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Piotr Biernacki, fot. PKS Częstochowa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Częstocho-
wie postawiono w stan likwidacji. Taką decyzję podjęło w dru-
giej połowie października nadzwyczajne walne zgromadzenie 
wspólników spółki, czyli de facto Skarb Państwa. Ten jeden 
z największych państwowych przewoźników, by zaspokoić 
roszczenia wierzycieli, pozbył się właśnie najwartościowszego 
ze swoich aktywów.

O problemach finansowych przedsiębiorstwa pisaliśmy na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat wielokrotnie. PKS jako największy 
z operatorów zapewniał przede wszystkim mieszkańcom regionu 
połączenia komunikacyjne z Częstochową. Były prezes tej spółki 
Artur Piekacz realizował jednak konsekwentny proces elimino-
wania z rozkładów jazdy deficytowych kursów. Zaznaczał wie-
lokrotnie w swoich wypowiedziach, że kończy ze „sponsorowa-
niem” gminom komunikacji. Wedle jego założeń, samorządy miały 
w dużo większym stopniu partycypować finansowo w kosztach Ciąg dalszy na stronie 2

AKCJA LIKWIDACJA? PKS SPRZEDAŁ 
TEREN DWORCA AUTOBUSOWEGO

utrzymywania przewozów. Nie wszyscy ulegli tej presji.

Rezultatem takiej strategii było chociażby zerwanie współpra-
cy z PKS-em przez samorządy Blachowni i Konopisk, które po-
rozumiały się z prywatną firmą i wdrożyły własną komunikację 
publiczną. Z kolei gmina Starcza nawiązała współpracę z prze-
woźnikiem, który od kilku lat już działał na ich terenie. Do oferty 
PKS-u przestały więc dopłacać, bo polityka firmy i jej problemy 
nie dawały gwarancji wywiązywania się z przedstawionych im 
rozwiązań.

PKS zniknął z Konopisk i Starczy, a na terenie Blachowni reali-
zował niewielką liczbę kursów. Ponadto utrata sporego rynku 
przewozów, czego beneficjentami zostały mniejsze firmy, niewąt-
pliwie przyczyniła się jeszcze mocniej do pogorszenia finansów 
spółki. Bardzo niepokojące informacje o kondycji przewoźnika 
wybrzmiewały z różnych stron. Samorządowcy niejednokrotnie 
nadmieniali, że władze przedsiębiorstwa prosiły o pomoc i wspar-
cie finansowe ich działalności. Nikt „bankruta” nie chciał jednak 

ratować, choć wiele gmin z regionu, nie mając nijako alternatywy, 
kontynuowało współpracę. Niewielki finansowy oddech przynio-
sło spółce zbycie za niemal 1 mln zł nieruchomości w Pajęcznie.

Na początku czerwca 2018 roku Artur Piekacz został odwołany 
z funkcji prezesa. Jego obowiązki przejął Dariusz Jadczyk, czło-
nek rady nadzorczej. Jednocześnie rozpisano konkurs na nowe-
go szefa zarządu. Został nim w sierpniu ubiegłego roku Ludwik 
Kubasiak.

Kolejni prezesi nie potrafili poradzić sobie z trudną sytuacją fi-
nansową i organizacyjną. Wierzyciele spółki zabezpieczyli kilku-
milionowe roszczenia na hipotekach nieruchomości należących 
do PKS-u. Nowy prezes, z początkiem tego roku, przystąpił więc 
do poszukiwania chętnych na ten majątek. Pod młotek wysta-
wiono działkę, na której zlokalizowany jest dworzec autobu-
sowy oraz siedzibę spółki przy ulicy Krasińskiego. Chaos trwał. 

EDYCJA CZĘSTOCHOWSKA 

I KŁOBUCKA OD TERAZ
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Kursy co rusz nie były realizowane. We wrześniu, z powodu bra-
ków kadrowych, przewoźnik po raz kolejny masowo odwoływał te 
rozkładowe. Tylko w dniu 10 września nie odbyło się ich aż czter-
naście.

To, że spółka znajduje się w fazie likwidacji wyszło na jaw przy 
okazji postępowania związanego ze sprzedażą dworca. W doku-
mentach sygnowanych przez Ludwika Kubasiaka nie figuruje on 
już jako prezes, ale likwidator. Ponadto pieczęć firmowa zawiera 
adnotację, że spółka jest w likwidacji. Takie decyzje miały zapaść 
podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, które odby-
ło się 18 października.

Teren dworca autobusowego w Częstochowie udało się w koń-
cu sprzedać, choć cena jest prawie 6 mln zł niższa od pierwot-
nie żądanej. Nabył go 6 listopada inny państwowy podmiot. Za 
12,6 mln zł przeszedł on w ręce Polskich Kolei Państwowych. Na 
kupca czeka jeszcze biurowiec przy ulicy Krasińskiego. Wartość 
wywoławczą ustalono na niemal 4,6 mln zł. To o milion mniej niż 
podczas wiosennego przetargu na tę nieruchomość. Licytacja 
miała się odbyć 15 listopada, jednakże ponownie nie było na nią 
chętnych.

Co dalej z firmą? Ludwik Kubasiak w odpowiedzi na zadane 
przez naszą redakcje pytania zapewnił, że obecnie prowadzone 
działania to próba restrukturyzacji spółki poprzez jej likwidację 
w ograniczonym zakresie. PKS zamierza nadal świadczyć usłu-
gi transportowe, niemniej zakres komunikacji publicznej będzie 
uzależniony od proponowanej przez gminy i powiaty obsługi linii 
komunikacyjnych dofinansowywanych z tzw. Funduszu Autobu-
sowego.

Póki co, przynajmniej w tym roku, jednostki samorządu z tego 
działania korzystały w ograniczonym zakresie, by nie powiedzieć, 
że zainteresowanie było nikłe. Dofinansowanie, około złotówki do 
wozokilometra, można bowiem uzyskać wyłącznie na linie nowe 
lub odtworzenie wcześniej zlikwidowanych. Z dostępnej w woje-
wództwie śląskim puli ponad 18 mln zł, w tym roku rozdyspono-
wano niecałe 10 proc. tych pieniędzy.

Włodarze wszystkich trzydziestu czterech samorządów z re-
gionu częstochowskiego powołali do życia Związek Gmin i Po-
wiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Orga-
nizacja, która będzie działać jako stowarzyszenie, ma przede 
wszystkim koordynować przedsięwzięcia zmierzające do sku-
tecznego wykorzystywania pieniędzy unijnych z nowej per-
spektywy finansowej.

Powołanie Związku jest odpowiedzią na nowe wyzwania, które 
staną przed samorządami chcącymi realizować inwestycje przy 
udziale przewidzianych na lata 2021-2027 funduszy unijnych. 
Przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Regio-
nalnego założenia, które mają określać kierunki unijnej polityki 
w Polsce, zakłada w dalszym ciągu intensywny rozwój zintegro-
wanych mechanizmów. Jednymi z nich są Regionalne Inwestycje 
Terytorialne.

RIT-y to specjalna pula unijnych pieniędzy nijako zarezerwowana 
dla poszczególnych subregionów województwa, w ramach lokal-
nego programu operacyjnego. Samorządy umawiają się na jakie 
projekty chcą przeznaczyć przypadające im środki, a następnie 
przedstawiają je do akceptacji urzędu marszałkowskiego.

Do tej pory współpracę samorządów regionu częstochowskiego 
regulowało subregionalne porozumienie. Jego liderem w dalszym 
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W POROZUMIENIU POWALCZĄ O UNIJNE
PIENIĄDZE NA REGIONALNE INWESTYCJE

STRACIŁY PO KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH.
PADŁY OFIARĄ TELEFONICZNYCH OSZUSTÓW
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta Częstochowy

Przestępcy wykorzystujący tzw. metodę na wnuczka okradli 
mieszkanki powiatu częstochowskiego oraz kłobuckiego. Żeru-
jący na naiwności swoich ofiar złodzieje mocno uaktywnili się 
w ostatnim czasie w regionie.

W ostatnim czasie policja odnotowała kilkadziesiąt tego typu 
zgłoszeń. W kilku przypadkach zabór mienia okazał się niestety 
skuteczny. Straty poniosła 62-letnia mieszkanka powiatu często-
chowskiego oraz dwie seniorki z Wręczycy Wielkiej. Wyłudzono 
od nich łącznie około 70 tys. zł. 

Przestępcy, próbując uwiarygodnić fałszywą narrację, podczas 
rozmowy telefonicznej podawali się za członków rodziny i poli-
cjantów.

- Sprawcy za każdym razem dzwonili na telefon stacjonarny 
i podszywali się za członków rodziny tj. wnuczka, córkę czy syno-
wą. W rozmowie informowali, że spowodowali wypadek drogowy 
i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebują sporej gotów-
ki. W niektórych przypadkach do rozmowy włączał się „policjant” 
i „prokurator”, którzy potwierdzali ten fakt - opisują proceder 
funkcjonariusze policji.

W skali województwa takich przypadków jest nawet po kilkana-
ście dziennie. Co zrobić, by uchronić siebie, a przede wszystkim 
starszych członków rodziny przed złodziejami?

- Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa musimy działać 
rozważnie i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograni-

Piotr Biernacki

ciągu jest Częstochowa. Od przyszłego roku prace skoordynuje 
powołane właśnie stowarzyszenie, które ma pośredniczyć w re-
alizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

– Działalność nowego stowarzyszenia będzie skupiała się na 
wspieraniu subregionalnego rozwoju i współdziałania na rzecz 
efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie 
finansowej na lata 2021-2027, a także na ochronie wspólnych in-
teresów oraz upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i re-
gionalnej. Warto dodać, że akces do Związku zgłosiły wszystkie 
samorządy subregionu, bez względu na polityczne różnice. Nowe 
stowarzyszenie powinno zacząć funkcjonować od stycznia 2020 
roku, po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – mówi Wło-
dzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy, 
w którym 5 listopada odbyło się zgromadzenie założycielskie.

W trakcie spotkania włodarze gmin i powiatów, oprócz samego 
zatwierdzenia statutu organizacji, wyselekcjonowali również jej 
władze. Powołano siedmioosobowy zarząd, na którego czele sta-
nął prezydent Częstochowy. Skład uzupełnili starostowie – czę-
stochowski, kłobucki i myszkowski. Pracami kierować będą także 
burmistrz Kłobucka, Myszkowa oraz wójt Przyrowa.

Do ścisłych władz organizacji weszło trzech przedstawicieli z po-
wiatu częstochowskiego. Oprócz wspomnianego starosty i wój-
ta Roberta Nowaka, w komisji rewizyjnej zasiadać będzie z kolei 
burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska. Wspierać ją będzie bur-
mistrz Koziegłów i wójt Wręczycy Wielkiej.

czonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do na-
szych drzwi lub dzwoniąc, podszywają się za bliskich, pracowni-
ków banku, urzędów lub policjantów. Bądźmy także podejrzliwi, 
gdy ktoś, zasłaniając się pośpiechem, ponagla nas do szybkiego 
podjęcia ważnych finansowych decyzji - podkreślają policjanci.

Mundurowi zwracają się jednocześnie z apelem do osób mło-
dych, by informowali starszych członków rodziny o osobach, któ-
re mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia 
pomocy.

- Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwo-
ni do nich i będzie prosił o pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem 
w tej sytuacji jest zapewnienie seniorów o tym, że nigdy nie bę-
dziemy tego robić za pomocą telefonu, lecz osobiście i co jest 
ważne, nie będziemy korzystać z pośrednictwa żadnych osób. 
Taka „rodzinna” umowa może uchronić osoby starsze przed utra-
tą zbieranych latami oszczędności - radzą, podkreślając jedno-
cześnie, że prawdziwi stróże prawa nigdy nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach telefonicznie, ani też nie proszą 
o przekazanie czy przelanie na podane konto pieniędzy jako „do-
wodu w sprawie”. 

BĘDĄ KSZTAŁCIĆ Z ZARZĄ-
DZANIA W AGROBIZNESIE

Częstochowska spółka Skarbu Państwa podjęła współpracę 
z jedną ze stołecznych szkół wyższych. Owocem tej kooperacji 
będzie uruchomienie studiów podyplomowych oraz organizacja 
wspólnej konferencji naukowej.

Regionalny Fundusz Gospodarczy SA został partnerem kierun-
ku Master of Business Administration o specjalności zarządzanie 
w agrobiznesie. Program realizowany będzie przez Collegium 
Humanum w Warszawie, ale same zajęcia odbywać się będą w Ja-
strzębiu koło Poraja. Spółka prowadzi tam Jurajską Przystań.

- Dysponujemy w tym miejscu doskonałym zapleczem zarówno 
szkoleniowo-konferencyjnym, jak i noclegowym - mówi Artur 
Sokołowski, wiceprezes RFG SA, który 6 listopada wspólnie z pre-
zesem Mirosławem Matyszczakiem podpisał list intencyjny z prof. 
dr hab. Pawłem Czarneckim, rektorem wspomnianej uczelni.

Wspólnej koncepcji patronuje lokalny poseł i wiceminister rol-
nictwa Szymon Giżyński. Oba podmioty zamierzają zorganizować 
także konferencję naukową dotyczącą kwestii bezpieczeństwa 
i jakości żywności oraz pasz w Polsce. Jak przekonuje wiceprezes 
Sokołowski prelegentami podczas tego wydarzenia będą najlepsi 
w tym zakresie specjaliści w kraju.

- Konferencja najprawdopodobniej odbędzie się w Częstochowie 
- dodaje.

Regionalny Fundusz Gospodarczy SA jest pomysłodawcą stwo-
rzenia Jurajskiego Agro Fresh Parku. Według zapowiedzi władz 
spółki, która także będzie realizować inwestycję, będzie to naj-
większa w skali kraju giełda rolno-spożywcza, która zajmować się 
będzie również certyfikacją wyrobów czy tworzeniem grup pro-
ducentów żywności. Powstanie w gminie Rędziny.

Adrian Biel
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ZA CO ZAPŁACI MARSZAŁEK? WKRÓTCE POZNAMY ODPOWIEDŹ

Do końca listopada mieszkańcy województwa mogli głosować na 
projekty, które w przyszłym roku zostaną zrealizowane w ra-
mach pierwszego śląskiego budżetu obywatelskiego.

Inauguracyjna edycja zakładała możliwość zgłaszania projektów 
o zasięgu wojewódzkim oraz lokalnym. Budżet całkowity pro-
gramu to 10 mln zł. W ogólnej puli - 2,5 mln zł. Pośród siedem-
nastu zakwalifikowanych propozycji raczej próżno szukać tych 
bezpośrednio związanych z obszarem północy województwa. Na 
podregion częstochowski przypada natomiast 825 tys. zł. W tym 
koszyku rywalizuje pomiędzy sobą dwanaście zadań, opiewają-
cych łącznie na 1,7 mln zł.

Tym niemniej, o tym na co urząd marszałkowski przeznaczy 
w przyszłym roku owe kilka milionów mieli zadecydować miesz-
kańcy. Każdy miał możliwość jednokrotnego wskazania propozy-
cji, które w subiektywnym przekonaniu wydadzą się najbardziej 
atrakcyjne lub też potrzebne.

Głosujący mieli do rozdysponowania cztery punkty, z czego jeden 
przypadał na zadania o tzw. zasięgu wojewódzkim, a trzy pozo-
stałe można było podzielić na propozycje regionalne. Co ważne, 
plebiscyt dostępny był tylko online, a do weryfikacji niezbędne 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Marszałkowski w Katowicach
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było podanie danych osobowych, jak PESEL, imię i nazwisko czy 
imię matki. Numer telefonu natomiast posłużył systemowi do 
przesłania kodu weryfikującego. Stworzono również dziesięć 
mobilnych punktów głosowania.

Jakie więc projekty dotyczące naszego regionu przeszły pozy-
tywną weryfikację?

Miłośnicy książek i czytelnictwa mieli szansę zwrócić uwagę na 
zadanie „Biblioteka dla każdego”. To inicjatywa mająca wesprzeć 
oferty kulturalne bibliotek z Częstochowy oraz dziesięciu miej-
scowości powiatu częstochowskiego. Zakłada organizację spo-
tkań tematycznych, autorskich, edukacyjnych czy warsztatów 
plastycznych i technicznych. Z tej propozycji skorzystać mają 
również placówki z Blachowni, Kamienicy Polskiej, Kłomnic, Ko-
niecpola, Mstowa, Mykanowa, Olsztyna, Przyrowa i Rędzin.

„Ocalić od zapomnienia” jest przedsięwzięciem, które ma na celu 
ożywienie lokalnych tradycji i wiedzy o zamkach, grodziskach 
i warowniach średniowiecznych oraz próbę odtworzenia zwycza-
jów, kultury oraz sposobu życia tamtej epoki. A wszystko ma się 
odbywać w formie pikników i zabawy, na których nie zabraknie 
warsztatów rzemiosła i rękodzieła, przy równoczesnym i dużym 
współudziale grup rekonstrukcyjnych. Wśród miejsc uwzględnio-
no ruiny zamku z XIV wieku w Koziegłowach, ruiny strażnicy z ok. 
XIV wieku w Przewodziszowicach w gminie Żarki, grodzisko Wały 

w Złotym Potoku z około IX wieku, grodzisko Gąszczyk w gminie 
Mstów oraz Grodzisko w gminie Wręczyca Wielka.

Kolejne dwa projekty dotyczą gminy Mykanów. W jednym z nich 
pomysłodawcy chcą zorganizować trzy imprezy z okazji Dnia 
Dziecka - w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, Czarnym Lesie i Rybnej. Dmu-
chańce, wesołe miasteczko, zabawa z animatorami oraz mała ga-
stronomia dla dzieci ze szkół i przedszkoli z gmin Mykanów i Kło-
buck. Druga z inicjatyw ma być zwieńczona galowym koncertem 
z okazji 110-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mykanowie. Ten 
jubileusz muzyków ze ścisłej elity polskich orkiestr ma uświetnić 
wspólny występ z plejadą artystów z regionu. W ramach przygo-
towań setka orkiestrantów z tej miejscowości, Dąbrowy Zielonej, 
Pińczyc oraz Wręczycy Wielkiej, Miedźna i Ostrów nad Okszą ma 
podczas kilku edycji wspólnych warsztatów stworzyć jedną dru-
żynę, która opracuje i wyćwiczy szlagiery muzyki rozrywkowej.

Następne propozycje obejmują popularyzację turystyki kajakowej 
na Liswarcie i Warcie, propagowanie zanikającego rzemiosła ar-
tystycznego - garncarstwa z elementami sztuki regionalnej, za-
kup defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem na terenie po-
wiatów kłobuckiego i częstochowskiego czy też pakiet eventów 
przygotowywanych z myślą o seniorach.

Międzypowiatowa integracja w ostatnim z przypadków przewi-
duje wyjazdy na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi, Teatru 
Buffo w Warszawie i Teatru im. A Mickiewicza w Częstochowie. 
Jak podkreślają wnioskodawcy, będą również wspólne biesiady 
przy ognisku po myśliwsku, wieczór muzyki i folkloru „Wiosen-
na potańcówka”, warsztaty etnograficzne, eko-plastyczne oraz 
„Stand-up po wiejsku” - kabaretowa Senioriada. Trzeba przyznać, 
że na bogato i ciekawie.

Wśród propozycji w samej Częstochowie pojawiły się pomysły 
nawiązujące stricte do historii. Chodzi o organizację „Biegu Orląt 
Lwowskich” czy stworzenie stałych wystaw w szkołach, mających 
ukazywać również kulturę, sport i gospodarkę Kresów Wschod-
nich Rzeczpospolitej Polskiej. Głosujący mogli ponadto wspomóc 
wydanie albumu o Częstochowskiej Fabryce Zapałek. Ma on za-
wierać dokumenty, zdjęcia, szkice, opinie oraz sylwetki osób waż-
nych w historii fabryki od 1881 roku do współczesności.

Jedną z bardziej interesujących propozycji jest niewątpliwie 
stworzenie ogrodu na terenach szpitala wojewódzkiego na czę-
stochowskiej Parkitce. Ma to kosztować ponad 400 tys. zł, a reali-
zacja projektu, zdaniem wnioskodawców, pozwoli wydobyć wa-
lory estetyczne i stworzyć dla pacjentów miejsce sprzyjające 
rekreacji i rekonwalescencji. W ramach zadania wykonane mają 
być trawniki i rabaty roślinne, a wytyczone alejki posłużą space-
rom. Będą ponadto ławeczki i pergole.

WIELORACZKI ZE ZRĘBIC
POTRZEBUJĄ POMOCY.
URZĘDNICY Z OLSZTYNA
APELUJĄ O WSPARCIE

23 lipca w bytomskim szpitalu przyszła na świat piątka no-
wych obywateli gminy Olsztyn. Pięcioraczki, jedna dziewczynka 
i czterech chłopców, urodzili się jako wcześniaki. Niestety, dwo-
je dzieci z tego grona zmarło.

Urzędnicy z Olsztyna apelują o szeroką pomoc, a sami organizu-
ją bal charytatywny, z którego dochód ma być przeznaczony na 
wsparcie rodziny. Jak podkreślają, każda deklaracja jest ważna, bo 
dzieci wymagają ciągłej rehabilitacji, a cała familia pomocy rze-
czowej i finansowej.

Tę przekazała już olsztyńska rada gminy, uchwalając jednorazową 
zapomogę w wysokości 2 tys. zł na każde dziecko. Specjalne fanty 
na licytację, która odbędzie się podczas balu, zaoferowało liczne 
grono sponsorów i firm działających w regionie oraz Kancelaria 
Premiera RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
jak również starosta częstochowski.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób wesprzeć rodzinę, moż-
na uzyskać dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Olsztynie pod numer telefonu 34 3285 077 wew. 35 lub też do 
urzędu gminy pod numer telefonu 34 3285 077 wew. 23.

Piotr Biernacki



MUZYCZNE OBJAWIENIE PROSTO Z CZĘSTOCHOWY
Choć znają się i współpracują od wielu lat, to projekt, z którym 
wiążą długofalowe plany narodził się dopiero w tym roku. Robią 
kawał dobrej muzyki. - Gramy klimatyczny electro-rock - mówi 
w rozmowie z nami Paweł Zieliński, wokalista zespołu The Moon 
and The Sun. 

Zespół swoją działalność rozpoczął w tym roku. Dokładnie 
w pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Przypadek? Czy cho-
dziło o pewną symbolikę i po prostu założyliście sobie wcześniej, 
że akurat tego dnia oficjalnie wystartujecie z tym projektem?

Trochę był to zbieg okoliczności i trochę rzeczy się złożyło na tę 
datę. Stwierdziliśmy, że dlaczego nie? I tak zostało.

Tworzycie pięcioosobową formację, w której odnalazł się gita-
rzysta Jacek Woszczyna, klawiszowiec Łukasz Kwarciak, basista 
Bartosz Żyngiel i perkusista Grzegorz Rurański. Na rodzimym, 
częstochowskim rynku muzycznym działacie od lat. Sam za-
czynałeś jako wokalista legendarnego Mordor’u, później razem 
z wymienionymi kolegami realizowaliście się przez długi czas 
pod szyldem zespołu 69. Jesteście dojrzałymi muzykami, by nie 
powiedzieć, dinozaurami lokalnego rock’owego grania. W jakim 
nurcie muzycznym poruszacie się dzisiaj jako The Moon and 
The Sun?

Tworzymy muzykę rockową opartą na gitarowych melodiach, 
połączonych z elektronicznymi brzmieniami z niebanalną sekcją 
rytmiczną.

A całość spina klimatyczny, a zarazem charyzmatyczny głos wo-
kalisty. Tak gdzieś przeczytałem o was ostatnio.

(Śmiech) To bardzo mi miło. Dodam, że chcemy jeszcze bar-
dziej pójść w elektronikę. Oczywiście, nadal dominować będzie 
porządne, gitarowe, rock’owe uderzenie otulone syntetycznym, 
elektronicznym brzmieniem.

Jaką tematykę poruszasz w swoich tekstach?

Życiowe sytuacje. Problemy, które dotyczą w zasadzie wszyst-
kich. W swojej twórczości kładę nacisk na opisywanie tego co się 
dzieje wokół nas. Na przykład utwór „Help” mówi o tym, że nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, jak dewastujemy planetę i każe za-
stanowić się co będzie kiedy obudzimy się i nie zaśpiewa ptak? 
Na przykład. Że nagle po prostu tego nie ma. Zwróć uwagę, że 
w naszej Polsce doszliśmy już do takiego etapu, że ciężko spotkać 
wróble. Niemalże wyginęły.

To racja. Głównie widzi się gołębie-obsrywacze.

Dokładnie. Na co dzień człowiek się nad tym nie zastanawia, ale 
naprawdę patrząc pod kątem wspomnianej już dewastacji Zie-
mi, to jest słabo. W numerze „Help” chodzi oczywiście o poka-
zanie pewnej symboliki. Na szczęście, co raz częściej i głośniej 
się o tym mówi. Mówią o tym naukowcy, media, globalni liderzy. 
Także i my, bo jak nie będzie się o tym mówiło, a co ważniejsze, 
działało w kierunku, który pozwoli wyhamować pewne procesy, 
to za dwadzieścia lat może być naprawdę grubo.

Część utworów śpiewasz po polsku, część po angielsku. Zdecy-
dowana większość zespołów, które robią karierę w kraju nad 
Wisłą prezentuje treści w rodzimym języku. Skąd więc pomysł, 
by śpiewać w języku Szekspira? Wielokrotnie spotkałem się 
z opiniami, iż zdecydowanie lepiej brzmisz kiedy śpiewasz po 
polsku. Nie będę ukrywał, że odbieram to podobnie.

To kwestia bardziej twórcza. Nie zawsze tekst po polsku pokrywa 
się idealnie z tworzoną linią melodyjną. Często nam się zdarza, że 
tekst angielski lepiej siada. Powiem tylko, że postanowiłem sobie, 
że przy projekcie The Moon and The Sun będziemy powoli od-
chodzić od angielskiego.

Wspomniany wcześniej „Help” akurat po angielsku wypada ide-
alnie. Czytelnikom podpowiem, że niestety póki co można go 
posłuchać jedynie na koncertach grupy. Szersze kręgi uznania 
zatacza z kolei singiel „Ocal mnie”, od którego de facto zaczęli-
ście podbój rodzimego rynku.

Miejmy nadzieję, że faktycznie będzie to podbój (śmiech). A już 
tak zupełnie poważnie mówiąc, to udało nam się zainteresować 
największego w Polsce wydawcę operującego na platformach 
streaming’owych. Stąd też nasz debiutancki singiel „Ocal mnie” 
można w każdej chwili sobie odpalić, wchodząc chociażby na 

Adrian Biel, fot. The Moon and The Sun
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Spotify, Apple Music, Deezer. Jak doskonale wiesz, „Ocal mnie” 
został nagrany także w twojej ulubionej anglojęzycznej wersji 
(śmiech). Na platformach dostępny jest jednak jego polski odpo-
wiednik. Natomiast „Help” po polsku w ogóle nie dało się zaśpie-
wać. Także sam widzisz, że niekiedy trzeba kombinować.

Ewidentnie dzisiaj branża muzyczna działa w oparciu o zupeł-
nie inne mechanizmy. Stąd ta promocja na platformach stre-
aming’owych?

Przede wszystkim odchodzi się od modelu, który funkcjonował 
przez dekady w takiej formie, że przykładowo pojawiał się zespół, 
wchodził do studia, koncern muzyczny wydawał jego płytę i ru-
szała cała machina promocyjna. Oczywiście fajnie jest, jak się uda 
zespołowi wydać album w tradycyjnej formie, ale to już raczej 
rzadkość jeśli chodzi o raczkujące projekty. W przypadku nowych 
wykonawców coraz powszechniejsze jest właśnie wydawanie ma-
teriału w oparciu o wspomniany streaming.

Chodzi mi o utwór „Woda”. Kto bywa na naszych koncertach, ten 
go kojarzy.

Albo kto śledzi wasze występy gościnne w mediach. Pojawiliście 
się niedawno w TVP Polonia. Fajnie to wypadło.

Mamy osobę, która pomaga nam w promocji singla „Ocal mnie”, 
który na chwilę obecną trafił praktycznie do wszystkich rozgłośni 
radiowych w kraju. Stąd też pojawiają się pierwsze zaproszenia 
do audycji, wywiadów, także w telewizji. Tam rządzi jedna zasada. 
Jeśli im się spodobasz, to cię zapraszają. 

Z tego co mówisz można wnioskować, że to co proponujecie po 
prostu się podoba. Tylko się cieszyć.

Zdarza nam się słyszeć wprost deklaracje typu - świetny utwór, 
będziemy grać. To oczywiście ogromnie cieszy, gdyż pozwala 
przede wszystkim dotrzeć z naszą muzyką do szerokiej publicz-
ności, ale co równie istotne, daje satysfakcję i motywację do dal-
szej pracy. Do wszystkiego jednak podchodzimy na spokojnie, na 
relaksie, z dużą pokorą. Robimy swoje. Jeszcze bardzo długa dro-
ga przed nami.

Domyślam się, że najwięcej energii pochłania zazwyczaj to cze-
go nie widać. Próby, próby i jeszcze raz próby. Nieustanna praca 
nad bieżącym i nowym materiałem.

Na to kładziemy największy nacisk, bo dobre przygotowanie daje 
później jeszcze lepsze efekty podczas koncertów czy też w te-
lewizyjnym studiu. Nie ukrywam, że bezpośredni, żywy kontakt 
z publicznością ma dla nas największe znaczenie. Z wiadomych 
względów.

Czy mieszkańcy gmin skupionych w powiatach częstochowskim 
i kłobuckim będą mieli w najbliższym czasie okazję usłyszeć na 
żywo The Moon and The Sun?

Mam nadzieję, że tak. W maju graliśmy podczas Dni Blachowni. 
Bardzo miło wspominam spotkanie z blachowniańską publiczno-
ścią. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, z przyjemnością od-
wiedzimy także inne gminy. Czy to w powiecie częstochowskim 
czy kłobuckim.

Paweł, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.

Ja także. Pozdrawiam wszystkich czytelników wPowiecie i za-
chęcam do zapoznania się z naszym debiutanckim singlem „Ocal 
mnie”. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest on dostępny w Spo-
tify, Apple Music czy Deezer. Klip do tego kawałka znajdziecie 
z kolei na YouTube. Pozdrawiam i do zobaczenia na koncertach.

Gramy klimatyczny
electro-rock 

„
„

Ma to ten ogromny plus, że w zasadzie można od razu promo-
wać się na całym świecie.

To też. Zresztą jak spojrzysz na muzyków nowego pokolenia, któ-
rzy zaczynają swoją przygodę z branżą, to jest to dziś dominujący 
trend. Masz coś ciekawego do zaprezentowania to wypuszczasz 
dwa, trzy single, kręcisz klip. Dzięki temu stosunkowo szybko do-
stajesz informację zwrotną i wiesz jak na twoją twórczość reagują 
ludzie. Kolejny etap to przygotowanie szerszego materiału i wy-
danie płyty.

Obserwując waszą działalność trudno nie odnieść wrażenia, że 
szybko pokonujecie te etapy. Zespół wystartował pod koniec 
marca, wypuściliście wspomniany wcześniej singiel „Ocal mnie”. 
Zrobiliście do niego teledysk. Będąc na waszym koncercie kilka 
tygodni temu w Częstochowie najbardziej zdumiało mnie to, że 
macie na chwilę obecną aż jedenaście gotowych kawałków. To 
sporo jak na niecały rok działalności pod nowym brand’em. To 
robi wrażenie.

Zdradzę, że mamy prawie w całości zarejestrowany gotowy ma-
teriał do kolejnego klipu. Będzie on promował następny singiel. 
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DARY OD MIESZKAŃCÓW REGIONU POJECHAŁY DO RODA-
KÓW NA WILEŃSZCZYŹNIE, A TAKŻE BIAŁORUSI I UKRAINIE

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie już od wielu 
lat organizuje zbiórkę dla Polaków, którzy żyją na Wschodzie. 
W coroczną akcję charytatywną ochoczo włączyły się samo-
rządy, placówki oświatowe, a przede wszystkim dzieci i młodzi 
wolontariusze z regionu. Ofiarodawcy przekazywali artykuły 
szkolne, książki, słodycze, żywność, zabawki oraz środki pie-
niężne.

Dzięki wspólnemu działaniu i zrozumieniu wyjątkowo trudnej sy-
tuacji Polaków mieszkających na dawnych ziemiach wschodnich 
Rzeczypospolitej, rodacy z tamtych terenów mają szansę poczuć 
namiastkę zbliżających się świąt. W cykliczną akcję, której inicja-
torem i koordynatorem jest ks. Ryszard Umański włącza się z roku 
na rok coraz więcej instytucji. Tegorocznymi jej partnerami było 
ponad dwadzieścia samorządów z regionu częstochowskiego.

- Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej. Święty 
Mikołaj zebrane dary przekaże polskim dzieciom z Wilna. W pol-
skiej szkole w Mickunach chcemy zgromadzić tysiąc dzieci z pol-
skich szkół i każdemu dziecku przekazać paczkę od Świętego Mi-
kołaja. Przyjadą dzieci ze szkół Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, 
Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki - wy-
jaśniają organizatorzy przedsięwzięcia. - Na Białoruś do Grodna 
dary przekażemy Związkowi Polaków na Białorusi, pani Andżelice 
Borys. Na Ukrainie paczki przekażemy Polskim dzieciom uczącym 
się języka polskiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwowskiej 
we Lwowie. Artykuły żywnościowe przekażemy Polakom miesz-
kających w gminach na Wileńszczyznie - dodają.

Wśród gmin, które aktywnie włączyły się w akcję są chociażby 
Kłomnice, Mstów, Konopiska, Poczesna czy Przyrów.

Darów z Kłomnic było tak dużo, że do Częstochowy przetrans-

Piotr Biernacki

OLSZTYN

DZIEŃ SENIORA W GMINIE. WSPÓLNA 
ZABAWA I CHARYTATYWNA ZBIÓRKA 

Olsztyńska sołtys wraz z tamtejszą radą sołecką i lokalnym ko-
łem emerytów wspólnymi siłami zorganizowali Senioralia dla 
starszych mieszkańców Olsztyna i okolic. 

23 listopada, w towarzystwie władz powiatu oraz gminy, miej-
scowi seniorzy mieli okazję naprawdę dobrze się pobawić. Spo-
tkanie rozpoczęło się od występów artystycznych w wykonaniu 
przedszkolaków i uczniów z miejscowej podstawówki. Zaraz po 
nich swoje talenty wokalne zaprezentował natomiast chór Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie.

Po zakończeniu pierwszej części wydarzenia nie zabrakło oko-
licznościowych przemówień i podziękowań, jakie popłynęły 
w kierunku seniorów za ich aktywność na rzecz lokalnej społecz-
ności. Było też sporo okazji do wspólnego śpiewania, wysłuchania 
poezji czy muzycznych podrygów. 

Wydarzenie stało się też doskonałą sposobnością do przeprowa-
dzenia zbiórki na rzecz trójki małych mieszkańców gminy, które 
wymagają specjalnej rehabilitacji. W sumie udało się zebrać 520 
zł.

Adrian Biel

DĄBROWA ZIELONA

PRZEŻYLI ZE SOBĄ PONAD 
PIĘĆDZIESIĄT LAT

Dziesięć par z terenu gminy świętowało w połowie listopada ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Podczas uroczystego spotkania przedstawiciele lokalnych władz 
przekazali jubilatom pamiątkowe medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Zwyczajowo nadaje je Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej.

- Złote Gody to jubileusz niezwykły, to okazja do spojrzenia na 
minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad 
zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To 
symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozu-
mienia i istoty związku małżeńskiego - podkreślali urzędnicy.

W tym roku tę piękną rocznicę celebrowali Grażyna i Leszek Ała-
szewscy, Teresa i Roman Banasik, Wacława i Krzysztof Górnicz, 
Wiesława i Czesław Kuczyńscy, Bogumiła i Edward Radeccy, Pe-
lagia i Tadeusz Rak, Halina i Wiesła Soboń, Anna i Jerzy Wąsek, 
Teresa i Edward Zasadowie, Zdzisława i Henryk Zawadowicz.

Adrian Biel

JANÓW

SPÓŁKA Z ŻAREK PRZEBUDUJE DWIE 
ULICE W JANOWIE, A FIRMA Z OLKUSZA 
ZADBA O ICH OŚWIETLENIE

Spośród trzech oferentów, biorących udział w przetargu ma-
jącym wyłonić wykonawcę modernizacji ulic Narcyzowej i Ma-
gnoliowej, najkorzystniejsza okazała się propozycja Przedsię-
biorstwa Robót Drogowo-Mostowych „Myszków”.

Wartość prac spółka oszacowała na 432 tys. zł. W ramach przebu-
dowy obu ulic w pierwszej kolejności wykonana zostanie podbu-
dowa z tłucznia kamiennego oraz położona nawierzchnia asfalto-
wa o szerokości pięciu metrów. 

- Ulica Magnoliowa zostanie przebudowana na odcinku od Fioł-
kowej do Różanej - informuje Jarosław Zasuń z urzędu gminy. 

Na tę inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 310 tys. zł. Pozostałą część 
środków pokryje ze swojego budżetu.

Na początku listopada urzędnicy rozstrzygnęli również przetarg 
na wykonanie oświetlenia wzdłuż wspomnianych arterii. O wy-
konawstwo ubiegały się cztery firmy. Finalnie zwyciężyła olkuska 
spółka Etec, która zaoferowała kwotę 78 tys. zł.

Adrian Biel

portowano je dwoma strażackimi pojazdami. Oprócz stricte rze-
czowych, mieszkańcy przekazali również ponad 450 zł zebranych 
środków pieniężnych.

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 
tak aktywnie zaangażowały się w naszą lokalną zbiórkę. Przede 
wszystkim dyrektorom szkół i wspaniałej młodzieży. Nie mogę 
tutaj zapomnieć również i o strażakach, którzy zajęli się logistyką 
i transportem darów - mówi Piotr Juszczyk, włodarz gminy.

Na terenie gminy Mstów zbiórka odbyła się w trzech szkołach. 
W akcji uczestniczyły dzieci ze Mstowa, Jaskrowa i Krasic oraz 
przedszkolaki z Siedlca. Nie do przecenienia była również rola 
jaką odegrali lokalni harcerze oraz zuchy, którzy zbierali pienią-
dze oraz zajęli się pakowaniem darów i ich przygotowaniem do 
transportu.

- Każdy, nawet najmniejszy gest dobrej woli okazany naszym 
rodakom na Kresach ma ogromne znaczenie. Nasi mieszkańcy 
już od wielu lat aktywnie włączają się tę akcję pomocy. Dziękuję 
wszystkim, a przede wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, 
bez których wielkiego zaangażowania trudno byłoby tak sprawnie 
wszystko zorganizować - komentuje wójt gminy Tomasz Gęsiarz.

Natomiast w Przyrowie oprócz publicznej placówki z tej miej-
scowości, dary popłynęły również ze szkoły z Zalesicach, gdzie 
zbiórkę koordynował Szkolny Klub Wolontariatu. Podziękowania 
wszystkim złożyła dyrektor placówki, a jednocześnie przewodni-
cząca rady gminy Maria Stępień.

- Dziękuję rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły za dobre 
serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za 
wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinte-
resowną pomoc i życzliwość okazaną podczas akcji charytatyw-
nej pomocy rodakom na Kresach - napisała na profilu facebo-
ok’owym.

REKLAMA

LELÓW

SZUKAJĄ CHĘTNYCH DO PREZENTACJI SWOICH PRODUKTÓW PODCZAS
ŚWIĄTECZNEGO JARMARKU

22 grudnia w Lelowie odbędzie się czwarta edycja Jarmarku 
Bożonarodzeniowego. Przedsięwzięcie, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zorganizowane zostanie na terenie targowiska przy 
ulicy Koniecpolskiej.

Jak przekonują pracownicy tamtejszego urzędu gminy, przygoto-
wywane przez nich wydarzenie to dobra okazja do nabycia całej 
gamy produktów regionalnych i świątecznych, a także niebanal-
nych prezentów gwiazdkowych. 

- Do udziału w jarmarku zapraszamy producentów wyrobów 

Adrian Biel

świątecznych, rękodzieła, pszczelarzy, wytwórców regionalnych, 
artystów ludowych, wytwórców porcelany, producentów słody-
czy, ale także małą gastronomię - zachęcają.

Co ważne, wszyscy wystawcy mają zapewniony bezpłatną prze-
strzeń. Jedyne co muszą zrobić, to zapoznać się z regulaminem 
dostępnym na stronie gminy oraz najpóźniej do 6 grudnia dostar-
czyć urzędnikom wypełnioną kartę zgłoszeniową.

- W zgłoszeniu należy dokładnie opisać jaki asortyment będzie 
prezentowany podczas jarmarku i określić zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Każdy boks będzie posiadał odpowiednie 
przyłącze. Wystawcy we własnym zakresie muszą jedynie zapew-
nić sobie krzesła, stoły oraz ewentualny inny sprzęt potrzebny do 
ekspozycji - informują.



PRZYSTAJŃ

DRUHOWIE Z PRZYSTAJNI 
POWIĘKSZYLI SWOJĄ FLOTĘ

16 listopada strażacy z miejscowej OSP odebrali nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy. 

Pieniądze na zakup auta marki volvo pochodzą z budżetu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Urzędu Gminy Przystajń. 

- O przyznanie samochodu mocno zabiegał poseł Szymon Giżyń-
ski - informuje Grażyna Matyszczak, dyrektor biura parlamenta-
rzysty. 

Nowe volvo to już czwarty samochód ratowniczo-gaśniczy, jaki 
w tym roku trafił do strażaków z terenu powiatu kłobuckiego.

Adrian Biel, fot. Bocar

KŁOBUCK

ZAKUPILI AMBULANS

Zespół ratownictwa medycznego przy zespole Opieki Zdrowot-
nej w Kłobucku otrzymał nową karetkę.

Pojazd używany będzie do transportu poszkodowanych i cho-
rych niewymagających intensywnego nadzoru, transportu mię-
dzy szpitalnego lub przewozu krwi. Kosztował niemal 270 tys. zł, 
a celowej dotacji udzielił również powiat kłobucki.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku 

MIEDŹNO

NIE ŻYJE SKARBNIK GMINY MIEDŹNO. 
SAMORZĄDOWIEC PRZEGRAŁ WALKĘ
Z CHOROBĄ

W wieku 48 lat zmarł Andrzej Kluczny. Przez szesnaście 
lat zasiadał w radzie gminy, a od ubiegłorocznych wyborów 
samorządowych był radnym powiatowym. Osierocił trójkę 
dzieci. 

Kluczny był absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Od 
1998 roku aktywnie działał w lokalnym samorządzie, gdzie 
przez cztery kolejne kadencje, aż do roku 2014, pełnił man-
dat radnego reprezentując sołectwo Ostrowy. W 2015 roku 
wójt Piotr Derejczyk powierzył mu funkcję skarbnika gminy. 
W roku 2018 roku z okręgu obejmującego gminy Miedźno 
i Popów wybrany został do Rady Powiatu Kłobuckiego. Był 
szefem powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości.

Jak podkreślają pracownicy urzędu gminy, Andrzej Klucz-
ny przykładał ogromną wagę do dziedzictwa historycznego 
okolicy, z którą był związany. W ich relacji pełnione funkcje 
realizował niezmiennie z wielkim zaangażowaniem i poświę-
ceniem. Na okres jego działalności przypadł okres zwiększo-
nej aktywności inwestycyjnej gminy, jak na przykład budo-
wa kanalizacji sanitarnej czy modernizacja budynków szkół 
w Ostrowach nad Okszą i Miedźnie. Aktywnie wspierał tam-
tejsze OSP.

- Dopóki mógł, starał się przygotowywać nowe projekty i za-
dania. Był człowiekiem niezwykle koleżeńskim i życzliwym. 
Pozostawił po sobie trudną do zastąpienia pustkę - wspomi-
nają zmarłego koledzy z pracy.

Pogrzeb samorządowca miał miejsce 22 listopada w Ostro-
wach nad Okszą.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Miedźno
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KŁOBUCK

KIEDYŚ BYŁA TAM KUCHNIA. TERAZ W JEJ MIEJSCE POWSTAJE 
ZAKŁAD FIZJOTERAPII

Dobiega końca modernizacja Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku. 
Inwestycja wchodzi właśnie w ostatni etap. Po przebudowie 
obiekt będzie dysponował powierzchnią liczącą około 500 m2. 

Zakład powstaje w miejscu, w którym pierwotnie znajdował się 
budynek starej kuchni. Prowadzona rozbudowa pozwoli perso-
nelowi placówki świadczyć zdecydowanie szerszy zakres usług 
rehabilitacyjnych. Przede wszystkim stworzy przestrzeń umożli-
wiającą rozszerzenie oferty o nowe zabiegi, które dotychczas nie 
były proponowane. Według zapewnień inwestora ma także prze-
łożyć się na zwiększenie dostępności pacjentów do komplekso-
wych świadczeń zdrowotnych. 

Powstanie nowy oddział do prowadzenia kompleksowych zabie-
gów z zakresu krioterapii. Po zakończeniu przebudowy, te ofero-
wane do tej pory zostaną podzielone na grupy i rozmieszczone 
pod tym kątem w nowych pomieszczeniach.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku
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OGŁOSZENIE

KŁOBUCK

POŻEGNANO KAPITANA
ZYGMUNTA GRZYBOWSKIEGO

W połowie listopada na wieczną służbę odszedł kpt. Zyg-
munt Grzybowski. Miał 92 lata.

Zygmunt Grzybowski był zasłużonym działaczem społecznym 
oraz kombatantem. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa, 
a następnie prezesa honorowego Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych w Kłobucku.

W opinii przyjaciół i znajomych cechował go wielki patrio-
tyzm. Podczas II wojny światowej był więziony w obozie kon-
centracyjnym Auschwitz-Birkenau. Po wojnie zaangażował 
się między innymi w budowanie pomnika pamięci Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii w Mokrej. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz Złotym Medalem 
„Warszyc”.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

KŁOBUCK

RĘBIELICE SZLACHECKIE

OTWARTO CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

RĘBIELICE SZLACHECKIE TRACĄ SZKOŁĘ?  BUDYNEK
WYŁĄCZONO Z UŻYTKOWANIA

Zakończyła się gruntowna modernizacja budynku przy ulicy 
Harcerskiej 4a w Kłobucku. W odrestaurowanych pomieszcze-
niach będzie się mieścić Centrum Integracji i Aktywności Spo-
łecznej.

Uroczyste otwarcie gminnej inwestycji nastąpiło 28 listopada. 
Władze miasta wręczyły przedstawicielom kilkunastu organizacji, 
które będą miały tam mieć swoją siedzibę, klucze do przynależ-
nych im pomieszczeń.

Wykonawcą trwającego kilka miesięcy przedsięwzięcia była fir-
ma Batorex z Krzepic. Inwestycja pochłonęła 1,8 mln zł. Większą 
część tej kwoty pokryło unijne dofinansowanie. Gmina pozyskała 
bowiem na ten projekt ponad 1,5 mln zł.

W efekcie przebudowy oddano do użytku 267 m2 powierzchni, 
na której prowadzona będzie działalność o charakterze eduka-
cyjnym, integracyjnym i społecznym. Głównie z myślą o osobach 
bezrobotnych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym i za-
wodowym. Staże i praktyki, jak również indywidualne programy 
zatrudnienia socjalnego mają zwiększać ich potencjał rozwojowy, 

Do niecodziennej sytuacji doszło w jednej z miejscowości gminy 
Lipie. Z dnia na dzień wójt Bożena Wieloch zamknęła placówkę 
w Rębielicach Szlacheckich, gdyż decyzję o zakazie użytkowa-
nia budynku wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Kłobucku. Z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Jako oficjalną przyczynę podano fatalny stan instalacji elektrycz-
nej budynku. Szkoła, jako twór prawny, decyzją władz gminy od 
28 listopada zmieniła siedzibę na Lipie. Tam też uczniowie będą 
dowożeni zorganizowanym specjalnie w tym celu transportem.

O tym, że dzieci nie będą mogły uczęszczać do pobliskiej szkoły 
rodzice mieli się dowiedzieć 26 listopada. Niepokojące sygnały 
dotarły do nich wieczorem. Nazajutrz rano naocznie się potwier-
dziły, kiedy spotkała ich przykra okoliczność pocałowania klamki. 
Drzwi były zamknięte. Dzieci nie wpuszczono, lekcje się nie od-
były.

Do Lipia zjechali nagle parlamentarzyści wszystkich opcji poli-
tycznych, a sprawie tej poświęcono sporą część zwołanej nad-
zwyczajnej sesji rady gminy w dniu 28 listopada.

Rodzice mają pretensje do wójt Bożeny Wieloch, że w ten kontro-
wersyjny sposób po raz kolejny chce się doprowadzić do zamknię-
cia szkoły. Ponadto dziwią się sytuacji, że dla dzieciaków budynek 
jest wyłączony, a dyrektor z rodziną nadal w niej zamieszkuje. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Piotr Biernacki

podnosić kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy.

Jak podkreślali miejscy urzędnicy, ważnym elementem będzie 
również udzielanie uczestnikom wsparcia o charakterze terapeu-
tycznym, które mają pomóc zdobycie praktycznych, „życiowych” 
umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów osobi-
stych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany wła-
snego losu i umożliwiających codzienne funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie.

WYPRZEDZAŁ NA SKRZYŻOWANIU, SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ. 
TERAZ SPRAWDZAJĄ CZY NIE ZAŻYWAŁ 

Wiele wskazuje na to, że kierowca, który doprowadził do koli-
zji z innym pojazdem był pod wpływem substancji psychoak-
tywnych. Jeśli badania krwi ostatecznie potwierdzą zawartość 
narkotyków w jego organizmie, grozi mu nawet kara więzienia.

24 listopada w centrum Wręczycy Wielkiej doszło do groźnego 
wypadku. Kierujący volkswagenem golfem 19-latek, wyprzedając 
na skrzyżowaniu spowodował kolizję z renault. Z ustaleń funkcjo-
nariuszy drogówki wynika, że kierowca najpierw uderzył w pra-
widłowo skręcające w ulicę Mickiewicz renault, a następnie zaha-
czył o sygnalizator świetlny.

Adrian Biel
Obu uczestników zdarzenia policjanci sprawdzili pod kątem 
trzeźwości. Badanie alkomatem dało jednoznaczny wynik, iż za-
równo 19-letni kierowca golfa, jak i 41-letni właściciel renault nie 
pili alkoholu zanim siedli za kółkiem. W przypadku sprawcy kolizji 
policjanci postanowili jednak przeprowadzić dodatkowe badanie 
na obecność narkotyków. 

Mobilne urządzenie, za pomocą którego przebadano ślinę mło-
dego kierowcy wykazało, iż zażywał on amfetaminę i marihuanę. 
Mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy i przewieźli na badanie 
krwi. Jeśli jego wynik potwierdzi obecność zabronionych sub-
stancji w organizmie 19-latka, mężczyzna usłyszy zarzuty. Wów-
czas grozić mu będzie kara grzywny, orzeczenie zakazu prowa-
dzenia pojazdów, a nawet kilkuletni pobyt w zakładzie karnym.

– Ten lokal jest w tym samym budynku. Czy tam nie ma zagroże-
nia z powodu złej instalacji elektrycznej? – dociekali na jednym 
ze spotkań.

Włodarz gminy twierdzi z kolei, że nie miała innego wyjścia, 
gdyż decyzja PINB ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, 
a nie podejmie ryzyka narażania bezpieczeństwa osób mogących 
w niej przebywać. O decyzji słownej PINB sama miała zostać po-
informowana około godz. 16 w dniu 26 listopada. O tym, co się 
stanie z placówką zadecyduje właśnie ta instytucja.

- Nadzór budowlany wyłączył szkołę z użytkowania i to jest fakt. 
Decyzja słowna, ustna jest decyzją równorzędną do decyzji na 
piśmie. Dotąd dopóty nie wypowie się nadzór budowlany, w tej 
kwestii nie zmienię decyzji co do uczenia się dzieci w tej szkole. 
To jest moja odpowiedzialność i moja decyzja. I nikt z państwa nie 
podjąłby decyzji innej – argumentowała Bożena Wieloch na sesji 
rady gminy. - Jeżeli nadzór mówi, że obiekt zagraża życiu, zdro-
wiu, bezpieczeństwu dzieci to nie ma innej opcji. Jeżeli będzie 
z nadzoru napisane, że dzieci będą mogły się uczyć to w porząd-
ku. Dzieci przychodzą, nie ma żadnego problemu – dodawała.

W Rębielicach Szlacheckich uczyło się niewiele ponad siedem-
dziesięcioro dzieci. Klasy niejednokrotnie łączono. Mała licz-
ba uczniów generuje dla gminy spore wydatki. A jak wiadomo, 
oświata to obecnie olbrzymie koszty dla samorządów. Dopłacają 
one grube miliony do tego, co otrzymują w ramach subwencji. 
A skoro demografia jest niekorzystna i liczba uczniów spada, to 
gminy zaczynają mieć spory ból głowy z tego powodu.

Przed czterema laty zresztą były już próby wykreślenia rębielic-

kiej szkoły z mapy placówek oświatowych. Ten ruch zablokowali 
rodzice. Ostatnio radni mieli się z kolei zastanawiać nad obni-
żeniem rangi placówki i pozostawieniu w niej wyłącznie oddzia-
łów nauczania początkowego oraz przedszkola. Starsi zaczęliby 
uczęszczać do Lipia. Tak miałoby być od nowego roku szkolnego. 
W świetle ostatnich wydarzeń opcja ta jest już raczej mało aktu-
alna.

Faktem jest, że budynek szkoły od wielu lat nie był remontowany. 
Przynajmniej w stopniu, do którego zobowiązują obecne standar-
dy. Wymaga nakładów, ale decyzja w tej sprawie leży już w gestii 
rady gminy, która musi znaleźć na ten cel pieniądze. Zapewne 
niemałe. Mieszkańcy Rębielic Szlacheckich raczej nie dadzą się 
przekonać i będą walczyć. Również  dlatego, że wokół szkoły to-
czy się życie społeczne i kulturalne wsi.

Wypada jedynie zadać pytanie, gdzie były władze gminy i odpo-
wiednie służby przed rozpoczęciem roku szkolnego, skoro dość 
powszechnie znany był nie najlepszy stan placówki? Jak zbadano 
wtedy, i kiedy, bezpieczeństwo obiektu? Elektryka z dnia na dzień 
się przecież chyba nie popsuła? W całej tej urzędowej awanturze 
najbardziej poszkodowane są niestety dzieci, które naraża się na 
niepotrzebny stres.
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ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ. NA REALIZACJĘ NAJCIEKAW-
SZYCH ZAREZERWOWANO 350 TYSIĘCY ZŁOTYCH

JEST OKAZJA, BY SKORZYSTAĆ
Z BEZPŁATNYCH KURSÓW

REMONT JUŻ ZAKOŃCZONY, 
WKRÓTCE OTWARCIE

KOLEJNA EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU FOTO.
TO OKAZJA, BY POKAZAĆ CIEKAWE MIEJSCA BLACHOWNI

POMÓŻ ZWIERZAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ. STRAŻACY ORGANIZUJĄ ZBIÓRKĘ

Do 7 grudnia można składać propozycje projektów zadań do 
przyszłorocznego Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Do rozdysponowania jest taka sama pula środków co w ubie-
głym roku. O tym, jakie przedsięwzięcia zostaną finalnie zreali-
zowane zadecydują mieszkańcy w głosowaniu.

Budżet obywatelski, inaczej nazywany partycypacyjnym, to pro-
ces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach 
publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżeto-
wego. Tegoroczna edycja wystartowała 8 listopada i podobnie jak 
w poprzednim sezonie rozpoczęła ją akcja informacyjna, która 
potrwa do 10 grudnia. 

- Natomiast swoje propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać do 7 
grudnia. Dwa kolejne dni rezerwujemy sobie na weryfikację zgło-
szonych zadań - informuje Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów, zgodnie z harmo-
nogramem przygotowanym przez miejscowych urzędników, ma 
nastąpić 10 grudnia. Dzień później z kolei rozpocznie się głoso-
wanie. Wszyscy zainteresowani będą mieli tydzień na wskazanie 
tych propozycji, które ich zdaniem są najciekawsze. 

- To, które zadania zostaną włączone do realizacji w przyszło-
rocznym budżecie ogłosimy 20 grudnia - dodaje Głuszko.

Łączny ich koszt nie może przekroczyć 350 tys. zł. Tak kształtu-
je się całość środków zarezerwowanych w gminnej kasie z prze-

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Pixabay

znaczeniem na budżet obywatelski w przyszłym roku. Jak będzie 
wyglądał ich podział? Projekty lokalne podzielone zostały na Bla-
chownię jako całość miejskiej struktury oraz poszczególne sołec-
twa. 

- Bazę wyjściową stanowi kwota 20 tys. zł. Do tego dojdą środki 
podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców - podkreślają 
urzędnicy.

Co oczywiste, największa pula przypada Blachowni. Łącznie na 
zadania w dzielnicach przewidziano w sumie 172 tys. zł. Drugie 
w kolejce są Łojki z kwotą 42 tys. zł, a trzecie Cisie. W tym sołec-
twie będzie można zrealizować wskazane inwestycje na niemal 
31 tys. zł. Blisko 30 tys. zł przypadnie na inicjatywy w Wyrazowie. 
Listę zamyka Konradów z kwotą prawie 28 tys. zł, a także Stara 
i Nowa Gorzelnia. Tutaj odpowiednio trafi 24,7 tys. zł i 22,6 tys. zł. 

Każdy kto chce zgłosić swój projekt musi uzyskać podpis przynaj-
mniej jednej osoby popierającej, nie będącej jednocześnie wnio-
skodawcą. Niewątpliwie całą procedurę znacznie uprości możli-
wość składania wniosków przez dedykowaną stronę konsultacje.
blachownia.pl. Wcześniej warto zapoznać się ze znajdującą się 
tam instrukcją.

Za pomocą wspomnianej witryny będzie można także głosować. 
To oczywiście nie jedyna opcja, gdyż głos na poszczególne za-
dania będzie można oddać również w wyznaczonych przez bur-
mistrz Sylwię Szymańską lokalnych punktach konsultacyjnych, 
jak i listownie wysyłając korespondencję na adres urzędu miej-
skiego.

Gmina organizuje ostatni cykl szkoleń w ramach projektu 
„E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. 
Jedynym warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 lat.

Tematyka szkoleń obejmuje problematykę finansów i transakcji 
w internecie, działalności w sieciach społecznościowych czy też 
rolnictwa. Swoje kompetencje cyfrowe będą mogli rozwijać także 
zainteresowani tworzeniem własnych stron internetowych, kul-
turą czy rozwijaniem w sieci swojego biznesu.

- Szkolenia odbędą się w trzech terminach. 5-6 grudnia, 11-12 
grudnia oraz 18-19 grudnia. Finalnie kursanci zdobędą umiejętno-
ści, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, 
w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-admi-
nistracji - zachęca Paulina Głuszko z urzędu miejskiego. 

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami więcej szczegółów 
uzyskają pisząc na adres promocja@blachownia.pl lub dzwoniąc 
pod numer  34 327 04 09 wew. 122.

Na 7 grudnia planowane jest uroczyste otwarcie Centrum Ak-
tywności Obywatelskiej. W budynku mieszczącym się przy ulicy 
Sienkiewicza 16 swoją siedzibę znajdą organizacje pozarządowe. 

Jak przekonują władze Blachowni, obiekt będzie wykorzystywany 
przez stowarzyszenia aktywnie działające na terenie gminy. To 
tam ulokowane zostanie koło emerytów i rencistów, a także go-
spodyń wiejskich czy klub seniora. Na swoje stałe miejsce w bu-
dynku mogą liczyć także kombatanci, osoby niepełnosprawne 
oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Centrum Aktywności Obywatelskiej zostało wyposażone ponad-
to w dwie duże sale, które posłużą do organizacji różnej maści 
spotkań, warsztatów czy choćby wystaw. W środku zadbano też 
o stworzenie nowoczesnego zaplecza kuchennego. 

- CAO jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a jego głów-
nym zadaniem będzie wspieranie rozwoju i inicjatyw społecznych. 
Chciałabym, aby to było dobre i twórcze miejsce dla każdego 
mieszkańca naszej gminy - podkreśla burmistrz Sylwia Szymańska. 

W ubiegłym roku w konkursie wzięła udział ponad setka uczest-
ników. Za dwa tygodnie okaże się, jak będzie w tym sezonie. Do 
10 grudnia pasjonaci fotografii mogą nadsyłać swoje prace obra-
zujące zmiany zachodzące w miejskiej przestrzeni.

Organizatorem tego wydarzenia już po raz trzeci jest Towa-
rzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni, a patronat nad nim 
tradycyjnie objęła burmistrz Sylwia Szymańska. Choć uczestnic-
two nie zostało ograniczone tylko do mieszkańców gminy, gdyż 
w konkursie może wziąć udział każdy chętny, to już sama tematy-
ka dotyczy wyłącznie Blachowni. 

- Zależy nam na tym, by autorzy zdjęć pokazali za ich pośred-
nictwem dostrzegalne zmiany jakie zaszły w samej Blachowni. 

Ochotnicza Straż Pożarna z Blachowni zainicjowała akcję, która 
ma za zadanie wesprzeć zwierzęta z częstochowskiego schroni-
ska. Pomysłodawcy liczą na to, że w przedsięwzięcie aktywnie 
włączą się mieszkańcy.

Kacper i Przemek to druhowie aktywnie służący lokalnej spo-
łeczności. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba ratować życie, zdrowie 
i dobytek. Kilkukrotnie zdarzyło im się także wspierać organi-
zacje działające na rzecz czworonogów. Tym razem postanowili 
zadziałać samodzielnie. Jak podkreślają, mają nadzieję, że ich ini-
cjatywa nie tylko wypali, ale także będą ją co sezon kontynuować. 

- Chcemy pomóc podopiecznym schroniska dla zwierząt przy 
ulicy Gilowej w Częstochowie przetrwać zimę. Z tego względu 
zachęcamy mieszkańców gminy do wsparcia naszej akcji. Do 15 
grudnia zbieramy karmę, żwirki, miski, kuwety, koce, poduszki 
kołdry, ale także zabawki - mówi Kacper Szwarlik.

Wspomniane rzeczy można przynosić do strażnicy w Blachowni 
w soboty, w godz. od 15 do 18 oraz w niedzielę pomiędzy 13 a 15. 

- Gdyby ktoś nie mógł akurat w tym czasie, to ewentualnie może 
je dostarczyć w inne dni, ale prosimy wcześniej o kontakt telefo-
niczny pod numerem 508 362 992 lub 531 389 015 - dodaje druh.

Chodzi nie tylko o zmiany architektoniczne, ale również przyrod-
nicze, turystyczne, sportowe czy choćby te związane z szeroko 
pojętą kulturą - mówi Katarzyna Małasiewicz, prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni. 

Konkursowicze mogą zgłosić maksymalnie dwie fotografie wy-
konane w dowolnej technice. Odbitki nie mogą być mniejsze niż 
format 15 x 20 centymetrów. Do zdjęć trzeba będzie dołączyć kar-
tę zgłoszeniową, na której należy umieścić imię i nazwisko, wiek 
oraz numer swojego telefonu. Taki komplet musi trafić do biura 
podawczego urzędu miejskiego.

Najpóźniej do 15 grudnia jury oceni prace i przyzna nagrody 
w trzech kategoriach wiekowych. Wszystkie zdjęcia będzie moż-
na później obejrzeć w trakcie wystawy pokonkursowej. Dodatko-
we informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 513 
066 536 lub wchodząc na stronę internetową magistratu.



MIESZKAŃCY UCZCILI 101. ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

     GMINA SPRZEDAJE DZIAŁKĘ. 
MOŻE TO ZRODZIĆ PROBLEMY DLA 
MIESZKAŃCÓW ULICY RZECZNEJ

Na ostatniej sesji gminni radni podjęli uchwałę o sprzedaży 
jednej z samorządowych nieruchomości. Nie było jednak jedno-
myślności, bo jak podnosili radni klubu „Dla Kamienicy Polskiej”, 
zbycie tego zasobu majątku może stworzyć szereg problemów 
dla mieszkańców ulicy Rzecznej. Ostatecznie przy czterech gło-
sach sprzeciwu, gremium zatwierdziło projekt zgłoszony przez 
władze gminy.

22 listopada odbyła się wizja lokalna na terenie działki, jak rów-
nież spotkanie z mieszkańcami wspomnianej ulicy. Również i oni 
mają sporo obiekcji. Zgodnie ze stanem, który zastano, teren jest 
zaniedbany i zarośnięty, a ponadto stanowi on miejsce rozlewiska 
naturalnego cieku wodnego, który przepływa za zabudowaniami 
ulicy Rzecznej.

- Właściciele sąsiednich działek, na których zlokalizowane są 
stacja obsługi i stacja paliw podnieśli znacznie teren przez co 
stworzyli wał i w okresie podniesionego stanu wody dochodzi do 
zalewania posesji. Uważamy, że sprzedaż tej nieruchomości spo-
woduje utratę całkowitej kontroli nad jej wykorzystaniem, a za-
rośnięte koryto cieku oraz niedrożny przepust pod DK1 potęgują 
zagrożenie zalaniem mieszkańców z ulicy Rzecznej - argumentu-
je radny Michał Otrębski.

Jak podnosi, mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali uwagi w urzędzie 
gminy, ale nie było właściwej reakcji.

- Chcieliśmy, aby gmina podjęła działania, by teren jak najszybciej 
uporządkować w tym udrożnić koryto oraz przepusty pod DK1. 
Przedmiotową działkę oraz koryto cieku wodnego należałoby 
oczyścić, uporządkować, tak aby stworzyć naturalne rozlewi-
sko w okresach wzmożonych opadów. Nasz klub radnych wniósł 
o zdjęcie uchwały z porządku obrad, jednak bezskutecznie - do-
daje radny.

Piotr Biernacki

Mszą za ojczyznę rozpoczęto tegoroczne obchody związane z 11 
listopada w Osinach.

Nabożeństwo, które poprowadził ks. Jacek Kurczaba, proboszcz 
tamtejszej parafii, uświetnił występ miejscowej młodzieży. W jego 
trakcie uczniowie wykonali szereg znanych pieśni patriotycz-
nych. Po zakończeniu eucharystii wszyscy udali się na plac szkol-
ny, gdzie odśpiewany został hymn państwowy, a dzieci zaprezen-
towały okolicznościowy program artystyczny.

- W przemówieniu z 29 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wygło-
sił odezwę, w której mówił o szczęściu i radości, które odczuwał 

Adrian Biel, fot. Karolina Kołodziejczyk
witając swoich podkomendnych jako żołnierz wolnej, zjednoczo-
nej Polski - przypomniał w swoim wystąpieniu postać marszałka 
radny Michał Otrębski. - Ta wolność i to zjednoczenie nie mogło 
się zdarzyć bez jednej bardzo ważnej rzeczy, o której Piłsudski 
wspominał w tym samym przemówieniu. Cnocie wspólnego dzia-
łania, współżycia z całym otoczeniem - podkreślał samorządo-
wiec.

Głos zabrała również sołtys Grażyna Ponicka, która na zakoń-
czenie spotkania wspólnie z radnym Otrębskim zasadziła Osiński 
Dąb Pamięci. Jak podkreślali organizatorzy uroczystości, posa-
dzone drzewo stanowi wyraz uhonorowania żołnierzy poległych 
w walce o niepodległość.

REKLAMA
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POBIEGNĄ W SZCZYTNYM CELU. MIESZKAŃCY GARNKA
CHCĄ POMÓC 13-LATCE WYGRAĆ ZE ŚMIERTELNĄ CHOROBĄ

„SENIORITKI” W SERCACH MAJĄ MAJ. WŁAŚNIE WYTAŃCZYŁY 
DRUGIE MIEJSCE NA FESTIWALU W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

PRZESZKOLILI ZAANGAŻOWA-
NYCH W DZIAŁALNOŚĆ ORGANI-
ZACJI POZARZĄDOWYCH

Pod koniec listopada w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kłom-
nicach odbyło się szkolenie dla działających w trzecim sekto-
rze. Inicjatywa powstała w kooperacji z Jurajskim Ośrodkiem 
Wsparcia Ekonomii Społecznej, działającym przy Agencji Roz-
woju Regionalnego w Częstochowie.

Uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się między innymi o for-
mach wsparcia w ramach JOWES czy możliwościach, a przede 
wszystkim źródłach zewnętrznego finansowania dla organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych. Prelegenci przedstawili 
zakres aktualnych konkursów i zaprezentowali zasady składania 
wniosków. Podczas szkolenia odbyły się także praktyczne warsz-
taty z wypełniania nowych wzorów ofert i sprawozdań dotyczą-
cych zlecania i realizacji zadań publicznych.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

W KŁOMNICACH
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Adrian Biel, fot. Pixabay

7 grudnia w gminie odbędzie się „I Bieg Po Zdrowie”. Wyda-
rzenie ma za zadanie propagować zdrowy i aktywny styl życia. 
Przedsięwzięcie ma także stać się okazją do tego, by wesprzeć 
uczennicę miejscowej szkoły w jej walce z nowotworem. 

Organizatorem biegu jest UKS Akademia Sportu z Garnka. Jak 
podkreślają wolontariusze zaangażowani w jego przygotowanie, 
impreza ma charytatywny charakter. 

- Całkowity zysk, jaki uda się zgromadzić podczas imprezy, prze-
znaczony zostanie na leczenie Zuzanny Cudak - mówi Katarzyna 
Bartnik, jedna z organizatorek. 

Całość rozpocznie się o godz. 10.30. To wtedy też będzie można 
zgłosić swoją chęć uczestnictwa. By wziąć udział w biegu należy 
za przynajmniej 10 zł wykupić pakiet obejmujący numer starto-
wy, okolicznościową czapkę, posiłek regeneracyjny, wodę i medal 
za ukończenie biegu, który każdy tego dnia później otrzyma. Jak 
informują organizatorzy, pakietów przygotowali równą setkę, ale 
udział w zawodach może wziąć nieograniczona liczba osób. Je-
dynym warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przekazanie do 
puszki darowizny na rzecz 13-latki.

Kwadrans przed godz. 12.00 odbędzie się rozgrzewka i odprawa 
techniczna. Pierwsza konkurencja wystartuje w samo południe. 
Biegacze spotkają się na ulicy Południowej skąd ruszą w kierunku 
Dąbek. Pobiegną ulicą Mościcką, Rzeczną oraz duktem leśnym. 
Zarówno w przypadku zmagań w ramach nordic walking, jak 
i głównego biegu, zawodnicy będą mieli do pokonania pięciokilo-
metrowy odcinek. W przypadku młodszych roczników będzie to 
odpowiednio tysiąc, sześćset i dwieście metrów. 

- Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę, miłe nie-
spodzianki oraz różne pyszności. Pozytywna, zaangażowana 
ekipa organizatorów oraz wolontariuszy zadba o bezpieczeń-
stwo i sportową rywalizację. Wspólnie zapracujemy na wspaniałe 
wspomnienia oraz powrót do zdrowia przesympatycznej Zuzi. 
Dobro powraca. 7 grudnia biegamy, maszerujemy, kibicujemy 
i pomagamy - zachęca z kolei Tomasz Sojda, sołtys z sąsiednich 
Karczewic.

Jeden z partnerów wydarzenia obiecuje ekstra premię za wspólny 
sukces.

- Jeśli uczestnicy przebiegną łącznie minimum 50 kilometrów, to 
z naszej strony do puszki dla Zuzi trafi dodatkowe 500 zł - dekla-
ruje Kamil Klicz, przedsiębiorca i właściciel składu budowlanego 
PSB Mrówka z Garnka.

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

20 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Ka-
miennej odbyła się piąta edycja Festiwalu Tańca Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Świetnie zaprezentował się tam działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach zespół „Senio-
ritki”. To kolejny ich sukces.

Panie ustąpiły miejsca na podium tylko Formacji Tanecznej „Gra-
cja” z Mielca. Trzecie miejsce jury przyznało natomiast Grupie 
Tanecznej „Flow” z Lublina.

Ideą tej imprezy jest stworzenie możliwości zaprezentowania do-
robku artystycznego słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku, jak również integracja środowiska artystycznego, rozwijanie 
wrażliwości estetycznej seniorów poprzez bezpośredni kontakt 
z kulturą, jak i sama popularyzacja tańca.

– Zespół zaprezentował się w dwóch tańcach – sambie i walcu. 
Poziom przeglądu był bardzo wysoki, a zespoły tam występujące 
przybyły z rożnych miejsc naszego kraju, między innymi z Lu-
blina, Mielca czy okolic Gdańska. Emocje były do samego końca 
i trzymały w napięciu, aż do ogłoszenia wyników przez jury. Jest 
to kolejne miejsce na podium na skarżyskiej scenie, ponieważ rok 
temu zespół zajął tam pierwsze miejsce – mówi Katarzyna So-
snowska, dyrektor GOK-u.

Grupa, która działa od czterech lat, powstała z inicjatywy Anny 
Dzionek i Ewy Eliasz. Na początku w jej skład weszły, poza zało-
życielkami, również Halina Zając, Zuzanna Jaśkiewicz, Hanna Go-
nera, a nieco później dołączyły Teresa Gonera–Tuzinowska, Anna 
Dumańska, Ela Bekus, Sabina Wróbel i Krystyna Całus. Instruk-
torem jest Piotr Ozga, tancerz i instruktor zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”.

KŁOMNICKI GOK ZAPRASZA
NA BOŻONARODZENIOWY
JARMARK

8 grudnia odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Bożonarodze-
niowego w Kłomnicach. Jak co roku będzie to świetna okazja 
zarówno dla wystawców, którzy chcą zaprezentować swoje pro-
dukty, jak i dla odwiedzających, by mogli skorzystać z okazji do 
przedświątecznych zakupów. 

Kłomnickie wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz 
przedświątecznych imprez organizowanych na terenie powiatu 
częstochowskiego. Daje możliwość do zaprezentowania wyro-
bów rękodzieła, lokalnych produktów, ale i tradycji czy obrzędów 
bożonarodzeniowych, które są udziałem rodzimych grup arty-
stycznych i kół gospodyń wiejskich.

W ten dzień swój finał będzie miał również konkurs „Anioły 
i Pierniki”. Jest on adresowany do wszystkich - zarówno dzie-
ci, młodzieży, jak i dorosłych - którzy mają amatorską smykałkę 
do wytwórstwa wyrobów piekarniczych. Inicjatywa ma na celu 
przede wszystkim kształtowanie wśród uczestników idei niesie-
nia pomocy i umiejętności dzielenia się choćby najmniejszym do-
brem. Wszystkie zgłoszone na konkurs prace będą wystawione 
na sprzedaż, a dochód z przedsięwzięcia pomoże zakupić paczki 
żywnościowe dla najbardziej potrzebujących z całego powiatu.

Bogaty program ściąga każdego roku do miejscowej hali spor-
towej prawdziwe tłumy mieszkańców. Przy takich okazjach nie 
brakuje także degustacji wybornych potraw i konkursów kulinar-
nych. W ubiegłym roku prym wiódł barszczyk z uszkami, a jako 
miejscowy rarytas zaserwowano gościom bigos myśliwski.

Piotr Biernacki
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RADNI SCHOWALI GŁOWY W PIASEK. 
SWOJĄ DECYZJĄ WPĘDZAJĄ FINANSE 
GMINY W DUŻE KŁOPOTY

     WĘDKARZE Z KONOPISK
ZAKOŃCZYLI SEZON

Adrian Biel, fot. Shutterstock

Adrian Biel, fot. Pixabay

Czy to w obawie przed reakcją mieszkańców większość radnych 
nie zaakceptowała zaproponowanej przez władze Konopisk 
podwyżki cen za odpady komunalne? - Wpłynie to negatywnie 
na zbilansowanie przyszłorocznego budżetu - alarmuje wójt 
Jerzy Żurek, podkreślając, że w świetle prawa gmina nie może 
dokładać do śmieci.

Od momentu kiedy w lipcu 2013 roku weszły w życie przepisy 
regulujące kwestie związane z utrzymaniem czystości i porządku 
w gminach, tematyka ta budzi ogromne kontrowersje. Ówcze-
sna nowelizacja prawa w tym zakresie zrodziła szereg kłopotów, 
z którymi dziś borykać się muszą wszystkie polskie samorządy.

Nie inaczej jest w tutejszym, gdzie podczas niedawnej sesji rady 
gminy największe emocje wzbudziła propozycja zmiany stawki 
za gospodarowanie odpadami. Włodarz Konopisk zawnioskował 
o podwyżkę dotychczasowej opłaty za każdą osobę w gospodar-
stwie domowym o 3,5 zł w przypadku śmieci poddanych segrega-
cji i 7 zł za odpady niesegregowane.

- Od stycznia do października z budżetu gminy dopłaciliśmy 
do śmieci już ponad 570 tys. zł przy stawce 14,5 zł za osobę je-
śli chodzi o śmieci segregowane i 30 zł za osobę przy śmieciach 
niesegregowanych. Środki na dopłatę do gospodarki śmieciowej 
pochodzą z dochodów własnych gminy, która w świetle obowią-
zującego prawodawstwa nie może dokładać do śmieci - tłumaczył 
Jerzy Żurek argumentując, że konieczność wprowadzenia pod-
wyżki podyktowana jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na 
ich wywóz.

Wspomniane postępowanie zakończyło się we wrześniu. Wpły-
nęły cztery oferty. Najniższą cenę zaproponowała częstochow-
ska spółka PBI, która koszty piętnastomiesięcznej usługi wyceniła 
na 2,23 mln zł. Najwyższa oferta była droższa o ponad 350 tys. 
zł. Tak wyceniają odbieranie i zagospodarowanie odpadów firmy 
z branży.

W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znacz-
ny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
W skali choćby samorządów skupionych w Śląskim Związku Gmin 
i Powiatów średnio od 50 do 60 proc. Już kilka miesięcy temu 
organizacja ta wydała stosowne oświadczenie w 
tej sprawie. Skąd takie kwoty? Powodem jest drastyczny wzrost 
kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli tym co 
dzieje się ze śmieciami, gdy przedsiębiorca za to odpowiedzialny 
odbierze je sprzed posesji.

- Wzrost wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych 
przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa 
świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpa-
dów. Niejednokrotnie winą za ten stan rzeczy obarcza się rady 
gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie. 
Niesłusznie. Pojawiające się zatem tu i ówdzie, najczęściej pod-
czas różnorakich sporów politycznych, argumenty, wedle których 
władze gminy zwiększają opłaty za śmieci w celu podratowania 
budżetu, są kompletnie nieprawdziwe - można przeczytać we 
wspomnianym  oświadczeniu ŚZGiP.

Samorządowcy wyliczają, że na te koszty wpływa głównie wzrost 
tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministerstwo Środo-

W drugiej połowie listopada w bezpośrednim sąsiedztwie zale-
wu Pająk odbyły się ostatnie w tym roku zawody wędkarskie.

W zmaganiach udział wzięło trzydziestu pięciu uczestników. 
Pierwsze miejsce zajął Sławomir Stawowczyk, który złowił lekko 
ponad 10 kilogramów ryb. Kolejny na podium był Henryk Jończyk. 
Waga pozyskanych przez niego okazów sięgnęła 5,7 kilo. Trzecie 
miejsce natomiast przypadło w udziale Mieczysławowi Opiłce. 
Wędkarz złowił blisko 2,8 kilograma ryb.

Do rąk całej trójki trafiły nagrody, które wręczyli przedstawiciele 
zarządu rodzimego koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Wszy-
scy pozostali mogli liczyć na poczęstunek w postaci barszczyku 
z kiełbasą. Jak podkreślają członkowie koła, w tym roku zalew zo-
stał zarybiony w ilości 960 kilogramów ryb.

wiska. Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną 
na wysypisku firma odbierająca odpady płaciła 74,26 zł. W tym 
roku to już 170 zł. Na kolejny rok opłata ta została ustalona na 
poziomie 270 zł za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie trzech lat 
jej wysokość wzrosła o 263 proc. Nie obyło się także bez wzro-
stu ceny energii - dla przedsiębiorców, średnio o około 50 proc. 
Kolejną przyczyną jest zwiększenie płacy minimalnej o około 12,5 
proc. w ciągu ostatnich trzech lat i planowany kolejny o 15,6 proc. 
w roku 2020 w stosunku do obecnego poziomu.

W Konopiskach zaproponowana stawka miała wzrosnąć średnio 
o 24 proc. To jednak nie przekonało radnych. Podczas głosowania 
nad projektem uchwały zaledwie czworo z nich opowiedziało się 
za przedstawionymi zmianami, siedmioro było przeciw, troje się 
wstrzymało. Jedna osoba nie pojawiła się tego dnia na sesji.

- To będzie miało swoje konsekwencje związane z wydatkami bu-
dżetowymi. Jako wójt muszę patrzeć na gminę całościowo tym 
bardziej, że to ja odpowiadam za gospodarkę finansową, podlega-
jąc jednocześnie procedurze kontroli finansów publicznych. Też 
wolałbym żeby mieszkańcy nie musieli ponosić wyższych opłat, 
ale żyjemy w określonych realiach. Ekonomia nie pozostawia złu-
dzeń i czasem jest brutalna. Na niezależny od nas wzrost opłat nie 
mamy wpływu - komentuje wójt Jerzy Żurek.

Przepisy w sposób jednoznaczny określają, że system gospodarki 
odpadami w każdej gminie musi być systemem samofinansują-
cym się. Innymi słowy, jeśli w wyniku przetargu ustalona zostanie 
kwota, za którą na przykład w danym roku przedsiębiorca bę-
dzie odbierał i zagospodarowywał odpady w gminie, to w dużym 
uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. 
Co ważne, gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do 
niego dopłacać. Podjęta przez miejscowych radnych decyzja ro-
dzi szereg komplikacji. Jakie dalekosiężne skutki przyniesie?

- To krótkowzroczne działanie. Wynik tego głosowania i podtrzy-
mywanie takiego stanowiska może się bezpośrednio przełożyć na 
konieczność zaciągania przez gminę kolejnych kredytów w celu 
pokrycia kosztów związanych z gospodarką odpadami w naszej 
gminie i wpłynąć na spowolnienie polityki inwestycyjnej - argu-
mentuje wicewójt Iwona Lisek.

To jednak nie koniec śmieciowej telenoweli. Z początkiem przy-
szłego roku ceny za przyjmowanie odpadów znacznie podniesie 
także składowisko w Młynku-Sobuczynie. Lokalne władze chcą 
przynajmniej w części zredukować wysokie koszta, dlatego pla-
nują zmiany regulaminu odbierania odpadów i zakup dodatko-
wych pojemników. Obecna stawka za tonę odpadów niesegrego-
wanych przyjmowanych na składowisku wynosi bez mała 443 zł. 
Od stycznia jednak lawinowo pójdzie w górę.

Z racji, iż matematyki się nie oszuka, podatek śmieciowy i tak 
będzie musiał wzrosnąć. Każdy kto rozumie mechanizmy funk-
cjonowania gospodarki wolnorynkowej nie ma co do tego żad-
nych złudzeń. Z drugiej strony urzędnicy zapowiadają, że w naj-
bliższym czasie wdrożą również działania związane z weryfikacją 
złożonych przez mieszkańców deklaracji. Jak podkreślają, celowe 
unikanie opłat za śmieci jest nieuczciwe wobec tych, którzy su-
miennie wnoszą należne opłaty.

- Na bieżąco prowadzona będzie windykacja zaległości od osób, 
które unikały terminowego uiszczania opłat - zapewniają.

     DROGOWCY PRZYGOTOWUJĄ 
SIĘ NA NADCHODZĄCĄ ZIMĘ
Adrian Biel, fot. Pixabay

Za utrzymanie ciągłej przejezdności gminnych dróg, ulic, par-
kingów, placów, skrzyżowań, rozjazdów i przystankowych wy-
sepek, w nadchodzącym sezonie zimowym odpowiadać będzie 
konsorcjum dwóch firm z Boronowa.

Spółka Hucz wraz ze swym partnerem firmą Domax zlecone 
przez urząd gminy zadanie realizować będzie z wykorzystaniem 
czterech specjalnych pługo-piaskarek, ciągnika kołowego z le-
mieszowym pługiem śnieżnym na wyposażeniu, równiarki oraz 
trzech pojazdów przystosowanych do załadunku śniegu.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie nie tylko do pełnienie stałych 
24-godzinnych dyżurów oraz bieżącego zwalczania śliskości, ale 
również patrolowania dróg i systematycznego odśnieżania gmin-
nych arterii oraz posypywania ich mieszanką piaskowo-solną. 
Przy bardzo dużych opadach śniegu konsorcjum będzie musiało 
także zapewnić jego wywożenie.

- W przypadku wystąpienia silnych opadów, zawiei czy zamieci 
śnieżnych, które mogą powodować powstanie zatorów drogo-
wych, najpóźniej w ciągu godziny od momentu poinformowania 
o takim stanie rzeczy przez nas, policję lub sołtysów, ich samo-
chody będą musiały ruszyć w teren - mówi wójt Jerzy Żurek.

W jaki sposób gmina zamierza weryfikować to czy prace są rzetel-
nie wykonywane? Jak przekonują miejscowi urzędnicy w bardzo 
prosty sposób. Co tydzień na ich biurka spływać będzie szczegó-
łowy raport z wydruków z GPS-ów aut wykorzystywanych w zi-
mowej akcji. Łączna długość dróg, jakie trzeba będzie utrzymać 
w należytym porządku sięga niemalże 68 kilometrów.



     WÓJT PRZYZNAŁ STYPENDIA
I NAGRODY SPORTOWE.
TRAFIŁY DO SIEDMIORGA
MŁODYCH OSÓB
Adrian Biel

Stypendia włodarza Konopisk dla uzdolnionych uczniów otrzy-
mały w tym roku trzy mieszkanki gminy. Czterem kolejnym 
osobom Jerzy Żurek przyznał nagrody w dziedzinie sportu.

Aleksandra Glondalska, Wiktoria Mańka i Zuzanna Nowak to 
dziewczęta, które na co dzień kształcą się w gminnych placów-
kach oświatowych. Za swoje osiągnięcia w edukacji otrzymały 
stypendia po 800 zł.

Pierwsza jest uczennicą szkoły w Konopiskach, a także laureatką 
konkursu z języka polskiego dla uczniów dotychczasowych gim-
nazjów z terenu województwa śląskiego. Może się także poszczy-
cić średnią ocen na poziomie 5,82.

Wiktoria Mańka na co dzień kształci się w szkole w Aleksandrii. To 
finalistka tego samego konkursu z języka ojczystego co wcześniej 
wspomniana koleżanka. W klasyfikacji rocznej uzyskała równie 
wspaniałą średnią, bo 5,71.

Trzecia z wyróżnionych to Zuzanna Nowak, uczennica podsta-
wówki w Konopiskach, a dla odmiany - laureatka konkursów 
przedmiotowych z chemii oraz z biologii. Podczas egzaminu 
ósmoklasisty zdobyła maksymalną ilość punktów z języka pol-
skiego i angielskiego. Średnia jej ocen sięga 5,65.

W kontekście osiąganych wyników sportowych na uznanie liczyć 
mogła natomiast czwórka młodych miłośników szachów, kolar-
stwa górskiego, lekkoatletyki i taekwondo. To Dawid Binek, Do-
minik Gondro, Adria Kołodziejczyk i Ksawery Pijet. W ramach na-
gród młodzież otrzymała gratyfikacje finansowe od 200 do 900 zł.
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Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek zaprasza na

Gminną Prezentację
Stołów Bożonarodzeniowych

15 grudnia 2019
godz. 16.30

Gminna Hala Sportowa w Konopiskach

W programie: 
. występy artystyczne

. degustacja świątecznych potraw
. kiermasz bożonarodzeniowy

. wspólne śpiewanie kolęd

Zapraszamy
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TOMASZ GĘSIARZ:

TO BYŁ BARDZO DOBRY ROK
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Z wójtem gminy Mstów rozmawiamy o minionych dwunastu mie-
siącach, o tym jak przez ten czas rozwinął się samorząd, ale także 
o obecnych problemach oraz perspektywach i zamierzeniach na 
najbliższe lata.

Panie wójcie, koniec roku to dobry moment, by dokonać pew-
nych podsumowań działań jakie zaszły w 2019, a jednocześnie 
pierwszego roku w pańskiej drugiej kadencji. Zacznijmy może 
od inwestycji. Co ciekawego udało się zrobić? Co pana zdaniem 
było najważniejsze?

Jeżeli chodzi o inwestycje to uważam, że był to bardzo dobry rok. 
Chyba najlepszy na przestrzeni ostatnich kilku lat, przynajmniej 
odkąd to ja jestem wójtem. Złożyły się na to nie tylko inwestycje 
realizowane przez samą gminę, a przypomnę te najistotniejsze 
jak termomodernizacja szkół w Mstowie i Małusach Wielkich czy 
modernizacja ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie, na które otrzyma-
liśmy dofinansowania unijne. Oprócz tego nowe nakładki drogo-
we czy chodniki w Kucharach, Cegielni, Wancerzowie, Krasicach, 
Siedlcu, Zawadzie, Kobyłczycach czy Kłobukowicach. Warto wy-
mienić też termomodernizację remizy OSP Małusy Małe, przy 
okazji jubileuszu 35-lecia istnienia jednostki. To także trzy duże 
zadania związane z drogą wojewódzką 786 finansowane w całości 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, warte w sumie 
około 6,5 mln zł. Chodzi o korektę osławionego „zakrętu śmierci” 
w Zawadzie. Wiele lat nikt nie mógł nic z tym zrobić. Cieszę się, 
że za mojej kadencji to się udało. Kolejnymi są korekta geometrii 
skrzyżowania z ulicą Starowiejską w Jaskrowie czy odwodnienie 
ulicy Ogrodowej w Mstowie. Oczywiście było sporo mniejszych 
inwestycji bardzo ważnych z punktu widzenia gminy, jak i dla 
mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Na przykład?

Choćby dobudowa oświetleń ulicznych, odcinków wodociągów, 
chodników, placów zabaw, itp. Dlatego też sądzę, że ten rok wła-
śnie pod kątem inwestycji był bardzo udany i zrównoważony, bo 
w każdej miejscowości coś się działo.

Przed rokiem rozmawialiśmy o jednym z ważniejszych wyzwań, 
przed jakim stoi gmina, czyli rozbudowie oczyszczalni ścieków 
w Jaskrowie. Na jakim etapie jest to zadanie?

Mamy gotową dokumentację projektową wraz z pozwoleniem 
na budowę. Wkrótce będziemy ogłaszać przetarg. To bardzo 
duże zadanie. Szacuję, że na około 10 mln zł, jeżeli nie więcej. 
Także rozłożymy je sobie na dwa lub trzy lata, aby zanadto nie 
obciążać budżetu gminy i myślę, że będziemy szukać źródeł ze-
wnętrznych finansowania, by pokryć część kosztów. Mam tu na 
myśli na przykład dotację i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która 
później jest częściowo umarzalna, z przeznaczeniem na kolejne 
inwestycje związane z ochroną środowiska. To bardzo korzystne 
rozwiązanie.

W gminie dzieje się dużo w zakresie inwestycji. Jednocześnie 
możecie pochwalić się stabilnym, a wręcz powiedziałbym ni-
skim zadłużeniem, chyba jednym z najmniejszych w przeli-
czeniu na mieszkańca w powiecie częstochowskim. Niech pan 
uchyli rąbka tajemnicy, jak się to robi, że inwestycji jest sporo, 
a dług gminy systematycznie maleje?

Faktycznie udało nam się zejść znacznie z zadłużenia. Jak zaczy-
nałem, w 2014 roku, było to ponad 14 mln zł. Teraz zadłużenie jest 
na poziomie poniżej 7 mln zł, czyli spłaciliśmy go połowę. Mocno 
liczymy i oglądamy każdą złotówkę. Pozyskujemy maksymalnie, 
jak się tylko da, środki zewnętrzne. Współpracujemy z powia-
tem, z województwem w zakresie pieniędzy unijnych czy też 
krajowych. Myślę, że w tym momencie mamy tak stabilną sytu-
ację finansową, że spokojnie możemy planować kolejne zadania, 
wspierać je pożyczkami czy kredytami. Bo tylko za własne środki 
nie da się wiele zrobić, a są zadania jak wspomniana wcześniej 
oczyszczalnia, do której takie wsparcie będzie wręcz niezbędne.

To porozmawiajmy chwilę o tych wskaźnikach. Samorządowcy 
z kraju, ale i z naszego regionu, podnoszą głosy, że najbliższy 
rok będzie niezwykle trudny dla gmin czy powiatów. Twierdzą, 
że za zadaniami zleconymi przez rząd, nie idzie adekwatna pula 

pieniędzy. Chodzi mi tutaj w szczególności o oświatę. Do bieżą-
cych wydatków na nią samorządy będą musiały dopłacić. Śred-
nio ponad 40 proc., licząc od wysokości subwencji. A mówimy 
przecież o milionach złotych. Jak to wygląda w Mstowie?

Nie jesteśmy w tym względzie wyjątkiem, bo też tyle dopłacamy 
do oświaty. U nas jest to około 8 mln zł. Są dwie strony meda-
lu. Z roku na rok subwencja oświatowa rośnie. Podobnie wpływy 
z udziału w podatku dochodowym. Widzimy to i oczywiście nas 
to cieszy. Z drugiej strony koszty utrzymania oświaty czy też sa-
mych wynagrodzeń też rosną. Bo 75 proc. wydatków na oświa-
tę to są wynagrodzenia i ich pochodne. Wiadomo, że w takiej 
sytuacji subwencja nie pokrywa ich w całości, więc dokładamy. 
Wspominałem, podczas naszego ostatniego spotkania, że ideal-
nym dla nas samorządowców rozwiązaniem byłoby, gdyby koszty 
wynagrodzeń oświatowych pokrywane były w całości z budżetu 
centralnego. To ideał, ale chyba mało realny. A jak nie ma ideału, 
to musimy sobie z tą sytuacją radzić. To istotne pytanie z punk-
tu dalszego rozwoju samorządów. Dzięki oddolnym inwestycjom 
i inicjatywom rozwija się cały kraj, więc nie można dopuścić, by 
gminy było tylko administratorem i koordynatorem bieżących 
wydatków i zadań. Rozmowy w tym względzie trwają, chociażby 
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Są one 
trudne, ale mam nadzieję, że władze rządowe wymyślą, zapropo-
nują jakieś mądre rozwiązania, jakiś złoty środek, by obie strony 
- rządowa i samorządowa - były usatysfakcjonowane. A przecież 
każdemu z nas zależy, żeby Polska się rozwijała. Osobiście, w co-
dziennej pracy, z polityką krajową nie dyskutuję i doceniam sta-
rania władz centralnych. Z jednej strony muszę realizować to co 
wynika z przepisów, a z drugiej - tak by mieszkańcy byli zadowo-
leni i żyło im się dobrze.

Mijający rok był również udany dla pana pod kątem rozwoju 
kariery samorządowca. Został pan członkiem zarządu jednej 
z największych organizacji samorządowych w kraju. Mam tu na 
myśli Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Rozwój gminy stawiam zawsze ponad ten osobisty, ale nie da się 
ukryć, że czasami jest to ze sobą powiązane. Faktycznie, takie 
dwa miłe dla mnie wydarzenia zaistniały. Pierwsze to, o którym 
pan wspomniał, zostałem członkiem zarządu ŚZGiP. W tym dru-
gim przypadku zostałem wybrany do prezydium Konwentu Bur-
mistrzów i Wójtów Województwa Śląskiego. To ogromne i bardzo 
miłe dla mnie wyróżnienie, bo gdzieś człowiek jest rozpoznawa-
ny, zauważany na poziomie samorządów województwa śląskiego, 
a przy okazji daje to sposobność nawiązania ciekawych relacji, 
wymiany doświadczeń, rozmów z naprawdę mądrymi ludźmi. 
Samorządowcami z krwi i kości, z wielkim doświadczeniem. To 
o tyle procentuje, że te pomysły można później przenieść na lo-
kalny grunt. Ostatnio również zawiązaliśmy ważne stowarzysze-
nie.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Wojewódz-
twa Śląskiego. W jakim celu?

Dokładnie. Po to, by łatwiej i skuteczniej pozyskiwać pieniądze 
na Regionalne Inwestycje Terytorialne z nowej perspektywy fi-
nansowej Unii Europejskiej. Liderem stowarzyszenia, podobnie 
jak do tej pory, jest miasto Częstochowa. Działalność nowego 
stowarzyszenia będzie się zatem skupiała na wspieraniu rozwoju 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i współdziałaniu 
na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych.

Ten rok nie jest jednak łatwy dla samorządów, ale i ich miesz-
kańców, jeżeli weźmie się pod uwagę kwestie ochrony środo-
wiska, ściślej gospodarki odpadami. Wójtowie, rady gmin mają 
w tym aspekcie ciężki, wizerunkowy orzech do zgryzienia, bo 
znaczne podwyżki podatku śmieciowego stały się powszechne 
i nieuniknione. Stało się to również na terenie gminy Mstów. 
W przyszłym roku, jak się słyszy, stawki mogą ponownie pójść 
w górę. Jest pan w tym względzie na pewno najlepiej poinfor-
mowany. Jakie głosy płyną z rynku?

Nam, na poziomie gminy Mstów, udawało się przez długi czas 
utrzymywać bardzo niską stawkę podatku za odpady. Natomiast 
przyszedł taki moment, że ta stawka wzrosła. Chciałbym przeciąć 
mit czy stereotyp, że to rada gminy czy wójt podnoszą stawkę 
tej opłaty. To swoim mieszkańcom tłumaczyłem wielokrotnie, że 
w rzeczywistości rolą każdej rady gminy, nie tylko w Mstowie, jest 
dopasowanie wysokości opłaty do kwoty, która wynika z przetar-
gu. Bo gmina nie może ani dokładać, ani zarabiać na gospodarce 
odpadami, która się ma samofinansować. A to, że w postępowaniu 
przetargowym firmy składają wysokie cenowo oferty, to później 
się niestety przekłada na jednostkową cenę dla mieszkańca.

Z czego to wynika?

Rośnie opłata marszałkowska za składowanie odpadów, za wy-
wóz na wysypiska śmieci, którą ponosi firma odbierająca odpady. 
Rosną koszty energii, paliwa czy wynagrodzeń dla pracowników, 
więc to musi się automatycznie przełożyć na ofertę przetargową 
firmy w danej gminie. Ja się boję, ale oby te obawy się nie spraw-
dziły, że w przyszłym roku te ceny będą jeszcze wyższe.

Podatek śmieciowy, to w gruncie rzeczy opłata solidarna miesz-
kańców samorządu. System się musi bilansować. Gmina nie po-
winna do tego dokładać. Jak mieszkańcy gminy Mstów wywią-
zują się z tego zobowiązania?

Muszę powiedzieć, że u nas ta ściągalność jest na wysokim pozio-
mie. Naturalne jest, że każdy by chciał płacić jak najmniej. Cza-
sami oczywiście musimy komuś przypomnieć, kogoś upomnieć 
metodami konwencjonalnymi, urzędowymi, ale i normalną, ludz-
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ką rozmową. Tutaj dużo pracy wkładają też sołtysi w terenie, 
za co im bardzo dziękuję.

Wspomniał pan wcześniej o zawiązaniu stowarzyszenia subre-
gionalnego. W nowej perspektywie finansowej nie będzie już 
tak dużo pieniędzy z Unii, a na pewno wskaźnik dofinansowa-
nia dość znacząco się obniży. Województwo śląskie będzie w tej 
szczególnej sytuacji, że będzie on kilka procent wyższy niż 
choćby w łódzkim czy mazowieckim. O jakich projektach pan 
myśli, co chciałby pan w gminie przy wsparciu pieniędzy unij-
nych zdziałać? Bo na pewno już jakieś konkretne przymiarki są 
poczynione.

W nowej perspektywie unijnej będzie troszeczkę inaczej. Jeżeli 
chodzi o RIT-y, to będą preferowane projekty składane w part-
nerstwie z innymi samorządami. W takim przypadku te pieniądze 
będą w miarę pewne, będą prawdopodobnie rozdzielane z trybie 
pozakonkursowym. Na tę chwilę takie głosy słyszymy z urzędu 
marszałkowskiego. Po drugie, co akurat nie będzie korzystne dla 
gmin, przy wnioskach powyżej 5 mln zł podatek VAT nie będzie 
kwalifikowany, czyli tak naprawdę dofinansowanie spadnie z 85 
proc. do około 50 czy 60 proc. A jeżeli dofinansowanie będzie 
niższe, to wtedy gmina będzie musiała zapewnić większy wkład 
własny. My mamy dobre wskaźniki finansowe, nasze zadłużenie 
mocno się zmniejszyło, ale nie da się ukryć, że i w naszym re-
gionie są samorządy, które „oddychają już rękawami”, a włodarze 
martwią się skąd wezmą pieniądze na wkład własny, jeżeli trzeba 
będzie dołożyć kilka milionów złotych. Obecnie subregion pół-
nocny jest liderem jeżeli chodzi o rozliczanie i realizację inwesty-
cji RIT. Wiemy jak te pieniądze wydawać. Rozmowy trwają. Liczę, 
że pula RIT-ów będzie jak największa i będzie czym dzielić.

Wróćmy na grunt gminy. Jakie są plany inwestycyjne na przy-
szły rok?

Jesteśmy świeżo po skonstruowaniu projektu budżetu na rok 
2020. Jak co roku, plany są ambitne. Około 20 proc. wydatków 
chcemy tradycyjnie przeznaczyć na inwestycje, czyli mniej więcej 
około 12 mln zł. To na razie propozycje, bo decyzję o ostatecznym 
kształcie podejmie rada gminy na sesji budżetowej. Ale z pewno-
ścią mogę wspomnieć o rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ja-
skrowie czy modernizacji targowiska w Cegielni wraz z poprawą 
odwodnienia. Chcemy kontynuować projekty termomoderni-
zacyjne obiektów gminnych, jak na przykład Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zawadzie. Oczywiście, jak co roku, pojawiają 
się plany na nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych, m.in. 
w Mstowie, Siedlcu czy Wancerzowie. Ponadto będziemy konty-
nuować współpracę z powiatem w zakresie współfinansowania 
dróg powiatowych i budowy przy nich ciągów pieszych i rowe-
rowych, na przykład w Kłobukowicach czy Kobyłczycach. Warto 
podkreślić, że droga powiatowa Rudniki-Wancerzów otrzymała 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i w 2020 roku 
będzie wykonywana. Jest złożony również wniosek do FDS na 
drogę powiatową Srocko-Siedlec i też liczymy, że uda się wyko-
nać tę inwestycję. Ponadto dwa ważne tematy związane z naszy-
mi strażami pożarnymi. Mam tu na myśli rozbudowę remizy OSP 
w Mstowie i chcemy również zakupić nowy, średni samochód dla 
OSP w Jaskrowie na 85-lecie istnienia jednostki. Oprócz tego pla-
nujemy wiele mniejszych inwestycji, ale bardzo ważnych z punktu 
widzenia mieszkańców gminy. Projekt budżetu to na razie szkie-
let, wokół którego będziemy się starać dobrze gospodarować pie-
niędzmi. 

A co z komunikacją? Widmo likwidacji PKS-u, choć jak zapew-
niają władze spółki, że jest to tylko restrukturyzacja, zapewne 
wymusza na gminie opracowanie działań zaradczych, może za-
stępczych?

To bardzo ważny temat, bo nie ma co ukrywać, że problem komu-
nikacyjny istnieje. Na terenie gminy, w związku z już trwającą li-
kwidacją PKS Częstochowa, przewozy tego operatora funkcjonu-
ją bardzo słabo. Szukamy nowych rozwiązań, zewnętrznych firm 
przewozowych, aby zapewniły nam dowóz, tam gdzie w ogóle nie 
ma, na przykład Krasice czy Kuchary. Rozmawiamy także z MZDiT 
w Częstochowie, a propos powrotu MPK do Mstowa. Chciałbym 
zapewnić, że w projekcie budżetu na ten cel zabezpieczone są 
finanse. Szczegóły poznamy wkrótce.

A czy będziecie korzystać z tzw. Funduszu Autobusowego?

W tym przypadku dofinansowanie jest tylko na linie nowe lub 
odtworzenie tych wcześniej zlikwidowanych. Na tę chwilę, więk-
szość linii u nas, przynajmniej na papierze, jest utrzymywanych 
przez PKS, więc nie mamy możliwości, by starać się o pieniądze 
z funduszu. Zresztą ta 1 złotówka dofinansowania, to i tak jest 
kropla w morzu potrzeb, bo koszt wozokilometra jest na pozio-
mie między 6 a 8 zł, więc pozostałą część kwoty musi zapewnić 
gmina. Oczywiście nie wykluczam, że będziemy aplikować o te 
środki. Bo każda złotówka się liczy.

Dziękuję za rozmowę.

DRUHOM Z MOKRZESZY PRZEKAZA-
NO NOWIUTKIEGO „MOKRZUSIA”

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ 
DLA MŁODZIEŻY

IKONA POLSKIEJ OPERY ODWIEDZIŁA GMINĘ 
I WYPEŁNIŁA SALĘ PO BRZEGI

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Strażacy i mieszkańcy z Mokrzeszy z pewnością na długo zapa-
miętają obchody tegorocznego Święta Niepodległości w gminie. 
Jednym z jego ogniw było uroczyste przekazanie tamtejszej jed-
nostce ochotniczej straży pożarnej nowo nabytego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego.

Zakup został w całości sfinansowany z pieniędzy samorządu. Po 
uroczystym poświęceniu w pełni wyposażonego wozu na podwo-
ziu renault master’a przez miejscowego proboszcza ks. Krzyszto-
fa Nowaka oraz kapelana jednostki ks. Sławomira Kaczmarka, klu-
czyki na ręce prezesa straży Marka Chmielarza oraz jej naczelnika 
Jerzego Walaszczyka przekazał symbolicznie wójt gminy Tomasz 
Gęsiarz.

– Cieszę się, że jest to pierwszy samochód w historii jednost-
ki OSP Mokrzesz, zakupiony i przekazany przez gminę Mstów. 
Niech „Mokrzuś” służy druhom strażakom, Bogu na chwałę, lu-
dziom na pożytek – powiedział włodarz.

Adrian Biel

Chodent i Vena to dwie prywatne przychodnie z terenu gminy, 
które świadczyć będą usługę opieki stomatologicznej dla dzieci 
i młodzieży z okolicznych podstawówek. Tak wynika z porozu-
mienia, jakie wójt Tomasz Gęsiarz zawarł z przedstawicielami 
wspomnianych placówek.

Podjęta kooperacja to efekt wymogów, jakie na władze gminy 
nakłada ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która to nie-
dawno weszła w życie. W myśl jej zapisów, każdy uczeń do 18. 
roku życia objęty będzie świadczeniami ogólnostomatologiczny-

Adrian Biel, fot. Maciej Juszczyk

Po raz kolejny okoliczni melomani pokazali, jak duże grono 
miłośników wysublimowanej muzyki klasycznej zamieszkuje 
gminę Mstów. Sala widowiskowa miejscowego GOK-u z trudem 
pomieściła wszystkich chętnych uczestników koncertu Graży-
ny Brodzińskiej.

Artystka jest córką śpiewaczki Ireny Brodzińskiej i reżysera 
Edmunda Waydy, a także żoną aktora Damiana Damięckiego. Na 
scenie zadebiutowała w 1969 i do tej pory aktywnie współpracuje 
z wieloma krajowymi orkiestrami filharmonicznymi i operowymi. 

mi. Z kolei młodzież do 19. roku życia może liczyć na świadczenia 
profilaktyczne z wyłączeniem tych wchodzących w zakres orto-
doncji.

– Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków 
ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia – 
informują gminni urzędnicy.

Choć, co zrozumiałe, to nie szkoły będą odpowiedzialne za jakość 
realizowanych świadczeń zdrowotnych, a specjaliści zatrudnieni 
w podmiotach, z którymi gmina zawarła porozumienie, to już za 
prawidłowy przebieg współpracy odpowiedzialni będą dyrekto-
rzy poszczególnych szkół.

Ma na swoim koncie szereg nagrań telewizyjnych i radiowych 
oraz wiele występów zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Brodzińska do Mstowa przyjechała z ciekawym, dynamicznym 
i momentami zaskakującym repertuarem. Na skrzypcach akom-
paniowała jej Laura Bukowska, basista Kosma Kalamarz oraz czę-
stochowski pianista Michał Rorat.

- Gościć u nas tak wybitną artystkę i śpiewaczkę, to wielki za-
szczyt. Występ Grażyny Brodzińskiej był eleganckim spotkaniem 
z piosenką operową i operetkową. Artystka zaprezentowała cie-
kawy repertuar - komentuje Krzysztof Drynda, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Mstowie.
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z POCZESNEJ I W TYM ROKU 
NIE ZAPOMNIAŁ O RODAKACH NA KRESACH

     NA STULECIE PKOL-u 
ZROBIĄ W GMINIE ZAWODY

DOSKONAŁY WYNIK NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA. WIELKI SUKCES LOKALNEGO 
WARCABISTY

Mieszkańcy po raz kolejny aktywnie włączyli się w doroczną ak-
cję mającą na celu wsparcie rodaków mieszkających na wscho-
dzie. 

W połowie listopada w miejscowej hali sportowej miało miejsce 
podsumowanie zbiórki, jaką, wzorem lat ubiegłych, prowadzono 
w szkołach na terenie gminy. Darczyńcy i tym razem udowodnili, 
że nie tylko pamiętają o Polakach zamieszkujących dawne rubieże 
Rzeczypospolitej, ale i potrafią wyciągnąć w ich kierunku pomoc-
ną dłoń. 

- Ważna jest stała współpraca z Polakami mieszkającymi na Kre-
sach. I to zarówno w dziedzinie kultury, edukacji i sportu, ale 
także podczas wymiany doświadczeń samorządowych, promocji, 
podtrzymywania kontaktów społecznych czy wzajemnego pozna-
wania kultury i historii. Ważne jest wspólne działanie - podkreślał 
wójt Krzysztof Ujma. - Ci, którzy byli na Kresach wiedzą, że słowo 
„Polska” ma tam szczególne znaczenie, a patriotyzm szczególny 
wymiar. Mieszkamy na Kresach, ale jesteśmy Polakami. Mieszka-

12 grudnia w hali sportowej przy ulicy Szkolnej w Poczesnej 
odbędą się zawody sportowe. Wydarzenie organizowane jest 
z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Impreza, która rozpocznie się o godz. 10 to wspólne przedsię-
wzięcie Urzędu Gminy Poczesna i Regionalnej Rady Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego w Częstochowie. W ramach turnieju zawod-
nicy rywalizować będą w takich dyscyplinach jak piłka siatkowa, 
tenis stołowy czy ringo.

- W międzyczasie odbędą się warsztaty artystyczne i językowe, 
a także przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z Wiejskiego 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach - informują urzędnicy.

Adrian Biel, fot. Beata Kaszyca

Adrian Biel

jący tam Polacy zawsze to podkreślają - dodawał.

Spotkanie urozmaicone zostało akcentami artystycznymi. Spe-
cjalnie przygotowany na tę okazję program zaprezentowali 
uczniowie ze szkoły w Nieradzie.

- W całej akcji chodzi nie tylko o zawiezienie naszym rodakom 
dóbr materialnych na Mikołaja i Boże Narodzenie. Istotny jest ele-
ment patriotyczny. Gest solidarności i serdecznej pamięci wobec 
Polaków mieszkających na Kresach - mówił do zebranych ks. Ry-
szard Umański, twórca Towarzystwa Patriotycznego Kresy oraz 
koordynator całego przedsięwzięcia.

Z kolei Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, In-
formacji i Rekreacji w Poczesnej cieszyła się z tego, jak liczne śro-
dowiska zaangażowały się w jego organizację.

- Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczy-
cielom, rodzicom, dzieciom i młodzieży, Akcji Katolickiej przy Pa-
rafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, a także lokalnym przedsię-
biorcom, którzy okazali swoje wielkie serce - wymieniała.

Szymon Polinceusz zajął piąte miejsce podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Świata w warcabach stupolowych, które odbyły 
się na przełomie października i listopada w Turcji. Był jednym 
z siedmiorga zawodników z Polski.

O mistrzowski tytuł rywalizowali reprezentanci dziewiętnastu 
krajów. W Izmir, trzecim co do wielkości mieście Turcji, oprócz 
przedstawicieli gospodarzy oraz rodzimej ekipy pojawili się war-
cabiści z Białorusi, Brazylii, Burkina Faso, Czech Chin, Francji, 
Włoch, Węgier, Kazachstanu, Łotwy, Litwy, Mongolii, Holandii, 
Rosji, Surinamu i Ukrainy.

Warcaby stupolowe to dyscyplina sportowa będąca między-
narodową odmianą znanej gry planszowej. Powstała we Francji 
w pierwszej połowie osiemnastego wieku. Od tradycyjnych war-
cabów różni ją przede wszystkim większy rozmiar planszy. Po-
nadto zamiast standardowych sześćdziesięciu czterech pól tutaj 
jest ich sto.

Szymon Polinceusz to zawodnik lokalnego klubu Grom Złota 
Dama Poczesna. Swoje piąte miejsce w turnieju zawdzięcza zna-
komitej postawie w grze błyskawicznej.

Adrian Biel, fot. Anna Polinceusz

     PRZEBUDOWA DRÓG NA 
TERENIE GMINY

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozpoczął realizację 
projektu, którego efektem będzie przebudowa prawie czterech 
kilometrów dróg w obrębie gminy. Prace mają zakończyć się 
w drugiej połowie 2022 roku.

Przetarg wygrała spółka OLS z Lublińca. Modernizacja dwóch od-
cinków powiatowych szlaków ma kosztować 7,8 mln zł. Chodzi 
o drogę 1057 S od Huty Starej A do Poczesnej, gdzie prace obejmą 
prawie trzy kilometry, a kolejnym jest kilometrowy w relacji Ma-
zury-Młynek.

- Zakres obejmuje kompleksową przebudowę dróg z pełną wy-
mianą konstrukcji, nawierzchni bitumicznej, przebudowę syste-
mu odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i elektroener-
getycznej, budowę chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz 
zatok autobusowych - informuje starostwo powiatowe.

Na sfinansowanie inwestycji pozyskano w tym roku 55 proc. 
kosztów z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część po-
kryją powiat oraz samorząd gminny. W przyszłym roku Poczesna 
przekaże na te cele 655 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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ROBERT NOWAK CZŁONKIEM ZARZĄDU 
SUBREGIONALNEGO STOWARZYSZENIA

SPOTKANIE AUTORSKIE 
W GMINNEJ BIBLIOTECE

ROZMAWIALI O PROGRAMIE BUDOWY 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Wójt Przyrowa uzyskał szerokie poparcie samorządowców z re-
gionu częstochowskiego, którzy wybrali go do zarządu nowo 
powstałej organizacji.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego ma reprezen-
tować interesy wszystkich jednostek samorządowych, które jak 
dotychczas współpracowały w mniej formalnym, subregionalnym 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel porozumieniu. A jest tych podmiotów trzydzieści cztery. Rolą or-
ganizacji będzie przede wszystkim koordynowanie i pozyskiwanie 
funduszy z Unii Europejskiej, które przewidziane są na lata 2021-
2027. Szerzej o samej inicjatywie można przeczytać na stronie 2. 

O kierunkach rozwoju stowarzyszenia  włodarz Przyrowa będzie 
współdecydował  zasiadając obok prezydenta Częstochowy  oraz 
starostów z powiatów myszkowskiego,  kłobuckiego i często-
chowskiego, a także burmistrzów Kłobucka i Myszkowa.

W drugiej połowie listopada w urzędzie gminy odbyło się spo-
tkanie, którego przewodnim tematem był nowy program budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków. Przybyło na nie pięć-
dziesięciu zainteresowanych inicjatywą mieszkańców.

O uchwalonym pod koniec października przez tutejszą radę pro-
gramie pisaliśmy szczegółowo przed miesiącem. Przypomnijmy 
jednakże, że inwestorzy będą mogli ubiegać się o zwrot nakładów 
sięgający 90 proc. kosztów takiego przedsięwzięcia. Środki na 
dotacje gmina zabezpieczy starając się o wsparcie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach.

- Mam nadzieję, że tym razem się uda - skomentował po spotka-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

W połowie listopada w progi Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przyrowie zawitał Marcin Ziernicki, który promował swoją 
debiutancką książkę „Pomimo wszystko”. Na spotkanie z auto-
rem przybyło liczne grono miłośniczek dobrej literatury.

Ziernicki to urodzony w Zawierciu młody pisarz i dziennikarz. 
Jego literacki debiut został bardzo ciepło przyjęty na rynku czy-
telniczym w kraju. 

- Gość, wbrew temu co sam o sobie mówi, że jest człowiekiem 
nieśmiałym, okazał się osobą niezwykle otwartą na ludzi. Spo-
tkanie przerodziło się w sympatyczną, luźną rozmowę pomiędzy 
nim, a czytelnikami. Pisarz chętnie rozmawiał o swojej książce, 
czytał krótkie fragmenty swej powieści, by podjąć kolejną dysku-
sję na temat własnej twórczości. Na koniec spotkania można było 
ją zakupić i otrzymać autograf. Książka jest wzruszająca, nie moż-
na się od niej oderwać, świetna lektura na jesienno-zimowe wie-
czory, mimo iż porusza bardzo trudne tematy, mówi o przyjaźni 
miłości, cierpieniu i zaufaniu - relacjonują pracownicy placówki.

Piotr Biernacki, fot. Gmina Biblioteka Publiczna w Przyrowie

niu wójt Robert Nowak na swoim profilu facebook’owym.

Bo plany są rzeczywiście ambitne. Przez kolejne cztery lata urząd 
chce w ten sposób wesprzeć budowę nawet dwustu instalacji. 
Kiełkujący od kilkunastu miesięcy pomysł znacznie zmodyfikowa-
no. To nie gmina będzie inwestorem, ale każdy z chętnych właści-
cieli nieruchomości. Przede wszystkim z miejscowości, gdzie nie 
ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego. Maksymalny pułap dofinansowania ustalono na 
poziomie 9,9 tys. zł.

Aby skorzystać z tej oferty należy przede wszystkim wcześniej 
zgłosić akces do programu w urzędzie gminy. Dotacja zostanie 
bowiem wypłacona tylko dla wnioskodawców, którzy podpiszą 
z samorządem stosowną umowę.

DWUDZIESTU NOWYCH 
RATOWNIKÓW

Druhowie z gminnych jednostek ochotniczych straży pożar-
nych ukończyli szkolenie ratownicze z kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Pozytywnie przebrnęli nie tylko przez kurs, ale 
i państwowy egzamin z tych właśnie zagadnień.

A kurs nie należy do prostych. To ponad siedemdziesiąt godzin 
intensywnego przyswajania wiedzy, jak i praktycznych umiejęt-
ności, które są niezbędne w sytuacjach zagrożenia ludzkiego ży-
cia lub zdrowia. Realizowany jest na mocy ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym i rozporządzenia o kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. W ich myśl po ukończeniu kursu i złożeniu 
państwowego egzaminu uczestnik otrzymuje tytuł „Ratownika”.

- Gmina Przyrów wzbogaciła się o dwudziestu nowych, świet-
nie przygotowanych ratowników KPP. Dziękujemy całej ekipie 
za owocne ćwiczenia i pozoracje. Dobra robota! - skomentowali 
przedstawiciele firmy szkoleniowej.

Piotr Biernacki, fot. Alfamedyk
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