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Władze powiatu częstochowskiego, a wraz z nimi włodarze 
gmin, przy wsparciu samorządowców z regionu radomszczań-
skiego i piotrkowskiego wystosowali list do premiera Mateusza 
Morawieckiego. Apelują w nim o zmiany w obowiązujących 
ustawach, które mają umożliwić odbudowę majątku zniszczo-
nego wskutek budowy autostrady A1.

Kwestia zniszczeń dróg gminnych i powiatowych powstałych 
wskutek budowy autostrady A1 już od kilku miesięcy jest przed-
miotem szczegółowych analiz i dyskusji. Wystosowanie takiego 
listu zapowiedziane zostało 12 czerwca na spotkaniu w staro-
stwie, gdzie omawiano ten problem z przedstawicielami General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W przesłanym do szefa rządu stanowisku sygnatariusze podkre-
ślają jak wielkie i bardzo celowe jest to przedsięwzięcie komuni-
kacyjne, zarówno dla Polski, jak i dla Europy. Wskazują jednakże 
i na negatywne skutki prowadzonej inwestycji, które wprost od-
biją się na sytuacji finansowej poszczególnych jednostek.

Obciążenia związane ze wzrostem ruchu na szlakach lokalnych, 
będących jedyną alternatywą objazdu dla przebudowywanej DK1, 
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RZĄD BUDUJE AUTOSTRADĘ, A SAMORZĄDY LICZĄ STRATY. 
CHCĄ KONKRETNYCH ZMIAN W PRAWIE
Ciąg dalszy ze strony 1

Ponad 320 tys. zł z funduszy unijnych ma do podziału Lokalna 
Grupa Działania „Razem na Wyżyny”. Pieniądze trafią do przed-
siębiorców, którzy wezmą udział w ogłoszonym przez to stowa-
rzyszenie konkursie.

Docelową grupą, do której skierowano ofertę są właściciele dzia-
łających co najmniej od roku firm z terenu sześciu gmin zrze-
szonych w LGD. Chodzi o Kruszynę, Dąbrowę Zieloną, Miedźno, 
Kłomnice, Mykanów i Rędziny.

Oficjalny nabór wniosków ma ruszyć 6 września i potrwa przez 
dwa tygodnie. Aby móc skutecznie ubiegać się o pieniądze, 
oprócz wersji papierowej aplikację trzeba będzie dostarczyć rów-
nież na płycie CD, umieszczając na niej ponadto biznesplan wraz 
z pomocniczymi tabelami finansowymi.

Założenia realizowanego projektu zakładają osiągnięcie wskaźni-
ków, które spowodują nie tylko rozwój istniejących podmiotów 
gospodarczych, ale również wsparcie przedsiębiorczości miesz-
kańców poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, pobudzenie 
innowacyjności oraz inicjatyw mających pozytywnie wpłynąć na 
ochronę środowiska i łagodzenie zmian klimatu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie stowarzy-
szenia. W środę 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Mykanowie odbędą się ponadto wcześniejsze szkolenia dla 
zainteresowanych dofinansowaniem. Początek zaplanowano na 
godz. 11.

LESZCZYNA I JEJ DRUŻYNA.
KTO Z RAMIENIA KOALICJI OBYWATELSKIEJ
ZAWALCZY W WYBORACH O MIEJSCA W SEJMIE?

     PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ
MOGLI ZAWALCZYĆ O DOTACJE 
NA ROZWÓJ FIRMY
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przyczyniły się do tego, że ponoszone przez lata nakłady na bu-
dowę lokalnej infrastruktury zostały zniweczone, a na ponowną 
modernizację, w całym natłoku realizowanych zadań, samorządy 
nie mają po prostu pieniędzy.

– Dla mieszkańców naszych powiatów pojawiły się z tego powodu 
bardzo duże problemy dotyczące lokalnego ruchu komunikacyj-
nego. Budowa autostrady spowodowała olbrzymie obciążenie ru-
chu naszych dróg powiatowych i gminnych przez użytkowników 
korzystających z jednego z najważniejszych szlaków komunika-
cyjnych w kraju. W tej sytuacji nasze lokalne drogi zaczęły podle-
gać gwałtownej degradacji z powodu ich technicznego nieprzy-
stosowania do takich obciążeń. Społeczności naszych powiatów, 
starostowie, zarządy i rady powiatów, wójtowie i burmistrzowie 
oraz rady miast i gmin – wszyscy razem przystąpili do planów 
odbudowy tych zniszczeń. Jednakże wymaga to zaangażowania 
olbrzymich środków finansowych, a w naszych skromnych bu-
dżetach ich brakuje – podkreślają.

Remedium na tę sytuację mogłoby być uchwalenie przepisów, 
które w sposób preferencyjny traktowałyby jednostki, których 
majątek najbardziej ucierpiał wskutek prowadzonej budowy A1. 
Nadawcy listu proponują między innymi, by do ustawy o Fundu-
szu Dróg Samorządowych wprowadzić rozwiązania, które w ta-
kich szczególnych przypadkach umożliwią staranie się gminom 
i powiatom o stu procentowe dofinansowanie zadań drogowych 
związanych z odtworzeniem zniszczonej infrastruktury.

– Sposób tego dofinansowania odbywałby się na podobnych za-
sadach, jak w przypadku budowy dróg i mostów o charakterze 
obronnym, to jest obejmującym całość kosztów realizacji zadania 
dla jednostki samorządu terytorialnego – wyjaśniają w liście.

Stanowisko zostało przekazane także parlamentarzystom ziemi 
częstochowskiej i decydentom z Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

Listę Platformy Obywatelskiej poszerzonej o przedstawicieli 
Partii Zielonych oraz Inicjatywy Polskiej otwiera Izabela Lesz-
czyna, wieloletnia posłanka i była wiceminister finansów. Jest 
także kilku przedsiębiorców, samorządowców i wykładowców 
akademickich.

- Kiedy Platforma Obywatelska obiecała Polakom, że zainwestuje-
my w infrastrukturę, że zbudujemy autostrady, schetynówki, mo-
sty, przedszkola i boiska, to zrobiliśmy to. Dzisiaj mówimy, że za-
inwestujemy w człowieka, bo nasz program w zakresie wyższych 
płac i niższych podatków stawia na pracę, która musi się opłacać. 
Obowiązkiem państwa jest przede wszystkim dbać o tych, którzy 
pracują i płacą podatki - mówiła podczas prezentacji kandydatów 
Koalicji Obywatelskiej poseł Izabela Leszczyna. 

To właśnie ona w jesiennych wyborach będzie liderem wspo-
mnianej listy. Leszczyna w Sejmie zasiada już trzecią kadencję. 
W poprzedniej pełniła również funkcję sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów. Na drugim miejscu znalazło się nazwisko An-
drzeja Szewińskiego. Ten znany sportowiec był senatorem przez 
dwie kadencje, od kilku lat natomiast jest wiceprezydentem Czę-
stochowy. O mandat poselski będzie walczyć także Marta Salwie-
rak, radna sejmiku wojewódzkiego.

Z pozycji czwartej o reelekcję ubiegać się będzie Halina Rozpon-
dek. Była prezydent Częstochowy w parlamencie zasiada od 2001 
roku. Pierwotnie, w tegorocznych wyborach, zamierzała starto-
wać do izby wyższej parlamentu. Jednak w wyniku ustaleń, ja-
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kie poczynili liderzy ugrupowań będących w opozycji do obecnej 
ekipy rządzącej, do senatu z Częstochowy wybiera się Wojciech 
Konieczny. To dyrektor miejskiego szpitala i radny sejmiku wo-
jewództwa śląskiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Kolejny na liście jest Daniel Podbioł, samorządowiec z Lublińca 
i przewodniczący tamtejszej rady miasta. Na miejscu szóstym ulo-
kowała się z kolei Jolanta Urbańska, znana częstochowska radna 
i wiceprzewodnicząca rady miasta. Urbańska jest doktorem nauk 
humanistycznych, wykłada na Politechnice Częstochowskiej. 
Doktorat, ale tym razem z nauk ekonomicznych, ma również jej 
sąsiad z listy Dominik Kabus. To były doradca prezydenta Czę-
stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Z „ósemki” o miejsce w sej-
mowej ławie starać się będzie Marzena Maliszewska, były członek 
zarządu powiatu częstochowskiego.

Na miejscu dziewiątym znalazł się Marek Pinkas, przedsiębiorca 
i przedstawiciel Partii Zieloni. Tuż za nim, Marcin Biernat. To były 
wiceprezydent Częstochowy, niegdyś także radny, a do niedawna 
wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Re-
nata Stasiak-Betlejewska, która ma miejsce jedenaste, to kolejny 
wykładowca rodzimej politechniki. Tuż za nią na liście o mandat 
poselski będzie zabiegał Marcin Świtała, urzędnik samorządowy 
oraz Edyta Ciura, przedsiębiorca z Blachowni i działaczka spo-
łeczna. Ostatni na liście jest Jarosław Lasecki, znany z odbudowy 
zamku w Bobolicach biznesmen, niegdyś senator.  

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej do senatu w okręgu wybor-
czym obejmującym powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki 
i myszkowski będzie Łukasz Banaś. 40-latek jest częstochowskim 
radnym, szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej.
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KOMU LISTA PIS-U DA POSELSKI
MANDAT? OKAŻE SIĘ NA JESIENI

PSL ZAPREZENTOWAŁ
KANDYDATÓW DO SEJMU.
DOMINUJĄ SAMORZĄDOWCY

REKLAMA

Czwórka dotychczasowych parlamentarzystów powalczy 
o reelekcję w wyborach do Sejmu. Tuż za nimi o miejsce na 
Wiejskiej zabiegać będzie spore grono samorządowców i na-
uczycielek. 

Listę PiS-u w regionie otwiera Szymon Giżyński (na zdjęciu). To 
wieloletni poseł tej partii, od lipca ubiegłego roku wiceminister 
rolnictwa, a także pełnomocnik rządu ds. działań związanych 
z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Na drugim miejscu 
znalazła się Lidia Burzyńska. Nim zasiadła w parlamentarnej ławie 
realizowała się jako nauczycielka. Trzecia lokata przypadła Ma-
riuszowi Trepce, który objął mandat poselski w spadku po Kon-
radzie Głębockim, gdy ten na krótko został ambasadorem w Rzy-
mie. „Czwórka” to z kolei Andrzej Gawron, poseł i przedsiębiorca 
z powiatu lublinieckiego.

Miejsce piąte to natomiast Monika Fajer, specjalistka od finan-
sów związana od lat z Solidarną Polską. Tuż za nią uplasował się 
Piotr Derejczyk, od dwóch kadencji wójt gminy Miedźno. Kolej-
na osoba na liście to Anna Kaptacz, szefowa częstochowskiego 

Starosta kłobucki będzie liderem listy PSL-Koalicji Polskiej 
w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu częstochow-
skim. To było pewne od dawna. Na zaprezentowanie pełnego 
zestawienia czternastu kandydatów ludowcy czekali jednak do 
końca sierpnia. Pod listami poparcia zebrali ponad 10 tys. pod-
pisów. 

Na drugiej pozycji o głosy wyborców powalczy starosta często-
chowski Krzysztof Smela, a trójkę zarezerwowano dla radnego 
obecnego sejmiku wojewódzkiego Stanisława Gmitruka. 

Henryk Kiepura ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Od 
2014 roku pełni funkcję starosty kłobuckiego. Jest także wicepre-
zesem Zarządu Wojewódzkiego oraz członkiem Zarządu Główne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Od szeregu lat 
jest także aktywnym politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. W maju był kandydatem Koalicji Europejskiej w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. W całym okręgu wskazało go ponad 
10 tys. wyborców, z czego na obszarze którym na co dzień za-
rządza – 4091. To był najlepszy wynik spośród kandydatów KE na 
tym terenie.

Krzysztof Smela to kolejny doświadczony samorządowiec. Przez 
kilkanaście lat piastował funkcję wójta Mykanowa. Od kilku pra-
cuje jako członek zarządu powiatu częstochowskiego, a od lutego 
2017 roku pełni funkcję starosty. W ostatnich wyborach samorzą-
dowych uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów 
do rady powiatu. W samym okręgu obejmującym tylko Mykanów 
otrzymał prawie 2100 głosów.

Stanisław Gmitruk to ekonomista i wieloletni urzędnik. Przez 
szereg lat kierował częstochowskim oddziałem Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W poprzedniej kadencji sa-
morządu przez dwa lata przewodniczył pracom sejmiku śląskie-
go. Na jesieni ubiegłego roku wywalczył po raz kolejny mandat 
radnego tegoż gremium, otrzymując w regionie częstochowskim 
11803 głosy.

Z ramienia koalicyjnej formacji Kukiz’15 na czwartym miejscu 
znajdzie się częstochowski przedsiębiorca Bartłomiej Dobrzy-
niewicz. Jego kandydatura została uzgodniona i zaakceptowana 
przez posła Grzegorza Długiego, a podczas niedawnej wizyty 
Pawła Kukiza we Wręczycy Wielkiej także przez jego osobę. Piąta 
pozycja przypadła Andrzejowi Kubatowi, lekarzowi, a jednocze-
śnie wieloletniemu przewodniczącemu Rady Powiatu Często-
chowskiego. 

Kolejne cztery lokaty dzierżą kobiety. Pierwszą z nich jest Anna 
Socha-Korendo, radna powiatowa w Myszkowie. Tuż za nią 
Anna Grus, pediatra z Lublińca. Na ósemce ulokowano kolejne-
go przedstawiciela Kukiz’15. To prawniczka Monika Kumor, która 
w majowych wyborach ubiegała się o mandat europosłanki z listy 
tego ugrupowania. Z dziewiątki o głosy wyborców zawalczy Edyta 
Młyńska, nauczycielka z Koniecpola. 

Dziesiątkę zamyka Krystian Kotynia, burmistrz Krzepic. W ostat-
nich wyborach samorządowych zdobył w swojej gminie prawie 
2,5 tys. głosów a urząd włodarza sprawuje nieprzerwanie od 
osiemnastu lat. Na miejscu jedenastym wylądował kolejny samo-
rządowiec z lublinieckiego. To Jerzy Cyrulik z Herb. 

Dwunasta pozycja przypadła Iwonie Lisek, zastępcy wójta Kono-
pisk. Na przedostatnim miejscu znalazła się Anna Nowicka, pe-
dagog z Kłobucka. Na ostatnim natomiast pojawiło się nazwisko 
Michała Dzwonnika, przewodniczącego Zarządu Powiatowego 
Związku Młodzieży Wiejskiej.

– To jest bardzo mocny skład kandydatów, dla których będzie 
mandat poselski. Ludzi zaangażowanych, doświadczonych, peł-
nych energii i gotowych do ciężkiej pracy – komentuje lider PSL-
-Koalicji Polskiej.
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hospicjum. Następny jest Tomasz Maj, pracownik Regionalnego 
Funduszu Gospodarczego, spółki skarbu państwa, którą kieruje 
Mirosław Matyszczak, mąż szefowej biura poselskiego Szymona 
Giżyńskiego. Będący tuż za nim Łukasz Lange to osoba szerzej 
nieznana w regionie, obecnie związana z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Ostatnią piątkę na liście otwiera Paweł Ruksza, częstochowski 
radny obecnej kadencji, wieloletni urzędnik. Przed laty uchodził 
za jednego z najbliższych współpracowników Tadeusza Wrony, 
byłego prezydenta Częstochowy. Na miejscu jedenastym zna-
lazła się Magdalena Pietrulewicz, prawniczka, która w ubiegłym 
roku bez sukcesu startowała w wyścigu o fotel wójta Wręczycy 
Wielkiej. Nauczycielce Danucie Służałek, jej sąsiadce na liście, nie 
udało się to z kolei w Poraju. Startujący z trzynastym numerem 
Andrzej Sowa to następny częstochowski radny PiS-u. Listę tej 
formacji zamyka natomiast Urszula Zaleska, polonistka.  

Kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego do Senatu z okręgu 
obejmującego około częstochowskie powiaty jest obecny senator 
Ryszard Majer.



NA IMPREZIE BAWIŁO SIĘ KILKANAŚCIE TYSIĘCY LUDZI.
REWELACYJNE ŚWIĘTO PSTRĄGA

Święto Pstrąga to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cieszą-
cych się wielką popularnością imprez plenerowych na terenie 
powiatu częstochowskiego. W pierwszy weekend sierpnia już 
po raz dwudziesty trzeci, w pięknych okolicznościach przyrody 
i przy dobrej muzyce można było nie tylko świetnie się bawić 
w Złotym Potoku, ale przede wszystkim raczyć zmysły jego bo-
gactwem – pstrągiem. Piękna pogoda i bogata oferta wydarzenia 
przyciągnęły prawdziwe tłumy gości.

To właśnie w Złotym Potoku rozpoczął się kulinarny marsz tej 
szlachetnej ryby na stoły całego kontynentu. Tutaj hrabia Edward 
Raczyński, ówczesny właściciel złotopotockich włości, założył 
gospodarstwo i rozpoczął w 1881 roku hodowlę pstrąga tęczowe-
go. Pstrągarnia działa nieprzerwanie już 138 lat, co daje jej tytuł 
najstarszej w Europie.

A głównego bohatera dwudniowej imprezy można było spróbo-

Piotr Biernacki
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wać na kilkanaście sposobów. Przygotowali go nie tylko lokalni 
mistrzowie gastronomii, ale każdego roku organizatorzy dbają, 
aby w programie imprezy nie zabrakło również pokazów gwiazd 
znanych ze srebrnego ekranu. W minionych latach gościli między 
innymi Jacek Kuroń, Ewa Wachowicz, Jacek Wan, Karol Okrasa, 
Magdalena Gessler, Theofilis Vafidis czy Pascal Brodnicki.

Podczas tegorocznej edycji fartuch przywdział aktor Zbigniew 
Buczkowski. Niezwykłą popularność przyniósł mu kultowy już se-
rial „Dom”, nieco później „Graczykowie”, „Święta Wojna”, a obec-
nie można podziwiać go w emitowanych „Barwach szczęścia” 
oraz „Lombard. Życie pod zastaw”.

Na scenie zlokalizowanej na błoniach przy „Amerykanie” pojawił 
się on już w pierwszym dniu. Zabawa rozpoczęła się w sobotę, 3 
sierpnia, o godzinie 16.  Przybyli mieli niepowtarzalną okazję, by 
organoleptycznie ocenić również i kulinarny talent Buczkowskie-
go. Muzycznie z kolei dzień uświetniły grupy Lorem oraz Monika 
Lewczuk.

Jak na imprezę rodzinną przystało, nie zabrakło wielu wydarzeń 
towarzyszących czy konkursów i zawodów dla najmłodszej, jak 
i nieco starszej publiczności. Dzieci mogły poszaleć ponadto na 
wesołym miasteczku.

Drugiego dnia już z samego rana organizatorzy zaprosili na za-
wody wędkarskie na stawie Irydion, a trzy godziny później – na 
turniej piłki plażowej. Swoimi przepisami kucharskimi popisywa-
li się również przedstawiciele sołectw gminy Janów. Popołudnie 
zdominował tradycyjny konkurs kulinarny, czyli „Pstrąg na 12 
sposobów”.

Wystąpił ponadto kwartet wokalno-rozrywkowy Szafa Gra, pre-
zentując wielkie hity lat 80-tych i 90-tych w ciekawych i zaska-
kujących interpretacjach. Wieczór zwieńczył natomiast koncert 
disco-polowej formacji Piękni i Młodzi.
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Na polach w Lubojni w gminie Mykanów, należących do gospo-
darza Krzysztofa Nabiałczyka, częstochowskie starostwo zorga-
nizowało festiwal żniwny. Przypomniano, jak wyglądała praca 
na roli jeszcze przed kilkudziesięcioma laty. W ruch poszły za-
pomniane już kosy, cepy oraz pierwsze ze zdobyczy technicznej 
myśli agrokultury.

Zaplanowany plener stanął początkowo jednak pod znakiem za-
pytania. A to z powodu aury, która przyniosła w to sobotnie popo-
łudnie niespodziewaną burzę. Na szczęście opady były przejścio-
we i po półgodzinnym poślizgu można było zacząć imprezę. Wraz 
z pogodą pojawiło się również kilkuset uczestników wydarzenia.

– Każdy mógł się włączyć w zorganizowane na miejscu prace po-
lowe, takie jak między innymi klepanie kosy, koszenie pszenicy 
kosami ręcznymi, koszenie kosiarką konną czy traktorem, kosze-
nie kosiarką „Garściówką”, stawianie snopków, zgrabianie grabia-
mi, zwózkę snopków, młóckę cepami, prasowanie słomy, a także 
zobaczyć maszynę „Sztyftówkę” z ciągnikiem C-325 i z pasem 
transmisyjnym, maszynę na prostą słomę czy czyszczenie ziarna 
wialnią ręczną „Warmianką”. Nie zabrakło i współczesnych zdo-
byczy techniki, jak kombajnów Bizon i Class – relacjonuje Patryk 
Jeziak, rzecznik starostwa.

Nie da się ukryć, że ci z uczestników, którzy czynnie włączyli 
się w zainscenizowane prace żniwne mieli przy tym sporo fraj-
dy. U starszych powróciły wspomnienia. Dzieci i młodzież trochę 
z niedowierzaniem, a trochę z podziwem, obserwowali jak przed 
laty pracowano na roli.

12 sierpnia w Katowicach samorządowcy z terenu powiatu czę-
stochowskiego podpisali z przedstawicielami urzędu marszał-
kowskiego umowy na budowę i modernizację dróg dojazdowych 
do pól. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać czterem gmi-
nom. Trafią również do starostwa.

W śląskim na dofinansowanie takich zadań przeznaczono w tym 
roku ponad 6,5 mln zł. Choć, jak zapowiedziano, bardzo praw-
dopodobne jest, że pojawi się dodatkowy 1 mln zł do zagospo-
darowania. Środki finansowe są pozyskiwane w ramach opłat za 
wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

– Wnioski na pozyskanie środków budżetowych z tytułu wyłą-
czeń gruntów rolnych z produkcji są składane raz w roku i pod-
legają kwalifikacji, po zakończeniu których sporządzana jest lista 
rankingowa zadań objętych dofinansowaniem. Ponadto utworzo-
na jest również lista wniosków oczekujących na dofinansowanie, 
uruchamiana w sytuacji pozyskania środków, na przykład gdy 
nastąpi rezygnacja z listy podstawowej lub w wyniku przeprowa-
dzonych przetargów wystąpią oszczędności – wyjaśniają zasady 
udzielania dotacji wojewódzcy urzędnicy.

Na wspomnianej liście rankingowej do dofinansowania, pokry-
wającego w większości przypadków około 50 proc. szacowanych 
kosztów poszczególnych inwestycji, znalazły się więc Lelów, 
Kłomnice, Poczesna, Kruszyna i projekt zgłoszony przez staro-
stwo.

W Lelowie zrobiona ma zostać droga w Podlesiu. Na budowę 328 
metrów szlaku gmina otrzymała wsparcie w wysokości 82 tys. zł. 
O pięć tysięcy więcej przyznano Kłomnicom na modernizację 350 
metrowego odcinka ulicy Polnej w Pacierzowie.

Po około 250 tys. zł pozyskały natomiast Poczesna i Kruszy-
na. Pierwsza wybuduje prawie kilometr drogi w Hucie Starej A, 
a drugi z samorządów – podobny odcinek w obrębie miejscowo-
ści Baby i Kruszyna.

Powiat zmodernizuje natomiast ponad półtora kilometra drogi nr 
1037S od Gąszczyka do Srocka, leżący na terenie gminy Mstów. 
W tym przypadku środki zewnętrzne sięgną 390 tys. zł i pokryją 
około 25 proc. prognozowanych kosztów przedsięwzięcia.

POWIATOWY FESTIWAL ŻNIWNY.
POKAZALI JAK PRZED LATY ROLNICY ZBIERALI PLONY

KOLEJNE PIENIĄDZE NA DROGI 
W POWIECIE. TYM RAZEM Z FUNDUSZU 
OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Marszałkowski w Katowicach

Pierwszym ze żniwiarzy, który chwycił za kosę był starosta 
Krzysztof Smela. Za jego przykładem do roboty wzięli się również 
i pozostali członkowie zarządu powiatu. Zabawa była udana, choć 
nie wszystkie kłosy zbóż układały się po myśli koszących. Proble-
mowi temu zaradzały zgrabnie żniwiarki, które wspomagając się 
sierpami wiązały piękne snopy.

Po tej pracy przyszedł czas na degustację tradycyjnego podobiad-
ku. Królowała kawa zbożowa, chleb, masło, jajka, wiejskie sery 
oraz swojski smalec. A po żniwach na pole wjechała grochówka. 
Ponadto czas umilały występy pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Zdrowianki” ze Zdrowej oraz akordeoniści. Ten specjalny kon-
kurs zwyciężył Walenty Mazur z Olsztyna. Drugie miejsce zajął 
Edward Skrzypczyk z Białej, a trzecie Tomasz Kukuła z Konopisk.

– Udało nam się po raz kolejny trochę jakby wygrać z pogodą. 
Ten festiwal to takie przypomnienie sobie, jak to kiedyś bywało. Ja 
akurat to doskonale pamiętam, bo tak właśnie pracowałem w go-
spodarstwie ojca. Zainteresowanie, jak widać, było bardzo duże. 
Chciałbym tutaj serdecznie podziękować za gościnność i ogrom-
ne zaangażowanie Krysztofa Nabiałczyka, który użyczył własne-
go pola, ale i zorganizował maszyny i logistykę – skomentował 
Krzysztof Smela, starosta częstochowski. – Zabawa świetna. Dla 
nieco młodszego pokolenia, poza fajną integracją, impreza nie-
sie ze sobą również ważny walor edukacyjny. Pokazuje jak ciężka 
jest praca rolnika, jak na przestrzeni lat rozwijała się technologia 
zbiorów, a przede wszystkim jaka jest droga tego ziarna – od kło-
sa do chleba, który spożywamy – dodał.

Kontrolerzy Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowa-
dzili 12 sierpnia w Częstochowie akcję mającą sprawdzić stan 
techniczny autobusów publicznej komunikacji zbiorowej. To 
kolejne takie działanie na przestrzeni miesiąca.

Pracownicy instytucji rozstawili na ulicy Focha w Częstochowie 
najnowocześniejszą w kraju mobilną linię diagnostyczną. Można 
przy jej pomocy w bardzo precyzyjny sposób zweryfikować cho-
ciażby siłę hamowania, czy nawet jej rozkład na koła jednej osi. 
Wyniki kontroli są niestety porażające.

FATALNY STAN AUTOBUSÓW. SKONTROLOWANO SIEDEM,
ZATRZYMANO SZEŚĆ DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
Piotr Biernacki Pod lupę wzięto siedem pojazdów. Tylko jeden z nich był w pełni 

sprawny. W pozostałych przypadkach zatrzymano dowody re-
jestracyjne. Co więcej, jak podaje ITD, usterki w dwóch były tak 
znaczne, że zostały uznane i zakwalifikowane jako niebezpieczne, 
a przeciwko przewoźnikom i osobom zarządzającym transportem 
wszczęto dodatkowo postępowanie administracyjne.

– Przewoźnikom grożą kary po 2 tys. zł, a zarządzającym po 500 
zł – wyjaśniają inspektorzy.

Jak się okazało w jednym z kontrolowanych autobusów na tyl-
nej osi hamulce praktycznie nie działały, a na dodatek wyciekały 

z niego tak duże ilości płynów, że po skończonej akcji musiano 
je zneutralizować specjalnym sorbentem. Drugi z pojazdów miał 
z kolei popękane tarcze hamulcowe. Stwierdzono ponadto szereg 
mniej groźnych nieprawidłowości, jak nadmierny luz stabilizato-
ra, nadmierną korozję mającą wpływ na sztywność konstrukcji, 
opony o różnej rzeźbie bieżnika na jednej osi czy nadmierne zu-
życie przegubów.

Sierpniowa weryfikacja była kolejną w ostatnim czasie. Pod ko-
niec lipca identyczną akcję zorganizowano na ulicy Orzechow-
skiego. Wtedy przebadano dziewięć pojazdów, sześciu zabrano 
dowody, a trzem wydano zakazy dalszej jazdy.
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PRZEŁAJOWCY POBIEGLI PO RAZ OSIEMNASTY

MIESZKAŃCY BAWILI SIĘ NA DOŻYNKACH

BURMISTRZ CHCE PRZENIEŚĆ STANICĘ WODNĄ NA DRUGĄ 
STRONĘ JEZIORA

PRZESZKOLĄ MIESZKAŃCÓW TAK, BY CI SWOBODNIE
PORUSZALI SIĘ PO INTERNECIE

W Blachowni odbyła się kolejne edycja Przełajowej Ósemki. Wy-
darzeniu towarzyszyły Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego 
w Nordic Walking.

Przełajowa Ósemka to noszący imię Zdzisława Nowaka - zmar-
łego przed laty burmistrza Blachowni - bieg przełajowy, który co 
roku na trasie ośmiu kilometrów gromadzi liczne grono biegaczy. 
W tym roku impreza odbyła się już po raz osiemnasty.

W tegorocznej odsłonie na starcie pojawiło się około sześciuset 
zawodników, którzy konkurowali ze sobą na dystansach 200, 400, 
1200 metrów, 8 kilometrów. Wśród kobiet bezkonkurencyjne oka-
zały się Anna Pażucha (8 km), Justyna Treścińska (1200 m), Julia 
Kubik (400 m) i Wiktoria Wanat (200 m).

W przypadku mężczyzn prym wiedli Jarosław Lubiński (8 km), 
Oskar Wolski (1200 m), Adrian Ziętal (400 m) i Oliwier Wanat (200 
m). W kategorii nordic walking na trasie ośmiu kilometrów na naj-
wyższym podium stanęli Angelika Pietrzyk i Łukasz Dors. Wyniki 
wszystkich zawodników dostępne są na stronie zmierzymyczas.pl.

Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru, we 
współpracy z urzędem miejskim, zorganizowało siódmą edycję 
lokalnego święta. 

Podobnie jak w ubiegłym roku dożynki odbyły się przy ulicy Wiel-
koborskiej w Starej Gorzelni. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta 
msza święta. Po nim organizatorzy zaplanowali występ zespołów 
Blachowianki i Celtomania oraz pokazy strażackie i taneczne. 
Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Flow, a pierwszy dzień 
dożynkowych obchodów zwieńczyła zabawa taneczna.

W niedzielę z kolei na scenie pojawił się zespół Wesoła Kapela. 
Były także konkursy sprawnościowe i druga odsłona festiwalu 
pieśni patriotycznej.

Tradycyjnie nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych uczestni-
ków. Można było podziwiać wystawę dawnego sprzętu rolniczego 
i gospodarstwa domowego, a w konkursie na własne wypieki, roz-
dano szereg atrakcyjnych nagród.

Sylwia Szymańska wystosowała do Komendy Hufca ZHP Często-
chowa list, w którym proponuje przeniesienie stanicy wodnej 
39 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej na druga stronę jeziora, tuż 
obok zrewitalizowanej plaży i nowych pomostów. 

Propozycja burmistrz ma związek z prowadzoną przebudową 
terenów przy ulicy Sienkiewicza. Posadowiony nieopodal stary 
hangar nie wpisuje się w koncepcję rewitalizacji centrum miasta, 
a ponadto teren ten jest zajmowany bezumownie przez klub że-
glarski. Po przeprowadzce, wszelkie kwestie formalne zostałyby 

Od września ruszają szkolenia dla mieszkańców, którzy 
mają więcej niż 25 lat i chcieliby się podszkolić w zakresie ko-
rzystania z technologii teleinformatycznych. Gmina pozyskała 
na ten cel grant. 

- Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zale-
ży od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania 
- mówi Paulina Głuszko z urzędu miejskiego tłumacząc powody, 
dla których miejscowe władze zdecydowały się wdrożyć projekt 
„E-aktywni mieszkańcy Gminy Blachownia” u siebie. - Kompe-

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

     CZY WOJEWODA ZAJMIE SIĘ 
JAZEM W BLACHOWNI?

Jaz na zbiorniku w Blachowni wymaga nakładów inwestycyj-
nych. Burmistrz Szymańska interweniuje w sprawie.

Znajdująca się w drodze powiatowej zapora jest w zarządzie sta-
rostwa powiatowego. Remontowany przed siedmioma laty prze-
pust wymaga kolejnych nakładów. Powiat chciał przekazać pie-
czę nad budowlą gminie, jednakże burmistrz nie wyraziła na to 
zgody. Jaz trzeba zmodernizować, a przy obecnie prowadzonej 
skali inwestycji, blachowniański budżet nie udźwignąłby skali tak 
pilnego przedsięwzięcia.

- Po ostatnim jego remoncie w 2012 roku, gdzie do metalowych 
elementów zamontowano stare drewniane bele, które podobno 
były w dobrym stanie, widać, że woda przelewa się w dolnych 
partiach zapory, między dolnymi podkładami. Dobrze, że lustro 
wody jest znacznie niżej i nie przelewa się górą przez zaporę. Bo 
przy wyższym jego stanie, belki mogłyby nie wytrzymać naporu 
wody. I wtedy problem z podtopieniami mogliby mieć mieszkań-
cy Gnaszyna i dalszych dzielnic Częstochowy – zauważa radny 
Marek Kułakowski.

Piotr Biernacki

     LOKALNA FIRMA WYRE-
MONTUJE ULICĘ WCZASOWĄ

Miejscy urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na remont drogi pro-
wadzącej do północnej części zalewu w Blachowni. Wartość za-
dania sięgnie prawie 570 tys. zł.

Całość prac ma zakończyć się jeszcze w listopadzie. Umowa 
z z firmą Rafalin obejmie odmulenie rowów, remont odwodnienia 
oraz wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy o długości 650 me-
trów i chodnika z kostki brukowej.

- Ulica Wczasowa to ważny szlak komunikacyjny dla mieszkań-
ców, ale również kluczowy dojazd do północnej strefy zalewu 
i położonej w jego linii brzegowej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej - podkreśla Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

Adrian Biel

     W STAROSTWIE
O FUNDUSZACH UNIJNYCH

Kanalizacja w Blachowni oraz rewitalizacja starych bloków 
w Łojkach. Między innymi na te zadania burmistrz Sylwia Szy-
mańska chciałaby pozyskać pieniądze z nowej perspektywy 
unijnej. 

22 sierpnia w starostwie powiatowym zebrali się przedstawiciele 
samorządów regionu częstochowskiego, aby podyskutować o no-
wej perspektywie finansowej z funduszy unijnych. W szczegól-
ności z programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subre-
gionu Północnego. To szczególna pula środków, które w budżecie 
urzędu marszałkowskiego zarezerwowane są dla jednostek z re-
gionu częstochowskiego. O ich przeznaczeniu i celach decydują 
sami włodarze gmin zrzeszonych w tym porozumieniu. 

Choć nowy unijny budżet wystartuje dopiero w roku 2021, to już 
teraz czynione są do niego pierwsze przymiarki. Niestety, jak 
podaje większość źródeł, Polska w najbliższej perspektywie nie 
otrzyma tak dużych pieniędzy, jak w ostatnich latach. Ma ich być 
co najmniej 20 proc. mniej, a szczególnie premiowane będą zada-
nia realizowane w partnerstwach z innymi podmiotami.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

uregulowane. Tym bardziej, że na odremontowanie stanicy ma 
zarezerwowane pieniądze w budżecie.

- Mając na względzie długoletnią współpracę z 39 harcerską Dru-
żyną Żeglarską, która wraz z Harcerskim Międzyszkolnym Klu-
bem Żeglarskim „39” organizuje imprezy o charakterze powiato-
wym i ogólnopolskim, chcemy stworzyć lepsze warunki między 
innymi na tego typu przedsięwzięcia. Po drugiej stronie mamy 
nową plażę, nowe molo. Dlatego warto, aby w pobliżu mieściła się 
też nowa stanica żeglarska, gdzie będzie się mieściła wypożyczal-
nia sprzętu pływającego – zaznaczyła burmistrz Sylwia Szymań-
ska uzasadniając treść pisma.

tencje cyfrowe stają się w coraz większym stopniu warunkiem 
pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinują nie 
tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świado-
me uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym 
i obywatelskim - nadmienia. 

Urzędnicy wierzą, że dzięki przeprowadzonym szkoleniom 
mieszkańcy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjono-
wanie w cyfrowej rzeczywistości. W ich ramach zaplanowane 
zostały dwa spotkania po sześć godzin każde. Wszystkie osoby 
zainteresowane wzięciem w nich udziału proszone są o kontakt 
pod numerem telefonu 34 327 04 09.
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BEZKONKURENCYJNI W KAŻDEJ KATEGORII

NIE TYLKO STACJONARNIE.
MUZEUM PRZYGOTOWAŁO WYJAZDOWE ZWIEDZANIE

POŻEGNALI LATO NA SPORTOWO

Pod koniec sierpnia w Rudniku Wielkim odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. 

Zarówno wśród drużyn kobiecych i męskich, a także młodzie-
żowych dziewcząt i chłopców najlepszymi okazały się te z miej-
scowej OSP. Chyba nie było to dla nikogo zaskoczeniem. Wszak 
ci reprezentanci gminy to jedna z najlepszych drużyn w całym 
województwie. W ubiegłym roku, pośród dwudziestu pięciu 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska składów, uplasowali się w klasyfikacji generalnej wojewódzkich 
zmagań, które odbyły się w Konopiskach, na znakomitym drugim 
miejscu. Lepsi okazali się być tylko zawodnicy z Rogoźnika w gmi-
nie Bobrowniki. 

Na gminnym szczeblu wśród seniorów kolejne miejsca zajęli dru-
howie z Osin, Wanat, Kamienicy Polskiej i Zawady. W drużynie 
chłopców na podium stanęli także zawodnicy z Wanat i Kamie-
nicy Polskiej.

Pod koniec sierpnia Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej 
zorganizowało dla wszystkich chętnych wycieczkę do Kozie-
głów. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć tam szereg zabytków. 

Z relacji organizatorów eskapady wynika, że największy entu-
zjazm wzbudził zrewitalizowany Pałac Biskupi. Mieszkańcy, któ-
rzy wybrali się do Koziegłów mieli okazję zobaczyć również ko-
ściół św. Marii Magdaleny z gotyckim prezbiterium z XV wieku 
i barokową nawą z 1679 roku oraz młodszy o dziewięć lat kościół 
św. Barbary. Zapoznali się także z historią założycieli miasta.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
Pracownicy muzeum dbają także i o to, by i na miejscu można 
było znaleźć coś ciekawego z szerokiej oferty kulturalnej tej pla-
cówki. Od 21 sierpnia można zwiedzać wystawę „Utracony świat” 
Leona Barszczewskiego – podróżnika i fotografa XIX – wiecznej 
Azji Środkowej”. 

- To ekspozycja poświęcona życiu i działalności niezwykle cie-
kawej osobowości. Podróżnika i badacza Emiratu Bucharskiego, 
przyjaciela Tadżyków i Uzbeków, odkrywcy starożytnej Samar-
kandy, glacjologa, fotografa, archeologa i etnografa - podkreśla 
Żaneta Matusik z urzędu gminy.

Mieszkańcy Kamienicy Polskiej pożegnali tegoroczne lato w du-
chu sportowej rywalizacji. Taką właśnie imprezę przygotował 
na koniec wakacji Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Wydarzenie, któremu patronował wójt Adam Tajber, odbyło się 
1 września.

Dla zainteresowanych przewidziano pięć dyscyplin, w których 
sportowcy mieli okazję się sprawdzić. Największe znaczenie jed-
nak miało samo uczestnictwo i dobra zabawa.

Piotr Biernacki W Muzeum Regionalnym rozegrany został turniej szachowy. 
Areną zmagań futbolistów było z kolei boisko przy szkole pod-
stawowej. Z tego miejsca na sześciokilometrowy marsz po lesie 
wyruszyli także miłośnicy spacerów z kijkami. Przy hali sportowej 
zagrali natomiast amatorzy piłki plażowej, a dla fanów koszyków-
ki przewidziano turniej streetball’owy.

Po sportowych emocjach, wręczeniu dyplomów i nagród, nie-
dzielne popołudnie wypełniły atrakcje rekreacyjne. Dzieci mogły 
poszaleć między innymi na mobilnym placu zabaw. Nie zabrakło 
także stoisk gastronomicznych.

ROBOTY W WANATACH I ZA-
WISNEJ. GMINA KONTYNU-
UJE KLUCZOWĄ INWESTYCJĘ

PRZEDSZKOLE JUŻ
PO TERMOMODERNIZACJI

TA OSTATNIA NIEDZIELA...

Do 2020 potrwa rozpoczęta w ubiegłym roku rozbudowa kanali-
zacji sanitarnej. Wykonawcą wartego prawie 9,8 mln zł zadania 
jest firma z Wrzosowej.

Prace w poszczególnych miejscowościach gminy odbywają się 
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finanso-
wym. Budowa, która rozpoczęła się od Kolonii Klepaczki, obecnie 
realizowana jest w Wanatach i Zawisnej.

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

Budynek oddziału przedszkola w Rudniku Wielkim zyskał nową, 
świeżą odsłonę. Od nowego roku szkolnego dzieci będą mogły 
się uczyć w bardziej komfortowych warunkach. 

Termomodernizację udało się zrealizować dzięki funduszowi so-
łeckiemu i wsparciu z budżetu gminy. Budynek docieplono, jak 
również położono nową elewację.

Podczas zorganizowanego pod patronatem wójta Adama Tajbera 
wydarzenia, wszyscy którzy pojawili się 31 sierpnia w sąsiedz-
twie boiska w Osinach mieli okazję wziąć udział w pikniku do-
żynkowym.

Tradycyjnie nie zabrakło występu Zespołu Folklorystycznego 
„Kamienica”, koncertu Amelii Cierpiał i orkiestry OSP. Druhowie 
zadbali o specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację, był 
grill oraz słodki poczęstunek, jak i również atrakcje dla najmłod-
szych i zabawa taneczna dla starszych uczestników.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel
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ZROBILI POMIARY I ZŁAPALI SIĘ ZA GŁOWY. DRAMATYCZNIE WZROSŁO NATĘŻENIE RUCHU

Ponad dwukrotnie wzrosło natężenie ruchu na przecinającej 
Kłomnice drodze krajowej nr 91. Przez centrum miejscowości 
przejeżdża już prawie 16 tys. pojazdów na dobę. Jest bardzo źle 
– podkreślają władze gminy.

Takie niepokojące dla samorządowców statystyki unaoczniły 
przeprowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstocho-
wie badania natężenia ruchu. Specjalistyczne urządzenie do po-
miarów umiejscowiono w okolicach Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach. Pracowało ono od 23 do 29 lipca.

– Wyniki badania ukazały to, o czym wiedzieliśmy wszyscy, ale 
nie mieliśmy potwierdzenia. Centrum Kłomnic jest dramatycznie 
przeładowane, a ruch w ostatnim czasie zwiększył się dwukrot-
nie. Blisko 16 tys. pojazdów na dobę, to prawie 655 pojazdów co 
godzinę, a 11 na minutę, co daje jeden pojazd co 5 sekund. A to 
tylko średnia statystyka – wylicza Adam Worwąg z urzędu gminy.

Budowa autostrady A1 od kilku miesięcy skutecznie paraliżuje 
centrum miejscowości i utrudnia codzienne funkcjonowanie jej 
mieszkańców. Tranzyt pojazdów mknących przez gminę, które 
omijają ciągnące się na „gierkówce” zatory i wybierają starą trasę 
w kierunku do Piotrkowa Trybunalskiego lub Częstochowy, nie 
ma praktycznie końca. Zwłaszcza w godzinach popołudniowych, 
kiedy niemal codziennie w każdej godzinie przejeżdża ich ponad 
tysiąc. Szczyt przypada tradycyjnie przed weekendami.

Piotr Biernacki, fot. Shutterstock – Między godzinami 14 a 18 prawie każdego dnia przejeżdża po 
tysiąc pojazdów na godzinę. Nawet w niedzielę między godziną 16 
a 17 odnotowano 1035 pojazdów. Dane są naprawdę zatrważające. 
Tym bardziej, iż badania przeprowadzono w środku wakacji, kie-
dy to wiele osób wyjeżdża na urlopy wypoczynkowe. W okresie 
powakacyjnym ruch zapewne będzie większy, gdyż wróci kwestia 
regularnego dojazdu do pracy – komentuje urzędnik.

Jeszcze przed przeprowadzeniem pomiarów, wójt gminy Piotr 
Juszczyk zwrócił się w połowie lipca do zarządcy szlaku, czyli Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o podjęcie natych-
miastowych działań, które miałyby zwiększyć bezpieczeństwo 
miejscowych uczestników ruchu i mieszkańców. W rozwiązanie 
problemu zaangażował również parlamentarzystów. Pisaliśmy 
o tym w poprzednim wydaniu.

– Jest bardzo źle. Mamy teraz twarde dane, które pokazują jak 
bardzo pogorszyło się bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 
Skoro w połowie sezonu urlopowego, natężenie ruchu jest tak 
duże, to trudno mi wyobrazić sobie co może być we wrześniu. 
Dobowa liczba pojazdów przekroczy prawdopodobnie 20 tys. – 
komentuje włodarz. – Budowa autostrady potrwa jeszcze kilka lat, 
więc na spadek liczby przejeżdżających samochodów nie mamy 
co liczyć. Ale zasady poruszania i infrastrukturę drogową trzeba 
ucywilizować. Tiry pędzą z ogromną prędkością, a uczestnikami 
ruchu są przecież również piesi, w tym dzieci, młodzież czy oso-
by starsze. Czekamy na odpowiedź z GDDKiA, ale nie wyobrażam 
sobie, by i tym razem nie podjęto żadnych działań zabezpieczają-
cych, o które wnioskowaliśmy – dodaje Piotr Juszczyk.

     DOILI KROWĘ NA CZAS. I TYM 
RAZEM WYGRALI PRZYJEZDNI

     SĄ PIENIĄDZE DLA OSP. WYSTAR-
CZY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOTACJĘ

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się III Powiatowe Mistrzo-
stwa w Dojeniu Krowy na Czas. 

Wydarzenie, podobnie jak i w latach ubiegłych, zorganizowane 
zostało na terenie Gospodarstwa Edukacyjnego Niezapominajka 
w Garnku. Jak informuje jego właściciel, imprezę w tym roku od-
wiedziło około pół tysiąca osób.

- Uczestników, którzy wzięli udział w konkurencji zarejestrowa-
liśmy stu dwudziestu - mówi Mirosław Ślęzak. - Podzieliliśmy ich 
na trzy kategorie. Do dziesiątego roku życia, do dwudziestego 
i powyżej tego wieku. Zwyciężyły osoby spoza naszego powiatu. 
Jedna przyjechała z gminy Żytno, a dwie kolejne z Gidel - dodaje.

Niestety, startującym w zabawie nie udało się pobić zeszłorocz-
nego wyniku. Podczas oprzednich zawodów rekordzista z Czę-
stochowy udoił 670 ml, natomiast w tym najlepszy wynik był o 20 
ml mniejszy.

Do 10 września druhowie mogą wnioskować o fundusze z prze-
znaczeniem choćby na propagowanie zasad udzielania pierw-
szej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, 
kulturalnych czy sportowych. 

Możliwość ubiegania się przez OSP o pieniądze z budżetu pań-
stwa, to wynik nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
W tym roku, w skali całego kraju, do podziału jest 82 mln zł. Na 
jakie cele ochotnicy będą mogli przeznaczyć te środki?

- Na przykład na organizowanie przedsięwzięć służących krze-
wieniu sportu i kultury fizycznej, a także tych pozwalających na 
rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowni-
czych - wymienia wójt Piotr Juszczyk. - Pieniądze te będzie moż-
na zagospodarować również na organizowanie przedsięwzięć 
oświatowo-kulturalnych, które propagują wiedzę i umiejętności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mile widziane będzie tak-
że ich wydatkowanie na propagowanie zasad udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia- dodaje. 

Wnioski o udzielenie dotacji przedstawiciele ochotniczych straży 
pożarnych muszą składać do właściwego terytorialnie komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej.

Adrian Biel

Adrian Biel

CZEKALI NA NIEGO PONAD ROK. NA ZAKUP ZORGANIZO-
WALI PRAWIE PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

Po kilkunastu długich miesiącach strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej Karczewice-Garnek w końcu mogą się cieszyć z nowe-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego. Czekali 
na niego ponad rok. Pojazd dotarł do druhów przed miesiącem.

W garażu strażaków to drugi samochód. Od 2004 roku dysponują 
bowiem Starem 266. Wyzwania przed jakimi stawali i akcje ra-
townicze, w których uczestniczyli druhowie, wymagały jednakże 
gruntownej modernizacji posiadanej floty.

Starania o doposażenie w nowoczesny sprzęt przedstawiciele 
jednostki czynili już od 2017 roku. W marcu ubiegłego roku zaku-
pili podwozie MAN, a jego dostosowaniem do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zajęła się firma Bonex z Kamienicy Polskiej. 
W maju tego roku pojazd uzyskał wszystkie wymagane prawem 
certyfikaty.

Piotr Biernacki, fot. OSP Karczewice
– OSP Karczewice to formacja strażacka z ponad wiekową tra-
dycją. W ubiegłym roku świętowała 100- lecie swojego istnienia. 
Obecnie to jednostka mobilna typu S-2, która służy do działań 
ratowniczo- gaśniczych, ratownictwa technicznego, drogowego 
oraz powodziowego w gminie Kłomnice. Uczestniczyła z poświę-
ceniem w wielu akcjach ratunkowych nie tylko na terenie wła-
snych sołectw, ale i gminy Kłomnice czy powiatu – mówi Tomasz 
Sojda, miejscowy sołtys.

Samochód oraz jego wyposażenie pochłonęło łącznie 480 tys. zł. 
W dużej mierze sfinansowali go sami strażacy. Wykazali się przy 
tym dużą przedsiębiorczością i umiejętnościami organizacyjny-
mi. Znaczną część dorzuciły również urząd gminy, który przeka-
zał 207 tys. zł czy sołectwo Karczewice – 30 tys. zł. Nieco mniej-
sze pieniądze udało się zdobyć od Nadleśnictwa Gidle – 5 tys. zł. 
Zakup wsparli również sąsiedzi z Kuźnicy i miejscowości Chmie-
larze, którzy przekazali odpowiednio po 5 i 3 tys. zł.
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MINISTERSTWO DOFINANSUJE BUDOWĘ 
SALI GIMNASTYCZNEJ W ALEKSANDRII

SKOŃCZYŁA STO LAT

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało zło-
żony przez wójta Jerzego Żurka wniosek o dofinansowanie bu-
dowy powstającej przy szkole w Aleksandrii sali gimnastycznej.

Rozpoczętą przed rokiem inwestycję wznosi firma Szymbud. 
Budowa nowoczesnego obiektu sportowego, uwzględniająca 
również częściową modernizację istniejącego budynku szkoły, 
pochłonie łącznie 4,75 mln zł. To koszty rozłożone na trzy lata 
realizacji zadania. Całość ma być bowiem gotowa na jesieni przy-
szłego roku. Decyzja resortu oznacza, że kluczowa w tej kadencji 
inwestycja gminy zostanie wsparta kwotą 1,35 mln zł.

11 sierpnia setną rocznicę urodzin obchodziła Kazimiera Kruk. 
Mieszkanka gminy całe swoje życie spędziła w rodzinnej Wy-
godzie.

Radosne świętowanie rozpoczęło nabożeństwo, które w intencji 
jubilatki odbyło się w kościele pw. św. Walentego w Konopiskach. 
Oprócz rodziny uczestniczyli w nim znajomi, przedstawicielki 
koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy gminy, a także lokalne wła-
dze.

Po mszy, w Domu Sołeckim w Wygodzie, pani Kazimiera odebrała 
życzenia i gratulacje. Do seniorki okolicznościowy list wystoso-
wał także premier Mateusz Morawiecki. Korespondencję od szefa 
rządu odczytała jej bratanica.

- Z kolei od wójta jubilatka otrzymała ozdobną ramkę z wygrawe-
rowanymi życzeniami oraz bukiet kwiatów - informuje Katarzyna 
Borecka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Konopiskach.

Dopełnieniem całej uroczystości był oczywiście specjalnie przy-
gotowany na tę okazję tort, lampka szampana oraz pamiątkowe 
zdjęcie. Setne urodziny mieszkanki Wygody to także ważne wy-
darzenie dla całej miejscowej społeczności. Redakcja dostojnej 
jubilatce życzy kolejnych stu lat życia.Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Szkoła w Aleksandrii zyska salę gimnastyczną z płytą boiska do 
siatkówki, koszykówki oraz tenisa. Powstaną nowe szatnie, ła-
zienki, toalety, magazyn sprzętu sportowego i pokój trenera. Do-
celowo, na poziomie boiska i antresoli dostępnych będzie około 
dwustu miejsc dla publiczności.

Część inwestycji, przewidziana jako zaplecze sali, będzie dwu-
kondygnacyjna. Umiejscowione zostaną tam dodatkowe klasy. 
Istniejąca obecnie świetlica i kuchnia mają być zmodernizowane 
i powiększone, by poprawić ich funkcjonalność. Pozwoli to stwo-
rzyć spójną architektonicznie całość z nowym otoczeniem.
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O PUCHAR WÓJTA PO RAZ DZIEWIĘTNASTY.
O ZWYCIĘSTWIE DECYDOWAŁY RZUTY KARNE

Osiem drużyn rywalizowało w pierwszą sobotę sierpnia 
w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gmi-
ny Mstów. W dziewiętnastej edycji wydarzenia zwyciężyła eki-
pa z Cegielni, pokonując w finale ubiegłorocznych triumfatorów 
z Kłobukowic.

Na murawie stadionu LKS Warta Mstów rywalizowali zawodnicy 
z Krasic, Kłobukowic, Wancerzowa, Jaskrowa, Cegielni, Zawady, 
Mstowa oraz Brzyszowa-Srocka. Eliminacje rozegrano w dwóch 
czterozespołowych grupach. Z pierwszej do półfinału awansowa-
ły zespoły z Kłobukowic i Cegielni, a w drugiej prym wiodły dru-
żyny z Jaskrowa i Zawady.

Zwycięzcy sprzed roku z Kłobukowic pokonali w półfinale Zawa-
dę. Zaaplikowali przy tym przeciwnikom pięć bramek, sami tracąc 
jedną. W drugim meczu Cegielnia po rzutach karnych wyelimino-
wała Jaskrów. W regulaminowym czasie był remis 1:1.

Jak się okazało, umiejętność pewnego wykonywania „jedenastek” 
stała się kluczowa i podczas finałowej rozgrywki. Sportowcy z Ce-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów
gielni również w tym przypadku strzelali celniej. Po bezbramko-
wym remisie, w serii karnych pokonali Kłobukowice stosunkiem 
bramek 3:2.

W końcowej klasyfikacji turnieju na trzecim miejscu uplasowali 
się piłkarze z Jaskrowa. Za nimi byli zawodnicy z Zawady, Krasic, 
Wancerzowa, Brzyszowa-Srocka i Mstowa.

Poza drużynowymi sukcesami doceniono również indywidualne 
umiejętności piłkarskie. Najlepszym bramkarzem wybrano Jakuba 
Figzała z Cegielni, najlepszym strzelcem okazał się być Andrzej 
Bogucki z Wancerzowa, a za najlepszego zawodnika turnieju 
uznano Damiana Kowalczyka z Kłobukowic.

– Drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz pamiątkowe meda-
le – informuje Krzysztof Drynda, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie, a jednocześnie organizator wydarzenia. – 
Podczas ceremonii zakończenia turnieju minutą ciszy uczczono 
tradycyjnie pamięć Edwarda Boguckiego i Sławomira Halbiniaka. 
Turniej sołecki od kilku lat jest również memoriałem pamięci tych 
dwóch zasłużonych bramkarzy – dodaje.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie wybuduje wzdłuż dróg 
powiatowych przebiegających przez gminę Mstów dwa kolejne 
odcinki chodników. Łącznie powstanie ich osiemset metrów, 
a wydatny wkład we współfinansowaniu przedsięwzięć ma rów-
nież tutejszy samorząd.

Pierwszą z inwestycji jest kontynuacja budowy ścieżki dla pie-
szych w Kobyłczycach. To trzeci etap trwającej już od dwóch 
lat modernizacji. Do tej pory powstał ponad kilometr chodnika, 
a w tym roku dojdzie kolejne 420 metrów. Zadanie pochłonie 420 
tys. zł i ma zostać ukończone do końca października.

O 10 tys. zł więcej kosztować będzie pierwszy etap prac w ciągu 
drogi powiatowej 1077S na odcinku od Kuchar do Wancerzowa. 
Podobnie jak wyżej, trakt ma on mieć szerokość dwóch metrów. 
Wybudowane ponadto będą wjazdy na posesje, a droga zyska 
kompleksowe odwodnienie deszczowe.

Trwa remont ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie. To kolejny etap 
kompleksowej modernizacji otoczenia w tej miejscowości.

Do tej pory realizacja objęła między innymi budowę chodnika ze 
zjazdami po zachodniej stronie, remont parkingu przy szkole czy 
wpusty uliczne po stronie chodnika z podłączeniami do studni 
chłonnych. Wykonano także prace pozwalające odpowiednio 
ukształtować teren oraz wykonać regulację uzbrojenia w chod-
niku.

Tegoroczne prace obejmą wymianę nawierzchni ulicy na odcinku 
o długości ponad 1,1 kilometra oraz jej odwodnienie na długości 
niemalże 570 metrów. Koszt prace, które łącznie wyniosą prawie 
1,9 mln zł, w olbrzymiej części pokryje dofinansowanie unijne. 
Urząd kierowany przez wójta Tomasza Gęsiarza z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich zdobył na ten cel 1,5 mln zł.

     POWIAT ZBUDUJE DWA
KOLEJNE ODCINKI
CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY

     JEST REMONT, SĄ PRZEJŚCIO-
WE UTRUDNIENIA W RUCHU

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy w Mstowie

DUŻO BEZPIECZNIEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W MSTOWIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył remont sześciuset me-
trowego odcinka drogi 786 w Mstowie. Na okrytym złą sławą 
zakręcie „na górce zawadzkiej” ma być teraz bezpieczniej.

Remont drogi, rozpoczęty wczesną wiosną, kosztował prawie 4,4 
mln zł. Władze Mstowa od lat starały się o modernizację feralnego 
miejsca. Na przestrzeni ostatnich zdarzało się tam bowiem wiele 
wypadków i kolizji. Niestety, pośród wielu poszkodowanych były 
również ofiary śmiertelne.

– Źle wyprofilowany zakręt był jednym z najbardziej niebezpiecz-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów nych w regionie. Bardzo się cieszę i dziękuję dyrektorowi ZDW 
w Katowicach, panu Zbigniewowi Taborowi, za podjęcie tego 
ważnego tematu. O korektę zakrętu od wielu lat zabiegały wła-
dze gminne. Cieszę się, że za mojej kadencji się to udało. Teraz 
wreszcie ten odcinek drogi wojewódzkiej doczekał się przebudo-
wy z prawdziwego zdarzenia i będzie bezpieczniej – mówi wójt 
Tomasz Gęsiarz.

Obecnie droga na całym odcinku posiada szerokość od 6,5 do 7 
metrów. Dla łuku zaprojektowano odpowiednie poszerzenia. Jest 
on dużo łagodniejszy, a przez to poprawiła się widoczność. Po 
obu stronach jezdni wykonane zostały pobocza z destruktu asfal-
towego, jak również odwodnienie przylegającego terenu.
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18

KOBIETY BIESIADOWAŁY W POCZESNEJ. NA IMPREZĘ
ZAWITAŁ PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI
W niedzielę 4 sierpnia w hali sportowej w Poczesnej, na wspól-
nej biesiadzie, spotkały się mieszkanki regionu częstochow-
skiego. Z wizytą do pań przybył również premier Mateusz Mo-
rawiecki.

Sierpniowa Biesiada Kobiet, bo pod taką nazwą zorganizowano 
imprezę, zgromadziła kilkaset reprezentantek z gmin i kół gospo-
dyń wiejskich. Wydarzenie uświetniły występy zespołów, miej-
scowego Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie” czy formacji 
„Elsol”. W rolę prowadzącego wcielił się natomiast były solista Ze-
społu „Śląsk” – Piotr Hankus.

– Wspólna zabawa i atmosfera towarzysząca imprezie są potwier-
dzeniem, że wydarzenie było niezwykle udane. To przykład do-
brego spędzenia wolnego czasu oraz możliwości porozmawiania 
o rzeczach, które są niezwykle istotne dla kobiet – komentuje 
wójt gminy Krzysztof Ujma.

Jak podkreśla włodarz, niewątpliwie największą niespodziankę 
obecnym sprawił premier Mateusz Morawiecki, który mimo bar-
dzo napiętego harmonogramu zajęć wygospodarował czas dla 
gminy i zaproszonych gości.

– Prezes Rady Ministrów, w krótkim powitaniu, odniósł się do 
roli kobiety, do jej ciężkiej pracy. Nawiązał do poszanowania tra-
dycji. Z serdecznością i zaangażowaniem odpowiadał na pytania 
uczestniczek biesiady. Wizyta premiera Mateusza Morawieckie-
go w Poczesnej była jednym z ważniejszych wydarzeń w histo-
rii naszej gminy. Był to wielki zaszczyt i wyróżnienie – podkreśla 
Krzysztof Ujma.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna
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„PRZYROWSKIE NUTKI” WRÓCIŁY Z BUŁGARII.
PIĘKNIE PROMOWAŁY GMINĘ

UPALNE DOŻYNKI. WYSOKA TEMPERATURA 
NIE ZATRZYMAŁA MIESZKAŃCÓW W DOMACH

Z ŻYCZENIAMI DLA PANI 
MARIANNY

CHCĄ UCZCIĆ OFIARY 
BOMBARDOWANIA

W PRZYROWIE

19

Marianna Patryarcha z Przyrowa obchodziła setną roczni-
cę urodzin. W intencji jubilatki odprawiona została uroczysta 
msza w kościele pw. św. Anny w Aleksandrówce, a władze gminy 
złożyły jej życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców. 

- W setną rocznicę urodzin, w imieniu władz samorządowych 
Gminy Przyrów, składam serdeczne gratulacje oraz najlepsze ży-
czenia dalszych długich lat w zdrowiu. Jednocześnie pragnę zło-
żyć Pani serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz 
rozwoju naszej Gminy – napisano w liście gratulacyjnym do pani 
Marianny, załączając do niego okolicznościowy piękny kosz kwia-
tów.

Redakcja również życzy wielu kolejnych lat w znakomitym zdro-
wiu i radości.

Władze Przyrowa chcą ufundować tablicę upa-
miętniającą ofiary niemieckiego bombardowania 
okolic kościoła i ulicy piaski w Przyrowie. 

Wójt Robert Nowak zwrócił się do świadków hi-
storii oraz wszystkich osób, które posiadają jakie-
kolwiek informacje w sprawie tego tragicznego 
wydarzenia, o to, by podzielili się swoją wiedzą 
i przedstawili ja urzędnikom. Niemieckie ładunki 
spadły na Przyrów w drugim dniu wojny w 1939 
roku, około godz. 10.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki” uczestniczył w ju-
bileuszowym 25. Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest 
w Bułgarii. Wyjazd był świetną okazją do promocji bogatych wa-
lorów rodzimej gminy.

Trwający przez całe wakacje festiwal jest jednym z największych 
tego typu wydarzeń w Europie. Prezentują się na nim dziesiątki 
zespołów folklorystycznych, orkiestr, chórów, oraz zespołów ta-
necznych i wokalnych z całego kontynentu.

W Centrum Festiwalowo-Koncertowym w Warnie, gdzie odbywa-
ły się główne pokazy, zaprezentowały się dwie grupy przyrow-
skich tancerzy. Bułgarska publiczność miała okazję podziwiać 

1 września na terenie rekreacyjno-sportowym „Brzózki” odbyły 
się tegoroczne dożynki gminne. Wśród przybyłych nie zabrakło 
parlamentarzystów, władz powiatu i radnych wojewódzkich.

Pomimo lejącego się z nieba żaru, chwilę po godz. 15 kilkuset 
mieszkańców gminy w towarzystwie zaproszonych gości wzięło 
udział w polowej mszy świętej. Bezpośrednio po nabożeństwie 
wójt Robert Nowak dokonał uroczystego otwarcia wydarze-
nia, przedstawiciele poszczególnych sołectw złożyli dożynkowe 
wieńce, a politycy wygłosili okazjonalne przemówienia.

- Obiecuję, że tym chlebem, który dzisiaj złożyli w dziękczynnym 
darze przedstawiciele sołectw, jako wójt gminy będę starał się 
dzielić równo. Tak, jak prosiliście. Aby nikomu go nie zabrakło - 
mówił włodarz Przyrowa.

W okolicy godz. 17 rozpoczęły się występy okolicznych zespołów 
folklorystycznych. W międzyczasie wręczono nagrody w kon-
kursach, które w ostatnim czasie organizowane były w gminie. 
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać aranżacji muzycznych w wy-
konaniu Moniki Bąk, a także wziąć udział w zawodach organizo-
wanych w ramach pikniku owocowo-warzywnego. 

Przyrowski klub seniora przedstawił prezentację artystyczną, 
rozlosowano też nagrodę główną w loterii fantowej. Wszyscy 
chętni mogli skosztować specjalnie przygotowanych przez pa-
nie z kół gospodyń wiejskich lokalnych specjałów. Były pierogi, 
pieczone ziemniaki, doskonały bigos i paleta sałatek. Gwiazdą 
wieczoru tym razem był zespół Górole, a całość zwieńczyła dys-
koteka.

Piotr Biernacki, fot. Karolina Skiba

Adrian Biel, fot. Piotr Biernacki

tańce regionu częstochowskiego, kurpiowskiego, jak również 
polskie tańce narodowe – kujawiaka z oberkiem.

Kilkudniowy pobyt stał się świetną okazją do poznania tradycji 
ludowych iście międzynarodowego, artystycznego towarzystwa, 
ale także wypoczynku i czerpania z atrakcji turystycznych jedne-
go z najurokliwszych zakątków nad Morzem Czarnym.

– Wyjazd był nagrodą za cały rok pracy a także niedawno obcho-
dzony jubileusz 20-lecia istnienia „Przyrowskich Nutek”. Czas 
wolny członkowie zespołu spędzali na plażach Złotych Piasków 
a także zwiedzając piękną Bułgarię. Tancerze odwiedzili tradycyj-
ną wypalarnię bułgarskiej ceramiki, zwiedzili ogrody botaniczne 
w Bałcziku, miasto Warnę oraz Przylądek Kaliakra – informuje 
Karolina Skiba, jedna z opiekunek grupy.
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