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WYCIĘLI CAŁE POŁACIE DRZEW.
WÓJT KRUSZYNY NABIERA WODY W USTA,
A DROGOWCY ZASŁANIAJĄ SIĘ INWESTYCJĄ

Adrian Biel, fot. Adrian Biel

Kasztanowce, topole, dęby, jodły, jesiony, klony. W sumie sie-
demdziesiąt egzemplarzy zdrowych drzew o grubości pnia się-
gających nawet trzech metrów. Rosły latami, poległy w mgnie-
niu oka w konfrontacji z powiatowym drwalem. Zgodę na 
wycinkę wydała wójt Jadwiga Zawadzka.

Prowadzący od Kruszyny do Zdrowej szlak komunikacyjny, to 
odcinek, na którym Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie 
prowadzi zaawansowaną przebudowę. O ile nikt nie kwestionuje 
zasadności modernizacji wspomnianej arterii, o tyle mocno dys-
kusyjna wydaje się konieczność usuwania przy okazji kilkudzie-
sięciu okazałych drzew.

- Jak to miejsce teraz wygląda? - pyta retorycznie mieszkający 
w okolicy nasz czytelnik, który postanowił zainteresować redak-
cję całą sprawą. - Komu te drzewa przeszkadzały? Najprościej jest 
wyciąć, sprzedać do tartaku i najlepiej jeszcze zalać całą okolicę 
betonem. Straszne pustkowie się zrobiło - dodaje zrezygnowany.

Póki co nic nie wskazuje na to, by bezpośrednie sąsiedztwo re-
montowanego odcinka miało nagle obrosnąć w okołodrogową 
infrastrukturę. Zamiast tego, powiatowy trakt wygląda jakby 
przeszło przez nie tornado. Zmotoryzowanym rzuca się w oczy 
niespecjalnie dokładnie ułożony asfalt. Po bokach jezdni z kolei 
straszą kikuty wyciętych pni. 

Biuro prasowe częstochowskiego starostwa pytane o przyczynę 
usunięcia drzew przekonuje, iż kolidowały one ze wspomnianą 
inwestycją, a wykonawca nie zakończył póki co pracy. Ma jeszcze 
między innymi usunąć korzenie, odtworzyć rowy, ułożyć docelo-
wą nawierzchnię z asfaltobetonu oraz utwardzić pobocza.

- Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w pasie dro-
gi powiatowej została wydana przez wójt gminy Kruszyna. Wnio-
skodawcą z kolei był Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie - 
informują urzędnicy.

Wójt Jadwiga Zawadzka proszona o komentarz na temat prze-
słanek, jakimi kierowała się wydając tę decyzję, nie zechciała od-
nieść się do wspomnianej kwestii.
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KŁOBUCK I KŁOMNICE NA RAZIE BEZ OBWODNIC. 
TA MA POWSTAĆ Z KOLEI W BLACHOWNI

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ru-
chu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas 
i poprawa przepustowości sieci drogowej – takimi założeniami 
kierowało się Ministerstwo Infrastruktury opracowując nowy 
program wybudowania przez najbliższe dziesięć lat stu nowych 
obwodnic w kraju. Koszt ich realizacji został oszacowany na bli-
sko 28 mld zł.

W ogłoszonym 8 lutego planie, w regionie częstochowskim 
uwzględniono tylko jeden obiekt – prawie dziesięciokilometro-
wą obwodnicę Blachowni i Herb. W całym województwie śląskim 
przewidziano jeszcze cztery.

– W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygoto-
wania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględ-
nieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym 
ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach 
liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, popra-
wy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecz-
nością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju – podkreślili 
urzędnicy w komunikacie, tłumacząc zasady wyboru przedsię-
wzięć do realizacji.

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, obwodnica Blachowni 
i Herb ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 46. Szlak ten osławił 
się w minionych kilku latach bardzo dużą liczbą wypadków i koli-
zji. Zanim prace się rozpoczną, upłynie jeszcze kilka lat. Przetarg 
na tę inwestycję ma zostać ogłoszony w drugim kwartale 2024 
roku. Planowana obwodnica ma również usprawnić ruch daleko-
bieżny i regionalny na odcinku od Lublińca do Częstochowy.

– Podstawowym celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, 
jaki przejeżdża przez te miejscowości w związku z sąsiedztwem 
nowo wybudowanej autostrady A1 obiegającej Częstochowę. 
W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połącze-
nie A1 z planowaną drogą ekspresową S11 – brzmi uzasadnienie 
projektu.

Czy najnowszy program rządu oznacza, że o obwodnicowej infra-
strukturze mogą zapomnieć mieszkańcy Kłobucka a także Kłom-
nic, które to samorządy o drogowe obejścia miejscowości starają 
się już od kilkunastu lat? Jak podaje resort, nowe działanie ma być 
realizowane niezależnie od Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014-2023, który w perspektywie przewiduje oddanie do 
2025 roku czterdziestu trzech takich obiektów drogowych. Na 
uwzględnienie marzeń Kłobucka i Kłomnic mieszkańcy i samo-
rządowcy z tych gmin będą więc chyba musieli poczekać kolejne 
kilka lat. Rozgoryczenia z planów ministerialnych nie kryje jednak 
Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice, która od niemal dwudziestu 
lat zabiega o budowę obwodnicy.

– Przebiegająca przez Kłomnice droga krajowa 91 jest alterna-
tywną do autostrady A1 od Przyrzowic do Łodzi, a równocześnie 
niezbędną do prawidłowego skomunikowania północnej czę-

Piotr Biernacki, fot. Jakub Misiak
ści województwa śląskiego z południową częścią województwa 
łódzkiego. Ruch tranzytowy samochodów, głównie ciężarowych, 
w trakcie trwającej budowy autostrady wzrósł kilkukrotnie, do-
chodzi do 20 tys. pojazdów na dobę. Zrobione w połowie ubie-
głego roku pomiary wskazały także przekroczenie wszelkich do-
puszczalnych norm hałasu. Nie mam wątpliwości, że tendencja ta 
utrzyma się również po ukończeniu łódzkiego odcinka autostrady 
A1. Odpłatność za przejazd spowoduje, że spora część użytkow-
ników wybierze przejazdy drogą biegnącą właśnie przez gminę 
– mówi.

Władze Kłomnic wielokrotnie sygnalizowały na szczeblu rządo-
wym i w GDDKiA, że DK 91 wymaga natychmiastowej przebu-
dowy, budowy chodników i ścieżek rowerowych. Trakt będący 
równocześnie główną ulicą Kłomnic, przy którym znajduje się 
większość placówek handlowych, usługowych oraz instytucji 
przy takim natężeniu ruchu, jak obecnie, kompletnie paraliżuje 
życie lokalnej społeczności. W połowie lipca ubiegłego roku Jusz-
czyk na ręce Marka Niełacnego, dyrektora katowickiego oddziału 
GDDKiA, wystosował kolejną korespondencję. Naciskał w niej na 
podjęcie zdecydowanej reakcji i konkretnych działań, które do-
prowadzą do poprawy bezpieczeństwa w ciągu biegnącej przez 
gminę DK 91.

– W ubiegłym roku pojawiła się informacja o Planie Budowy Dróg 
Krajowych. Na odcinku łódzkim DK 91 przewidziano konkretne 
obwodnice czy remonty dróg, natomiast nie ma nic o DK 91 na 
odcinku śląskim – naszej gminy czy też Rędzin i Kruszyny. Już były 
ofiary śmiertelne, wypadków jest coraz więcej i GDDKiA powinna 
mieć w planach jakieś działania, które ułatwią życie mieszkańców, 
by było bezpieczniejsze i spokojniejsze. Nic jednak nie wskazuje 
na razie, by cokolwiek miałoby być zrobione. Mam nadzieję, że 
chociaż te ciągi pieszo-rowerowe, jakieś ucywilizowanie drogi, 
uda się wywalczyć. Wtedy tę obwodnicę może jakoś byśmy prze-
boleli. Takie decyzje są dla nas po prostu przykre. Nie mam jednak 
wątpliwości, że przed nami kolejne kilka lat batalii – dodaje.

Temat obwodnicy Kłobucka był z kolei sztandarowym punktem 
obietnic wyborczych kandydatów do parlamentu w ubiegłorocz-
nej kampanii. Przebiegająca przez miejscowość droga krajowa 
z Częstochowy do Wielunia, i ogromny ruch na niej, w godzi-
nach szczytu potrafi skutecznie zakorkować całe centrum mia-
sta. A ten stan, w głównej mierze generowany ciężkim ruchem 
tranzytowym, prawdopodobnie się jeszcze wkrótce pogorszy. 
GDDKiA zapowiedziała, że w lutym włączy do użytku kierowców 
węzeł autostradowy Częstochowa-Jasna Góra, łączący się w Lgo-
cie oczywiście z DK 43.

Z przedstawionej przez Ministerstwo Infrastruktury listy wynika, 
że obwodnica stolicy powiatu kłobuckiego nie będzie tą jedną ze 
stu. A o jej potrzebie wiedział przecież i minister Andrzej Adam-
czyk, a nawet prezydent Andrzej Duda, któremu naświetlano 
problem w czasie jego ubiegłorocznej wizyty w powiecie. Jak się 
okazuje, lobbing samorządowców i parlamentarzystów okazał się 
na razie nieskuteczny.
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ZAGROŻENIE ASF? POMOGĄ 
ZRESTRUKTURYZOWAĆ
GOSPODARSTWO

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutka-
mi suszy, mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawadnia-
nie gospodarstwa. Z początkiem marca ruszy nabór wniosków, 
który potrwa do połowy kwietnia.

O pomoc mogą występować rolnicy posiadający gospodarstwo 
o powierzchni od jednego do trzystu hektarów, wykażą przychód 
co najmniej na poziomie 5 tys. zł i są obecni w krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyzna-
nie wspomnianej pomocy nie będzie uzależnione od wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa.

- Nie trzeba też będzie wykazywać wzrostu wartości dodanej 
brutto - informuje Katarzyna Kapica z częstochowskiego oddzia-
łu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym 
od 2 marca będzie można składać wnioski.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwesty-
cji. Chodzi o te ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, 
powiększające obszar nawadniania, a także te, które jednocześnie 
powiększają obszar nawadniania oraz ulepszają już funkcjonujące 
instalacje.

- Pomoc finansowa na jedno gospodarstwo rolne wynosi maksy-
malnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega połowa kosztów 
poniesionych na realizację inwestycji lub 60 proc. w przypadku 
młodego rolnika - podkreśla Kapica.

Co mogą sfinansować z tego programu rolnicy? Choćby budo-
wę studni i zbiorników. Pieniądze mogą przeznaczyć również na 
zakup maszyn oraz urządzeń do poboru, magazynowania, uzdat-
niania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawad-
niających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Adrian Biel

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutka-
mi suszy, mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawadnia-
nie gospodarstwa. Z początkiem marca ruszy nabór wniosków, 
który potrwa do połowy kwietnia.

O pomoc mogą występować rolnicy posiadający gospodarstwo 
o powierzchni od jednego do trzystu hektarów, wykażą przychód 
co najmniej na poziomie 5 tys. zł i są obecni w krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyzna-
nie wspomnianej pomocy nie będzie uzależnione od wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa.

- Nie trzeba też będzie wykazywać wzrostu wartości dodanej 
brutto - informuje Katarzyna Kapica z częstochowskiego oddzia-
łu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym 
od 2 marca będzie można składać wnioski.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwesty-
cji. Chodzi o te ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, 
powiększające obszar nawadniania, a także te, które jednocześnie 
powiększają obszar nawadniania oraz ulepszają już funkcjonujące 
instalacje.

- Pomoc finansowa na jedno gospodarstwo rolne wynosi maksy-
malnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega połowa kosztów 
poniesionych na realizację inwestycji lub 60 proc. w przypadku 
młodego rolnika - podkreśla Kapica.

Co mogą sfinansować z tego programu rolnicy? Choćby budo-
wę studni i zbiorników. Pieniądze mogą przeznaczyć również na 
zakup maszyn oraz urządzeń do poboru, magazynowania, uzdat-
niania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawad-
niających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Adrian Biel

MOŻNA SIĘ STARAĆ
O DOTACJĘ NA NAWADNIANIE
GOSPODARSTWA
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CHCĄ ODWOŁAĆ WÓJTA. BLOGER Z CISIA
NA FRONCIE WALKI Z JERZYM ŻURKIEM
W Konopiskach zawiązała się grupa, która chce przeprowadzić 
referendum w sprawie odwołania wójta Jerzego Żurka. Zawia-
domienie w tej sprawie wpłynęło 14 lutego do Komisarza Wy-
borczego w Częstochowie.

Czy do referendum w ogóle dojdzie, zależeć będzie od popar-
cia inicjatywy przez mieszkańców gminy. Do zarządzenia przez 
komisarza wyborczego plebiscytu droga jeszcze daleka. Od mo-
mentu powiadomienia wójta o takim zamiarze, co nastąpiło 18 lu-
tego, liczy się bowiem sześćdziesięciodniowy termin, w którym 
referendarze muszą zebrać wymaganą ilość 10 proc. podpisów. 
Tych osób, które są uprawnione do głosowania w gminie. Jest to 
niezbędne, aby skutecznie wnioskować o przeprowadzenie całej 
operacji.

Jak zaznacza Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajo-
wego Biura Wyborczego w Częstochowie, jeżeli taki wniosek do 
tej instytucji wpłynie, organ wyborczy będzie miał trzydzieści 
dni na jego formalne rozpatrzenie. W głównej mierze w zakresie 
zbadania prawidłowości podpisów osób, które tego referendum 
chcą. Jeżeli nie będzie w tej mierze uchybień, komisarz będzie 
musiał wydać postanowienie o przeprowadzeniu plebiscytu 
w czasie kolejnych pięćdziesięciu dni. Kiedy w takim razie realnie 
można spodziewać się terminu referendum, zakładając, że komi-
tet referendalny spełni wszelkie wymogi?

- Z pobieżnych analiz wynika, że możemy mówić o czasie w oko-
licach wakacji - wyjaśnia Tomasz Doruchowski.

O skuteczności referendum decyduje w główniej mierze to ile 
osób na nie pójdzie. Aby to potencjalne w Konopiskach było wią-
żące, w lokalach wyborczych musiałoby się odmeldować prawie 
trzy tysiące uprawnionych. Dokładnie 60 proc. tych, których 
głosy były ważne w drugiej turze wyborów wójta w 2018 roku. 
W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, trudno 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

nie zapytać czy możliwe jest zarządzenia referendum na przykład 
w tym czasie?

- Wykluczyłbym taką możliwość. Prawnie nie jest to zabronione, 
natomiast technicznie jest to nie do zrealizowania, gdyż wybory 
przeprowadzają dwie odrębne komisje, a często warunki lokalo-
we są takie, że po prostu nie da się dwóch komisji umieścić. Mo-
głyby pojawić się szereg problemów. Na przykład karty do głoso-
wania z wyborów prezydenckich mogłyby trafić do urny, w której 
gromadzone są głosy uczestników referendum, i na odwrót, co 
skutkowałoby nieważnością głosów. To w ogóle byłoby totalne 
zamieszanie - odpowiada Tomasz Doruchowski. - Ponadto komi-
sarz wyborczy nie zarządzi referendum razem z wyborami pre-
zydenckimi, gdyż mogą pojawić się oskarżenia o celowe działa-

nie wpływające na frekwencję. Nie da się ukryć, że ludzie pójdą 
na wybory prezydenckie, więc z kolei mógłby pojawić się zarzut 
o próbę zawyżenia frekwencji, która w przypadku referendum ma 
decydujące znaczenie - wyjaśnia.

Pełnomocnikiem piątki inicjatorów referendum został Robert 
Wielgosz, kontrkandydat Jerzego Żurka w ostatnich wybo-
rach samorządowych. Przegrał jednakże z obecnym wójtem już 
w pierwszej turze, uzyskując poparcie jedynie od 173 mieszkań-
ców. Obecnego wójta wskazało w tym samym czasie 2229 osób.

Swoje wsparcie dla referendarzy zadeklarował już podający się za 
dziennikarza Paweł Gąsiorski. To znany z bezpardonowych ata-
ków na różnych samorządowców mieszkaniec leżącej w gminie 
Blachownia wsi Cisie. Od wielu lat krytykuje on obecnego wło-
darza na prowadzonej przez siebie stronie internetowej. Podczas 
ostatnich wyborów samorządowych jawnie wspierał kampanię 
byłego wójta Konopisk Jerzego Sochy. Tego samego, który kilka 
lat wcześniej decyzją sądu stracił stanowisko, gdy okazało się, że 
w czasach PRL-u donosił funkcjonariuszom komunistycznej bez-
pieki. 

Za blogerem z Cisia ciągnie się szereg kontrowersji. Pod koniec 
ubiegłego roku przegrał proces z wójt Poraja. Sąd uznał, że jako 
wydawca lokalnego portalu naruszył dobra osobiste Katarzyny 
Kaźmierczak. To był dla niego kolejny niekorzystny wyrok wy-
miaru sprawiedliwości. Wcześniej uznany został winnym popeł-
nienia przestępstwa zniesławienia Sylwii Szymańskiej, burmistrz 
Blachowni. Zanim Gąsiorski zajął się tematyką samorządową, miał 
- jak rozpisywały się częstochowskie media - prowadzić strony 
z pornografią. Pytany jakiś czas temu w mailu o szczegóły tej 
działalności nie zaprzeczył, przemilczał temat.

Paweł Gąsiorski świetnie zna się także z Robertem Wielgoszem. 
Nie tylko ze wspólnej gry w tenisa stołowego, ale również z dzia-
łalności zawodowej. Wielgosz kilka lat temu pracował w jednej 
z firm Gąsiorskiego.



Z wójtem Kłomnic, rozmawiamy o nowym ujęciu wody, moderni-
zacji arterii komunikacyjnych, problemach z transportem, a także 
planach na najbliższe miesiące.

Panie wójcie, co by pan uznał za najistotniejszą gminną inwe-
stycję w ubiegłym roku?

To zdecydowanie nowe ujęcie wody. Zadanie trochę się przecią-
gnęło w czasie, ale niedługo kończymy. Dla nas to był największy 
priorytet, gdyż cała część gminy która jest za torami, czyli część 
Kłomnic, Zdrowa, Nieznanice, Witkowice, część Rzerzęczyc, ko-
rzystała z ujęcia wody w Witkowicach. Co by nie powiedzieć, nie 
najlepszej jakości. Pomimo iż ją uzdatniamy i robimy co tylko się 
da, by poprawić jej jakość, to mieszkańcy powiedzieli krótko - tej 
wody nie da się już pić. Kiedy przygotowywaliśmy się do urucho-
mienia nowego ujęcia zrobiliśmy ekspertyzy, z których wyszło, 
że na polach witkowickich były kiedyś jakieś zlewnie gnojowicy. 
Tym samym jest tam bardzo dużo azotanów i najprawdopodob-
niej z tego powodu jakość tamtejszej wody jest tak beznadziejna. 

Na szczęście udało się temu zaradzić.

Tak, zrobiliśmy dwa odwierty w Zdrowej i okazało się, że tam 
mamy bardzo dobrą wodę. Prawie trzy lata zajmowaliśmy się tym 
tematem. Bardzo się cieszę, że udało nam się go doprowadzić 
do szczęśliwego finału. To był palący problem, mam nadzieję, że 
mieszkańcy docenią, że udało się go rozwiązać. 

Czym był spowodowany tak długi czas realizacji tego zadania?

Kwestie typowo administracyjne. Biurokracja. Zakończenie całej 
inwestycji mieliśmy zaplanowane na początek grudnia zeszłego 
roku, niemniej jednak przytrzymały nas procedury w instytucjach 
zewnętrznych. Do firmy, która realizowała zadanie nie mam naj-
mniejszych zastrzeżeń. Bardzo dobrze to wszystko przygotowała, 
posprawdzała i możemy włączać sieć.

Jaki był koszt?

Około miliona złotych.

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

Milion złotych zapisaliście w tegorocznym budżecie na budowę 
chodników. Może pan powiedzieć coś więcej na ten temat?

Zgadza się. To część zadania realizowanego we współpracy z po-
wiatem, który położy nową nawierzchnię na dwóch odcinkach. 
Od Kruszyny przez Zdrową do Kłomnic i od Borowna, przez Nie-
znanice i Witkowice. Tak jak pan wspomniał po naszej stronie 
leży położenie nowych chodników, co przy obecnym budżecie to 

PIOTR JUSZCZYK:

ZABIEGAMY O POZYSKANIE DOFINANSOWANIA
NA REALIZACJĘ JEDENASTU NOWYCH PROJEKTÓW

WYWIAD MIESIĄCA4

są bardzo duże pieniądze. Udało się natomiast dokonać szeregu 
przesunięć i zabezpieczyć środki w budżecie na ten rok. Dzię-
ki temu długi odcinek zyska zarówno porządną drogą jak i nowe 
chodniki. W zeszłym roku połączyliśmy Kłomnice ze Zdrową 
jeśli chodzi o oświetlenie, także cały ten ciąg pieszo-rowerowy 
zostanie kompleksowo zabezpieczony. Przy okazji przebudowy 
powstanie również w Witkowicach niezwykle ważna zatoka auto-
busowa. Pojazdy, które zjeżdżają z drogi krajowej zatrzymują się 
zaraz za skrzyżowaniem, co blokuje niemal cały wjazd i wyjazd. 
Udało się tę kwestię wywalczyć w starostwie i bardzo nas cieszy 
to, że zarówno bezpieczeństwo, jak i wygoda będą zapewnione.

Ostatnio rząd ogłosił plan budowy stu nowych obwodnic. Mocno 
walczycie o ten bypass dla Kłomnic. Na liście tej inwestycji jed-
nak nie ma, a problemy z DK 91 dotykają miejscowość każdego 
dnia. Co dalej planujecie zrobić z tym tematem?

To przykre, ale niestety tak jest. Jako samorządowi nie pozostaje 
nic innego jak kolejne wysyłanie pism, próśb i apeli, aby drogę 
na naszym odcinku w końcu poprawić, zadbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Liczę, że w jakimś zakresie się to uda, bo utrudnień 
jest sporo. Prosty przykład. Apelowaliśmy do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę zatoki w Witkowicach, 
by dzieci dowożone do szkoły mogły bezpiecznie wsiadać i wy-
siadać, to odesłali nas i kazali wybudować ją samemu. Jakieś ku-
riozum, bo koszt takiej inwestycji przy drodze krajowej to setki 
tysięcy złotych. Tam nie ma pobocza, nie ma nawet żmijki, aby 
autobus mógł się zatrzymywać. Oczywiście wielka dla nas szkoda, 
że nie ujęto Kłomnic również w planach Programu Budowy Dróg 
Krajowych. Do 2027 roku są przewidziane inwestycje w gminach, 
ale z województwa łódzkiego. Tam przewidziano obwodnice i re-
monty. Natomiast jeśli chodzi o gminy na odcinku śląskim, które 
leżą przy tej drodze, niestety i trzeba to powiedzieć z przykrością, 
że pomimo tego, iż składaliśmy petycje na ręce przewodniczącej 
parlamentarnego zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatyw-
nych przy autostradzie A1 i DK1, pani poseł Milczanowskiej, to nic 
się nie zadziało. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. 
A ludzie są już zdesperowani.

Jak to? Przecież wiceszefową tego gremium jest Lidia Burzyń-
ska, posłanka ze Skrzydlowa. Nic nie pomogła?

Trudno mi się wypowiadać w temacie aktywności pani poseł 
w tym zakresie. 

W takim razie trochę z innej beczki. Jak poradziliście sobie 
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z problemem dowozu mieszkańców na terenie gminy? Czy dalej 
macie z tym problemy czy może jednak coś poszło do przodu?

Ten temat ciągnie się dalej, czyli jest to kolejny problem zrzucony 
na barki samorządu. Nie wiem dlaczego tylko na samorząd gmin-
ny. Mamy do czynienia z przewoźnikiem, który jako tako funk-
cjonuje. Jakieś pojedyncze linie częstochowskiego PKS-u jeszcze 
u nas działają. Oczywiście nas najbardziej interesuje, by chodziły 
te, które dowożą mieszkańców do pracy. I niestety różnie z tym 
bywa, bowiem z głosów jakie dochodzą do mnie wynika, że gros 
miejscowości jest omijanych. PKS zabierze owszem pasażerów 
z Kłomnic, ale tych na przykład z Nieznanic zostawi samych sobie. 
Nie rozumiem tej polityki. Nie ukrywam, że zgłosiła się do nas fir-
ma GTV, która ma nam przedstawić konkretną propozycję ewen-
tualnej współpracy. Rozmawiamy też z lokalnymi przewoźnikami. 
Wiadomo, że nam koszula bliższa ciału i w pierwszej kolejności 
będziemy chcieli wspierać naszych rodzimych przedsiębiorców. 
Mam nadzieję, że wkrótce wypracujemy jakieś konkretne rozwią-
zania.

A jak kształtują się wydatki gminy jeśli chodzi o dowóz dzieci 
do szkół.

To są bardzo wysokie kwoty. Rocznie kosztuje to nasz budżet po-
nad 300 tys. zł. Dochodzą do tego koszty dowozu dzieci niepeł-
nosprawnych i łącznie robi się już ponad 600 tys. zł. W przypadku 
dzieci niepełnosprawnych mam tu na myśli dowóz do Częstocho-
wy, który zabezpieczają trzy busy. 

Macie jakiś pomysł jak zredukować tę kwotę?

Powołaliśmy kilkuosobowy zespół, który zajmuje się tą kwestią. 
Pierwsze analizy są optymistyczne. Gdyby udało się połączyć do-
wóz dzieci z transportem zbiorowym, to moglibyśmy pozyskać 
środki z urzędu marszałkowskiego na bilety miesięczne. Co nale-
ży podkreślić, taki transport nie odbywałby się z jakąkolwiek stra-
tą dla naszych najmłodszych pasażerów, bowiem towarzyszyłby 
im i tak opiekun, a koszty udałoby się wymiernie obniżyć. To co 
udałoby się wówczas zaoszczędzić moglibyśmy przeznaczyć na 
inne zadania. Intensywnie pracujemy nad takim rozwiązaniem. To 
trochę jeszcze potrwa, ale chciałbym abyśmy po wakacjach z tym 
ruszyli.

A może mocniejsze skorzystanie z transportu kolejowego było-
by dobrym rozwiązaniem dla waszej gminy? Organizacja trans-
portu gminnego z centrum przesiadkowym na kolej to mogłoby 
być świetne rozwiązanie.

Oczywiście, że tak. Pracujemy nad tym jak wykorzystać i ten 
schemat. Transport kolejowy jest bardziej ekologiczny i przede 
wszystkim pozwala naszemu mieszkańcowi w niecałe dwadzie-
ścia minut dojechać do Częstochowy. Spora część ludzi mogłaby 
z tego pomysłu korzystać. Dobrze by było przy tym, aby sama ko-
lej była konkurencyjna względem innych rozwiązań i sama chęt-
niej z nami współpracowała. Niestety, ze strony PKP nie ma żad-
nych zachęt, wręcz przeciwnie, piętrzenie trudności.

Porozmawiajmy o problemach gminy Kłomnice. Ciągle przewija 
się temat jej zadłużenia. Jak sytuacja kształtuje się na tę chwilę? 
Jak sobie radzicie z tym tematem?

Zadłużenie jest, nie ma co ukrywać, bardzo duże. W poprzedniej 
kadencji robiliśmy wszystko, by sukcesywnie schodzić z tego 
zadłużenia i w sporej mierze nam się to udało. Niemniej jednak 
trudno nie posiłkować się nowymi kredytami chcąc realizować 
bieżące inwestycje, jak na przykład kanalizacja w Rzerzęczycach. 
Później co prawda dostaliśmy zwrot więc sobie ten temat wyrów-
naliśmy. Z zadłużeniem, które odziedziczyłem w spadku po moim 
poprzedniku, cały czas walczymy. Największym problemem dla 
nas są obligacje. Łączne zadłużenie na tym polu to kwota sięga-
jąca 21 mln zł. W tym roku musimy spłacić 2,4 mln zł. W kolejnym 
2,5 mln zł, w następnym 2,6 mln zł i dalej po 3 mln zł. Nietrudno 
sobie wyobrazić co moglibyśmy zrobić za te pieniądze w gminie, 
gdyby można je było spożytkować na konkretne zadania inwesty-
cyjne. W konsekwencji w budżecie zostaje nam niewiele środków, 
które możemy wydać na remonty dróg, w szkołach czy na przy-
kład w ujęciach wody. Dociskamy pasa gdzie się da. 

Ile więcej, w porównaniu z poprzednim rokiem, dołożycie w bie-
żącym do oświaty?

Tak dużo jeszcze nigdy nie dokładaliśmy. To jakiś kosmos co się 
dzieje w tej kwestii. W poprzedniej kadencji to było to mniej wię-
cej 7 mln zł każdego roku. Około 10 mln zł dostawaliśmy subwen-
cji. Przed rokiem dołożyliśmy już 9 mln zł z naszej strony. Teraz 
subwencji mamy około 11 mln zł i drugie tyle musimy dołożyć, 
czyli finansowanie z rządu zabezpiecza tylko połowę wydatków. 
Szkoły funkcjonują, i to bardzo dobrze, no ale sposób finansowa-
nia oświaty musi się zreformować. Inaczej samorządy nie udźwi-
gną tego obowiązku, albo będą musiały niemal całkowicie zrezy-
gnować z inwestycji. Rozmowy na linii rządu i samorządów trwają 
i oby jak najszybciej zostały wypracowane satysfakcjonujące obie 
strony rozwiązania.

5WYWIAD MIESIĄCA

R
E

K
LA

M
A

 

o środki także z Funduszu Dróg Samorządowych, by chociażby 
po wybudowaniu kanalizacji te nasze drogi przyzwoicie wyglą-
dały. Natomiast z bardziej bieżących spraw muszę podkreślić, że 
referat rozwoju i promocji cały czas wyszukuje możliwości pozy-
skania nowych źródeł finansowania. Od września do końca 2019 
roku zostało złożonych w sumie jedenaście projektów. To bardzo 
dużo, jak na tak krótki okres czasu. Wszystkie są po pierwszym 
pozytywnym etapie oceny, więc jestem optymistą. Całkowita ich 
wartość to prawie 7 mln zł. A już pewnym jest to, że dostaniemy 
blisko 1,2 mln zł na termomodernizację budynków gminnych. To 
duży zastrzyk, który umożliwi nam wyremontowanie ośrodków 
zdrowia w Kłomnicach i w Garnku, a także obiektu, w którym 
obecnie jest urząd pocztowy w Kłomnicach.

Dziękuję za rozmowę.

Za rok rusza nowa perspektywa unijna. Czy przygotowujecie 
projekty, na które będzie można pozyskać pieniądze?

Dla nas priorytetem są pieniądze z Regionalnych Inwestycji Te-
rytorialnych. Dlaczego? Otóż zakończyliśmy ostatni etap budowy 
kanalizacji w Rzerzęczycach, a mieszkańcy innych miejscowości, 
z wiadomych względów, też o to dopytują i chcieliby podobnej 
inwestycji u siebie. Tym bardziej, że bez kanalizacji jest cały Gar-
nek, Skrzydlów, Nieznanice. Także sporo mamy jeszcze w tym za-
kresie do zrobienia i to jest nasz priorytet. Tego oczekują miesz-
kańcy i jest w tej kwestii pełna zgoda wśród radnych. Dlatego 
będziemy dalej kontynuować budowę sieci sanitarnej. Potrzeby 
w tym zakresie określiliśmy na około 35 mln zł. Realnie może-
my pozyskać jedną trzecią tej sumy i to będziemy chcieli zrobić. 
A poza tym - oczywiście drogi. W tym temacie będziemy zabiegać 



Nie pomogły apele i prośby. Nie pomogło nawet trzysta siedem-
dziesiąt podpisów sprzeciwu mieszkańców oprotestowujących 
zamiar przekształcenia szkoły w Aleksandrowie w placówkę 
filialną podstawówki w Konieczkach. Dziewięciu radnych pod-
czas sesji, która odbyła się 13 lutego, poparło pomysł wójt Ur-
szuli Bujak.

W Aleksandrowie pozostać ma oddział przedszkolny i klasy na-
uczania początkowego, a te od czwartej do ósmej, zostaną prze-
niesione do Konieczek. Dzieci mają być tam dowożone transpor-
tem zorganizowanym przez gminę. Teraz oceną planów urzędu 
zajmie się kuratorium oświaty.

Redakcja jeszcze przed dniem podjęciem uchwały o zamiarze 
przekształcenia zwróciła się do Urszuli Bujak o wyjaśnienie kilku 
kwestii związanych z tematem. Przede wszystkim, jaki jest jego 
ekonomiczny sens i ile gmina zaoszczędzi na takich działaniach? 
Ponadto ilu uczniów będzie uczęszczać do placówki w Aleksan-
drowie jeżeli dojdzie do przekształcenia oraz ile gmina obecnie 
wydaje na utrzymanie budynku, a ile będzie wydawać po zisz-
czeniu się zamiarów? W końcu, co równie istotne, ilu nauczycieli 
straci pracę w związku z przekształceniem i jakie propozycje dla 
nich ma urząd gminy?

Odpowiedzi na przesłane drogą mailową zagadnienia miały do nas 
dotrzeć, zgodnie z telefoniczną obietnicą wójt, w poniedziałek 
10 lutego. Urząd prolongował jednak sobie termin. Ostatecznie 
otrzymaliśmy je w dniu sesji. Co z nich wynika? Urszula Bujak nie 
podała właściwie żadnych konkretnych argumentów przemawia-
jących za takim działaniem. Twierdzi, że przekształcenie szkoły 
Aleksandrowie w szkołę filialną jest zasadne ze względów organi-
zacyjnych, a za takim działaniem nie stoją względy ekonomiczne.

Trochę to dziwne tłumaczenie, bo wszystkie samorządy podej-
mując tak drastyczne decyzje dla społeczności lokalnych, jakimi 
są zamiary likwidacji czy przekształcenia szkół, kierują się przede 
wszystkim czynnikiem ekonomicznym i cięciami budżetowych 
wydatków. Tym bardziej, że w kolejnych akapitach pisma do re-
dakcji wójt sama sobie zaprzeczyła. Wyraziła przekonanie, że 
oszczędności mogą wystąpić, podkreślając przy tym i robiąc iry-
tujący błąd ortograficzny, że obecny nakład środków finansowych 
ponoszonych przez gminę na „bierzące” (pisownia oryginalna – 
przyp. red.) utrzymanie szkoły w Aleksandrowie jest negatywnie 
postrzegany przez społeczność gminną, gdyż według niej opóźnia 
czy wręcz blokuje inne potrzebne inwestycje oświatowe.

– Za zaoszczędzone środki finansowe można byłoby lepiej dopo-
sażyć pracownie szkolne, dokonać koniecznych remontów szkół, 
które będą służyć dzieciom z całej gminy. W związku z powyż-
szym zachodzi konieczność dokonania racjonalizacji wydatków 
oświatowych ponoszonych przez gminę Panki. Sprecyzowana 
ich wysokość zależna jest od wielu czynników, jak deklaracje ro-
dziców, gdzie ich dzieci będą uczęszczały do szkoły, co ma bez-
pośredni wpływ na koszty dowozów, ostateczny kształt arkusza 
organizacyjnego po przekształceniu szkoły. Dlatego nie jesteśmy 
w stanie dokładnie odpowiedzieć na pytanie „Ile gmina zaoszczę-
dzi?” – stwierdza.

Po reorganizacji identyczne mają być z kolei koszty utrzymania 
budynku, które oszacowano na 48 tys. zł. A ponadto, jak zazna-
czyła Urszula Bujak, nie przewiduje zwolnień nauczycieli.

Wójtowie Przystajni i Wręczycy Wielkiej podpisali w urzędzie 
marszałkowskim umowy, które przyznają samorządom spo-
re pieniądze unijne na budowę i modernizację lokalnych dróg 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stało się to możliwe 
dzięki otrzymaniu przez województwo dodatkowej puli ponad 
8,5 mln zł na to działanie.

Urząd marszałkowski już 15 maja ubiegłego roku zatwierdził osta-
teczną listę zadań drogowych, które uzyskają dofinansowanie. 
Wśród trzydziestu siedmiu pozycji samorządów z województwa, 
sześć stanowiły zadania z terenu powiatu kłobuckiego.

Największą kwotowo dotację udało się pozyskać Kłobuckowi – 2,1 
mln zł na modernizację ponad kilometrowego odcinka w Białej. 
Starostwu przyznano około 2 mln zł na remont drogi w relacji od 
Grodziska do Libidzy. 1,5 mln zł trafiło do Krzepic na ulicę Rolni-
czą, a kolejne dofinansowanie do Opatowa, gdzie 649 tys. zł prze-
znaczono na ulicę Długą w Iwanowicach Małych. Dla Przystajni 
i Wręczycy Wielkiej, które również znalazły się na wspomnianej 
liście, pieniędzy jednak nie starczyło. W ubiegłym roku rozdyspo-
nowano bowiem prawie 30 mln zł.

Teraz zaplanowane inwestycje gminy będą mogły zrealizować. 
Przystajń zawnioskowała o prawie 1,2 mln zł na drogę w miejsco-
wości Dąbrowa, natomiast Wręczyca Wielka pozyskane blisko 410 
tys. zł przeznaczy na ulicę Strażacką.

– Gminy, które znalazły się na liście rezerwowej, dzięki zmianie 
przepisów dokonanej pod koniec ubiegłego roku, środki na re-
monty dróg otrzymają znacznie szybciej. Województwo Śląskie 
to nie tylko aglomeracja, ale także tereny wiejskie. Z punktu wi-
dzenia lokalnych społeczności, są to niezwykle ważne inwestycje 
– powiedziała Beata Białowąs, członek zarządu Województwa Ślą-
skiego, która, obok wicemarszałka Wojciecha Kałuży, sygnowała 
umowy z samorządami.

     PANKOWSCY RADNI NIEWRAŻLIWI
NA ARGUMENTY. POPARLI POMYSŁ WÓJT BUJAK

PANKI PRZYSTAJŃ I WRĘCZYCA WIELKA 
DOSTANĄ JEDNAK PIENIĄDZE 
NA LOKALNE DROGI

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

Od 2 marca seniorzy oraz osoby niepełnosprawne mogą korzy-
stać z pomocy mobilnego urzędnika. Rozwiązanie, które wpro-
wadza urząd miejski, ma przełamać bariery w dostępie do usług 
administracyjnych dla tej grupy interesantów.

- Usługa jest skierowana do mieszkańców gminy, którzy z po-
wodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów 
z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną 
wizytę w siedzibie urzędu - informują urzędnicy.

Jak można skorzystać z oferowanej pomocy? Przede wszystkim 
potrzebę wizyty pracownika magistratu należy zgłosić telefo-
nicznie, dzwoniąc po numer 34 310 01 50, w godzinach od 7 do 14, 
wysyłając maila na sekretariat@gminaklobuck.pl lub za pośred-
nictwem opiekunów, sąsiadów czy członków rodziny.

- Zgłoszenia będą obsługiwane w każdy wtorek w godzinach 10 
do 14, w kolejności ich przyjęcia. Pracownik odpowiedzialny za 
wykonanie usługi skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić spo-
sób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty. W jej 
ramach udzieli pomocy w wypełnieniu dokumentów, przyjmie 
wypełnione i podpisane dokumenty oraz dostarczy je w zamknię-
tej kopercie do sekretariatu w urzędzie w dniu ich otrzymania 
- czytamy w komunikacie.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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W świetle powyższych odpowiedzi wprost nasuwa się pytanie – 
to właściwie skąd mają się wziąć te oszczędności, skoro gmina 
będzie musiała wydać spore kwoty na organizację dowozów do 
Konieczek, koszty utrzymania budynku będą identyczne, a wszy-
scy nauczyciele będą mieć pracę?

Z odpowiedzi wójt domniemywać można, że nie będzie zwolnień 
nauczycieli mianowanych? Jak podniesiono na sesji, po prze-
kształceniu mają pozostać trzy etaty. W szkole pracuje obecnie 
osiemnastu nauczycieli. Etatów jest siedem, reszta to uzupełnie-
nia. Cztery osoby są zatrudnione na umowę czasową do końca 
sierpnia. Wychodzi więc na to, że to oni padną ofiarami prze-
kształcenia? Umowa się kończy i trudno… pracy dla nich nie bę-
dzie? Urszula Bujak tę kwestię przemilczała.

O ile urząd nie był w stanie precyzyjnie przybliżyć mogących wy-
stąpić oszczędności, to bardziej konkretnych wyliczeń próbował 
dokonać na sesji jeden z mieszkańców. Wyszło mu, że niemal 
ich nie będzie. Zarzucił zresztą Bujak nierzetelne przygotowanie 
kwestii finansowej i próbę manipulacji opinią publiczną.

– Gmina dopłaca 450 tys. zł do subwencji. Dojazdy dzieci do Ko-
nieczek to 120 tys. zł, ale według moich wyliczeń będzie to oko-
ło 200 tys. zł. Zostaje więc de facto 250 tys. zł oszczędności. Ale 
dalej – dwa etaty, po 75 tys. zł na etat, to zostaje 100 tys. zł. Do 
gminy nie wpłyną również podatki od wynagrodzeń pracowni-
ków – około 30 tys. zł – wyliczał Krzysztof Wręczycki, punktując 
skrupulatnie plany urzędu. – Ponadto siedmioro dzieci chodzi do 
szkoły w Aleksandrowie z zewnętrznych gmin. Po reorganizacji 
nie będą chodzić do szkół w naszej gminie. Nikt tego nie skalku-
lował, że to strata kolejnych kilkudziesięciu tysięcy z subwencji. 
Nic nie zostaje. Nierzetelne wyliczenia mają na celu nas, społe-
czeństwo i radnych zmanipulować, by zamknąć tę szkołę. Kwestia 
przeorganizowania tej szkoły to pierwszy etap jej zamknięcia, ona 
umrze samoczynnie. Wtedy gmina nie będzie ponosić odpowie-
dzialności tylko powie: sorry, nie ma dzieci – mówił w wystąpie-
niu.

Zarzutów o to, że działania urzędu są zakamuflowaną likwidacją 
placówki padło na sesji jeszcze wiele. Z poczynionymi wylicze-
niami Wręczyckiego zgodziła się również Henryka Kapuścik, lo-
kalna działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego, a swego cza-
su wieloletni pracownik szkoły w Aleksandrowie. Ta sama, która 
kilka lat temu walczyła, ramię w ramię z obecną wójt, próbując 
storpedować plany zamknięcia aleksandrowskiej szkoły przez 
poprzednią radę gminy. Teraz, podczas sesji, zarzuciła jednak, że 
projekt uchwały pozbawiony jest konkretnego uzasadnienia oraz 
zakwestionowała to, że problem reorganizacji nie będzie dotyczył 
nauczycieli. Z siedmiu etatów mają zostać trzy. A praca ma być 
tylko dla pedagogów z terenu gminy Panki. Ci spoza samorządu 
mają pracę stracić. Za taką kategoryzację i szufladkowanie na-
uczycieli Kapuścik mocno obecną wójt skrytykowała.

– Chciałam się odnieść do projektu uchwały. Jako już wieloletni 
pracownik i związkowiec czytałam bardzo wiele uchwał i tu mnie 
bardzo zastanawia, szanowni radni, uzasadnienie do tego pro-
jektu uchwały. Bo gdybym miała opiniować w tym momencie ten 
projekt uchwały, czyli opiniuję negatywnie, bo on praktycznie nie 
ma uzasadnienia. Ten projekt uchwały nie ma uzasadnienia. To 
uzasadnienie pójdzie do kuratorium oświaty, żeby wyraziło swoją 
opinię pozytywną bądź negatywną. To nie jest żadne uzasadnie-
nie i nie rozumiem jak państwo taką uchwałę, z takim uzasadnie-
niem, mogą podjąć – grzmiała w swoim wystąpieniu.

         MOBILNY URZĘDNIK 
POMOŻE SENIOROM I OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

KŁOBUCK



      KURATORIUM BLOKUJE
ZAMIAR ZAMKNIĘCIA SZKOŁY
W RĘBIELICACH SZLACHECKICH

LIPIE

Przeniesienie dzieci z Rębielic Szlacheckich do Lipia może na-
ruszyć prawa dziecka, poprzez nierówne traktowanie uczniów 
w gminie. To jeden z argumentów postanowienia Śląskiego Ku-
ratora Oświaty, które 7 lutego negatywnie zaopiniowało zamiar 
likwidacji rębielickiej szkoły. – Twierdzenie kuratora jest ab-
surdalne – reagują mocno władze gminy, kierując zażalenie na 
decyzję kuratorium do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodę na taki ruch wydali 14 lutego gminni radni na specjalnie 
zwołanej w tym celu sesji nadzwyczajnej. Uchwałę w tej sprawie 
poparło dziesięciu z nich, pomimo ponownych sprzeciwów lokal-
nej społeczności. Tyluż samo głosowało w styczniu za likwidacją 
placówki.

W uzasadnieniu przyjętego przez radę gminy stanowiska przy-
wołano sześć tez z postanowienia kuratorium, które zostały za-
kwestionowane przez urzędników z Lipia.

Trzy z nich dotyczą organizacji zajęć przedszkolnych. Kurator 
zwrócił uwagę, że przeniesienie przedszkolaków do Lipia spowo-
duje konieczność utworzenia dodatkowego oddziału przedszkol-
nego, który będzie zlokalizowany w części szkolnej. Miałoby to 
pogorszyć warunki pobytu dzieci uczęszczających do tego od-
działu w porównaniu do maluchów z innych oddziałów przed-
szkolnych. Ponadto podniósł, że ucierpi dostępność do wycho-
wania przedszkolnego poprzez konieczność dojazdu autobusem, 
zgodnie ze sztywnym rozkładem jazdy oraz że gmina nie zapew-
niła im dowozu, co w znacznym stopniu ograniczy, a dzieciom 
których rodzice nie mają możliwości dowozu we własnym zakre-
sie, uniemożliwi korzystanie z przysługującego tym od trzeciego 
roku życia prawa do wychowania przedszkolnego.

Dodatkowo, jak przekonuje, zaproponowana przez wójta orga-
nizacja dowozów wpłynie na pogorszenie możliwości udziału 
uczniów w oferowanych zajęciach pozalekcyjnych. Zdaniem ku-
ratora uczniowie klas VII i VII nie będą mieli możliwości udziału 
w tych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych w przy-
padku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego czy angażowania się w inne działania na terenie szko-
ły. To spowoduje, że dojdzie do sytuacji nierównego traktowania 
najmłodszych mieszkańców gminy, co jest niezgodne z prawami 
dziecka i ucznia.

W kolejnych punktach kuratorium stwierdza, że organizacja pra-
cy w rębielickiej placówce sprzyja indywidualizacji edukacji, która 
po przeniesieniu uczniów do Lipia ulegnie pogorszeniu.

Chcąc obalić te argumenty miejscowi urzędnicy zarzucają, że 
są one nieprawdziwe, chybione, nieuzasadnione, oderwane od 
rzeczywistości, oparte tylko na subiektywnej opinii czy wręcz 
absurdalne. Zwracają ponadto uwagę, że kuratorium pominęło 
najważniejszą kwestię motywującą zamknięcie placówki. Chodzi 
o zły stan budynku szkoły, który jest obecnie warunkowo dopusz-
czony do użytkowania, do końca czerwca tego roku. Jak utrzy-
mują władze Lipia, czasowe pozwolenie wygaśnie, a pieniędzy 
na kompleksową modernizację nie ma i nie będzie, bo gmina jest 
w złej sytuacji finansowej. Koszty remontu oszacowano bowiem 
na około 1,7 mln zł, a jego przeprowadzenie w okresie wakacji jest 
niewykonalne.

– Kurator nie odniósł się nie tylko do kwestii bezpieczeństwa, ale 
także do liczebności uczniów, funkcjonowania klas łączonych, 
struktury osobowej klas w kontekście podnoszonych przez gmi-
nę aspektów dotyczących relacji między rówieśnikami, problemu 
integracji społecznej oraz kształtowania właściwych postaw spo-
łecznych. Nie zajął również stanowiska odnośnie braku możliwo-
ści przeprowadzania w likwidowanej szkole zajęć aktywizujących 
w większych grupach, choćby z wychowania fizycznego, co może 
rzutować w przyszłości na umiejętności dzieci w zakresie współ-
pracy i współzawodnictwa – uzasadniają stanowisko samorządu. 
– Kurator nie wziął pod uwagę bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej gminy Lipie, której budżet nie jest w stanie zapewnić finan-
sowania szkoły, a tym bardziej kosztownego remontu budynku, 
podczas gdy dotacja oświatowa wystarcza jedynie w części na 
pokrycie wydatków oświatowych. Wyrażona opinia opiera się na 
dowolnych ustaleniach, niepopartych wyczerpującym rozpatrze-
niem przedstawionych argumentów – podkreślają.

Decyzja wojewódzkiego organu znacznie skomplikowała zamiary 
wójt Bożeny Wieloch. Losy placówki leżą teraz w gestii resortu 
edukacji, do którego włodarz będzie się odwoływać, by uzyskać 
korzystne rozstrzygnięcie i dokończyć proces zamknięcia szkoły.

Piotr Biernacki
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    SZYKUJĄ PIERWSZE TEGOROCZNE 
INWESTYCJE

Urząd Miejski w Blachowni wyłonił wykonawców kilku inwesty-
cji, które wkrótce ruszą na terenie samorządu.

Na pierwszy rzut pójdzie modernizacja dróg. Remontów docze-
kają się ulice Pogodna, Chrobrego oraz łącznik ulic Żeromskiego, 
Bankowej i Korczaka. Rozpocznie się także drugi etap budowy 
chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Blachowni, jak również 
prace na terenie parkingu przy przedszkolu na ulicy Żeromskiego. 

Zlecono także opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Herb-
skiej w Cisiu oraz na projekt termomodernizacji budynku bi-
blioteki publicznej w Blachowni przy ulicy Żeromskiego. Z kolei 
w budynku Urzędu Stanu Cywilnego zostanie wymienione źródło 
ciepła.

Piotr Biernacki

    EDUKACJA EKOLOGICZNA
DZIECI. OD MATY DO ZABAWY

Już wkrótce najmłodsi mieszkańcy gminy będą mogli się ba-
wić, a jednocześnie uczyć, specjalnie przygotowaną przez urząd 
miejski ekologiczną grą planszową. 

Urzędnicy chcą poprzez zabawę zwiększyć znacząco poziom 
świadomości potrzeby selekcji wytwarzanych przez mieszkań-
ców odpadów. „EKO podróż pełna przygód i niespodzianek” ma 
wytworzyć pożądane nawyki w tej dziedzinie już u przedszko-
laków.

- To mata edukacyjna, która poprzez zabawę nauczy dzieci, jak 
prawidłowo segregować odpady. Segregacja jest naszym obo-
wiązkiem, więc chcemy wskazywać młodemu pokoleniu dobre 
praktyki. Najlepiej poprzez zabawę. Stąd właśnie pomysł na zro-
bienie mat edukacyjnych - mówi burmistrz Sylwia Szymańska.

Piotr Biernacki

    GTV BUS WYGRAŁ PRZETARG
NA USŁUGI KOMUNIKACYJNE.
PO GMINIE PRZEJAZDY NADAL
BEZPŁATNE

Firma GTV BUS jako jedyne przedsiębiorstwo transportowe 
przystąpiło do ogłoszonego przez urząd miejski przetargu na 
świadczenie usług przewozowych na terenie samorządu Bla-
chowni. Spółka zaproponowała cenę 4,48 mln zł za trzy lata pra-
cy.

Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie opłat za 
usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w pu-
blicznym transporcie zbiorowym. Jak podkreśla burmistrz Sylwia 
Szymańska, uchwała była formalną koniecznością, gdyż przedłu-
żyła okres obowiązywania dotychczasowych ustaleń do końca 
bieżącego roku. 

- Nie oznacza to, że przyszłego roku komunikacja publiczna po 
terenie gminy będzie płatna. Radni na początku 2021 roku podej-
mą kolejną uchwałę zapewniającą bezpłatne przejazdy. Taki spo-
sób uchwalania wynika z rocznego cyklu budżetowania wydatków 
gminy. Bezpłatna komunikacja po terenie gminy będzie obowią-
zywała co najmniej do kwietnia 2023 roku. Mieszkańcy będą jeź-
dzić po terenie gminy bez biletów co najmniej przez trzy kolejne 
lata - zapewnia Szymańska.

Piotr Biernacki, fot. GTV Bus

KONTROLERZY ZADOWOLENI Z REALIZACJI REKULTYWACJI
ZBIORNIKA WODNEGO

Na przełomie stycznia i lutego kontrolerzy Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej badali stan i pra-
widłowość realizacji inwestycji rekultywacji zbiornika wodnego 
w Blachowni, a także zagospodarowania otaczającego go terenu. 
Nie zgłosili żadnych uwag.

Rewitalizacja zbiornika wodnego i jego najbliższego otoczenia to 
dla samorządu Blachowni jedno z kluczowych w ostatnim czasie 
przedsięwzięć. Całość prac kosztować będzie przeszło 14 mln zł, 
z czego ponad 12 mln zł pokrywają pozyskane środki unijne na ten 
cel. Inwestycja prowadzona jest dwuetapowo.

Zwodowany refuler odmula i oczyszcza dno blachowniańskie-
go zbiornika. Łącznie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych 
technik ekologicznych, z dbałością o unikatowe środowisko przy-
rodnicze, wydobytych ma być 100 tys. m³ osadów. Ten proces 
zamknie się w tym roku. Z kolei działania zagospodarowujące 
najbliższe otoczenie jeziora zostały już ukończone. W ich ramach 
powstało pięć kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych, wieża wi-
dokowa czy też nowa szeroka plaża. Dodatkowo zamontowano 
małą architekturę, wodne fontanny oraz pomosty. Teren zyskał 
także ekologiczne, led’owe oświetlenie.

Piotr Biernacki – W trakcie realizacji pojawiły się dodatkowe zadania, które pla-
nujemy wykonać, aby oddać do użytku kompleksowo zrewitalizo-
waną przestrzeń. Zabezpieczyliśmy na te zdania środki w tego-
rocznym budżecie. Są to między innymi budowa kawałka ścieżki, 
przejścia, przeniesienie i modernizacja stanicy wodnej i wypo-
życzalni sprzętu. Planujemy jeszcze zagospodarować północną 
część zbiornika. Chcemy przygotować pole caravaningowe i taką 
infrastrukturę, która da możliwość kilkudniowego wypoczynku – 
mówi burmistrz Sylwia Szymańska.

W 2018 roku przedsięwzięcie gminy zostało docenione przez 
Ministra Inwestycji i Rozwoju. Kapituła konkursu „Polskie Inwe-
stycje Przyszłości” właśnie za ten projekt nominowała gminę do 
głównej nagrody w kategorii „Ekologiczna jednostka samorządu 
terytorialnego”. Jej wręczenie nastąpiło w Katowicach podczas 
odbywającej się w tym czasie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 
Szczyt powszechnie uznawany jest za najważniejsze wydarzenie 
w obszarze ochrony środowiska na świecie.

Resort wyróżnił najlepsze proekologiczne przedsięwzięcia dofi-
nansowane z funduszy europejskich, które z jednej strony szcze-
gólnie wpłynęły na ochronę środowiska, a z drugiej – stanowią 
przykład biznesowego sukcesu, skutecznego wdrażania innowacji 
oraz dobrych praktyk.
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CO DALEJ Z TOREM W WYRAZOWIE? BURMISTRZ BLACHOWNI 
CHCE GO ZMODERNIZOWAĆ

Pomimo związanego z budową autostrady A1 zakazu wstępu, te-
ren toru w Wyrazowie wciąż jest wykorzystywany do nocnych 
wyścigów przez lokalnych pasjonatów motoryzacji. Mieszkańcy 
skarżą się na związany z tym hałas, co skutkuje policyjnymi in-
terwencjami. Miejscowe władze apelują o wypracowanie kom-
promisu.

Właścicielem terenu, na którym znajduje się tor, od kilku lat jest 
gmina. Do jej zasobów trafił w wyniku komunalizacji przeprowa-
dzonej przez wojewodę śląskiego. Zanim pod koniec lat 90-tych 
stracił homologację i zaczął popadać w ruinę, przez kilkadziesiąt 
lat był jedynym torem treningowym i wyścigowym dla cartingów 
w tej części kraju. Za młodu korzystał z niego choćby Robert Ku-
bica.

Obecnie, na skutek budowy autostrady A1, korzystanie z niego 
jest jednak zabronione. Mimo tego nie przeszkadza to młodym 
miłośnikom szybkiej jazdy, by pod osłoną nocy organizować nie-
legalne wyścigi. Co zrozumiałe, nie budzi to szczególnego entu-
zjazmu wśród okolicznych mieszkańców, którzy uskarżają się na 
towarzyszący temu hałas. Nie cieszy także gminnych urzędników. 
Ci natomiast nie zgadzają się, by ktokolwiek bez pytania użytko-
wał tor.

Jak sami informują, w ostatnim czasie doszło w tym rejonie do 
szeregu policyjnych interwencji, czego pokłosiem było pojawie-
nie się w przestrzeni internetowej kilku nieprawdziwych infor-
macji. Spekulowano między innymi, że gmina przymierza się do 
sprzedaży wspomnianego terenu.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni
– Nieprawdą jest, że chcemy zlikwidować tor lub sprzedać teren. 
Przeciwnie, prowadzimy działania, by doprowadzić do rewitaliza-
cji całego terenu oraz modernizacji toru. Jednak wtargnięcie na 
tor bez zgody właściciela, bez poinformowania go o tym zamiarze 
i korzystanie z niego samowolnie, uważam za naruszenie prawa – 
przekonuje burmistrz Sylwia Szymańska, która w drugi weekend 
lutego spotkała się w Wyrazowie z osobami zainteresowanymi 
jego użytkowaniem.

Jak podkreślała, ponad rok temu władze Blachowni, Częstochowy 
oraz Automobilklubu Częstochowskiego podpisały porozumie-
nie, które ma na celu stworzenie w tym miejscu profesjonalnego 
obiektu o wielofunkcyjnym charakterze. Inicjatorzy pomysłu li-
czą, że uda się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne i znacznie 
dzięki temu rozbudować jego funkcjonalność. W zamyśle władz 
gminy, zmodernizowany tor byłby dobrą wizytówką Blachowni, 
a także kolejnym sposobem na jej promocję.

– Obecnie przygotowujemy się do złożenia wniosku o dofinanso-
wanie modernizacji toru w kolejnej perspektywie unijnej. Zgło-
simy ją jako inwestycję kluczową dla subregionu północnego 
województwa śląskiego, bo jej znaczenie będzie ponadlokalne – 
deklaruje burmistrz.

Szymańska obiecuje, że jazda po torze będzie możliwa po zakoń-
czeniu budowy węzła autostradowego, ale – jak zaznacza – tylko 
pod warunkiem przestrzegania regulaminu toru. Ten z kolei ma 
nadzieję wspólnie wypracować ze środowiskiem moto-pasjona-
tów.

– Konieczny jest kompromis między interesem fanów motory-
zacji, a dobrem okolicznych mieszkańców, którzy skarżą się na 
hałas. Jestem przekonana, że da się to pogodzić – podsumowuje.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WSPARCIE DLA BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZYCH

„ZIELONE CZEKI” PRZYZNAWANE OD PONAD ĆWIERĆ WIEKU.
STARTUJE KOLEJNA EDYCJA KONKURSU

Osiem inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci cie-
płowniczych oraz likwidacją niskiej emisji zostanie wspartych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Łączna kwota dotacji wyniesie ponad 
60 mln zł. Dwie największe umowy na dofinansowanie podpisa-
no ze spółkami Tauron Ciepło oraz Zabrzańskim Przedsiębior-
stwem Energetyki Cieplnej.

Realizowany przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. projekt likwidacji 
niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląskiej 
otrzyma ponad 32,5 mln zł dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. Ce-
lem jest poprawa jakości powietrza poprzez podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiek-
tów użyteczności publicznej, zasilanych do tej pory głównie 
z lokalnych albo indywidualnych źródeł, w których zdecydowaną 
przewagę mają niskosprawne piece i kotły węglowe. Projekt jest 
przewidziany do realizacji na terenie miast aglomeracji śląsko-
-dąbrowskiej, jak Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 
Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice.

- W ramach projektu wybudowana zostanie nowoczesna sieć 
ciepłownicza o długości 5,5 kilometra. Zostaną też zainstalowane 
123 indywidualne węzły cieplne, co przełoży się na osiągnięcie za-
łożonych efektów ekologicznych - wyjaśnia Adam Lewandowski, 
zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Zakłada się, że budowa nowoczesnej sieci ciepłowniczej przełoży 
się na roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 7.129,20 tony 
(równoważnik CO2) rocznie, zmniejszenie zużycia energii końco-
wej 102.398,38 GJ/rok oraz spadek emisji pyłów o 38,81 Mg/rok. 
Łączny koszt całej inwestycji szacowany jest na blisko 71,5 mln zł.

Z kolei na dofinansowanie projektu „Budowa sieci ciepłowniczej 
dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją 
dwóch kotłowni osiedlowych”, realizowanego przez Zabrzańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Fundusz prze-
znaczy 14,3 mln zł dotacji. Jest to około 35 proc. kosztów całkowi-
tych, które szacuje się na ponad 40 mln zł. Inwestycja planowana 
na lata 2020-2023 będzie polegać na budowie 9,2 kilometra sieci 
ciepłowniczej, łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica.

- Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe 
nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zosta-
nie przyłączonych prawie trzy tysiące gospodarstw domowych. 
To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę 
poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy - mówi 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

To dwie największe inwestycje, które zostaną zrealizowane z do-
finansowaniem ze środków WFOŚiGW w Katowicach z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach 
tego konkursu dotacje otrzyma w sumie osiem projektów na po-

prawę jakości powietrza w regionie, na łączną kwotę ponad 60 
mln zł.

PEC Sp. z o.o. w Bytomiu na likwidację niskiej emisji na terenie 
tego miasta w latach 2020-2021 otrzyma blisko 4,5 mln zł dotacji. 
PEC Sp. z o.o. w Tychach dostanie ponad 4 mln zł na przebudowę 
sieci ciepłowniczych oraz budowę indywidualnych węzłów ciepl-
nych w swojej macierzy. Na dwa projekty związane z moderniza-
cją sieci i przyłączy oraz likwidację niskiej emisji w Rudzie Śląskiej 
Węglokoks Energia ZPC Sp. z o.o. pozyskała łącznie około 4,4 mln 
zł. Natomiast Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III 
dofinansowana zostanie na łącznie ponad 1 mln zł na dwa projekty 
poprawiające efektywność dystrybucji ciepła.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do konkur-
su „Zielone czeki”. To nagrody przyznawane corocznie z okazji 
Dnia Ziemi za działalność na rzecz ochrony środowiska.

- Uznaliśmy, że przyszedł czas na kilka nowych istotnych zmian. 
Najważniejsze dotyczą regulaminu i uczestników konkursu, 
wprowadzamy nowe kategorie, mamy też zupełnie nowe logo 
konkursu - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Tegoroczne nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska 
w województwie śląskim przyznawane są w pięciu kategoriach. 
To „Ekologiczna osobowość roku”, „Ekogmina roku”, „Najaktyw-
niejsza gmina roku walcząca ze smogiem i niską emisją”, „Inwe-
stycja proekologiczna” oraz „Programy i akcje na rzecz ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej”. W konkursie mogą teraz wziąć 
udział już nie tylko osoby fizyczne, ale również jednostki samo-
rządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje poza-
rządowe.  

- W swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska w wielu 
przypadkach wyróżniają się już nie tylko pojedyncze osoby. Dla-
tego postanowiliśmy, że również takie działania będziemy doce-
niać i nagradzać. Stąd nowe kategorie i „Zielone czeki” także dla 

Adrian Biel, fot. WFOŚiGW

gmin, przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych - dodaje 
Tomasz Bednarek.

Nagrodami w konkursie są „Zielone czeki” o wartości - w zależ-
ności od kategorii - od 10 do 25 tys. zł oraz statuetki i dyplomy. 
Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem na-
leży dostarczyć do WFOŚiGW w Katowicach, najpóźniej do 31 
marca do godziny 15.30. Laureatów poznamy 22 kwietnia podczas 

uroczystej Gali „Zielonych czeków”.

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy-
znał w 1994 roku. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych 
nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł. Wśród dotychczasowych lau-
reatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, 
nauczyciele, dziennikarze i przedsiębiorcy.
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DEBATOWALI O CZYSTYM POWIETRZU I NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

W KONIECPOLU POWSTAJE PUNKT KONSULTACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

31 stycznia w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku ple-
narne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Główną tematyką spotkania były kwestie ochrony środowiska, 
przede wszystkim poświęcone zagadnieniom czystego powie-
trza oraz sprawom związanym z neutralnością klimatyczną oraz  
transformacją gospodarczą województwa.

W obradach udział wziął Minister Klimatu Michał Kurtyka. Obec-
ny był również prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny, jak również prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach Tomasz Bednarek, a także władze regionu - woje-
woda śląski Jarosław Wieczorek i marszałek województwa Jakub 
Chełstowski.

- Do dyskusji i udziału w posiedzeniu Rady zaproszeni zostali 
również przedstawiciele inspekcji ochrony środowiska i instytu-
tów badawczych, które specjalizują się w dziedzinie ekologii. Mi-
nister Michał Kurtyka zapowiedział, że w porozumieniu ze stroną 
społeczną będą się toczyć prace nad maksymalnym uproszcze-
niem programu „Czyste Powietrze”, który może też zostać wzbo-
gacony o nowe instrumenty - informują w komunikacie służby 
prasowe Funduszu.

Uruchomiony we wrześniu 2018 roku rządowy program „Czyste 
powietrze” ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substan-
cji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów 
jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł cie-
pła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie 
w formie dotacji i pożyczek na wymianę starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy, jak i również przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych budynku.
Dyskusja o programie „Czyste Powietrze” skupiała się na za-
gadnieniach takiej jego modyfikacji, by podnieść efektywność 

10 lutego burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga oraz Tomasz 
Bednarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisali po-
rozumienie o współpracy przy obsłudze programu „Czyste Po-
wietrze”.

Dzięki temu w koniecpolskim urzędzie miejskim powstanie punkt 
konsultacyjny, w którym będą obsługiwani wnioskodawcy chcący 
skorzystać z przewidzianych programem form wsparcia inwesty-
cji. Do tej pory Fundusz podpisał trzydzieści takich porozumień. 
Ten w Koniecpolu jest jednak pierwszym na terenie powiatu czę-
stochowskiego.

– Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na 
celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak naj-
większej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie skła-
dania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże 
udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Fun-
duszem, a gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko 
w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku-Białej i Często-
chowie, lecz także bezpośrednio w gminach – informuje biuro 
prasowe instytucji.

Po uroczystym podpisaniu dokumentów i konferencji prasowej 
przybyli na wydarzenie mieszkańcy mogli zapoznać się z zasa-
dami działania programu. Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowi-
cach informowali o rodzajach przedsięwzięć kwalifikujących się 
do wsparcia, sposobie składania wniosków, zasadach realizacji 
i ich rozliczania. Ekspert omawiał także problematykę ochrony 
powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowot-
nych i ekonomicznych tych zjawisk.

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

działania oraz zapewnić dostępność jak najszerszemu gronu po-
tencjalnych beneficjentów. WRDS ma przedstawić propozycje 
postulatów usprawniające jego realizację.

- Istotne wyzwanie dla regionu, jak i całego kraju, będzie stano-

wić transformacja gospodarcza. Trud przestawienia gospodarki 
na nowe tory powinien być podjęty solidarnie, a fundusze i środki 
europejskie przeznaczone na ten cel powinny być dystrybuowane 
sprawiedliwie - podkreślali uczestnicy spotkania.

„Czyste Powietrze” to obecnie jedno z priorytetowych działań 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, realizowane we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi 
przedstawicielstwami instytucji, które koordynują udzielanie do-
finansowań.

Program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niskiej 
emisji, zanieczyszczeń powietrza i podniesienie efektywności 
zarządzania energią. Skupia się na dofinansowywaniu wymiany 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomoderniza-

cji budynków jednorodzinnych. Dotację lub pożyczkę można 
otrzymać na zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł 
energii – kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznej, 
jak również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wyczerpujących informacji można zasięgnąć wchodząc na dedy-
kowaną programowi stronę internetową – powietrze.mos.gov.pl
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ANDRZEJ KUŚNIERCZYK ZASŁUŻONY DLA POWIATU DYSKUTOWALI O JĘZYKU 
MIŁOŚCI W LITERATURZE

PRZEDSZKOLAKI KOLĘDOWAŁY 
W OSINACH. WÓJT NAGRODZIŁ 
ICH DYPLOMAMI

DZIAŁACZE Z GMINY NAGRODZENI
PRZEZ ZWIĄZEK PIŁKARSKI

Andrzej Kuśnierczyk to filolog, dokumentalista, redaktor, poeta, 
muzyk i wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Statuetką za zasługi dla powiatu mieszkańca 
gminy nagrodził starosta częstochowski.

Kuśnierczyk jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Ka-
mienicy Polskiej. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, gdzie ukończył polonistykę oraz w Łodzi w Stu-
dium Scenariuszowym Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Te-
lewizyjnej imienia Leona Schillera. Przez kilkanaście lat związany 
był z Zakładem Teorii Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, 
gdzie przed osiemnastoma laty uzyskał doktorat za rozprawę 
„Więzi kulturowe w osadzie polietnicznej na przykładzie Kamie-
nicy Polskiej”.

Jego twórczość literacka obfituje w cztery tomy poezji: „Biblia 
podróżna”, „Album niewinnych fotografii”, „Hastermanek, miłość 
i kartofle” oraz „Świat Flammariona”, jak również książkę dla dzie-
ci - „O wiewiórce, misiach i urodzinkach”.

Laureat jest aktywnym animatorem życia kulturalnego i społecz-
nego w gminie, a przede wszystkim pasjonatem lokalnej historii. 
Już od ćwierć wieku przedstawia ją na łamach kwartalnika „Ko-
rzenie”, poświęconego właśnie bogatej tradycji i życiu miejscowo-
ści, jak również na comiesięcznych spotkaniach w Muzeum Re-
gionalnym w Kamienicy Polskiej. Był zresztą jednym z inicjatorów 
powołania tej instytucji.

W pierwszej połowie lutego w bibliotece odbyło się kolejne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego „Ja czytam!”. 

- Tym razem motywem przewodnim spotkania była miłość, po-
nieważ było to walentynkowe spotkanie miłośników książki. 
Uczestnicy rozmawiali o języku miłości w literaturze - relacjonuje 
Żaneta Matusik z urzędu gminy.  

Wiersze Ludmiły Marjańskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej, Rupi Kaur, Adama Mickiewicza czy Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego czytały oraz recytowały uczennice z miejscowej pod-
stawówki. Całość przeplatana była utworami muzycznymi. Dla 
przybyłych zorganizowano również quiz, a spotkanie uświetnił 
występ Poli Sygiet, młodej skrzypaczki, która wykonała fragment 
sonaty Veraciniego.

W ostatnim dniu stycznia w oddziale zamiejscowym przedszko-
la w Osinach odbył się konkurs kolęd.

W przedsięwzięciu, któremu patronował wójt Adam Tajner udział 
wzięły dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych z terenu 
gminy. Oprócz wspomnianego włodarza uroczystość uświetniła 
swoją obecnością Urszula Pluta, wieloletni nauczyciel muzyki. 
Pojawił się także ks. Jacek Kurczaba, proboszcz miejscowej pa-
rafii.

- Mali artyści zostali nagrodzeni wielkimi brawami. Wszyscy 
otrzymali także dyplomy i upominki - mówi Żaneta Matusiak 
z urzędu gminy.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

ZROBILI SPOTKANIE DLA
NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW. 
PRZYSZŁY TŁUMY

Lokalne władze zorganizowały dla gminnych seniorów spotka-
nie noworoczne. Oprócz wspólnych życzeń nie zabrakło też wy-
stępów artystycznych. 

Pod koniec stycznia halę sportową w Kamienicy Polskiej wy-
pełniło spore grono wiekowych mieszkańców zamieszkujących 
poszczególne sołectwa gminy. W wydarzeniu, które wójt Adam 
Tajber przygotował wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, udział wzięli także samorządowcy, urzędni-
cy, sołtysi, działacze koła emerytów oraz przedstawiciele ducho-
wieństwa. 

Tradycyjnie, jak na charakter imprezy przystało, nie zabrakło 
okazjonalnych wystąpień. Włodarzowi, który przybyłym złożył 
życzenia wszelkiej pomyślności, radości i długich lat życia w do-
brym zdrowiu wtórował Tomasz Nowowiejski, przewodniczący 
rady gminy.

Po tym przyszedł czas na część artystyczną. Oprawę wydarzenia 
przygotowała młodzież z miejscowej szkoły podstawowej oraz lo-
kalny zespół muzyczny. Odśpiewano także wspólnie „sto lat”.

Adrian Biel

Podczas zorganizowanej z okazji stulecia Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej gali wyróżniono dwóch działaczy piłkarskich z Ka-
mienicy Polskiej.

Wydarzenie, które 1 lutego odbyło się w jednym z częstochow-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
skich hoteli, miało również lokalny akcent. Bogusław Dobosz 
i Wojciech Musiał, działacze LKS Kamienica Polska uhonorowani 
zostali Odznakami Honorowymi Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

- Bogusław Dobosz otrzymał srebrną odznakę, a Wojciech Musiał 
brązową - informuje Żaneta Matusiak z urzędu gminy.
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GMINA ZACIĄGNIE KREDYT. 
RADNI ZDECYDOWALI SIĘ 
NA TEN KROK PODCZAS 
OSTATNIEJ SESJI

BYŁA SZKOŁA, BĘDZIE ŻŁOBEK? JEST POMYSŁ, ABY 
UTWORZYĆ PIERWSZĄ TAKĄ PLACÓWKĘ W GMINIE

Samorządowcy z Klubu Radnych „Dla Kamienicy Polskiej” pro-
ponują, aby w miejsce likwidowanej filii szkoły w Osinach gmi-
na stworzyła żłobek. - Jest przychylny klimat dla tej koncepcji 
ze strony lokalnych władz. Czekamy na konkretne działania - 
przekonują.  

W opinii radnych, którzy po raz pierwszy o tym pomyśle zaczę-
li mówić we wrześniu ubiegłego roku, sprawa ma priorytetowy 
charakter. 

- Na chwilę obecną, w przypadku gdy nasi mieszkańcy chcą 
umieścić swojego malucha w żłobku muszą szukać placówki 
poza gminą - mówi Michał Otrębski, szef Klubu Radnych „Dla Ka-
mienicy Polskiej”. - Jest to o tyle problematyczne, iż jak wynika 
z naszych rozmów z rodzicami, którzy przejawiają taką potrzebę, 
pierwszeństwo mają dzieci z terenu tej gminy, na terenie której 
znajduje się żłobek. Jest to oczywiście zrozumiałe, gdyż zaintere-
sowanie jest bardzo duże - dodaje.

Jako przykład radny podaje gminę Poraj, gdzie funkcjonują dwie 
placówki tego typu i żadna z nich nie narzeka na brak chętnych. 
Docelowo Otrębskiemu marzy się utworzenie przynajmniej 
trzech żłobków w różnych częściach gminy. Niemniej jednak 
zdaje sobie sprawę, że na tę chwilę to pieśń dalekiej przyszłości.

- Najważniejsze żeby od czegoś zacząć. Uważamy, że zaadapto-
wanie filii likwidowanej szkoły w Osinach na to zadanie, mogłoby 
być pierwszym krokiem w tym kierunku. W znacznej mierze roz-

Pomimo sprzeciwu części samorządowców, rada gminy przyjęła 
uchwałę, w której wyraża zgodę na zaciągnięcie przez miejsco-
we władze długoterminowego kredytu w wysokości ponad 2,5 
mln zł.

1,24 mln zł z tej puli przeznaczone zostanie na pokrycie tego-
rocznego deficytu budżetowego, który powstał w związku z roz-
budową kanalizacji w Wanatach, Zawisnej i Kolonii Klepaczce. 
Pozostałe 1,31 mln zł posłuży natomiast do spłaty wcześniej za-
ciągniętych już przez gminę pożyczek i kredytów. 

Podczas głosowania na ostatniej sesji rady gminy przeciw takie-
mu rozwiązaniu opowiedziała się czwórka radnych.

- Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową zadłużenie gminy 
na koniec roku ma wynieść ponad 12 mln zł. Nasze obawy budzi 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, według 
której prognoza zadłużenia kształtuje się na mało bezpiecznym 
poziomie. Z tego względu cały nasz klub głosował przeciw za-
ciągnięciu tego zobowiązania. Nasze argumenty podzieliła także 
jeszcze jedna radna - tłumaczy Michał Otrębski z Klubu Radnych 
„Dla Kamienicy Polskiej”.

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Fotolia

wiązałoby problem wielu naszych mieszkańców - podkreśla. 

Radny twierdzi, że propozycja jego klubu spotkała się z przychyl-
nym przyjęciem ze strony wójta Adama Tajbera. Wraz z kolegami 
z rady gminy liczy na to, że pójdą teraz za tym konkretne dzia-
łania. Choćby w postaci przygotowania budynku w Osinach do 
remontu.

- Obecnie analizujemy stosowne rozporządzenia, aby przedsta-
wić wójtowi konkretną koncepcję. Na tego typu przedsięwzięcia 
można pozyskać środki zewnętrzne choćby z rządowego progra-
mu Maluch+. Warto po nie sięgnąć - podpowiada Otrębski.
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DROŻEJĄ ŚMIECI. BĘDĄ ULGI DLA TYCH,
KTÓRZY ZAOPATRZĄ SIĘ W KOMPOSTOWNIKI

KONIECPOL JEDNYM Z LIDERÓW 
WYKORZYSTANIA FUNDUSZY 
UNIJNYCH

W KONIECPOLU14

Piotr Biernacki

Od marca mieszkańcy gminy zapłacą więcej za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych. Dla nieruchomości jednoro-
dzinnych przewidziano ulgi, w przypadku gdy będą komposto-
wać bioodpady.

Zgodnie z podjętą uchwałą w przypadku selektywnej zbiórki opła-
ta wyniesie 19 zł miesięcznie od osoby jeżeli daną nieruchomość 
zamieszkuje do pięciu osób. Powyżej tego progu trzeba będzie na 
konto urzędu gminy przelać o 2 zł mniej od domownika.

Jeżeli właściciel nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów, to w drodze decyzji administracyjnej naliczona zosta-
nie opłata podwyższona. W takim wypadku wyniesie ona 38 zł 
miesięcznie od osoby w gospodarstwach do pięciu zamieszku-
jących osób, albo 34 zł miesięcznie od osoby w odniesieniu do 
nieruchomości zamieszkiwanych przez sześć i więcej osób. 

Więcej zapłacą także właściciele domków letniskowych lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej tylko przez jakąś część w roku 
na cele rekreacyjne czy wypoczynkowe. Roczny ryczałt ukształ-
towano na poziomie 140 zł w przypadku selektywnej zbiórki. Na-
tomiast gdy śmieci nie będą segregowane wyniesie ona jeszcze 
raz tyle.

- Podjęcie uchwał poprzedziliśmy bardzo drobiazgową analizą 
kosztów. To, co się dzieje obecnie na rynku odpadów spędza sen 
z powiek większości samorządowców w kraju. Rynek jest nie-
przewidywalny i niestabilny, a cały obowiązek zapewnienia wła-
ściwego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami został 
przerzucony właśnie na gminy - mówi Gwidon Jelonek, dyrektor 
biura urzędu miejskiego. - Wraz w władzami spółki komunalnej 
poszukiwaliśmy rozwiązań, chociażby w zakresie nawiązania 
współpracy z instalacjami w powiatach ościennych, aby zmini-
malizować koszty zagospodarowania odpadów. Wykorzystali-
śmy również do maksimum możliwości, które dają obowiązujące 
przepisy w zakresie wprowadzenia zwolnienia z części opłaty 

Piotr Biernacki, fot. Adobestock

Z mapy projektów Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 wynika, że gmina Koniecpol jest w powiecie czę-
stochowskim jednym z liderów jeśli chodzi o pozyskiwanie fun-
duszy unijnych.

Jak dotychczas z tego działania podpisanych zostało siedemna-
ście umów, których łączna wartość opiewa na ponad 31 mln zł. 
Wśród wyszczególnionych w zestawieniu projektów, piętnaście 
z nich to te, o które wystarał się kierowany przez burmistrza Ry-
szarda Suligę urząd. Kolejne dwa zrealizowały podmioty prywat-
ne.

- Z samego RPO udało nam się zdobyć ponad 15 mln zł. To bar-
dzo cieszy, gdyż wykonaliśmy dla mieszkańców szereg potrzeb-
nych inwestycji z budową odcinków kanalizacji na czele, poprzez 
Centrum Społeczno-Kulturalne, mieszkania socjalne, termo-
modernizację szkół czy rewitalizację przestrzeni miejskiej, a na 
programach społecznych kończąc - mówi burmistrz. - Środków 
zewnętrznych, które do nas wpłynęły, było przez te kilka lat spo-
ro więcej, prawie 25 mln zł, bo projekty realizowaliśmy nie tylko 
w ramach RPO. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcia ko-
lejnych dwóch przedsięwzięć - dodaje włodarz.

właścicieli nieruchomości jednorodzinnych posiadających kom-
postownik przydomowy - dodaje.

Dla osób, o których wspomniał Jelonek ulga wyniesie 3 zł od oso-
by miesięcznie. Trzeba będzie jednakże złożyć w urzędzie nową 
deklarację, która potwierdzi chęć zagospodarowania bioodpadów 
w przydomowym kompostowniku. 

- Podjęcie uchwał wynika przede wszystkim ze zmian w prze-
pisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, któ-
re wpływają na ponoszenie znacząco większych kosztów przez 
spółkę komunalną za świadczenie usługi odbierania, a przede 
wszystkim zagospodarowania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy. 
Wpływy z opłat od mieszkańców muszą bilansować koszty zwią-
zane z funkcjonowaniem całego systemu gospodarowania odpa-
dami, a więc nie tylko zbiórkę i bardzo drożejącą utylizację, ale 
całą obsługę systemu - mówi Tomasz Góra, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

Co istotne, wprowadzone przez radę zmienione stawki opłat będą 
wymagały złożenia nowej deklaracji tylko przez tych mieszkań-
ców, którzy gromadzili odpady w sposób nieselektywny. 

- Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie czternastu dni od dnia zamieszkania w danej nieru-
chomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie do dziesią-
tego dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła 
zmiana - informują miejscy urzędnicy. 

Zaznaczają jednocześnie, że nie ma możliwości złożenia dekla-
racji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, 
z wyjątkiem przypadku związanego ze śmiercią mieszkańca. Na 
skutek takich okoliczności formalności trzeba będzie dopełnić 
w czasie pół roku od chwili zdarzenia.

R
E

K
LA

M
A

 



SKŁADOWISKO ODPADÓW
ZOSTANIE ZREKULTYWOWANE

BĘDĄ INWESTYCJE NA
DROGACH WOJEWÓDZKICH

NIECO WIĘCEJ ZA ŚMIECI 
OD MARCA. RADNI
PRZEGŁOSOWALI
PODWYŻKĘ

TYM RAZEM ŚWIĘTOWALI
W LUTYM

Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel

Do przyszłego roku potrwa rekultywacja składowiska odpadów 
zlokalizowanego przy ulicy Przemysłowej w Konopiskach. Ko-
lejne dwa lata zajmą natomiast zabiegi agrotechniczne i obsia-
nie bryły wspomnianego obiektu. 

Jak informują gminni urzędnicy, rekultywacja ma na celu zabez-
pieczenie otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem odpa-
dów, a także przygotowaniem tego miejsca na okoliczność zakoń-
czenia eksploatacji. 

W ostatnim czasie składowisko stało się źródłem szeregu nie-
dogodności dla okolicznych mieszkańców. To konsekwencja 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które nałożyły się 
z koniecznością wykonania dużych przemieszczeń składowanych 
odpadów.

- Firma prowadząca proces rekultywacji dokłada wszelkich sta-
rań, by zminimalizować wpływ swojej działalności. Spółka podjęła 
w ostatnich dniach intensywne prace nad zwiększeniem ilości 
rozładunków na tym terenie. Pozwoli to skrócić czas prowadzo-
nych działań do niezbędnego minimum i jednocześnie ograniczy 
problem powstających na drodze zatorów - przekonuje Olga 
Muc, odpowiedzialna w gminie za politykę informacyjną.

W ramach rekultywacji przewiduje się uporządkowanie tere-
nu biegnącego pomiędzy ogrodzeniem, a centrum składowiska 
oraz zapleczem technicznym. Niezbędne będzie również wycię-
cie części drzew i krzewów, uformowanie właściwej bryły skła-
dowiska, wykonanie warstw wyrównująco-odgazowującej oraz 
uszczelniającej, a następnie stworzenie specjalnej okrywy.

Zarządca dróg wojewódzkich zrealizuje w ciągu najbliższych 
kilkunastu miesięcy kilka ważnych zadań na szlakach biegną-
cych na terenie gminy Konopiska. 

W dwóch przypadkach, które mają być wykonane jeszcze w tym 
roku, mieszkańcy zyskają nowe ciągi pieszo-rowerowe. Jeden 
z nich powstanie przy drodze wojewódzkiej 907 w Korzonku, ko-
lejny natomiast będzie kontynuacją wcześniejszych etapów prac 
w Aleksandrii, przy DW 904. Planowane inwestycje mają koszto-
wać 1,65 mln zł. Swój wkład finansowy w zadania wniesie również 
tutejszy samorząd, który dorzuci 20 proc. puli.

W przyszłym roku mają natomiast rozpocząć się roboty przy dro-
dze 908 na odcinku od Częstochowy do Tarnowskich Gór. Urząd 
marszałkowski zabezpieczył już niemal 4 mln zł na ten cel.

Z początkiem marca zmienia się wysokość stawek za zagospo-
darowanie gminnych odpadów.

Dotychczas mieszkańcy płacili 14,50 zł za segregowane śmieci 
i 30 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Teraz, zgod-
nie z przyjętą niedawno uchwałą rady gminy, koszt w większym 
stopniu uzależniony będzie od liczby osób zamieszkujących 
daną posesję. Właściciele nieruchomości, w których przebywa 
do czterech osób zapłacą po 18 zł za każdego z domowników, 
w przypadku zbiórki selektywnej. Pomiędzy pięcioma a siedmio-
ma osobami w gospodarstwie opłata wyniesie 16,50 zł, a powyżej 
ośmiu osób z jednego adresu – 15,50 zł. W przypadku zadeklaro-
wania odbioru odpadów niesegregowanych koszty wyniosą od-
powiednio 39 zł, 36 i 34 zł od głowy.

– Prosimy o weryfikację złożonych deklaracji co do wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypad-
ku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości, a zadeklarowanych zgodnie z powyższym za-
wiadomieniem, prosimy o złożenie korekty – apelują miejscowi 
urzędnicy.

Niezbędne druki można pobrać ze strony urzędu gminy, jak 
i również bezpośrednio w jego siedzibie. Jak informują pracowni-
cy referatu gospodarki i rozwoju, w najbliższym czasie zamierzają 
oni przeprowadzić kontrole w poszczególnych miejscowościach 
na terenie całej gminy. Z ich relacji wynika, iż jest to konieczne ze 
względu na duże rozbieżności pomiędzy ilością osób zadeklaro-
wanych, a faktyczną liczbą mieszkających w danej posesji.

W pierwszej połowie miesiąca, w Gminnej Hali Sportowej w Ko-
nopiskach, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Wychowankowie miejscowego przedszkola zaprosili swoje babcie 
i dziadków na wydarzenie w iście cyrkowej oprawie. Na arenie 
pojawiły się dzieci wystylizowane na konie, słonie, małpki, lwy 
i tresowane żaby. Swój popis dali także żonglerzy oraz siłacze.

- Piękny taniec z parasolkami na linie zaprezentowały baletnice. 
Nie zabrakło także klaunów, którzy bawili dowcipami i tańcami. 
Mali artyści oraz widownia wspaniale się bawili - przekonuje Olga 
Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
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     STARAJĄ SIĘ O PIENIĄDZE
NA PROGRAMY EDUKACYJNE

NIEMAL MILION ZŁOTYCH NA ROZBUDOWĘ PRZYCHODNI

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

W urzędzie marszałkowskim rozpatrywane są wnioski o dofi-
nansowanie dwóch programów edukacyjnych, które gmina ma 
zamiar wdrożyć w szkołach podstawowych. Wszystko po to, by 
wspomóc efektywność ogólnego kształcenia.

Samorząd Mstowa stara się o 920 tys. zł unijnego wsparcia. 
Pierwszy z projektów zarezerwowany jest dla uczniów z placówek 
w Brzyszowie oraz Jaskrowie. Kolejny dotyczy szkoły w Mstowie. 
Założono, że skorzysta z nich łącznie niemal trzystu siedemdzie-
sięciu uczniów oraz trzydziestu sześciu pedagogów.

Jeżeli uda się pozyskać pieniądze to wychowankowie będą mie-
li sposobność uczestniczyć w szeregu zajęć, w tym wyrównaw-
czych, logopedycznych, terapeutycznych, jak i podnoszących 
znajomość języków: angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. 
Pojawią się też dodatkowe lekcje przyrody, geografii, chemii, bio-
logii, informatyki oraz matematyki. Nie tylko prowadzone stacjo-
narnie, ale również na szeregu wyjazdach edukacyjnych, które 
mają utrwalić zdobytą wiedzę. Dla najstarszych uczniów przewi-
dziano ponadto doradztwo zawodowe.

– W ramach projektów możliwe będzie także doposażenie pra-
cowni szkolnych w pomoce dydaktyczne, meble, tablety, laptopy 
czy tablice multimedialne. Głównym ich celem jest pomoc w wy-
równywaniu szans rozwoju edukacyjnego dzieci szkolnych i pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez umożli-
wienie im dodatkowych szkoleń – informują mstowscy urzędnicy.

Ośrodek zdrowia mieszczący się w Mstowie przy ulicy Wolno-
ści za kilkanaście miesięcy diametralnie zmieni swoje oblicze. 
Czeka go kompleksowa rozbudowa, powstaną specjalistyczne 
gabinety wyposażone w nowoczesną aparaturę.

Inwestycję znacznie dofinansują fundusze europejskie. Kiero-
wany przez wójta Tomasza Gęsiarza urząd gminy pozyskał na to 
przedsięwzięcie ponad 950 tys. zł. Kilka tygodni temu na montaż 
odnawialnych źródeł energii na tymże budynku samorząd zdobył 
prawie 400 tys. zł środków zewnętrznych. Będzie więc nie tylko 
nowocześnie, ale i ekologicznie.

Co zostanie zrobione z przyznanej przez urząd marszałkowski 
puli? 

- Przede wszystkim powstaną nowe gabinety lekarskie i zabiego-
we, a budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Znacznie poprawi się również jakość usług. 
Zakupimy nowy, wysokiej kasy sprzęt medyczny na potrzeby spe-
cjalistycznych świadczeń - mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

W MSTOWIE16
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     NIE BĘDZIE PODWYŻKI. 
STAWKA OPŁAT ZA ŚMIECI
W TYM ROKU BEZ ZMIAN
Adrian Biel

Mieszkańcy gminy Mstów mają niewątpliwy powód do zadowo-
lenia. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi zostaje na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

Kwestie związane z finansowaniem odbioru, transportu oraz za-
gospodarowania śmieci, a co za tym idzie potencjalnymi kolejny-
mi podwyżkami, spędzają sen z powiek wszystkim samorządom 
w kraju. Nie inaczej było wśród tutejszych urzędników. 

- Finalnie okazało się, że nasze obawy były na wyrost - podsu-
mowują po tym, jak na początku lutego doszło do rozstrzygnięcia 
przetargu i wyłonienia firmy, która do końca stycznia przyszłego 
roku będzie realizować wspomniane zadanie.

Swoje oferty złożyły trzy przedsiębiorstwa. Propozycja jednego 
z nich - wywodzącej się z województwa świętokrzyskiego spółki 
Paver - zmieściła się w kwocie, jaką lokalne władze przeznaczyły 
na zabezpieczenie w tym roku finansowania wywozu śmieci z te-
renu gminy.

Mieszkańcy, którzy segregują opłaty będą tym samym dalej płacić 
16 zł za osobę, natomiast ci, którzy tego nie robią zapłacą 32 zł od 
domownika.



CO PIĄTĄ ZŁOTÓWKĘ GMINA 
PRZEZNACZY NA INWESTYCJE 
W LOKALNĄ INFRASTRUKTURĘ
Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Podobnie jak i w ostatnich latach, także i w tym roku około 20 
proc. środków jakimi dysponują władze Mstowa w ramach bu-
dżetu, spożytkowane zostanie na realizację szeregu zadań in-
westycyjnych.

Tegoroczny budżet, który miejscowi radni przyjęli jednogłośnie 
pod koniec grudnia, zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Jaskrowie i ośrodka zdrowia w Mstowie, przebudowę dróg po-
wiatowych na odcinku Wancerzów-Rudniki oraz Srocko-Gąsz-
czyk-Siedlec czy choćby termomodernizację budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie.

- Przebudowy nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia do-
czeka się targowisko w Cegielni. Zmodernizowane zostaną ulice 
Brzozowa w Wancerzowie, Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu, jak 
i również droga łącząca ulice Kopernika z Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Mstowie. Szereg lokalnych dróg, między innymi w Msto-
wie, Srocku, Małusach Małych czekają remonty nawierzchni bi-
tumicznej - wymienia wójt Tomasz Gęsiarz.

W tej ostatniej z wymienionych wyżej miejscowości gmina chce 
również ruszyć z pierwszym etapem budowy chodnika przy dro-
dze gminnej. Pracownicy wójta Gęsiarza zamierzają wystarać się 
w urzędzie marszałkowskim o pieniądze na realizację drugiego 
etapu budowy drogi transportu rolnego.

Wszystko wskazuje na to, że poszczególne miejscowości wyposa-
żone zostaną w nowe wiaty przystankowe. Planowana jest także 
dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przezna-
czeniem na budowę odcinków wodociągów i kanalizacji czy roz-
budowa oświetlenia na terenie gminy.

Jak zapowiadają urzędnicy, będzie też kontynuowana realizacja 
programu gospodarki niskoemisyjnej. W dużym skrócie chodzi 
o wymianę źródeł ciepła na te ekologiczne. W ramach dobrej 
współpracy na linii urząd a starostwo, gmina pomoże także wy-
budować chodniki przy drogach powiatowych. Między innymi ten 
w Kobyłczycach.
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              POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU. WŁADZE PRZYROWA 
ZACHĘCAJĄ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

PRZYRÓW

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie przygotował nietypową 
ofertę. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych za-
jęciach aerobiku.

Jak zapewniają organizatorzy przedsięwzięcia podczas ćwiczeń 
będzie można wzmocnić ogólną kondycję fizyczną organizmu, 
poprawić sprawność ruchową oraz zadbać o zdrowy kręgosłup.

Trwające godzinę zajęcia poprowadzi instruktor Agnieszka So-
snowska. Odbywać się będą w każdy poniedziałek i czwartek 
w salo GOK-u. Ich początek zaplanowano na godzinę 19.

                CHCESZ POPRAWIĆ KONDYCJĘ? GOK ZAPRASZA 
NA ZAJĘCIA Z AEROBIKU

PRZYRÓW

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 20 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 urzędu gminy, koniecz-
ne 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.

czytaj w necie
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SYDERYTY ROZDANE. KTO OTRZYMAŁ NAGRODĘ 
WŁODARZA POCZESNEJ?
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Podczas dorocznej gali, która miała miejsce 20 lutego, wójt 
Krzysztof Ujma po raz piąty wręczył statuetki Syderytów, ho-
norujące postaci zasłużone i wybijające się w życiu lokalnej 
społeczności. Wzorem ubiegłego roku przyznano również Super 
Syderyt – dla „Przyjaciela Gminy Poczesna”.

Zaprojektowana przez Jerzego Kędziorę figura wręczana jest tym, 
których zaangażowanie oraz praca społeczna czy też zawodowa 
przyczyniają się do ciągłego rozwoju i promocji gminy. Nagroda 
jest niepowtarzalna, a ruda żelaza wieńcząca każde z dzieł w na-
turalny sposób nawiązuje do tradycji i historii ziemi pocześniań-
skiej, która słynęła i gospodarczo wzrosła na wydobyciu bogatych 
złóż tegoż właśnie pierwiastka.

Impreza jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla lokalnej 
społeczności, nie tylko pod kątem promocji walorów gminy, ale 
również kulturalnym. W tym roku imprezę uświetnił koncert 
wielkiej sławy polskiej opery – tenora Bogusława Morki, który wy-
stąpił w towarzystwie sopranistki Emilii Zielińskiej oraz zespołu 
Alla Vienna pod dyrekcją profesora Adama Manjaka.

– W każdej społeczności czy w każdej grupie zawodowej są oso-
by wybijające się ponad przeciętną, które tę społeczność rozwi-
jają, inspirują i są jej motorem napędowym. One były i są rów-
nież w gminie Poczesna, niezależnie od tego czy przyznawaliśmy 
statuetkę Syderyta czy też nie. Ja, jako wójt, przedstawiciel na-
szej wspólnoty, chciałem jednak ich uhonorować, docenić trud 
i poświęcenie dla ciągłego rozwoju gospodarczego i społeczne-
go gminy. Stąd pojawiła się koncepcja Syderytów – komentuje 
Krzysztof Ujma. – Z roku na rok kapituła ma coraz większy ból 
głowy kogo wyróżnić, ale to przyjemny ból bogactwa wyboru 
spośród zgłoszonych kandydatur. Wiem, że wszyscy dotychcza-
sowi laureaci swoich starań nie motywowali samymi nagrodami, 
gdyż są bezinteresownymi społecznikami z krwi i kości. Ale na 
pewno jest im miło, że w ten sposób nasz samorząd może, za ich 

Piotr Biernacki, fot. Waldemar Deska nieoceniony wkład, im podziękować – dodaje włodarz.

O prestiżu i znaczeniu wydarzenia świadczy chociażby liczba 
przybyłych gości i samych mieszkańców. Hala sportowa wypełni-
ła się w całości. Nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli 
władz wojewódzkich, powiatowych, dużego grona wójtów i bur-
mistrzów z samorządów całego regionu częstochowskiego, a tak-
że duchowieństwa. Przybyli również goście z Litwy, z zaprzyjaź-
nionej gminy Jaszuny.

Czas po powitaniach stał się okazją do krótkiej prezentacji histo-
rycznego dziedzictwa samorządu. Z górniczych tradycji gmina 
czerpie w dalszym ciągu inspiracje na rozwój, czego przykła-
dem są powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Poczesna, 
jak i planowany do utworzenia „Szlak Syderytów”. Ten projekt 
ma być unikatowym szlakiem rowerowym w województwie, łą-
czącym kilka powiatów, biegnącym w kierunku na Wieluń przez 
Żarki, Poraj, Kamienicę Polską, Poczesną, Konopiska, Blachownię 
czy Krzepice.

– Wójt Krzysztof Ujma nawiązał do tradycji górniczych, sporto-
wych i kulturowych, które są nieustająco kultywowane w naszej 
gminie. Historia kopalnictwa żelaza dała początek także pasji 
rowerowej i muzycznej. Dowodem jest między innymi historia 
lokalnej orkiestry dętej, która jest wpisana w górniczą tradycję. 
Ściśle związana była i jest z naszym terenem. Towarzyszyła pod-
czas uroczystości państwowych, gminnych oraz w pożegnaniach 
mieszkańców. Obecnie zastąpiła ją Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
– mówi Aneta Nawrot, rzecznik prasowy urzędu gminy.

I to właśnie muzycy działający przy Gminnym Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej, dowodzeni przez kapelmistrza 
Wojciecha Grelę dali pierwszy koncert wieczoru. Był Marsz Ślą-
ski, a później już rozrywkowo, z autorską aranżacją słynnego hitu 
„Despacito” na czele.

Kulminacyjnym momentem był oczywiście czas ogłoszenia wyni-

ków. Każdorazowo po wyemitowaniu na telebimach sylwetek na-
grodzonych, wójt Poczesnej w towarzystwie Iwony Choły, prze-
wodniczącej rady gminy, wręczali wyróżnienia.

W kategorii przedsiębiorczość statuetka trafiła do Beaty Cho-
chaus–Międła, właścicielki firmy odzieżowej, która od wielu lat 
angażuje się mocno w działalność charytatywną. Barbara Wąsiń-
ska doceniona została za działalność w zakresie sportu, zdrowia 
i opieki społecznej. Jej podopieczni od lat święcą triumfy na war-
cabowych mistrzostwach nie tylko w kraju, ale na całym konty-
nencie. Syderyt za oświatę, kulturę i sztukę powędrował w tym 
roku do Doroty Wiśniewskiej, laureatki wielu festiwali, nauczy-
cielki muzyki, wychowawczyni wielu talentów i animatorki życia 
kulturalnego nie tylko na terenie Poczesnej, ale i współpracującej 
z instytucjami w Olsztynie, Częstochowie, Myszkowie czy Dąbro-
wie Zielonej. Z kolei Jan Wawrzyńczak, zasłużony, osiemdziesię-
cioletni strażak z Huty Starej A, były samorządowiec, a równocze-
śnie ciągle aktywny społecznik, doceniony został za szczególne 
zasługi na rzecz gminy. Wspomniany Super Syderyt trafił nato-
miast do rąk ks. Ryszarda Umańskiego, kapelana środowisk pa-
triotycznych oraz prezesa Towarzystwa Patriotycznego Kresy, 
które każdego roku inicjuje akcję „Mikołaj na Wileńszczyźnie”. 
W minionym roku zaangażowanych było w nią ponad dwadzieścia 
gmin i pięćset szkół z całego województwa. Owocem działań było 
przekazanie ponad dwudziestu ton prezentów dla dzieci, roda-
ków zza wschodniej granicy.

– To niezwykle piękne, że takie społeczności, jak gmina Poczesna, 
nagradzają tych, którzy całym sercem, swoim czasem, swoją my-
ślą i twórczą pracą tworzą dla tej społeczności coś wspaniałego. 
Cieszę się, że mogę się dzisiaj z państwem spotkać. Macie piękną 
halę, gdzie można tworzyć wielkie, wspaniałe widowiska – zaak-
centował Bogusław Morka tuż przed swoim występem, wręczając 
z okazji spotkania Krzysztofowi Ujmie okolicznościowy prezent, 
platynową płytę artysty. – Mam nadzieję, że ta płyta przedłuży 
wspomnienie naszego spotkania – podsumował artysta dziękując 
włodarzowi za zaproszenie.
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POSTĘPUJĄ PRACE 
NA DROGACH 
POWIATOWYCH

LOKALNY ZESPÓŁ WYRÓŻNIONY ZA ZASŁUGI DLA POWIATU

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Realizowana od ubiegłego roku przebudowa ciągu dróg powia-
towych na odcinku od Huty Starej A do Poczesnej i na odcin-
ku Mazury-Młynek zyskała część asfaltową nawierzchni oraz 
chodniki.

Wspomniane zadanie to wspólne przedsięwzięcie urzędu gminy 
i starostwa powiatowego. Koszt całej inwestycji sięgnie 7,6 mln zł.

- Po około jednej czwartej całej sumy będzie pochodzić z budżetu 
gminy i budżetu starostwa powiatowego. Pozostała część inwe-
stycji zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych - tłumaczy Aneta Nawrot 
z urzędu gminy.

W przypadku drogi od Huty Starej A do Poczesnej, obejmującą 
ulice Pszenną, Tkacką i Lipową zadanie zakłada wykonanie nowej 
jezdni na ponad trzykilometrowym odcinku o szerokości sześciu 
metrów. W tym rejonie pojawią się również szerokie na dwa me-
try chodniki o długości 1,83 kilometra. Inwestycja obejmuje też 
przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych i pero-
nów przystankowych. Wykonane zostaną także oznakowania pio-
nowe i poziome oraz wyznaczone przejścia dla pieszych.

W ramach drugiego odcinka, relacji Mazury-Młynek, projekt 
przewiduje modernizację jezdni na długości 970 metrów o sze-
rokości sześciu metrów i - podobnie jak w pierwszym przypadku 
- przebudowę skrzyżowań. W planach jest także budowa pero-
nów przystankowych i wykonanie pionowego oraz poziomego 
oznakowania.

- Postęp prac jest widoczny. Już w tej chwili na rzeczonym odcin-
ku drogi Mazury-Młynek położona została nowa nakładka asfal-
towa - dodaje Aneta Nawrot.

Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” z Gminnego Centrum 
Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zwyciężył w katego-
rii „Edukacja i kultura”. Z rąk częstochowskiego starosty laure-
aci otrzymali pamiątkową statuetkę.

Zespół powstał w 1998 roku z inicjatywy osób związanych 
z Ochotniczą Strażą Pożarną we Wrzosowej. Od 2008 roku działa 
w strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej. W swoim repertuarze posiada wszystkie tańce naro-
dowe oraz wiele suit regionalnych z całego kraju. „Wrzosowianie” 
brali udział w przedstawieniach teatralnych, w projektach ogól-
nopolskich i międzynarodowych. Koncertowali na scenach Litwy, 

Macedonii, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Grecji czy Serbii. Występo-
wali z solistami Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

– Nasz zespół od ponad dwudziestu lat chroni od zapomnienia 
i pielęgnuje ludowe pieśni, tańce, obrzędy i zwyczaje – mówi Iwo-
na Skorupa, dyrektor GCKIiR. – Piękno i różnorodność polskiego 
folkloru popularyzuje nie tylko na terenie gminy Poczesna, ale 
również w kraju i za granicą. Wychowuje w poczuciu poszanowa-
nia historii kolejne pokolenia, przekazuje wartości które stanowią 
o naszej tożsamości narodowej – dodaje.

„Wrzosowianie” działają w czterech grupach wiekowych. Na 
swoim koncie zgromadzili liczne nagrody i wyróżnienie zdobyte 
w całej Polsce.
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