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8 ZŁOTYCH ZA GODZINĘ PARKOWANIA 
W CZĘSTOCHOWIE? TO JEDNA
Z KONCEPCJI TAMTEJSZYCH URZĘDNIKÓW

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie opracowuje 
plan podniesienia stawek w płatnej strefie parkowania. Pewne 
jest, że podwyżki będą. Reforma płatnej strefy ma być jednak 
dużo dalej idąca. Trochę szczegółów w tym temacie zdradził 
ostatnio Piotr Grzybowski, dyrektor MZDiT w Częstochowie, 
w jednym z wywiadów dla Telewizji Orion.

Zgodnie z przedstawionymi przez niego założeniami, najbliż-
sza faza podwyżek ma ukształtować stawkę na poziomie 3 zł za 
pierwszą godzinę parkowania. To o 1 zł więcej w stosunku do 
tego, co jest obecnie. Kilkukrotnie zwiększyć ma się także mandat 
za brak wykupionego biletu postoju. Wstępne mówi się o 75 zł dla 

tych, którzy uiszczą karę jeszcze w tym samym dniu jej nałożenia. 
Teraz jest to 25 zł.

Jak podkreślił Grzybowski, nie jest to jednak rozwiązanie doce-
lowe. Chodzi o to, by szybko kwestię tej podwyżki przeforsować. 
Urzędnicy myślą jednak o zróżnicowaniu wysokości bazowej 
kwoty poprzez wprowadzenie dwóch stref płatnego parkowania, 
jak również tej, która miałaby obowiązywać w weekendy w ści-
słym centrum miasta. Obszar, w którym obowiązywałyby opłaty 
także miałby zostać rozszerzony. Proponowane stawki sięgnęłyby 
wtedy 4 zł za pierwszą godzinę, a w centrum – 6 zł.

Kolejna z koncepcji, nad którą zastanawia się MZDiT, przewidu-
je zróżnicowanie opłaty w zależności od tego, gdzie potencjalny 
parkujący płaci podatki. Mieszkańcy Częstochowy mieliby w tym 
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przypadku 50 proc. bonifikatę, ale sama wysokość stawek pod-
stawowych miałaby wynosić 6 zł i aż 8 zł w centrum, za pierwszą 
godzinę pozostawienia pojazdu.

– Docelowo myślimy o zmianie całego systemu i wtedy, jeżeli 
wprowadzimy dwie strefy, to prawdopodobnie będziemy mówić 
o kwocie na przykład 4 zł za pierwszą godzinę, a 6 zł w centrum. 
Ale my byśmy chcieli zrobić tak i patrzymy na to jak zachowują 
się służby prawne wojewody, chociażby w kontekście Katowic, 
które to próbują wprowadzić, żeby mieszkańcy i mieszkanki Czę-
stochowy płacili 50 proc. tej kwoty. Czyli jeżeli wprowadziliby-
śmy opłatę generalną na poziomie 6 zł i 8 zł w centrum, to osoby, 
które płacą podatek w Częstochowie płaciłyby odpowiednio na 
przykład 3 zł, albo 2,50 zł i 3 zł, jeżeli byłoby to odpowiednio na 
przykład 5 zł i 8 zł – oznajmił Grzybowski w TV Orion.

Wyliczenia podane przez dyrektora są, jak zaznaczył, przykłado-
we i ich ostateczna wysokość i kształt strefy będzie zależeć de 
facto od decyzji częstochowskich radnych. Jak podkreślił dyrek-
tor Grzybowski, urząd robi szereg analiz, a kluczowa jest odpo-
wiedź na pytanie czy dopuszczalne będzie wprowadzenie syste-
mu, w którym opłata będzie mogła być zróżnicowana ze względu 
na rezydencję podatkową?

Jak wynikało z toku rozmowy prowadzonej przez Marka Kułakow-
skiego, dziennikarza stacji, pomysł podwyżki, zróżnicowania sta-
wek i wprowadzenie strefy weekendowej, ma służyć między inny-
mi ściąganiu pieniędzy od zmotoryzowanych przybywających do 
jasnogórskiego klasztoru. Częstochowa nie ma możliwości nało-
żenia opłaty klimatycznej na turystów, więc urzędnicy zakładają, 
że przynajmniej w ten sposób zrekompensują część wydatków na 
infrastrukturę. Ci, którzy z niej korzystają, a nie płacą w Często-
chowie podatków, mają mieć więc parkowanie dużo droższe.

Niemniej jednak, jeżeli ten plan MZDiT by się ziścił, rykoszetem 
oberwią po kieszeni również mieszkańcy około częstochowskich 
powiatów, którzy przecież w dużej mierze korzystają z dóbr stoli-
cy regionu. Nie tylko sakralnych i nie tylko od święta.
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Mieszkańcy powiatów częstochowskiego i kłobuckiego okazali 
się wielką szczodrością. Podczas tegorocznego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny zostały pobite 
wskaźniki dobroczynności. Te mierzone oczywiście wymierną, 
finansową skalą ofiarowanych pieniędzy na zapewnienie naj-
wyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dzie-
cięcej medycynie zabiegowej, ale i te, których materialnie po 
prostu nie da się w żaden sposób wycenić.

W powiecie częstochowskim zarejestrowanych zostało dziesięć 
głównych sztabów, które koordynowały akcję fundacji Jerze-
go Owsiaka, choć miejscowości gdzie prowadzono zbiórkę było 
oczywiście dużo więcej. Zagrano w Lelowie, Koniecpolu, Janowie, 
Olsztynie, Starczy, Kłomnicach, Konopiskach, Kamienicy Polskiej, 
Blachowni oraz Kruszynie. Zgodnie z szacunkowymi informacja-
mi, które od nich spłynęły, na rzecz dzieciaków udało się uzbierać 
łącznie prawie 330 tys. zł.

W kłobuckim z kolei zarejestrowanych zostało sześć sztabów - w 
Kłobucku, Krzepicach, Truskolasach, Wręczycy Wielkiej, Węglo-
wicach oraz Przystajni. Zadeklarowana kwota sięga łącznie nie-
mal 161 tys. zł.

W orkiestrowe wydarzenia jak zawsze ochoczo angażowała się 
młodzież szkolna, harcerze, nauczyciele, a także działacze spo-
łeczni, panie z kół gospodyń wiejskich, strażacy, samorządowcy 
i oczywiście liczne grono sponsorów oraz przedsiębiorców. Im-
prezy te są świetną okazją do zaprezentowania licznych grup ar-
tystycznych, przedszkolnych, szkolnych i tych działających przy 
ośrodkach kultury. Występom towarzyszyły licytacje, kiermasze 
czy też działające kawiarenki, z których cały dochód zasilił zbiór-
kę.

Podobnie jak przed rokiem mocno wyróżnił się sztab z Kamieni-
cy Polskiej, aczkolwiek obejmujący swoim zasięgiem także teren 
sąsiedniej Poczesnej. „Nadzieja” działająca przy Szkole Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza pochwaliła się kwotą ponad 77 
tys. zł zebranych pieniędzy. To o kilkaset złotych więcej niż przed 
rokiem, kiedy osiągnięto pułap 76,6 tys. zł. Padł rekord, co jest w 
głównej mierze zasługą kwestujących stu dziesięciu wolontariu-
szy. Miejscem całego radosnego zamieszania była hala sportowa 
w Kamienicy Polskiej.

- Po raz kolejny dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i ro-
dziców udało się zorganizować jedno z największych przedsię-
wzięć szkoły. Dzięki kwotom, które każdego roku przekazujemy 
na konto Fundacji WOŚP mamy poczucie, że pomagamy i przy-
czyniamy się do krzewienia idei bezinteresownej pomocy - mówi 
Mariola Żurakowska, wicedyrektor placówki i jednocześnie koor-
dynatorka przedsięwzięcia.

- Nie wszyscy grają z Orkiestrą. My w tym roku zagraliśmy po 
raz dziewiętnasty. To jest zawsze wspaniała impreza, niezwykle 
ważna zarówno dla dzieci, jak i starszych mieszkańców gminy. 
Nie tylko pomagamy zbierając pieniądze poprzez zaangażowanie 

POWIAŁO W ŻAGLE RÓWNIEŻ W REGIONIE.
REKORDOWE ZBIÓRKI NA WOŚP

Piotr Biernacki, fot. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wielu osób, ale przede wszystkim jest to dla nas czas integracji 
lokalnego środowiska i mieszkańców. Hala sportowa pękała w 
szwach - cieszy się w rozmowie z redakcją wójt Kamienicy Pol-
skiej Adam Tajber.

W Konopiskach ubiegłoroczny wynik udało się poprawić o niemal 
12 tys. zł. Ostateczny to 38.649,22 zł.

- Ten niesamowity wynik był możliwy dzięki wielkiej otwartości 
darczyńców i ogromnej hojności mieszkańców - mówi Olga Muc 
z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. - W ka-
wiarence królowały domowe wypieki przekazane na WOŚP przez 
członkinie gminnych kół gospodyń wiejskich oraz Koło Emerytów 
i Rencistów. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria fanto-
wa. Pośród atrakcji było także fotolustro, do którego ustawiła się 
długa kolejka - zarówno dzieci jak i dorosłych. Atmosfera radości, 
wspólnej pomocy i wzajemnej życzliwości udzieliła się wszystkim 
zebranym - dodaje.

Ponadto w Lelowie zebrano kwotę 13.412 zł, w Kruszynie - 13.901 
zł i 10 euro, Janowie - 19.110 zł, Koniecpolu - 31.000 zł, Olsztynie 
- 56.176 zł, Starczy - 20.264 zł, Blachowni - 23.137 zł, a w Kłomni-
cach - 32.691 zł.

- Brawo Blachownia, brawo wolontariusze, brawo mieszkańcy - 
tak cieszyła się burmistrz Sylwia Szymańska na wieść o wyniku 
kwesty, której organizatorem był miejscowy urząd. - Dziękuję za 
udział, za pomoc, za wrażliwe serca i za to, że byliście z nami. 
Nasi wolontariusze przemierzyli dziś gminę wzdłuż i wszerz. 
Wielkie dzięki dla nich, ale też wielkie podziękowania za udział 
w licytacjach. Tak emocjonalnie i gorąco dawno u nas na WOŚP 
nie było. Padały rekordy. Zatem dziękujemy uczestnikom licytacji 
i sponsorom, bo to oni byli fundatorami voucherów i gadżetów 
na nasze licytacje - dodała na gorąco burmistrz na swoim profilu 
facebook’owym.

Powiat kłobucki także stanął na wysokości zadania. Największy 
sztab zorganizował jak zwykle hufiec ZHP w Kłobucku, który przy 
wsparciu lokalnych samorządów, a przede wszystkim kilkudzie-
sięciu wolontariuszy zgromadził 69.038 zł. Główną areną arty-
stycznych wydarzeń była siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Kłobucku, gdzie swoje umiejętności prezentowali uczniowie z 
miejscowych szkół. Do akcji przyłączyły się także kłobuckie mor-
sy, którzy na zalewie Zakrzew zorganizowali pokaz ratownictwa i 
zaprosili oczywiście do wspólnego morsowania. Członkowie klu-
bu motocyklowego SKL Dragon upichcili i częstowali z kolei tra-
dycyjną grochówką i bigosem. Wydatny wkład wniosła w przed-
sięwzięcie i gmina Popów, na której terenie ofiarowano prawie 8 
tys. zł z powyższej puli.

- Przebiliśmy zeszłoroczny rekord o ponad 10 tys. zł. Dziękuje-
my wszystkim - tak uradowali się kłobuccy harcerze dziękując za 
okazaną pomoc.

A poza tym w Krzepicach darczyńcy ofiarowali ponad 29 tys. zł, w 
Truskolasach - 11.708 zł, we Wręczycy Wielkiej - 13.450 zł, Węglo-
wicach - 25.137 zł, a w Przystajni - 11.910 zł.
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Przejęta przez Regionalny Fundusz Gospodarczy SA spółka Hut-
mar zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW.

RFG SA to pomysłodawca stworzenia Jurajskiego Agro Fresh Par-
ku. W założeniach ma to być największa w kraju giełda rolno-spo-
żywcza, która zajmować się będzie również certyfikacją wyrobów 
czy tworzeniem grup producentów żywności. Powstanie w gmi-
nie Rędziny.

Pod koniec ubiegłego roku ta należąca do skarbu państwa spółka, 
podpisała z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim umowę obję-
cia 85 proc. akcji innego podmiotu - Hutmar SA. W połowie stycz-
nia częstochowski sąd formalnie zarejestrował nabycie udziałów 
zwiększając tym samym aktywa kierowanej przez Mirosława Ma-
tyszczaka i Artura Sokołowskiego grupy kapitałowej. 

Działalność spółki Hutmar opiera się na wynajmie pomieszczeń, 
dzierżawie nieruchomości, sprzedaży węgla oraz eksploatacji 
lokalnej oczyszczalni ścieków. Budowa farmy fotowoltaicznej na 
należących do niej terenach to kolejny etap w rozwoju wspo-
mnianej firmy. 

PLANUJĄ BUDOWĘ 
FARMY
FOTOWOLTAICZNEJ

Adrian Biel

PONAD 9 MILIONÓW 
NA OZE DLA GMIN
Z REGIONU

Pod koniec ubiegłego roku urząd marszałkowski ogłosił wyniki 
konkursu, w którym rozdysponowano unijne fundusze na od-
nawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną. Pieniądze 
trafią do gmin z powiatów częstochowskiego oraz kłobuckiego.

Spośród siedemnastu projektów, które pozytywnie przebrnęły 
etapy ich oceny, ostatecznie do dofinansowania wybrano dwa-
naście, a wartość wsparcia wyniesie ponad 9,2 mln zł. Kwoty wa-
hają się od niemal 400 tys. zł do prawie 1 mln zł. O sukcesie może 
mówić dziewięć gmin z powiatu częstochowskiego oraz trzy 
z kłobuckiego. W przypadku pierwszego środki trafią do Mstowa, 
Przyrowa, Janowa, Olsztyna, Mykanowa, Dąbrowy Zielonej, Rę-
dzin, Starczy oraz Lelowa. Pozostała część powędruje z kolei do 
Miedźna, Opatowa i Przystajni.

O co wnioskowały samorządy? Znakomita większość zgłoszonych 
projektów przewidywała montaż odnawialnych źródeł energii na 
budynkach użyteczności publicznej, ale pośród nich są i te, gdzie 
instalacje trafią bezpośrednio do gospodarstw indywidualnych.

Dla przykładu, Mstów wyposaży w odnawialne źródła energii 
ośrodek zdrowia mieszczący się przy ulicy Wolności. Wartość ca-
łego przedsięwzięcia to ponad 700 tys. zł. Środki wspólnotowe 
mają pokryć ponad 55 proc. tych kosztów.

Podobnej wysokości wsparcie, około 390 tys. zł, w gminie Dąbro-
wa Zielona posłuży do budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych 
na budynkach hydroforni w Olbrachcicach i Soborzycach. W tej 
drugiej miejscowości skorzysta również gminne przedszkole, 
a w samej Dąbrowie Zielonej panele trafią na oczyszczalnię ście-
ków oraz Orlika.

Do konkursu niezwykle ambitnie podszedł wójt Robert Nowak 
z Przyrowa, który zabiegał o fundusze na aż trzy zadania. Finalnie 
udało się zdobyć 690 tys. zł. Rędziny natomiast unijną pulę, która 
sięga prawie 1 mln zł, przeznaczą na solary dla mieszkańców.

Wśród pozostałych gmin, Olsztyn wywalczył 773 tys. zł, Lelów - 
928 tys. zł, a Mykanów, Janów i Starcza po około 1 mln zł. Ponadto 
Miedźno otrzyma 863 tys. zł, Opatów - 813 tys. zł, a Przystajń - 
469 tys. zł.

Piotr Biernacki



MASZ POMYSŁ NA FIRMĘ? MOŻNA ZDOBYĆ NA TEN CEL 
SPORE PIENIĄDZE UNIJNE

MIŁOŚNICY ZIMOWYCH KĄPIELI 
ZJECHALI DO BLACHOWNI
NA WIELKIE MORSOWANIE
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26 stycznia, w samo południe, blachowniańskie jezioro stało się 
miejscem kolejnej, czwartej już edycji zlotu morsów. To wyda-
rzenie zarówno dla zaprawionych w zimowych kąpielach, jak 
i tych, którzy dopiero pragną spróbować swoich sił.

Impreza organizowana wspólnie przez miejscowy urząd miejski, 
ośrodek sportu i rekreacji, a także Morsy Blachownia z roku na 
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym, we 
wspólnej zabawie, uczestniczyło przeszło dwieście osób, a trzeba 
dodać, że warunki atmosferyczne były wówczas iście ekstremal-
ne. Nie brakowało śniegu i przeszywającego mrozu.

W tym sezonie kilka stopni na plusie, raczej można było potrak-
tować, jako formę rozpieszczania uczestników zlotu. Tym nie-
mniej kąpiel poprzedziła obowiązkowa, półgodzinna rozgrzewka. 
Dopiero po niej ponad trzystu śmiałków wskoczyło do zalewu. Ci 
z kolei zjechali niemal z całego kraju. Stawiło się szesnaście klu-
bów, nie tylko z najbliższego regionu czy Śląska, ale i z odległego 
Poznania, a nawet Kołobrzegu.

Po wodnych wybrykach przyszedł także i czas na wspólne ogni-
sko, poczęstunek i rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze, 
a być może najbardziej szalone, przebranie. Tutaj pierwsze miej-
sce zajął Zbigniew Kmieć w stroju panny młodej. Na drugiej po-
zycji uplasowały się Sylwia Szczygieł i Dorota Wawrzyńczak prze-
brane za Pipi Langstrumpf.

Tą formą rekreacji zainteresowała się także Sylwia Szymańska, 
burmistrz Blachowni.

- Zażycie kąpieli w lodowatej wodzie jest naprawdę niesamowi-
tym przeżyciem. Trzeba się tylko przełamać i odważyć. Ja po raz 
pierwszy uczyniłam to podczas niedawnego finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, także mogę zapewnić, że morsowa-
nie daje niewiarygodnie dużo radości. Nie do przecenienia jest 
również korzystny wpływ na zdrowie - zapewnia. - Mam nadzie-
ję, że w przyszłości Blachownia będzie się mogła ścigać o palmę 
pierwszeństwa z nadbałtyckim Mielnem, gdzie zloty morsów gro-
madzą nawet cztery tysiące osób - dodaje burmistrz.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” ma do rozdys-
ponowania 845 tys. zł w dwóch konkursach dla tych, którzy 
zdecydują się podjąć działalność gospodarczą. Dzięki wspar-
ciu ma powstać minimum szesnaście nowych firm.

Docelową grupą, do której skierowano ofertę są mieszkańcy 
terenu sześciu gmin zrzeszonych w LGD. Chodzi o Kruszy-
nę, Dąbrowę Zieloną, Miedźno, Kłomnice, Mykanów i Rędziny. 
Oficjalny nabór wniosków ruszył 31 stycznia i potrwa przez 
trzy tygodnie.

Jeden adresowany jest wyłącznie dla kobiet. Przewiduje on 
finansowanie sięgające 65 tys. zł. W kolejnym pieniędzy jest 
dużo więcej, gdyż 650 tys. zł, a premia dla pojedynczego pod-
miotu ma wynieść 50 tys. zł.

Założenia realizowanego przez LGD projektu zakładają po-
budzenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym 
podnoszenie kompetencji podejmujących działania w tym 
zakresie. Inicjatywy gospodarcze mieszkańców mają nie tyl-
ko przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy, ale i in-
nowacyjności oraz wykreować te pomysły, które pozytywnie 
wpłyną na ochronę środowiska czy łagodzenie zmian klimatu.

Aby móc skutecznie ubiegać się o pieniądze, oprócz wersji pa-
pierowej aplikację trzeba będzie dostarczyć również na płycie 
CD, umieszczając na niej ponadto biznesplan wraz z pomoc-
niczymi tabelami finansowymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie stowa-
rzyszenia, mieszczącego się w Mykanowie przy ulicy Cichej 
72.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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Z burmistrz Sylwią Szymańską rozmawiamy o minionym, pierw-
szym roku nowej kadencji, bieżących sprawach gminy Blachownia 
oraz planach na rozwój samorządu w najbliższych latach.

Niedawno uruchomiliście Centrum Aktywności Obywatelskiej. 
To, obok renowacji budynku mieszczącego się przy ulicy Sien-
kiewicza 15, spory zeszłoroczny sukces. Czy można powiedzieć, 
że korzystający z tego obiektu już się tam zadomowili?

Kilka organizacji, które będą korzystać z tej przestrzeni, już się 
tam przeniosło, inne są na etapie wprowadzania się. Planujemy 
ogłosić konkurs na koordynatora, któremu powierzymy pieczę 
nad tym budynkiem. Będzie on czuwać, by proces użytkowania 
lokali przebiegał harmonijnie. Modernizacja to jedno, ale bardzo 
ważną sprawą jest utrzymanie i zarządzanie powierzonym mie-
niem. Tu potrzebny jest wspólnie wypracowany regulamin, tym 
bardziej, że członkowie organizacji mają różne oczekiwania i róż-
ne pomysły na funkcjonowanie tego obiektu. W najbliższym cza-
sie planujemy zorganizować spotkanie, podczas którego – mam 
nadzieję – przedstawiciele stowarzyszeń wyartykułują swoje 
oczekiwania i wspólnie stworzymy regulamin CAO.

Niemniej jednak powierzchnia jest już aktywnie użytkowana?

Zdecydowanie tak. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi tam 
już wykłady i zajęcia. Spotkanie opłatkowe mieli tam nasi emeryci 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. KGW zorganizowało sobie w tym 
miejscu także sylwestra, a teraz przygotowuje walentynki. Nieba-
wem odbędą się tam koncert kolęd, bal i szereg innych wydarzeń. 
Kalendarz imprez na ten rok szybko się zapełnia, co świadczy 
o tym, jak bardzo takie miejsce było potrzebne.

Organizacje pozarządowe mają w centrum miasta elegancką 
przestrzeń, dotychczasowi mieszkańcy otrzymali lokale komu-
nalne, a gmina za unijne pieniądze wyremontowała popadającą 
w ruinę zabytkową nieruchomość. Reasumując – wszyscy po-
winni być zadowoleni.

Mam nadzieję. Po pierwsze dawni mieszkańcy tego budynku 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel
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mieszkali w mało ciekawych warunkach, po drugie – ze wzglę-
du na znaczne koszty ogrzewania, jakie generowały te wysokie 
mieszkania, płacili bardzo wysoki czynsz. Wszyscy otrzyma-
li mieszkania w blokach komunalnych i z tego co wiem, są nie-
zwykle zadowoleni. Część tych osób wykupiła już od gminy nowe 
mieszkania na własność, wcześniej takiej możliwości nie mieli.

Niebagatelny jest fakt, iż udało wam się skorzystać z dofinanso-
wania na modernizację w wysokości niemalże 90 proc. wartości 
całej inwestycji.

To prawda. Bez pozyskania środków unijnych nie udałoby się sfi-
nalizować tego przedsięwzięcia, a ten historyczny obiekt szpecił-
by centrum miasta.

Kolejna z ważnych ubiegłorocznych inwestycji to budynek tzw. 
Prażynki. Na jakim etapie jesteście, jeśli chodzi o wynajem loka-
li chętnym prowadzić tam działalność gospodarczą?

Praktycznie wszystkie lokale, które mogliśmy przeznaczyć pod 
wynajem, są już wynajęte. Ze względów osobistych zrezygnował 
najemca, który wziął udział w przetargu na zagospodarowanie 
miejsca pod działalność gastronomiczną. Niemniej jednak jest za-
interesowanie również i tą powierzchnią i dlatego wkrótce ogło-
simy przetarg. Najprawdopodobniej na wiosnę pojawi się tam 
kawiarnia, bar czy mała restauracja. Ważne jest dla nas to, że ten 
obiekt generuje już przychody.

A jak na tę chwilę wygląda sytuacja z zagospodarowaniem tere-
nów wokół zbiornika?

Jesteśmy na etapie finalizacji całego projektu. Właśnie skończy-
ła się kompleksowa kontrola z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie prawidłowości reali-
zacji inwestycji. Trwa jeszcze proces odmulania, ale i on zostanie 
ukończony w bieżącym roku.

Teraz jest przerwa?

Tak, zimą barka nie pracuje. Teoretycznie, można by to robić, ale 
nikt nie przewidział, że będziemy mieć tak wysokie temperatury. 

Mamy jednak jeszcze kilka mniejszych inwestycji do przeprowa-
dzenia poza projektem. W trakcie realizacji pojawiły się dodat-
kowe zadania, które planujemy wykonać, aby oddać do użytku 
kompleksowo zrewitalizowaną przestrzeń. Zabezpieczyliśmy na 
te zdania środki w tegorocznym budżecie.

Jaki charakter mają te zadania?

Drobne. Brakuje kawałka ścieżki, przejścia, planujemy przenieść 
i zmodernizować stanicę wodną i wypożyczalnię sprzętu. Zago-
spodarowanie terenu wokół i odmulenie zbiornika to inwestycja, 
która cieszy nas szczególnie. Niewątpliwie jest to wyjątkowy suk-
ces. Zbiornik Blachownia odzyskał dawną świetność, odwiedza 
nas coraz więcej turystów, chętnie spacerują także teraz, zimową 
porą.

Porozmawiamy w takim razie o planach na najbliższą przy-
szłość. Co nowego zaplanowaliście w budżecie na ten rok? 
W jednej z wypowiedzi wspominała pani, że to będzie dobry, ale 
trudny budżet.

Przede wszystkim jest to pierwszy budżet bez wsparcia tak du-
żych środków zewnętrznych, w szczególności unijnych. Nowa 
perspektywa dopiero przed nami. W związku z tym właściwie 
wszystkie inwestycje realizować będziemy w oparciu o własne 
zasoby. Samorządom, a przecież wszystkie odczują fakt wpro-
wadzonych ulg podatkowych, podniesienia płacy minimalnej czy 
wydatków związanych z oświatą, łatwo w najbliższym czasie nie 
będzie. Z drugiej strony, w porównaniu z innymi gminami, na-
sza sytuacja wygląda dobrze. Wszystko udało się tak pospinać, 
że ważne dla mieszkańców inwestycje zostaną zrealizowane. 
Przeznaczyliśmy na nie w budżecie około 12 mln zł. Są to przede 
wszystkim drogi, będziemy sukcesywnie realizować prace zwią-
zane z remontami nawierzchni. Część planu inwestycyjnego sta-
nowią zadania z funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego, 
czyli konkretne wnioski mieszkańców.

W tegorocznym budżecie obywatelskim mieszkańcom udało się 
przeforsować budowę tężni. Może pani powiedzieć coś więcej 
na ten temat?

To bardzo ciekawa inwestycja, która dobrze wpisuje się w kie-
runek rozwoju naszej gminy. Z projektu wynika, że nasza tężnia 
będzie trochę większą niż ta, która powstała w Częstochowie. 
Osoba, która złożyła projekt, dobrze się przygotowała w tym za-
kresie, między innymi dokładnie rozeznała koszty. Jak tylko wa-
runki atmosferyczne pozwolą, by ruszyć z tym zadaniem, to bez 
zwłoki do niego przystąpimy. Chcielibyśmy, by już w czerwcu 
można było ją oddać do użytku. Bardzo się z tej perspektywy cie-
szą nasi mieszkańcy. Mam nadzieję, że obecność tężni wzbogaci 
naszą ofertę turystyczną i finalnie pozwoli ściągnąć do nas no-
wych gości oraz zatrzymać ich w Blachowni.

Czyli zamierzacie w dalszym ciągu rozwijać bazę turystyczną?

Oczywiście. Będziemy dążyć do tego, by zagospodarować pół-
nocną część zbiornika. Mamy w planach przygotowanie pola ca-
ravaningowego. By ono powstało, konieczne będzie pociągnięcie 
prądu i kanalizacji. Planujemy stworzyć w tym miejscu taką infra-
strukturę, która da możliwość kilkudniowego wypoczynku.

SYLWIA SZYMAŃSKA:

TEGOROCZNE INWESTYCJE NIE BĘDĄ TAK SPEKTAKULARNE, 
ALE RÓWNIE WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW



Rozmowa z Michałem Otrębskim, szefem klubu radnych „Dla Ka-
mienicy Polskiej”.

Obecna kadencja to pańskie pierwsze doświadczenie samo-
rządowe. Trochę z pana taki gniewny reformator. Co pana po-
pchnęło do tego, by zająć się działalnością publiczną?

To prawda, jest to moje pierwsze doświadczenie z samorządem 
gminnym. Decyzja o kandydowaniu zapadła spontanicznie, acz-
kolwiek była poparta przemyśleniami oraz rozmowami z miesz-
kańcami, którzy nie byli zadowoleni z dotychczasowych przed-
stawicieli zasiadających w radzie gminy. Reformować trzeba, 
bo zawsze można i warto coś poprawić. Czy używając przy tym 
gniewu? Raczej konsekwencji w działaniu i solidnej dawki deter-
minacji.

Koledzy, z którymi stworzył pan klub, jak by nie patrzeć opozy-
cyjny względem lokalnej władzy, z jakiegoś powodu dostrzegli 
w panu potencjał, skoro powierzyli w pańskie ręce kierowanie 
wspomnianym klubem.

Sprawa jest bardziej prozaiczna. Po kilku wspólnych spotkaniach 
okazało się, że bez problemu znajdujemy wspólny język i łączy 
nas podobna wizja rozwoju gminy. Mam tu na myśli Tadeusza 
Zaskórskiego, który z naszego trzyosobowego grona jako jedy-
ny mógł pochwalić się doświadczeniem jako radny oraz Artura 
Furmańskiego, dla którego, podobnie jak w moim przypadku, jest 
to pierwsza kadencja. Nazwa klubu „Dla Kamienicy Polskiej” to 
nazwa nieprzypadkowa. Chcemy działać dla naszej Kamienicy 
Polskiej, dla jej rozwoju, budowania jej silnej pozycji na mapie po-
wiatu częstochowskiego. Działać tak, by na wielu płaszczyznach 
wspierać lokalne działania mieszkańców i pomagać.

Czym w takim razie wasz klub może się poszczycić patrząc na te 
prawie półtora roku obecnej kadencji?

Poza zwykłą merytoryczną pracą w komisjach i podczas se-
sji, przez ten czas odbyliśmy kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt 
spotkań z wójtem. Przekonywaliśmy go podczas nich do naszych 
pomysłów. Próbowaliśmy zachęcić do wprowadzenia daleko idą-
cych zmian w wielu, naszym zdaniem bardzo ważnych obszarach. 
Złożyliśmy także szereg wniosków podczas obrad komisji oraz 
w postaci interpelacji na sesjach. Niektóre zostały wdrożone, inne 
niestety pozostały bez echa.

Adrian Biel
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RADNY OTRĘBSKI:
CHCEMY DZIAŁAĆ NA RZECZ KAŻDEGO Z MIESZKAŃCÓW. POZA PODZIAŁAMI

Cały czas realizujecie wciąż dwa unijne projekty w szkołach.

Tak, w zakresie podniesienia jakości kształcenia. Mamy dzięki 
temu dużo ciekawych, dodatkowych zajęć dla dzieci i cieszymy 
się z tego, że maluchy chętnie w nich uczestniczą. Mam tu na 
myśli zajęcia z języka angielskiego, robotyki, przyrody, zajęcia dla 
dzieci szczególnie uzdolnionych, ale także wyrównujące poziom 
wiedzy i umiejętności. Projektem objęte są trzy szkoły z terenu 
gminy. Dużo inwestujemy w edukację naszych dzieci, bowiem ta 
sfera jest dla nas priorytetem. Dostosowaliśmy już budynek po 
gimnazjum dla klas I-III i wciąż będziemy inwestować, by stwo-
rzyć najmłodszym bezpieczne i estetyczne miejsce do nauki. Pla-
nujemy budowę nowej nawierzchni na dziedzińcu szkoły i plac 
zabaw.

Jaki macie pomysł na nową perspektywę unijną? Co chciałaby 
pani w pierwszej kolejności zrealizować przy pomocy środków 
europejskich z nowego rozdania?

Do nowej perspektywy jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. 
Mamy ustalony priorytet i pod ten priorytet mamy przygotowaną 
dokumentację. W tej perspektywie mocno stawiamy na kanali-
zację. Gmina Blachownia jest w tej nieszczęśliwej sytuacji, że tej 
kanalizacji przez wiele lat się tutaj nie budowało.

Przepraszam, że wtrącę. A jaki procent gminy jest skanalizo-
wany?

Około 30 proc. W poprzedniej perspektywie byliśmy wyklucza-
ni z możliwości pozyskiwania środków na ten cel ze względu na 
wartość RLM-ów, czyli liczbę określającą wielokrotność ładunku 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do ładunku 
zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych. Jesteśmy 
aglomeracją powyżej 10 tysięcy jednostek RLM-ów i nie mogli-
śmy tym samym skorzystać z pieniędzy z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Mogliśmy z kolei skorzystać ze środków krajo-

wych, czyli z puli NFOŚiGW, ale gdy w 2015 roku Ministerstwo 
Środowiska ogłaszało konkurs, nie mieliśmy dokumentacji. Już na 
starcie przez to byliśmy całkowicie dyskwalifikowani z możliwo-
ści ubiegania się o te fundusze, gdyż gmina Blachownia nie była 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków. Przez cztery lata 
mojej pierwszej kadencji nadrobiliśmy te zaległości. Na chwilę 
obecną mamy dokumentację projektową, pozwolenia na budo-
wę, czekamy na możliwość pozyskania środków. Wiadomo, że 
ta perspektywa będzie finansowana w mniejszym procencie niż 
dotychczas, ale i tak uważam, że warto zdobyć choćby 50 proc. 
środków zewnętrznych. Budowa kanalizacji to nasz priorytet.

Które miejscowości mogą liczyć w pierwszej kolejności na ska-
nalizowanie?

Ostrowy, Łojki i Cisie. To spore tereny i tym samym wymagają 
zaangażowania bardzo dużych kosztów. Budowa kilometra kana-
lizacji to koszt około 1,5 mln zł, a my mamy do wybudowania około 
70 kilometrów. Także to są ogromne nakłady i sam budżet gminy 
nigdy tego nie udźwignie.

Podczas naszego ostatniego spotkania wspominała pani o pla-
nach gminy na budownictwo społeczne. Jak to wygląda na tę 
chwilę?

Zauważamy zwiększone zapotrzebowanie na lokale mieszkanio-
we w naszej gminie i przygotowujemy się do tego tematu. Naj-
lepiej świadczy o tym chociażby ostatni przetarg na sprzedaż 
mieszkań komunalnych, w którym osiągnięta została cena prawie 
dwukrotnie wyższa niż wynikało z operatu szacunkowego. Zaso-
by komunalne się kończą. Myślimy o pozyskaniu dotacji na ten 
cel. Mamy teren, który chcielibyśmy przeznaczyć pod budownic-
two mieszkaniowe. Gmina jest w obszarze zainteresowań róż-
nych inwestorów, więc też przygotowujemy się do realizacji kilku 
projektów na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeśli 
jakiś deweloper wyraziłby chęć, a już pierwsze takie rozmowy się 
odbyły, to jesteśmy gotowi przekazać grunt i wspólnie zrealizo-

wać inwestycje.

Takie rozwiązanie dla gminy też byłoby korzystne.

Dokładnie. Przede wszystkim napłynęliby nowi mieszkańcy, 
a wraz z nimi nowe podatki. Podsumowując, chętnie takiej współ-
pracy się podejmiemy.

Czy w tym roku gmina również będzie współorganizować zawo-
dy triathlonowe?

Oczywiście. Mało tego, w tym roku ranga lipcowych zawodów 
Elemental Tri Series w Blachowni wzrośnie, gdyż dodatkowo od-
będą się u nas mistrzostwa Polski. To będzie duże, dwudniowe 
wydarzenie sportowe, promujące naszą gminę w całym kraju. 
Tradycyjnie odbędzie się również Przełajowa Ósemka. Będzie-
my też współorganizatorami Spartakiady Gmin Powiatu Często-
chowskiego. To impreza, którą co roku powiat organizuje w innej 
gminie. Mamy doskonałą infrastrukturę w centrum Blachowni, 
jesteśmy już po rozmowach z panem starostą, przygotowujemy 
się do organizacji tego przedsięwzięcia. Maj będzie zatem bardzo 
bogaty w różnego rodzaju wydarzenia.

Doszły do nas informacje, że tegoroczna edycja Dni Blachowni 
będzie o jeden dzień krótsza.

Zawsze mieliśmy dwudniową imprezę z tej okazji. Była to sobo-
ta i niedziela. W tym roku w piątek odbędzie się uroczysta gala. 
Właśnie w budynku przy ulicy Sienkiewicza 16 planujemy zorga-
nizować kameralny koncert. Podczas niego wyróżnimy te osoby, 
które w ostatnich latach wymiernie działały na rzecz gminy. Cała 
sobota z kolei, na prośby i sugestie naszych mieszkańców, upłynie 
pod znakiem muzyki, w tym roku discopolowej. W niedzielę nie 
będzie już koncertów na scenie. Tego dnia ograniczymy się do 
zawodów sportowych.

Dziękuję za rozmowę.

Konkretnie. Co w takim razie udało się zrobić do tej pory?

Przede wszystkim choć w małym stopniu poprawić zakres in-
formacji na stronie gminy poprzez przekonanie urzędników do 
umieszczenie kontaktów do radnych, sołtysów czy zaktualizować 
schemat organizacyjny gminy. Dzięki naszej klubowej interwen-
cji uzupełniono również gminny BIP. Stale zabiegamy o większą 
przychylność lokalnych władz wobec przedsiębiorców. Staramy 
się cały czas prezentować otwartość na wszelkie sugestie, rady 
i pomysły, które w konsekwencji wpłyną na polepszenie warun-
ków życia całej społeczności.

A na czym polegliście?

Nie udało się nam choćby przeforsować zmian w projekcie bu-
dżetu na ten rok. Z uznaniem nie spotkała się również nasza pro-
pozycja projektu uchwały dotyczącego podwyżki dla nauczycieli 
w przedszkolach. Nie poddajemy się jednak, pracujemy konse-
kwentnie.

Matematyka jest bezwzględna. Choćby się miało jak najlepsze 
pomysły, to trzeba mieć jeszcze większość pozwalającą wygrać 
głosowania i przeforsować pomysły w postaci konkretnych 
uchwał.

To prawda. Dlatego staramy się być swoistym głosem rozsądku 
w radzie. Ludźmi, którzy mają swoje zdanie i co ważne potrafią 
je wyartykułować. Oczywiście swojej pracy w samorządzie nie 
ograniczamy jedynie do kwestii, o których wspomniałem wcze-
śniej. Cały czas staramy się być blisko mieszkańców i ich spraw. 
Kiedy tylko możemy, to pomagamy. Wspieramy choćby działal-
ność Koła Emerytów w Osinach oraz w Kamienicy Polskiej, dzia-
łalność świetlic środowiskowych, koła wędkarzy czy OSP.

Jaki cel stawiacie sobie na tę kadencję?

Chcemy, aby po tych pięciu latach naszego zaangażowania w życie 
lokalnej społeczności okazało się, że gmina jest miejscem przyja-
znym dla wszystkich, a sam urząd gminy funkcjonuje sprawnie 
i na każdym kroku jest pomocny mieszkańcom. To samo tyczy się 
jednostek podległych. Mam tu na myśli Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Zależy nam na tym, by działał na bardzo wyso-
kim poziomie i był tym miejscem, które integruje mieszkańców.

Klub ma swoją stronę internetową, jest także obecny w mediach 
społecznościowych. Czy mieszkańcy są w ogóle zainteresowani 

waszą działalnością? Kontaktują się? Proszą o wsparcie?

Jak najbardziej. Jakiś czas temu uruchomiliśmy ankietę, w której 
na szereg zagadnień i bolączek wypowiedziało się około setka 
mieszkańców. Były w niej zarówno pytania ogólne, które dotyczy-
ły zadowolenia z pracy urzędu gminy, ale i bardziej problemowe.

Jaka konkluzja wynikała z tej lektury?

Dobrze oceniono w niej życzliwość i kompetencje urzędników, 
średnio z kolei zadowolenie z pracy wójta. W udzielonych odpo-
wiedziach dominowała chęć poprawy wizerunku gminy na ze-
wnątrz, kwestie związane z gminnymi drogami czy oczekiwania 
związane z organizowaniem większej ilości spotkań integracyj-
nych dla mieszkańców. Sporu uwag dotyczyło działalności wspo-
mnianego GOKSiR-u oraz basenu, który poza kosmetycznymi 
naprawami nie może od kilkunastu lat doczekać się porządnej 
modernizacji. Spore grono ankietowanych wskazywało na kwe-
stię działającej niegdyś u nas straży gminnej. Choć w okresie swo-
jej działalności służba ta przyniosła do budżetu około 30 mln zł, 
to mieszkańcy wciąż zadają sobie pytanie na co spożytkowano tak 
ogromną kwotę? Jakie inwestycje zostały z tej puli sfinansowane?

Kluczową inwestycją realizowaną przez gminę jest rozbudowa 
kanalizacji.

Tak i oczywiście jest to sprawa priorytetowa, ale nie można jed-
nak zapominać o szeregu innych ważnych sprawach dotyczących 
bieżącej działalności i rozwoju gminy.

Na co w pana opinii miejscowe władze powinny więc postawić 
w najbliższym czasie?

Zdecydowanie na ściąganie środków unijnych na realizację tak-
że drobniejszych zadań. Nikt nie kwestionuje tego, jak ważna jest 
wspomniana kanalizacja, niemniej jednak w mojej opinii nie moż-
na koncentrować się tylko na niej. Ludzie muszą widzieć rozwój 
na wielu płaszczyznach.

Życzymy sukcesów w pracy na rzecz gminy i mieszkańców.

Dziękuję. Ze swojej strony deklaruję, że chcemy pomagać wszyst-
kim i działać na rzecz każdego z mieszkańców. Poza podziałami.

Dziękuję za rozmowę.
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EMOCJE NA SESJI W LIPIU. PRZEGŁOSOWANO 
UCHWALĘ O ZAMKNIĘCIU SZKOŁY

Choć Józef Połacik urodził się w Kobyłczycach nieopodal Msto-
wa, to całe swoje życie spędził w gminie Opatów. Jubilat docze-
kał się pięciorga dzieci, jedenaściorga wnuków i dwanaściorga 
prawnuków.

Senior całe swoje życie przepracował w gospodarstwie rolnym, 
gdzie jego rodzina uprawiała zboża i owoce, a także hodowała 
żywy inwentarz.

- W 1931 roku ojciec sprzedał swoje włości, dołożył pieniędzy 
i kupił część majątku od bankrutującego dziedzica. Całą rodziną 
pieszo, z dobytkiem, w tym z krowami, przeszliśmy do Posadówki 
w Waleńczowie. Tutaj ziemia znajdowała się w jednym kawałku, 
a teren był płaski. Nie to co wcześniej. Nie dość, że pole było roz-
członkowane to teren był pagórkowaty, ciężki do pracy - wspo-
minał Józef Połacik.

Podczas spotkania, na którym pojawili się przedstawiciele czę-
stochowskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego i okoliczni samorządowcy, jubilat otrzymał list gratulacyjny 
od prezesa KRUS. Przyznano mu także emeryturę specjalną. Jaką 
receptę na długowieczność ma mieszkaniec Waleńczowa?

- Trzeba pracować. Praca daje zdrowie. Jak się leży to się choruje. 
Ja muszę ciągle coś robić. Czytam, interesuję się światem. Póki się 
żyje trzeba się interesować. Do pracy w polu już nie jestem zdat-
ny, gdyż nogi odmawiają mi posłuszeństwa - podkreślał.

Jak przekonywał pan Józef, nie stosuje żadnej diety, je to co za-

Częstochowski sąd aresztował na trzy miesiące mieszkankę 
Zimnowody, która podczas awantury domowej pchnęła swoje-
go męża nożem. Niestety, skutek zadanego ciosu okazał się być 
śmiertelny. Prokuratura postawiła podejrzanej zarzut zabój-
stwa.

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 stycznia. Zgłoszenie o nim 
dotarło na policję pół godziny po północy. Na miejscu pojawili się 
funkcjonariusze z Krzepic, którzy znaleźli mężczyznę leżącego na 
podłodze jednego z pomieszczeń domu. Był martwy. Po zabezpie-
czeniu śladów wezwali prokuratora i kryminalnych z Kłobucka.

W toku przeprowadzonych czynności okazało się, że 31-latka była 
nietrzeźwa, miała 2,6 promila we krwi. Jak podniósł Piotr Wró-
blewski, rzecznik prokuratury okręgowej, podejrzana przyznała 
się do winy.

MIESZKANIEC WALEŃCZOWA ŚWIĘTOWAŁ
SWOJE SETNE URODZINY

TRAGICZNY FINAŁ DOMOWEJ AWANTURY

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, podczas niedawnej wizyty w Częstochowie zapo-
wiedział złożenie w parlamencie projektu ustawy przewidującej 
całkowite pokrywanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli z bu-
dżetu państwa. Ma to znacząco odciążyć samorządy.

Lider PSL-u przyjechał do Częstochowy 21 stycznia na inaugura-
cję obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na Jasnej Gó-
rze została odprawiona msza święta w intencji walczących w 1920 
roku żołnierzy oraz Wincentego Witosa, pełniącego podczas in-
wazji bolszewickiej funkcję premiera koalicyjnego Rządu Obrony 
Narodowej. Patronowi ruchu ludowego oddano także hołd w Ka-
plicy Pamięci Narodu oraz złożono kwiaty pod upamiętniającą go 
tablicą.

Po jasnogórskich uroczystościach Kosiniak-Kamysz spotkał się 
z dziennikarzami, a nieco później z przedsiębiorcami. Ale to wła-
śnie w czasie briefingu prasowego padła z jego ust deklaracja 
znaczącego wzmocnienia pozycji samorządów. Jednym z najważ-
niejszych przejawów działań PSL-u w tym zakresie ma być zmia-
na prawa, która zabezpieczy ustawowo pełne pokrycie wydatków 
pensji nauczycielskich z kwoty subwencji oświatowej.

Jak zaznaczył, samorządy dopłacają obecnie do edukacji nie-
jednokrotnie nawet połowę kosztów z lokalnego budżetu. Poseł 
podkreślił, że kwestia finansowania oświaty musi być przedmio-
tem dogłębnej reformy. Chce, aby w gestii samorządów pozostały 
sprawy utrzymania infrastruktury szkół czy też organizacji zajęć 
dodatkowych, bo z tym gminy sobie same poradzą, ale rząd musi 
zagwarantować pokrycie całości kosztów wynagrodzeń.

- Dzisiaj każdy samorząd dopłaca do edukacji, przez to nie ma 
inwestycji drogowych, nie buduje się żłobków czy przedszkoli, bo 
te pieniądze muszą iść na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli. 
Rząd musi wziąć na siebie odpowiedzialność - oznajmił.

Szef ludowców będzie kandydatem z ramienia ugrupowania 
w tegorocznych wyborach prezydenckich. Zapowiedziany pro-
jekt ustawy ma wpłynąć do Sejmu jeszcze przed tym terminem.

- Będę stawiał mocno na współpracę z samorządem. Prezydent 
Rzeczypospolitej powinien być orędownikiem samorządu, powi-
nien być tym przedstawicielem władzy wykonawczej, który dba 
o samorząd. Jeśli rząd nie dba, a nie dba dzisiaj o samorząd, tylko 
skłócił się z samorządem, to prezydent musi dbać o samorząd - 
zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

WZMOCNIENIE SAMORZĄDÓW? 
KOSINIAK-KAMYSZ ZAPOWIADA
ZMIANY W PRAWIE
Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. KRUS

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

I stało się. Władze gminy Lipie zdecydowały o zamknięciu szko-
ły w Rębielicach Szlacheckich. Dziesięcioma głosami za, przy 
jednym przeciwnym i trzech wstrzymujących się, na sesji 9 
stycznia podjęto decyzję o przystąpieniu do procesu likwida-
cji placówki. Ale to nie koniec procedury, która wcale nie musi 
pójść po myśli rządzących gminą.

Dzieci z rębielickiej podstawówki, jak również uczęszczające tam 
przedszkolaki, zgodnie z wolą radnych, od września mają kon-
tynuować edukację w oddalonym od miejscowości o około pięć 
kilometrów Lipiu. Czy tak będzie? O tym zadecyduje teraz kura-
torium oświaty, którego opinia w kwestii likwidacji szkoły będzie 
miała decydujące znaczenie. 

Jak ciężki jest to orzech do zgryzienia przekonał się przed ro-
kiem wójt Bogdan Sośniak z Opatowa, gdzie rada również przy-
jęła uchwały intencyjne o przystąpieniu do procedury likwidacji 
dwóch szkół - w Wilkowiecku i Iwanowicach Dużych. Wtedy pla-
ny urzędu zanegowało kuratorium, a odwołania do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej nic w tej kwestii nie zmieniły. Zastrzec trzeba 
jednakże, że gminie zarzucono uchybienia proceduralne. 

Co spowodowało, że zdecydowano się na takie daleko idące kro-
ki? Podobnie, jak w opatowskim przykładzie, narracja urzędni-
ków była niemal identyczna. Głównym argumentem, obok próby 
zapewnienia lepszej jakości kształcenia, co ma oferować szkoła 
w Lipiu, są kwestie finansowe. Samorządom zaczyna brakować 
pieniędzy na utrzymanie szkół. Otrzymywana z budżetu central-
nego subwencja nie wystarcza na pokrycie wydatków. Ta dla Rę-
bielic to około 60 proc. ogólnych kosztów jednostki. W skali całej 
gminy, jak utrzymuje wójt Bożena Wieloch, w tym roku z budże-
tu trzeba będzie dołożyć do oświaty prawie 4 mln zł. W okresie 
trzech ostatnich lat, deficyt w tych wydatkach wzrósł w gminie 
o dodatkowe 2,5 mln zł.

Na sesji podnoszono ponadto, że koszty kształcenia w rębielic-
kiej placówce są niewspółmiernie wysokie w stosunku do innych 
jednostek. Wynoszą ponad 12 tys. zł rocznie na ucznia. A tych nie 
przybywa. Wręcz odwrotnie. Obecnie uczy się tam ich pięćdzie-
sięciu pięciu oraz szesnastu wychowanków zapisanych jest do 

Piotr Biernacki oddziału przedszkolnego, a dane urzędu wskazują, że już za dwa 
lata uczniów w szkole ma być tylko czterdziestu trzech. 

Jest jeszcze jeden aspekt. Stan techniczny budynku szkoły, który 
po grudniowym zamieszaniu w tej sprawie, obecnie jest warun-
kowo dopuszczony do użytkowania, do 26 czerwca. 

Pod koniec listopada, z dnia na dzień, wójt Bożena Wieloch za-
mknęła placówkę w Rębielicach Szlacheckich, powołując się na 
decyzję o zakazie użytkowania budynku, ze skutkiem natych-
miastowym, wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Kłobucku. Oficjalną przyczyną miał być fatalny 
stan instalacji elektrycznej. W konsekwencji takiego stanu rze-
czy włodarz zmieniła szybko siedzibę szkoły na Lipie. Tam też 
uczniowie mieli być dowożeni. Tyle tylko, że do tego nie doszło. 
Zorganizowano prace naprawcze instalacji, o czym, jak podnosiła 
zbulwersowana Bożena Wieloch, władze gminy nic nie wiedziały. 
Dyrektor szkoły Dorota Cer poinformowała natomiast, że 3 grud-
nia PINB w Kłobucku ponownie dopuścił obiekt do użytkowania. 
Tygodniowe zamieszanie się skończyło, a dzieci od 4 grudnia 
wróciły do nauki w swojej szkole.

Tym niemniej, zły stan techniczny obiektu, który ma zagrażać 
bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu przebywających tam osób, to te-
raz koronny argument do zamknięcia szkoły. Faktem jest, że bu-
dynek od wielu lat nie był remontowany. Przynajmniej w stopniu, 
do którego zobowiązują obecne standardy. Wymaga nakładów, 
ale decyzja w tej sprawie leży już w gestii rady gminy, która musi 
znaleźć na ten cel pieniądze. Jak utrzymują władze Lipia, czasowe 
pozwolenie na użytkowanie wygaśnie z końcem obecnego roku 
szkolnego, a pieniędzy na kompleksowy remont nie ma i nie bę-
dzie. Koszty oszacowano bowiem na około 1,7 mln zł, co jest dla 
gminy wartością na ten moment nieosiągalną. 

Przed czterema laty zresztą były już próby wykreślenia tej szkoły 
z mapy placówek oświatowych. Ten ruch zablokowali rodzice. Za-
pewne i tym razem mieszkańcy Rębielic Szlacheckich raczej nie 
dadzą się przekonać i będą walczyć. Również dlatego, że wokół 
szkoły toczy się życie społeczne i kulturalne wsi. Podczas sesji 
mieszkańcy dali temu wyraźny, doniosły sygnał.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco informować.

LIPIE

OPATÓW

LIPIE

wsze, nigdy nie był wybredny. Nie pali, czasem wypije kawę, a już 
całkiem sporadycznie, na pobudzenia krążenia, nalewkę.
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WRĘCZYCA WIELKA

ŚMIECIOWE TRZĘSIENIE WE WRĘCZYCY.
MIESZKAŃCY ZAPŁACĄ PO 29 ZŁOTYCH OD OSOBY

POMYŚLĄ CO ZROBIĆ
ZE SZKOŁAMI. DECYZJA
DO POŁOWY LUTEGO

Tylko w ciągu jednego roku wręczyccy radni aż dwukrotnie 
podnosili opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych. Na ostatniej w ubiegłym roku sesji stawka horrendal-
nie wzrosła. O niskich opłatach za odbiór śmieci mieszkańcy 
podczęstochowskiej gminy mogą już chyba na dobre zapomnieć.

Jeszcze do maja ubiegłego roku właściciel zamieszkałej nieru-
chomości, w której odpady zbierane i odbierane są w sposób se-
lektywny płacił 9 zł od osoby miesięcznie. Następnie wymiar ten 
podniesiono do 15 zł, a od lutego tego roku rada gminy ukształ-
towała podatek na poziomie 29 zł. Dużo więcej zapłacą również 
ci, którzy śmieci nie segregują. Z dotychczasowego poziomu 30 zł 
opłatę wywindowano aż na 87 zł od osoby miesięcznie.

Takie ukształtowanie stawek to wynik przetargu, w którym udział 
zgłosiła tylko jedna firma. Eko-System BIS z Konopisk zażądał za 
rok świadczenia usług odbioru, wywozu i zagospodarowania od-
padów ponad 4,9 mln zł. Wypada tylko wspomnieć, że w prze-

Na ostatniej sesji rady powrócił temat organizacji gminnej 
oświaty, a właściwie zamiaru likwidacji dwóch placówek - 
w Wilkowiecku i Iwanowicach Dużych. 

Urząd gminy, po nieudanej ubiegłorocznej próbie, ponownie son-
duje możliwość zamknięcia placówek, a kwestia ta ma być dalej 
przedmiotem dyskusji w gronie radnych. Zgodnie z informacją 
przedstawioną przez wójta Bogdana Sośniaka urząd czeka na 
opinie związków zawodowych, a sprawa ma trafić w najbliższym 
czasie pod obrady poszczególnych komisji rady gminy.

- Ponaglamy związki, centrale, bo nie odpowiedziały jeszcze na 
nasz wniosek w sprawie Wilkowiecka. Z tym, że to jest też tak, że 
ta opinia związku może być udzielona na etapie uchwały o zamia-
rze likwidacji bądź uchwały o likwidacji. Temat trzeba najpóźniej 
w połowie lutego rozstrzygnąć i decyzje podjąć. Nieformalna in-
formacja jest taka, że kuratorium nie będzie wyrażało opinii po-
zytywnych, choć podobno jest jakaś odwilż i kurator nie będzie 
opierał się w przypadku zamiaru likwidacji małych szkół - odpo-
wiedział włodarz Opatowa na pytanie jednego z radnych o kwe-
stię oświaty.

Podjęcie przez radnych uchwały o zamiarze likwidacji szkół do-
piero otwiera całą formalną procedurę. Jeżeli tak się stanie, to 
obok wymogu zawiadomienia rodziców dzieci, najważniejszą 
z wiążących opinii, którą urzędnicy będą musieli uzyskać, jest 
właśnie ta od kuratora oświaty. Znowelizowane cztery lata temu 
prawo oświatowe wprowadziło zasadę, że likwidacja szkoły jest 
możliwa jedynie wówczas, gdy wyrazi on pozytywną opinię na ten 
temat. Śląski, w ubiegłym roku, zawetował zamiary gminy, a póź-
niejsze odwołania do resortu edukacji nie podważyły tej decyzji.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

targu zorganizowanym pod koniec 2017 roku, gmina za podob-
ne świadczenia uzyskała cenę 4,4 mln zł, ale za dwa kolejne lata 
usług.

Nie da się ukryć, że rynek odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych jest w ostatnim czasie mocno niestabilny. Ceny, 
które firmy proponują w przetargach lawinowo rosną, a ustawa 
śmieciowa jest tak skonstruowana, że samorząd nie może do-
płacać ze swoich środków do finansowania systemu. Wszystkie 
koszty muszą pokrywać z własnej kieszeni mieszkańcy. Zadanie 
włodarzy czy rady gminy sprowadza się więc mniej więcej tyl-
ko do dostosowania poziomu opłat do ceny, którą gmina uzyska 
w przetargu. A ta we Wręczycy Wielkiej jest iście wysoka.

Dla zobrazowania sytuacji wystarczy podać tylko procentowy 
udział kosztów obsługi systemu w odniesieniu do całego tego-
rocznego budżetu gminy, który po stronie prognozowanych do-
chodów zakłada wpływy na poziomie 87 mln zł. Za śmieci miesz-
kańcy zapłacą niemal 6 proc. z tej puli.

OPATÓW

Zgodnie z ustawą, uprawniona do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest każda osoba, której nie stać 
na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w jednym z wymienionych wcześniej punktów udzielających tych porad.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu Kłobuckiego  uruchomiono 
cztery punkty obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci, radcy prawni oraz osoby upoważnione, udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego. 
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych 
utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa

Pomoc prawna polega na:
• udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących

uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach; 
• przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy 

prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub 
sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba
uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu); 

• porządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.  

Punkt w Starostwie Powiatowym
w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, 
pok. nr 13,  tel. (34) 310 95 13, 310 95 12

Poniedziałek: 
Wtorek:

Środa:
Czwartek:

Piątek:

Poniedziałek: 
Wtorek:

Środa:
Czwartek:

Piątek:

Środa:
Czwartek:

Piątek:

Poniedziałek: 
Wtorek:

15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00

13.00 - 17.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
13.00 - 17.00
10.00 - 14.00

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Często-
chowska 95, 42-165 Lipie, tel. 731 326 214

Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochow-
ska 13, 42-160 Krzepice, tel. 731 326 214

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wiel-
kiej, ul. Śląska 20 pok. nr 2, tel. 537 123 232

w punkcie jest świadczone nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie

w punkcie jest świadczone nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie

Punkt w Gminie Lipie Punkt w Gminie Krzepice Punkt w Gminie
Wręczyca Wielka

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:  
• przekazanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobie, która zwróci się o

udzielenie informacji lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w
samodzielnym rozwiązywaniu  problemu a w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji 

• nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

• nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

OGŁOSZENIE



REKLAMA



W KAMIENICY POLSKIEJ
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GMINA ZNÓW ZAGRAŁA Z ORKIESTRĄ.
ZEBRANO 77 TYSIĘCY ZŁOTYCH

JAK CO SEZON ZORGANIZOWALI DZIECIOM CZAS W FERIE

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

W tym roku, pod hasłem „Wiatr w żagle”, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na zapewnienie najwyż-
szych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej. Do akcji ponownie włączyła się lokalna 
społeczność. W Kamienicy Polskiej kwestowała ponad setka wo-
lontariuszy. 

W działania kierowanej przez Jerzego Owsiaka fundacji, na miej-
scu włączyli się uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, grono 
pedagogiczne, a także miejscowi przedsiębiorcy. Kwestowaniu 
towarzyszył program artystyczny, a centralnym punktem wyda-
rzenia była jak co roku hala sportowa w centrum gminy. Okazję do 
scenicznej prezentacji miała orkiestra pod batutą Henryka Nowa-
ka, Zespół Folklorystyczny „Kamienica” pod kierunkiem Jana Cze-

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Pol-
skiej na czas zimowej kanikuły przygotował dla najmłodszych 
mieszkańców szereg atrakcji.

- Podczas dwutygodniowego wypoczynku dzieci miały możli-
wość nauczyć się wielu ciekawych rzeczy i aktywnie spędzić czas 
- przekonuje Żaneta Matusiak z urzędu gminy. 

Obok zajęć sportowych i plastycznych, maluchy uczestniczyły w 
wyjeździe do kina, a także zwiedziły jedną z częstochowskich wy-
staw. Oprócz zabawy organizatorzy znaleźli też dla nich czas na 
edukację. 

- Jeden dzień ferii poświęcony został ochronie środowiska. Dzieci 
dowiedziały się, jak ważną rolę odgrywa prawidłowa segregacja 
śmieci i jak należy dbać o nasze środowisko. Na koniec warszta-
tów ekologicznych rozwiesiły na terenie GOKSiR-u kulki z pokar-
mem dla ptaków. Ponadto w ostatnim dniu dzieci zrobiły maski 
karnawałowe, które wykorzystały w zabawie kończącej dwutygo-
dniowy turnus - informuje Matusiak.

chlewskiego, a także przedszkolaki zarówno z Kamienicy Polskiej, 
jak i oddziałów zamiejscowych w Rudniku Wielkim i Osinach. 

Nie zabrakło też akcentów z Poczesnej. Na scenie pojawiły się ta-
kie zespoły jak „Iskierki” „Błysk” i „Takt” w choreografii Pauliny 
Perygi. Z kolei Dawid Urbaniak i Barbara Górecka dali pokaz tańca 
towarzyskiego, a Maria Pietrzak zaprezentowała swoje wokalne 
umiejętości. Wśród najmłodszych największą atrakcją okazały się 
pokazy iluzjonistyczne w wykonaniu Huberta Burzyńskiego i Bła-
żeja Stachury. Tradycyjnie nie zabrakło takich zespołów jak „Bab-
ki Ali” czy „Feniks” oraz chóru z okolicznej podstawówki.

Finałowi towarzyszyły również licytacje, kiermasz oraz kawiaren-
ka. Kwota, która udało się łącznie uzbierać sięgnęła ponad 77 tys. 
zł. To największa kwota, jaką w historii owsiakowego grania po-
dzielili się z Orkiestrą mieszkańcy gminy. 

GRUPA KOLĘDNI-
CZA Z OSIN WY-
RÓŻNIONA POD-
CZAS PRZEGLĄDU
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Jury organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Czę-
stochowie imprezy doceniło miejscowych artystów i nagrodziło 
ich w kategorii dziecięcej. 

Od pięciu lat w Niegowie organizowany jest Jurajski Przegląd 
Grup Kolędniczych. W tym roku wydarzenie miało swoją 23. 
edycję. Każdorazowo rozpoczyna je barwny korowód, w którym 
członkowie poszczególnych zespołów w towarzystwie okolicz-
nych mieszkańców, przemieszczają się do sali widowiskowej lo-
kalnego GOK-u. 

- Przegląd skierowany jest do autentycznych i rekonstruowanych 
grup kolędniczych z terenu Jury. Jego celem jest ukazywanie, 
propagowanie i utrwalanie różnorodności obrzędów związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia i karnawałem, ale także integra-
cja międzypokoleniowa - mówi Monika Kosielak z częstochow-
skiego ROK-u.

Całość ocenia jury złożone z etnografów i folklorystów, a lau-
reaci oprócz nagród finansowych otrzymują również nominacje 
do udziału w Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej. 26 
stycznia wręczono je dwóm formacjom. Ex aequo pierwsze miej-
sce zajęli „Herodzi” z Sygontki oraz Grupa Kolędnicza z Cielętnik. 

O ile w kategorii dorosłych wyróżniono także „Cyganki” i „Misie” 
z Niegowy, to w tej dziecięcej prym wiodła Grupa Kolędnicza 
z Osin. Wyróżnienia powędrowały także zespoły z Parafii Sokol-
niki oraz drużyna z Tomiszowic.



NAUCZYCIELE UCZYLI SIĘ JĘZYKA.
TERAZ WYJADĄ DO HISZPANII 

DZIĘKI OFIARNOŚCI MIESZKAŃCÓW ZNÓW UDAŁO 
SIĘ POBIĆ REKORD

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Grupa pedagogów z Kłomnic uczestniczyła w trwającym pięt-
naście godzin kursie języka hiszpańskiego. W lutym sześć osób 
z tego grona uda się do Grenady, gdzie będzie kontynuować na-
ukę. W kwietniu wyjedzie kolejna piątka.

Nauka języka hiszpańskiego to część zadania, którą miejscowi 
nauczyciele realizują w ramach projektu mającego na celu po-
prawę jakości kształcenia. W czasie zagranicznego wyjazdu, do 
którego dojdzie w lutym i w kwietniu, jedenaście nauczycielek 
odbędzie nie tylko intensywny kurs językowy. Panie będą miały 
również okazję obserwować pracę swoich hiszpańskich kolegów.

W leżącej w Andaluzji Grenadzie odwiedzą lokalną szkołę podsta-

SĄ JESZCZE WOLNE 
MIEJSCA NA BAL

Adrian Biel, fot. Fotolia

Rodzice uczniów ze szkoły w Skrzydlowie organizują imprezę 
karnawałową.

Jak informują inicjatorzy przedsięwzięcia, każdy z uczestników 
może liczyć nie tylko na potężną dawkę dobrej zabawy, ale także 
cztery gorące dania w trakcie trwania wydarzenia, zimną płytę, 
ciasta i napoje.

Bal poprowadzi zespół Cover Max. Koszt uczestnictwa wyceniony 
został na sto złotych od osoby. Każda, która weźmie udział w tym 
wydarzeniu, będzie miała możliwość wygrać zniżkę na kolejną 
edycję w przyszłym roku.

Chętni mogą zapisywać się dzwoniąc pod numer telefonu 34 328 
16 70 lub bezpośrednio u personelu placówki.

Lokalny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa 
na terenie gminy od pięciu lat. W tym czasie, podczas odbywa-
jących się każdorazowo w styczniu słynnych finałów, zebrano 
łącznie ponad 110 tys. zł. 12 stycznia w Rzerzęczycach padł ko-
lejny rekord. Do puszek wrzucono blisko 33 tys. zł.

Tym razem na ternie gminy kwestowała czterdziestka wolonta-
riuszy, głównie uczniów. Inicjatorem wszystkich finałów i jedno-
cześnie szefem sztabu jest Paweł Leśniak, który przy organizacji 
całego przedsięwzięcia blisko współpracuje z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Kłomnicach.

- Tegoroczny finał rozpoczął Bieg „Policz się z cukrzycą”, gdzie 
część artystyczną otworzyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
w Kłomnicach. Od godzin przedpołudniowych do godzin wie-
czornych na uczestników finału czekało wiele atrakcji, począw-
szy od występów najmłodszych, przez pokazy strażackie i pokaz 
walki rycerskiej. Nie zabrakło występów rockowych czy folklory-
stycznych - relacjonuje.

Panie z koła gospodyń wiejskich raczyły przybyłych gości smako-
łykami z wiejskich stołów, były licytacje ciekawych przedmiotów, 
a całość zwieńczyło tradycyjne „Światełko do nieba”.

wową, średnią, zawodową oraz specjalną. Jak same podkreślają, 
pobyt w obcym kraju pozwoli im nie tylko na codzienny kontakt 
z hiszpańskim i angielskim, ale da też możliwość poszerzenia ho-
ryzontów. Swoimi spostrzeżeniami będą mogły później dzielić się 
z innymi pedagogami oraz swoimi podopiecznymi.

- Liczymy, że udział naszego grona pedagogicznego z Kłomnic 
w tych dwóch wyjazdach będzie także owocował nowymi kon-
taktami, a to z kolei wpłynie na zwiększenie kompetencji inter-
personalnych i zastosowanie zdobytych doświadczeń w pracy 
w rodzimej szkole - mówi wójt Piotr Juszczyk. - Ich wyjazd niesie 
za sobą również walor promocyjny gminy. W trakcie pobytu pa-
nie przedstawią Hiszpanom prezentacje multimedialne w języku 
angielskim na temat Kłomnic i polskiego systemu edukacyjnego 
- dodaje włodarz.

W KŁOMNICACH
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- Równolegle w Kłomnicach na sali sportowej odbywał się turniej 
piłki siatkowej o puchar wójta. Oprócz lokalnych drużyn gościli 
u nas zawodnicy z Częstochowy, Sosnowca i Kielc - dodaje z kolei 
Adam Worwąg z urzędu gminy.

POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU.
WŁADZE GMINY ZACHĘCAJĄ
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Adrian Biel, fot. Fotolia

Mieszkańcy, którzy chcieliby usunąć z terenu swoich posesji 
elementy zawierające szkodliwy dla życia i zdrowia minerał, 
mają ku temu dobrą okazję. Wystarczy najpóźniej do końca 
marca złożyć w urzędzie gminy odpowiedni dokument.

Samorząd po raz kolejny zapewni możliwość bezpłatnego pozby-
cia się i unieszkodliwienia zgromadzonego odpadu. Gmina chce 
na ten cel pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z demon-
tażem pokryć azbestowych oraz zakupem i montażem nowych 
zadaszeń. To każdy musi wykonać już we własnym zakresie - za-
znaczają gminni urzędnicy.

We wniosku, który należy dostarczyć do referatu gospodarki 
przestrzennej i ochrony środowiska miejscowego urzędu, ko-
nieczne będzie podanie adresu nieruchomości, określenie czy 
jest to budynek mieszkalny czy gospodarczy, a także wskazanie 
rodzaju usuwanych wyrobów. Trzeba również załączyć kolorowe 
zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu.



Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stano-
wiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

RUSZYŁ DRUGI NABÓR W PROGRAMIE „MÓJ PRĄD”. 
DO ROZDYSPONOWANIA JEST 600 MLN ZŁ

SZÓSTA EDYCJA KONKURSÓW 
NA ZIELONĄ PRACOWNIĘ

EKOLOGIA W POWIECIE
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13 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w drugim 
naborze programu „Mój Prąd”. Na wsparcie fotowoltaiki prosu-
menckiej przewidziano w tym roku 600 mln zł.

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających 
energię elektryczną na własne potrzeby. Aby skorzystać z do-
tacji warunkiem koniecznym jest zawarcie umowy z zakładem 
energetycznym i dystrybutorem energii. Ma ona kompleksowo 
regulować kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii 
elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji.

Inicjatywa, która wystartowała w drugiej połowie minionego roku 
przewiduje dofinansowanie przydomowych źródeł wytwarzania 
energii sumą miliarda złotych. W pierwszym naborze, który roz-
począł się z początkiem września, a trwał do 20 grudnia ubie-
głego roku, rozdysponowano łącznie 132 mln zł. NFOŚiGW do-
finansował ponad 27 tys. przedsięwzięć. Jak przekonują eksperci 
Funduszu, dzięki temu uda się zredukować emisję dwutlenku wę-
gla do atmosfery o około 122 tys. ton rocznie.

– Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za spra-
wą programu „Mój Prąd”, w którym do wykorzystania mamy jesz-
cze prawie 90 proc. z miliardowego budżetu. Te pieniądze po-

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach zainicjo-
wał 6. edycję konkursów 
„Zielona Pracownia_
Projekt’2020” oraz „Zie-
lona Pracownia’2020”.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

zwolą na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą 
wygenerować około 1 TWh zielonej energii, a zainstalowana moc 
sięgnie 1,2 GW – podkreślał na niedawnej konferencji prasowej 
Minister Klimatu Michał Kurtyka.

Same wnioski można składać w tradycyjnej, papierowej formie 
lub też online, za pośrednictwem portalu gov.pl. Aby móc sko-
rzystać z takiego rozwiązania trzeba posiadać profil zaufany, na 
przykład konto w bankowości elektronicznej lub e-dowód. Mogą 
to też uczynić za nas instalatorzy jednej z czterdziestu dziewięciu 
firm, które mają podpisane z NFOŚiGW porozumienie o współ-
pracy w ramach „Mojego Prądu”.

Nabór aplikacji w tegorocznym rozdaniu potrwa do 18 grudnia. 
Jak podkreślają urzędnicy, zasady programu nie zmieniają się. 
Istotnym novum jest natomiast możliwość śledzenia statusu zło-
żonego wniosku na specjalnej, dedykowanej stronie internetowej 
pod adresem mojprad.gov.pl.

– Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsię-
wzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie 
można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedsta-
wione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację 
– informują.
Szczegóły programu dostępne są na stronie nfosigw.gov.pl/moj-
-prad lub pod numerem telefonu 22 45 95 990.

Pierwszy skierowany jest do szkół podstawowych i średnich 
z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest utworzenie 
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych 
czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na 
zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność 
rozwiązań czy różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksy-
malna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 proc. kosztu 
całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7,5 
tys. zł.

Konkurs „Zielona Pracownia’2020” adresowany jest natomiast do 
organów prowadzących placówki oświatowe z terenu wojewódz-
twa. Dofinansowane zostaną najlepsze wnioski dotyczące utwo-
rzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględ-
nieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do 
wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
Maksymalna jej kwota nie może przekroczyć jednak 30 tys. zł.

Zgłoszenia w „Zielona pracownia_projekt’2020” potrwają do 14 
lutego, natomiast nabór aplikacji w konkursie „Zielona pracow-
nia’2020” odbędzie się w terminie od 1 do 17 kwietnia.

PLASTYCZNY SUKCES UCZENNIC
Z DĄBROWY ZIELONEJ NA WOJEWÓDZ-
KIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM
Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

„Tak dla Czystego Powietrza” 
to zorganizowany pod koniec 
ubiegłego roku przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach konkurs pla-
styczny, którego głównym 
mottem była tematyka efek-
tów likwidacji niskiej emisji. 
Duży sukces odniosły w nim 
uczennice podstawówki z Dą-
browy Zielonej.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i pod-
opiecznych świetlic środowiskowych z terenu województwa. Jego 
celem była promocja, poprzez rozwój umiejętności plastycznych, 
szeroko pojętej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, zwróce-
nie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, popularyzowanie 
wiedzy o funduszach europejskich wykorzystywanych na ochro-
nę środowiska, w tym czystego powietrza oraz promocja jednego 
z unijnych programów.

Prace oceniane były w pięciu kategoriach wiekowych. W dwóch 
z nich laureatkami zostały uczennice ze Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie Zielonej.

Wśród sześcio- i siedmiolatków Ewie Balsam, uczennicy I klasy, 
przyznano pierwsze miejsce, natomiast jej rówieśniczce – Jowicie 
Zaskórskiej – przypadła druga lokata. Równie znakomity rezul-
tat osiągnęły wśród ośmio- i dziewięciolatków Marta Sadowska, 
uczennica drugiej klasy oraz czwartoklasistka Blanka Włodarz. 
Pierwszą z nich wygrała swoją kategorię wiekową, a koleżankę 
sklasyfikowano na trzecim szczeblu podium. Nagrody rzeczowe 
przyznano w sumie dwudziestu pięciu laureatom.



ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

NABÓR WNIOSKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stano-
wiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Z początkiem roku zaczęły obowiązywać zmiany w progra-
mie „Czyste Powietrze”. Koszty zakupu i montażu źródła cie-
pła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego 
w budynkach nowo budowanych nie będą już kwalifikowane. 
Oznacza to, że właściciele takich obiektów nie uzyskają finan-
sowania.

Wszystkie pozostałe zasady programu pozostają niezmienne. Jeśli 
więc chce się wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, 
wykonać zadania termomodernizacyjne albo montaż odnawial-
nych źródeł energii w domach istniejących, to takie przedsię-
wzięcia jak najbardziej kwalifikują się do uzyskania dotacji lub 
preferencyjnej pożyczki.

Szesnaście wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczęło przyjmować 
wnioski w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Ma 
on ograniczyć skutki niskiej emisji na terenie kraju. Na dotacje 
i pożyczki dla osób fizycznych, które będą chciały poprawić efek-
tywność energetyczną swoich gospodarstw domowych, prze-
znaczonych zostało ponad 100 mld zł. Nabór aplikacji odbywa się 
w trybie ciągłym. Od momentu uruchomienia programu mają one 
być rozpatrywane na bieżąco, do końca 2027 roku.

Pieniądze będzie można wykorzystywać na docieplenie budyn-
ków, wymianę okien czy drzwi, a także zakup nowego kotła piątej 
generacji opalanego węglem czy biomasą. Ale nie tylko. Również 
na wymianę nieefektywnych pieców na węzły cieplne, systemy 
ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy 
ciepła. Dotacja obejmie także montaż instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii - solary oraz mikroinstalacje fotowol-
taiczne.

O wsparcie planowanej inwestycji będzie mógł się ubiegać każ-
dy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jed-
norodzinnego. Minimalnie wyniesie ono 40 proc. kosztów kwa-
lifikowanych przedsięwzięcia, a może dojść nawet do 90 proc. 
Skala dofinansowania uzależniona będzie bowiem od dochodów 
gospodarstwa domowego. Do programu kwalifikować się będą 
te, których minimalna wartość w projekcie wyniesie 7 tys. zł. 
W przypadku niskooprocentowanych pożyczek natomiast, mają 
one być udzielane nawet na okres piętnastu lat.

Przed złożeniem wniosku trzeba będzie dopełnić kilku formalno-
ści. Przede wszystkim wykonać audyt energetyczny, który określi 
zakres potrzebnych prac. Niezbędne będzie również wykonanie 
dokumentacji projektowej czy też ekspertyzy ornitologicznej. 
Wydatki poniesione na te działania będzie można ująć w wykazie 
kosztów kwalifikowanych, a zwracane będą do wysokości tysiąca 
złotych dla każdej z wyżej wymienionych czynności.

Zarówno wniosek, jak i zawarte w nim dane, przed wypłatą środ-
ków będą weryfikowane przez WFOŚiGW. Inwestycję trzeba bę-
dzie wykonać w okresie do dwóch lat od momentu podpisania 
umowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie za-
dań w ramach programu mającego wspierać działania z zakresu 
usuwania wyrobów zawierających azbest.

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawie-
rających azbest” to jedna z priorytetowych inicjatyw realizowa-
nych przez tę instytucję w zakresie ochrony środowiska i zdro-
wia. Wsparcie jest udzielane przy udziale środków z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego 
województwa śląskiego, w których została przeprowadzona in-
wentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących zada-
nia związane z demontażem, zbieraniem, transportem i uniesz-
kodliwieniem wyrobów go zawierających, zgodnie z gminnymi 
programami usuwania tego minerału.

Samorządy mogą ubiegać się o dotacje lub wybrać instrument 
dofinansowania, łączący w sobie elementy dotacji i preferencyj-
nej pożyczki. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia. Jak 
zastrzega WFOŚiGW w Katowicach, wnioski, które wpłyną po 
tym terminie nie będą rozpatrywane. Z kolei termin, do którego 
przedsięwzięcia powinny być zakończone, upłynie 30 września.

Od końcówki lipca ubiegłego roku program przeszedł modyfi-
kację. Jednym z jej istotniejszych elementów było umożliwienie 
gminom udziału w procesie jego wdrażania. Na podstawie zawar-
tych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej porozumień, samorządy mogą przyjmować wnioski 
o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Takie 
działanie ma ułatwić dostęp potencjalnym wnioskodawcom do 
skorzystania z programu oraz usprawnić proces jego wdrażania. 
Na obszarze województwa śląskiego takich lokalnych punktów 
jest obecnie dwadzieścia pięć. W regionie częstochowskim funk-
cjonują one jak na razie na terenie powiatu kłobuckiego, w urzę-
dach gmin Lipie, Popów, Wręczyca Wielka, Przystajń oraz Miedź-
no.



W KONIECPOLU

14

DYSKUTUJĄ O OPŁACIE ŚMIECIOWEJ. W REGIONIE CENY 
DRASTYCZNIE ROSNĄ, A ILE BĘDZIE W KONIECPOLU?

Piotr Biernacki, fot. Designed by Freepik

Komisje rady gminy przeanalizują kwestie podwyżek za śmieci 
raz jeszcze. Uchwała, która miała być głosowana podczas stycz-
niowej sesji została na wniosek burmistrza Ryszarda Suligi 
zdjęta z porządku obrad. Na ostateczne decyzje trzeba będzie 
poczekać zapewne jeszcze kilka tygodni.

We wrześniu minionego roku w życie weszły restrykcyjne prze-
pisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a sa-
morządy na spełnienie jej wymogów dostały tylko rok. Czasu jest 
więc mało, bo właśnie mija czwarty miesiąc. To nie wymysł wój-
tów czy burmistrzów, ale normy narzucone przez Unię Europej-
ską. W przypadku ich niespełnienia Polsce grożą olbrzymie kary. 
W tym roku w skali kraju powinien zostać osiągnięty próg 50 
proc. odpadów podlegających recyklingowi. Obecnie to niewiele 
ponad 30 proc. Mieszkańcy muszą więc prawidłowo segregować 
odpady na określone pięć frakcji albo liczyć się z karami. Egzeku-
cją wymogów obarczono samorządy.

W skali mikro ujemne skutki dla portfela odczują przede wszyst-
kim ci, którzy od obowiązku segregacji odpadów będą się uchylać. 
Wspomniana ustawa nałożyła na samorządy obowiązek takiego 
ukształtowania opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych, 
która będzie stanowić minimum dwukrotność podstawowej 
stawki opłaty śmieciowej, czyli de facto tej określonej za odbiór 
śmieci segregowanych. Gminy mogą wprowadzić również ulgi 
dla tych, którzy będą mieć kompostowniki, bo tonaż odpadów, 
w szczególności tych zielonych, się zmniejszy.

Na samą wysokość stawek ma wpływ szereg czynników, ale jeden 
trend jest powszechny. Niemal wszędzie rosną, bo wszystko dro-
żeje - prąd, paliwo, koszty przetwarzania, składowania odpadów, 
wreszcie koszty wynagrodzeń pracowniczych. A to ma bezpo-
średnie przełożenie na ceny, które przedsiębiorstwa oferują gmi-
nom w przetargach za odbiór i zagospodarowanie śmieci bądź ich 
składowanie.

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.

Całe odium podwyżek i związane z tym niezadowolenie skupia się 
jednak na włodarzach i radach gmin, a tak naprawdę ich rolą jest 
dostosowanie jednostkowej ceny do tego co wynika z przetargu 
tak, by system się samofinansował, gmina wypełniała zapisy usta-

wy i nie musiała płacić olbrzymich kar finansowych za niespełnia-
nie narzuconych wymogów.

Śląski Związek Gmin i Powiatów, stowarzyszenie skupiające sa-
morządy w regionie, już kilka miesięcy temu wydało oświadczenie 
w kwestii tego niepokojącego trendu. Samorządowcy wyliczają, 
że na koszty wpływa głównie wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej 
ustalanej przez Ministerstwo Środowiska. Jeszcze w 2017 roku za 
każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca 
odpady płaciła 74,26 zł. W 2019 roku było to już 170 zł, a w bieżą-
cym została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. A zatem w prze-
ciągu zaledwie trzech lat jej wysokość wzrosła o 263 proc. Nie 
obyło się także bez wzrostu 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 kolejny 
o 15,6 proc. w roku 2020.

- 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.

Nie ulega wątpliwości, że rynek usług śmieciowych jest roz-
chwiany, mocno obecnie nieprzewidywalny. Dla przykładu opłaty 
w ubiegłym roku podniosły niemal wszystkie gminy w regionie. 
W Przyrowie wzrost kosztów za tonę odebranych śmieci dla 
samorządu wyniósł 71 proc. Podwyżka była więc nieunikniona. 
W Blachowni rada miejska musiała niedawno określić podsta-
wową cenę na poziomie 26 zł od osoby. Tyle zapłacą mieszkańcy 
od kwietnia. Najwięcej, o czym piszemy również w najnowszym 
wydaniu, zapłacą mieszkańcy we Wręczycy Wielkiej w powiecie 
kłobuckim. Od lutego będzie to 29 zł od osoby. Dotychczas było 15 
zł od osoby za śmieci segregowane. Firma, która wygrała przetarg 
zażądała od gminy bowiem niemal 5 mln zł za roczną usługę. Co 
istotne, tamtejsza rada gminy ustaliła stawkę na poziomie 87 zł od 
osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej.

W treści wspomnianej na początku uchwały, w Koniecpolu wła-
dze zaproponowały ukształtowanie poziomu opłat w wysokości 
20 zł od mieszkańca, który zadeklaruje segregację odpadów oraz 
dwukrotność tej kwoty w sytuacji kiedy śmieci nie będą odbiera-
ne w sposób selektywny. Dużo? To dyskusyjne, biorąc pod uwagę 
to co się dzieje na rynku i jakie wielkie ujemne skutki finanso-
we dla samorządów przewidziano za niespełnienie ustawowych 
wskaźników. A krótki czas ich realizacji generuje oczywiste kosz-
ty. Dla wszystkich.

BYŁY ŻYCZENIA I GRATULACJE. 
ZYGMUNT KĘPSKI ŚWIĘTOWAŁ 
SETNE URODZINY

KONIECPOLSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ WDRAŻA PROJEKT
PRZECIWDZIAŁAJĄCY DYSKRYMINACJI

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

Najstarszy mieszkaniec gminy Koniecpol z początkiem stycz-
nia ukończył sto lat. Zygmunt Kępski z Radoszewnicy, swe nie-
zwykłe urodziny celebrował w rodzinnym gronie. Z życzeniami 
i gratulacjami zawitały do jubilata również miejscowe władze.

Pan Zygmunt urodził się 6 stycznia 1920 roku. I choć cały czas cie-
szy się dobrym zdrowiem, a przede wszystkim pogodą ducha, to 
serdeczności i winszowania kolejnych długich lat życia w świetnej 
kondycji płynęły tego dnia zewsząd. Również od premiera Ma-
teusza Morawieckiego, od którego otrzymał okolicznościowy list 
gratulacyjny.

Jubilat od najmłodszych lat mieszkał w Radoszewnicy. Tutaj się 
urodził, a jako młody chłopak pracował w rodzinnym gospodar-
stwie, podczas wojny kopał okopy, a później związał się z przemy-
słem zbrojeniowym. Tworzył Ochotniczą Straż Pożarną w Rado-
szewnicy, budował Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych, gdzie 
później przez kilkadziesiąt lat pracował jako strażak. Prywatnie 
natomiast to ojciec czwórki dzieci, a dziadek dla trzech wnuków 
i prawnuków.

- Pan Zygmunt jest niezwykle zasłużonym człowiekiem dla naszej 
społeczności. Nieoceniony jest jego aktywny wkład we wznosze-
nie infrastruktury, z której korzystały następnie pokolenia miesz-
kańców gminy - zachwala burmistrz Ryszard Suliga. - Prawdziwy 
społecznik, działacz i niewątpliwy wzór do naśladowania - dodaje 
włodarz.

Czterdzieści osób, mieszkańców i mieszkanek koniecpolskiego 
samorządu, będzie mogło wkrótce skorzystać z pomocy ofe-
rowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koniecpolu, który przy wsparciu funduszy unijnych urucha-
mia działanie mające pobudzić operatywność i ekspansywność 
osób wykluczonych.

Inicjatorzy przedsięwzięcia chcą nim promować aktywność, 
samodzielność i kreatywność społeczną oraz zawodową zagro-
żonych ubóstwem i przejawami dyskryminacji na tych właśnie 
polach. W szczególności zakwalifikowanych do trzeciego profilu 
pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.

Projekt adresowany jest do dwudziestu mężczyzn i takiej samej 
liczby kobiet. Objęte wsparciem mają być także cztery osoby nie-
pełnosprawne. Dla wszystkich zorganizowane będą spotkania in-
tegracyjne, zajęcia warsztatowe i treningowe, a także dedykowa-
ne kursy i szkolenia, kładące jednocześnie nacisk na indywidualne 
podejście do jednostkowych problemów. Wszystko po to, by po-
budzić wśród kursantów pożądane kompetencje i umiejętności, 
mające ułatwić im przyszłe poruszanie się na rynku pracy.

- Uczestnicy będą mieć równy dostęp do eventów, zajęć i pozo-
stałych działań, niezależnie od płci. Prowadzący będą używali ję-
zyka wrażliwego na płeć oraz unikali stereotypów w postrzeganiu 
ról kobiet i mężczyzn - informują urzędnicy, którzy liczą jedno-
cześnie, że po wypełnieniu założeń programu minimum dziesięć 
osób podejmie zatrudnienie, włącznie z założeniem własnej firmy.
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KONCERT NOWOROCZNY W KONOPISKACH.
WYBRZMIAŁY NAJPIĘKNIEJSZE KOLĘDY I PASTORAŁKI

POBILI REKORD Z ZESZŁEGO ROKU. MIESZKAŃCY NIE SZCZĘDZILI GROSZA

NA DZIEŃ KOBIET DO KONOPISK 
PRZYJEDZIE FINALISTA
TELEWIZYJNEGO SHOW
Adrian Biel

7 marca gminę odwiedzi Alexander Martinez, tancerz, piosen-
karz i imitator głosu. Gwiazda programu „Mam Talent” wystąpi 
ze swoim repertuarem w hali sportowej.

Martinez potrafi imitować głosy takich artystów jak Frank Si-
natra, Louis Armstrong, Andrea Bocelli, Michael Jackson, Elvis 
Presley, a także liderów zespołów Modern Talking, Gipsy Kings, 
Queen czy Europe.

- Znakomite warunki wokalne i operowe umożliwiają mu swobod-
ne poruszanie się niemal we wszystkich gatunkach muzycznych 
takich jak pop, rock, jazz, a na klasyce skończywszy - zachęca 
Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopi-
skach, które organizuje wydarzenie.

Oprócz występu zaproszonego gościa, w planach jest również 
pokaz tańca, losowanie nagród oraz słodki poczęstunek. Całości 
towarzyszyć będą stoiska kosmetyczne. Początek przewidziano 
na godz. 17. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

W kościele parafialnym w Konopiskach wybrzmiały najpięk-
niejsze pieśni bożonarodzeniowe. Gwiazdami tegorocznego 
koncertu noworocznego był lokalny, dziecięcy zespół „Kono-
pielki” oraz trio „Lady’s Voice”.

Pośród licznie zgromadzonego w świątyni grona mieszkańców 
nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych 
i wojewódzkich, jak również parlamentarzystów. Sama organiza-
cja wydarzenia w tym właśnie miejscu była możliwa dzięki otwar-
tości na tę inicjatywę proboszcza parafii ks. Sławomira Kaczmar-
ka. Samą aranżacją utworów, jak i scenicznym przygotowaniem 
„Konopielek”, zajęła się opiekun i choreograf grupy Ewa Błaszczyk.

- Bliskie sercu melodie, zarówno kolędy jak i pastorałki, pozwo-
liły publiczności na ponowną, radosną celebrację wyjątkowej 
atmosfery, jaka towarzyszy obchodom świąt Bożego Narodze-
nia. Publiczność doceniła zaangażowanie młodych wykonawców 
nagradzając prezentacje wszystkich utworów gromkimi brawa-
mi - mówi Olga Muc, specjalista ds. informacji i promocji urzędu 
gminy.

Równie znakomicie przyjęty został występ grupy „Lady’s Voice”. 
To trio solistek, które przez lata prezentowały swoje artystyczne 
i wokalne umiejętności jako członkinie zespołu „Śląsk”.

Adrian Biel

Blisko 39 tys. zł to wynik tegorocznej zbiórki na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do puszek trafiło 18 tys. zł. 
Reszta to pieniądze zebrane podczas finału, jaki miał miejsce 
w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach. 

- Zebrana kwota jest większa od ubiegłorocznej o ponad 12 tys. 
zł. Ten niesamowity wynik był możliwy dzięki wielkiej otwartości 

darczyńców i ogromnej hojności mieszkańców - cieszy się Olga 
Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, które co roku ak-
tywnie włącza się w ogólnopolskie przedsięwzięcie.
 
W tym roku Orkiestra grała na rzecz zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej. Lokalnemu wydarzeniu towarzyszyły liczne 
licytacje, które każdorazowo poprzedzały występy artystyczne 
w wykonaniu uczniów miejscowych szkół, grup tańca nowocze-

snego, nad którymi pieczę na co dzień sprawuje GCKiR, a tak-
że podopiecznych Stowarzyszenia Prometeus. Na scenie gościły 
także takie zespoły jak Walentynki, Konopielki, Kwiaty Wiosny 
oraz muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Konopisk.

Jak zwykle na wysokości zadania stanęły również i panie z kół go-
spodyń wiejskich z terenu gminy, a także członkinie Koła Emery-
tów i Rencistów, które przekazały domowe wypieki. Nie zabrakło 
loterii fantowej i tradycyjnego „Światełka do nieba”.
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     WITACZE PRZYWITAJĄ 
WJEŻDŻAJĄCYCH
NA TEREN GMINY

     BĘDZIE BEZPIECZNIEJ. 
PRZYBYŁO KILKANAŚCIE 
NOWYCH KAMER

Są wysokie na trzy metry i szerokie na metr. Mają dwustronny 
zadruk. W połowie stycznia zamontowano je przy wjazdach na 
teren gminy.

Po tym, jak urzędnicy zdecydowali się oznakować przystanki 
autobusowe w poszczególnych sołectwach, tym samym mocno 
ułatwiając życie podróżnych, przyszła pora na zainstalowanie wi-
taczy. Plafony wykonane zostały z nowoczesnych i odpornych na 
działanie czynników atmosferycznych materiałów. 

- W projekcie uwzględniono grafikę z folii odblaskowej o wysokiej 
trwałości oraz innowacyjny system oświetlenia ledowego, który 
zasilany jest panelem słonecznym wyposażonym w akumulator. 
Co ważne czujnik zmierzchowy załącza oświetlenie tylko w porze 
nocnej - informują urzędnicy.

Trwa rozbudowa gminnego monitoringu. Na terenach rekre-
acyjnych przy Zalewie „Tasarki” pojawiło się siedem kamer. Ko-
lejne osiem zainstalowano w centrum Mstowa.

Skąd pomysł, by obręb ośrodka rekreacyjnego wyposażyć w mo-
nitoring wizyjny?

- Na tym terenie wielokrotnie w ostatnich latach dochodziło do 
aktów wandalizmu i niszczenia mienia. Teraz przestrzeń jest ca-
łodobowo monitorowana, co ułatwi też pracę służb dbających 
o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy - mówi wójt To-
masz Gęsiarz.

Do instalacji urządzeń wykorzystano istniejące słupy oświetle-
niowe. Podobne rozwiązanie zastosowano także w przypadku 
Placu Mickiewicza w Mstowie, gdzie stanęło sześć dodatkowych 
lamp. Przy okazji poprawiono także parametry istniejącego już 
wcześniej monitoringu.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel

DLA MIESZKAŃCÓW ZAGRAŁ TADEUSZ WOŹNIAK I ZENON LASKOWIK. 
WKRÓTCE KONCERT ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO

Gościem noworocznego koncertu na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie był w tym roku Tadeusz Woźniak, muzyk 
i kompozytor, legendarny już bard, którego bogaty dorobek za-
chwyca przede wszystkim utworem „Zegarmistrz światła”. To 
właśnie jego wykonaniem zdobył w 1972 roku główną nagrodę 
podczas 10. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Artysta koncertuje najczęściej w rodzinnym składzie. Podobnie 
było w Mstowie, gdzie wokalnie wspomagała go żona Jolanta 
Majchrzak, akompaniując również na klawiszach, a na skrzypcach 
udzielał się syn.

- Tadeusz Woźniak to postać szczególna w świecie muzyki i sztu-
ki. Artysta tworzy muzykę do tekstów polskich poetów oraz mło-
dych twórców. Charakterystyczna barwa głosu, akompaniament 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów gitary, skrzypiec czy innych instrumentów klasycznych to obraz 
określający tego piosenkarza i kompozytora. Cały czar twórczo-
ści i osobowości Tadeusza Woźniaka można było podziwiać pod-
czas koncertu w Mstowie. Wyśpiewane zostały wszystkie znane 
przeboje, przeplatane komentarzami artystów - mówi Krzysztof 
Drynda, szef miejscowego ośrodka kultury.

Jak zaznaczył dyrektor GOK-u, Woźniak wykonał również utwory 
z tekstami Andrzeja Poniedzielskiego, który z kolei będzie gościł 
w mstowskich progach podczas koncertu walentynkowego, już 14 
lutego.

Pod koniec stycznia spragnieni kultury mieli również okazję 
sprawdzić sceniczne umiejętności Zenona Laskowika, twórcy 
słynnego przed laty kabaretu „Tey”. Satyryk zaprezentował pro-
gram „Spotkanie kolesiów”. Towarzyszyli mu Jacek Fedorowicz, 
Grzegorz Tomczak i Michał Ruksza.

KOLEJNA INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ OSP.  TYM RAZEM
REMIZA ZYSKAŁA OKAZAŁĄ BRAMĘ

TRZECH KRÓLI, DWOJE PARLAMENTARZYSTÓW I LICZNE 
GRONO MIESZKAŃCÓW. TAK ŚWIĘTOWANO 6 STYCZNIA

Ulicami Mstowa po raz kolejny przeszedł Orszak Trzech Króli.

Organizowane przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniej-
szych styczniowych wydarzeń w gminie. Każdorazowo też cieszy 
się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Nie inaczej było i tym razem. Chwilę po uroczystym nabożeń-
stwie, przed kościołem uformował się orszak, na którego czele, na 
koniach, zasiedli wystylizowani na bliskowschodnich wędrowców 
trzej mieszkańcy gminy. Za nimi kroczyli samorządowcy z wójtem 
Tomaszem Gęsiarzem i przewodniczącym rady gminy Krzyszto-
fem Choryłkiem. Lokalną władzę wspierali parlamentarzyści z re-
gionu - posłanka Lidia Budzyńska i senator Ryszard Majer. 

Zgromadzeni przemaszerowali na pobliski rynek, gdzie wspól-
nie śpiewali kolędy, popijali gorącą herbatę oraz częstowali się 
słodkimi pączkami ufundowanymi przez Piekarnię Knysak. Nad 
sprawnym przebiegiem spotkania czuwały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Mstowianki” oraz strażacy z pobliskiej jednostki 
OSP.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Dzięki realizacji zadania, które sfinansowano ze środków z fun-
duszu sołeckiego, ochotnicy z Małus Wielkich mogą cieszyć się 
z nowej przesuwnej bramy wjazdowej. 

Jest to konstrukcja samonośna, a jej skrzydło porusza się kilka 
centymetrów nad gruntem. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest ono 
niczym blokowane. Z boku znalazło się też miejsce dla furtki wej-
ściowej.

Jak informuje urząd gminny, to już kolejna w ostatnich latach in-
westycja w tej jednostce. Wcześniej wyremontowano prowadzące 
do świetlicy wiejskiej schody, a teren wokół budynku utwardzo-
no kostką. Ponadto wymieniono drewnianą podłogę i docieplono 
ściany.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów
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ŚWIATOWEJ SŁAWY TENOR UŚWIETNI GALĘ 
WRĘCZENIA SYDERYTÓW

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW 
NA WRĘCZYCKICH JASEŁKACH

MOŻNA SKORZYSTAĆ
Z BEZPŁATNYCH
PORAD PRAWNYCH

NOWOROCZNA INTEGRACJA SPORTOWCÓW W SPALE.
NIE ZABRAKŁO I PRZEDSTAWICIELI Z POCZESNEJ

 
Wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma już po raz piąty wyróż-
ni najbardziej zasłużone dla lokalnego samorządu osobistości. 
Galę Syderytów, która odbędzie się 20 lutego, uświetni ponadto 
występ wybitnego polskiego tenora Bogusława Morki.

Statuetka Syderyta zaprojektowana została przez Jerzego Kę-
dziorę, uznanego rzeźbiarza i równocześnie mieszkańca Pocze-
snej. Wręczana jest tym, których zaangażowanie oraz praca spo-
łeczna czy też zawodowa przyczyniają się do ciągłego rozwoju 
oraz promocji gminy. Nagroda jest niepowtarzalna, a ruda żelaza 
wieńcząca każde z dzieł w naturalny sposób nawiązuje do tradycji 
i historii ziemi pocześniańskiej, która słynęła i gospodarczo wzro-
sła na wydobyciu bogatych złóż tegoż właśnie pierwiastka.

Doroczna impreza jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla 
lokalnej społeczności, również pod kątem kulturalnym. Przed 
rokiem zaprezentowała się aktorka Katarzyna Żak, a w bieżącym 
zaproszono Bogusława Morkę.

Ceniony w świecie śpiewak operowy obdarzony jest niezwykłym 
głosem. Uważany jest za najlepszego tenora śpiewającego w tra-
dycji włoskiego bel canta. Do spopularyzowania jego kunsztu 

Czterdzieści dwa zespoły i ponad tysiąc czterystu uczestników 
zaprezentowało się podczas 18. Ogólnopolskich Wręczyckich Ja-
sełek. Pośród tego grona wielkie sukcesy odniosły również dzie-
ci z gminnych przedszkoli. 

Trzydniowe wydarzenie, które zwieńczone zostało koncertem 
galowym 10 stycznia, ukazało całe spektrum form artystycznych 
związanych z obrzędami i zwyczajami bożonarodzeniowymi. To 
główna idea tego przedsięwzięcia, by przede wszystkim kultywo-
wać świąteczne tradycje, a wśród najmłodszych rozwijać zdolno-
ści teatralne.

Zespoły startujące w przeglądzie podzielone zostały na kilka ka-
tegorii, odpowiadające wiekowi dzieci. Samorząd Poczesnej god-
nie reprezentowali podopieczni przedszkoli ze Słowika, Wrzoso-
wej, Huty Starej A i B, Nierady oraz Poczesnej.

Wszyscy zostali docenieni za wystawione prezentacje, ale jury 
szczególnie wyróżniło najmłodszych wychowanków oddziału 
przedszkolnego w Nieradzie, którzy wśród „misiów” zajęły dru-
gie miejsce. Pośród „przedszkolaków” równie wspaniale wypadły 
grupy z Huty Starej B oraz Poczesnej. Zajęły ex aequo trzecią lo-
katę.

Piotr Biernacki, fot. Materiały prasowe artysty

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

Również i w tym roku dostępna jest dla mieszkańców usługa 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Specjaliści z tego zakresu służą 
pomocą w każdą środę, od godz. 11 do 15 w urzędzie gminy.

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy to efekt poro-
zumienia, jakie zawarł wójt Krzysztof Ujma, już 30 października 
minionego roku, ze starostwem powiatowym. Przysługują one 
każdemu, kto nie jest w stanie pokryć wydatków na usługi praw-
nicze z własnej kieszeni.

Jaki jest zakres świadczonych przez specjalistów porad? Z pew-
nością poinformują rozmówcę o obowiązującym stanie prawnym 
oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obo-
wiązkach, w tym tych związanych z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-ad-
ministracyjnym.

Prawnicy wskażą także najlepszy sposób rozwiązania problemu, 
a nawet przygotują projekt odpowiedniego pisma. Niestety, nie 
dotyczy to pism procesowych, ale na sporządzenie wniosku cho-
ciażby o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym czy na poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową można jak najbardziej liczyć. Podobnie 
jak na nieodpłatną mediację.

Piotr Biernacki

Niemal czterdziestoosobowa delegacja sportowców i działaczy 
z terenu gminy wzięła udział w 30. Ogólnopolskim Spotkaniu 
Rodziny Sportowej, które 11 stycznia odbyło się w Spale.

Historia tych opłatkowych spotkań została zainicjowana ponad 
30 lat temu przez ks. prałata Mirosława Mikulskiego i jest konty-
nuowane przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe wspomaga-
ne organizacyjnie przez Łódzką Regionalną Radę Olimpijską oraz 
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Do Centralnego Ośrodku Sportu przybyli znani sportowcy, dzia-
łacze, politycy, a także samorządowcy z wielu regionów kraju. 
Uczestnicy wydarzenia złożyli sobie życzenia noworoczne, tra-
dycyjnie podzielili się opłatkiem, a także obejrzeli jasełka przy-
gotowane przez przedszkolaków z grupy Motylki oraz posłuchali 
kolęd w wykonaniu zespołu ludowego Cekinki. Nadarzyła się 
również okazja, aby zwiedzić ten niezwykły obiekt, który jest cen-
trum przygotowań najwybitniejszych polskich zawodników.

- W skład reprezentacji gminy Poczesna na to wydarzenie weszli 
zawodnicy, trenerzy, działacze oraz rodzice z klubów sportowych, 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

przyczyniły się liczne nagrania. Zarówno te radiowe jak i tele-
wizyjne. Bogusław Morka jest absolwentem stołecznej Akademii 
Muzycznej. Będąc jeszcze na trzecim roku studiów podjął współ-
pracę z Teatrem Wielkim w Warszawie. W Poczesnej towarzyszyć 
mu będzie sopranistka Emilia Zielińska oraz zespół Alla Vienna 
pod dyrekcją profesora Adama Manjaka.

W czyje ręce przekazane będą tegoroczne Syderyty poznamy 
podczas gali finałowej, która tradycyjnie odbędzie się w hali spor-
towej w Poczesnej. Specyfiką nagród jest to, że kapituła konkursu 
nie ogłasza wcześniej nominacji, dokonując ostatecznego wyboru 
wewnątrz gremium.

W 2019 roku w kategorii przedsiębiorczość statuetka trafiła do 
Przemysława Błaszaka, właściciela firmy meblarskiej z Nierady. Za 
działalność w zakresie sportu, zdrowia, opieki społecznej i ochro-
ny środowiska nagrodzono Marka Morzyka. Oświata, kultura 
i sztuka okazała się być domeną Justyny Wilk, pedagoga i cho-
reografa, a zarazem szefowej Zespołu Folklorystycznego „Wrzo-
sowianie”. Z kolei Andrzej Patorski, społecznik i były samorzą-
dowiec, doceniony został za szczególne zasługi na rzecz gminy. 
Przyznano również dwa specjalne Super Syderyty, które trafiły do 
rąk europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej oraz Stanisława Gmitruka, 
radnego sejmiku województwa śląskiego.

jak KS „Olimpia” Huta Stara B, PKS „Victoria” Poczesna, LUKS „Je-
dynka” Częstochowa/ABRM Poczesna. Były też delegacje Stowa-
rzyszeń - ALTS w Częstochowie, z parafii we Wrzosowej oraz ze 
szkół w Słowiku i Wrzosowej. W spotkaniu uczestniczył również 
ks. Tomasz Kośny z parafii we Wrzosowej oraz wójt Krzysztof 
Ujma – mówi Aneta Nawrot, rzecznik prasowy urzędu gminy.
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„HERODY” Z SYGONTKI PONOWNIE 
NAJLEPSZĄ GRUPĄ KOLĘDNICZĄ NA JURZE

MSTOWIANIE ZWYCIĘŻYLI W TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ

CZY W KOŃCU UDA SIĘ
WYŁONIĆ WYKONAWCÓW?

BAJKA O PRZYROWIE STAŁA 
SIĘ SPOSOBEM NA POPULA-
RYZACJĘ CZYTELNICTWA

Lokalna grupa obrzędowa drugi rok z rzędu została laureatem 
Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych, który 26 stycznia od-
był się w Niegowie.

Gospodarzem wydarzenia, zorganizowanego już po raz dwudzie-
sty trzeci przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, od 
pięciu lat jest Niegowa. Rozpoczyna je zawsze barwny, uliczny ko-
rowód złożony z członków zespołów, jak i samych mieszkańców 
miejscowości. Podsumowanie wydarzenia oraz jego część kon-
kursowa odbywa się natomiast w sali widowiskowej tamtejszego 
gminnego ośrodka kultury.

– Przegląd skierowany jest do autentycznych i rekonstruowanych 
grup kolędniczych z terenu Jury. Jego celem jest ukazywanie, 
propagowanie i utrwalanie różnorodności obrzędów związanych 

Przyrowscy urzędnicy po raz kolejny powzięli próbę wyłonie-
nia wykonawcy stworzenia centrum rekreacyjnego na terenach 
przy ulicy Św. Mikołaja. Jeżeli się to tym razem uda, na sezon 
wakacyjny teren ma być gotowy do wypoczynku. 

Kilka wcześniejszych przetargów unieważniono z uwagi na zbyt 
wysokie żądania 
cenowe firm. Tym razem zadanie podzielono na dwie części. 
Urząd ma do wydania około 500 tys. zł. Spora część tej kwoty 
to pozyskane dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”. 

Teren ma zostać zagospodarowany nową zielenią - trawnikami, 
drzewami i ozdobnymi krzewami. Powstaną ścieżki spacerowe, 
miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych oraz rowerzystów. 
Potencjalni wykonawcy skupią się na montażu obiektów małej ar-
chitektury rekreacyjnej czyli altan, stanowisk do grillowania, pa-
lenisk, ławeczek, koszów na śmieci, stołów czy przebieralni. Dla 
dzieci przewidziano huśtawki i bujaki sprężynowe. Będzie można 
wypocząć także na hamakach. Na części działki powstanie plaża, 
jak również dwa boiska do piłki siatkowej.

Piotr Biernacki, fot. ROK w Częstochowie

Piotr Biernacki

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie wydała nietypową 
publikację - bajkę o historii miejscowości. „Tajemnice Przyro-
wa” cieszą się dużą popularnością, również wśród tych nieco 
starszych mieszkańców. Aby ją jednak otrzymać, trzeba się za-
przyjaźnić z zasobami czytelniczymi placówki.

Wydawnictwo powstało z okazji roku jubileuszowego, dla uświet-
nienia 650 rocznicy lokacji Przyrowa. Jej autorem jest Wiesław 
Drabik, specjalizujący się w książeczkach dla dzieci. Ilustracje 
przygotował natomiast Marek Szal.

- Pan Drabik napisał oraz załatwiał wszystkie sprawy związane 
z jej wydaniem. Ja zbierałam materiały do bajeczki, po których 
przesłaniu, na ich podstawie, autor tworzył tę publikację. Konsul-
tacji merytoryczno-historycznych udzielił z kolei Wiesław Stanu-
chiewicz, historyk z naszej szkoły - tłumaczy proces twórczy Zo-
fia Wierciochowicz, dyrektor biblioteki.

Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 7,5 tys. 
zł. Wydrukowano tysiąc egzemplarzy. Publikacji kupić jednak 
nie można. Stanowi bowiem nagrodę dla korzystających z oferty 
gminnej instytucji.

- Cieszę się bardzo, że jest tyle osób chętnych do zapoznania się 
z ciekawą historią Przyrowa. Niestety nie sprzedajemy tej publi-
kacji, ale aktywnym, stałym czytelnikom i przyjaciołom biblioteki 
takie książeczki rozdajemy, w ramach podziękowania za współ-
pracę. W związku z tym zapraszamy do naszej biblioteki w Przy-
rowie oraz filii w Sygontce i Woli Mokrzeskiej. Chętnie przywi-
tamy każdego czytelnika, który będzie miał ochotę się z nami 
zaprzyjaźnić i korzystać z naszych placówek - dodaje dyrektor 
Wierciochowicz.

Piotr Biernacki, fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie

ze świętami Bożego Narodzenia i karnawałem, ale także integra-
cja międzypokoleniowa i przekazywanie tradycji z pokolenia na 
pokolenie – mówi Monika Kosielak z częstochowskiego ROK-u.

Przedstawienia oceniane były przez jury składające się z etno-
grafów i folklorystów. Nagrodą dla laureatów są gratyfikacje fi-
nansowe, a także nominacje do udziału w Góralskim Karnawale 
w Bukowinie Tatrzańskiej. A te wręczono dwóm formacjom. Jury 
przyznało bowiem ex aequo pierwsze miejsca „Herodom” z Sy-
gontki, którzy powtórzyli ubiegłoroczne osiągnięcie oraz Grupie 
Kolędniczej z Cielętnik. W kategorii dorosłych wyróżniono także 
„Cyganki” i „Misie” z Niegowy.

W kategorii dziecięcej doceniono z kolei Grupę Kolędniczą z Osin. 
Wyróżnienia powędrowały natomiast do zespołów z Parafii So-
kolniki, a także z Tomiszowic.

Warta Mstów zwyciężyła w szóstej edycji Turniej Halowej Piłki 
Nożnej im. Nadleśniczego Mariana Grzanki.

W imprezie wzięło udział sześć zespołów. Rozegranych zosta-
ło kilkanaście spotkań w systemie każdy z każdym. Gospodarze 
turnieju KS Piast Przyrów musieli tym razem uznać wyższość nie 

Piotr Biernacki, fot. KS Piast Przyrów tylko sąsiadów ze Mstowa, ale i zawodników grających w LOT 
Konopiska. Czwartą lokatę zajęli piłkarze grający w Olimipii Huta 
Stara, piątą LKS VIS Gidle, a na szóstym miejscu uplasował się 
Furnipol Złoty Potok.
Królem strzelców został Radosław Król z Warty Mstów, który 
ustrzelił rywalom sześć goli. Natomiast za najlepszego bramkarza 
zawodów uznano Pawła Woźniaka, strzegącego bramki drużyny 
Lot Konopiska.
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