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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice
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12 września w Ustroniu trzydzieści cztery samorządy subre-
gionu północnego województwa podpisały list intencyjny, 
w którym wyrażają wolę jeszcze skuteczniejszego pozyskiwania 
i wykorzystania pieniędzy unijnych z nowej europejskiej per-
spektywy finansowej w ramach Regionalnych Inwestycji Tery-
torialnych.

Jednym z narzędzi prowadzących do wspomnianego wyżej celu 
ma być powołanie stowarzyszenia. Ten formalny związek gmin 
i powiatów odpowiadać będzie za monitorowanie i synchroniza-
cję działań, a w pierwszej kolejności, wraz z liderującą subregio-
nowi Częstochową, opracuje strategię jego dalszego rozwoju.

Jak podkreślają sygnatariusze listu, działalność stowarzyszenia 
będzie się skupiała na upowszechnianiu idei samorządności lokal-
nej i regionalnej, ochronie wspólnych interesów oraz wspieraniu 
subregionalnego rozwoju i współdziałania na rzecz efektywnego 
wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 
na lata 2021-2027.

– Dzięki RIT można pozyskać znaczne środki na realizację waż-
nych dla mieszkańców naszego powiatu przedsięwzięć. W celu 
zmaksymalizowania skuteczności, samorządowcy naszego regio-
nu postanowili połączyć doświadczenia i skoordynować działania 
– mówi Patryk Jeziak, rzecznik częstochowskiego starostwa.

 Znajdź nas i polub na

 facebook’u
SAMORZĄDY SUBREGIONU POWOŁUJĄ STOWARZYSZENIE. 
CHCĄ SKUTECZNIEJ WALCZYĆ O ŚRODKI UNIJNE
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PO TYSIĄC ZŁOTYCH DLA KAŻDEGO.
STAROSTWO NAGRODZIŁO NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Julia Najnigier, Julia Rydzek i Natalia Górniak to uczennice, któ-
re w ubiegłym roku szkolnym osiągnęły najlepszą średnią ocen 
spośród wszystkich podopiecznych tych placówek edukacyj-
nych, dla których organem prowadzącym jest częstochowskie 
starostwo. Do połowy października można jeszcze natomiast 
składać wnioski o przyznanie nagrody starosty.

Najnigier i Górniak na co dzień uczą się w liceum w Kamienicy 
Polskiej, Rydzek z kolei w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Koniecpolu. 17 września w towarzystwie dwanaściorga innych 
uczniów z Kamienicy Polskiej, Koniecpola oraz Złotego Potoku, 
młodzież odebrała z rąk władz powiatu stypendia w wysokości 
1 tys. zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, by na nie zasłużyć? Główne kryte-
rium to osiąganie ponadprzeciętnych wyników w nauce. Koniecz-
ne jest uzyskanie średniej na poziomie 4,75 i ocen celujących z co 
najmniej trzech przedmiotów. Ponadto potencjalni stypendyści 
nie mogą mieć nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 
dydaktycznych.

Poza wspomnianym programem stypendialnym starostwo pro-
wadzi jeszcze jeden projekt dla szczególnie wyróżniającej się 
młodzieży. Może wziąć w nim udział każdy kto w poprzednim 

ŚWIĘTO PLONÓW TYM RAZEM 
NA WSCHODNICH RUBIEŻACH 
POWIATU

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Tegoroczne dożynki powiatu częstochowskiego, w trakcie któ-
rych rolnicy w towarzystwie samorządowców świętowali za-
kończenie tegorocznych zbiorów, zorganizowano w tym roku 
w Koniecpolu.

Na miejscu pojawili się przedstawiciele gmin, kół gospodyń wiej-
skich, ludowych zespołów śpiewaczych i instytucji rolniczych. 
Po uformowaniu korowodu uczestnicy przeszli na teren placu 
okolicznej szkoły. To tam odprawione zostało polowe nabożeń-
stwo. Po mszy nie zabrakło okazji, by podziękować rolnikom za 
ich trudną pracę na roli.

- Pracę rolnika symbolizuje chleb jako jej wynik. Tym właśnie 
chlebem gospodarze podzielili się ze wszystkimi uczestnikami 
koniecpolskich dożynek. Dożynkowe święto to w polskiej trady-
cji czas radości i  podziękowań. Panu Bogu za plony, a ludziom 
za trud. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest 
ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynko-
wy chleb upiec i sprawiedliwie go podzielić – podkreślał starosta 
Krzysztofa Smela.

Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz 
różnych szczebli i zagranicznych delegacji, choćby samorządow-
ców z Ukrainy. W przemówieniach podkreślano rolę wsi jako ostoi 
wartości i tradycji. Jak co roku ogłoszono też zwycięzców kon-
kursów, które na przestrzeni ostatnich miesięcy organizowało 
starostwo powiatowe. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała 
młodzież z lokalnej orkiestry dętej i ludowe zespoły z regionu.

roku szkolnym był uczniem co najmniej klasy IV szkoły podsta-
wowej. Nagrody starosty przyznawane są za osiągnięcia w takich 
kategoriach jak nauka, kultura i sport. 

W tym przypadku, kandydaci oprócz tego, że muszą być miesz-
kańcami jednej z gmin z terenu powiatu częstochowskiego oraz 
w ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskać średnią ocen na poziomie 
przynajmniej 4,75 z zajęć obowiązkowych, muszą wykazać się też 
osiągnięciami w co najmniej jednej z trzech kategorii.

– W przypadku nauki liczyć się będzie zajęcie pierwszego miejsce 
w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim 
lub co najmniej trzeciego miejsce na wyższych szczeblach – in-
formuje Patryk Jeziak, rzecznik starostwa. – W dziedzinie kultury 
ważną rolę w przyznaniu nagrody decydować będzie natomiast 
fakt zdobycia trzech pierwszych miejsc lub wyróżnienie w kon-
kursach artystycznych o randze międzynarodowej. Z kolei jeśli 
chodzi o osiągnięcia w sporcie, to aplikować mogą uczniowie, 
którzy zajęli minimum czwarte miejsce w finałach mistrzostw 
Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest 
jeden z oficjalnie działających związków sportowych – dodaje.                                      

Nagrody przyznawane są na podstawie wniosku, jaki należy zło-
żyć najpóźniej do 15 października w siedzibie starostwa często-
chowskiego. Wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie 
zainteresowani mogą znaleźć na stronie wspomnianej instytucji 
lub bezpośrednio u urzędników wydziału edukacji.

ZŁOŻYLI DOBRE WNIOSKI, DOSTAJĄ PIENIĄDZE. 
SAMORZĄDY ODEBRAŁY SYMBOLICZNE CZEKI
Piotr Biernacki

Samorządowcy z terenu powiatu odebrali z rąk przedstawicieli 
wojewody śląskiego symboliczne czeki, które unaoczniają kwo-
tę przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na budowę i przebudowę infrastruktury komunikacyjnej. 
Rekordowe pieniądze trafią do częstochowskiego starostwa. 
Urząd kierowany przez Krzysztofa Smelę na trzy projekty zdo-
był w konkursie ponad 27 mln zł.

Na opublikowanych 10 września podstawowych listach zadań za-
kwalifikowanych do dofinansowania w skali całego województwa 
znalazło się czterdzieści sześć z powiatów oraz dziewięćdziesiąt 
osiem zgłoszonych przez gminy. Pośród nich trzy z częstochow-
skiego starostwa oraz sześć o zasięgu gminnym. Pieniądze na 
dwa projekty pozyskała Poczesna i Olsztyn, a po jednym przed-
sięwzięciu zrealizują Kłomnice i Janów.

Szczególnie imponująco wygląda kwestia zamierzonej moderni-
zacji szlaków powiatowych. Starostwo złożyło w naborze wnioski 
o wartości 49 mln zł. Łączne dofinansowanie sięgnie 55 proc. tej 
kwoty. Krzysztof Smela i jego zastępca Jan Miarzyński odebrali 
więc czeki na ponad 27 mln zł.

Chodzi o przebudowę ponad 4 kilometrów drogi 1060 S na odcin-
ku od drogi krajowej 91 w Rudnikach, do drogi wojewódzkiej nr 
786 w miejscowości Wancerzów. Wartość oszacowano na 9 mln 
zł. Kolejnym jest modernizacja dwóch dróg powiatowych leżą-

cych w administracyjnych granicach gminy Poczesna. Za kwotę 
około 8 mln zł do remontu mają iść szlak 1057 S od Huty Starej do 
Poczesnej oraz 1056 S od Poczesnej do Mazur. Łącznie to prawie 
3,5 kilometra. Trzecim i największym projektem, wycenionym na 
32 mln zł, jest realizacja łączących się ze sobą ciągów na długo-
ści 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. To 
zadanie wieloletnie i ma być ukończone w 2022 roku.

W gminie Olsztyn z rządowym wsparciem powstaną ulice w Skraj-
nicy: Słoneczna, Gwiezdna i Szczytowa oraz chodnik i nowa na-
kładka na ulicy Storczykowej w Olsztynie–Odrzykoniu. Koszt 
tych zadań według kosztorysów inwestorskich wynosi około 2,7 
mln zł. FDS pokryje 50 proc. tej kwoty.

Wójt Poczesnej Krzysztof Ujma przebuduje prawie kilometr ulicy 
Wierzbowej w Bargłach oraz półkilometrowy odcinek ulicy Cera-
micznej w Korwinowie. Na konto samorządu wpłynie z tych tytu-
łów ponad 430 tys. zł.

Janów zyska zmodernizowane ulice Narcyzową oraz Magnolio-
wą. Inwestycja oszacowana na ponad 670 tys. zł uzyskała 60 proc. 
wsparcia. Kłomnice przebudują natomiast ulicę Poprzeczną. Wój-
towi Piotrowi Juszczykowi przyznano dofinansowanie w wysoko-
ści 157 tys. zł.
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KRZYSZTOF SMELA:

STAWIAM NA NARÓD, WSPÓLNOTĘ I ŁĄCZENIE LUDZI. TRZEBA ZAKOPAĆ DOŁY I ZAJĄĆ 
SIĘ CIĘŻKĄ ROBOTĄ
O pracy w samorządzie oraz trwającej kampanii wyborczej, ze sta-
rostą częstochowskim Krzysztofem Smelą rozmawia Piotr Biernac-
ki.

Panie starosto, kilkanaście dni temu ogłoszono wyniki konkur-
su z funduszu dróg samorządowych. Jeden z wniosków powiatu 
okazał się najlepszy w województwie, a łącznie zdobyliście po-
nad 27 mln zł. Można powiedzieć, że to wielki sukces.

Staramy się wpisywać we wszystkie programy, z których może-
my pozyskać dodatkowe środki pozabudżetowe. Uczestniczy-
my w kilku, nie tylko zresztą drogowych programach. Fundusz 
Dróg Samorządowych potraktowaliśmy bardzo poważnie, bo to 
są duże pieniądze, ale z drugiej strony to jest tylko 55 proc. do-
finansowania. Faktycznie, jeden projekt został najlepiej oceniony 
w województwie śląskim.

Tylko czy aż 55 proc.?

To zależy jak się na to spojrzy. Dzisiaj jest „aż” 55 proc., a i łącznie 
to okazałe pieniądze. Jak znam życie, kiedy przyjdzie do fazy re-
alizacji i trzeba będzie wyłożyć pozostałą kwotę, to wtedy pojawi 
się kwestia, że to tylko nieco ponad połowa potrzebnej sumy. Te 
ponad 27 mln zł pozwolą nam ogarnąć siedem gmin. Jest sukces 
w pozyskaniu, ale statystyki ładnie wyglądają w podsumowaniach 
na koniec roku. Mamy w tym dużo pokory. Wiemy, że najcięższy 
odcinek dopiero przed nami.

Nawet z grona opozycyjnie nastawionych radnych dochodzą 
głosy, że wypracował pan z gminami model współfinansowania 
zadań, który bardzo dobrze funkcjonuje. W poprzednim roku 
współpraca ta zaowocowała rekordowymi wydatkami na drogi 
powiatowe – prawie 42 mln zł. W tym będzie podobnie?

Bazujemy na tym i mamy taką nadzieję, że te pozostałe 45 proc. 
sfinansujemy wspólnie z gminami, na terenie których te inwesty-
cje będą realizowane. Ale obecnie pojawił się pewien problem. 
W czasie, kiedy przygotowywaliśmy projekty nie było obawy, że 
samorządy mogą mieć sporo mniejsze wpływy do swoich budże-
tów. Wprowadzone przez rząd ulgi podatkowe, które de facto dla 
samorządów oznaczają cięcia, wynikające z braku wpływów z po-
datku PIT czy CIT, taki niepokój i problem mogą spowodować. Po 
raz pierwszy obserwuję w gminach powiatu częstochowskiego, 
ale nie tylko tutaj, można powiedzieć takie regresy. Gminy na co-
raz mniej stać. I ta perspektywa na tę kadencję, aby ją szczęśliwie 
przeprowadzić w porozumieniach z gminami, może być trudna.

Więc z jednej strony zadowolenie, a z drugiej obawa?

Dokładnie. Jeśli gminy dołożyłyby połowę z tych 45 proc. to nie 
ma żadnego problemu. W przeciwnym wypadku powiat będzie 
musiał szukać jakichś bajpasów, by to zabezpieczyć. Dochodzą 
jeszcze inne ograniczenia. Jak pokazały doświadczenia ostatnich 
lat, to okazuje się, że polski rynek usług wykonawczych nie jest 
przygotowany na nadmierną ilość zadań. Brakuje ludzi, brakuje 
rąk do pracy. W uzyskaniu dobrych cen nie pomogą zapewne za-
powiedzi skokowego podniesienia płacy minimalnej. Znając życie, 
firmy wywindują oferty w przetargach i będzie sporo drożej niż 
to szacowaliśmy składając projekty. Będą problemy, ale tutaj nic 
nie ma za darmo. Cieszy nas to 55 proc. i postaramy się sprostać 
zadaniu.

Pracy macie zapewnione na najbliższe dwa lata.

To prawda, w tych przypadkach szczyt przypadnie na rok 2020 
i 2021. Ale nie tylko z tego programu realizujemy zadania. Korzy-
stamy także z programu przebudowy dróg lokalnych, funduszy 
powodziowych czy środków Ministerstwa Infrastruktury. W tym 
roku wybudujemy 11 kilometrów nowych dróg plus most w miej-
scowości Zawada, na Warcie. Spore zadanie za ponad 5 mln zł, 
powodujące duże utrudnienia w komunikacji. Z tym chcemy się 
szybko uporać, by chociaż przed końcem roku zapewnić prze-
jezdność. Ponadto, dochodzą zadania bieżące, na które też trzeba 
pieniądze przewidywać, jak remonty, koszenie poboczy, regulacja 
odwodnienia, utrzymanie chodników, itd. Wszystko dużo kosz-
tuje.

Pozostając jeszcze przy tematyce komunikacyjnej. Przed kil-
koma tygodniami, w porozumieniu z samorządami z powiatów 

radomszczańskiego i piotrkowskiego, wystosował pan apel do 
ministerstwa infrastruktury o zmiany w prawie, które pozwo-
liłyby samorządom odbudowywać zniszczoną wskutek budowy 
autostrady A1 infrastrukturę lokalną. Czy jest jakiś odzew?

Przykro to powiedzieć, ale odpowiedź jest negatywna. Minister-
stwo nie przewiduje dodatkowych wzmocnień finansowych dla 
samorządów z powodu rozjeżdżania dróg lokalnych, zniszczo-
nych przy okazji budowy autostrady na odcinku od Częstocho-
wy do Piotrkowa Trybunalskiego. Gdyby autostrada budowana 
była po nowym śladzie, to tranzyt nie wjechałby na nasze drogi. 
Szedłby utartym szlakiem DK1. Stało się inaczej, drogi powiatowe 
i gminne są rozjeżdżane. Przedstawiliśmy badania. Wskazują ja-
kie są obciążenia i prędkości w porównaniu z latami poprzednimi. 
Zresztą, widać to gołym okiem. Samorządów nie stać na odbu-
dowywanie dróg w takich standardach, by kilkudziesięciotono-
we tonaże przemieszczały się po naszych drogach. Szlaki te nie 
są przystosowane do przenoszenia takich obciążeń. Odpowiedź 
mamy negatywną, ale nie poprzestaniemy. Napiszemy do premie-
ra, może prezydenta. Będziemy lobbować i liczymy na wsparcie 
również polityków.

No właśnie. Nawiązał pan do polityki. Co spowodowało, że ubie-
ga się pan o mandat posła z okręgu częstochowskiego?

Ja czuję się samorządowcem. Nie utożsamiałbym tego z polity-
ką. To dwie różne sfery, które w pewnych miejscach oczywiście 
się łączą. Dla mnie samorząd powinien być najlepszym partne-
rem państwa. Nie wolno go niszczyć, degradować. Trzeba go do-
ceniać. Bardzo mi zależy na tym, aby samorząd był szanowany 
i dostrzegany. Dzisiaj tego partnerstwa ciężko się doszukać, a to 
tutaj tworzy się rozwój kraju. Oczywiście, jestem również człon-
kiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezesem na pozio-
mie województwa i członkiem Rady Naczelnej, więc start traktuję 
jako mój obowiązek. Kandyduję już piąty raz. Nie myślę kategorią 
wygrywania. Chcę, by to co mam do powiedzenia, dotarło do jak 

najszerszego grona ludzi. To istotne, by przedstawić pakiet po-
mysłów. Zarówno na samorząd, jak i na kraj.

Wyborczym hasłem PSL-Koalicji Polskiej jest „Łączymy Pola-
ków”. Co ono dla pana osobiście oznacza?

Polityczny rów pogłębia się coraz bardziej. Wszyscy mówią o jego 
zasypywaniu, o wyhamowaniu mowy nienawiści, ale tak napraw-
dę nic się w tym kierunku nie robi. Wręcz przeciwnie. Podsyca 
się emocje, które jeszcze bardziej utrwalają nienawiść i podziały. 
Przy każdych wyborach widać to najdobitniej. My odchodzimy 
od demagogii, od haseł w stylu „Polska w ruinie” czy głoszących 
potrzebę odbudowywania kraju ze zgliszczy, gdzie po wyborach 
okazuje się, że po roku rządów wszystko jest świetnie. Nie łapię 
się na takie puste slogany. Dwadzieścia pięć lat pracuję w sa-
morządzie, w tym roku właśnie tyle mija, więc wiem jak gminy 
i nasz kraj wyglądały ćwierć wieku temu. Wszystko budowaliśmy 
od podstaw i nikt mi nie wmówi, że nic przez ten czas się nie 
zmieniło.

Czyli budowanie wspólnoty narodowej to zadanie podstawowe 
na dzień dzisiejszy?

Tak. To najważniejsze wyzwanie, które stoi właśnie przed poli-
tykami. Bo za chwilę przestaniemy funkcjonować jako społe-
czeństwo, wspólnota narodowa. Nikt z nikim nie będzie chciał 
rozmawiać. Jak my sami będziemy wewnętrznie słabi, takim roz-
jechaniem się światopoglądowym, to kto nas będzie szanował? 
Jakim będziemy partnerem w Europie i co będziemy znaczyć, jak 
nie będziemy mówić jednym głosem? Polska nie może być wy-
łącznie tłem do załatwiania partykularnych interesów na forum 
międzynarodowym.

Jakie jeszcze obszary wymagają pana zdaniem pilnej naprawy?

To przede wszystkim ochrona środowiska. Tutaj trzeba rzucić 
wielkie nakłady potencjału intelektualnego i finansowego. Smog, 
zasoby wodne czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych 
to wielkie problemy, które każdego dnia wprost dotykają Polaków. 
Jak mamy sprostać wyzwaniom współczesności, kiedy obszary te 
są tak mocno niedoinwestowane. Musimy myśleć odpowiedzial-
nie, zastanowić się co zostawimy następnym pokoleniom. Czy za 
sto lat będziemy mieć czym oddychać, co pić i czy nas nie znisz-
czy klimat? Potrzeba pilnego przestawienia myślenia i prioryte-
tów. Oczywiście poza tym jest wiele sfer do poprawy, jak edukacja 
czy służba zdrowia. Trzeba wypracować systemowe rozwiązania 
i się ich trzymać, a nie testować co kilka lat zmiany na nowych po-
koleniach dzieci i młodzieży, a drugim przypadku – osobach cho-
rych i potrzebujących. Politycy się już tym niemal bawią. To rodzi 
chaos. A skutki jakie są każdy widzi. My na służbę zdrowia chcemy 
przeznaczać 6,8 proc. budżetu. Trzeba ją pilnie dofinansować, bo 
sytuacja jest dramatyczna. Podsumowując, jakbym miał wymienić 
hasłowo, to stawiam na naród, wspólnotę, łączenie ludzi. Trzeba 
zakopać doły, wyrzucić siekierki i zająć się ciężką robotą, tak jak 
pracuje się w samorządzie.

W waszym programie przebijają się dość mocno kwestie spo-
łeczne. Zwłaszcza związane z emeryturami.

Obserwujemy dzisiaj licytację partii rządzącej. To już przybie-
ra trochę śmieszną formę. Czy trzeba seniorom dawać trzyna-
stą, czternastą czy piętnastą pensję? To jest de facto kupowanie 
głosów ludzi ich własnymi pieniędzmi. My te pieniądze chcemy 
im zostawić. Mówimy to od już kilku lat, aby zwolnić emerytów 
z podatku. Oni już na ten kraj zapracowali. To jest proste liczenie. 
To przeciętna oszczędność dla każdego rzędu 3 tys. zł. To w tym 
się mieści trzynastka, czternastka, piętnastka i jeszcze pół szes-
nastki. Proste rozwiązanie. To uczciwe rozwiązanie, systemowe, 
załatwiające tę kwestię raz na zawsze.

W tej kampanii idziecie w koalicji z Kukizem. Przyzna pan, że to 
dość zaskakująca koalicja, mając na uwadze wcześniejsze, nie-
pochlebne wypowiedzi liderów tego ugrupowania o PSL-u.

Jakieś obiegowe opinie, generalizujące, są głęboko nieuzasad-
nione. To kwestia zmasowanego, negatywnego pijaru, które ta-
kie wrażenie ma wytworzyć, sączonego niejednokrotnie przez 
podporządkowane PiS-owi media publiczne. Proszę spojrzeć jak 
wiele afer ostatnio wybuchło w PiS-ie. Zawsze powtarzałem, że 
jeżeli ktoś w PSL-u w jakikolwiek sposób złamał prawo, czy gdzie-
kolwiek indziej, to odpowiednie organy państwa są od tego, by 
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te sprawy wyjaśniać. Czarne owce są wszędzie. Zarzuca się nam, 
że mamy zdolność wchodzenia w koalicje rządzące, że jesteśmy 
„obrotowi”. Nie wiem co ta „obrotowość” ma oznaczać, ale dla 
każdego ugrupowania politycznego zdolność koalicyjna to wielki 
atut. Taka jest polityka i parlamentaryzm. Po to się startuje, chce 
wygrywać wybory, aby wprowadzać swoje propozycje w życie. 
I my to realizowaliśmy.

A jak wsłuchujecie się w propozycje programowe Kukiza?

Dotyczą one głównie systemowych ustrojowych rozwiązań. 
Proponujemy wybory w systemie mieszanym, czyli trochę jed-
nomandatowych okręgów wyborczych i trochę wyborów pro-
porcjonalnych. To trzeba tak poukładać, by politycy z góry nie 
przewidywali kto w parlamencie się znajdzie. A ludzie się ze sobą 
dogadają. Proponujemy wprowadzenie bezpośrednich wyborów 
Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Kra-
jowej Rady Sądownictwa. Ten stan, który teraz jest, trąci pato-
logią. Nie może być w państwie prawa ludzi, którzy stoją ponad 
tym prawem. Chcemy ponadto wprowadzić możliwość odwołania 
posła. Osobę niegodną, uwikłaną w jakieś dziwne sprawy, wybor-
cy powinni mieć możliwość odwołania w referendum. Referenda 
mają być siłą nowego społeczeństwa obywatelskiego. Obywatele 
muszą decydować nie tylko raz na cztery lata.

Wspominał pan wcześniej, że chce być samorządowym głosem 
w parlamencie. Co konkretnie chciałby pan usprawnić w relacji 
jednostek administracyjnych z państwem?

Wspominałem, że samorząd to powinien być najlepszy przyjaciel 
rządu. Tutaj realizujemy wiele spraw nam zleconych, załatwiamy 
nijako za rząd. Dziwi więc polityka, kiedy partnera przedstawia 
się jako nieudacznika. To jakieś nieporozumienie. Niejednokrot-
nie tworzy się prawo pod publiczkę, a potem wmawia się spo-
łeczeństwu, że to samorządy są nieudolne w realizacji pewnych 
kwestii. Gdyby nie samorządy, ludzie na dole, to system już daw-
no by się załamał. Proszę spojrzeć ile gminy, powiaty dopłacają 
do edukacji. Miliardy złotych. Subwencja nie pokrywa kosztów, 
a powinna w całości. Rząd powinien zapłacić za to, co nam zleca. 
Obecnie walczy z samorządami i je dusi.

Tylko po ostatnich wyborach samorządowych PiS ma prawie stu 
pięćdziesięciu starostów.

Cały czas słyszy się komunikaty, że tam gdzie rządzą nasi ludzie 
to jest dobrze, a gdzie indziej jest źle. To jest destrukcja. Tak dalej 
być nie może. Wszędzie są lepsi i gorsi gospodarze. Śmiem twier-
dzić, że ponad 95 proc. samorządowców to doświadczeni, odpo-
wiedzialni specjaliści, dobrze znający się na tym co robią.

Nie da się ukryć, że wybory do europarlamentu zrobiły wyrwę 
w tradycyjnym, ludowym elektoracie PSL-u. Jak chcecie odzy-
skać zaufanie i poparcie wsi?

Wybory do europarlamentu były specyficzne. Ugrupowania opo-
zycyjne poszły do nich jednym blokiem. Dlatego też nasze hasła 
miały mniejszą siłę, aby się przebić. Przed rokiem natomiast, 
w wyborach do sejmików wojewódzkich, w skali kraju uzyskaliśmy 
ponad 12 proc. Myślę, że cały czas mamy to poparcie. Ludzie PSL-
-u ciężko pracują i wyborcy w samorządach to doceniają. Liczę, 
że teraz będzie podobnie. Ale propozycji jest kilka. Tak skrótowo. 
Po pierwsze – zerowy VAT na żywność ekologiczną. Po drugie – 
fundusz klęskowy w wysokości 3 mld zł, który pilnie reagowałby 
na wszelkie niepokojące zjawiska pogodowe, by rolnicy nie tra-
cili podstawowego źródła utrzymania. Muszą być te odszkodo-
wania. Kolejną kwestią jest retencja. Wodę musimy gromadzić 
i w sytuacjach kryzysowych wykorzystywać. Trzeba by jeszcze 
pomyśleć o funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów 
rolniczych, żeby rolnicy mieli przewidywalne możliwości zbytu 
po akceptowalnych cenach. Żeby ich zagraniczne produkty, nie-
jednokrotnie nie najwyższej jakości nie eliminowały z rynku. Pań-
stwo powinno tutaj interweniować, powinno być tutaj skuteczne. 
A rolnictwo, przetwórstwo i żywność mamy najwyższej jakości. 
Rosjanie nie kupują od nas jabłek, a my ściągamy stamtąd miliony 
ton węgla, po cenach wyższych niż u nas. Musimy dbać o swoje. 
Rolnikowi nie może stać się krzywda, bo wszyscy na tym ucierpi-
my. I rząd również.

Dziękuję za rozmowę.

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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ŚLĄSCY WŁODARZE CHCĄ OD RZĄDU REKOMPENSATY 
ZA UTRACONE DOCHODY SAMORZĄDÓW

Piotr Biernacki, fot. Śląski Związek Gmin i Powiatów

Pod koniec sierpnia w Gliwicach odbyła się nadzwyczajna sesja 
Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 
Do tej regionalnej organizacji należy 137 gmin i powiatów wo-
jewództwa. To jedno z największych samorządowych stowarzy-
szeń w kraju.

Jednymi z poruszanych kwestii była sprawa pogarszającej się 
kondycji finansowej samorządów, jak również debatowano na 
temat 21 tez samorządowych, ujętych w dokumencie pod nazwą 
„Samorządna Rzeczpospolita”, a przyjętych 4 czerwca przez sa-
morządowców uczestniczących w Święcie Wolności i Solidarno-
ści w Gdańsku.

Na pierwszy z aspektów spotkania zwrócił uwagę Zygmunt Fran-
kiewicz, prezydent Gliwic i jednocześnie prezes Związku Miast 
Polskich. W swoim wystąpieniu wyartykułował negatywny wpływ 
zmian prawnych, przede wszystkim prawa podatkowego, na do-
chody samorządów, których spadek przyczynia się do powstawa-
nia ujemnej nadwyżki operacyjnej netto, z której finansowane są 
inwestycje.

- Wynika ona między innymi z wyższych kosztów realizacji zadań 
publicznych, w tym związanych z reformą oświaty oraz wzro-
stem cen zakupu materiałów i usług. Do pogorszenia kondycji 
finansów jednostek samorządu terytorialnego przyczyni się też 
realizowany i zapowiadany pakiet kolejnych zmian w systemie 

podatkowym. W krótkim czasie może dojść do spadku inwesty-
cji samorządowych i wystąpienia problemów z wykorzystaniem 
środków unijnych czy realizacją podstawowych zadań publicz-
nych – powiedział.

Frankiewicz zaapelował do rządu o podjęcie pilnych działań, któ-
re będą zmierzały do zapewnienia rekompensaty utraconych do-
chodów. Jak podkreślił, istotnym ich elementem musi być też za-
gwarantowanie źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków 
budżetów gmin i powiatów. 

- Sukcesywne ograniczanie możliwości finansowych samorządów 
terytorialnych może doprowadzić w niedługim czasie do ich cał-
kowitej zapaści. W konsekwencji tego procesu obywatele mogą 
utracić dostęp do podstawowych usług publicznych – mówił 
z kolei Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Uczestnicy spotkania wyróżnili pięć tez spośród tych przyjętych 
w Gdańsku, które ich zdaniem są obecnie najpilniejsze i naj-
ważniejsze z punktu widzenia rozwoju lokalnych społeczności. 
Podnieśli, że środki z budżetu państwa muszą być adekwatne 
do zakresu zadań realizowanych przez samorządy, a nakłady na 
edukację i godne pensje nauczycieli powinny być zwiększone. Po-
nadto postulowali o samodzielność samorządów w zakresie po-
datków lokalnych oraz działalności gospodarczej, decentralizację 
rozdziału funduszy unijnych oraz skuteczną ochronę środowiska.
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PONAD MILION ZŁOTYCH NA EDUKACJĘ.
SZKOŁY STARTUJĄ Z REALIZACJĄ DUŻYCH PROJEKTÓW

Trzy szkoły podstawowe z terenu gminy przeprowadziły nabory 
uczniów na zajęcia edukacyjne, których główną ideą jest pod-
niesienie poziomu i poprawa efektywności kształcenia. Stało się 
to możliwe dzięki pozyskaniu przez Blachownię ponad 1 mln zł 
dotacji unijnej na dwa projekty. Z oferty ma skorzystać łącznie 
dwustu piętnastu dzieciaków oraz trzydzieści pięć osób z kadry 
pedagogicznej.

„Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów” jest za-
daniem, które przez najbliższe dwa lata zrealizują szkoły w Bla-
chowni – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Staszica w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Marii Konopnickiej. Projekt pod nazwą „Edukacja jutra” to z kolei 
działanie ukierunkowane na placówkę w Łojkach. Na pierwszy 
z nich gmina zdobyła 722 tys. zł dotacji, a na drugi – ponad 283 
tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Z własnego budżetu dołoży około 110 tys. zł.

Wzbogacenie programu i oferty edukacyjnej szkół ma na celu 
przede wszystkim takie ukształtowanie postawy i umiejętności 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
uczniów, które zaowocują kompetencjami pozwalającymi w przy-
szłości bez większych problemów odnaleźć się im rynku pracy. 
Przysłużą się temu zwiększona ilość dodatkowych zajęć z ma-
tematyki, nauk przyrodniczych i informatyki. Prowadzone będą 
także bezpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego, jak rów-
nież warsztaty kółka szachowego czy chociażby obywatelskiego.

Skorzystają zarówno uczniowie wyróżniający się w nauce, jak 
i także potrzebujący specjalnego wsparcia w tym zakresie. Bo 
i sama metodologia ma być nowatorska. Nie zabraknie zajęć kom-
pensacyjnych, logopedycznych, eksperymentalnych czy szeregu 
warsztatów prowadzonych poza budynkami szkół, jak chociażby 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Placówki zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne oraz sprzęt interaktywny. Również nauczyciele wezmą udział 
w licznych szkoleniach mających im pomóc wyrobić umiejętno-
ści pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy 
nadpobudliwych, a także wdrożyć metody nauczania z wykorzy-
staniem interaktywnej techniki, by jak najlepiej pomagać pod-
opiecznym w skutecznym uczeniu się.

Rada Miejska w Blachowni była jednomyślna. Druhowie z Ochot-
niczych Straży Pożarnych otrzymają ekwiwalenty.

Jednostki z gminnych OSP zaliczają się do jednych z najaktywniej-
szych w całym powiecie częstochowskim. W ubiegłym roku stra-
żacy z Blachowni interweniowali 178 razy, a z Cisia – 125. Zgodnie 
z decyzją radnych każdy z nich za godzinę działania w akcji otrzy-
ma 15 zł. W przypadku szkolenia natomiast kwota ta wyniesie 7 zł.

RADNI UCHWALI EKWIWALENT DLA 
STRAŻAKÓW

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało 
ranking „Liderów Inwestycji” w latach 2016-2018. Świetną pozy-
cję w tym zestawieniu zajęła Blachownia. Najwyższą w dotych-
czasowej historii prowadzenia tego zestawienia.

W jaki sposób powstaje ranking? Autorzy opracowania pod kie-
runkiem profesora Uniwersytetu Warszawskiego Pawła Swianie-
wicza biorą pod uwagę wydatki majątkowe samorządu z ostatnich 
trzech lat. Uzyskany wskaźnik stanowi ich średnią z tego okresu 
w przeliczeniu na każdego mieszkańca. Jak podkreślają, obrana 
metodyka pozwala uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźni-
ka będącego podstawą rankingu.

- Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, ce-
chują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą 
być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, 

ILE ZAINWESTOWAŁA W GMINĘ SYLWIA SZYMAŃSKA? DUŻO.
POTWIERDZA TO NAJNOWYSZ RANKING „LIDERÓW INWESTYCJI”
Piotr Biernacki

by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – pod-
kreślają.

Samorząd Blachowni klasyfikowany jest w opracowaniu w ka-
tegorii miast innych, czyli nie na prawach powiatu. Najnowsze 
umiejscowiło gminę na 204 miejscu pośród 597 podmiotów. Śred-
nie wydatki inwestycyjne na głowę każdego mieszkańca wyniosły 
777,95 zł. To skok w górę o dziewięćdziesiąt cztery miejsca w po-
równaniu do wcześniejszego rankingu z lat 2015-2017. 

- Bardzo dynamiczny, ilościowy i jakościowy wzrost inwestycji od 
2014 roku w naszej gminie jest widoczny gołym okiem i znajduje 
oczywiste uznanie wśród mieszkańców oraz bardzo pozytywny 
odbiór i podziw gości zewnątrz. Polityka inwestycyjna burmistrz 
Sylwii Szymańskiej nastawiona jest przede wszystkim na skutecz-
ne zabieganie o dotacje pozabudżetowe – w tym szczególnie ze 
środków europejskich. Pozwala to na znaczące podnoszenie ja-

kości życia mieszkańców i realizowanie wyczekiwanych od dawna 
przedsięwzięć. To skutkuje pozycją i wzrastającą rangą Blachowni 
wśród krajowych i regionalnych samorządów – komentuje Pauli-
na Głuszko z urzędu miejskiego.

O rekordowych wydatkach Blachowni i równie znacznej sumie 
pozyskanych na inwestycje środków zewnętrznych pisaliśmy 
już wielokrotnie. Przypomnijmy jednakże, że niewątpliwie do 
tak skokowego awansu przyczyniły się wydatki na oczyszczenie 
zbiornika i zagospodarowanie jego otoczenia, zakończona rewi-
talizacja centrum miasta (budowa parku, rewitlizacja Prażynki 
i Pałacyku Myśliwskiego), wielofunkcyjny obiekt sportowy na Sa-
harze czy budowa huba przesiadkowego. Wiele milionów poszło 
również na wymianę oświetlenia ulicznego, modernizację i zakup 
wyposażenia, w tym nowych aut, dla jednostek OSP czy poprawę 
jakości nauczania w szkołach, jak i modernizację przedszkoli.
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NAJMŁODSI MAJĄ TERAZ O NIEBO LEPSZE WARUNKI DO NAUKI
Z początkiem roku szkolnego ponad dwustu najmłodszych 
adeptów edukacji zasiadło do nauki w nowej, przystosowanej 
do ich potrzeb przestrzeni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Przy ulicy Bankowej 13 jeszcze do niedawna gościli gimnazjaliści. 
Wraz z reformą edukacji zajmowane przez nich pomieszczenia 
zwolniły się, a władze gminny postanowiły stworzyć tam klasy dla 
dzieci wychowania początkowego. Obecnie uczęszcza tam 221 
osób, w tym 25 do „zerówki”.

- Dla 44 uczniów klas pierwszych i 25 dzieci z zerówki przygoda 
z edukacją w murach szkoły rozpoczęła się w świeżo odnowio-
nych oraz doposażonych w nowe meble i interaktywne pomo-
ce salach. Uczniowie klas II i III również nie mogli doczekać się 
przeprowadzki z budynku przy ulicy Sienkiewicza. Na 152 dru-
go- i trzecioklasistów również czekały odświeżone sale, kolorowe 
meble oraz multimedialne pomoce – informuje Paulina Głuszko 
z urzędu miejskiego. 

Zakres przeprowadzonych w okresie wakacyjnym prac moderni-
zacyjnych był niezwykle szeroki. Odmalowano dziesięć sal lekcyj-
nych, w trzech położono panele, a nowiutkie meble zyskało sześć 
pomieszczeń. Ponadto zakupiono nowe krzesła z regulowaną wy-
sokością, a stoliki zyskały nowe blaty. 

Nie zapomniano również o innych pomieszczeniach. Do potrzeb 
najmłodszych przystosowano sanitariaty i szatnie. W pięciu ła-
zienkach wymieniono toalety i drzwi do kabin. Do wzrostu dzieci 
obniżono umywalki. Z kolei dwie szatnie przygotowano oddzielne 
dla klas I-III i oddziału „0”, które wyposażono w kolorowe szafki 
z wieszakami, półką na buty i siedziskiem dla każdego dziecka. 
Nowe oblicze ma także świetlica szkolna. Meble oraz gry prze-
wieziono z budynku przy ulicy Sienkiewicza 8. Podobnie jak zbio-
ry biblioteczne. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Blachownia

Placówkę doposażono ponadto w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne. Sale lekcyjne zyskały osiem nowych monitorów interak-
tywnych, a dwie tablice multimedialne dzieci otrzymały w spadku 
po gimnazjalistach. 

- Warunki do nauki są naprawdę świetne. Nauczyciele i odbierają-

cy dzieci rodzice nie kryli zadowolenia z poprawy warunków edu-
kacji najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. I co najważ-
niejsze, jest również bezpiecznie. Już w ubiegłym roku szkolnym 
w budynku wymieniono hydranty, zmodernizowano monitoring 
i podłączono szkołę do węzła ciepłowniczego – dodaje Głuszko.



DOROCZNY TURNIEJ TRADYCYJNIE Z WYSOKĄ 
FREKWENCJĄ

Ponad trzydziestu młodych szachistów, trzy drużyny piłkar-
skie, sześciu miłośników nordic walking oraz turniej streetball. 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Pol-
skiej po raz kolejny wakacje pożegnał na sportowo. Wydarzeniu 
patronował wójt Adam Tajber.

Spore zainteresowanie wzbudził rozegrany w trzech kategoriach 
wiekowych turniej szachowy. Najlepszymi zawodnikami oka-
zali się Wiktor Golis, Jakub Popielski i Mateusz Płonka. Z kolei 
w przypadku turnieju piłki nożnej bezkonkurencyjny okazał się 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
FC Dźbów, który w finalnej klasyfikacji wyprzedził drużyny 40+ 
Kamienica i Grom Poczesna. Natomiast w przypadku zmagań 
streetball’owych, pierwszą lokatę zajął Banan Team. Tuż za nim 
uplasował się X-Team. Z drużyn kobiecych dominowała Tarta 
Owocowa. Drugie miejsce przypadło zawodniczkom AZS Często-
chowa, a kolejne drużynie Łososie Gryzli. 

Po zakończeniu zmagań w siedzibie GOKSiR-u wręczone został 
puchary i dyplomy uczestnikom poszczególnych konkurencji, 
a także dzieciom, które przez dwa tygodnie uczestniczyły w zor-
ganizowanych przez tę instytucję zajęciach letnich.

BIESIADOWALI W OSINACH. 
TYM RAZEM W RAMACH
PIKNIKU DOŻYNKOWEGO

PAMIĘTALI JAK CO ROKU

Z inicjatywy radnego Michała Otrębskiego i przy współpracy 
sołtys Grażyny Ponickiej, druhów z miejscowej OSP oraz lokal-
nego koła emerytów i rencistów, 31 sierpnia w Osinach odbył się 
piknik dożynkowy.

- Organizatorzy zapewnili uczestnikom imprezy wiele atrakcji. 
Odbyły się między innymi występy artystyczne Zespołu Folklory-
stycznego „Kamienica” pod kierunkiem Jana Czechlewskiego, or-
kiestry dętej z Kamienicy Polskiej oraz Amelii Cierpiał. Specjalne 
pokazy przygotowali także nasi strażacy-ochotnicy. Nie zabrakło 
słodkiego poczęstunku oraz dań z grilla.  Specjalnie dla najmłod-
szych przygotowano dmuchańca. Furorę wśród dzieci wywoła-
ła możliwość konnej przejażdżki - informuje Żaneta Matusiak 
z urzędu gminy.

Piknik zakończyła wspólna biesiada i zabawa taneczna.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy oddali 
hołd poległym w obronie ojczyzny.

2 września minutą ciszy przy obelisku w Kamienicy Polskiej 
uczczono pamięć ofiar najtragiczniejszego w dziejach konfliktu 
zbrojnego. Tradycyjnie delegacje instytucji i organizacji działają-
cych na terenie gminy złożyły kwiaty. Z kolei młodzież z miejsco-
wej szkoły zaprezentowała krótki program artystyczny.

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
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ŚCIĄGNĘLI DO KŁOMNIC JAK PSZCZOŁY DO ULA

KŁOMNICKIE MIODY NA JASNOGÓRSKICH DOŻYNKACH. 
KOLEJNY AKCENT AKCJI PROMOCYJNEJ

Z jednej strony sesja naukowa, z drugiej koncert Chłopców 
z Placu Broni. Pomimo niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych pierwsza edycja „Święta Pszczoły” cieszyła się wysoką 
frekwencją.

Wydarzenie, nad którym patronat objął minister rolnictwa i roz-
woju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, ściągnęło 8 września do cen-
trum Kłomnic sporą publiczność, w tym pszczelarzy z niemalże 
całego regionu. W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłom-
nicach można było wysłuchać wykładu dotyczącego zagadnień 
związanych z hodowlą pszczół. Po jego zakończeniu wszyscy 
przenieśli się na błonia przed miejscową halą sportową.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
To tam na specjalnie ustawionej na tę okazję scenie pojawili 
się działacze Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstocho-
wie, którzy zadbali o dalszy przebieg uroczystości. Nie zabrakło 
wystąpień zaproszonych gości, wręczono też nagrody dla naj-
bardziej utytułowanych adeptów pszczelarskiego fachu w po-
wiecie. Całości towarzyszyły występy artystyczne. Chętni do za-
kupu miodu mogli przebierać w różnych jego rodzajach, a ludzie 
z branży wzbogacić swoje pasieki w nowy sprzęt. 

Muzycznym gwoździem programu był występ Chłopców z Placu 
Broni, zespołu rockowego działającego od końcówki lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Część artystyczną całego wydarze-
nia zwieńczył natomiast występ ukraińskiej gwiazdy Iryny Zin-
kovskiej.

Miejscowi urzędnicy kupili namiot, opatrzyli go logiem projek-
tu „Słodka Gmina Kłomnice” i promują lokalne miody. Podczas 
Jasnogórskich Dożynek namiot stanął w częstochowskich ale-
jach. 

Co roku na przełomie sierpnia i września, leżąca w bezpośrednim 
sąsiedztwie Jasnej Góry III Aleja Najświętszej Maryi Panny w Czę-
stochowie, zapełnia się rzędem stoisk. W tym sezonie wśród wy-
stawców nie zabrakło także gminnej reprezentacji, która wśród 
wszelkiej maści wystawców postanowiła lansować swój flagowy 
produkt - miody.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
- Wyszliśmy z założenie, że to doskonała okazja do promowania 
naszej gminy i pszczelarzy z jej terenu - mówi wójt Piotr Juszczyk. 
- Zależy nam, by cały czas pokazywać, że Kłomnice to gmina, któ-
ra konsekwentnie i nieustannie buduje wizerunek ekologicznie 
czystego miejsca - dodaje.

Zakup namiotu, który wykorzystywany będzie przy okazji róż-
nych plenerowych wydarzeń, to kolejny element prowadzonej 
przez gminę kampanii promocyjnej. 

- Niewielki wydatek, a korzyści ogromne. Namiot idealnie spraw-
dził się podczas dożynek, umożliwiając jego uczestnikom zakup 
kłomnickich miodów - podkreśla Juszczyk. 

Rozstrzygnięto przetarg na budowę pompowni wody i zbiorni-
ków retencyjnych w Zdrowej. Zadanie powierzono spółce Hy-
dro-Partner z Leszna, która zaproponowała najkorzystniejsze 
warunki realizacji.

Zabezpieczenie miejscowości i mieszkańców w dobrej jakości 
wodę pitną jest jednym z najważniejszych tegorocznych zadań 
kłomnickiego samorządu. Na ten cel zarezerwowano 1,8 mln zł, 
ale ostateczna kwota jest znacznie niższa. Gmina zaoszczędzi 
prawie 130 tys. zł.

Zakres robót obejmuje przede wszystkim budowę kontenera 
z pomieszczeniem pompowni oraz chlorowni, wewnętrznych 
instalacji elektrycznych, a ponadto linii kablowych zasilających 
i sterowniczych w terenie. Powstanie także sieć wodociągowa, 
dwa zbiorniki retencyjne na wodę pitną i zestaw pompowy tło-
czący wodę do sieci wodociągowej wraz z sterowaniem. Instala-
cja zyska zewnętrzne zasilanie w postaci stacjonarnego agregatu 
prądotwórczego. Także działka zostanie zagospodarowana. Firma 
uzbroi ją w urządzenia podziemne, obok wodociągowej powsta-
nie także sieć kanalizacyjna. Teren zostanie ponadto oświetlony.

     SPÓŁKA Z LESZNA WYBUDUJE
POMPOWNIĘ WODY W ZDROWEJ
Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Tomasz Sojda z Karczewic to jeden z najbardziej aktywnych 
sołtysów w gminie. O podejmowanych przez niego inicjatywach 
pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Prowadzona przez 
społecznika strona internetowa sołectwa została wyróżniona 
w wojewódzkim konkursie „Piękna Wieś”.

Celem marszałkowskiej inicjatywy jest wspieranie rozwoju wsi 
poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie 
ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalne-
go. Promuje ona także działania związane z zachowaniem tradycji 
oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców 
wsi. Nagrody przyznane są w kilku kategoriach: na najpiękniejszą 
wieś, zagrodę wiejską, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi czy 
też te popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe. Pod 
uwagę brana jest również aktywność w przestrzeni cyfrowej.

Właśnie w ostatniej, na najpiękniejszą stronę internetową sołec-
twa, wyróżniono tę z Karczewic. Zajęła drugie miejsce w woje-
wództwie, a w ramach nagrody, do miejscowości popłynie 1,5 tys. 
zł dofinansowania. 

     KARCZEWICE WYRÓŻNIONE
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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     ZAINAUGUROWALI
JUBILEUSZOWY ROK ALEKSANDRII

     TO BĘDZIE SZYBKIE PIĘĆ
KILOMETRÓW. KONOPISKA
ZAPRASZAJĄ NA BIEG

W niedzielę 15 września odbyły się uroczystości inaugurujące 
obchody jubileuszowego roku 190-lecia istnienia Aleksandrii.

Założona niemal przed dwustu laty na cześć rosyjskiego cesarza 
Aleksandra II wieś jest obecnie jedną z największych miejscowo-
ści w gminie Konopiska. Po stu latach zamieszkiwało ją ponad 1,1 
tys. mieszkańców. Obecnie to liczba ponad dwukrotnie większa. 
Miejscowość nieustannie się rozwija i jest jedną z najbardziej 
atrakcyjnych lokalizacji osiedleńczych. Administracyjnie podzie-
lona jest na dwa sołectwa – Aleksandrię I i Aleksandrię II.

- W trakcie niedzielnych uroczystości złożono kwiaty pod tabli-
cą poświęconą ks. kanonikowi Henrykowi Pacudowi, dokonano 
poświęcenia nowej Drogi Krzyżowej oraz oficjalnego otwarcia 
nowego parkingu. Odsłonięto także pomnik upamiętniający Rok 
Jubileuszowy wewnątrz którego umieszczono „kapsułę czasu” 
z informacjami dla potomnych – relacjonuje Olga Muc z Gminne-
go Ośrodka Kultury i Rekreacji.

27 października na terenie stadionu przy ulicy Sportowej w Ko-
nopiskach odbędą się zawody „Szybka Piątka”. Ich organizatorzy 
oprócz samej promocji gminy chcą popularyzować bieganie jako 
najprostszą formę czynnego wypoczynku, a także integrować 
środowisko biegaczy. 

Uczestnicy, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, będą mie-
li do pokonania odcinek na dystansie 5 kilometrów. Zgłosić się 
może każdy kto ukończył szesnaście lat, z zastrzeżeniem, iż oso-
by niepełnoletnie na uczestnictwo w biegu muszą posiadać zgodę 
rodziców.

Jak przekonują organizatorzy, impreza odbędzie się bez względu 
na warunki atmosferyczne. Zgłoszeń dokonywać można poprzez 
platformę sportmaniacs.com, a także bezpośrednio w dniu zawo-
dów na miejscu. Nie warto jednak czekać z zapisami do samego 
końca, bowiem o ile do 25 października opłata za uczestnictwo 
wynosi 30 zł, to dwa dni później będzie już droższa o kolejne 20 
zł.  

- Osoby powyżej 65. roku życia zapłacą o połowę mniej. W ra-
mach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, posiłek rege-
neracyjny oraz numer startowy - informują pracownicy Gminne-
go Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

Każdy przejdzie również badania antydopingowe. Początek biegu 
zaplanowano na godz. 11.30. Dwie godziny później odbyć się ma 
natomiast wręczenie nagród. Pierwsze trzy osoby z najlepszymi 
wynikami mogą liczyć na nagrody pieniężne.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

Adrian Biel, fot. Pixabay

GMINNE DOŻYNKI TYM RAZEM W KORZONKU

SENIORZY Z TABLETAMI. OTRZYMALI SPRZĘT NA 
WŁASNOŚĆ, A WCZEŚNIEJ PORCJĘ WIEDZY

Tegoroczny korowód poprowadziła Karolina Książek i Asteniusz 
Myśliwiec. Dożynkowym Starostom towarzyszyły poczty sztan-
darowe, mieszkańcy, władze gminy, samorządowcy i parlamen-
tarzyści. 

15 września teren przy podstawówce w Korzonku wypełnił licznie 
zgromadzony tłum uczestników tego jednego z najważniejszych 
wydarzeń, jaki co roku odbywa się w gminie. Całość rozpoczę-
ła polowe nabożeństwo, które odprawił ks. Sławomir Kaczmarek 
w asyście ks. Jacka Szczeciny. W darach ołtarza, na ręce probosz-
cza, złożono między innymi kosz obfitości, kadzielnicę oraz sym-
boliczny bochen chleba, który później został podzielony między 
wszystkich uczestników dożynek.

W części artystycznej usłyszeć można było gminnych śpiewaczy, 
Walentynki czy dziecięcy zespół ludowy „Konopielki”. Okazję do 
prezentacji miały również uczennice miejscowej szkoły i panie 
z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy.

- Wokół głównego namiotu dożynkowego ustawiono stoiska z ła-
kociami, gastronomią oraz zabawkami. W środku kto chciał mógł 
częstować się ciastami, chlebem ze smalcem i ogórkami - infor-

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach
muje Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Ko-
nopiskach.

Święto plonów stało się ponadto okazją do przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych. Dotyczyły one opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy uli-
cami Częstochowską, Brzozową, Bukową i Źródlaną oraz wzdłuż 
ulicy Dębowej w Konopiskach.

Jak co roku wręczono także nagrodę „Mistrz Kontynuacji Trady-
cji Rolniczych i Przetwórstwa”. Jej tegorocznym laureatem został 
dożynkowy starosta, a na co dzień przedsiębiorca - Asteniusz 
Myśliwiec. 

- Wielką dumą napawają mnie nasi rodzimi rolnicy i przedsiębior-
cy, których pasję i serce dostrzegamy w każdym elemencie ich 
pracy. Pamiętając o tradycji stawiają na ekologię, zdrowie oraz 
rozwój połączony z nowoczesnością. Serdecznie gratuluję wspa-
niałej inicjatywy powstania wyjątkowego miejsca na mapie gminy 
- Parku Korzonek oraz życzę niesłabnącej energii do kontynu-
owania oraz realizowania kolejnych planów i zamierzeń - mówił 
wójt Jerzy Żurek.

Gwiazdą wieczoru był góralski Zespół „Zbóje”, a imprezę zakoń-
czyła zabawa taneczna.

Dziesięcioosobowa grupa starszych mieszkańców z terenu gmi-
ny uczestniczyła w projekcie, który miał na celu zwiększyć ich 
kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii.

„Śląska Akademia Senior@” to projekt skierowany do osób powy-
żej 65. roku życia. Dzięki temu, iż realizowany był także w Ko-
nopiskach, grono rodzimych emerytów miało okazję wziąć udział 
w cyklu szkoleń.

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach
– Zajęcia miały na celu włączyć naszych seniorów w budowę spo-
łeczeństwa informacyjnego, pomóc im w rozwoju funkcjonalnych 
kompetencji cyfrowych, a także wzmocnić umiejętności korzy-
stania z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w życiu 
codziennym – tłumaczą miejscowi urzędnicy.

Podczas niedawnego podsumowania efektów prowadzonych za-
jęć uczestnikom szkoleń wręczono tablety.
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KOLEJNA EDYCJA „ŚWIĘTA JABŁKA” ZA NAMI.
POMIMO KIEPSKIEJ POGODY MIESZKAŃCY NIE ZAWIEDLI

POŻEGNALI LATO NA SPORTOWO. BYŁA ŚCIANKA
WSPINACZKOWA, A NA KONIEC FAJERWERKI 

     NOWY PROBOSZCZ
ZORGANIZOWAŁ FESTYN

W połowie września w Mokrzeszy odbył się pierwszy od wielu 
lat festyn parafialny. Jego inicjatorem był ks. Krzysztof Nowak, 
nowy proboszcz kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego.

By do festynu mogło w ogóle dojść, duchowny musiał uprzednio 
zmobilizować do tego przedsięwzięcia szereg osób i instytucji. 
W realizację zaangażowała się rada parafialna, druhowie z OSP, 
samorządowcy, grono pedagogiczne z tamtejszej szkoły, działa-
cze miejscowego klubu sportowego i sami mieszkańcy.

Całość wydarzenia rozpoczęło nabożeństwo odpustowe, które 
odprawił ks. Sławomir Kaczmarek. Po mszy wystartowała z ko-
lei część artystyczna, która umiejscowiona została na placu przy 
szkole. Oprócz występów młodzieżowych i pokazów strażackich 
nie zabrakło loterii fantowej, grilla czy animacji dla najmłodszych.

Adrian Biel

Występy sceniczne, wyborne jedzenie oraz szereg atrakcji za-
równo dla starszych, jak i tych najmłodszych uczestników. 
W tym roku główną gwiazdą lokalnego święta był zespół VOX.

„Święto Jabłka” na dobre wpisało się w kalendarz cyklicznych wy-
darzeń w Mstowie, a samo przedsięwzięcie z roku na rok cieszy 
się co raz większą popularnością. Niewątpliwie chwycił zamysł 
organizatorów, którzy promocję produktów lokalnych sadowni-
ków osadzili w ramach imprezy muzycznej.

W pierwszej części nie obyło się bez miejscowych akcentów. 
Swoje umiejętności zaprezentowały na scenie panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Mstowianki”, a po nich młodzi tancerze. Z re-
citalem wystąpiła Marta Sołtys, która wykonała wybrane utwory 
operowe i operetkowe.

- Artystka zaskoczyła nie tylko doborem repertuaru, ale i talen-
tem - nie ukrywa podziwu Krzysztof Drynda, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mstowie. - Wystąpił także Robert Janowski, 
znany z programu „Jaka to melodia”. Na życzenie widowni wyko-
nał między innymi utwór „Wieża Babel” z musicalu „Metro”. Nie 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
zabrakło też ballad oraz takich utworów jak „W nas i wokół nas” 
czy „My way” Franka Sinatry - informuje.

Bezpośrednio po występie Janowskiego sceną zawładnęła Grupa 
VOX, która w tym roku świętuje 40-lecie swojego istnienia. 

- Repertuar zespołu tworzą ballady, pieśni gospel, standardy ja-
zzowe, utwory pop i funk. Obecnie występują jako tercet w skła-
dzie Witold Paszt, Dariusz Tokarzewski i Jerzy Słota. Panowie wy-
śpiewali przeboje napisane w różnych okresach trwania zespołu. 
Widownia mogła usłyszeć i zaśpiewać razem z artystami takie 
perełki jak „Bananowy song”, „Rycz mała rycz”, „Zabiorę Cię Mag-
daleno” czy, dedykowaną dla Ryszarda Rynkowskiego i Zbigniewa 
Wodeckiego, piękną balladę „Szczęśliwej drogi już czas” - dodaje 
dyrektor Drynda.

Widowiskom scenicznym towarzyszyło szereg wydarzeń komple-
mentarnych.

- Po raz pierwszy na mstowskich błoniach odbyło się „Narodowe 
Czytanie”, prowadzone przez Bibliotekę Gminną w Mstowie. Akcja 
ta jest inicjatywą pary prezydenckiej i ma na celu promocję war-
tości jakie niesie ze sobą czytanie literatury pięknej - podkreśla 
Krzysztof Drynda.

W ostatni dzień sierpnia, mieszkańcy Srocka i okolic, mieli oka-
zję wziąć udział w „Dniu Sportu i Zabawy”. Połączone z zawoda-
mi, które zrealizowano w ramach IX Jurajskiego Pucharu Nor-
dic Walking wydarzenie, zorganizowano już tam po raz czwarty.

Jak podkreślają organizatorzy, tym razem pojawiła się rekordo-
wo duża liczba zarówno samych mieszkańców Srocka, jak i gości 
przybyłych z okolicznych miejscowości. I nie ma co się dziwić, 
bowiem jedną z atrakcyjnych nagród, jaką można było wygrać 
tego dnia, był cenny rower.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów - W samych zawodach wystartowało ponad osiemdziesięciu 
chętnych - relacjonuje Robert Misztal, radny z tego terenu.

Najlepszy w lokalnym etapie IX Jurajskiego Pucharu Nordic Wal-
king okazał się Łukasz Dors. Tuż za nim uplasował się Kacper Mi-
zgała, a trzecią lokatę zajął Wiktor Pękała.

Sporą atrakcją cieszyła się strzelnica sportowa i kuchnia polowa, 
w której serwowano grochówkę i żurek. Powodów do narzekań 
nie mieli też amatorzy grilla czy chleba ze smalcem. Dla najmłod-
szych uczestników zapewniono dmuchańce z wysoką ścianką 
wspinaczkową i liczne konkursy. Całość zakończył pokaz fajer-
werków.

     JEST NOWY CHODNIK.
ZAKOŃCZYLI PIERWSZY ETAP, 
SZYKUJĄ SIĘ DO KOLEJNEGO

W Kłobukowicach zakończono realizację pierwszego etapu bu-
dowy chodnika w ciągu biegnącej przez tę miejscowość drogi 
powiatowej.

Liczący 420 metrów długości chodnik to wspólne przedsięwzię-
cie urzędu gminy i starostwa powiatowego. Modernizację zre-
alizowała spółka Pol-Bruk z Poczesnej. Zakres prac objął między 
innymi wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie 
obrzeży betonowych i krawężników oraz nawierzchni z kostki 
brukowej. Dokonano także regulacji włazów kanałowych.

To jednak nie koniec prac na tym odcinku. W chwili obecnej opra-
cowywana jest dokumentacja projektowa, która pozwoli wykonać 
kolejną część chodnika w Kłobukowicach.

Podobne prace trwają także w ciągu drogi powiatowej na odcin-
ku Kuchary-Cegielnia. W tym rejonie mieszkańcy mogą liczyć, że 
w pierwszym etapie powstanie chodnik o długości 380 metrów. 
Jak przekonują władze gminy, jest on w tym miejscu konieczny 
ze względu na kwestie bezpieczeństwa pieszych. Na drodze tej 
często dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości.

Adrian Biel

     EDWARD KOPYTKIEWICZ 
ŚWIĘTOWAŁ SETNE URODZINY

Od urodzenia mieszka w Mstowie. Pana Edwarda, z okazji jego 
szczególnego święta, odwiedziły władze samorządowe z wójtem 
Tomaszem Gęsiarzem na czele. 

Jubilat pomimo zaawansowanego wieku cieszy się dobrą formą 
fizyczną i mentalną. Jak podkreśla rodzina, jego receptą na dłu-
gowieczność jest pozytywne myślenie i nieschodzący z twarzy 
uśmiech. Pan Edward, w czasie gdy był jeszcze aktywny zawo-
dowo, parał się różnymi zajęciami. Był szewcem, listonoszem, 
a także prowadził gospodarstwo, w którym zajmował się hodowlą 
owiec. Miał też plantację truskawek.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
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Urzędnicy złożyli wnioski do dofinansowanie przebudowy lo-
kalnej infrastruktury z funduszu dróg samorządowych. To spe-
cjalna pula środków, którymi dysponują w konkursach poszcze-
gólni wojewodowie, a dotacje na zadania sięgają od 50 do nawet 
80 proc. ich wartości.

Gmina zamierza zmodernizować ulicę Ośmiu Błogosławieństw 
w Siedlcu, prowadzącą do Sanktuarium Świętego Ojca Pio. Na 
odcinku 400 metrów powstanie również odwodnienie oraz towa-
rzysząca szlakowi ścieżka rowerowa.

Samorząd chce ponadto partycypować w przebudowie drogi po-
wiatowej nr 1037S na odcinku Srocko-Siedlec. W tym przypadku 
samą aplikację zgłosiło starostwo. Współpraca jednostek zakłada 
przebudowę odcinka około trzech kilometrów.

- Stan tej jezdni jest fatalny. Kierowcy, jak i piesi, napotykają trud-
ności w poruszaniu się nią. To bezpieczeństwo chcemy poprawić, 
inwestując także w ścieżkę rowerową oraz chodnik – mówi wójt 
Tomasz Gęsiarz.

Jak do tej pory kooperacja włodarza i częstochowskiego staro-
stwa przebiega modelowo. Gmina chętnie partycypuje w inwe-
stycjach starostwa, dzięki czemu mieszkańcy szybko zyskują 
zmodernizowane chodniki i drogi. Obecnie realizowanych jest 
kilka takich zadań, a na horyzoncie materializują się już kolejne. 
Jednym z nich będzie przebudowa pięciu kilometrów drogi po-
wiatowej nr 1060 S na odcinku od DK 91 w Rudnikach do DW 786 
w Wancerzowie. Częstochowskie starostwo otrzymało właśnie na 
nią promesę ze wspomnianego wcześniej funduszu, opiewającą 
na dofinansowanie 55 proc. kosztów. Całą wartość zadania wyce-
niono na ponad 9 mln zł.

- To ważne połączenie z gminą Rędziny oraz w kierunku dróg kra-
jowych DK1 czy DK91. Wraz ze starostą Krzysztofem Smelą oraz 
gminą Rędziny już wcześniej umówiliśmy się na współfinansowa-
nie inwestycji. Szacunkowy wkład z naszej strony wyniesie 600 
tys. zł - informuje wójt Gęsiarz.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów
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WE WSPÓŁPRACY ZE STAROSTWEM POWALCZĄ
O RZĄDOWE PIENIĄDZE NA DROGI
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Jeden z najważniejszych dla rolnika dni w roku tradycyjnie 
rozpoczęła uroczysta msza święta. Do gminy na niespotykaną 
dotąd skalę zjechali się kandydaci do parlamentu, a całość za-
kończył koncert Trubadurów.

Podczas celebrowanego przez ks. prałata Jarosława Srokę, pro-
boszcza parafii Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej nabożeństwa, 
złożone zostały dary ołtarza jako wyraz podzięki wiernych za te-
goroczne plony. Po zakończeniu eucharystii uczestnicy w barw-
nym korowodzie przeszli na plac przed remizą strażacką. 

To tam reprezentacje kół gospodyń wiejskich z terenu gminy za-
prezentowały wieńce dożynkowe jako efekt swojej kilkutygodnio-
wej pracy.

- Dożynki mają nam wszystkim przypominać, że to dzięki cięż-
kiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb. 
Życzę wszystkim, aby nigdy nikomu go nie zabrakło - mówił wójt 
Krzysztof Ujma.

Jak nadmieniał włodarz, święto plonów to najlepsza okazja, by 
pokazać dorobek poszczególnych sołectw oraz pań z KGW, a tak-
że podziękować osobom, które brały udział w organizacji całego 
przedsięwzięcia. Nie zabrakło też gratulacji dla uczestników kon-
kursu “Ekologiczna Zagroda 2019”.

- Przygotowaliśmy wiele atrakcji i wspaniałych nagród. Jestem 

Adrian Biel, fot. Paulina Lasek
pewny, że każdy znajdzie dziś doskonałą rozrywkę, a przybyli 
goście poznają i ocenią walory naszej gminy i jej mieszkańców - 
dodawał zwracając się do delegacji z zaprzyjaźnionych litewskich 
Jaszun, miejscowości której przedstawiciele zawitali na kilka dni 
do Poczesnej.

Rolnik Janusz Bendkowski otrzymał Złotą Honorową Odzna-
kę za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Taka sama przypadła 
również Zespołowi Folklorystycznemu „Wrzosowianie”. Wszyscy 
uczestnicy dożynek natomiast mieli okazję degustować potrawy 
przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.

Trwająca kampania do parlamentu sprawiła, iż gminę tego dnia 
nawiedziła cała plejada rodzimych polityków. Kandydaci od prawa 
do lewa skwapliwie korzystali z okazji, by zaprezentować się przed 
potencjalnymi wyborcami. Niektórzy mówili w imieniu własnym, 
z kolei nieobecnych wyręczali współpracownicy. Do miejscowych 
rolników napisał w tym roku nawet wicepremier Jarosław Go-
win. Mimo, iż trudno go posądzać o jakiekolwiek związki z gminą, 
a wątpliwości zdaje się nawet rodzić pytanie czy minister chociaż 
wie, gdzie na mapie Polski leży Poczesna? Nie przeszkadzało to 
jednak jego protegowanemu, by możliwość przeczytania listu od 
ministra potraktować jako formę reklamy własnej osoby.

Dożynki zwieńczył występ Trubadurów, zespół rhythm and blu-
esowy, który w latach swojej największej świetności stworzył 
charakterystyczne brzmienie łączące rock and rolla ze stylistyką 
wschodniosłowiańskiej muzyki ludowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej we współpracy z ko-
misją oświaty tutejszej rady gminy zorganizowały zbiórkę ksią-
żek. Woluminy trafiły do szpitala miejskiego w Częstochowie.

Książki zostały przekazane na ręce dyrektora placówki oraz sze-
fowej tamtejszych pielęgniarek.

- Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za piękny dar 
w postaci książek, za wsparcie, które wywołuje radość oraz za 
serce, które kocha i pomaga potrzebującym - mówi Iwona Skoru-
pa, szefowa gminnej biblioteki. 

Jak przekonuje Joanna Dziedzic, naczelna pielęgniarka ze wspo-
mnianej placówki medycznej, książki pozwolą zapomnieć pacjen-
tom o codziennym cierpieniu. 

- Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność dla mieszkańców 
gminy za zaangażowanie się w akcję i za wrażliwość, którą trak-
tujemy jako wyraz dobroci i chęć niesienia pomocy dla potrzebu-
jących - podkreśla Joanna Dziedzic.

Szkoła Podstawowa w Poczesnej została jednym z laureatów 
zorganizowanego przez NASK Państwowy Instytut Badawczy, 
Ministerstwo Cyfryzacji oraz resort edukacji konkursu, w któ-
rym nagrodami są mobilne pracownie multimedialne. Do pla-
cówki trafi szesnaście laptopów, mających być wsparciem przy 
prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edu-
kacyjnych.

Adresowany on był do szkół z miejscowości liczących do 50 tys. 
mieszkańców. Ponadto musiała być ona zgłoszona do programu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zapewniającego szybki, szero-
kopasmowy i co najważniejsze bezpłatny internet w placówkach 

     ZEBRANE KSIĄŻKI POSŁUŻĄ
PACJENTOM SZPITALA 
Adrian Biel

Piotr Biernacki

1 września we Wrzosowej władze gminy w towarzystwie kom-
batantów, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, polityków oraz duchowieństwa upamiętnili ofiary drugiej 
wojny światowej. 

Gminne obchody napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę odbyły 
się przed odnowionym obeliskiem, który ma służyć upamiętnie-
niu bohaterów tragicznych wydarzeń sprzed osiemdziesięciu lat.

- Jak wiemy z kart historii późnym popołudniem 3 września 1939 
roku na pozycje obronne pod Błesznem i Wrzosową został prze-
prowadzony zmasowany atak niemieckich czołgów i piechoty. 
W rejonie Błeszna i Wrzosowej część oddziałów 74 pułku piecho-
ty została wyparta z zajmowanych stanowisk, ale po kontrataku 
Niemcy zostali odrzuceni w tył – mówił wójt Krzysztof Ujma.

W swoim przemówieniu włodarz Poczesnej nawiązywał zarów-
no do historii Polski, jak i również tej dotyczącej najbliższych 
okolic. Podkreślał, jak bardzo powinno doceniać się fakt, iż dziś 
żyjemy w pokoju, ale jednocześnie pamiętać o konsekwencjach 
najkrwawszej wojny w dziejach świata.

Po złożeniu wiązanek zgromadzeni wzięli udział w mszy świętej.

     MINUTĄ CISZY UCZCILI
PAMIĘĆ POLEGŁYCH 
Adrian Biel

GOSPODARZEM GMINNEGO ŚWIĘTA PLONÓW 
BYŁA W TYM SEZONIE HUTA STARA A

SZKOŁA W POCZESNEJ WZBOGACI SIĘ O MOBILNĄ PRACOWNIĘ MULTIMEDIALNĄ
edukacyjnych oraz drugiego – mLegitymacja Szkolna.

Aby zwiększyć szanse na powodzenie, Katarzyna Karpowicz, 
uczennica siódmej klasy, przygotowała pod kierunkiem nauczy-
ciela plastyki Iwony Nocoń pracę plastyczną, jak również zgło-
szono szkołę do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

Projekt OSE Hero ma na celu wspieranie oraz promocję aktyw-
nych pedagogów, a także rozwój nauczania z zastosowaniem no-
woczesnych technologii. Szkoła delegowała do niego nauczyciela 
biologii Michała Szczepanika. Drugi natomiast, polegający na zor-
ganizowaniu wydarzeń związanych z programowaniem, koordy-
nować będzie Urszula Muszalska, nauczycielka informatyki.

– Szkoła zagwarantowała sobie dostęp do bezpiecznego, szybkie-
go i bezpłatnego internetu oraz nowoczesną mLegitymację szkol-
ną, którą uczniowie będą mieli w swoich smartfonach. Wygrana 
to także pozyskanie kompletu szesnastu laptopów do wykorzy-
stywania przez uczniów. Dzięki mobilnej pracowni multimedial-
nej narzędzia cyfrowe można wykorzystywać podczas zajęć z do-
wolnego przedmiotu i w każdej sali lekcyjnej, nie tylko podczas 
lekcji informatyki – mówi Jadwiga Knapik, dyrektor szkoły.

Z terenu powiatu częstochowskiego nagrodzone zostały jeszcze 
cztery placówki – z Kusiąt, Cisia, Starego Cykarzewa i Lgoty Ma-
łej.
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SAMORZĄDOWCY Z LITWY ODWIEDZILI POCZESNĄ.
TO W RAMACH PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
Na początku września w gminie gościła delegacja z Jaszun, 
miejscowości położonej nieopodal Wilna. Wizyta jest efektem 
wspólnych działań jakie samorządy prowadzą od dwóch lat. 

Jaszuny to jedna z najprężniej działających gmin rejonu solecz-
nickiego. W gminie znajduje się polska szkoła, ośrodek kultury 
i biblioteka, a Polacy stanowią prawie 80 proc. mieszkańców.

Mija właśnie dwa lata od kiedy Krzysztof Ujma i Zofia Griaznowa 
podpisali tam umowę partnerską. Choć w międzyczasie w za-
przyjaźnionej gminie zmieniły się władze, dobre relacje dalej są 
kontynuowane, czego wyrazem jest choćby niedawna wizyta 
litewskiej delegacji. 

- Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń samorządo-
wych, poznanie struktury działania samorządu i podstawowych 
czynności administracyjnych w naszej gminie, a przede wszyst-
kich udział w gminnych uroczystościach dożynkowych oraz 
w prelekcji z okazji 200-lecia lokacji Huty Starej A - relacjonuje 
Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji 
i Rekreacji. 

Goście mieli także okazję uczestniczyć w uroczystościach zapla-
nowanych w ramach dożynek powiatowych. Odwiedzili również 
jedną z częstochowskich parafii.

- Mieszkamy na Litwie, ale jesteśmy Polakami - wielokrotnie 
w trakcie wizyty podkreślał Zdzisław Mażejko, włodarz Jaszun, 
dla którego pobyt był okazją do zacieśnienia współpracy i okre-
ślenia planów na przyszłość w zakresie wymiany młodzieży, se-
niorów czy wymiany kulturalnej i sportowej.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
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Grupa Kolędnicza „Herody” z Sygontki została nagrodzo-
na w zorganizowanym przez urząd marszałkowski konkursie 
„Piękna Wieś”.

Miejscowych laureatów doceniono za popularyzację tradycji, ob-
rzędów i zwyczajów. W ślad za wyróżnieniem pójdzie i specjalna 
nagroda finansowa. 1,5 tys. zł, które zasili ich konto, z pewno-
ścią przydadzą się do kontynuacji działalności i organizacji jesz-
cze większych przedsięwzięć. Wszak do świąt pozostał już tylko 
kwartał.

To kolejny w tym roku sukces lokalnej grupy kolędniczej. W stycz-
niu została doceniona także na dwunastej edycji Jurajskiego Prze-
glądu Grup Kolędniczych „Herody 2019” w Niegowej, gdzie byli 
bezkonkurencyjni wśród zespołów seniorskich.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

DWA GOSPODARSTWA WYRÓŻNIONE 
PRZEZ STAROSTĘ O sporym sukcesie mogą mówić rolnicy z terenu gminy. Sta-

rosta częstochowski Krzysztof Smela nagrodził dwa gospodar-
stwa powiatowymi wyróżnieniami.

Każdego roku podczas Dożynek Powiatowych rozstrzygane są 
dwa konkursy. Pierwszy to „Przodujący Producent Rolny”, a drugi 
„Ekologiczna Zagroda”. Podczas tegorocznych edycji nagrodzono 
Sebastiana Hamerlę z sołectwa Zarębice oraz Ewę i Adama Sy-
nowców ze Staropola.

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

W tegorocznej edycji konkursu nie przyznano pierwszej nagrody. 
Były za to dwie równorzędne za zajęcie drugiego miejsca, trzy za 
trzecie oraz pięć wyróżnień. Gospodarzom ze Staropola przypadł 
najniższy stopień podium.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

PRZYRÓW JEDNYM Z LIDERÓW INWESTYCJI 
W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Jedno z najbardziej opiniotwórczych pism samorządowych 
w kraju opublikowało niedawno ranking będący podsumowa-
niem polityki inwestycyjnej samorządów za ubiegłe trzy lata. 
Jak wynika z zestawienia, gmina Przyrów zajęła w nim drugie 
miejsce w skali powiatu częstochowskiego. Wśród samorządów 
wiejskich w kraju uplasowała się na wysokiej 228 pozycji. 

Zestawienie budowane jest w oparciu o dane wynikające ze spra-
wozdań finansowych poszczególnych jednostek, a zliczone wy-
datki majątkowe uśredniane są z badanego okresu w przeliczeniu 
na głowę każdego mieszkańca.

Efekt analizy przeprowadzonej przez zespół pod kierunkiem 

Piotr Biernacki
profesora z Uniwersytetu Warszawskiego Pawła Swianiewicza 
wskazuje, że wójt Robert Nowak i podległy mu zespół urzędników 
tak się postarali, że zainwestowali w gminny majątek w minionej 
trzylatce 1045,75 zł per capita. 

W powiecie częstochowskim nieznacznie lepszym wynikiem 
może pochwalić się tylko Olsztyn, gdzie wskaźnik powyższy oka-
zał się być tylko o złotówkę wyższy. Kolejne miejsce zajęła Kru-
szyna z kwot 1027,20 zł.

A jak poradziły sobie sąsiadujące z Przyrowem gminy? W Koniec-
polu kwotą oparła się o próg 919,76 zł, Dąbrowie Zielonej – 800,16 
zł, Lelowie – 747,34 zł, a w gminie Janów pula inwestycji osiągnęła 
576,06 zł.

ROBERT NOWAK WYBRANY DO KIEROWNICTWA 
KRAJOWEGO SAMORZĄDU ROLNIKÓW
Robert Nowak został ponownie członkiem zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Wybory do organu odbyły się 27 września, 
a włodarz Przyrowa uczestniczył w nich jako delegat Śląskiej 
Izby Rolniczej.

Izby rolnicze powołane zostały na mocy ustawy z 1995 roku. Two-
rzą one samorząd rolniczy, a na poziomie ogólnopolskim Krajową 
Radę Izb Rolniczych. Posiada ona osobowość prawną, a w jej skład 
wchodzą prezesi poszczególnych izb i po jednym delegacie z każ-
dej z nich. Nowak mandat delegata uzyskał na początku września.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami Rada reprezentuje samo-
rząd rolniczy przed organami państwa, które mają obowiązek za-
sięgać jej opinii o projektach ustaw i rozporządzeń dotyczących 
rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynku rolnego. Ponadto opiniuje ona 
założenia polityki rolnej oraz wszelkie projekty aktów prawa do-
tyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 

Prezesem zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych został ponownie 
Wiktor Szmulewicz. Jego zastępcą delegat Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej - Mirosław Borowski. Obok nich i wójta Przy-
rowa zasiądą w tym organie jeszcze Stanisław Bartman z Podkar-
pacia oraz Julian Sierpiński z zachodniopomorskiego.

Piotr Biernacki, fot. facebook.com



REKLAMA


