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Oskarżony o kontakty seksualne z 13-letnią dziewczynką ksiądz 
Michał O. uniknął tymczasowego aresztowania. Mimo, iż gro-
zi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności, myszkowski sąd, do 
którego trafiła sprawa, nie przychylił się do wniosku tamtejszej 
prokuratury. Duchowny dostał jedynie zakaz opuszczania miej-
sca pobytu. Musi się także meldować na komisariacie.

Do molestowania dziecka miało dochodzić przed sześciu laty, 
w czasie gdy ksiądz O. od roku 2013 do 2014 pełnił funkcję wika-
riusza w jednej z koniecpolskich parafii. Samo dochodzenie roz-
poczęło się jednak dopiero w połowie tego roku, po tym jak kie-
lecka kuria, której podlega Koniecpol, zawiadomiła Prokuraturę 
Rejonową w Myszkowie o przypadkach przestępstw seksualnych 
swoich księży. 

Ofiara duchownego, do której dotarli prowadzący śledztwo, zło-
żyła obszerne zeznania przyznając, iż w czasie kiedy miała 13 
lat doszło do kontaktów seksualnych z księdzem Michałem O. 
W konsekwencji prokuratura postawiła byłemu wikaremu zarzut 
dwukrotnego wykorzystania dziecka. Duszpasterz odmówił skła-
dania wyjaśnień na tym etapie.

Choć prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresz-
towanie podejrzanego, nie uwzględnił go sąd. Wobec O. zasto-
sowany został środek w postaci policyjnego dozoru. Ksiądz ma 
zakaz opuszczania miejsca pobytu. Zobowiązany został ponadto 
do tego, by trzy razy w tygodniu zgłaszać się do jednostki policji 
właściwej ze względu na swój adres zamieszkania.

- Sąd Rejonowy w Myszkowie uznał, że w sprawie została spełnio-
na ogólna przesłanka stosowania wszystkich środków zapobie-
gawczych - mówi sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu 
Okręgowego w Częstochowie. - To znaczy, że zebrane dowody 
wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił 
przestępstwo. W ocenie sądu nie zostały natomiast spełnione 
przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowa-
nia. Sąd wskazał, że od ujawnienia zdarzenia do złożenia wnio-
sku upłynął już okres ponad czterech lat i brak jest podstaw do 
przyjęcia, że będzie w sposób bezprawny utrudniał postępowania 
karne, a zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest 
podstawowym celem stosowania środków zapobiegawczych, w  
tym w szczególności tymczasowego aresztowania. W ocenie sądu 
dla osiągnięcia tego celu wystarczające jest stosowanie środków 
o charakterze wolnościowym - dodaje.

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie złożyła na to postanowienie 
zażalenie, a akta sprawy zostały przesłane do Sądu Okręgowego 
w Częstochowie, który jest właściwy do jego rozpoznania. Termin 
posiedzenie w tej sprawie nie został jeszcze wyznaczony.
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Cztery mandaty sejmowe bierze Prawo i Sprawiedliwość, dwa 
przypadną Koalicji Obywatelskiej, a ostatni dla Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Do Senatu dostał się natomiast Ryszard Majer 
z PiS, który wygrał w okręgu obejmującego cztery powiaty około 
częstochowskie. W samym mieście, dotychczasowy senator z tej 
partii Artur Warzocha przegrał zdecydowanie z Wojciechem 
Koniecznym z Lewicy.

Wyborczy wyścig zakończył się zwycięstwem PiS-u. Na tę for-
mację zagłosowało 125990 wyborców, co przełożyło się na 44,28 
proc. poparcia. Koalicja Obywatelska zdobyła 64374 głosy (22,63 
proc.), Lewica - 44354 głosów (15,59 proc.), Polskie Stronnictwo 
Ludowe-Koalicja Polska - 24278 głosów (8,68 proc.), Konfedera-
cja Wolność i Niepodległość - 17278 głosów (6,07%), a Bezpartyjni 
i Samorządowcy - 7817 głosów (2,75 proc.).

W niższej izbie parlamentu zasiądzie czterech przedstawicieli 
PiS-u, dwóch z Koalicji oraz jeden z Lewicy. Pomimo przekrocze-
nia progu wyborczego mandaty nie przypadły ani PSL, ani Konfe-
deracji. Ludowcom zabrakło prawie 7 tys. głosów.

Ostatecznie mieszkańców okręgu reprezentować z PiS będą 
w Sejmie dotychczasowi parlamentarzyści. Szymon Giżyński 
zdobył 42325 głosów, Lidia Burzyńska - 24672 głosów, Andrzej 
Gawron - 13888 głosów i Mariusz Trepka - 12881 głosów. Piąta 
w kolejności Monika Fajer zakończyła wyborczy wyścig zdobywa-
jąc 11660 głosów.

Z Koalicji Obywatelskiej w sejmowych ławach zasiadać będą Iza-
bela Leszczyna oraz Andrzej Szewiński. Posłanka uzyskała reelek-
cję zdobywając 36266 głosów, a dotychczasowemu wiceprezy-
dentowi Częstochowy zaufało 10023 wyborców. Trzeci wynik 
osiągnął Jarosław Lasecki uzyskując 5022 głosy.

Po czterech latach nieobecności na Wiejską powróci przedstawi-
ciel lewej strony sceny politycznej. Będzie nim Zdzisław Wolski, 
przewodniczący rady miasta i jedynka na liście Lewicy. Otrzymał 
on 18527 głosów. Drugi wynik uzyskała Małgorzata Iżyńska, na 
którą zagłosowało 4223 wyborców, a trzeci Rafał Kępski - 3709.

Henryk Kiepura, lider PSL-u w częstochowskim okręgu wybor-
czym, zdobył 9763 głosy. Dwójka z listy, starosta częstochowski 
Krzysztof Smela - 3894 głosy, a trzeci rezultat przypadł Stanisła-

WYBORCY ZADECYDOWALI. CZTERY MANDATY DLA PIS-U, DWA 
DLA KOALICJI OBYWATELSKIEJ I POWRÓT LEWICY NA WIEJSKĄ
Piotr Biernacki, fot. Flickr

ZATRZYMALI W KADRZE UROKI POWIATU. WYGRAŁ CZĘSTOCHOWIANIN

Tegoroczna edycja konkursu fotograficznego „Piękno Ziemi 
Częstochowskiej” obfitowała w ponad setkę prac w dwóch kate-
goriach. Największym uznaniem jury cieszyło się zdjęcie „Pol-
skie Złoto” autorstwa Łukasza Rajsa.

Konkurs od dziesięciu lat organizuje rodzime starostwo powiato-
we. Zgodnie z zapisami regulaminu dzielony on jest na dwie kate-
gorie uwzględniające indywidualne fotografie, jak i te wykonane 
przez osoby niepełnoletnie. Całość ocenia komisja konkursowa, 
w której skład wchodzi Altea Leszczyńska oraz Sławomir Jodłow-
ski. Oboje są uznanymi w Częstochowie i regionie fotografikami.

W tym roku pierwsze miejsce przypadło w udziale częstochowia-
ninowi. Zdjęcie „Polskie złoto”, które Łukasz Rajs zrobił w leżącym 
w gminie Janów Zagórzu, spotkało się z największym uznaniem 
jurorów. Druga nagroda trafiła do rąk Jacka Cisło, mieszkańca po-
wiatu pszczyńskiego. Zdjęcie zatytułowane „Na gwiezdnym szla-
ku Orlich Gniazd” zrobił w lipcu ubiegłego roku. Z kolei miesz-
kanka Nowej Wsi fotografię „Nadzieja” wykonała w 2016 roku 
w Borownie. Monika Jońska za swoją pracę nagrodzona została 
trzecim miejscem.

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne odpowiednio w wysoko-
ści 500, 700 i 1000 zł. Natomiast autorzy sześciu wyróżnionych 
prac nagrody rzeczowe.

Adrian Biel, fot. Łukasz Rajs, Jacek Cisło, Monika Jońska

wowi Gmitrukowi, który zgromadził 2419 wskazań.

Wyborcy Konfederacji w zdecydowanej większości postawili na 
Włodzimierza Skalika. Zdobył on 10275 głosów. Z kolei Marcin 
Maranda, lokalny lider Bezpartyjnych i Samorządowców, uzyskał 
zaledwie 2928 głosów poparcia.

Jeżeli chodzi o mandaty senackie, to w powiatach zaskoczenia 
nie było. Senatorem dalej będzie Ryszard Majer z PiS. Poparło go 
82080 wyborców. Łukasz Banaś z Koalicji Obywatelskiej zdobył 
55739 głosów. Na trzeciego w kolejności Tomasza Kajkowskiego 

z Bezpartyjnych i Samorządowców zagłosowało 22658 wyborców. 
Ostatnie miejsce z wynikiem 9619 głosów zajął Krzysztof Kubat, 
przedstawiciel KWW Przywrócić Prawo.

W samej Częstochowie nominat partii rządzącej Artur Warzocha 
poległ w starciu z Wojciechem Koniecznym z Lewicy. Warzocha 
przegrał ponad pięcioma tysiącami głosów. Konieczny uzyskał 
poparcie 49261 wyborców, a dotychczasowy senator - 43893. 
Trzeciego z kandydatów Krzysztofa Świerczyńskiego z Bezpar-
tyjnych i Samorządowców poparły 19433 osoby.
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Samorządowcy domagają się od rządu zapewnienia pełne-
go zabezpieczenia pieniędzy na podwyżki płac dla nauczycieli 
w przyszłym roku. Z wyliczeń Związku Miast Polskich wynika, 
że gminy, miasta i powiaty będą musiały dołożyć od 25 do 60 
proc. prognozowanych kosztów ich wzrostu. Tym bardziej, że 
od stycznia w górę idzie również wskaźnik wynagrodzenia mi-
nimalnego, który określi z kolei pensje pracowników admini-
stracyjnych szkół.

Zasady finansowania oświaty są główną osią dyskusji pomiędzy 
samorządami, a rządem. Subwencja, która do nich trafia nie po-
krywała wszystkich wydatków. Brakujące środki uzupełniane są 
ze źródła lokalnych budżetów. W świetle tworzonego budżetu 
państwa na przyszły rok o tych drażliwych kwestiach rozma-
wiano na ostatnich posiedzeniach Zespołu ds. Edukacji, Kultury 
i Sportu działającego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

W tym roku spór o pieniądze przybrał jednak szczególny wy-
dźwięk. A to z powodów lawinowo rosnących wydatków na edu-
kację, związanych z niedawną reformą systemu oraz w wyniku 
zagwarantowania nauczycielom przez rząd podwyżek płac. W su-
kurs za tym nie poszły odpowiednie zabezpieczenia dla samorzą-
dów, które niejako w imieniu rządu te wynagrodzenia wypłacają. 
Według obliczeń samorządowców łącznie zabrakło na ten cel 2,1 
mld zł. To środki, które we własnych budżetach musiały wygo-
spodarować jednostki samorządu terytorialnego.

Jeden z zarzutów zaadresowanych w kierunku strony rządowej 
dotyczył pominięcia przedstawicieli samorządowców w negocja-
cjach płacowych z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Za-
apelowali, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rozmawiało 

SAMORZĄDOWCY W OSTRYM SPORZE Z RZĄDEM.
CHODZI O PIENIĄDZE DLA NAUCZYCIELI
Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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na ten temat bez nich, gdyż finalnie to lokalne władze muszą do-
kładać coraz większe pieniądze z własnej kieszeni.

- Wysokość podwyżek minister edukacji ustalał ze związkami za-
wodowymi, bez porozumienia z samorządowcami, którzy muszą 
je potem wypłacać. I najczęściej sporo dopłacać z własnej kasy, 
aby nauczyciel otrzymał pensję w takiej wysokości, jaka wynika 
z uzgodnień. W tej chwili pieniędzy nie wystarcza samorządom 
nawet na same pensje nauczycieli, a w wielu miejscach już nawet 
na trzy czwarte płac, nie wspominając o innych wydatkach. I to 
pomimo faktu, że rząd znalazł dodatkowy miliard złotych na pod-
wyżki od września br. - podnoszą przedstawiciele ZMP.

Jak podkreślają, sytuacja robi się dramatyczna, gdyż już prawie 
połowa z samorządów ma ujemną nadwyżkę budżetową netto. 
A to właśnie ten wskaźnik decyduje o możliwościach rozwojo-
wych i inwestycyjnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wła-
śnie niedoszacowanie środków przekazywanych na podwyżki.

- Samorządowcy obawiają się, że ten sam mechanizm zostanie 
zastosowany przy zapowiedzianych kolejnych podwyżkach dla 
nauczycieli w 2020 roku. A to spowoduje efekt śnieżnej kuli - ko-
lejne podwyżki płac nauczycielskich skumulują efekt wcześniej-
szego niedoszacowania i spotęgują jego skalę - informuje ZMP.

Na tapecie agendy spotkania poruszono ponadto kwestię pod-
wyżki płacy minimalnej. To obciąży budżety samorządowe kwo-
tami nawet kilkuset złotych na każdy taki etat.

- Problem podwyżki płacy minimalnej do kwoty 2650 zł, a stawki 
godzinowej do 17 zł od przyszłego roku również przyczyni się do 
drastycznego pogorszenia samorządowych finansów. Kwestia ta 
częściowo zazębia się z podwyżkami dla nauczycieli, bo pociąga 
za sobą podwyżki pracowników administracyjnych szkół. Rodzi to 

wielorakie problemy, nie tylko finansowe, ale również społeczne, 
jak działanie demotywujące spłaszczenia płac, roszczenia innych 
grup pracowników, konflikty między wykształconymi pracowni-
kami, a tymi z wykształceniem podstawowym - wyliczają człon-
kowie organizacji.

Choć subwencja oświatowa w przyszłym roku będzie wyższa od 
tegorocznej o prawie 2,8 mld zł, to jak przyznała wiceminister 
edukacji Marzena Machałek, ogólna jej kwota prawie 50 mld zł 
na obecnym etapie konstruowania budżetu państwa nie uwzględ-
nia zapowiedzianych na przyszły rok przez szefa resortu edukacji 
kolejnego wzrostu płac dla nauczycieli. Pieniądze na ten cel mają 
pochodzić z odpowiednich przesunięć budżetowych.
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SYTUACJA NAPIĘTA JAK BELKI NA 
JAZIE. DO KOGO NALEŻY KORBA?

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W BLACHOWNI. NAJLEPSI
NAUCZYCIELE DOSTALI NAGRODY

     UCZNIOWIE MAJĄ NOWĄ 
EKOPRACOWNIĘ. WŁAŚNIE
ZOSTAŁA ODDANA DO UŻYTKU

Do niecodziennego zdarzenia miało dojść w ostatnim czasie 
w urzędzie miejskim. Do burmistrz Sylwii Szymańskiej zawitali 
przedstawiciele starostwa powiatowego, którzy dzierżąc w dło-
ni reklamówkę, chcieli przekazać korbę i klucze do kłódki od 
jazu w Blachowni. O całym zdarzeniu poinformował na swoim 
blogu Marek Kułakowski, wiceprzewodniczący rady miejskiej.

- Pani burmistrz chcieliśmy przekazać korbę do obsługi jazu (czy-
li regulacji zapory, a tym samy podnoszenia lub obniżenia lustra 
wody na zbiorniku wodnym - przyp. red.). Do tego są jeszcze klu-
cze od kłódki. Proszę tylko pokwitować odbiór tych przedmiotów 
– takie mniej więcej słowa padły z ust dwóch urzędników z wy-
działu zarządzania kryzysowego częstochowskiego starostwa – 
relacjonuje Kułakowski.

To w jego zarządzie jest znajdująca się w drodze powiatowej za-
pora. I także starostwo wyremontowało przed siedmioma laty 
przepust. W chwili obecnej wymaga on jednak kolejnych nakła-
dów. Powiat już wcześniej chciał przekazać pieczę nad budowlą 
gminie, jednakże burmistrz nie wyraziła na to zgody. Niedaw-
ne, można rzec, symboliczne i nieco tragikomiczne przekazanie 
władztwa również się nie powiodło.

- Burmistrz złożyła podpis, ale pod oświadczeniem, że nie przyj-
muje żadnych „podarków”, bowiem urząd nie ma wiedzy co do 
stanu jego własności. Od czterech lat trwają ustalenia. Państwo-

W gminie powstała druga zielona pracownia. Koszt jej remon-
tu, a także zakup mebli i nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
sięgnął blisko 40 tys. zł.

Od teraz także młodzież z Łojek będzie miała możliwość, by ko-
rzystać z atrakcyjnego zaplecza edukacyjnego. 29 października 
w obecności lokalnych władz, grona pedagogicznego, a także 
przedstawicieli kuratorium i rodziców, w tamtejszym zespole 
szkolno-przedszkolnym uroczyście otwarto ekopracownię „Świat 
zaklęty w wodzie”.

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To ze 
środków tej instytucji władze Blachowni pozyskały 30 tys. zł na 
ten cel. Resztę potrzebnej kwoty stanowił wkład własny, z czego 
7,5 tys. zł w formie nagrody konkursowej z WFOŚiGW, a 2,2 tys. zł 
bezpośrednio z kasy urzędu miejskiego.

Gości po nowo otwartej pracowni oprowadziła Magdalena 
Tyszko-Warzecha. Z kolei Inga Krawczyk, Alicja Milczarska oraz 
Hubert Trzciński - uczniowie ze wspomnianej placówki - zapre-
zentowali kilka doświadczeń z wykorzystaniem zakupionych po-
mocy dydaktycznych.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

we Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” z siedzibą w Poznaniu 
uważa, że jaz nie należy do ich spółki. Jednak gdyby Blachownia 
chciała przejąć to urządzenie to „Wody Polskie” są gotowe na 
przekazanie obiektu i pobierać stosowne opłaty za jego dzier-
żawę. Ale szkopuł w tym, że gmina Blachownia nie jest właści-
cielem budowli hydrotechnicznej. Starostwo częstochowskie też 
nie chce słyszeć o tamie stąd prawdopodobnie wysłanie dwóch 
zmyślnych „heroldów” do Blachowni, nie z nagimi mieczami, 
a z korbą i kluczami w reklamówce foliowej – komentuje humory-
stycznie radny w swoim blogowym wpisie.

Jednak sytuacja, a przede wszystkim stan techniczny zapory by-
najmniej nie wywołuje uśmiechu na ustach włodarzy miasta. Jaz 
trzeba zmodernizować. Przez belki przelewa się woda. Już w po-
łowie wakacji Sylwia Szymańska próbowała zainteresować tą pil-
ną sytuacją wojewodę śląskiego i parlamentarzystów. Sprawa jest 
jak widać bardzo dynamiczna i wymaga szybkiego działania.

- Trochę rozumiem zagrywkę starostwa bo stan techniczny jazu 
w Blachowni jest chyba w coraz gorszym stanie. Po ostatnim jego 
remoncie w 2012 roku, gdzie do metalowych elementów zamon-
towano stare drewniane bele, które podobno były w dobrym sta-
nie, widać, że woda przelewa się w dolnych partiach zapory, mię-
dzy dolnymi podkładami. Strach pomyśleć co się może stać jeśli 
któraś z belek drewnianych nie wytrzyma naporu wody. I wtedy 
problem z podtopieniami mogliby mieć mieszkańcy Gnaszyna 
i dalszych dzielnic Częstochowy – zauważa radny Marek Kuła-
kowski.

Sześcioro pedagogów z gminnych placówek oświatowych otrzy-
mało od lokalnych władz doroczne gratyfikacje. Także dyrekto-
rzy szkół wyróżnili kilkunastu nauczycieli.

Dzień Edukacji Narodowej to dobra okazja do podsumowania za-
angażowania i jakości pracy przedstawicieli miejscowej oświaty. 
29 października w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego, będącej częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łoj-
kach, odbyła się z tej okazji specjalna uroczystość. Wzięli w niej 
udział nie tylko nauczyciele i pracownicy oświatowych jednostek 
organizacyjnych, które prowadzi gmina, ale także kierownictwo 
częstochowskiej delegatury śląskiego kuratorium oraz spore gro-
no samorządowców.

- Dziękuję dyrekcji za dotychczasową dobrą współpracę, o efek-
tach której z przyjemnością dzisiaj mogę mówić. Dziękuję również 

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni
nauczycielom za troskę o edukację i wychowanie mieszkańców 
naszej gminy, za dzielenie się wiedzą, pasją i mądrością życiową - 
mówiła podczas spotkania Sylwia Szymańska. - Dziękuję pracow-
nikom administracji i obsługi za codzienny trud, wysiłek i troskę 
nie tylko o sprawne funkcjonowanie szkoły, ale przede wszystkim 
za troskę o dobro i bezpieczeństwo uczniów. Dziękuję związkom 
zawodowym za dialog i zaangażowanie w sprawy oświaty. Dzię-
kuję radzie miejskiej oraz wszystkim tym osobom i instytucjom, 
którzy z życzliwością wspierają rozwój naszej oświaty. Życzę pań-
stwu spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej 
- dodała burmistrz.

Co roku, ze specjalnego funduszu, przyznaje ona nauczycielom 
nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Podob-
nie było i tym razem. Wspomniany bonus trafił do Elżbiety Kra-
sińskiej, Justyny Krzywoń, Elżbiety Szurgot, Olgi Ciekot, Hanny 
Kożuch i Andrzeja Guły. Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy 
poszczególnych placówek. W sumie trafiły one do dziewiętnastu 
nauczycieli.
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KŁOMNICE GOŚCIŁY UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKICH 
WARSZTATÓW DLA ORKIESTR DĘTYCH

BIBLIOTEKA PĘKAŁA W SZWACH. WSZYSTKO PRZEZ 
ZORGANIZOWANĄ TAM NOC PEŁNĄ ATRAKCJI

UCZNIOWIE PRZYŁĄCZYLI SIĘ 
DO AKCJI PROPAGUJĄCEJ 
WIEDZĘ NA TEMAT UDZIELA-
NIA PIERWSZEJ POMOCY

16 października, młodzież z placówek oświatowych z terenu 
gminy podjęła próbę bicia rekordu w ramach obchodów „Euro-
pejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”.

Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku, a sama idea wywodzi się 
z inicjatywy zapoczątkowanej przez Europejską Radę Resuscyta-
cji. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy na temat 
zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzy-
mania krążenia. W Polsce akcji od początku patronuje Fundacja 
WOŚP, angażująca w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy 
i Uczymy Ratować” uczniów szkół z całego kraju.

Na lokalnym gruncie w przedsięwzięciu udział wzięło blisko 
dziewięćdziesięciu uczniów ze szkół z całej gminy. Obecna była 
młodzież z Kłomnic, Witkowic, Rzerzęczyc, Skrzydlowa, Garnka 
i Zawady. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był Gminny 
Ośrodek Kultury w Kłomnicach oraz miejscowy sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie, oprócz wspomnia-
nego wcześniej bicia rekordu, uczestnicy mieli okazję przyglądać 
się pokazowi, jaki zaprezentował ratownik medyczny Arkadiusz 
Świerko.

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Od 12 do 13 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłom-
nicach odbyły się ogólnopolskie warsztaty dla dyrygentów oraz 
menedżerów orkiestr ochotniczych straży pożarnych.

Z tej okazji do gminy przyjechało grono sześćdziesięciu osób sta-
nowiących kadry artystyczne i zarządzające w orkiestrach z tere-
nu całego kraju.

Panel dla dyrygentów poprowadził Tomasz Labuń, na co dzień 

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
dyrygent Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego. Z kolei zajęcia ze źródeł fi-
nansowania orkiestry przedstawił duet ekspertów portalu ngo.
pl - Monika Chrzczonowicz i Krzysztof Śliwiński. Najważniejszym 
punktem warsztatów dla kadry zarządzającej było prowadzenie 
działalności odpłatnej pożytku publicznego przez orkiestry.

Z rodzimej orkiestry w zajęciach udział wzięło pięciu uczestni-
ków. Jak sami zgodnie podkreślali na zakończenie projektu, dzięki 
temu przedsięwzięciu mogli zdobyć szereg nowych doświadczeń.

Piąty raz w Polsce, pierwszy raz w Kłomnicach. Gmina postano-
wiła dołączyć do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek i pod hasłem 
„Znajdźmy wspólny język” 5 października zaprosić młodzież do 
placówki przy ulicy Strażackiej.

Noc Bibliotek to przede wszystkim promocja czytania i wydarze-
nie, które w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania 
z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych in-
stytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspól-
nych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. 
Organizatorzy przedsięwzięcia liczą, że po poznaniu bibliotek 
podczas tej jednej nocy w roku, czytelnicy wracać będą do nich 
także i za dnia. 

- Hasłem przewodnim wydarzenia było „Znajdźmy wspólny ję-
zyk”. Gwoździem programu Nocy Bibliotek w naszej gminie było 
kodowanie robotów Photon w ciemnościach oraz gra w Scottie 
Go! przy latarce. Na zakończenie zaprosiliśmy dzieciaki na nocny 
seans z filmem - relacjonuje Renata Wasiak, jedna z organizatorek 
lokalnej odsłony akcji.

Jak przekonuje, zainteresowanie nocnym wydarzeniem przerosło 
najśmielsze oczekiwania. 

- Chętnych było więcej, niż miejsca w bibliotece. W sumie ugo-
ściliśmy ponad trzydzieści osób - dodaje natomiast jej koleżanka 
Małgorzata Smolarczyk.

Adrian Biel, fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach

 Znajdź nas i polub na

 facebook’u

OGŁOSZENIE WŁASNE
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CO Z DROGĄ PRZY CMENTARZU? 
WŁAŚNIE KŁADĄ KOSTKĘ

NOWE BOISKO W GMINIE. POMOGŁA 
KASA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

I TA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie drogi z kost-
ki betonowej na długości 333 metrów wraz z chodnikiem i od-
wodnieniem. 

Spora część zadania została już zrealizowana. Wykonano kanali-
zację deszczową, podbudowę z klińca pod jezdnię z kostki bruko-
wej, a także ułożono chodnik dla pieszych. Niedawno wykonawca 
przystąpił do układania nawierzchni jezdni. 

Wartość robót budowlanych wyniesie prawie 546 tys. zł. Inwesty-
cja finansowana jest ze środków pozyskanych z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz budżetu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach doczekał się mo-
dernizacji leżącego w jego sąsiedztwie boiska sportowego. Mło-
dzi piłkarze, by móc z niego korzystać, muszą jednak jeszcze 
chwilę poczekać.

Inwestycja możliwa była w dużej mierze dzięki zaangażowaniu 
miejscowego sołtysa i kierowanej przez niego rady sołeckiej. 
Budżet całego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 18 tys. zł.  
Sołtys przygotował wniosek, który zdobył uznanie urzędu mar-
szałkowskiego, a to z kolei zaskutkowało przyznaniem 10 tys. zł 
w ramach ogłoszonego przez tę instytucję konkursu. Resztę po-
trzebnej kwoty dołożono z funduszu sołeckiego.

Co objął zakres prac? Na początku oprysk środkiem chwastobój-
czym, spulchnianie gleby oraz oczyszczanie jej glebogryzarką se-
paracyjną. Na miejsce zwieziono sto ton świeżej ziemi, położono 

Adrian Biel, fot. Mateusz Haczyk
specjalny nawóz pod gatunek trawy przeznaczony na nawierzch-
nie sportowe, a następnie dokonano jej wysiewu.

- Dzięki zastosowaniu ziemi torfowej zapewniliśmy należytą wil-
goć nawierzchni oraz zabezpieczyliśmy trawę przed ptactwem - 
relacjonuje Mateusz Haczyk, sołtys Rększowic.

Mimo, iż modernizacja została zakończona, to młodzi piłkarze 
z boiska będą mogli korzystać dopiero od maja przyszłego roku. 
Dlaczego trzeba czekać jeszcze tak długo?

- Wcześniejsze użytkowanie jest niemożliwe ze względów tech-
nicznych, gdyż trawa musi się dobrze ukorzenić i zagęścić. Ale 
warto poczekać te kilka miesięcy. To będzie boisko z prawdzi-
wego zdarzenia, bez kamieni i dziur jak wcześniej. A to przecież 
wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, które będą 
z niego korzystać - dodaje sołtys Haczyk.

TO BYŁO ZNAKOMITE ŚCIGANIE

Prawie dwustu sześćdziesięciu sportowców zjechało w ostatnią 
niedzielę października na „Szybką Piątkę” do Konopisk.

Piękna pogoda i znakomita zabawa w duchu sportowej rywali-
zacji. Tak można podsumować biegowe zmagania na dystansie 
pięciu kilometrów w Konopiskach. Ponad ćwierć tysiąca zawod-
ników stawiło się 27 października na Stadionie Lekkoatletycznym 
im. Ireny Szewińskiej. Tutaj był start i zarazem meta pięciokilo-
metrowej trasy poprowadzonej wokół malowniczych terenów za-
lewu Pająk i okolicznych lasów. 

I faktycznie było szybko. Najlepszy czas uzyskał Mateusz Paweł-
czak z KB Florian Zajączki Drugie, pokonując dystans w 16 mi-
nut i 26 sekund. Drugi na finiszu reprezentant KS Warszawianka 
Adam Stec był o 10 sekund wolniejszy. Trzecia lokata przypadła 
Zbigniewowi Kalinowskiemu z Jaworzna.

Wśród kobiet najlepiej spisała się Sandra Michalak, która z cza-
sem 18 min. 39 sek. w klasyfikacji open uplasowała się na trzyna-
stej pozycji.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy w Konopiskach

REMONTUJĄ W ALEKSANDRII. 
CHODZI O DWA ODCINKI
ULICY ZIELONEJ

Prawie 2,25 mln zł kosztować będzie całość realizacji dwóch za-
dań związanych z remontem oraz odbudową drogi w Aleksan-
drii I oraz II. 

Inwestycja finansowana jest z trzech źródeł. Z Funduszu Dróg 
Samorządowych, z dotacji celowych z budżetu państwa przewi-
dzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z budżetu 
gminy. 

W części arterii leżącej w Aleksandrii I finalnie powstanie dro-
ga o nawierzchni asfaltowej o długości sięgającej niemalże ki-
lometra. Odtworzone zostaną również rowy i wykonane zjazdy. 
W przypadku Aleksandrii II, ulica Zielona zyska odcinek o długo-
ści około 370 metrów.

Na chwilę obecną w obu przypadkach wykonana została warstwa 
wiążąca z asfaltu betonowego. Robotnicy regulują studzienki oraz 
układane są wjazdy z kostki brukowej na poszczególne posesje. 
W najbliższym czasie wykonawcy wyłożą płytami ażurowymi 
boczne ściany rowów.

Adrian Biel

CZTERY MODERNIZACJE ZAKOŃ-
CZONE SUKCESEM. SFINALIZO-
WANO JE W RAMACH INICJA-
TYW SOŁECKICH

Place zabaw w Łaźcu i w Hutkach, teren rekreacyjny w Jamkach 
oraz boisko w Rększowicach. Gmina zakończyła prace przy za-
daniach, które do realizacji wskazali mieszkańcy.  

W Łaźcu, tuż przy sąsiadującym z tamtejszą szkołą placu zabaw, 
pojawił się sześciokąt wielofunkcyjny, który zawiera między in-
nymi elementy do wspinania, podciągania się, gimnastyki oraz 
zewnętrzny stół do gry w tenisa. 

- Ponadto wykonano tam bezpieczną nawierzchnię z mat prze-
rostowych, która skutecznie amortyzuje upadki i chroni przed 
urazami - wyjaśnia wójt Jerzy Żurek.

W tym przypadku modernizacja możliwa była dzięki środkom po-
chodzącym z funduszy Łaźca i Wąsosza, pieniądzom z budżetu 
gminy oraz dofinansowaniu ze środków województwa śląskiego. 
Z nowego placu zabaw cieszyć się mogą także dzieciaki z Hutek. 
Przy szkole stanął bujak wieloosobowy oraz urządzenie wie-
lofunkcyjne „Duża forteca”. 

W sołectwie Jamki także wymieniono urządzenia zabawowe na 
placu rekreacji, które wieloletnią eksploatacją oraz upływem się 
zdegradowały i skorodowały. Zadanie zakładało także zakup ze-
wnętrznego stołu do tenisa stołowego wraz z wykonaniem na-
wierzchni wokół niego, stworzenie piaskownicy oraz uzupełnie-
nie terenu wokół urządzeń placu zabaw w piasek. 

- Natomiast w Rększowicach gruntownie przebudowana została 
płyty boiska piłkarskiego przy szkole. Stan murawy nie pozwalał 
na bezpieczne i komfortowe korzystanie z obiektu - mówi wójt 
Żurek. 

Na jej wierzchniej warstwie znajdowały się liczne kamienie, a cały 
teren porośnięty był kępami mchu i trawy. 

- Wiele do życzenia pozostawiała też przesiąkliwość podłoża, 
bowiem nawet niewielki opad sprawiał, że na boisku przez długi 
czas utrzymywała się woda - dodaje włodarz.

Nawierzchnia została poddana rekultywacji i jak przekonują wła-
dze gminy nawieziono dobrej jakości ziemię pod zasiew trawy, 
a także odpowiednio utwardzono grunt.

Adrian Biel

Lokalne władze samorządowe zapraszają mieszkańców na 
gminne obchody Święta Niepodległości. Uroczystości zaplano-
wane na 11-go listopada rozpocznie zbiórka pocztów sztandaro-
wych przy remizie w Konopiskach.

Adrian Biel

GMINA BĘDZIE ŚWIĘTOWAĆ NIEPODLEGŁOŚĆ. CO W PROGRAMIE?
O godz. 9.50 zebrani wyruszą w kierunku leżącego nieopodal 
kościoła, gdzie odprawione zostanie nabożeństwo wzbogacone 
o program artystyczny. Po mszy uczestnicy przejdą pod miejsco-
wą „Golgotę”. W drugiej części uroczystości organizatorzy prze-
widzieli apel poległych, wspólne odśpiewanie hymnu oraz złoże-
nie kwiatów.
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     STRAŻACY Z GMINY Z KOLEJNYM 
DOFINANSOWANIEM

Pod koniec września wszystkie jednostki ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy pozyskały po 5 tys. zł dofinansowania 
z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Przeznaczyli je na zakup niezbędnego dla nich wyposażenia, 
aparatury, mundurów czy ubrań koszarowych. Teraz kolejne 
wsparcie otrzymają od gminy.

A to za sprawą pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku złożonego 
przez mstowski urząd w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja przychyliła się do niego 
i przyznała 15 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu do li-
kwidacji zagrożeń. Projekt opiewa na 30 tys. zł, a 50 proc. z tych 
kosztów zabezpieczyła ze swej strony gmina.

- W ramach dofinansowania zakupiony zostanie niezbędny sprzęt 
pożarniczy i wyposażenie, zgodnie z zapotrzebowaniem poszcze-
gólnych jednostek OSP, między innymi agregat prądotwórczy, 
opryskiwacz spalinowy, prądownice, drabiny nasadkowe, węże, 
rękawice i obuwie strażackie, hełmy czy tłumice gumowe - infor-
mują gminni urzędnicy.

Piotr Biernacki

     SZKOŁA W JASKROWIE
Z NOWĄ PRACOWNIĄ DO
NAUK PRZYRODNICZYCH

Symboliczne otwarcie przestrzeni do nauk przyrodniczych było 
nie tylko ważnym akcentem święta nauczycieli, ale zapocząt-
kowało także w jaskrowskiej placówce obchody setnej rocznicy 
utworzenia szkoły.

Pieniądze na odpowiednie wyposażenie sali pochodziły z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Gmina startując w konkursie „Zielona Pracownia” otrzymała od 
tej instytucji 30 tys. zł. Niezbędny był również niewielki wkład 
własny samorządu.

- Dokonano gruntownego remontu starej sali dydaktycznej, za-
kupiono nowe meble, krzesła, ławki oraz zestaw pomocy nauko-
wych. W przygotowanie projektu i jego wykonanie zaangażowało 
się wiele osób ze szkoły oraz zaprzyjaźnionych firm i instytucji. 
W pracowni jest również nowoczesny monitor interaktywny 
pozyskany z programu „Aktywna tablica” – informują urzędnicy 
gminy.

Obecni na uroczystościach mieli sposobność naocznego przeko-
nania się o powstałych możliwościach nowej przestrzeni. Specjal-
ny pokaz doświadczeń chemicznych dali uczniowie jaskrowskiej 
szkoły, nad którymi czuwały baczne oczy wykładowców z Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie.

Piotr Biernacki

     OŚRODEK ZDROWIA
W MOKRZESZY KAPITALNIE
ODREMONTOWANY

Zakończył się drugi etap modernizacji placówki zdrowotnej 
w Mokrzeszy. Przed rokiem wykonano prace termomoderni-
zacyjne, a w tym objęły one pomieszczenia wewnątrz budynku.

W ubiegłym roku docieplono strop zaczynając od usunięcia sta-
rego podłoża, kładąc wełnę mineralną i wykonując deskowanie. 
Remontu doczekała się też zewnętrzna elewacja. Skuto stary 
tynk, zniwelowano nierówności, ocieplono ściany. Wstawiono 
nową stolarkę okienną i drzwi, a także wymieniono parapety. Od-
nowiono również ganek. Na końcu położono tynk dekoracyjny 
z marmolitem.

Zakres tegorocznych prac objął między innymi poszerzenie sa-
mego wejścia do placówki, wymianę drzwi do rejestracji pacjen-
tów czy położenie płyt karton-gips na ścianach w poczekalni i re-
jestracji. Wnętrza gruntownie odmalowano oraz zainstalowano 
w nich nowe oświetlenie. Nie zapomniano także o nowym wypo-
sażeniu. Zabudowę meblową zyskał gabinet zabiegowy.

Piotr Biernacki

BĘDZIE WIĘCEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ REGIONU.
JURAJSKIE SAMORZĄDY PODPISAŁY POROZUMIENIE

Podczas III Jurajskiego Kongresu Gospodarczym, który odbył 
się 23 października w Częstochowie włodarze pięciu samorzą-
dów podpisali porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin 
makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jednym z jego 
sygnatariuszy był wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

Czego ma dotyczyć współdziałanie Częstochowy, Olsztyna, 
Ogrodzieńca, Myszkowa i Mstowa? Przede wszystkim obejmie 
ono promocję gospodarczą i terenów inwestycyjnych, jak rów-
nież problematykę rozwoju zrównoważonego transportu i popra-
wy komunikacji w regionie. Ma prowadzić ponadto do zwiększa-
nia atrakcyjności turystycznej Jury.

Wśród szeregu wątków poruszanych na spotkaniu jednym z naj-
istotniejszych była dyskusja nad przyszłym kształtem współpracy 
gmin subregionu północnego, której filarem ma przede wszyst-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta w Częstochowie
kim działalność powoływanego stowarzyszenia – Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Północnego. Ma ono wyznaczać prioryte-
ty dalszego rozwoju regionu czy koordynować działania poszcze-
gólnych samorządów. Chodzi o te związane chociażby z nowymi 
zasadami pozyskiwania i przyznawania funduszy unijnych z nad-
chodzącej perspektywy unijnej, gdzie głównym aspektem roz-
wiązań będzie partnerstwo potencjalnych beneficjentów.

– Dyskusja dotyczyła również inwestycji infrastrukturalnych, 
które powinny się znaleźć na liście kluczowych projektów woje-
wództwa – tak, aby gospodarczy i turystyczny potencjał regionu 
mógł być należycie wykorzystany. Wśród priorytetowych przed-
sięwzięć, które powinny być realizowane ze środków unijnych 
w nowej perspektywie wymieniano między innymi drogi rowero-
we, odnawialne źródła energii, projekty drogowe i transportowe 
czy infrastrukturę kanalizacyjną – informuje biuro prasowe Urzę-
du Miasta Częstochowy.

SOŁECTWA ZYSKAŁY NOWĄ INFRASTRUKTURĘ

W Brzyszowie, Kucharach, Siedlcu i Zawadzie zrealizowane zo-
stały projekty, na które gmina pozyskała środki w ramach kon-
kursu „Inicjatywa sołecka”.

W budżecie województwa na realizację programu zarezerwowa-
no w tym roku 4,5 mln zł. Pozwoliło to udzielić wsparcia dla 238 
projektów, choć zapotrzebowanie było ponad dwukrotnie więk-
sze. Ostatecznie pieniądze popłynęły do 84 gmin z województwa. 
Z powiatu częstochowskiego sztuka ta udała się piętnastu samo-
rządom. Na liście rankingowej nie było tylko Rędzin. Łącznie do-
finansowanych kwotą ponad 802 tys. zł zostało 46 zadań. W tym 
cztery z terenu gminy Mstów, która zdobyła niemal maksymalną 
pulę przypadającą na pojedynczy samorząd, czyli 60 tys. zł.

W Brzyszowie zagospodarowano teren przy stawie. Zyskał on 
ogrodzenie, działka została wyrównana, a wokół zbiornika wod-
nego i znajdującej się już na działce altany wytyczono ścieżki 
z kostki brukowej. Zadbano także o florę. Posadzono krzewy i wy-
siano trawnik.

Chodniki na działce rekreacyjnej ułożono także w Siedlcu. Do-
datkowo plac zyskał sprzęt zabawowy, jak chociażby dwa bujaki 
sprężynowe oraz metalową huśtawkę z podwójnymi siedziskami, 
zarówno dla starszych, jak i młodszych pociech.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy w Mstowie

W Kucharach skupiono się głównie na doposażeniu istniejącego 
placu zabaw. Dzieci będą mogły korzystać z dodatkowych buja-
ków sprężynowych czy karuzeli. Zamontowano także pomost li-
nowy z równoważnią i pomostem z belkami, drabinkę poziomą 
oraz ważkę podwójną.

W Zawadzie funkcjonujący plac zabaw został doposażony w zjazd 
linowy, trzy bujaki na sprężynach oraz metalową ławkę. Bezpie-
czeństwo korzystających z infrastruktury ma zapewnić ponadto 
świeżo wzniesione ogrodzenie terenu.
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NOWY OŚRODEK ZDROWIA UROCZYŚCIE 
OTWARTY

Choć uroczyste otwarcie nowej gminnej inwestycji nastąpiło 
30 października, to już od przeszło dwóch tygodni mieszkańcy 
mogą korzystać z usług medycznych oferowanych w nowocze-
snym i funkcjonalnym budynku Ośrodka Zdrowia mieszczącego 
się przy ulicy Lazurowej w Michałowie.

Obiekt zastąpił dotychczasową placówkę z miejscowości Niera-
da. Samorząd Poczesnej przeznaczył na niego ponad 1,5 mln zł. 
Są w nim cztery gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny oraz 
zabiegowy. Pacjenci mają ponadto do dyspozycji przestronne 
poczekalnie, a ci najmłodsi zyskali kącik zabaw. Jego otoczenie 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy w Poczesnej
ładnie zagospodarowano, a dla zmotoryzowanych przygotowano 
duży parking.

Na symbolicznym przecięciu wstęgi nie zabrakło samorządow-
ców, parlamentarzystów, jak i samych mieszkańców gminy. Budy-
nek poświęcił ks. proboszcz Marek Włoch.

– Ośrodek usytuowany jest na styku trzech miejscowości. Jest 
dobrze skomunikowany. Poza transportem indywidualnym, do-
tarcie do niego ułatwia komunikacja publiczna, co jest niezwykle 
istotne w przypadku chociażby seniorów. Budynek przystoso-
wano oczywiście również do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
To bardzo dobra inwestycja, która będzie dobrze służyć naszym 
mieszkańcom – komentuje wójt Krzysztof Ujma.

Dużym sukcesem strażaków z gminy Kamienica Polska zakończyły się rozegrane w Kono-
piskach zawody dla drużyn z ochotniczych straży pożarnych o Puchar Komendanta Miej-
skiego PSP w Częstochowie. Zarówno pośród mężczyzn jak i kobiet najlepsze ekipy wysta-
wiła jednostka z Rudnika Wielkiego.

Do zmagań przystąpiło dwadzieścia siedem drużyn, wyłonionych wcześniej na szczeblu po-
szczególnych eliminacji gminnych. Zawody rozegrano w kategorii seniorskiej oraz młodzie-
żowej, uwzględniając podział na płeć. Kobiecych pojawiło się pięć składów, a młodzieżowych 
jedenaście. 

Druhowie rywalizowali w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej. Wszystkich w zma-
ganiach dzielnie wspierali włodarze gmin, komendanci i prezesi lokalnych jednostek. 

W klasyfikacji końcowej seniorów bezkonkurencyjni byli, zarówno wśród kobiet jak i męż-
czyzn, ochotnicy z Rudnika Wielkiego. Zaskoczenia w tym przypadku nie było. To bowiem 
drużyny sportowe klasyfikujące się w ścisłej czołówce wojewódzkiej.

Pośród pań druga lokata przypadła zawodniczkom ze Słowika w gminie Poczesna, a trzecią 
wywalczył OSP Widzów z gminy Kruszyna.

Wśród panów drugi stopień podium zajęli ochotnicy z Rudnika Małego w gminie Starcza, a na 
najniższym sklasyfikowano OSP Zrębice z gminy Olsztyn.

W szrankach bojów drużyn młodzieżowych najlepszą z dziewczęcych okazały się być repre-
zentantki gminy Poczesna z Nierady. Drugie miejsce przypadło Chorzenicom, a trzecie – OSP 
Dźbów.

Kategoria chłopięca padła łupem OSP w Zdrowej. Nieco gorsi byli przedstawiciele Bystrzano-
wic, a trzecią pozycję wywalczyli młodzicy ze Słowika.

MŁODZIEŻ ZNAKOMICIE ZAPREZENTOWAŁA
SIĘ NA ZAWODACH STRAŻACKICH
Piotr Biernacki, fot. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

     DWIE NAUCZYCIELKI
Z GMINY Z MEDALAMI KEN

W połowie października, za szczególne zasługi dla oświaty i wy-
chowania, spora grupa pedagogów z terenu całego wojewódz-
twa śląskiego zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. W tym gronie znalazły się dwie mieszkanki gminy.

Chodzi o Iwonę Chołę oraz Marię Czerwik. Pierwsza z pań na co 
dzień pracuje jako dyrektor liceum w Kamienicy Polskiej, druga 
natomiast jest nauczycielką w przedszkolu w Poczesnej.

W uroczystości, która odbyła się w siedzibie Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach, oprócz władz województwa 
uczestniczyli pracownicy szczebla kierowniczego śląskiego kura-
torium, przedstawiciele związków zawodowych, a także organów 
prowadzących szkoły.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy w Poczesnej



     PRZEŻYLI WSPÓLNIE
PONAD PIĘĆDZIESIĄT LAT.
ZŁOTE I DIAMENTOWE
GODY W POCZESNEJ

W Poczesnej odbyła się uroczystość Złotych Godów siedemna-
stu małżeństw z terenu gminy. Dwie kolejne pary celebrowały 
natomiast jubileusz 60-lecia ślubu.

Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu gratulacji wójt 
Krzysztof Ujma wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie 
przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zabra-
kło także okolicznościowego tortu i poczęstunku, a wydarzenie 
uświetnił występ artystów z zespołu Wrzosowianie. 

Medale za pięćdziesiąt lat wspólnego życia otrzymali Anna i Ry-
szard Chojnaccy, Joanna i Jan Figzał, Jadwiga i Stanisław Idus, Ire-
na i Marian Harabas, Zofia i Tadeusz Kostarczyk, Maria i Krzysztof 
Kopczyńscy, Elżbieta i Henryk Kupczyk, Maria i Stanisław Kura, 
Genowefa i Jerzy Kuroń, Władysława i Mieczysław Palka, Wiesła-
wa i Jan Puchała, Janina i Władysław Radzioch, Dorota i Mirosław 
Szecówka, Janina i Józef Szulc, Helena i Bolesław Szymczyk, Hali-
na i Marian Wawrzyńczak oraz Anna i Jan Ziental.

Życzenia z okazji 60-lecia odebrali Honorata i Stanisława Kosiń-
scy oraz Zofia i Edward Ordon.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy w Poczesnej

REKLAMA     GRAJĄ W PIŁKĘ, BY POKA-
ZAĆ, ŻE JEST ALTERNATYWA 
DLA ALKOHOLU

W turnieju o puchar wójta gminy, który odbył się w ostatnią 
niedzielę października, udział wzięło czternaście drużyn. Wy-
darzenie organizowane było w ramach akcji „Stop uzależnie-
niom”. 

- Wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w rozgrywkach, bardzo 
poważnie i ambitnie podchodzili do gry - przekonuje Aneta Na-
wrot z urzędu gminy.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Olimpiakos Huta Stara B. Kolej-
ne miejsce na podium przypadło zawodnikom z Iskry Słowik 2, 
a trzecią lokatę zdobyła drużyna FC Stopnalewce.

W ręce piłkarzy powędrowały medale i dyplomy. Zwycięzcy mogli 
także liczyć na wspomniany wcześniej puchar, który ufundował 
Krzysztof Ujma, włodarz Poczesnej.

- Sport, a gry zespołowe w szczególności, to doskonała okazja, 
by w sposób zdrowy i pozbawiony nałogów spędzać wolny czasu 
w gronie przyjaciół i znajomych - podkreśla Ujma.

Adrian Biel, fot. Pixabay
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NIEMAL 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH DOTACJI NA 
PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

DWUNASTU ZDOLNYCH LUDZI

Wójt Robert Nowak wręczył dwunastce najzdolniejszych 
uczniów z terenu gminy celowe stypendia. Powędrowały one do 
sześciu dziewcząt i takiej samej liczby chłopców.

Nagrody finansowe otrzymali ci, którzy w ubiegłym roku szkol-
nym mogli pochwalić się wyróżniającymi wynikami w nauce 
i szczególnymi osiągnięciami na niwie naukowej. W tym roku ich 
wysokość ustalono na poziomie 550 zł i 450 zł, a powędrowały 
do Agnieszki Sikorskiej, Natalii Knapik, Michaliny Pawlik, Celiny 
Ciepiela, Mai Kapkowskiej, Martyny Migalskiej, Krystiana Stanu-
chiewicza, Kacpra Menkalskiego, Patryka Wiśniewskiego, Rafała 
Wiśniewskiego, Jakuba Nowakowskiego oraz Mikołaja Matejko.

Piotr Biernacki

Podczas październikowej sesji rady gminy uchwalono program 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestorzy będą 
mogli ubiegać się o zwrot nakładów sięgający 90 proc. kosztów 
takiego przedsięwzięcia. Przez kolejne cztery lata urząd chce 
wesprzeć budowę nawet dwustu instalacji.

To kolejne podejście do poprawy jakości środowiska naturalnego 
poprzez dofinansowanie przydomowych oczyszczalni w miejsco-
wościach, gdzie ze względów ekonomicznych bądź technicznych 
władze gminy nie zamierzają budować zbiorczego systemu ka-
nalizacji. Zaplanowany kilkanaście miesięcy temu program zmo-
dyfikowano w ten sposób, że to nie gmina finalnie będzie inwe-
storem, ale każdy z chętnych właścicieli nieruchomości. Ma być 
realizowany przez cztery najbliższe lata.

Urzędnicy przewidują, że każdego roku pieniądze trafią do około 
pięćdziesięciu beneficjentów.

- Zgłoszone wcześniej do urzędu projekty gmina będzie dotować 
kwotami sięgającymi 90 proc. kosztów kwalifikowanych budowy. 

Piotr Biernacki, fot. instalator.pl
Maksymalny pułap określiliśmy na poziomie 9,9 tys. zł. Program 
jest przeznaczony przede wszystkim dla mieszkańców sołectw 
Kopaniny, Wola Mokrzeska, Bolesławów i Sieraków, czyli tych 
znajdujących się poza obszarem tzw. Aglomeracji Przyrów. Pod-
stawowym warunkiem otrzymania pieniędzy będzie likwidacja 
istniejącego szamba, a w zamian budowa przydomowej oczysz-
czalni ścieków - mówi wójt Robert Nowak.

Koszty zakwalifikowane obejmą zakup i zabudowę oczyszczalni. 
Przyjęto, że średnio powinny się one zamknąć w kwocie 11 tys. zł, 
więc potencjalny inwestor ze swej strony będzie musiał dorzucić 
tylko 1,1 tys. zł. Po jego stronie będzie leżało jednak także opraco-
wanie pełnej dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy oraz 
funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wybór 
samego dostawcy instalacji.

Co istotne, aby móc ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów 
trzeba będzie najpierw złożyć wniosek o przystąpieniu do progra-
mu. Dotacja nie zostanie udzielona jeżeli instalacje zostały wybu-
dowane przed dniem podpisania umowy z urzędem. Ponadto do 
wsparcia zakwalifikują się tylko urządzenia spełniające określone 
normy i posiadające reaktor biologiczny. Systemy zawierające 
tylko osadnik gnilny i układ rozsączający nie będą dotowane.

W PRZYROWIE
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PRZYRÓW ZAPRASZA NA PIĄTĄ 
ODSŁONĘ OGÓLNOPOLSKIEGO 
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

23 listopada na hali sportowej w Przyrowie odbędzie się piąta 
już edycja turnieju piłki nożnej dla dzieci. Patronat nad impre-
zą objęli wójt gminy oraz starosta częstochowski, a wydarzenie 
będzie kolejnym, które uświetni jubileuszowy rok 650-lecia lo-
kacji Przyrowa.

Aby zapisać drużyny trzeba zdążyć przed 14 listopada. Nie war-
to z tym czekać, albowiem formuła rozgrywek przewiduje start 
szesnastu zespołów. Osiem z rocznika 2006 i młodszych, a drugie 
tyle dla rocznika 2008 i młodszych.

- Zgłoszenie musi być podpisane przez zarząd klubu i trenera, 
opiekującego się drużyną, którzy zobowiązują się opiekować za-
wodnikami swojej drużyny na każdym meczu i ponoszą odpo-
wiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób 
towarzyszących podczas pobytu na zawodach. Kierownikiem 
drużyny może być tylko osoba dorosła – czytamy w regulaminie 
zawodów.

Każdy ze składów może liczyć do dwunastu zawodników. Inicja-
torzy, oprócz czysto sportowych emocji, zapewnią wszystkim po-
nadto obiad, napoje, a i słodki poczęstunek się również znajdzie. 
Dla najlepszych przewidziano nagrody oraz okolicznościowe pu-
chary i dyplomy.

Zapisy przyjmuje przyrowski Gminny Ośrodek Kultury. Potwier-
dzenie zgłoszenia należy wysłać mailowo na przyrowgok@op.pl 
lub telefonicznie, pod numerami: 34 355 40 62 lub 888 394 944 
oraz 505 263 086.

Organizatorami przedsięwzięcia oprócz lokalnych władz i ośrod-
ka kultury są ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyro-
wie, Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Klub Sportowy „PIAST” Przyrów oraz Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie.

Piotr Biernacki
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Przyrów:

1. Oznaczenie nieruchomości:

I. działki ewidencyjne nr 1756,1757,1758,1759 o pow. 0,9250 ha, gmina Przyrów, obręb Wiercica, księga wieczysta nr   
CZ1M/00094360/8 i nr CZ1M/00016714/5
Cena wywoławcza: 100 557,00 zł netto.
Wysokość wadium: 10 055,70 zł.

Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Termin i miejsce przetargu: 28.11.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Przyrów
 (Przyrów, ul. Częstochowska 7) – pokój nr 14 (I piętro).

Wpłata wadium do dnia 25.11.2019 r. do godz. 14:00. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu wadium na konto sprze-
dającego.

2. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przy-
rów ul. Częstochowska 7 oraz stronie internetowej www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl

3. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami pokój nr 14 tel. (034) 35-54-120 w. 40

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak
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