z pozyskanych środków ze-
wnętrznych. Gmina wyasygnuje ze swej strony tylko 50 tys. zł. 
Swoją część dołożą również ochotnicy.

24 lipca poinformowano o wyborze propozycji przedstawionej 
przez Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej. To 
będzie drugie, nowe auto dla strażaków z Przyrowa. W ubiegłym 
roku udało się doposażyć jednostkę w samochód typu lekkiego.

Robert Nowak i Mariusz Knapik zostali powołani na członków 
Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.

W okręgu wyborczym obejmującym Przyrów w przewidzianym 
terminie zgłoszono tylko dwie kandydatury do tego gremium. 
W takiej sytuacji zaplanowane na dzień 28 lipca wybory nie od-
były się, a mandaty powierzono bez przeprowadzenia formalnego 
głosowania.

- Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu 
mandatów bez przeprowadzenia głosowania ponieważ w termi-
nie do 5 lipca zarejestrowano dwóch kandydatów co oznacza, że 
liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów 
jest równa liczbie mandatów do obsadzenia. Zgodnie z powyż-
szym w dwumandatowym okręgu w gminie Przyrów członkami 
zostali Knapik Mariusz Stanisław z miejscowości Staropole oraz 
Nowak Robert Tomasz z miejscowości Zarębice – napisano w ko-
munikacie.

 Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Fotolia
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