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URZĄD MARSZAŁKOWSKI OGŁOSIŁ WYNIKI 
PIERWSZEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak /UMWS 

Będą defibrylatory, koncert w Mykanowie czy album o historii 
produkcji zapałek. To jedne ze zwycięskich inicjatyw obywatel-
skich w premierowej edycji budżetu partycypacyjnego woje-
wództwa śląskiego.

Na wszystkie zakwalifikowane projekty w śląskim oddano niemal 
24 tys. głosów. Mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu 10 mln zł. 
Głosować można było na zadania z puli wojewódzkiej i siedmiu 
podregionalnych. W częstochowskim do wyboru było dwanaście 
inicjatyw. Ostatecznie do realizacji trafi połowa z nich za łączną 
kwotę 820 tys. zł.

Najwięcej osób wskazało na zakup defibrylatorów do podmiotów 
na terenie powiatu kłobuckiego i częstochowskiego. Zadanie wy-
cenione na prawie 290 tys. zł uzyskało 3760 głosów. To drugi wy-
nik wśród wszystkich projektów, na które można było głosować.

- Wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy - triumfuje dobitnie na fa-
cebook’u kłobucki starosta Henryk Kiepura. - Dziękuję bardzo, ale 
to bardzo, wszystkim zaangażowanym. Warto działać wspólnie - 
mamy na to konkretny dowód - dodaje.

Nieco ponad 2,2 tys. mieszkańców regionu wspomogło wydanie 
albumu o Częstochowskiej Fabryce Zapałek. Ma on zawierać do-
kumenty, zdjęcia, szkice, opinie oraz sylwetki osób ważnych w hi-
storii fabryki od 1881 roku do współczesności.

Trzeci wynik uzyskała inicjatywa z terenu gminy Mykanów, którą 
ma zwieńczyć koncert galowy z okazji 110-lecia Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej w Mykanowie. Ten jubileusz muzyków ze ścisłej elity 
polskich orkiestr ma uświetnić wspólny występ z plejadą arty-
stów z regionu. W ramach przygotowań setka orkiestrantów z tej 
miejscowości, Dąbrowy Zielonej, Pińczyc oraz Wręczycy Wielkiej, 
Miedźna i Ostrów nad Okszą ma podczas kilku edycji wspólnych 
warsztatów stworzyć jedną drużynę, która opracuje i wyćwiczy 
szlagiery muzyki rozrywkowej.

– Dziękujemy za pełną mobilizację i każdy oddany głos. Pokazali-
ście, że jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Gratulujemy również 
pozostałym laureatom, których projekty także zostaną zrealizo-
wane w ramach budżetu. Już teraz zapraszamy na jubileuszowy 
koncert, który odbędzie się 13-14 czerwca 2020 roku – cieszą się 
członkowie orkiestry na swoim profilu facebook’owym.

Kolejne również dotyczy Mykanowa. Jego pomysłodawcy zorga-
nizują Dzień Dziecka na granicy powiatów. Imprezy będą trzy - 
w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, Czarnym Lesie i Rybnej. Nie zabraknie 
wesołych miasteczek, dmuchanców, zabaw z animatorami oraz 
małej gastronomii dla dzieci ze szkół i przedszkoli z gmin Myka-
nów i Kłobuck.

Następne propozycje obejmują popularyzację turystyki kajakowej 
na Liswarcie i Warcie oraz stworzenie stałych wystaw w szkołach, 
mających ukazywać również kulturę, sport i gospodarkę Kresów 
Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej.
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Dwudziestu trzech uczniów z terenu powiatu częstochowskie-
go otrzymało nagrody starosty za szczególne osiągnięcia w kul-
turze, nauce i sporcie.

Wyróżnienia zostały przyznane po raz drugi. By znaleźć się 
w gronie nagrodzonych młodzież musiała wykazać się szcze-
gólnym osiągnięciem w jednej ze wspomnianej kategorii, a także 
zdobyć w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen na poziomie mi-
nimum 4,75.

W ostatni listopadowy wieczór odbył się Charytatywny Bal Mi-
łośników Gminy Olsztyn. Podczas imprezy zebrano ponad 30 
tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie rodziny wieloraczków ze 
Zrębic. Wydarzenie było też dobrą okazją do wręczenia statu-
etek „Olsztyńskiego Anioła Stróża”.

Podczas dwunastej edycji balu bawiło się około sto sześćdziesiąt 
osób. Wydarzenie i tym razem zgromadziło spore grono przed-
siębiorców, ludzi kultury oraz polityków. W tym roku dochód 
z organizacji tego przedsięwzięcia zasili małżeństwo Aleksandry 
i Łukasza Kozieł ze Zrębic. Pod koniec lipca urodziły im się pię-
cioraczki, ale niestety dwójka wcześniaków z tego grona zmarła. 
Pozostała trójka na szczęcie ma się coraz lepiej, niemniej jednak 
wymaga ciągłej rehabilitacji, a cała rodzina pomocy rzeczowej i fi-
nansowej.

Jedna z częstochowskich firm przekazała wózki dziecięce, foteliki 
samochodowe oraz sanki. W trakcie balu licytowano obrazy za-
przyjaźnionych z gminą artystów czy choćby lot balonem, a także 
śmigłowcem. Nie zabrakło podarunków z kancelarii premiera, od 
marszałka województwa, wojewody śląskiego, parlamentarzy-
stów oraz władz powiatu. 

Tradycyjnie podczas balu wręczane są statuetki „Olsztyńskiego 
Anioła Stróża”. Co roku trafiają one w ręce tych osób i instytucji, 
które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji 
gminy Olsztyn. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się wie-
lokrotny Mistrz Polski w lotach balonowych Witold Filus, radna 
Grażyna Elmanowska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie Małgorzata Majer, zajmujący się projektowa-
niem inwestycji drogowych Konrad Zymek, jak i również Jurajska 
Grupa GOPR.

NAGRODZILI ZDOLNYCH UCZNIÓW.
KAŻDY DOSTAŁ PO PÓŁTORA TYSIĄCA ZŁOTYCH

BAL W OLSZTYNIE. WSPÓLNA 
ZABAWA W SZCZYTNYM CELU

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Adrian Biel, fot. Tomasz Sieniawski

W dziedzinie kultury nagrody przypadły Alicji Barczyk, Piotrowi 
Woldan, Joannie Migalskiej, Laurze Sikorze oraz Julii Drożdżyń-
skiej. W nauce najlepsze efekty uzyskało trzynastoosobowe gro-
no. Znaleźli się w nim Piotr Pacud, Bartłomiej Rozenberg, Patryk 
Wiśniewski, Maciej Kuraś, Aleksandra Grzyb, Zofia Maroszek, Da-
wid Kaczmarzyk, Wiktoria Więckowska, Krystian Stanuchiewicz, 
Julia Militowska, Kacper Menkarski, Hubert Popiel, Miłosz Kie-
drzyński. Jeśli chodzi o sport, to tutaj bezkonkurencyjni byli Ma-
teusz Grobelak, Jakub Misiewicz, Miłosz Kowalski, a także dwie 
dziewczyny - Maria Bojarska i Karolina Dziura.
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NACZELNY SOŁTYS CZĘSTOCHOWY:

CHARAKTERYZUJE NAS ORYGINALNE BRZMIENIE I STYL, KTÓRY
TRUDNO PORÓWNAĆ Z INNĄ KAPELĄ
Z Jakubem Sołtysikiem, wokalistą i gitarzystą formacji Sołtys, roz-
mawiamy o tworzonych przez niego rock’owych klimatach, o kon-
cercie, który odbędzie się w najbliższy piątek i muzycznych planach 
na nadchodzący rok.

W twórczości, którą promujesz, na próżno szukać odwoływań 
do tematyki agrarnej, a mimo to nazwałeś swoją kapelę – Sołtys. 
Rozumiem, że nie jest to też pokłosie aspiracji do bycia przed-
stawicielem społeczności wiejskiej, bo raz, że pochodzisz z Bla-
chowni, dwa – mieszkasz w Częstochowie. Wnioskuję, że nazwa 
kapeli wzięła się od nazwiska?

Tak, Sołtys to moja ksywa od lat. Ten Sołtys jest przede wszystkim 
przedstawicielem oryginalnego brzmienia i stylu, który trudno 
porównać z inną kapelą.

Dobrze się reklamujesz.

Robię w marketingu. Tak na co dzień, kiedy akurat nie gram 
(śmiech).

Jesteś głównodowodzącym w zespole. Piszesz wszystkie teksty, 
aranżujesz kawałki. A co z resztą tej waszej muzycznej rady so-
łeckiej?

Oprócz mnie w drużynie jest Jacek Szafran z gitarą prowadzą-
cą, basista Robert Czech, nasz nowy perkusista Grzegorz Rurań-
ski oraz Magdalena Wojciechowska i Dominika Skowron, któ-
re stanowią nasz chórek. Zespół istnieje od niespełna trzech 
lat. Wychodzimy z założenia, że to co gramy musi odpowiadać 
wszystkim członkom zespołu, bo inaczej nic z tego nie będzie. 
Najważniejsza jest muzyka.

Kiedy poczułeś, że muzyka to właśnie ten obszar, w którym 
chcesz się realizować?

Początki sięgają czasów liceum. To wtedy nastąpiło swoiste za-
chłyśnięcie się muzą i pojawiła się silna potrzeba tego żeby 
w ogóle grać. Impuls, by złapać za gitarę, przyszedł w momen-

Adrian Biel, fot. Sołtys
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cie gdy koledzy ze szkoły zagrali Enter Sandman grupy Metallica. 
Tak to zabrzmiało, że mnie całkowicie urzekło. To brzmienie, ta 
współpraca z perkusją. Kupiłem pierwszą, ruską z resztą gitarę, 
i się zaczęło.

Sam się nauczyłeś na niej grać?

Tak. Miałem jednego kumpla Krzyśka, z którym rywalizowałem 
o to kto lepiej zagra dany numer. Dobrze to wspominam, bowiem 
był to bardzo ciekawy etap pod względem mojej edukacji mu-
zycznej. Dobra, zdrowa rywalizacja. Kiedy mnie czymś zaskoczył, 
to potrafiłem siedzieć po szkole w domu bite dwa tygodnie, uczyć 
się danego kawałka, aż opanowałem go do perfekcji i spokojnie 
mogłem go publicznie zaprezentować. Mieliśmy w liceum zespół, 
który nazywał się Chleb ze Smalcem, graliśmy covery różnych ze-
społów. Bardzo fajne czasy.

A później na wiele lat wyjechałeś z Polski.

Tak. Wszystko na nowo się zaczęło kiedy wróciłem do kraju z emi-
gracji, po 15 latach. Skrzyknąłem się z moimi dwoma przyjaciół-
mi, z których jeden był bębniarzem, a drugi gitarzystą i graliśmy 
sobie tak dla rozrywki raz w tygodniu. Aż w końcu sięgnąłem po 
mikrofon, napisałem jeden, drugi, trzeci kawałek i poszło.

Gdzieś mi utkwiło, jak kiedyś wspomniałeś, że pierwszy utwór, 
który stworzyłeś to Somebody Else. Nie będę ukrywał, że to mój 
ulubiony kawałek Sołtysa. Możesz coś więcej o nim powiedzieć?

Naprawdę? To bardzo się cieszę. Historia jest taka, że napisałem 
go w Hiszpanii, na jednej imprezie, typowej domówce w iście 
międzynarodowym towarzystwie Łotysza, Amerykanki i jednego 
kolegi z Luksemburga. Szybko powstał. Siedzieliśmy później całą 
noc i go śpiewaliśmy.

Niewątpliwie się udał.

Też mam takie wrażenie. Jest prosty, wpada w ucho. Kto nie 
słyszał, to zachęcam. W tym moim tworzeniu piosenek miałem 
wcześniej spory rozrzut. Od folku do grunge’owej mocnej jazdy. 
Teraz, przez to, że poznałem publiczność, która przychodzi na 
nasze koncerty wiem dokładnie już co chcę grać, czego ludzie 
chcą słuchać i to jest fajne. Cały czas zawężam to co robię.

Tworzycie rytmiczne, rockowe numery. Spotkałem się z opinią, 
że choć Sołtys to świeżynka na lokalnym muzycznym rynku, to 
jednak dynamicznie się rozpychająca. Pierwszy raz słyszałem 
was w połowie czerwca podczas Częstochowskiego Festiwalu 
Kultury Alternatywnej Frytka OFF-jazd. Nie powiem, fajnie wy-
szło.

Staramy się, aby każdy nasz koncert nosił znamiona solidnej im-
prezy, podczas której wszyscy będą się świetnie bawić. Przy oka-
zji zachęcam, by zajrzeć 27 grudnia do częstochowskiego klubu 
Rura. Damy tam ostatni w tym roku koncert. A z racji, iż to będzie 
nasz jedyny koncert klubowy w tym roku w Częstochowie, to po-
staramy się, by dostarczyć publiczności sporo dobrej i niezapo-
mnianej rozrywki. Zagramy zarówno starsze kawałki, jak i kilka 
nowych numerów. Także przybywajcie.

Będzie porządna petarda?

Będzie się działo. Obiecuję.

Jakie plany na przyszły rok?

Jeszcze więcej porządnego, rock’owego grania. Szykujemy kolej-
ne utwory, planujemy sporo koncertów w całym kraju, również 
we współpracy ze znanymi artystami.

Podasz jakieś szczegóły?

Nie chcę ich zdradzać na tym etapie, ale gwarantuję, że będzie 
ciekawie. Mamy już parę zaproszeń na kilka festiwali. Chcemy jak 
najwięcej grać, z czego w Częstochowie maksymalnie dwa razy 
w roku, żeby nie znudzić.

A co z graniem w okolicznych gminach. Można liczyć, że gdzieś 
wystąpicie?

Jak najbardziej. Mamy taki pomysł, aby w przyszłości zrealizować 
trasę osadzoną w formie kameralnych występów po stodołach. 
Zrobić serię takich koncertów i cykl zakończyć w klubie Stodoła 
w Warszawie.

Mógłby być problem ze zmieszczeniem wszystkich chętnych 
w takiej stodole. Na początek może jakiś tradycyjny plener 
w którejś z gmin powiatu częstochowskiego lub kłobuckiego?

Bardzo chętnie. Jesteśmy otwarci.

W zeszłym roku wypuściliście jedną płytę EP. Jest dostępna za-
równo fizycznie, jak i na platformach streaming’owych. Będzie 
nowy krążek w 2020 roku?

Teraz zamierzamy skoncentrować się głównie na streaming’u. 
Planujemy systematycznie wypuszczać nowe piosenki, promo-
wać je klipami, cały czas przypominać o sobie koncertując i kon-
sekwentnie budować rozpoznawalność. W nadchodzącym roku 
chcemy się skupić na regularnym wypuszczaniu nowego mate-
riału. Na chwilę obecną mamy około dwudziestu utworów, a moja 
głowa wypełniona jest pomysłami na kolejne.

Obyś nie ustawał w swej artystycznej płodności. Dziękuję za 
rozmowę.

Ja również i zapraszam na nasz koncert 27 grudnia do Częstocho-
wy. Będzie moc.



ROBERT NOWAK:

PROGNOZUJEMY WYDATKI INWESTYCYJNE NA DUŻYM, JAK DLA 
NAS, POZIOMIE OKOŁO 5 MLN ZŁ
Z wójtem gminy Przyrów rozmawiamy o osiągnięciach mijającego 
roku, problemie gospodarki odpadami i oświaty oraz o planach na 
najbliższe dwanaście miesięcy.

Przełom roku to czas na pewne podsumowania. Sporo się działo 
w gminie w tym okresie. Jak pan ocenia te dwanaście miesięcy?

Faktycznie, to był bardzo szczególny rok dla gminy i mieszkań-
ców, zwłaszcza w kontekście wielkiego jubileuszu 650-lecia loka-
cji Przyrowa. Głównym mottem wielu uroczystości i imprez przez 
nas zorganizowanych była właśnie promocja tego doniosłego dla 
naszej społeczności wydarzenia. Ale życie gminy ogniskowało się 
również oczywiście wokół codziennych spraw. Cały czas inwe-
stujemy w infrastrukturę, programy społeczne, rozwijamy działa-
jące stowarzyszenia i instytucje, które wspierają nas w tworzeniu 
coraz lepszych warunków egzystencji mieszkańców.

Wśród tych spraw gospodarczych, co pana zdaniem zasługuje 
na uwagę? Mówiąc kolokwialnie, czym chciałby się pan pochwa-
lić czytelnikom w regionie?

Udało się przede wszystkim dokończyć budowę kanalizacji w Sy-
gontce, która to inwestycja trwała prawie dwa lata. Tam też rów-
nież niedawno sfinalizowaliśmy duży projekt przebudowy ulicy 
Konopnickiej i części ulicy Kościelnej w ramach dotacji z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W miejscowości Bolesławów 
także powstała droga, na którą uzyskaliśmy wsparcie z urzędu 
marszałkowskiego. Przygotowaliśmy się też do kilku ważnych 
zadań na przyszły rok. Głównie są to kwestie związane z odna-
wialnymi źródłami energii, zarówno dla gospodarstw indywidu-
alnych, jak i dla obiektów publicznych. Złożyliśmy w tym zakresie 
trzy wnioski, obecnie trwa ich ocena. Nie sposób nie wymie-
nić również zakończenia procedury dotyczącej budowy nowej 
oczyszczalni ścieków. Mamy już pozwolenie na budowę, stara-
my się o finansowanie. Jak na warunki naszej gminy, to będzie 
bardzo duża inwestycja. Kilkumilionowa, niezwykle potrzebna. 
Obecna instalacja, funkcjonująca od ćwierć wieku, jest już moc-
no wyeksploatowana. Trzeba ją zastąpić nowoczesnym obiektem, 
który będzie spełniał wszystkie standardy, zarówno jeżeli chodzi 
o moc przerobową, jak i oddziaływanie na środowisko. Przy tej 
okazji chcemy tam wybudować farmę fotowoltaiczną, która bę-
dzie pracowała na potrzeby tej oczyszczalni, by obniżyć koszty 
oczyszczania ścieków w naszej gminie.

Zakończyliście także modernizację targowiska.

Tak, także na to zadanie pozyskaliśmy finansowanie, a nasi miesz-
kańcy mogą w odpowiednich warunkach sprzedawać produkt lo-
kalny o każdej porze, w każdy dzień. Mam nadzieję, że miejsce 
będzie cieszyło się dużym powodzeniem i ta gałąź gospodarki 
oraz przedsiębiorczości mieszkańców będzie się rozwijać, a po 
wytworzone, lokalne produkty będzie zaglądać do nas również 
spora grupa nabywców z innych miejscowości. Na pewno będzie 
można kupić świetnej jakości ryby, warzywa, sery czy też prze-
twory.

Gmina wzbogaciła się o kilka nowych pojazdów. Może pan po-
wiedzieć coś więcej na ten temat?

Nabyliśmy śmieciarkę do zbierania odpadów komunalnych, gdyż 
te usługi realizuje gminny zakład, a do druhów z OSP Przyrów 
przyjechał nowy wóz pożarniczy typu średniego, co udało się zre-
alizować dzięki bardzo dużemu dofinansowaniu z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkow-
skiego. Oczywiście, także gmina i sama jednostka w tym zakupie 
partycypowała. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo. Tym bar-
dziej, że poprzedni samochód takiego typu, bardzo stary i wysłu-
żony, jednostka sprzedała rok temu.

A co z terenami nad zbiornikiem wodnym? Z realizacją tego 
zadania były spore kłopoty już przed rokiem. Unieważniliście 
kilka przetargów, gdyż ceny wykonawców was przyblokowały.

Niestety niewiele w tej kwestii się zmieniło. Cały czas walczymy 
o zagospodarowanie tego terenu. Nie byliśmy w stanie wyłonić 
wykonawcy, bo oferty mocno przewyższały nasze możliwości, 
bądź też w postępowaniu nikt się nie zgłaszał. Ale będziemy pró-
bować dalej. Dokonaliśmy pewnych modyfikacji w projekcie. Cze-
kamy na ponowne podpisanie umowy z marszałkiem wojewódz-

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel
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twa. Wcześniejszą musieliśmy wypowiedzieć, gdyż nie udało się 
jej przeprowadzić w kształcie poprzedniego projektu. Plan jest 
taki, by to zaczęło funkcjonować przed sezonem letnim, w czerw-
cu przyszłego roku.

Wspomniał pan, że gmina sama zagospodarowuje odpady komu-
nalne. Kwestia śmieci to obecnie jeden z wielu gorących tema-
tów w samorządach, a dla niektórych włodarzy i duży problem 
ze skonstruowaniem finansowania tego systemu. Gmina nie ko-
rzysta z usług firmy zewnętrznej, więc w Przyrowie jest tanio?

Jesteśmy po podpisaniu umowy z RIPOK-iem w Zawierciu, który 
wygrał przetarg na składowanie odpadów. Niestety wzrost kosz-
tów za tonę odebranych od nas śmieci niesegregowanych jest na 
poziomie prawie 71 proc., czyli podwyżka była nieunikniona. Po 
przeprowadzonej analizie zmieniliśmy system pobierania opłat. 
Od przyszłego roku opłata będzie naliczana od ilości osób fak-
tycznie zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Chciałbym 
podkreślić słowo „zamieszkuje”, a nie - „jest zameldowanych”. 
Nie chcielibyśmy spowodować jakichś akcji wymeldowywania się 
osób z terenu gminy. Z pełną świadomością podkreślam, że opłaty 
naliczane będą od osoby tylko faktycznie mieszkającej na terenie 
gminy. Ta stawka, która byłaby w stanie pokryć wszystkie koszty 
systemu jest na poziomie 15 zł od osoby za odbiór odpadów pose-
gregowanych. Chcemy też wprowadzić bonusy za kompostowa-
nie, za prywatne zagospodarowanie strumienia odpadów zielo-
nych. Posiadający kompostownik będzie miał opłatę niższą, o 3 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości. W przypad-
ku odbioru odpadów zmieszanych, niesegregowanych, jest to 45 
złotych od mieszkańca.

To sporo. A jakie ceny mieliście dotychczas?

Do tej pory za składowanie tony odpadów zmieszanych płacili-
śmy 295 zł. Teraz będzie to 508 zł. Problem wzrostu cen dotyczy 
wszystkich gmin i moim zdaniem to ostatni dzwonek, by rządzący 
krajem się obudzili i coś w tym kierunku przeciwdziałali. Bo trend 
się nasila i pogłębia. Proszę sobie wyobrazić, że kolejna oferta, 
druga pod względem ceny, opiewała na 790 zł za tonę odpadów 
zmieszanych, czyli wzrost byłby makabrycznie wysoki. Raz, że 
wzrasta opłata za odpady zmieszane, ale wzrost tyczy się również 
tych segregowanych. Do tej pory płaciliśmy odbiorcom złotówkę 
za tonę tworzywa sztucznego, szkła czy papieru. Obecnie będzie-
my płacić 350 zł, czyli wzrost jest 350-krotny. Coś trzeba zrobić 
z tym systemem, bo to strzeli. Ludzie w pewnym momencie nie 
będą w stanie tych opłat wytrzymać, a z kolei przepisy zabraniają 
gminom dokładać do niego.

A może trzeba coś poprawić? Ile śmieci produkuje statystyczny 
mieszkaniec gminy? Jak wygląda kwestia segregacji?

System gospodarki odpadami w samorządzie ma się równoważyć, 
czyli tak naprawdę zadaniem rady gminy jest określenie wyso-
kości opłaty, by wszystko się bilansowało. W naszym przypadku 
ciężko mówić o jakichś działaniach, które mogłyby to usprawnić. 
Statystycznie mieszkaniec produkuje 155 kg odpadów rocznie, 
przy średniej krajowej 340 kg. Tak więc naprawdę produkuje ich 
mało, a mimo to koszty systemu rosną. Jeżeli pójdziemy w kom-
postowanie, to oczywiście ilość tych odpadów jeszcze się zmniej-
szy. Zobaczymy jak to działanie zafunkcjonuje. Sama segregacja 
wygląda nieźle. W naszym terenie nie ma blokowisk. W domach 
jednorodzinnych mieszkańcy świetnie sobie z segregacją radzą, 
więc firmy odbierające taki przesegregowany materiał są w stanie 
go bez większych kosztów przerobić czy sprzedać. Bez szybkich 

działań ustawowych, zmieniających odgórnie cały system, oba-
wiam się, że ceny będą niestety lawinowo wzrastać. Samorządy, 
ich związki, mocno lobbują nad nowymi rozwiązaniami, by ten 
niepokojący trend przystopować.

Mijający rok był bardzo dobry dla pana osobiście. Został pan 
członkiem zarządów dwóch ważnych organizacji - Krajowej 
Rady Izb Rolniczych oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Północnego Województwa Sląskiego. Widać, że cieszy się pan 
dużym zaufaniem wśród mieszkańców i samorządowców z re-
gionu.

Rolnictwo to jest moje drugie zajęcie. Od 1988 roku prowadzę go-
spodarstwo. Znajduje na to czas, a wręcz pracując na roli odpo-
czywam. Jak wyjdę z biura i przesiądę się na traktor to dla mnie 
bardzo duża przyjemność. W związku z tym, moje funkcjonowa-
nie w samorządzie rolniczym trwa już od dwudziestu dwóch lat. 
Nie są to łatwe wybory, gdyż są czterostopniowe. To dla mnie 
ważne, z racji tego, że w KRIR biorę udział w wielu pracach w za-
kresie obszaru rolnictwa. Tworzymy, opiniujemy prawodawstwo, 
ale i cele czy też warunki finansowania programów rolniczych. 
Szybka wiedza pozwala skutecznie przygotować się na kolejne 
wyzwania, a później zaszczepiać rozwiązania i realizować spraw-
nie zadania również na terenie gminy. O pewnych kwestiach, 
priorytetach, wiem po prostu wcześniej. Praca w samorządzie 
terytorialnym dobrze się uzupełnia z pracą w samorządzie rol-
niczym.

Wystarcza czasu na wszystko?

Musi wystarczyć. Z pewnych funkcji już zrezygnowałem, biorąc 
pod uwagę właśnie ten brak czasu. A kwestia stowarzyszenia 
subregionalnego to sprawa nowa. Kiedy dyskutowaliśmy, o tym 
jak stowarzyszenie ma wyglądać, poruszyliśmy specyfikę samo-
rządów mniejszych. Ta specyfika małych gmin do tej pory nie była 
w subregionie wystarczająco reprezentowana, a często dochodzi 
do konfliktu interesów pomiędzy miastem, a małą, wiejską gmi-
ną. I tak wyobrażam sobie tam swoją rolę, by tworzyć rozwią-
zania korzystne również dla gmin mniejszych. Zresztą wszyscy 
samorządowcy wiążą z tą organizacją duże nadzieje, bo to ciało 
niezwykle ważne w zakresie dbania i pozyskiwania funduszy unij-
nych z perspektywy finansowej, która zacznie obowiązywać od 
2021 roku. Nasz subregion jest liderem na poziomie kraju w kon-
traktowaniu i wydawaniu pieniędzy unijnych, także mam nadzie-
ję, że ta polityka i te wskaźniki zostanie utrzymana na właściwym 
poziomie, albo jeszcze ją polepszymy.

A jak radzicie sobie w sprawie oświaty? Wzrosną wynagrodze-
nia, wzrosną koszty dla gminy w przyszłym roku.

Musimy sobie radzić, ale nożyce się rozwierają. Gdzieś cięcia 
trzeba będzie robić. W przyszłym roku nasi mieszkańcy dołożą 
do tego co powinno sfinansować państwo około 2 mln zł. Oczywi-
ście pośrednio, poprzez budżet gminy, ale to przecież pieniądze 
z podatków, z dochodów gminy.

Pryska mit o bezpłatnej oświacie?

Ten system finansowania, który jest teraz po prostu się nie 
sprawdza. Nie załatwia problemu finansowania oświaty w żaden 
sposób. Już wielokrotnie podnosiłem, że są dwa proste rozwią-
zania. Rząd finansuje wynagrodzenia, a gminy łożą na infrastruk-
turę szkolną albo subwencja będzie szła na oddział szkolny, a nie 
na ucznia. To oddział tworzy koszt. Niezależnie czy jest w klasie 
pięciu czy dwudziestu pięciu uczniów to koszty są niemal porów-
nywalne.

Mam rozumieć, że będziecie ograniczać inwestycje na terenie 
gminy?

To trudna sprawa, bo skutki finansowania oświaty odbijają się na 
budżetach gmin. Są dla nas mocne. Mam nadzieję, że jeszcze nie 
będziemy musieli tego robić. Tym bardziej, że sporo kosztownych 
wyzwań przed nami, o których wspomniałem na początku. Na ra-
zie nie wpadamy w panikę, ale trzymamy rękę na pulsie. Oczysz-
czalnia ścieków, czekająca na kanalizację Julianka, odcinki dróg, 
odnawialne źródła energii czy przydomowe oczyszczalnie ście-
ków to chcemy wdrażać w najbliższych miesiącach. W sumie pro-
gnozujemy wydatki inwestycyjne na dużym, jak dla nas, poziomie 
około 5 mln zł. Zobaczymy jakie jeszcze programy się pojawią, na 
co będziemy mogli pozyskać pieniądze. Kwestia przyszłorocz-
nych inwestycji uzależniona jest w dużym stopniu od powodzenia 
wniosków, które już są w ocenie, a w szczególności aplikacji na 
oczyszczalnię ścieków.

Dziękuję za rozmowę.
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POLEGŁ ZA RAJSTOPY.
BLOGER Z CISIA PRZEGRAŁ 
KOLEJNY PROCES O NARUSZE-
NIE DÓBR OSOBISTYCH
Sąd nie miał wątpliwości, iż wydawca lokalnego portalu Paweł 
Gąsiorski naruszył dobra osobiste Katarzyny Kaźmierczak, 
wójt Poraja. To drugi niekorzystny dla niego wyrok w tym roku. 
Wcześniej Gąsiorski uznany został winnym popełnienia prze-
stępstwa zniesławienia Sylwii Szymańskiej, burmistrz Bla-
chowni. - To nie jedyna kontrowersja związana z jego osobą - 
mówią samorządowcy.

Trzy tygodnie temu katowicki sąd odrzucił apelację byłego już 
wydawcy portalu zycieporaja.pl, który pod koniec stycznia prze-
grał w pierwszej instancji proces z wójt leżącej w powiecie mysz-
kowskim gminy. Kaźmierczak uznała, że została zniesławiona 
w tekście, w którym Paweł Gąsiorski sugerował, iż w czasie kiedy 
jeszcze pełniła funkcję zastępcy wójta, za publiczne pieniądze ku-
piła między innymi dwie pary rajstop.

Sąd apelacyjny przychylił się do werdyktu pierwszej instancji 
i nakazał Gąsiorskiemu przeprosić powódkę, wpłacić 2 tys. zł na 
rzecz jednej z myszkowskich fundacji oraz pokryć sięgające kilka 
tysięcy złotych koszty postępowania. Bloger, przez trzy miesiące, 
ma również publikować stosowne przeprosiny na stronie wspo-
mnianego serwisu internetowego oraz w prowadzonej przez sie-
bie grupie na facebook’u.

- Dziękuję wszystkim tym, którzy nie wątpili, że taki musi być fi-
nał. Tak, długo to trwało. Czas uczy pokory, ale tylko tych, którzy 
mają czyste sumienie. Ten, który mieni się być „dziennikarzem” 
cierpliwy nie był. Atakował raz po raz, nie czekając na decyzje wy-
miaru sprawiedliwości. Z tą ostateczną prawdopodobnie też się 
nie zgadza - podsumowała sprawę wójt Poraja.

Paweł Gąsiorski zawodowo zajmuje się strzyżeniem psów. To tak-
że były sołtys wsi Cisie. Po tym jak został odwołany z tej funkcji 
stworzył stronę internetową, na łamach której wielokrotnie bru-
talnie atakował burmistrz Blachowni. Obecnie prowadzi kilka-
naście takich serwisów w regionie. W zdecydowanej większości 
przypadków złym bohaterem jest urzędujący włodarz, a tym do-
brym jego lokalny adwersarz.

- Ten pan notorycznie łamie wszelkie zasady rzetelnego dzien-

Adrian Biel

JANÓW

W PIASKU DEGUSTOWALI 
WIGILIJNE SPECJAŁY

Tym razem szkoła podstawowa w Piasku gościła uczestników 
corocznej Prezentacja Stołów Wigilijno-Bożonarodzeniowych, 
któremu patronuje częstochowskie starostwo.

Przy wydatnej pomocy instytucji z Janowa, a także Regionalnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstocho-
wie udało się zorganizować imprezę, która ucieszyła podniebie-
nia degustatorów tradycyjnie polskich świątecznych smaków.

Zorganizowana uroczystość cieszyła się dużym zainteresowa-
niem nie tylko mieszkańców, ale również gości i włodarzy z oko-
licznych samorządów. Przybyli na nią też parlamentarzyści oraz 
reprezentanci władz z powiatu i województwa.

Sala gimnastyczna, do której zaproszono uczestników pękała 
w szwach. To chyba był jedyny minus, bo obiekt okazał się po pro-
stu za mały w stosunku do zainteresowania przedsięwzięciem. 
Poza tym pięknie przygotowane i udekorowane przez gospodynie 
z sześciu kół gospodyń wiejskich stoły wręcz uginały się od świą-
tecznego jadła. Potrawy przygotowały gospodynie z terenu gmin 
Janów, Olsztyn, Przyrów, Mstów, Dąbrowa Zielona i Poczesna.

- Wszystko na nich wyglądało pięknie, a smakowało jeszcze le-
piej. Degustacja przygotowanych potraw w świątecznej atmos-
ferze trwała do godzin wieczornych, a życzeniom składanym ze 
sceny i indywidualnie przy opłatku nie było końca. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za obecność i wspólne celebrowanie tych 
magicznych chwil - mówi Agnieszka Kuta-Janikowska z urzędu 
gminy w Janowie.

Poza strawą nie zabrakło i części artystycznej. Wystąpił między 
innymi Chór im. Zygmunta Krasińskiego w świątecznym repertu-
arze, a panie z kół gospodyń uraczyły zebranych polskimi kolęda-
mi i pastorałkami.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
nikarstwa. Krytykowane osoby nie mają najmniejszej możliwości 
zaprezentowania swojego stanowiska. Nigdy nie prosi o wypo-
wiedzi, ordynarnie wręcz manipuluje, stosuje niedopowiedzenia 
i insynuacje. To nie jest żadne dziennikarstwo, to zwykły rynszto-
kowy hejt obliczony na wzbudzanie niezdrowej sensacji, która ma 
zwiększyć jedynie ruch na prowadzonych przez niego stronach 
- komentuje w rozmowie z nami jeden z wójtów.

Zanim Gąsiorski zajął się tematyką samorządową, miał - jak roz-
pisywały się częstochowskie media - prowadzić strony z porno-
grafią. Pytany jakiś czas temu w mailu o szczegóły tej działalności 
wstydliwie milczał. Nie chciał się również odnieść do krążących 
pogłosek, w świetle których miał starać się o przyjęcie… do Pra-
wa i Sprawiedliwości. Prowadzone zabiegi budziły zdziwienie nie 
tylko w kontekście jego wcześniejszych związków z branżą porno, 
ale rodziły także pytania o motywy. W opinii naszych rozmówców 
chęć jednostronnego zaangażowania się w politykę stała w wy-
raźnej sprzeczności z kreowanym przez Pawła Gąsiorskiego wi-
zerunkiem niezależnego wydawcy tytułów prasowych.

- To miało miejsce dwa, trzy lata temu, dokładnie już nie pamię-
tam, ale to prawda. Pan Gąsiorski chciał zapisać się do PiS-u. Na 
ręce jednego z naszych posłów złożył nawet deklarację członkow-
ską. Wniosek pozostał jednak bez odpowiedzi - potwierdza jeden 
z prominentnych w regionie polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Odrzucony przez jedną stronę znalazł zrozumienie na przeciw-
ległym biegunie. Podczas ubiegłorocznych wyborów samorządo-
wych bloger z Cisia jawnie wspierał kampanię byłego wójta Ko-
nopisk. Chodzi o Jerzego Sochę, który kilka lat wcześniej decyzją 
sądu stracił stanowisko, gdy okazało się, że w czasach PRL-u do-
nosił funkcjonariuszom komunistycznej bezpieki.

- Pan Gąsiorski to musi być strasznie sfrustrowany człowiek, 
który po prostu zazdrości sukcesów innym ludziom - stwierdza 
kolejny samorządowiec, z którym rozmawiamy. - Krytykuje wło-
darzy za sposób zarządzania gminami, a jego spółka w ostatnich 
dwóch latach obrachunkowych notowała straty na poziomie kil-
kudziesięciu tysięcy złotych. Te informacje są dostępne w KRS, 
każdy może to w dowolnej chwili sprawdzić - nie ukrywa rozba-
wienia nasz rozmówca.

REKLAMA

OGŁOSZENIE WŁASNE

 Znajdź nas i polub na

 facebook’u
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KŁOBUCK KŁOBUCK

KŁOBUCK

ZMODERNIZUJĄ SZKOŁĘ POWIATOWĄ LABORATORIUM NATURY 
DLA UCZNIÓW Z KŁOBUCKA

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku czeka modernizacja. 
Władze powiatu chcą zmodernizować dach, a także zaopatrzyć 
placówkę w panele fotowoltaiczne.

Całościowy kosztorys zadania opiewa na ponad 1 mln zł. Umowę 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku od początku grud-
nia mogą korzystać z gruntownie odnowionej pracowni do nauk 
przyrodniczych.

Grant w wysokości prawie 38 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach posłużył 
stworzeniu nowoczesnej pracowni, mającej służyć nauce geogra-
fii i chemii. Całkowity koszt remontu sali i zakupu nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych wyniósł prawie 50 tys. zł.

- Dzięki pozyskanym środkom udało się stworzyć nowoczesną, 
interdyscyplinarną szkolną pracownię geograficzno-chemiczną 
wraz z mini laboratorium biologiczno-chemicznym. Edukacja 
ekologiczna wobec stanu zagrożenia środowiska, negatywnych 
skutków wykorzystania przyrody i jej zasobów staje się koniecz-
nością. Podniesienie świadomości ekologicznej to jedno z najpil-
niejszych zadań wymagających zdecydowanych, kompleksowych 
i zintegrowanych działań podejmowanych wśród młodego poko-
lenia - informują urzędnicy starostwa powiatowego.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

z wykonawcą, przedsiębiorstwem Częstobud, podpisano 19 grud-
nia.

- To kolejna inwestycja w największej szkole, której organem pro-
wadzącym jest powiat. Firma ma ją zrealizować w czasie najbliż-
szych wakacji letnich oraz zakończyć we wrześniu 2020 roku – 
informuje Henryk Kiepura, starosta kłobucki.

Z KOŃCEM ROKU ODDALI DO UŻYTKU KLUCZOWE INWESTYCJE DROGOWE

Niemal 11 mln zł kosztowały dwie inwestycje na drogach zarzą-
dzanych przez powiat kłobucki. Pod koniec listopada uroczyście 
otwarto tę w relacji Grodzisko-Pierzchno-Libidza, a 19 grudnia 
wstęgi przecięto na szlaku biegnącym przez miejscowości Po-
pów, Zbory i Florianów.

Pierwszą z nich wykonywała spółka Remost z Olesna. Wartość 
prac wyniosła niemal 4 mln zł, a zadanie udało się sfinansować 
w głównej mierze dzięki pozyskaniu ponad 2 mln zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do pieniędzy unijnych resztę do-

Piotr Biernacki łożył powiat, a ponad 200 tys. zł pomocy zaoferowała również 
gmina Kłobuck.

Sporo droższy był projekt zrealizowany na terenie gminy Popów, 
gdzie zmodernizowano prawie 5 kilometrów. Niezwykle szeroki 
zakres prac oprócz poprawy samych nawierzchni jezdni obejmo-
wał także wybudowanie chodników, zjazdów na posesje, poboczy 
czy też infrastruktury podziemnej.

Również i na ten projekt powiat otrzymał dofinansowanie. Tym 
razem nie unijne, ale z programu rządowego, z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Na konto instytucji trafiło 3,4 mln zł.
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KŁOBUCK WRĘCZYCA WIELKA

PONAD SETKA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY DZIEWCZYNY Z KOSTRZYNY
NA PREZENTACJI WE WRĘCZYCY

Władze Kłobucka nagrodziły najzdolniejsze dzieci i młodzież. 
W tym roku wyróżniono aż stu piętnastu uczniów. 

Każda z wyróżnionych osób mogła liczyć na trzystuzłotową na-
grodę. Jak podkreślono, ma ona być motywacją do dalszej pracy 
i nauki. Galę w Miejskim Ośrodku Kultury uświetnił ponadto kon-

Siódma edycja Powiatowej Prezentacji Tradycji Bożonarodze-
niowych gościła w tym roku we Wręczycy Wielkiej.

Każdy kto przybył na to wydarzenie z pewnością nie obszedł się 
smakiem. Ta impreza to jeden ze sztandarowych projektów, który 
rokrocznie cieszy się olbrzymią popularnością wśród mieszkań-
ców powiatu. Poza znakomitym jedzeniem, równie ważna jest at-
mosfera tego dnia – pojednanie, łamanie się opłatkiem czy wspól-
ne śpiewanie kolęd i pastorałek.

Jak zawsze o smaki dbają niezawodne panie z kół gospodyń wiej-
skich. Każda z gmin delegowała swoje reprezentantki. Stoły przy-
gotowali również uczniowie ze szkół powiatowych z Kłobucka 
oraz Krzepic, jak również regionalne Stowarzyszenie LGD „Zie-
lony Wierzchołek Śląska”, które reprezentowane było przez KGW 
Kostrzyna-Kotary z terenu gminy Panki.

- Wszystko jak zawsze było smaczne i piękne. Włącznie z dziew-
czynami, które pięknie prezentowały się w nowych strojach, 
zakupionych w ramach grantu pozyskanego z LGD. Raz jeszcze 
w imieniu LGD dziękuję – mówi Elżbieta Wachowska, wiceprezes 
stowarzyszenia.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Piotr Biernacki, fot. Elżbieta Wachowska

cert Damiana Kuleja, tegorocznego finalisty jednego z telewizyj-
nych show.

- Burmistrz w swoim przemówieniu pogratulował zdolnej mło-
dzieży świetnych wyników w nauce oraz osiągnięć artystycznych 
i sportowych. Słowa podziękowania skierował także w stronę ro-
dziców, nauczycieli, trenerów oraz wszystkich, którzy wspierają 
stypendystów – informują miejscy urzędnicy.

REKLAMA
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JUŻ DZIAŁA. 7 GRUDNIA WYSTARTOWAŁO
CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Zlokalizowany przy ulicy Sienkiewicza 16 bydynek w przeszło-
ści zdążył mieścić letnią rezydencję cara, dom zarządców huty, 
podczas okupacji siedzibę SS, po wojnie szkołę, a następnie blok 
mieszkalny. Teraz służyć będzie organizacjom pozarządowym.

Rewitalizacja obiektu możliwa była dzięki pozyskanym przez 
urząd miejski środkom unijnym. Jak podkreślała podczas uro-
czystego otwarcia placówki burmistrz Sylwia Szymańska, finalny 
efekt to wynik determinacji połączonej z owocną współpracą na 
różnych polach.

- Czasem od pomysłu do realizacji jest długa droga, ale zawsze 
warto sięgać po marzenia i dążyć do tego, by się spełniły - mówiła 
do przybyłych parlamentarzystów, samorządowców i przedsta-

wicieli działających w gminie stowarzyszeń. - Moim marzeniem 
było, by ten wartościowy i historyczny budynek był piękny, funk-
cjonalny, by był jego wizytówką, ale także by skupiał i zachęcał 
do działania wszystkich, którym na sercu leży dobro gminy i jej 
mieszkańców. Nie udałoby się zrealizować tego marzenia, gdyby 
nie ludzie, którzy zawsze są wokół mnie, wspierają mnie wiedzą, 
doświadczeniem i przede wszystkim mają do mnie zaufanie - do-
dawała dziękując za zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili 
się do sfinalizowania modernizacji.

Teraz swoje miejsce w Centrum Aktywności Obywatelskiej będą 
mieli między innymi kombatanci, seniorzy, osoby niepełnospraw-
ne, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, a także panie z koła gospo-
dyń wiejskich. Dzięki staraniom współpracowników Szymańskiej, 
Blachownia pozyskała także środki na urządzenie Klubu Seniora. 
Nie tylko umeblowano i wyposażono pomieszczenia, ale i zadba-
no o nowoczesny sprzęt do kuchni.

RUSZYŁ SEZON NA ŚLIZGANIE. 
LODOWISKO WRÓCIŁO DO 
CENTRUM BLACHOWNI

ROBOTY BUDOWLANE PRZY 
AUTOSTRADZIE WYMUSIŁY 
ZMIANY W KOMUNIKACJI

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Adrian Biel

Amatorzy łyżew znów mogą korzystać z oferty obiektu, który co 
roku w okresie zimowym cieszy się niesłabnącą popularnością.

Podobnie jak w latach ubiegłych lodowisko znajduje się na Placu 
Niepodległości. Z tą różnicą, że tym razem zlokalizowano je po 
lewej stronie Urzędu Stanu Cywilnego. Za ślizgi nie są pobierane 
żadne opłaty. Osoby, które nie mają własnej pary łyżew mogą na 
miejscu nieodpłatnie wypożyczyć niezbędny sprzęt.

- Lodowisko będzie czynne przez cały tydzień. W dni powszednie 
od godz. 15 do 21, natomiast w weekendy dłużej, bo już od godz. 
10 - mówi Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

Pierwszy ślizg w tym sezonie miał miejsce 15 grudnia. Na zorga-
nizowanej przez Miejski Dom Kultury w Blachowni inaugurującej 
imprezie pojawili się mieszkańcy, lokalni samorządowcy i tajem-
niczy facet w czerwonym kubraku.

- Święty Mikołaj już jest i zaraz będzie rozdawał dzieciom prezen-
ty - mówiła burmistrz Sylwia Szymańska. – Wiem jednak, że wielu 
z was z niecierpliwością czeka na otwarcie miejskiego lodowiska. 
Temperatura wreszcie pozwoliła nam odpowiednio przygotować 
lód. Przypominam, że ślizgawka będzie do waszej dyspozycji bez-
płatnie przez cały okres zimowy - dodawała.

Prace związane z budową biegnącej przez gminę autostrady, 
zrodziły trudności w funkcjonowaniu komunikacji publicznej 
na trasie od Blachownia do Łojek i z powrotem. Jak zapewniają 
gminni urzędnicy, problem ma przejściowy charakter i niedługo 
wszystko ma wrócić do normy.

- Do czasu oddania przez wykonawcę dróg około autostrado-
wych, transport publiczny odbywał się będzie od ulicy Konrado-
wa ulicą Długą w Łojkach do nowo powstałego ronda w kierunku 
Gorzelni Starej, nowym wiaduktem nad autostradą do ulicy Zie-
lonej, a następnie do ulicy Długiej i dalej do ryneczku w Łojkach 
- wyjaśnia Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

Tymczasowo, przy ulicy Długiej, pomiędzy Zieloną, a przedszko-
lem ustawiono słupki przystankowe. Paulina Głuszko przekonuje, 
iż jak tylko urząd otrzyma od wykonawcy informację o terminie 
zakończenia prac natychmiast poinformuje o przywróceniu moż-
liwości korzystania z przystanków przy szkole w Łojkach.

- Choć zaistniałe trudności są niezależne od nas, pragnę wszyst-
kich przeprosić za kłopot i jednocześnie prosić o wyrozumiałość 
- dodaje Głuszko.
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MAŁE BALETNICE DAŁY 
PIERWSZY KONCERT

MUZEUM ZAPRASZA
NA WYJĄTKOWĄ WYSTAWĘ

FENIKS MA JUŻ 33 LATA

Podopieczne Zofii Czechlewskiej zaprezentowały swoje pierw-
sze szlify baletowe. Okazją do tego był koncert mikołajkowy, 
który 12 grudnia odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 

- W tym dniu rodzice i najbliżsi małych tancerek mieli możliwość 
zobaczyć swoje pociechy, które od września uczą się pod czuj-
nym okiem choreograf. A po koncercie na wszystkich uczestni-
ków czekał oczywiście słodki poczęstunek oraz wspaniała zabawa 
z wesołymi elfami z „Ale Frajdy”. - informują gminni urzędnicy. 

Słodkości to jednak nie wszystko. Do baletnic zawitał również 
i Święty Mikołaj. Przyniósł sporej wielkości wór z upominkami.

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej zorganizowało wy-
stawę prezentującą konspiracyjną, partyzancką aktywność ko-
biecego ruchu ludowego w okresie II wojny światowej. 

- Wystawa ukazuje nie tylko walkę, ale także różne formy dzia-
łalności oświatowej, samopomocowej, opiekuńczej w stosunku 
do żołnierzy ruchu oporu, osób różnej narodowości, ludności 
wysiedlonej czy prześladowanej. Przedstawione sylwetki kobiet 
uzmysławiają, jak istotną rolę odegrały one w historii tworzenia 
się polskiego narodu i polskiej tożsamości - informują inicjatorzy 
przedsięwzięcia. 

Z instalacją prezentującą działalność Ludowego Związku Kobiet 
można zapoznać się w każdy wtorek, w godz. 11 do 15 oraz w piąt-
kowe popołudnia, w godz. od 15 do 19.

W połowie listopada odbyły się urodzinowe uroczystości pręż-
nie działającego na terenie Kamienicy Polskiej Stowarzyszenia 
Abstynenckiego „Feniks”.

Organizacja ma już trzydzieści trzy lata. W rocznicowym spotka-
niu wzięło udział ponad dwustu gości. Wśród nich nie zabrakło 
przedstawicieli władz gminy, jak i powiatu. Przybyli również tera-
peuci, sponsorzy oraz reprezentanci wielu klubów abstynenckich 
z województwa śląskiego.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

W KAMIENICY POLSKIEJ
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W KŁOMNICACH ZAPACHNIAŁO CHOINKĄ. 
BYŁO ŚWIĄTECZNIE, KULTURALNIE I TŁUMNIE

     PRZYBIEŻELI DO URZĘDU 
HARCERZE

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy tłumnie odwiedzili 
mieszkańcy, jak i goście z okolicznych gmin. Wydarzenie bogate 
było nie tylko smacznymi potrawami, ale również ofertą kultu-
ralną.

W miejscowej hali sportowej pojawiło się tego dnia ponad czter-
dziestu wystawców. Nie zabrakło typowo lokalnych produktów, 
w tym oczywiście pszczelego miodu, a myśliwi raczyli wyrobami 
wędliniarskimi. Dominowało rękodzieło, stroiki, szydełkowe ob-
rusy i serwety, kartki okolicznościowe, witraże i wyroby gipsowe. 
Słowem – wszystko, co tworzy niepowtarzalną, bożonarodzenio-
wą atmosferę.

Na wysokości zadania stanęły panie z kół gospodyń wiejskich ze 
Zdrowej, Skrzydlowa, Garnka, Kłomnic oraz Rzerzęczyc. Ich ku-
linarne wytwory, i pięknie udekorowane stoły, nie tylko cieszyły 
oko, ale i podniebienia. Każdy mógł spróbować wigilijnych spe-
cjałów, poświęconych wcześniej przez ks. proboszcza Mirosława 
Torunia. Wieczorem ugoszczono z kolei gulaszem z dziczyzny 
z kminem rzymskim w wykonaniu mistrza kuchni staropolskiej.

Każdego roku w okresie przedświątecznym urząd gminy gości 
harcerki i harcerzy ZHP. Goście przywieźli ze sobą tradycyjne 
betlejemskie światełko.

- Lampion ze światłem trafia do miejscowego urzędu już od wielu 
lat. W ten sposób przedstawiciele częstochowskiego hufca ZHP 
dzielą się radosną nowiną i krzewią uniwersalne wartości brater-
stwa i pokoju - informują urzędnicy.Tego dnia swój finał miał również konkurs „Anioły i Pierniki”. Na-

grodzono aż osiemdziesiąt trzy prace wykonane przez uczniów 
z terenu powiatu.

Jarmarkową niedzielę umilały występy najlepszych rodzimych 
zespołów i grup artystycznych. Przewinęło się ich przez scenę 
kilkanaście. Na muzyczne zwieńczenie wieczoru przygotowano 
koncert Orkiestry Dętej OSP Kłomnice oraz Mażoretek Fanabe-
ria, które z okazji swojego pięciolecia mogły zdmuchnąć świeczki 
z urodzinowego tortu.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy swą 
obecnością uświetnili ten dzień. A szczególnie osobom aktyw-
nie zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia – pracowni-
kom GOK-u, naszym wspaniałym grupom artystycznym, paniom 
z kół gospodyń wiejskich, wystawcom, strażakom i oczywiście 
licznemu gronu sponsorów – mówi wójt Piotr Juszczyk. – Była 
to świetna okazja, by w tak znakomitym gronie poczuć wspólnie 
atmosferę nadchodzących świąt, a jednocześnie zaprezentować 
i promować to, czym gmina może się pochwalić i z czego jest 
dumna – dodaje.      SPORE OSZCZĘDNOŚCI PO 

PRZETARGU. ULICA IDZIE DO 
REMONTU

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Ulicę Lisią w Garnku czeka w przyszłym roku gruntowna prze-
budowa. Urząd gminy wyłonił wykonawcę tegoż zadania. Co 
istotne, sporo przy tej okazji zaoszczędzono.

Pierwotny kosztorys zakładał, że inwestycja ma kosztować oko-
ło 1,5 mln zł. Taką sumę zarezerwowano w budżecie samorządu. 
W przetargu wpłynęło jednakże sporo, gdyż osiem ofert, a najko-
rzystniejszą okazała się ta złożona przez firmę Rafalin z Blachow-
ni. Oferent zaproponował, że zakres inwestycji zrealizuje za 650 
tys. zł.

Droga gminna zostanie przebudowana na odcinku 1,3 kilometra. 
Jezdnia będzie miała szerokość pięciu metrów, a pobocza utwar-
dzone zostaną destruktem asfaltowym. Zakończenie prac zapla-
nowano na koniec lipca przyszłego roku.

     ŚWIĄTECZNE UPOMINKI 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Piotr Biernacki

Do wszystkich dzieciaków uczęszczających do samorządowych 
przedszkoli wpadł nietypowy św. Mikołaj. W tę rolę wcielił się 
Adam Śliwakowski, na co dzień – zastępca wójta. Złożył im świą-
teczne życzenia i obdarował książkami oraz kolorowankami 
o bożonarodzeniowej tematyce.

- Grudzień to taki szczególny czas dla każdego dzieciaka. Wycze-
kiwanie na Mikołaja, a później świąteczny okres obfituje w różne-
go rodzaju prezenty i podarunki. Czują się wyjątkowo. Jako samo-
rządowcy, tym drobnym gestem, też chcieliśmy docenić naszych 
wyjątkowych milusińskich – mówi wójt Piotr Juszczyk.

REKLAMA
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W KONIECPOLU
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RAJ PODATKOWY DLA FIRM TRANSPORTOWYCH?
NA TO LICZĄ WŁADZE KONIECPOLA

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Miejscowi radni zmniejszyli niemal do minimum stawki podat-
ku od środków transportowych. Jaki będzie efekt? Czy do gminy 
ściągną nowe podmioty, a może duże firmy leasing’owe? Na to 
liczą w przyszłości władze gminy. Na razie zysk ma być doraźny 
i zapobiec ucieczce dotychczasowych przedsiębiorców.

Po grudniowej sesji rady miejskiej wiadomo jedno. Koniecpol ma 

jedne z najniższych, o ile nie najniższe, stawki od środków trans-
portowych w powiecie częstochowskim.
 
Podatek od środków transportu to jedna z wielu lokalnych da-
nin. Płacą go właściciele, w przeważającej większości firmy, po-
siadający floty samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, 
naczep, przyczep czy autobusów. A to nie małe pieniądze. Mak-
symalna stawka w Koniecpolu, przewidziana dla ciągników sio-
dłowych i balastowych powyżej 40 ton, wynosiła niemal 3 tys. zł 
rocznie.

REKLAMA

- Ta uchwała była dyskutowana kilkukrotnie, na kilku komisjach 
rady gminy. Pani skarbnik, pani sekretarz, pan burmistrz, wszyscy 
zastanawialiśmy się co zrobić z tymi naszymi podatkami. Często 
przychodzili do nas przedsiębiorcy mający duże, ciężarowe sa-
mochody czy środki transportu i wręcz zwracali uwagę, że te po-
datki są u nas za wysokie - argumentował projekt uchwały Gwi-
don Jelonek, dyrektor biura urzędu miejskiego na chwilę przed 
tym jak radni ostatecznie ją przyjęli.

Od nowego roku będzie więc dużo taniej. Zamiast 687 zł, za cię-
żarówkę powyżej 3,5 tony, od nowego roku będzie więc 400 zł. 
Zamiast 1192 zł za samochody ważące od 5,5 do 9 ton urzędnicy 
pobiorą 690 zł. Powyżej tego progu stawka wyniesie 810 zł. Za 
autobusy z miejscami poniżej dwudziestu dwóch trzeba tu było 
rocznie zapłacić 1111 zł. Teraz będzie to 730 zł. Nieco większym 
ścięto wymiar podatku prawie o cały tysiąc złotych. 

Pozycji, które obejmuje uchwała jest sporo. Podaliśmy tylko nie-
liczne przykłady specyfikacji i pojazdów, ale cięcia w stosunku do 
dotychczasowych sięgają nawet 70 proc.

Promocja więc duża. Po co? Przecież początkowo wpływy do bu-
dżetu na pewno zmaleją. Jak twierdzi Jelonek, by zatrzymać do-
tychczasowych przedsiębiorców, a z czasem przyciągnąć nowe 
firmy.

- Sygnałów od przedsiębiorców było naprawdę dużo. Przeanali-
zowaliśmy tę sytuację i uznaliśmy, że jedynym naszym wyjściem 
jest ułatwienie życia przedsiębiorcom. By zostali. Teraz być może 
to do nas będą przychodzili z innych gmin. Po burzliwych dysku-
sjach stwierdziliśmy, że trzeba je obniżyć i obniżamy je do prak-
tycznie najniższych stawek podatków w powiecie częstochow-
skim. Mamy nadzieję, że nasi przedsiębiorcy będą mieli duże 
ułatwienie, ale tym samym zachęcamy podmioty z zewnątrz czy 
firmy leasingowe. Mamy przygotowaną dla nich bardzo korzystną 
ofertę i liczymy na to, że tych aut w Koniecpolu, na naszym tere-
nie, przybędzie - komentuje.
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CO SZYKUJE GMINA DLA NAJMŁODSZYCH NA FERIE?

PÓŁ WIEKU RAZEM. CZTERNAŚCIE PAR
ŚWIĘTOWAŁO JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA.
W KONOPISKACH POCZULI
ICH PRZEDSMAK

WIKTORIA HARABAS WYŚPIE-
WAŁA PIERWSZE MIEJSCE NA 
POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

13 stycznia w województwie śląskim rozpoczną się zimowe 
ferie. Jakie propozycje dla najmłodszych mieszkańców przy-
gotowało na ten czas Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach? Jak podkreślają jego pracownicy, będzie sporo 
warsztatów i dwie wycieczki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przerwa od nauki potrwa dwa 
tygodnie. W tym czasie dzieci z terenu gminy będą miały możli-
wość wziąć udział w zajęciach plastycznych, spotkaniu autorskim 
z pisarką, a także warsztatach muzycznych czy kulinarnych. 

- Zajęcia będą realizowane nie tylko w obiektach na terenie Ko-

Przeżyli wspólnie pięćdziesiąt lat. Jako wyraz uznania jubilaci 
otrzymali prezydenckie medale i pamiątkowe dyplomy. Nie za-
brakło gratulacji, życzeń i tradycyjnej lampki wina. 

- Jesteście przykładem miłości i zrozumienia. To wzór mądrego 
życia i przykład godny naśladowania. Te jubileusze uświadamiają 
nam, że dwoje kochających, wspierających i szanujących się lu-
dzi, których połączyło uczucie, ponad pięćdziesiąt lat wytrwało 
w tej miłości - mówiła do jubilatów Katarzyna Borecka, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Konopiskach.

W połowie grudnia odbyła się Gminna Prezentacja Stołów Bo-
żonarodzeniowych. Można było skosztować wigilijnych potraw, 
obejrzeć występy artystyczne, a także skorzystać z oferty kier-
maszowej czy wspólnego kolędowania.

Wydarzenie, które co roku ściąga do miejscowej hali sportowej 
zastępy okolicznych mieszkańców, coraz częściej nie umyka rów-
nież uwadze osób z sąsiednich gmin. Każdorazowo imprezie to-
warzyszy obfitujący w szereg atrakcji program, który dla uczest-
ników przygotowują pracownicy Gminnego Centrum Kultury 
i Rekreacji w Konopiskach.

Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Panie z lokalnego 
koła gospodyń wiejskich zadbały o  przygotowanie potraw, a ro-
dzimi artyści o nastrojowy, bożonarodzeniowy klimat. Na naj-
młodszych czekał z kolei świąteczny warsztat, podczas którego 
maluchy miały okazję sprawdzić swoje zdolności manualne przy-
ozdabiając ciasteczka.

- Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz świąteczny gdzie 
można było zakupić ręcznie robione bombki, stroiki, choinki 
i inne rękodzieła, a nawet miody - relacjonuje Olga Muc z GCKiR.

3 grudnia w Akademickim Centrum Kultury w Częstochowie 
odbyła się dwunasta edycja przeglądu Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego.

W konkursie swoje wokalne umiejętności zaprezentowało łącznie 
ponad czterdziestu uczestników, którzy rywalizowali w czterech 
kategoriach wiekowych. W jednej z nich najwyższą lokatę przy-
znano uczennicy szkoły w Jamkach-Korzonku.

Wiktoria Harabas triumfowała pośród uczniów z klas od I do IV. 
Znakomity występ zanotowała tutaj również Kinga Duś ze szkoły 
w Konopiskach, której jury przyznało specjalne wyróżnienie.

Kolejne przypadło startującej wśród przedszkolaków Poli Szydzie, 
z prywatnej placówki w Wygodzie. Doceniono jej intonację oraz 
bardzo dobrą dykcję.

nopisk, ale również w Aleksandrii oraz Kopalni - informują urzęd-
nicy.

W programie przewidziano dwa wyjazdy poza gminę. 16 stycznia 
do Żarek, do tamtejszej manufaktury słodyczy oraz restauracji, 
w której dzieci będą miały możliwość samodzielnego stworze-
nia swojej własnej pizzy. 

- Natomiast na zakończenie ferii, dokładnie 24 stycznia, planu-
jemy wycieczkę do częstochowskiego planetarium - dodają pra-
cownicy GCKiR.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać kontaktując 
się bezpośrednio z przedstawicielami wspomnianej instytucji.

Wspólnie z wójtem Jerzym Żurkiem oraz wiceprzewodniczącą 
rady gminy Jadwigą Majdzik wręczyła świętującym Złote Gody 
okolicznościowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Te 
każdorazowo przyznaje prezydent RP.  

Ty razem otrzymali je Ewa i Włodzimierz Badora, Barbara i Jerzy 
Borowik, Wacława i Lech Bukowscy, Ryszarda i Wacław Cierpiał, 
Marianna i Antoni Chmielewscy, Gertruda i Włodzimierz Ciuk, 
Julia i Stanisław Golis, Ewa i Andrzej Grad, Krystyna i Zdzisław 
Jagusiak, Kazimiera i Ryszard Koła, Bronisława i Lucjan Kurdek, 
Teresa i Leszek Morawiec, Jacentyna i Aleksander Nierobiś oraz 
Zofia i Tadeusz Szczerbak.
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JEST DROGA W JASKROWIE, A W CEGIELNI 
NOWY CHODNIK

     KOLEJNA EDYCJA
TURNIEJU PING-PONGA.
GRAŁY CAŁE RODZINY

     MIKOŁAJ W GMINIE. 
ROZDAWAŁ PREZENTY
W CENTRUM MSTOWA

HARCERZE MIELI SWOJĄ WIGILIĘ.
PODSUMOWALI EFEKTY CAŁOROCZNEJ PRACY

Ukończono dwie inwestycje na terenie gminy. Drogę w Jaskro-
wie zmodernizował tutejszy urząd, natomiast chodnik w Ce-
gielni – Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

Tegoroczna przebudowa ulicy Starowiejskiej poprzedzona była 
wcześniejszą wymianą wodociągu, realizacją parkingu przy szko-
le, chodników i zjazdów, a także wpustów z podłączeniami do 
studni chłonnych. Teren przygotowano i odpowiednio ukształ-
towano pod etap prac, który władze gminy właśnie ukończyły. 
Objął on przede wszystkim remont ponad 1,1 kilometra szlaku 
drogi oraz jej odwodnienie na długości niemalże 570 metrów. Po-
wstał kanał deszczowy, który będzie odprowadzał wody opadowe 

W Mokrzeszy rozegrany został II Rodzinny Turniej Tenisa Sto-
łowego. Impreza zgromadziła około trzydziestu miłośników tej 
dyscypliny.

Zmagania, które poprzedził występ artystyczny lokalnej grupy 
taneczno-wokalnej, rozgrywane były w czterech kategoriach 
wiekowych. Zawodnicy do samego końca toczyli zaciętą walkę 
o ufundowane przez wójta gminy statuetki oraz nagrody rzeczo-
we. Zadbał o nie organizator zawodów - UKS „Mojak” Mokrzesz. 

- Super impreza. Dzieciaki zachwycone możliwością rozwijania 
swoich pasji - komentowała na facebook’owym profilu klubu Anna 
Chodkowska-Bekus, jedna z uczestniczek turnieju.

Już po raz piąty na mstowskim rynku pojawił się długo ocze-
kiwany przez miejscowe dzieciaki jegomość w czerwonym ku-
braku. Przybył, by rozdać prezenty, które podrzucił mu lokalny 
włodarz.

Wydarzenie, którego inicjatorem przed laty był Tomasz Gęsiarz, 
tradycyjnie przygotowują pracownicy ośrodka kultury i okolicz-
nej biblioteki. W przedsięwzięcie włączają się także gminni rad-
ni, którzy w tym sezonie na okoliczność pojawienia się Świętego 
zabezpieczyli słodycze. Z kolei właściciele Pizzerii Pod Stołami 
wszystkim chętnym serwowali ciepłą i smaczną pizzę.

- Tegoroczna edycja imprezy była szczególnie barwna. Kolorytu 
dodał pokaz świateł w rynku, dzięki któremu otoczenie i drzewa 
przybrały wiele ciekawych barw. Mimo chłodu wszyscy obecni 
cierpliwie czekali i otrzymali prezenty - relacjonuje Krzysztof 
Drynda, dyrektor GOK-u.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

wprost do Warty. Inwestycję sfinansowano przy dużym udziale 
pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskano 
na to zadanie 1,5 mln zł.

Poprawiło się również znacznie bezpieczeństwo mieszkańców 
korzystających z drogi łączącej gminę Mstów z gminą Kłomni-
ce. W relacji Kuchary-Cegielnia powstało 380 metrów chodnika, 
który ma pieszym ułatwić poruszanie się po tej niezwykle ruchli-
wej powiatowej arterii. Wraz z ułożeniem nawierzchni zadbano 
także o odpowiednie odwodnienie szlaku. Wbudowano kanali-
zację deszczową oraz wpusty. To był pierwszy etap prac na tym 
odcinku, do którego sfinansowania posłużyły pieniądze nie tylko 
powiatu, ale i pochodzące z lokalnego budżetu.

7 grudnia miała miejsce wieczerza wigilijna III Środowiskowego 
Szczepu Harcerskiego „Skała”.  

- Jak zwykle nie zabrakło wypróbowanych przyjaciół naszego 
szczepu, wspierających nas w codziennej działalności - podkreśla 
phm. Tomasz Derda. 

Spotkanie, na którym oprócz harcerzy z Mstowa i Jaskrowa po-
jawili się samorządowcy, pedagodzy, rodzice, a także reprezen-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów tanci służb mundurowych i częstochowskiej komendy Hufca ZHP, 
rozpoczęło się od modlitwy. Były wspólne życzenia, stoły suto 
zastawione tradycyjnymi potrawami, radosne kolędowanie oraz 
konkurs ozdób choinkowych.

Goście zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami, w których 
w ostatnim czasie uczestniczyły drużyny szczepu „Skała”. To był 
też dobry moment do tego, by nagrodzić tych harcerzy, którzy 
przez cały 2019 rok wyróżniali się w swojej pracy. Nagrody tra-
fiły do rąk Roksany Rak, Julity Derdy, Kingi Walenckiej i Martyny 
Mrowiec, jak i również do mstowskich oraz jaskrowskich zuchów.
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SENIORZY STWORZYLI MAPĘ PO-
TRZEB. MA POMÓC W ROZWOJU 
LOKALNEJ INFRASTRUKTURY

POLICJA PRZEPROWADZIŁA 
SZKOLENIE, A SENIORZY
POCZULI SIĘ BEZPIECZNIEJ

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Poczesnej, w ramach jed-
nego z prowadzonych projektów, stworzyli mapę lokalnych po-
trzeb seniorów w zakresie gminnej infrastruktury. Efekt trwa-
jących na przełomie listopada i grudnia warsztatów wręczyli 
wójtowi Krzysztofowi Ujmie. Włodarz obiecał je systematycznie 
wdrażać.

Jednym z najważniejszych celów przedsięwzięcia, realizowanego 
w ramach rządowego programu, jest znaczące zwiększanie za-
angażowanie osób starszych w sprawy kształtowania lokalnego 
życia i polityki społecznej. Jego uczestnicy wskazali między in-
nymi na potrzeby z zakresie poprawy lokalnej sieci chodników, 
oświetlenia, zatoczek i wiat autobusowych, oznakowania przejść 
dla pieszych, ale i kwestie ochrony zdrowia, związane chociażby 
z dostępnością do lekarzy specjalistów czy opieki rehabilitacyjnej. 
W szczególności podnieśli kwestię utworzenia miejsc rekreacji, 
służących bezpiecznym spacerom i odpoczynkowi całych rodzin.

– Wszystkie zgłoszone potrzeby zostały naniesione na mapę kar-
tograficzną i w wersji graficznej zostały przedstawione wójtowi 
Ujmie. Obiecał szybkie, w miarę możliwości, zajęcie się rozwią-
zaniem problemów zgłoszonych przez uczestników projektu 
i wyjaśnił na jakim etapie są już podjęte zadania, które częściowo 
zaspokoją potrzeby seniorów. Podkreślił, że każda uwaga i wnio-
sek mieszkańca gminy jest bardzo cenna, że bezpieczeństwo i po-
prawa jakości życia mieszkańców to priorytetowe zadania gminy 
– informuje Halina Synakiewicz, miejscowa aktywistka i radna 
gminy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

LITWINI PRZYJECHALI, BY WSPÓLNIE 
ŚWIĘTOWAĆ STULECIE PKOL-U

NAGRODZONO UCZESTNIKÓW ŚWIĄTECZNYCH 
KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

Warsztaty, rozgrywki sportowe i występy artystyczne. Tak gmi-
na fetowała setną rocznicę powstania Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. 
`
W pierwszej połowie grudnia Poczesną odwiedził Genadij Bara-
nowicz, starosta Białej Waki, miejscowości położonej nieopodal 
Wilna. Samorządowcowi towarzyszyła młodzież z tamtejszego 
gimnazjum oraz uczniowie ze szkół w Jaszunach i Butrymańcach. 
Wizyta gości z Litwy to pokłosie wieloletniej współpracy z miej-
scowymi władzami gminy.

Spotkanie odbyło się w ramach jubileuszu, jaki w tym obchodzi 

Komenda Miejska Policji w Częstochowie zorganizowała w Po-
czesnej spotkanie mające na celu podniesienie świadomości se-
niorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom. Wydarzenie 
stało się też dobrą okazją do poruszenia tematyki z zakresu ra-
towania życia i zdrowia. 

Gminę odwiedził podkom. Sebastian Tyras, naczelnik wydziału 
ruchu drogowego częstochowskiej komendy, sierż. sztab Mario-
la Kowalczyk-Trąbska, sierż. sztab. Kamil Sowiński oraz Barbara 
Dziuk i Marek Komender, przedstawiciele miejscowej stacji po-
gotowia ratunkowego.

Seniorzy mogli dowiedzieć się jak w prawidłowy i przede wszyst-
kim skuteczny sposób wzywać karetkę, dokonywać pomiaru ci-
śnienia tętniczego i cukru we krwi oraz co robić w sytuacji, kiedy 
ich parametry są nieprawidłowe. Uzyskali także podstawową wie-
dzę odnośnie objawów zawału, udaru, krwotoku i oparzeń. 

Policjanci z kolei udzielili konkretnych rad co osoby starsze po-
winny robić, aby czuć się bezpiecznie podczas poruszania się uli-
cami gminy, korzystając z komunikacji miejskiej, ale też jak się 
zachowywać, by uniknąć utraty cennych przedmiotów czy pie-
niędzy.

- Przestępcy działający między innymi metodą „na policjanta” czy 
„na wnuczka” wciąż modyfikują swoje metody, tak więc eduko-
wanie osób starszych w zakresie przeciwdziałania tym nielegal-
nym działaniom jest jak najbardziej potrzebne - tłumaczy pomysł 
zorganizowania spotkania Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, które udostępniło po-
mieszczenie.

Blisko dwieście prac wpłynęło na XVIII Powiatowy Konkurs Pla-
styczny „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe” oraz XV Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa”.

Konkursy miały na celu popularyzowanie wiedzy o polskich zwy-
czajach i obrzędach bożonarodzeniowych, rozwijanie twórczego 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Janusz Koniecki

Polski Komitet Olimpijski. W upamiętnienie rocznicy aktywnie 
włączył się także rodzimy samorząd. Nie zabrakło występów wo-
kalnych, warsztatów plastycznych oraz teatralnych i oczywiście 
rozgrywek sportowych. 

- Polski Komitet Olimpijski to wspaniała historia, promocja spor-
tu i olimpijskich wartości. Dla absolutnej większości sportowców 
medal igrzysk olimpijskich jest jednym z absolutnie największych 
osiągnięć, jakie mogą nastąpić w sporcie. Na cały medalowy do-
robek polskich olimpijczyków składa się trzysta pięć krążków. 
Igrzyska i ruch olimpijki to jednak nie tylko medale. To przede 
wszystkim duch sportu, uczciwej rywalizacji i przyjaźni - mówił 
podczas uroczystości wójt Krzysztof Ujma.

myślenia i propagowanie naturalnych technik plastycznych, jako 
środka wypowiedzi.

We wręczeniu nagród udział wzięli samorządowcy i pedagodzy 
z terenu gminy. Całość uświetniła etiuda teatralna, której tema-
tem były zwyczaje świąt bożonarodzeniowych. Przedstawienie 
zaprezentowali artyści Teatru A Co! oraz członkowie Zespołu 
Śpiewaczego „Kwiaty Jesieni”.
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KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKI, OCZYSZCZACZE 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

RAZEM OD PONAD PIĘĆDZIESIĘCIU LAT

     WŁAŚNIE WSZEDŁ DO SŁUŻBY.
OSP PRZYRÓW MA NOWE CACKO

INWESTYCJA DROGOWA W SYGONTCE ZAKOŃCZONA

Dwie gminne instytucje wzbogaciły się o nowy sprzęt elektro-
niczny. Do biblioteki trafiły komputery, a przedszkole w Przyro-
wie otrzymało cztery oczyszczacze powietrza.

W pierwszym ze wspomnianych wyżej przypadków zakup kwotą 
przeszło 17 tys. zł dofinansował Instytut Książki w ramach pro-
gramu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Aparaturę za-
opatrzono także w niezbędne oprogramowanie oraz urządzenia 
peryferyjne.

– Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu 
do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans miesz-
kańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach po-
datkowych na jednego mieszkańca. Chcielibyśmy aby nasi czy-
telnicy mieli możliwość szerokiego dostępu do dokumentów 
w postaci cyfrowej, by wszystkie nowości kulturalne i literackie 
były dostępne, aby w pełni mogli z nich korzystać – mówi pełnią-
ca obowiązki dyrektora Zofia Wierciochowicz.

Do przedszkola z kolei trafiły cztery oczyszczacze powietrza. To 
efekt kampanii, kierowanej do najmłodszych dzieci, zorganizowa-
nej wspólnie przez urząd marszałkowski oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Tegoroczna edycja akcji, zapoczątkowanej jeszcze w poprzedniej 
kadencji samorządu, wystartowała z początkiem września.

Inicjatywa leżała po stronie dyrektorów przedszkoli, którzy mu-
sieli przesłać odpowiednie zgłoszenie. Decydujący był czas, gdyż 
kryterium głównym była kolejność wpływu wniosków. Na tej pod-
stawie do udziału w programie zakwalifikowano 121 placówek z 41 
gmin województwa.

Mieszkańcy Sygontki mogą korzystać już nie tylko z infrastruk-
tury kanalizacyjnej, ale cieszyć się również ze świeżo wyre-
montowanych dróg, które zostały mocno nadwyrężone podczas 
trwającej niemal dwa sezony budowy sieci.

O gruntowną modernizację jezdni i przyległego do nich otocze-
nia zadbała firma Bitum z Lipia Śląskiego, która wiosną tego roku 
wygrała przetarg na to zadanie.

Oprócz przebudowy dwóch szlaków, ulic Konopnickiej i Kościel-
nej, o łącznej długości prawie jednego kilometra, miejscowość zy-
skała także sporo miejsc parkingowych. Łącznie pod ten cel wy-
brukowanych zostało ponad 500 m². Zadbano również o chodniki 
i zjazdy na posesje.

Pod koniec listopada dziewięć par z terenu gminy świętowało 
jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Sześć obchodziło 
Złote Gody, a trzy Diamentowe.

Z tej okazji wszyscy jubilaci zostali zaproszeni do miejscowego 
Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie w obecności władz gminy, kie-
rownik USC i proboszcza ks. Pawła Lesiakowskiego przyjęli gratu-
lacje oraz odebrali z rąk wójta Roberta Nowaka okolicznościowe 
medale, przyznawane przez prezydenta RP. Uroczystość uświet-
niła również część artystyczna, o którą zadbali uczniowie szkoły 
w Zalesicach.

- Zaproszeni goście złożyli dostojnym jubilatom słowa uznania, 
podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za pięk-
ny przykład dla młodego pokolenia. Wszyscy zostali uhonorowani 
dyplomami, upominkami oraz kwiatami. Raz jeszcze życzymy ko-
lejnych wspólnych dni, miesięcy i lat pełnych miłości i szczęścia, 
ciągłego uśmiechu na twarzy i radości z życia w każdym jego mo-
mencie - informują urzędnicy.

Na terenie gminy pojawił się wieczorem 27 listopada. Powitali 
go druhowie z rodzimej jednostki ochotniczej straży pożarnej, 
politycy i mieszkańcy.

Samochód kosztował prawie 760 tys. zł. Na jego zakup złożyło się 
kilka instytucji. W głównej mierze pieniądze przekazały Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz jego katowicki oddział. Resztę 
dołożyła miejscowa OSP oraz gmina.

Sympatycy pożarnictwa, mieszkańcy i liczne grono równie zna-
mienitych gości - parlamentarzystów, władz powiatu i samo-
rządowców - zawitało do Przyrowa w niedzielę 15 grudnia, by 
wprowadzić nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy do służ-
by. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym, 
po czym na centralnym placu Przyrowa kontynuowano oficjalną 
część obchodów.

- Duży wkład w pozyskanie finansowania wniósł poseł Szymon 
Giżyński, który usilnie zabiegał, by przyrowscy druhowie mogli 
dysponować najnowocześniejszym sprzętem - informuje Graży-
na Matyszczak, dyrektor jego biura. 

W podzięce za to zaangażowanie strażacy ochrzcili pojazd imie-
niem parlamentarzysty. „Szymek” zbudowany został na podwoziu 
Iveco, ma napęd na cztery koła, a pod maską 320 koni mechanicz-
nych. Zabudowę pojazdu wykonała spółka z Bielska Białej, specja-
lizująca się w tego typu działalności. Auto zastąpiło wysłużonego 
magirusa, z którym już przed rokiem pożegnała się jednostka.

- Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do tego, że druhowie zyskali tak piękny, 
a przede wszystkim, jakże potrzebny samochód. Dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w proces jego pozyskania. Tym, którym tro-
ska o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Przyrów 
tak mocno leży na sercu - komentuje wójt Robert Nowak.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów
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Piotr Biernacki, fot. Urszula Giżyńska

– Najważniejszym działaniem w ramach przedsięwzięcia jest 
przeprowadzenie w przedszkolach na terenie województwa ak-
cji edukacyjnej, mającej na celu podniesienie świadomości eko-
logicznej dzieci, ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli 
pracujących w przedszkolach – informuje wojewódzka instytucja.

Na zakup oczyszczaczy śląscy samorządowcy wyasygnowali 675 
tys. zł. Ma to pozwolić na zakup około pięciuset takich urzą-
dzeń. Ponadto, oprócz oczyszczaczy, wszystkie włączone do akcji 
przedszkola otrzymają materiały edukacyjne mające zaznajomić 
najmłodszych z problematyką smogu, zanieczyszczenia powie-
trza, niskiej emisji i odpowiednich zachowań prozdrowotnych.

Z terenu powiatu częstochowskiego urządzenia przekazano jesz-
cze dla dzieci w Wancerzowie, w gminie Mstów.

Zadanie kosztowało niemal 1,9 mln zł. Trzy czwarte z tych kosz-
tów sfinansowane zostało środkami unijnymi z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Urząd kierowany przez wójta Roberta 
Nowaka, w ubiegłym roku pozyskał na to zadanie 1,4 mln zł.
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