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RYSZARD MAJER: BY POPRAWIĆ SYTUACJĘ 
OSÓB STARSZYCH, MUSIMY PODEJMOWAĆ 
DZIAŁANIA NA WIELU POZIOMACH

Piotr Biernacki, fot. Archiwum Ryszarda Majera

Z senatorem Ryszardem Majerem rozmawiamy o pracy parlamen-
tarnej, a także szczególnej sytuacji i problemach seniorów w wyjąt-
kowym czasie kryzysu zdrowia publicznego.

Panie senatorze, ostatnie kilka miesięcy to intensywny czas 
legislacji ustaw antykryzysowych. Jak wygląda obecnie praca 
w parlamencie?

Pracujemy nad kształtowaniem dobrego prawodawstwa w spo-
sób w miarę sprawny. Oczywiście istnieje spór polityczny, nie-
mniej jednak, mając świadomość odpowiedzialności, jaka na nas 
ciąży i zaufania, jakim obdarzyli nas wyborcy, mam przekonanie, 
że to, co dla Polaków jest najważniejsze, jest procedowane spraw-
nie. Odbywają się komisje, wysłuchania i posiedzenia plenarne. 
W aspekcie technicznym zmiana polega na możliwości zdalnego 
uczestnictwa w pracach izby, jednak dzieje się to w sytuacji wy-
jątkowej. Na przykład, gdy któryś z parlamentarzystów przebywa 
na kwarantannie.

No właśnie, przed kilkoma tygodniami u kilku senatorów 
stwierdzono zakażenie koronawirusem. Poddał się pan dobro-
wolnej kwarantannie. Jak pan zniósł ten czas z perspektywy 
własnego doświadczenia? Dla wielu osób to trudne wyzwanie 
psychiczne.

Auto-kwarantanna była oczywista, jak tylko dowiedziałem się, że 
kolega senator, obok którego siedziałam na komisji, jest chory na 
Covid-19. Jako były pracownik inspekcji sanitarnej nie wyobraża-
łem sobie, że mogę postąpić inaczej. Kwarantannę każdy znosi 
w sposób bardzo indywidualny. Nie mając żadnych objawów cho-
roby mogłem poświęcić więcej czasu swojej rodzinie, książkom 
i ogrodowi. Stres wynikał z obawy o ewentualne zakażenie osób, 
z którymi widziałam się przez dwa dni, nim dowiedziałem się 
o pozytywnym teście jednego z senatora Jana Filipa Libidzkiego. 
Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i cała rodzina mogła 
wrócić do normalności.

W swojej senackiej działalności skupia się pan szczególnie nad 
sytuacją osób starszych. Jest pan wiceprzewodniczącym Komi-
sji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Nad jakimi po-
mysłami czy działaniami, które w założeniach mają wpłynąć na 
podniesienie jakości życia seniorów, obecnie pan pracuje?

Jakość życia osób starszych jest nadal wysoce niezadowalająca. 
Żeby ją zmienić musimy podejmować działania wielopoziomowe. 
Z jednej strony centralne, jak rządowy program Leki 75+, trzynasta 
emerytura, dofinansowanie budowy Dziennych Domów Pomocy 
i Klubów Seniora. Potrzebne są jednak również działania oddol-

ne. Podejmowanie próby rozwiązań lokalnych problemów, cho-
ciażby w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Temu 
służy między innymi kampania społeczna „Polska Przyjazna Oso-
bom Starszym”. W jej ramach organizujemy spotkania z osobami 
starszymi, zarówno informacyjne, jak i wspierające samorządy 
lokalne w rozwiązywaniu ich problemów. Seniorzy nader często 
bywają ofiarami manipulacji przy zakupach, w związku z czym 
ważne jest nie tylko stanowienie odpowiedniego prawa, ale tak-
że informacja o nim. Osoby starsze bywają zagubione w gąszczu 
przepisów albo nie zdają sobie po prostu sprawy z przysługują-
cym im praw. W ramach kampanii uruchomiłem Senatorską Info-
linię Senioralną. Każdy może skorzystać ze świadczonych przez 
nią porad dzwoniąc pod numer 512 652 800.

Ciąg dalszy na stronie 2

R
E

K
LA

M
A

O
G

ŁO
SZ

E
N

IE
 W

ŁA
SN

E

REKLAMA
U NAS TYLKO

*

*cena netto za 1cm2

SAM WYBIERASZ ROZMIAR MODUŁU

500 600 401

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAKŁAD 25.000 ISSN 2545-1545 NR 9(29)/2020 facebook.com/wPowiecief



W POWIECIE2

Wydawca: Kingmaker sp. z o.o. ul. Czecha 16/22, 42-200 Częstochowa, e-mail: redakcja@wpowiecie.pl, Skład i łamanie: Kingmaker sp. z o.o., 
redaktor naczelny: Piotr Biernacki, druk: Polska Press sp. z o.o., nakład: 25 000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

Ciąg dalszy ze strony 1

RYSZARD MAJER: BY POPRAWIĆ SYTUACJĘ OSÓB STARSZYCH MUSIMY 
PODEJMOWAĆ DZIAŁANIA NA WIELU POZIOMACH

TRUDNA SYTUACJA W DPS W LELOWIE. BRAKUJE TEŻ RĄK DO PRACY

SĄ PIENIĄDZE NA AKTYWIZACJĘ
SENIORÓW W OKRESIE EPIDEMII

Zagrożenie epidemiczne to szczególnie trudny okres dla senio-
rów. Z jakimi problemami ludzie dzwonią? Czy liczba osób po-
trzebujących wsparcia zauważalnie wzrosła?

Wielu seniorom na co dzień doskwiera samotność i niepokój wy-
nikający z pandemicznego okresu. Zamknięcie w domach i ryzyko 
ewentualnej kwarantanny spotęgowały tę sytuację. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom wydłużyliśmy czas działania infolinii, która 
działa teraz codziennie od godz. 9 do 15. Część osób telefonują-
cych chce po prostu porozmawiać, przełamać samotność, własne 
obawy, czasem strach. Nadal seniorzy pytają, gdzie i z jakiej po-
mocy mogą skorzystać, jakie są procedury przyjęcia do Domów 
Pomocy Społecznej, jaki jest wykaz darmowych leków dla osób 
powyżej 75. roku życia, jakie należy spełnić kryteria i gdzie należy 
się udać, aby się starać o uzyskanie stopnia niepełnosprawno-
ści. Pojawiają się kwestie związane z ZUS, na przykład sugestie 
niewłaściwie wyliczonej renty bądź emerytury, brak wszystkich 

potrzebnych dokumentów. W sprawach sądowych niewiele mo-
żemy pomóc, ale podpowiadamy rozwiązania prawne i wskazu-
jemy ścieżkę, gdzie należy się udać. Są również i problemy życia 
codziennego, które doskwierają osobom starszym, w tym przede 
wszystkim dotyczące zakłócania miru domowego, uciążliwych 
sąsiadów czy spraw spadkowych.

A jakie inicjatywy dla seniorów, jakie wparcie, udało się za-
szczepić w ostatnim czasie na naszym regionalnym gruncie?

Nieustannie prowadzę kampanię na rzecz upowszechnienia usług 
opiekuńczych – i to dzieje się w skali całego kraju. Ilość gmin, 
które obejmują usługami swoich mieszkańców wzrasta, ale nadal 
nie jest to pełne zabezpieczenie. Podobnie dzieje się z Radami Se-
niorów. To wspaniały instrument aktywizowania osób starszych, 
który pozwala na ich szersze uczestnictwo w decyzjach lokalnej 
społeczności. Rady powstają, ale powoli. Jedna z najmłodszych to 
ta w gminie Krzepice. Były pewne trudności, ale powstała. Mam 
nadzieje, że jej śladem będą podążały kolejne samorządy.

Działa pan także w Senackim Zespole Strażaków. W jaki sposób 
wspiera pan druhów na lokalnej niwie?

Czas pandemii pokazał jak ważnym ogniwem w lokalnej spo-
łeczności są ochotnicze straże pożarne, zajmujące się nie tylko 
pożarami, ale codziennym niesieniem pomocy lokalnej społecz-
ności, choćby poprzez pomoc osobom starszym. Senacki Ze-
spół Strażacki, do którego należę, na bieżąco monitoruje sytu-
ację w OSP, poprzez regularne spotkania zarówno z druhami, jak 
i przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Od komendanta 
głównego począwszy, a na komendantach powiatowych kończąc. 
Wśród głównych obszarów, którymi się zajmujemy, jest rozwój 
potencjału kadrowego, szczególnie uwzględniając młodzież, jak 
i systematyczne doposażanie jednostek. I to zarówno tych dzia-
łających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, jak i tych 
mniejszych.

Dziękuję za rozmowę.
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wraz z członkami kierownictwa

Pod koniec sierpnia w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie wy-
kryto pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Po dwóch 
kolejnych tygodniach obecność patogenu SARS-CoV-2 potwier-
dzono aż u pięćdziesięciu siedmiu mieszkańców placówki. Dwoje 
podopiecznych, u których testy dały wynik pozytywny, niestety 
zmarło. Z danych z połowy września wynika, iż choruje ponadto 
piętnastu pracowników jednostki.

DPS w Lelowie jest jednym z trzech domów opieki na terenie po-
wiatu częstochowskiego, nad którym pieczę sprawuje miejscowe 
starostwo. Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie 
chorych. Dysponuje miejscami dla stu mieszkańców.

Aktualna sytuacja w placówce jest wysoce niepokojąca. Nie tylko 
w zakresie dużej liczby chorych, ale również problemów dotyczą-
cych zapewnienia właściwej obsady. Na zwolnieniach lekarskich 
przebywa bowiem aż dwudziestu siedmiu pracowników jednostki. 

Piotr Biernacki – Bezpośrednią pracę z mieszkańcami obecnie prowadzi dziewię-
ciu pracowników. Z uwagi na wysoki poziom absencji do pracy 
z mieszkańcami włączono również pracowników administracji. 
Praca prowadzona jest w systemie rotacyjnym, zmiany następują 
co około siedem dni. Personel został wsparty przez osoby z ze-
wnątrz zatrudniane na umowę zlecenie, w tym dwie pielęgniarki 
zatrudnione w DPS w Blachowni – informuje biuro prasowe sta-
rostwa powiatowego.

Jak podkreśla, dodatkowych chętnych do pracy brakuje. Dziewię-
ciu opiekunów musi zadbać więc o osiemdziesięciu podopiecz-
nych, którzy obecnie przebywają w DPS-ie. Czterdziestu z nich 
jest zakażonych, a identyczna liczba mieszkańców odbywa kwa-
rantannę. Hospitalizowana jest kolejna piętnastka.

Wykryte ognisko koronawirusa wymusiło dokonanie daleko idą-
cych zmian w funkcjonowaniu placówki. Budynek podzielono na 
strefy, a osoby zakażone zostały odseparowane. Zadbano także 
o wydzielenie kuchni i administracji. Na bieżąco przeprowadzane 
jest też ozonowanie pomieszczeń. Mieszkańcy są zabezpieczeni 
w środki czystości i dezynfekcji, a personel w niezbędne środki 
ochrony osobistej.  Chodzi o maseczki z odpowiednio wysokim 
filtrem, kombinezony czy obuwie ochronne, które są usuwane po 

opuszczeniu strefy zakażonej i zabezpieczane do specjalistycznej 
utylizacji.

Wdrożone rozwiązania skontrolował 14 września częstochowski 
sanepid. Inspekcją objęto kuchnię i sposób przygotowywania po-
siłków, jak również kontrolę procedur na wypadek COVID-19 oraz 
organizację placówki w sytuacji epidemii.

– Z informacji uzyskanych od dyrektora DPS-u wynika, że kon-
trolujący bardzo pozytywnie ocenili przygotowanie budynku oraz 
sposób jego funkcjonowania w okresie pandemii. Nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości – wyjaśnia dalej biuro prasowe.

Starostwo wystąpiło również do służb sanitarnych z prośbą o pod-
jęcie działań mających na celu wygaszenie ogniska zakażania wi-
rusem, w tym przede wszystkim bieżące przeprowadzanie testów 
na obecność SARS-CoV-2 wśród mieszkańców bezobjawowych.

– Działania te miały na celu wyodrębnienie i rozdzielnie zakażo-
nych od osób zdrowych w celu przerwania drogi przenoszenia 
zakażenia. Wobec powyższego od dnia 11 września testy na obec-
ność koronawirusa wykonywane są na bieżąco na koszt sanepidu 
– podkreślają urzędnicy starostwa.

Trwa nabór ofert na realizację zadań publicznych przeznaczo-
nych na działania prosenioralne. Finansowane będą inicjatywy 
minimalizujące skutki COVID-19 w środowisku osób starszych.

Nabór wystartował 28 sierpnia. Chętni, którzy chcieliby skorzy-
stać z możliwości pozyskania środków, muszą się spieszyć. Tym 
bardziej, że dofinansowane zadania muszą zostać zrealizowane 
w okresie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni i zakończyć się 
najpóźniej do końca roku.

Kto może starać się o wspomniane granty? Organizacje statuto-
wo działające na rzecz osób starszych. Przede wszystkim fundacje 
i stowarzyszenia, ale także i koła gospodyń wiejskich. Grupy nie-
formalne, jak na przykład kluby seniora czy inne nie posiadające 
osobowości prawnej, mogą występować w ofertach jako partnerzy 
projektu.

Maksymalnie można ubiegać się o 10 tys. zł dofinansowania. Or-
ganizacja musi dysponować wkładem własnym na poziomie przy-
najmniej 10 proc. ogółu kosztów. W grę wchodzi zarówno wkład 
finansowy, jak i rzeczowy czy osobowy. Działanie musi mieć 
charakter ponadlokalny. To znaczy, że w każdym z przygotowy-
wanych przedsięwzięć będą brali udział seniorzy z co najmniej 

Adrian Biel dwóch gmin. Projekty muszą być realizowane zgodnie z aktual-
nymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi. W sposób, który 
zapewni bezpieczeństwo osób w nich uczestniczących.

- Uruchomienie środków na aktywizację seniorów w czasie epi-
demii, pomoże zrealizować skuteczne działania, tak aby w sposób 
bezpieczny wzmocnić potencjał społeczny seniorów wojewódz-
twa śląskiego i przeciwdziałać zjawiskom marginalizacji osób star-
szych - wyjaśnia Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

Obsługą i wypłatą grantów będzie zajmował się Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Jak przekonują 
urzędnicy, zakres zadań, które będzie można sfinansować w ich 
ramach został dostosowany do obecnego, szczególnie trudnego 
dla seniorów czasu. 

- Zdecydowaliśmy się na wsparcie seniorów w dwóch obszarach. 
Finansowane będą inicjatywy z zakresu przeciwdziałania czy też 
minimalizowania skutków COVID-19 w środowisku osób starszych 
oraz działania w obszarze aktywizacji seniorów w okresie epidemii 
- dodaje Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Ślą-
skiego.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
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PIOTR DEREJCZYK: NIE WYSTĄPIŁY ŻADNE MERYTORYCZNE
PRZESŁANKI, KTÓRE UZASADNIAŁYBY DECYZJĘ RADNYCH
Z wójtem gminy Miedźno rozmawiamy o pracy samorządowej, 
problemach porozumienia z radą, ale także i o planach oraz wizji 
rozwoju gminy na kolejne lata.

Panie wójcie, co się wydarzyło na ostatniej sesji rady gminy? 
Głosowanie nad wotum zaufania dla włodarza i nad uchwałą 
absolutoryjną niemal we wszystkich samorządach jest formal-
nością. Czy były jakiekolwiek merytoryczne przesłanki do tego, 
by w gminie nie zostały one rozpatrzone przez radnych z pozy-
tywnym skutkiem? Czy coś zadziało się z finansami i ogólnym 
stanem gminnej gospodarki, by radni mogli mieć podstawy do 
obaw?

Nie wystąpiły żadne merytoryczne przesłanki, które uzasad-
niałyby decyzję radnych. Mamy stabilny budżet, sporo inwesty-
cji w 2019 roku zostało rozpoczętych i zrealizowanych. Podjęte 
przez radę uchwały zostały wykonane. „Raport o stanie gminy” za 
ubiegły rok szczegółowo prezentuje wszystkie aspekty funkcjo-
nowania samorządu. Inwestujemy, pozyskujemy kolejne miliony 
złotych środków zewnętrznych. Gmina się rozwija i to widać na 
każdym kroku. Ocenę zachowania radnych pozostawię miesz-
kańcom. Ja na zaistniałą sytuację patrzę wyłącznie w kategoriach 
czysto politycznych szturchańców i urażonej dumy oraz ambicji 
niektórych osób.

Głosowanie nad wotum zaufania czy też później nad absoluto-
rium jest poprzedzone szeregiem czynności, które nadzoruje 
Regionalna Izba Obrachunkowa i komisja rewizyjna rady gminy. 
Czy do wykonania zeszłorocznego budżetu organy te i ta część 
radnych miała jakiekolwiek zastrzeżenia?

Trzeba rozróżnić te dwa głosowania. Jeżeli chodzi o wotum za-
ufania, to głosowanie nad nim jest czysto politycznym aktem. 
Trzeba przyjmować więc rzeczywistość taką, jaką ona jest. Ale 
w przypadku absolutorium mamy, w moim odczuciu, głęboką 
niekonsekwencję w postępowaniu radnych. Procedura jest ścisła, 
komisja rewizyjna kontroluje wykonanie budżetu. To gremium 
nie jest złożone wyłącznie z samych moich zwolenników. Wnio-
sek o udzielenie absolutorium został przez komisję przyjęty jed-
nogłośnie. Następnie podlegał kontroli wspomnianej Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i też uzyskał pozytywną opinię. Identycznie 
oceniono sprawozdanie z wykonania budżetu. Fakty są jedno-
znaczne. Budżet został wykonany zgodnie z założeniami, zgodnie 
z planem. Decyzja radnych, tak mi się wydaje, jest konsekwencją 
ich głosowania w związku z wotum zaufania. Pozbawioną mery-
torycznych podstaw. I tylko tyle.

Podjęcie uchwały absolutoryjnej jest nijako aprobatą dla wyko-
nanej pracy przez wszystkich urzędników, nie tylko wójta. Jak 
pracownicy zareagowali na tę sytuację?

Z dużym bólem przyjęli to głosowanie nad absolutorium. Rok 
2019 był rokiem dla gminy bardzo trudnym. W kwietniu ubiegłe-
go roku zachorował nasz wieloletni skarbnik. Walczył z chorobą 
przez pół roku. Niestety zmarł. Dla wykonywania budżetu obec-
na pani skarbnik poświęciła dużo swojego czasu. Wysiłek, praca, 
zaangażowanie oraz jakość tej pracy nad budżetem pani Grażyny 
Boryckiej była ogromna. Pracowała praktycznie na dwóch etatach 
i o ile kwestia wotum zaufania dotyczy tylko mojej osoby, to ab-
solutorium tyczy się wyłącznie pracy nad budżetem, który jest 
w dużej mierze realizowany przez skarbnika i pozostałych pra-
cowników urzędu. Moi współpracownicy nie zasłużyli na takie 
potraktowanie.

Wróćmy na moment do kwestii stricte dotyczącej pana. Dysku-
sję nad raportem zdominowały dwa tematy, które raczej do tego 
dokumentu się nie odnosiły. Pierwszy związany z pozyskaniem 
majątku od kilku instytucji państwowych przez OSP w Miedź-
nie, a drugi — ze zwolnieniem Wioletty Skoczylas, dyrektor 
szkoły w Miedźnie.

Obie sprawy faktycznie były dominującymi kwestiami porusza-
nymi podczas debaty. Dla mnie najbardziej istotnym faktem było 
to, że radni w ogóle prawie nie dyskutowali. Zarzuty wobec mnie 
kierowała przede wszystkim osoba spoza rady. Raczej emocjo-
nalnie niż emocjonująco, bo trudno zgodzić się w wypowiedzia-
nymi pod moim adresem zarzutami. Kłamstwo goniło kłamstwo. 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

Posługiwano się niedomówieniami. To perfidny, najgorszy z moż-
liwych sposób pomawiania. Nie sposób się przed nim bronić. 

Ale wracając do OSP?

Faktycznie OSP w Miedźnie wystąpiła do mnie z kilkudziesięcio-
ma wnioskami o pozyskanie mienia od instytucji państwowych. 
Uczyniła to zgodnie z prawem, na podstawie obowiązującego 
rozporządzenia. Poświęcili na to wiele własnego wolnego czasu. 
Trzeba wyraźnie podkreślić, że druhowie skorzystali z pewnego 
wzorca. Nie byli jedynymi w Polsce. Mniej niż połowa naszych 
wniosków została rozpatrzona pozytywnie. Strażacy otrzymali 
w większości stare, zużyte samochody, trochę sprzętu elektro-
nicznego. Nie były to rzeczy w stu procentach sprawne.

Po co?

Chcieli zmodernizować swoją strażnicę i wybudować nowy ga-
raż. Po niezbędnych nakładach finansowych i remontach część 
sprzętu można było jakoś spieniężyć, a środki przeznaczyć na 
potrzebne, statutowe cele. Quady czy samochód land rover de-
fender zostały, lub lada moment zostaną, po remoncie włączone 
do działalności jednostki, co podniesie jej sprawność i pozytyw-
nie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Taki sposób po-
zwalał gminie na realizację nałożonych na nas zadań bez ruszania 
pieniędzy budżetowych, które przecież pochodzą z podatków 
mieszkańców. My za ten sprzęt jako gmina, nic nie zapłaciliśmy. 
Zero. Za sprowadzenie go także nie ponieśliśmy żadnych kosz-
tów. Pokryli je strażacy z wypracowanych przez siebie środków. 
Pomoc, którą udzieliłem, była dobrą i naturalną. Niestety, przed-
siębiorczość i zaangażowanie strażaków, które normalnie powin-
ny być ocenione wyłącznie w pozytywnym świetle, spotkały się 
z negatywną krytyką jednej z lokalnych gazet.

Czy coś było nielegalnego w tym postępowaniu? Czy strażacy 
w momencie pozyskania tego majątku mogli swobodnie nim 
dysponować?

Przed wystąpieniem z wnioskami, ja i moi współpracownicy prze-
dyskutowaliśmy sprawę z prawnikami. Rozmowy te potwierdziły 
legalność naszych działań. Poświadczała to także powszechność 
takich i podobnych działań w pozostałych gminach. Mogli nim 
swobodnie dysponować. Moim zdaniem nie doszło do naruszenia 
prawa. W żaden sposób. Wartość księgowa tego majątku wynosiła 
zero. W dużej mierze to był zwykły złom. Intencje strażaków były 
czyste a cele, na które to robili, społecznie dobre i pożądane.

Jedna z radnych zarzuciła panu, że z wnioskami o pozyskanie 

sprzętu dla strażaków z Miedźna pan wystąpił, a inne jednostki 
zostały przez pana zignorowane.

Ja nie zachęcałem strażaków z Miedźna do tego, by w ten sposób 
pozyskiwali sprzęt. To był ich pomysł, oni sobie sami szukali ogło-
szeń, a te były powszechnie dostępne w biuletynach informacji 
publicznej. Druhowie je wynajdowali, przynosili wniosek, żeby go 
złożyć, a ja starałem się pomóc. Gdyby strażacy z Ostrów nad Ok-
szą, Borowej, Władysławowa, Mokrej i Kołaczkowic zwrócili się 
z taką samą prośbą, to taką samą pomoc, w takim samym zakresie 
by uzyskali. Tutaj nie mam najmniejszej wątpliwości. Gdy ktoś nie 
podjął takiego działania, nie przyszedł, a żadnego innego wniosku 
nie było, to trudno mi ten zarzut uznać za poważny.

Czyli jest pan otwarty na podobną współpracę?

Powiem szczerze, że teraz już nie wiem. Koszt, który ponoszę 
sam, jak i strażacy, jest ogromny. To muszę szczerze powiedzieć, 
nie zasłużyli na takie oczernianie. A sugerowanie działalności 
przestępczej jest poniżej dopuszczalnego poziomu krytyki. 

Przejdźmy do drugiego tematu, który funkcjonuje w przestrze-
ni medialnej. Chodzi o zwolnienie dyrektor Skoczylas. Czym się 
pan kierował podejmując tę decyzję?

Została podjęta na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku. 
Co ważne, nie było to zwolnienie z pracy, lecz jedynie odwołanie 
z funkcji dyrektora. Bezpośrednią przyczyną była sprawa inwe-
stycji, którą gmina realizowała wtedy w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Miedźnie. Chodzi o termomodernizację tej szkoły. 
Główny wykonawca przedsięwzięcia zszedł w połowie września 
z budowy, a dokumenty, które między innymi pani dyrektor pod-
pisała, były jedną z podstaw. Podpisanie ich sugerowało, że zleco-
ne przez nas prace zostały wykonane w całości. Co jest szalenie 
ważne, pani Skoczylas nigdy nie brała udziału w pracach związa-
nych z tą termomodernizacją. Było to poza jej bezpośrednią kom-
petencją. Inwestycję realizował urząd gminy. Uważam, że powin-
na przed podpisaniem tego dokumentu zadzwonić do urzędu czy 
bezpośrednio do mnie i poinformować, że ktoś ją o coś takiego 
prosi. Być może została tutaj wykorzystana przez wykonawcę? 
Nie wiem. Fakt jest taki, że wisi nad nami utrata dofinansowania 
na tę inwestycję, bo znacząco został przekroczony termin jej za-
kończenia.

O jakich kwotach pan mówi?

Ponad 2 mln zł samego dofinansowania. Ta inwestycja warta jest 
blisko 3,5 mln zł. Zresztą flagowa, jeśli chodzi o rok 2019. Przez 
to, że firma zeszła istniało ponadto ryzyko nieuruchomienia pie-
ca, co wiązałoby się z tym, że szkoła musiałaby zostać zamknięta. 
Jest to największy obiekt w Miedźnie. Nie dysponujemy innym, 
który alternatywnie mógłby posłużyć do prowadzenia nauki dla 
tak dużej liczby uczniów.

Czyli dyrektor w żaden sposób nie była uprawniona do podpisy-
wania tego typu dokumentów?

Pani Skoczylas nie miała takiego uprawnienia. Moje zaufanie za-
wiodła tym, że nie zadzwoniła wtedy, kiedy ją poproszono o pod-
pisanie tego dokumentu i nie skonsultowała, czy może to uczynić 
i czy na przykład inspektor nadzoru budowlanego nie mógłby jej 
towarzyszyć w tej sytuacji? Podjęła decyzję samodzielnie, bez 
żadnej konsultacji.

Inspektor nadzoru pod tym protokołem się nie podpisał?

Nie. W ogóle go przy tym nie było.

Rozumiem, że zadanie zostało dokończone przez inną firmę?

Tak. Najdziwniejsze w całym postępowaniu pierwotnego wyko-
nawcy jest to, że w momencie opuszczenia placu budowy w mniej 
więcej 95 proc. tę inwestycję zrealizował. Skończył się, jednakże 
termin, do którego firma zobowiązała się prace sfinalizować. Nie 
było podstaw do jego przedłużania. Widocznie skalkulowano to 
tak, że bardziej wykonawcy pasowało zerwać umowę niż ją do-
kończyć i płacić kary umowne za zwłokę.

Skoro jesteśmy przy inwestycjach, to na przestrzeni ostatnie-
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PIOTR DEREJCZYK: NIE WYSTĄPIŁY ŻADNE MERYTORYCZNE
PRZESŁANKI, KTÓRE UZASADNIAŁYBY DECYZJĘ RADNYCH

go roku pozyskał pan bardzo dużo środków zewnętrznych na 
realizację, przede wszystkim, dróg. Jaka to jest kwota obecnie?

To jest blisko 7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na jedną 
z inwestycji, ale tak naprawdę łączna suma zbliżyła się do 8 mln 
zł, bo jeszcze w dwóch kolejnych konkursach wywalczyliśmy pie-
niądze. W subregionie częstochowskim więcej od nas pozyska-
ło tylko częstochowskie starostwo, które realizuje szereg zadań 
drogowych, prowadzonych wspólnie z poszczególnymi gminami. 
Pozostałe gminy, jeśli chodzi o pieniądze z FDS, nie przekraczały 
dofinansowania rzędu 2 do 3 mln zł.

Wysokość dofinansowania świadczy, że to ważna i kluczowa in-
westycja?

To jest szlak łączący ulice Jagiełły, poprzez ulicę Ogrodową, Po-
lną, Dębową i Sosnową z ulicą Częstochowską. Tak naprawdę po 
jej wykonaniu uzyskujemy taką trochę obwodnicę Miedźna. Bar-
dzo ważną, a wręcz niezbędną w przypadku remontu drogi wo-
jewódzkiej. Projekty budowlane są już w trakcie realizacji. Jeden 
z nich, na ulicę Dębową, został już zakończony. To jest zadanie 
czteroletnie i skończy się w połowie 2022 roku. W najbliższych 
tygodniach firma wejdzie na ulicę Dębową. Także kolejny etap re-
alizacji rozpoczynamy.

W ostatnim czasie gmina otrzymała czek opiewający na prawie 
1,5 mln zł z tzw. funduszu covid’owego. Czy zastanawiał się pan 
na co te pieniądze przeznaczycie?

Wysokość tej kwoty jest wynikiem naszej prężnej działalności 
inwestycyjnej. To cieszy, gdyż o jej wielkości przesądza obiek-
tywny algorytm. Im wyższe były nakłady na inwestycje w gminie 
w latach wcześniejszych, tym więcej samorząd tego wsparcia 
teraz otrzymał. A nasze jest drugim w całym powiecie kłobuc-
kim. Tylko o 30 tys. zł mniej niż trzykrotnie większa od naszej 
gmina Kłobuck. Wstępnie myślimy, by za te pieniądze zrealizować 
dwie inwestycje. Po pierwsze przebudowę i modernizację byłej 
szkoły w Izbiskach, która pełni obecnie funkcję domu wiejskie-
go. Na dole chcielibyśmy urządzić świetlicę, a górę przeznaczyć 
na część mieszkaniową. Jeśli nam ten projekt wypali, to byłby to 
pilotaż w stosunku do pozostałych „tysiąclatek”, które jeszcze na 
naszym terenie się znajdują — we Władysławowie i Kołaczkowi-
cach. Po drugie chcemy zainwestować w ośrodek wczasowy we 
Władysławowie, który odkupiliśmy i musimy teraz go porządnie 
wyremontować.

Czyli otwieracie się jeszcze mocniej na turystykę?

To dziedzina, która jest jednym z tych najważniejszych elemen-
tów dla gminy. Szczególnie turystyka wodna. Obszar Władysła-
wowa, Borowej i Ostrów daje możliwość uprawiania sportów 
wodnych. Czy to kajakarstwa czy żeglarstwa. Mając taki potencjał 
musimy to wykorzystywać.

Przed samorządami nowa perspektywa unijna. Z pewnością ro-
bicie już przymiarki do nowego rozdania?

Musimy koniecznie rozbudować oczyszczalnię ścieków w Ostro-
wach nad Okszą, by móc kontynuować dalszą budowę systemu 
kanalizacji w kolejnych miejscowościach. To jest priorytet, na 
którym skupiamy swoją uwagę. W ramach Regionalnych Inwesty-
cji Terytorialnych, w subregionie, wspólnie z wójtami z Przystajni 
i Popowa rozmawiamy o tym, aby odtworzyć progi na Liswarcie. 
Po to, aby spiętrzyć rzekę, spowolnić jej bieg i umożliwić lepsze 
korzystanie z jej walorów krajoznawczych i potencjału rekreacyj-
nego. To byłoby jedno z takich zadań. O poprawie stanu dróg nie 
muszę chyba wspominać, bo to zawsze jest priorytetowa kwestia. 
Kolejne jest oświetlenie uliczne. Na tych rzeczach chcielibyśmy 
się skupić.

A ile pieniędzy pozyskaliście w kończącej się perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej?

Dużo. Ponad 10 mln zł.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć jeszcze lepszego wy-
niku w przyszłości. Dziękuję za rozmowę.

Ja również serdecznie dziękuję.
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W KŁOBUCKU POWSTANIE 
DZIENNY DOM OPIEKI DLA 
SENIORÓW

KŁOBUCK

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku pozyskał środki z urzę-
du marszałkowskiego na utworzenie Dziennego Domu Opieki 
Medycznej dla seniorów. Placówka ma rozpocząć rekrutację już 
z początkiem listopada.

W konkursie na rozwój usług zdrowotnych na obszarze woje-
wództwa śląskiego zgłoszono łącznie sześćdziesiąt siedem wnio-
sków. Do dofinansowania wybrano ostatecznie osiem. W całej tej 
stawce, aplikacja wniesiona przez miejscowy ZOZ oceniona zosta-
ła bardzo wysoko. To zaowocowało przyznaniem niemal 1,2 mln zł. 

Pomoc adresowana będzie do osób niesamodzielnych, które 
ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia. W szczególności do tych, 
których stan zdrowia wymaga świadczeń pielęgnacyjnych, opie-
kuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, lecz już 
nie w warunkach szpitalnych. Otrzymają je one bezpłatnie.

Utworzonych ma zostać piętnaście miejsc opieki medycznej. 
Dzięki pozyskanym pieniądzom, przez ponad rok działalności pla-
cówki, świadczenia zdrowotne otrzyma około sześćdziesiąt osób. 
Czuwać nad nimi bedą lekarze geriatrii, rehabilitanci, fizjotera-
peuci, jak i psycholodzy.

- Projekt zapewni edukację zdrowotną, usprawnianie ruchowe, 
niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsul-
tacje lekarskie. Podopiecznym zapewnione zostanie wyżywienie 
oraz bezpłatny transport z miejsca zamieszkania i powrotny - in-
formuje starostwo kłobuckie, które współpracuje z ZOZ-em przy 
wdrażaniu działania. - Wsparciem zostaną objęci również opieku-
nowie osób niesamodzielnych. Zorganizowane zostaną od jednej 
do dwóch wizyt domowych, podczas których fizjoterapeuta po-
instruuje, jak prowadzić ćwiczenia w warunkach domowych i do-
radzi jakie zmiany w przestrzeni należy wprowadzić, by ułatwić 
funkcjonowanie pacjentowi – wyjaśnia instytucja. 

Na przestrzeni ostatnich tygodni to kolejna inicjatywa, którą na 
terenie powiatu kłobuckiego objęte zostaną osoby niesamodziel-
ne czy też niepełnosprawne. 21 lipca władze powiatu kłobuckie-
go podpisały umowę na dofinansowanie utworzenia Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Krzepicach. Na ten cel zdobyto 
1,35 mln zł.

Piotr Biernacki

GMINA PRZEGRAŁA PROCES Z BYŁĄ 
SEKRETARZ. ZWOLNIENIE Z PRACY 
BYŁO BEZZASADNE

PANKI

RESORT SPORTU
PRZYZNAŁ WSPARCIE
NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ

KŁOBUCK

Prawie 1,9 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu trafi 
na konto kłobuckiego urzędu miejskiego. Resortowi urzędnicy 
pozytywnie zaopiniowali wniosek samorządu o dofinansowanie 
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. 

Rządowe środki pochodzić będą z działania „Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Jego głów-
nym celem jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczą-
cych ogólnodostępnych obiektów sportowych na terenie całego 
kraju, umożliwiających masowe uprawianie sportu. 

Przy kłobuckiej podstawówce powstanie nie tylko sam budynek 
sali gimnastycznej. Projekt przewiduje również stworzenie towa-
rzyszącego jej zaplecza i pomieszczeń sanitarnych, a także wybu-
dowanie łącznika z placówką szkolną. 

Wartość wszystkich zamierzonych prac oszacowano na około 6 
mln zł, a prace mają potrwać przez kolejne dwa lata.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

SIEDMIORO POSZKODOWANYCH W TYM CZWÓRKA DZIECI. 
GROŹNE ZDERZENIE DWÓCH SZKOLNYCH AUTOBUSÓW

Częstochowski sąd nie miał wątpliwości. Po ponad rocznym 
procesie uznał, że rozwiazanie przez wójt Urszulę Bujak umo-
wy o pracę z ówczesną sekretarz Elżbietą Wachowską nie miało 
podstaw. Gmina musi wypłacić byłemu pracownikowi prawie 22 
tys. zł odszkodowania, ponieść koszty procesu i wynagrodzenia 
pełnomocników stron. Wyrok jest nieprawomocny.

Po wyborach samorządowych w 2018 roku, jedną z pierwszych de-
cyzji kadrowych podjętych przez wybraną na urząd wójta Urszulę 
Bujak było pozbycie się z urzędu sekretarz Elżbiety Wachowskiej. 
Uczyniła to już 26 listopada, sześć dni po tym, jak sama objęła 
funkcję. Wręczając jej wypowiedzenie umowy o pracę decyzję 
uzasadniała zarzutami o niewykonywanie poleceń służbowych 
i publiczne podważanie kompetencji wójta gminy.

Wachowska uznała, że powyższe przesłanki są wyssane z pal-
ca i nie mają merytorycznej podstawy. Swoich praw zaczęła do-
chodzić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Domagała się 
przywrócenia do pracy, ale przede wszystkim uznania winy pra-
codawcy, który w jej mniemaniu naruszył obowiązujące normy 
prawa pracy.

Po ponad rocznym procesie wygrała. Sąd pierwszej instancji przy-
znał jej rację, a gminę obciążył obowiązkiem zapłaty niemal 22 tys. 
zł odszkodowania na rzecz byłej sekretarz. To wysokość trzymie-
sięcznego uposażenia na stanowisku, które piastowała Elżbieta 
Wachowska.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay – Oczekiwałam takiego rozstrzygnięcia. Na stwierdzeniu bezza-
sadności zwolnienia zależało mi najbardziej. Sąd potwierdził, że 
pani Bujak złamała przepisy prawa pracy. Ustne uzasadnienie wy-
roku jest wręcz miażdżące dla wójt. Przyczyn zwolnienia nie byli 
w stanie potwierdzić nawet świadkowie, których pani Bujak po-
wołała – komentuje Elżbieta Wachowska. – Zdawałam sobie spra-
wę, że przywrócenie mnie do pracy będzie trudno wywalczyć i do 
tego nie dążyłam. Zresztą, praca w tak niesprzyjającej atmosferze 
nie należałaby do najprzyjemniejszych – podkreśla.

Wydany 8 września wyrok jest nieprawomocny. Strony mają moż-
liwość złożyć od niego apelację. Wachowska zapewnia, że jest 
usatysfakcjonowana i na dalszym sporze z gminą jej nie zależy. 
Ukształtowanego zdania w tej kwestii nie ma póki co wójt Panek.

– Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Decyzji stuprocentowej 
nie podjęłam, ale raczej nie będziemy apelować – odpowiada wło-
darz na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Uprawomocnienie się rozstrzygnięcia sądu otwiera przed Elżbietą 
Wachowską furtkę do dochodzenia dalszych roszczeń od samo-
rządu. Jak podkreśla, zamierza wnioskować o wypłatę należnej 
trzymiesięcznej odprawy.

– Przysługuje każdemu pracownikowi, kiedy do rozwiązania sto-
sunku pracy dochodzi bez jego winy. Wyrok potwierdził, że na-
leżycie wywiązywałam się z powierzonych mi obowiązków. Nie 
wystąpiły żadne przesłanki, które dawałyby wójt podstawę do 
rzucania tak niesprawiedliwych oskarżeń pod moim adresem – 
podsumowuje była sekretarz.

Na skrzyżowaniu ulicy Tysiąclecia z ulicą Górniczą w Pankach 
doszło w miniony czwartek do poważnego wypadku. W obu au-
tobusach znajdowały się dzieci. Siedmioro osób z obrażeniami 
ciała zostało przewiezionych do częstochowskiego szpitala.

Jak wstępnie ustalili kłobuccy funkcjonariusze, 74-letni kierow-
ca autobusu nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 69-letniemu 
mężczyźnie kierującemu podobnym pojazdem, w który następnie 
uderzyła 41-letnia kobieta siedząca za kierownicą osobowego fia-
ta. Z relacji policjantów wynika, iż najprawdopodobniej nie zacho-
wała należytej odległości.

Adrian Biel
W pierwszym z autokarów kierowca przewoził czworo pasaże-
rów, w tym trójkę dzieci. Natomiast w drugim, kierujący wiózł aż 
czterdzieścioro dwoje dzieci i trójkę ich opiekunów. Miały one od 
siedmiu do dziesięciu lat. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to miesz-
kańcy powiatu kłobuckiego.

Kierowca jednego z autobusów oraz opiekunowie dzieci zostali na 
miejscu przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Wszyscy byli trzeźwi. Kierowcy drugiego autobusu, z uwagi 
na obrażenia, nie był w stanie dmuchnąć w alkomat. Od obu z kolei 
została pobrana krew w celu sprawdzenia czy nie znajdowali się 
pod wpływem substancji psychoaktywnych.

PANKI



MIESZKAŃCY WYBRALI. BUDŻET 
OBYWATELSKI ROZSTRZYGNIĘTY

KOLEJNE KOMPUTERY TRAFIŁY DO SZKÓŁ. 
TYM RAZEM ZAKUPIONO ICH DWADZIEŚCIA

7W BLACHOWNI

Jaz na zbiorniku w Blachowni przejdzie w zarząd lokalnego 
samorządu. Zanim do tego dojdzie, częstochowskie starostwo, 
które jest obecnym właścicielem budowli hydrotechnicznej, do-
kona najbardziej niezbędnych napraw. 

Stan techniczny zapory znajdującej się w drodze powiatowej bie-
gnącej przez Blachownię od kilkunastu miesięcy budził niepokój 
burmistrz Sylwii Szymańskiej i radnych. Przez nadszarpnięte cza-
sem belki konstrukcji, między dolnymi podkładami, przelewała się 
woda. O rodzącym się w związku z tym niebezpieczeństwie prze-
rwania tamy i zagrożeniu powodziowemu dla sporego obszaru 
gminy i Częstochowy miejscowe władze interweniowały nie tylko 
samym starostwie, ale próbowały zainteresować sytuacją również 
wojewodę śląskiego i parlamentarzystów. 

Pomimo, że władze powiatowe przed ośmioma laty wyremonto-
wały budowlę, to nie poczuwały się do odpowiedzialności za nią. 
Pod koniec ubiegłego roku doszło nawet do niecodziennej sytu-
acji w urzędzie miejskim. Do burmistrz zawitali przedstawiciele 
starostwa, którzy dzierżąc w dłoni reklamówkę chcieli przeka-
zać korbę i klucze do kłódki od jazu. Prosty sposób na pozby-
cie się problemu? Na to wyglądało. Tym bardziej, że powiat dużo 
wcześniej chciał przekazać pieczę nad budowlą gminie, jednak-
że Sylwia Szymańska nie wyraziła na to zgody. Gmina nie byłaby 
w stanie sama udźwignąć ogromnych nakładów finansowych na 
modernizację jazu. Owo symboliczne i nieco tragikomiczne prze-
kazanie władztwa również się nie powiodło.

Po kolejnych kilku miesiącach nastąpił jednak przełom. Samo-
rządy się porozumiały i pieczę nad newralgiczną konstrukcją 
przejmie gmina Blachownia. Wcześniej jednak starostwo dokona 
niezbędnych konserwacji. Wymienione zostaną stare belki i me-
chanizm. Na jednej z ostatnich sesji rady powiatu zdecydowano 
o przesunięciu na ten cel ponad 65 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

     JEST PRZEŁOM W SPRAWIE 
JAZU W BLACHOWNI. BĘDZIE 
NIEZBĘDNY REMONT

Plac zabaw dla dzieci, wybieg dla czworonogów, walka z koma-
rami czy zakup quada. To tylko niektóre ze zwycięskich zadań 
do przyszłorocznego blachowniańskiego budżetu obywatelskie-
go.

Kolejna edycja wdrożonej przez burmistrz Sylwię Szymańską idei 
partycypacji społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o wydatko-
waniu pieniędzy publicznych zmobilizowała prawie półtora tysią-
ca mieszkańców gminy. Głosując online oraz wrzucając tradycyj-
ną kartę do urny, zdecydowali o tym, które z dwudziestu dwóch 
obywatelskich inicjatyw zostaną zrealizowane w przyszłym roku. 
Ostatecznie wybranych zostało czternaście z nich – sześć dla 
miasta i osiem w poszczególnych sołectwach.

Najwięcej wskazań, bo sto osiemdziesiąt sześć, zyskał pomysł za-
kupu szafek dla dzieciaków ze Szkoły Podstawowej nr 3. Inicjato-
rzy przedsięwzięcia za główny cel swoich działań obrali zmniej-
szenie wagi tornistrów, które każdego dnia uczniowie dźwigają 
na swoich barkach. Zadanie będzie niosło również walor wycho-
wawczy. Oprócz bowiem samego ulżenia uczniowskim plecom, 
szkoła przeprowadzi cykl pogadanek dotyczących profilaktyki 
wad postawy oraz sposobów dbania o kręgosłup.

Również przy szkole, ale tym razem w „jedynce”, stworzony zo-
stanie plac zabaw dla najmłodszych wychowanków. Ma być miej-
scem rekreacji nie tylko w czasie nauki, ale i po szkole. Chociażby 
dla mieszkańców z okolicznych bloków. Placówka obecnie dyspo-
nuje tylko trawiastym boiskiem do piłki nożnej. Nowa przestrzeń 
świetnie uzupełni ofertę, a ponadto wpłynie dobrze na rozwój 
fizyczny dzieci.

Swoje miejsce w mieście dostaną także czworonogi. Pomysł 
„Psistanku”, czyli wydzielonego obszaru dla zwierząt jest, jak pod-
kreślają pomysłodawcy, wyjściem naprzeciw potrzebom właści-
cieli zwierzaków, których jest w Blachowni niemało. 

– Powstanie miejsce, gdzie zgodnie z prawem psy mogłyby biegać 

Piotr Biernacki

i bawić się bez smyczy, a jak wiadomo wybiegane i wybawione psy 
są szczęśliwe, zdrowe, a w dodatku stanowią mniej potencjalnych 
kłopotów – argumentowali. 

Jak widać – skutecznie. „Psistanek” zlokalizowany ma zostać po-
między stawami, pobliskim placem zabaw dla dzieci oraz „Saharą”.

Ponadto władze miasta zadbają o budki lęgowe dla jerzyków, któ-
re będą w stanie zneutralizować w ciągu doby nawet dwadzieścia 
tysięcy krwiopijnych komarów, zakupią quada dla służb ratowni-
czych i wyposażenie kuchenne do przygotowywania potraw na 
imprezy organizowane przez gminę.

Jakie zadania zostaną zrealizowane w sołectwach?

W Cisiu szkoła zostanie doposażona w pralkę automatyczną, 
a w pracowniach odnowione zostaną podłogi. W Łojkach renowa-
cję przejdzie świetlica w podstawówce, a ponadto część środków 
posłuży opracowaniu projektu chodnika na ulicy Piastów i pierw-
szego etapu jego realizacji.

W Konradowie pieniądze pójdą na modernizację ulicy Kopal-
nianej. Nowa Gorzelnia zdecydowała się na przekazanie wkładu 
pieniężnego, mającego posłużyć na zakup nieruchomości. Plac 
sołecki zaoferuje docelowo kolejne możliwości rozwoju infra-
struktury, miejsca aktywnej zabawy i wypoczynku dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. W Nowej Gorzelni natomiast mieszkańcy 
zyskają doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego.

W kolejnym z sołectw – Wyrazowie – środki spożytkowane będą 
na dwa projekty. Chodzi o modernizację i wyposażenie domku 
na terenie sportowo-rekreacyjnym, w tym zakup oraz położenie 
kostki brukowej przy stołach biesiadnych czy oświetlenie terenu. 
Poprawi to funkcjonalność tej przestrzeni i jej estetykę. W drugim 
organizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania miesz-
kańców sołectwa oraz cykliczne spotkania integracyjne. Miejsco-
wość przeznaczy cześć środków na kulturę, jak chociażby zakup 
biletów do teatru czy muzeum.

Niemal 380 tys. zł dorzuci z własnego budżetu gmina Blachow-
nia do remontu drogi powiatowej. Chodzi o odcinek ulicy Sien-
kiewicza. To połowa potrzebnych na ten cel środków.

Stosowną uchwałę, zatwierdzającą pomoc finansową dla powiatu, 
podjęli miejscy radni podczas sesji 31 sierpnia. Zmodernizowany 
ma zostać odcinek od ulicy Częstochowskiej do Domu Pomocy 
Społecznej. Prace mają objąć zarówno chodnik, pobocza, jak i po-
prawę nawierzchni jezdni.

– Zdecydowaliśmy się pomóc finansowo powiatowi częstochow-
skiemu w tym przedsięwzięciu, ponieważ od dawna mieszkańcy 
gminy sygnalizowali potrzebę wyremontowania tego odcinka uli-
cy Sienkiewicza – podkreśliła burmistrz Sylwia Szymańska.

Piotr Biernacki

     BLACHOWNIA DOFINANSUJE 
STAROSTWO POWIATOWE. DZIĘKI 
TEMU DOJDZIE DO OCZEKIWANEGO 
REMONTU DROGI

Urząd Miejski w Blachowni pozyskał grant na zakup laptopów 
i zestawów słuchawkowych. To kolejna taka inwestycja w tym 
roku. Pozyskana elektronika przekazana została lokalnym szko-
łom. 

Pieniądze pochodzą z wdrożonego przez Ministerstwo Cyfryzacji 
programu „Zdalna Szkoła+”. W drugiej edycji konkursu miejscowy 
samorząd otrzymał z niego prawie 55 tys. zł. We wcześniejszym 
naborze natomiast, grant był o 15 tys. zł większy.

Zdobyte środki pozwoliły zakupić dwadzieścia laptopów i zesta-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

wów słuchawkowych. Połowa z nich zasiliła zasoby blachowniań-
skiej „jedynki”, pięć otrzymali uczniowie z „trójki” i tyleż samo 
podstawówka w Łojkach.  

– Zakupiony przez gminę sprzęt, jeżeli nauka będzie odbywała 
się stacjonarnie, pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywa-
ny przez uczniów podczas lekcji. Jeżeli sytuacji epidemiologiczna 
spowoduje, iż konieczne będzie wprowadzenie nauki zdalnej, ze-
stawy komputerowe będą wypożyczane przez szkoły dla najbar-
dziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych – informu-
je urząd miejski.



Stu trzynastu uczniów i ich pięciu pedagogów z gminnych pla-
cówek oświatowych weźmie udział w projekcie e-learningowym, 
który ma znacząco podnieść kompetencje dzieci z królowej 
nauk. Samorząd przystąpił bowiem do projektu „Matematyka 
– wstęp do kariery wynalazcy”, koordynowanego przez Wydział 
Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Uczelnia przygotowała specjalną stronę internetową do nauki 
zdalnej. Wspierana sztuczną inteligencją platforma jest doskonałą 
pomocą edukacyjną dla uczniów i nauczycieli. Model z powodze-
niem sprawdza się już od dwóch lat w Warszawie.

Przede wszystkim kładzie nacisk na indywidualny rozwój każdego 
ucznia. Program samodzielnie dobiera stopień trudności zadań 
i dostosowuje ich poziom do aktualnych umiejętności dziecka. 
Ponadto optymalizuje czas poświęcany na naukę. 

– System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kierować 
doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie 
zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również 
samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego 
za trudne – podkreślają autorzy pomysłu.

Projekt podzielony jest na dwie części. Jedna to właśnie indywi-
dualna nauka, a druga – zajęcia warsztatowe. Te z kolei adreso-
wane są do wybijających się swoimi matematycznymi umiejętno-
ściami uczestników przedsięwzięcia.

Piotr Biernacki
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ZAMYKAJĄ PEDIATRIĘ NA TRZY MIESIĄCE.
KONIECZNY JEST REMONT ODDZIAŁU
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15 października przestanie funkcjonować oddział pediatrii 
w blachowniańskim szpitalu. Jak tłumaczy rzecznik placówki, 
przerwa potrwa do połowy stycznia przyszłego roku i podykto-
wana jest koniecznością przeprowadzenia prac remontowych.

Pediatria w Szpitalu im. Weigla w Blachowni to jeden z najmniej-
szych oddziałów. W porównaniu do innych liczba przyjmowanych 
pacjentów nie jest wielka. Niemniej jednaj, jak deklaruje rzecznik 
prasowy tej instytucji, na chwilę obecną jej właściciel nie podjął 
decyzji o likwidacji wspomnianego oddziału.

- Pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą pandemią podej-
mowane są wysiłki w celu pełnego wdrożenia ustalonego progra-
mu dostosowawczego. Podkreślamy, że decyzje o rozwijaniu lub 
ewentualnym zamykaniu oddziałów zależą nie tylko od świad-
czeniodawcy, ale stanowią pochodną wielu czynników - wyjaśnia 
Bartosz Rajski.

Jak dodaje, w ostatnich latach Grupa Scanmed, do której należy 
szpital, przeprowadziła szereg inwestycji związanych z moderni-
zacją i jego rozwojem.

- Stale przykładamy dużą wagę do tego, aby szpital funkcjono-
wał na najwyższym poziomie i spełniał wszystkie wymogi prawne 
oraz standardy medyczne i organizacyjne. Między innymi po-
przez zabezpieczenie wyspecjalizowanej kadry oraz nowoczesnej 
infrastruktury, sprzętu i wyposażenia - nadmienia Rajski.

Jednocześnie rzecznik nie ukrywa, iż tendencja do konsolidacji 
oddziałów i budowania specjalizacji może wpłynąć na skorygo-
wanie obszarów działania szpitala.

- W szpitalu w Blachowni skupiamy się między innymi na roz-

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

      CZWARTOKLASIŚCI BĘDĄ
ROZWIJAĆ KOMPETENCJE
MATEMATYCZNE. PROJEKT 
KOORDYNUJE POLITECHNIKA
WARSZAWSKA

woju oddziałów zabiegowych, w tym na położnictwie, ortopedii 
i chirurgii ogólnej. Remontujemy nasze oddziały pod kątem dy-
namicznego rozwoju tych specjalizacji. Stajemy się rozpoznawal-
nym ośrodkiem położniczym i chcemy się dalej w tym kierunku 
rozwijać. Mamy również świadomość konieczności zabezpiecze-
nia świadczeń pediatrycznych dla społeczności lokalnej - dodaje. 



9W KAMIENICY POLSKIEJ

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Pol-
skiej oraz odpowiednik tej instytucji z terenu gminy Poczesna 
wspólnie zorganizowali rowerowe pożegnanie lata. 

30 sierpnia miłośnicy jazdy na dwóch kółkach przemierzyli trasę 
biegnącą przez kilka miejscowości, wchodzących w skład zarów-
no tutejszego samorządu oraz Poczesnej. 

Pomimo, iż długość trasy, jaką należało pokonać liczyła około 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

TRZYDZIEŚCI TRZY KILOMETRY RAJDU NA POŻEGNANIE 
LATA. WZIĘLI W NIM UDZIAŁ CYKLIŚCI Z DWÓCH GMIN
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trzydziestu trzech kilometrów, rajd cieszył się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Oprócz samego przejazdu uczestnicy mie-
li możliwość wysłuchania szeregu ciekawych informacji. Wiedzą 
o regionie podzielił się z nimi historyk Marek Morzyk. 

- Zarówno doskonała pogoda, która tego dnia towarzyszyła ro-
werzystom, jak i interesująca trasa sprawiły, że wszyscy biorący 
udział w rajdzie bez problemu dotarli na metę. Na zakończenie 
wydarzenia na wszystkich czekał poczęstunek - informuje Żaneta 
Matusiak z urzędu gminy.

„KAMIENICA” ŚWIĘTOWAŁA 
SWOJE PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE

W sobotę 26 września w hali sportowej w Kamienicy Polskiej 
jubileusz pięćdziesięciolecia świętował jeden z najlepszych ze-
społów folklorystycznych w regionie częstochowskim.

Zespół Folklorystyczny „Kamienica” powstał w 1970 roku. Począt-
kowo była to grupa śpiewacza. Piętnaście lat później poszerzony 
został o grupę taneczną, co usytuowało formację wśród typo-
wych zespołów pieśni i tańca.

Już w początkowym okresie swojej działalności „Kamienica” sta-
ła się jednym z najlepszych zespołów w okręgu częstochowskim, 
zyskując jednocześnie coraz szerszą sławę zarówno na arenie 
ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Coraz szersze kontak-
ty zaowocowały współpracą z licznymi grupami zagranicznymi 
i udziałem na festiwalach w Austrii, Danii, Czechach, Niemczech, 
Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Belgii, Turcji, na Węgrzech, w Chor-
wacji czy Litwie.

Obecnie w jego skład wchodzą trzy grupy tańczące — dziecię-
ca, młodzieżowa i dorosła — oraz kapela. Choreografami są Zofia 
i Jan Czechlewscy, czołowi tancerze i instruktorzy Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

W swoim przebogatym repertuarze zespół prezentuje pieśni 
i tańce częstochowskie, śląskie, krakowskie, rzeszowskie, lubel-
skie, łowickie, cieszyńskie oraz wielkopolskie. Ponadto wykonu-
je szeroką paletę tańców narodowych, od poloneza zaczynając, 
przez kujawiaka, oberka, mazura czy krakowiaka.

 Piotr Biernacki

MINUTA CISZY W HOŁDZIE
DLA POLEGŁYCH

W 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej mieszkańcy, jak 
każdego roku, nie zapomnieli o ofiarach niemieckiej agresji.

Przy obelisku w Kamienicy Polskiej uczczono 1 września pamięć 
bohaterów poległych podczas nazistowskiej inwazji minutą ciszy. 
Okolicznościowe wiązanki złożyli przedstawicie związku kom-
batantów, lokalnych władz, ochotniczych straży pożarnych oraz 
instytucji kultury. I tym razem nie zabrakło młodzież ze Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej oraz 
tutejszego liceum.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

OGROMNE ZAINTERESOWANIE
PROGRAMEM „MOJA WODA”
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Do końca sierpnia mieszkańcy województwa śląskiego złożyli 
blisko trzy tysiące wniosków na budowę instalacji gromadzą-
cych wodę opadową w przydomowych zbiornikach. To najlepszy 
wynik w skali całego kraju.

Na stworzenie takiej instalacji można otrzymać do 5 tys. zł do-
finansowania, nie więcej jednak niż 80 proc. kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji. Pieniądze przeznaczone mogą być na zakup, 
montaż, budowę czy jej uruchomienie. Dla przykładu - na prze-
wody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów 
do zbiornika nadziemnego i podziemnego, otwartego lub za-
mkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego.

Łączny budżet programu wdrożonego przez Ministerstwo Klima-
tu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej wynosi 100 mln zł. Jego realizację prze-
widziano do końca czerwca 2024 roku. Zgodnie z założeniami 
wsparciem ma być objętych dwadzieścia tysięcy przedsięwzięć, 
których realizacja ma pozwolić na zatrzymanie miliona metrów 
sześciennych wody opadowej lub roztopowej rocznie.

Na tym tle, liczba aplikacji przyjętych, tylko w ciągu minionych 
dwóch miesięcy, przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest imponująca. Opie-
wają one na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł, czyli ponad 13 proc. 
wszystkich środków przewidzianych na wsparcie małej retencji.

- To ogromne zainteresowanie programem pokazuje, że wiele 
osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi 
bardzo poważnie. Dzięki temu deszczówka nie będzie trafiać do 
kanalizacji i rowów odwadniających. Wyłapywana i gromadzona 
w zbiornikach retencyjnych będzie służyła na przykład do pod-
lewania ogródka – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

EKOLOGIA W POWIECIE10

TRZY MILIONY ZŁOTYCH NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH. RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

MILION DRZEWEK OD LASÓW PAŃSTWOWYCH. KOLEJNA EDYCJA AKCJI #sadziMy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił konkursy, w których ma do rozdyspono-
wania środki przeznaczone dla ochotniczych straży pożarnych 
z obszaru śląskiego. W jednym można ubiegać się o dotacje i po-
życzki na termomodernizację budynków, a w kolejnym na dofi-
nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia.

Pierwszy z programów ma na celu ochronę powietrza poprzez 
realizację przedsięwzięć polegających na termomodernizacji bu-
dynków, również z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. 
Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, na które zarezer-
wowano 1 mln zł oraz pożyczek. W tym przypadku do rozdyspo-
nowania jest 2 mln zł. Jeśli zainteresowanie będzie odpowiednio 
duże, instytucja przewiduje potencjalne zwiększenie puli dostęp-
nych pieniędzy.

– Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu tery-
torialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne. 
W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których 
koszt kwalifikowany nie przekracza 100 tys. zł. Wnioski wraz z za-
łącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach 
końca października lub do wyczerpania alokacji środków – infor-
muje instytucja.

Dofinansowanie może objąć nawet całość kosztów kwalifikowa-
nych zadania. W jego ramach przyznane może być do 50 proc. 

18 września leśnicy w całym kraju rozdali milion sadzonek drzew.

Pierwsza odsłona ogólnopolskiego przedsięwzięcia cieszyła się 
niezwykłym powodzeniem. Rozdano 146 tys. sadzonek. W tym 
roku było ich już milion. Każdy, kto chciał posadzić drzewko, cho-
ciażby w swoim ogrodzie, miał możliwość, by takowe otrzymać. 
Leśnicy przygotowali sadzonki lipy, świerku, klonu zwyczajnego 
czy klonu jaworu.

– Polscy leśnicy każdego roku sadzą pół miliarda drzew. Lasy 
i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają 
korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są do-
mem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarcza-
ją najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy 
również dla nas. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

środków z dotacji. Z zastrzeżeniem jednak, iż pochodząca ze 
środków Funduszu wysokość dla jednego beneficjenta w danym 
roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30 tys. zł. Kolejna 
część z kolei udzielana ma być w formie niskooprocentowanej 
pożyczki.

– Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich 
i sprzętu, ale zauważyliśmy, że  ich siedziby wołają o pomoc. Po-
stanowiliśmy więc wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy 
w Polsce program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych 
z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego 
około trzydziestu jednostek – mówi Tomasz Bednarek, prezes za-
rządu katowickiego Funduszu.

Kolejny z ogłoszonych naborów dotyczy dofinansowania zakupu 
sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Tylko te podmioty mogą 
ubiegać się o wsparcie. To druga w tym roku edycja w ramach 
„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. 
Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami można składać 
również do końca października lub do wyczerpania alokacji środ-
ków. Należy się więc spieszyć, gdyż dodatkowa pula wynosi 400 
tys. zł. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 75 
proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Szczegóły programów, komplet dokumentów niezbędnych do 
złożenia wniosków oraz dane kontaktowe pracowników Fundu-
szu, którzy mogą udzielić wyczerpujących informacji, dostępne 
są na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. 
Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. 
Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tyl-
ko w lesie – zachęcali do akcji przedstawiciele Lasów Państwo-
wych.

Sadzonki drzew były rozdawane we wszystkich czterystu trzy-
dziestu nadleśnictwach w kraju, jak również w siedzibach sie-
demnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce.

Akcję oficjalnie zainaugurowała para prezydencka. Prezydent 
wraz z małżonką wziął udział w odnawianiu powierzchni na te-
renie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej znisz-
czonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017 roku. Wspólnie 
z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnie-
rzami, strażakami i pracownikami Lasów Państwowych, na po-
wierzchni blisko 6,5 ha posadził 64 tys. nowych drzew.



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z początkiem wakacji dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic i Krakowa zaini-
cjowały mobilne biura programu „Czyste Powietrze”. Przez dwa 
miesiące pracownicy docierali z ofertą, wsparciem i pomocą 
przy wypełnianiu dokumentów niezbędnych do ubiegania się 
o pomoc finansową z priorytetowego obecnie w skali kraju dzia-
łania do mieszkańców śląskich i małopolskich gmin. Ze względu 
na ogromne zainteresowanie, zarząd katowickiego Funduszu 
zdecydował o przedłużeniu projektu jeszcze o miesiąc, do końca 
września.

Posumowaniem prowadzonej przez ostatnie dwa miesiące akcji 
jest ponad dwieście wniosków, które za pośrednictwem mobilne-
go biura złożyli starający się o wsparcie beneficjenci programu. 
W tym czasie, przemierzając niemal pięć tysięcy kilometrów, bus 
odwiedził pięćdziesiąt osiem gmin, a podczas dyżurów eksperci 
udzielili ponad dwa tysiące konsultacji. 

– Mimo, że w pierwotnej wersji działalność mobilnego biura pla-
nowana była na dwa wakacyjne miesiące, postanowiliśmy nie 
zwalniać jeszcze tempa i zdecydowaliśmy o przedłużeniu wyjaz-
dów o miesiąc, do końca września. Zainteresowanie jest bowiem 
ogromne, a nie wszystkie gminy zdążyliśmy odwiedzić – wyjaśnia 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jak podkreśla biuro prasowe Funduszu, spotkania odbywały się 
z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sani-
tarnego. Tak, by były bezpieczne dla mieszkańców. 

– Eksperci katowickiego Funduszu doradzali mieszkańcom 
w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, wymia-
ny tzw. kopciuchów, pomagali w wypełnianiu wniosków, które 

16 września wystartował konkurs dla miejskich szkół ponad-
podstawowych na opracowanie planu adaptacji do zmian klima-
tu. Przygotowanie takiej koncepcji dla szkoły i jej najbliższego 
sąsiedztwa przyniesie zwycięskiemu zespołowi 100 tys. zł na 
wcielenie w życie tegoż właśnie eko pomysłu.

„Szkoła z klimatem” jest ogólnopolskim konkursem Narodowego 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

MOBILNE BIURO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 
JEŹDZIŁO RÓWNIEŻ WE WRZEŚNIU

UCZNIOWIE MOGĄ SIĘ WYKAZAĆ. CZEKA 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH NAGRODY
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można było złożyć na miejscu – podsumowuje Mirosław Cichy 
z biura prasowego.

Od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze złożo-
nych zostało łącznie blisko dwadzieścia tysięcy wniosków o do-

finansowanie na wymianę kopciuchów i termomodernizację. Od 
połowy maja nabór wniosków odbywa się na nowych zasadach. 
Maksymalna kwota dofinansowania, w przypadku wymiany stare-
go pieca, termomodernizacji i montażu mikroinstalacji fotowolta-
icznej wynosi 30 tys. zł.

wania szkolnych planów przygotowania się na ich skutki – mówił 
na niedawnej konferencji prasowej minister Michał Kurtyka.

Kto może zgłosić aplikację i powalczyć? Konkurs adresowany jest 
do wszystkich szkół ponadpodstawowych w kraju. Co istotne jed-
nak muszą one mieć siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być 
zespoły projektowe uczniów, w maksymalnej liczbie dwudziestu 
osób lub jednej klasy, którzy konkursowy projekt będą przygo-
towywać pod kierunkiem opiekuna lub nauczyciela. Uczestnicy 
muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach po-
nadpodstawowych.

– Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji 
do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej 
okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, któ-
re mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej 
bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, 
parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego oto-
czenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zapro-
ponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytu-
ację – wyjaśnia zasady przygotowania prac konkursowych resort 
klimatu.

Na przygotowanie projektów uczniowie, pod opieką nauczycieli, 
mają cały pierwszy semestr obecnego roku szkolnego. Zgłoszenia 
można przesyłać do 15 lutego 2021 roku za pomocą elektronicz-
nego formularza konkursowego, dostępnego na stronie www.
nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również 
wszystkie informacje wraz z regulaminem.

– Czekamy na kreatywne pomysły, jak przygotować szkołę i jej 
sąsiedztwo na zmiany klimatu. Nagrody czekają na najlepszych 
– główna to aż 100 tys. zł na realizację zwycięskiego projektu. Pla-
nujemy także wyróżnienia po 5 tys. zł na działania edukacyjne do-
tyczące zmian klimatu – podkreślił Artur Lorkowski, wiceprezes 
NFOŚiGW i jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i elemen-
tem projektu Ministra Klimatu – „Miasto z klimatem”. Uczniowska 
rywalizacja potrwa do połowy lutego przyszłego roku.

– Czekamy na projekty szkoły z klimatem, które pomożemy wcie-
lić w życie. Przez konkurs Funduszu chcemy pokazać uczniom, 
że mogą przygotować się na zmiany klimatu, które są szczególnie 
odczuwalne w miastach. Dlatego zachęcamy uczniów do opraco-
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GDDKIA ZAMONTUJE DWA KOLEJNE SYGNALIZATORY NA DK 91 W KŁOMNICACH

100 TYSIĘCY ZŁOTYCH
NA PLACE ZABAW

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozszerza za-
kres planowanych robót na biegnącej przez gminę Kłomnice 
drodze krajowej nr 91. Po wcześniej zapowiedzianym montażu 
sygnalizacji świetlnej w Witkowicach i Kłomnicach, przy skrzy-
żowaniu z ulicą Sądową i Zdrowską, dwie kolejne instalacje po-
jawią się w rejonie szkoły i przy kościele.

Wszystko wskazuje na to, że tak uciążliwy dla mieszkańców ruch 
tranzytu przez miejscowość zostanie wreszcie ucywilizowany. 
Montaż trzech sygnalizatorów w Kłomnicach z pewnością spo-
wolni ruch i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, o co najbar-
dziej już od kilku lat zabiegał wójt Piotr Juszczyk i mieszkańcy 
z tej miejscowości.

Po zapowiedziach o przystąpieniu do opracowania dokumenta-
cji związanej z projektem docelowej organizacji ruchu i budowy 

Do końca września miejscowi urząd zrealizuje jedno z kluczo-
wych tegorocznych zadań, realizowanych z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach. Sześć placów zabaw na terenie gminy zo-
stanie doposażonych w nowoczesne urządzenia zabawowe.

Przetarg na zakup, dostawę i montaż sprzętów na terenach re-
kreacyjnych w poszczególnych sołectwach rozstrzygnięto pod 
koniec lipca. Wybrano ofertę firmy Simba z Lublina, która założe-
nia oferty zobowiązała się wykonać za 96 tys. zł. 

To sporo taniej niż zakładali urzędnicy, którzy w budżecie gmin-
nym zarezerwowali około 128 tys. zł. Są więc oszczędności. Po-
nadto, wynagrodzenie dla firmy będzie pokryte nie tylko z wpły-
wów z lokalnych podatków. Na początku wakacji administracja 
wójta Piotra Juszczyka pozyskała na ten cel 60 tys. zł z urzędu 
marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

Dofinansowanie z powyższego działania sfinansuje inwestycje 
w trzech miejscowościach. W Skrzydlowie doposażenie tere-
nu rekreacyjnego przy Warcie, parku Braci Reszke w Garnku, 
a w Nieznanicach tamtejsze dzieciaki będą się mogły cieszyć ze 
zmodernizowanego placu zabaw przy Orliku.

Doposażenie kolejnych trzech placów zabaw – w Chmielarzach, 
Rzekach Wielkich oraz Chorzenicach jest częścią realizacji przed-
sięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

ONLINE’OWY JUBILEUSZ
KŁOMNICKICH PŁOMYCZKÓW

20 września odbył się jubileuszowy koncert „Kłomnickich Pło-
myczków”. Wydarzenie, które celebrowało dwadzieścia pięć lat 
scenicznej aktywności grupy, z uwagi na uwarunkowania epi-
demiologiczne, transmitowane było w mediach społecznościo-
wych Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

Zespół Pieśni i Tańca Kłomnickie Płomyczki powstał w 1994 roku 
z inicjatywy ówczesnego dyrektora lokalnego GOK-u Mieczysła-
wa Tkacza. Repertuar grupy jest bardzo szeroki. Prezentują tańce 
z różnych regionów Polski, z którymi przez minione ponad dwie 
dekady występowali na wielu scenach w kraju i za granicą. Cho-
reografem formacji jest Maria Szczyrkowska.

Z okazji dwudziestopięciolecia o historii zespołu powstało de-
dykowane wydawnictwo. Projekt przygotowany przez działa-
jące przy kłomnickim ośrodku kultury Stowarzyszenie Inicja-
tyw Twórczych Dratwa został wsparty środkami pochodzącymi 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizacja pozyskała 
na niego przed rokiem 25 tys. zł.

Kolejnym z założeń projektu była również organizacja jubileuszo-
wego tourne „Płomyczków”. Koncerty od marca do czerwca miały 
się odbywać na obszarze gmin stowarzyszonych w Lokalnej Gru-
pie Działania „Razem na Wyżyny, czyli Dąbrowy Zielonej, Miedź-
na, Kruszyny, Rędzin i Mykanowa. Plany te zniweczyły wprowa-
dzone obostrzenia sanitarne i zawieszenie działalności instytucji 
kultury, skutkujące odwołaniem organizacji wszelkich wydarzeń.

Piotr Biernacki

sygnalizacji w Witkowicach oraz Kłomnicach, na skrzyżowaniu 
z ulicą Sądową i Zdrowską (pisaliśmy o tym w poprzednim wy-
daniu), niedawno do urzędu gminy dotarła informacja, iż GDDKiA 
zamontuje sygnalizatory także w rejonie szkoły i kościoła. Chodzi 
o skrzyżowania z ulicą Księżą i Bartkowicką, a w drugim przypad-
ku – z ulicą Ogrodową.

Deklaracja tej instytucji jest pokłosiem kolejnego pisma, jakie 
wójt Piotr Juszczyk skierował do jej pracowników. Po zakomuni-
kowaniu tegorocznych planów robót na DK 91 włodarz wystoso-
wał prośbę o reorganizację ruchu w kolejnych dwóch punktach. 
Apel Juszczyka odniósł skutek. W odpowiedzi GDDKiA poinfor-
mowała, że w miejscach wskazanych przez władze gminy pojawią 
się wzbudzane sygnalizacje świetlne. Zastąpią one tym samym 
obecną sygnalizację ostrzegawczą.

Zgodnie z założeniami inwestycje mają być ukończone jeszcze 
w bieżącym roku.
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     ODDANO DO UŻYTKU
INWESTYCJĘ ZA PONAD
MILION ZŁOTYCH

W Koniecpolu pod koniec sierpnia zakończył się remont ulicy 
Wąskiej. Największa z tegorocznych inwestycji drogowych na 
terenie samorządu kosztowała ponad 1 mln zł.

Na modernizację szlaku i otaczającej go infrastruktury gmina po-
zyskała ponad 754 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Oprócz samej jezdni w projekcie założono budowę 
w ciągu drogi oświetlenia ulicznego. Koszt zamontowania dzie-
więtnastu nowych słupów oświetleniowych i dwudziestu dwóch 
lamp oszacowano na przeszło 125 tys. zł.

Główna oś remontu skupiła się oczywiście na modernizacji kon-
strukcji drogi. Prace prowadzono na odcinku 654 metrów, od 
skrzyżowania z ulicą Klonową do skrzyżowania z ulicą Górną. 
Okolica zyskała ponadto chodniki i zjazdy na posesje, utwardzo-
ne pobocza jak i urządzenia odwadniające pas drogowy. Na tych 
priorytetów przeznaczono około 880 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
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BAROKOWE ORGANY W CENTRUM
KOLEJNEJ EDYCJI FESTIWALU

W niedzielę, 20 września, w kościele Świętej Trójcy w Koniec-
polu zainaugurowano czwartą już edycję Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Cykliczne wydarzenie będzie miało 
w tym roku swoją drugą odsłonę 18 października.

Powzięty przed kilkoma laty pomysł organizowania festiwalu jest 
inicjatywą burmistrza Ryszarda Suligi. Włodarz chciał zachęcić 
do słuchania muzyki organowej, a także szerzej wypromować ko-
ściół parafialny Trójcy Świętej w Koniecpolu. Z jednej strony jako 
wybitny obiekt architektoniczny, a z drugiej strony – jako zabytek 
stanowiący potencjalną atrakcję dla odwiedzających miasto tu-
rystów.

Jednym z najważniejszych bowiem elementów wyposażenia świą-
tyni są unikatowe w skali kraju barokowe organy. Są one jednymi 
z niewielu tak dobrze zachowanych pomników historii muzyki. 
Idea więc kultywowania, pielęgnowania i prezentowania takiego 
dziedzictwa przyczyniła się do powołania do życia wyjątkowego 
w skali regionu częstochowskiego wydarzenia.

Na przestrzeni ostatnich edycji wystąpiło w Koniecpolu wielu 

Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w Koniecpolu
wybitnych artystów, cieszących się wielkim uznaniem nie tylko 
w Polsce. Repertuar oraz jego znakomita prezentacja jest nieby-
wałą gratką dla osób ceniących muzykę na najwyższym poziomie. 
Przyczyniają się niewątpliwie do promocji samorządu, budowania 
jego marki, jak i kulturalnego potencjału.

– Wielbiciele koniecpolskich zabytkowych organów zebrali się 
w kościele Świętej Trójcy, aby wysłuchać już dziesiątego koncer-
tu w historii festiwalu. Podczas koncertu, organiście Marcinowi 
Armańskiemu towarzyszył saksofonista Władysław Kosendiak. 
Atrakcją było wykonanie kilku utworów na pozytywie szkatulnym. 
Unikatowym instrumencie, miniaturze organów, bardzo popular-
nym do XVIII wieku, a aktualnie zupełnie zapomnianym – relacjo-
nuje Arleta Olszewska-Lorin z Domu Kultury w Koniecpolu.

W tym roku okazja, by zakosztować dźwięków koniecpolskich or-
ganów będzie jeszcze 18 października. Oprócz muzyki organowej 
wybrzmią także pieśni wykonywane przez Wrocławski Męski Ok-
tet Wokalny.

Patronat honorowy nad Festiwalem objął burmistrz Koniecpola 
Ryszard Suliga. Jego współorganizatorami są parafia Św. Trójcy 
w Koniecpolu, Stowarzyszenie Fiori Musicali oraz Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie.

RADNI BYLI JEDNOMYŚLNI. BURMISTRZ RYSZARD 
SULIGA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Pod koniec sierpnia miejscy radni rozpatrywali szereg uchwał 
podsumowujących poprzedni rok budżetowy. Nie mieli wątpli-
wości w kwestii przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 
oraz udzielenia burmistrzowi Ryszardowi Sulidze absoluto-
rium. Wcześniej debatowali także nad „Raportem o stanie gmi-
ny”, czego zwieńczeniem było udzielenie włodarzowi wotum 
zaufania.

Przedstawione przez władze gminy dokumenty finansowe bada-
ły uprzednio także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja 
rewizyjna rady miejskiej. Ciała te wyraziły pozytywną opinię na 
temat wykonania budżetu za rok ubiegły. A jak kształtował się on 
w liczbach?

Dochody samorządu przekroczyły 46 mln zł. Wydatki z kolei były 
o ponad 2,6 mln zł mniejsze, co pozwoliło wypracować sporą 
nadwyżkę. Nie zachwiało to w żaden sposób potrzeb związanych 
z bieżącym funkcjonowaniem gminy, jak i nakładów na inwesty-
cje. Te natomiast sięgnęły progu prawie 20 proc. ogółu wszyst-
kich wydatków, które poniósł urząd.

- Rok 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy. Zrealizowali-
śmy kilkadziesiąt zadań, zarówno drobniejszych w ramach fun-
duszu sołeckiego, jak i tych kluczowych, współfinansowanych 
z programów unijnych i krajowych. Łączna wartość tylko tych 

Piotr Biernacki z projektów unijnych wyniosła niemal 10 mln zł. Jest to powód do 
zadowolenia – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

Najistotniejszymi pośród nich była kompleksowa termomoder-
nizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2, rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicy Słowik, remonty szeregu dróg gminnych 
i chodników, a także adaptacja pomieszczeń na cele żłobka przy 
ulicy Armii Krajowej.

W ubiegłym roku władze Koniecpola prowadziły także sporo pro-
jektów społecznych. Były szkolenia komputerowe, zapewniono 
finansowanie i działalność świetlicy środowiskowej przy ulicy 
Szkolnej dla dzieci i młodzieży. Z ministerialnego grantu nato-
miast zadbano o aktywizację osób starszych w utworzonym klu-
bie seniora. Gmina pozyskała także dotacje unijne na kolejne pro-
jekty związane z integracją społeczną i szkoleniami zawodowymi.

Jak podnosił włodarz na sesji, podstawą codziennej pracy jego 
oraz podległych mu urzędników jest takie kierowanie sprawami, 
by zapewnić zrównoważony rozwój gminy przy równoczesnej 
stabilności budżetu. Podziękował także wszystkim za bardzo do-
brą i owocną współpracę, która nieustannie przyczynia się do wi-
docznego rozwoju samorządu.

- Daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszej 
gminy. To dzięki pracy urzędników i radnych udało nam się zre-
alizować tak wiele potrzebnych zadań – podkreślił burmistrz.

     REKRUTOWALI DO ŻŁOBKA

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo otworzy się dla naj-
młodszych mieszkańców pierwszy gminny żłobek. We wrześniu 
ruszył nabór dzieciaków do „Wesołego Skrzata”, ale i pojawiło 
się ogłoszenie o pracę dla dwóch opiekunek, które będą się o nie 
troszczyć.

Żłobek powstał na parterze budynku przychodni zdrowia, przy 
ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu. Opuszczone po aptece po-
mieszczenia zdecydowano się zaadoptować na miejsce opieki dla 
dziewiętnastu najmłodszych mieszkańców samorządu. Inwesty-
cję zrealizowano przy dużym wsparciu pozyskanej dotacji rządo-
wej. Uruchomienie placówki miało nastąpić już na wiosnę tego 
roku. Plany lokalnych władz zastopowało jednak wprowadzenie 
ograniczeń sanitarnych związanych z koronawirusem. 

Teraz jednak zdecydowano się wdrożyć procedurę naboru. Jakie 
kryteria należało spełnić? Najważniejszym było ukończenie przez 
dziecko dwunastego miesiąca życia oraz sam cenzus zamieszki-
wania na terenie gminy, choć w przypadku wolnych miejsc pla-
cówka nie zamykała się na maluchy z ościennych samorządów. 

W pierwszej kolejności przyjmowane były dzieci obojga rodziców 
pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym, 
rodziców samotnie je wychowujących, pracujących zawodo-
wo lub pobierających naukę w dziennym trybie. Pierwszeństwo 
przyjęcia miały dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
z rodziny wielodzietnej.

Piotr Biernacki
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POKAZY RYCERSKIE I WYSTĘPY ARTYSTYCZNE 
Z OKAZJI ROCZNICY LOKACJI KONOPISK

NOCNE ZAWODY
NAD ZALEWEM

OLIMPIJCZYCY ZAWITAJĄ DO KONOPISK. 
JUŻ W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ 
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Adrian Biel

Adrian Biel

Na murawie Stadionu Lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej 
odbyło się Święto Konopisk.

12 września okoliczni mieszkańcy w obecności wiceministra rol-
nictwa, parlamentarzystów i samorządowców świętowali 610-le-
cie utworzenia miejscowości. Oficjalna część mimowolnie stała 
się dobrą okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń 
historycznych związanych z Konopiskami, do których w swoim 
wystąpieniu nawiązał wójt Jerzy Żurek.

- Szczególne podziękowania należą się pani Barbarze Herbie oraz 
panu Stanisławowi Sączkowi, którzy przez wiele lat zbierali mate-
riały zarówno na temat Konopisk, jak i życia mieszkańców. Po to, 
by następnie z wielką pieczołowitością i oddaniem przenieść je na 
kartki swoich publikacji — podkreślał włodarz.

W ostatni weekend sierpnia nad Zalewem Pająk odbyły się noc-
ne zawody feederowe. Wydarzenie zorganizował miejscowy od-
dział Polskiego Związku Wędkarskiego. 

W zawodach udział wzięło dwudziestu jeden wędkarzy. Nim jed-
nak rozpoczęto zmagania, prezes oddziału PZW w Konopiskach 
Leszek Jagusiak wręczył szczególne odznaczenia. Nadana przez 
zarząd główny tego stowarzyszenia odznaka „Zasłużony dla Pol-
skiego Związku Wędkarskiego” powędrowała do rąk wójta Jerze-
go Żurka. Z kolei Andrzej Ceglarek otrzymał od częstochowskiego 
PZW medal za zasługi w rozwoju okręgowego wędkarstwa. 
 
Specjalne nagrody i puchary wręczono, ale już nad ranem, tak-
że uczestnikom nocnych zawodów. Kolejno trafiły one do Pawła 
Woźniaka, Janusza Dyla, Roberta Stachurskiego, Wiesława Stroń-
skiego oraz Janusza Jagusiaka.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach wspólnie 
z Regionalną Radą Olimpijską w Częstochowie oraz Fundacją 
im. Ireny Szewińskiej organizują wojewódzkie zawody lekko-
atletyczne.

30 września na stadionie w Konopiskach odbędzie się Dziecięcy 
Memoriał Ireny Szewińskiej. Początek wydarzenia zaplanowano 
na godz. 11. W imprezie udział wezmą dzieci i młodzież zrzeszo-
ne w klubach i organizacjach sportowych z terenu województwa 
śląskiego.

- Wśród gości imprezy nie zabraknie polskich olimpijczyków, 
znanych działaczy sportowych, osobistości świata polityki. Za-
praszamy kibiców do uczestniczenia w wydarzeniu - zachęca 
Marcin Kowalski, dyrektor GCKiR.
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W programie wydarzenia organizatorzy przewidzieli szeroką pa-
letę atrakcji od pokazów historycznych począwszy, a na biesia-
dzie sarmackiej skończywszy. Można było między innymi zoba-
czyć jak funkcjonował średniowieczny młyn, obejrzeć strzelanie 
z łuku lub kuszy czy też walkę na bezpieczne miecze. Nie zabrakło 
również warsztatu tkackiego i stoisk przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych czekały z kolei dmuchań-
ce i zabawy z animatorami.

Rolę gwiazdy całej biesiady odegrali Hetmańscy Sarmaci. To pię-
cioosobowa grupa artystów z Zamościa, która przedstawiła przy-
byłym zróżnicowany repertuar muzyczny. Swoimi prezentacjami 
imprezę uświetniły także lokalne zespoły ludowe. Można było 
wysłuchać artystów z Zespołu Śpiewaczego Gminy Konopiska, 
Ludowego Zespołu Koła Gospodyń Wiejskich „Wiosenne Kwiaty”, 
a także „Konopielki” oraz „Walentynki”.



KONOPISKA WŚRÓD SAMORZĄDÓW 
PROMUJĄCYCH ZDROWIE

DWA CHODNIKI, OŚWIETLENIE 
I BUDYNEK MIESZKALNY

RÓŻANIEC, PROCESJA I POŚWIĘCENIE POMNIKA. RELIKWIE 
PAPIEŻA TRAFIŁY DO GMINY

ZAWODNICY PROMETEUSA 
NIE ZAWODZĄ. PRZYWIEŹLI 
MEDALE Z CZECH
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Adrian Biel, fot. Materiały organizatora Piotr Biernacki

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Wójt Jerzy Żurek odebrał z rąk Piotra Celeja, prezesa Quality 
Institute wyróżnienie w konkursie „Samorząd Promujący Zdro-
wie”. Nagrodzono w nim te miasta i gminy, w których podejmo-
wane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz 
rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia 
oraz promocji aktywności fizycznej.

Uroczysta gala, podczas której wręczano konkursowe nagrody, 
odbyła się 7 września w podwarszawskich Otrębusach. Oprócz 
samorządowców, w wydarzeniu wzięli udział menedżerowie 
podmiotów ochrony zdrowia, naukowcy oraz dziennikarze z ca-
łej Polski. Oprócz Konopisk, wśród laureatów znalazły się między 
innymi takie miasta jak Wrocław, Toruń, Bełchatów, Słupsk, Sopot 
czy Ciechocinek. 
 
- Jury konkursowe w swej ocenie wzięło pod uwagę między inny-
mi dotychczasowe nasze działania w zakresie budowy i rozwoju 
zaplecza sportowo-rekreacyjnego - wyjaśnia Olga Muc, odpowie-
dzialna za promocję gminy. - Zarówno tej istniejącej infrastruk-
tury, jak i działań związanych z jej dalszą rozbudową, aktywność 
fizyczną mieszkańców korzystających z szerokiej bazy sportowej 
oraz promocję zdrowego stylu życia. Między innymi pośród naj-
młodszych mieszkańców - dodaje.
 
Wspomniany konkurs jest integralną częścią Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. 
Projekt realizowany jest od 2013 roku. 

- Przyznajemy jedne z najbardziej prestiżowych certyfikatów ja-
kości na rynku ochrony zdrowia - przekonywał Piotr Celej, prezes 

Zawodnicy „Prometeusa” z Konopisk odnieśli sukces na Mie-
dzynarodowych Mistrzostwach Czech w paraolimpijskiej dys-
cyplinie Boccia. W rozegranych pod koniec sierpnia zawodach 
byli jedyną reprezentacją z naszego kraju.

Wyjazd ekipy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo 
Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” na wydarzenie do południo-
wych sąsiadów był możliwy dzięki zaangażowaniu sponsorów, 
którzy od wielu lat wspierają odnoszących sukcesy na arenach 
ogólnopolskich i międzynarodowych sportowców. Ich debiut 
w Pradze także wypadł okazale.

Dwa medale zdobył czołowy zawodnik ekipy z Konopisk – Woj-
ciech Lamch. Wygrał rywalizację w swojej kategorii, a w drużynie, 
gdzie wraz z nim rywalizowali jego czescy przyjaciele, wywalczył 
brązowy medal. Ponadto na drugim stopniu podium stanęli, star-
tujący w parach z opiekunami, Zbigniew Bednarek oraz Jarosław 
Plewa.

– Serdecznie gratuluję i dziękuję niepełnosprawnym zawodnikom 
„Prometeusa” za sportową rywalizację i tym samym doskonałą 
promocję gminy Konopiska – mówi Waldemar Trószyński, prezes 
„Prometeusa” i opiekun grupy.

Czym charakteryzuje się dyscyplina, która tak aktywizuje osoby 
niepełnosprawne w gminie?

Boccia to najszerzej spopularyzowana w Polsce dyscyplina pa-
raolimpijska. Wywodzi się z Włoch i Francji, ale uprawiana jest 
w ponad pięćdziesięciu krajach świata. Kierowana jest przede 
wszystkim do osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowe-
go, jak mózgowe porażenie dziecięce czy zanik mięśniowy.

Zawodnicy startują w pięciu kategoriach podzielonych pod kątem 
stopnia niepełnosprawności. Rozgrywana jest na boisku o wymia-
rach dwanaście i pół na sześć metrów. Sprzęt jaki jest używany do 
rozgrywek to trzynaście niewielkich, wypełnionych granulatem 
bil. Jedna jest biała, sześć ma kolor czerwony. Tyle samo jest nie-
bieskich. Umieszczenie bili na płycie boiska odbywa się poprzez 
rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu w kształcie 
rynnym, który ma wspomagający charakter. Zawodnicy biorą 
udział w grze stojąc lub siedząc na wózku czy krześle.

W rozgrywkach możliwy jest też udział asystenta wspierającego 
tych zawodników, którzy wymagają pomocy drugiej osoby. Cel to 
wrzucenie na boisko białej bili, a następnie umieszczenie przy niej 
jak największej ilości tych jednego koloru. Runda kończy się po 
wyrzuceniu wszystkich. Wówczas to sędzia ogłasza wynik będący 
sumą ilości bil jednego koloru, znajdujących się najbliżej tej białej. 
Cały mecz kończy się z kolei po czterech lub sześciu rundach.

Jak informuje referat gospodarki i rozwoju miejscowego urzę-
du, na terenie gminy prowadzonych jest obecnie kilka inwesty-
cji infrastrukturalnych.

Trwają prace związane z ułożeniem chodnika w ciągu drogi wo-
jewódzkiej w Korzonku. Wykonano już kanalizację deszczową, 
obecnie powstaje mur oporowy i betonowy krawężnik. Ekipa bu-
dowlana kładzie też chodnik w Aleksandrii. Podobnie jak w Ko-
rzonku, również w ciągu drogi wojewódzkiej. Inwestor wykonał 
już kanalizację deszczową oraz przystąpił do ukończenia kanału 
technologicznego.

Do finału zmierza także zadanie dotyczące budowy oświetlenia 
ulicznego w Wygodzie. W ramach inwestycji przewidziano posta-
wienie pięciu słupów z LED’owymi oprawami oraz niezbędnym 
osprzętem.

W trakcie realizacji jest ponadto budowa wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej. 
Położono płyty stropowe. Obecnie trwają prace zbrojeniowe, 
niezbędne do wykonania kolejnych elementów konstrukcyjnych 
budynku.

W 33. rocznicę konsekracji kościoła parafialnego w Rększowi-
cach odbyła się uroczystość wniesienia relikwii św. Jana Pawła 
II.

Całość wydarzenia rozpoczęła się od wspólnej modlitwy różań-
cowej, którą zebrani odmówili na placu przed kościołem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach.

- Następnie odbyła się procesja z asystą z kościoła oraz poświęce-
nie pomnika św. Jana Pawła II i uroczyste wprowadzenie relikwii 
do kościoła - relacjonuje Marcin Kowalski z Gminnego Centrum 
Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

W nabożeństwie, które celebrował metropolita częstochowski ks. 
arcybiskup Wacław Depo  uczestniczyli druhowie z Rększowic, 
Hutek, muzycy z Orkiestry Dętej Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Konopiskach, panie z kół gospodyń wiejskich, uczniowie oraz 
liczni mieszkańcy.

SUKCES ŚPIEWACZY NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU
Piotr Biernacki, fot. GCKiR w Konopiskach

Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska został laureatem 28. Festi-
walu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie. 

Podczas wydarzenia, które odbyło się w ostatni weekend sierp-
nia, zaprezentowało się dwadzieścia siedem zespołów ludowych 
z ośmiu województw. Występ przeglądowy grupy z Konopisk był 
na tyle udany, że rada artystyczna festiwalu uhonorowała ją ty-
tułem „Laureata”. Dodatkowym bonusem jest nagroda pieniężna 
w wysokości 500 zł. 

– Przez dwa dni Szprotawa rozbrzmiewała śpiewem zespołów 
uczestniczących w koncertach przeglądowych, panowała rado-
sna i serdeczna atmosfera. Dodatkowymi atrakcjami była strefa 
wystawców i rękodzielników, gdzie można było podziwiać i za-
kupić ciekawe dzieła rąk ludzkich oraz strefa animacyjna, w któ-
rej odbywały się warsztaty plecionkarskie, warsztaty czerpania 
papieru i robienia masła – mówi Mariola Łyszczarz z Gminnego 
Centrum Kultury i Rekreacji.

Quality Institute i organizator wydarzenia. - Nasze wyróżnienia 
trafiły dotychczas do rąk najwybitniejszych polskich lekarzy i me-
nedżerów ochrony zdrowia. Grono laureatów naszego konkursu 
jest wyjątkowe, znamienite, prawdziwie elitarne. To grono osób 
i instytucji, które mogą być wzorami do naśladowania pod wzglę-
dem troski o jakość, kreatywności, innowacyjności - podkreślał 
podczas gali.
 
Jej najważniejszym punktem było wręczenie przyznanych certy-
fikatów i statuetek. Przedstawiciele wyróżnionych samorządów 
otrzymali także pisemne uzasadnienia decyzji kapituły konkursu 
w formie tabelarycznych, punktowych recenzji, zawierających 
oceny wystawione przez ekspertów zasiadających w certyfika-
cyjnym jury.



POŻEGNALI ROZSTRZELANYCH W LESIE JASKROWSKIM

MIEJSCOWY KLUB SPORTOWY 
WYRÓŻNIONY W KONKURSIE

W NOWY ROK SZKOLNY Z NOWĄ 
SALĄ GIMNASTYCZNĄ
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

21 września przedstawiciele lokalnych władz i organizacji sym-
bolicznie pożegnali ofiary niemieckich żandarmów, które zo-
stały rozstrzelane przez najeźdźców w listopadzie 1939 roku.

Szczątki tragicznie zmarłych w pierwszych tygodniach II wojny 
światowej zostały odnalezione w jaskrowskim lesie w wyniku prac 
ekshumacyjnych, przeprowadzonym z inicjatywy Stowarzyszenia 
Historycznego „Reduta” w Częstochowie. Zleciło je Oddziałowe 
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Katowicach.

- W ich wyniku znaleziono i wydobyto nieliczne szczątki co 
najmniej pięciu osób. Przy szczątkach ludzkich odkryto różne 
przedmioty i wyposażenie, jak kilka medalików, szkaplerz, guziki, 
łuski z amunicji karabinowej, a także spłaszczony pocisk z pisto-
letu typu browning. To ostatnie znalezisko sugeruje, że ofiary do-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

KS „Iskra” Mokrzesz znalazł się w gronie dwudziestu klubów 
z całej Polski, które zostały nagrodzone w konkursie zorganizo-
wanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa.

Aby wziąć udział w zorganizowanym przez ARiMR wydarzeniu, 
należało nakręcić krótki materiał filmowy prezentujący zmagania 
swojego klubu piłkarskiego działającego na terenach wiejskich. 
Jury oceniało nie tylko nawiązanie do tematu konkursu, ale i ja-
kość nagrania, technikę wykonania, a także kreatywność. Finalnie 
wyróżnionych zostało dwadzieścia klubów z terenu kraju. Auto-
rzy filmików w przygotowanych produkcjach chwalili się nie tylko 
swoją treningową codziennością, ale i najciekawszymi akcjami na 
boisku. 

KS „Iskra” Mokrzesz zajął dziewiąta lokatę. Za wyróżniony film 
klub otrzymał profesjonalną i w pełni wyposażoną torbę medycz-
ną. Nagrodę z rąk pracowników Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w jej siedzibie odebrali członkowie zarządu 
„Iskry”.

- Kluby piłkarskie to miejsca, które łączą społeczności wiejskie. 
Często trenerzy czy działacze klubów są rolnikami, a wychowan-
kowie pomagają w gospodarstwach. Właśnie to powiązanie, tę 
wspólnotę chcieliśmy zobaczyć w pracach - mówił Tomasz No-
wakowski, prezes ARiMR podczas uroczystości.

Piotr Biernacki

Wychowankowie szkoły podstawowej w Jaskrowie mogą cieszyć 
się kompleksowo odremontowaną salą gimnastyczną. Przy oka-
zji odświeżono także całe sportowe zaplecze.

Najwięcej było do zrobienia na samej arenie sportowej. Blask od-
zyskały posadzki i parkiet sali. Odmalowano także ściany i samą 
jej konstrukcję. W sumie zmodernizowano ponad sześćset me-
trów kwadratowych powierzchni. 

W pomieszczeniach towarzyszących remont objął sanitariaty 
i szatnie. Wymieniono ponadto wszystkie drzwi oraz elementy 
oświetleniowe.

- Remont mocno wysłużonej sali był konieczny. Planowaliśmy go 
od kilku lat i cieszę się, że to zadanie udało się wykonać. Tym 
bardziej, że w tym roku szkoła w Jaskrowie obchodzi jubileusz 
stulecia jej założenia. Bardziej komfortowe warunki przysłużą się 
nie tylko dzieciom, ale i pozostałym mieszkańcom miejscowości – 
mówi wójt Tomasz Gęsiarz.
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bijano – informują mstowscy urzędnicy.

Pogrzeb ofiar odbył się na cmentarzu parafialnym w Mstowie. 
Uroczystość poprowadził ks. Dawid Kover CRL, przeor i pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny.

Ostatni hołd oddali poległym władze gminy – wójt Tomasz Gę-
siarz, jego zastępca Małgorzata Grabowska oraz pracownicy 
urzędu, przedstawiciele IPN, dr Olgierd Ławrynowicz z Instytu-
tu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, który przed kilkoma laty 
rozpoczął rozpoznanie lasu w Jaskrowie. Obecna była także mło-
dzież szkolna i harcerze III Środowiskowego Szczepu Harcerskie-
go „Skała” z Mstowa i Jaskrowa.

- Zamiarem zarządcy cmentarza parafialnego i samorządu jest 
powstanie w miejscu pochówku nagrobka-upamiętnienia, po-
święconego pamięci naszych rodaków zamordowanych w 1939 
roku – podkreślają miejscowe władze.



JEST JESZCZE SZANSA NA
DOTACJĘ. OD 5 PAŹDZIERNIKA 
MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

MODERNIZACJA W MAŁUSKIEJ SZKOLE

REMONT W REMIZIE. NOWA 
ŁAZIENKA I KOSTKA BRUKOWA

STARE BLASZAKI ZASTĄPILI ELEGANCKIMI WIATAMI PRZYSTANKOWYMI
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel

Adrian Biel

Piotr Biernacki

27 lipca ruszył zainicjowany przez samorząd program dopłat do 
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Gmina przeznaczyła 
w tym roku na wsparcie proekologicznych inwestycji 200 tys. zł.

Po przeprowadzeniu pierwszego naboru w okresie wakacyjnym 
okazało się, że są jeszcze rezerwy do wykorzystania. Uzupełnia-
jący ruszy więc 5 października. Zainteresowani będą mogli skła-
dać wnioski przez pięć kolejnych dni, do dziewiątego dnia tegoż 
miesiąca.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na inwestycje, mogą liczyć na 
sporą dotację z budżetu gminy. Zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery, poprzez wymianę kopciuchów na piece 
elektryczne, gazowe, olejowe lub też te na paliwo stałe, ale speł-
niające normy piątej klasy, będą przez samorząd premiowane 
częściowym zwrotem poniesionych nakładów. Dofinansowania 
sięgną 50 proc. kosztów, maksymalnie jednak do kwoty 4 tys. zł.

Zasady ubiegania się o pieniądze w drugim terminie są analogicz-
ne do wcześniej prowadzonego naboru. Poza spełnianiem samych 
warunków technicznych nowego źródła ciepła i złożeniem wnio-
sku, potencjalni beneficjenci nie mogą zalegać z daninami pu-
blicznymi, które mieszkańcy muszą uiszczać na rzecz gminy. Po-
nadto nieruchomość musi być oddana do użytku minimum pięć 
lat przed datą złożenia aplikacji i nie może być wykorzystywa-
na na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Sama inwestycja powinna się natomiast rozpocząć po podpisaniu 
stosownej umowy z urzędem gminy. Dofinansowaniu nie podle-
gają bowiem źródła ciepła zakupione przed datą zawarcia umowy 
dotacji.

- Wniosek o rozliczenie dotacji należy złożyć nie później niż do 7 
grudnia. W przypadku wnioskodawców z listy rezerwowej termin 
ten jest o tydzień dłuższy – podkreślają miejscowi urzędnicy.

Na terenie gminy pojawiło się siedem nowych wiat przystano-
wych. Zastapiły one dotychczasowe blaszaki, stare i szpeczące 
krajobraz poszczególnych miejscowości.

Władze Mstowa już od pięciu lat inwestują w wizerunek i krajo-
braz otaczającej mieszkańców rzeczywistości. Wysłużone, a nie-
jednokrotnie zdewastowane wiaty przystankowe sukcesywnie są 
demontowane, a na ich miejsce stają eleganckie, przygotowane 
według autorskiego projektu konstrukcje. 

W ostatnim czasie pojawiły się one w sześciu miejscowościach. 
Dwie w Jaskrowie, a ponadto w Kucharach, Latosówce, Zawadzie, 
Mokrzeszy oraz Pniakach Mokrzeskich.

– Pierwsza wiata przystankowa według nowego, ciekawego pro-
jektu, powstała w 2015 roku. Wspólnie z ówczesną radą gminy po-
stanowiliśmy wymieniać stare, blaszane wiaty przystankowe na 
nowe, będące jednocześnie sposobem promocji gminy i regionu 
– mówi Tomasz Gęsiarz, wójt gminy.

Każda z nowych wiat zawiera zarówno stałe, wspólne dla pro-
mocji gminy ogniwa, jak logotyp czy mapę samorządu oraz cechy 
charakterystyczne dla poszczególnych miejscowości, w których 
zostały zamontowane, w tym przede wszystkim ich rys historycz-
ny czy gospodarczy.

Dobiegły końca prace remontowe w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Małusach Wielkich. Ostatnim akcentem całego 
przedsięwzięcia była aranżacja nowej łazienki na piętrze.

W ramach tego zadania zdemontowano stare płytki, drzwi i ar-
maturę, a także poprawiono instalację elektryczną. Ekipa remon-
towa wyrównała i zagruntowała ściany, by w następnej kolejności 
wykonać sufit z kartongipsu, a potem go pomalować. Ułożona 
została glazura i terakota, zamontowano nowe ościeżnice oraz 
drzwi wewnętrzne. Finalnie w pomieszczeniu zainstalowano 
nowe umywalki i wc.

- Małuska szkoła w ostatnich latach bardzo mocno zmieniła swoje 
oblicze – podkreśla Mariola Tomczyk, dyrektor placówki. - Warto 
wymienić choćby gruntowną termomodernizację w 2019 roku czy 
późniejsze prace remontowe wewnątrz. Wszystko to dzięki zaan-
gażowaniu między innymi władz gminy, radnego Grzegorza Ca-
łusa, sołtysa Czesława Makowskiego, wspólnoty gruntowej Małus 
Wielkich czy rodziców uczęszczających do nas dzieci - dodaje.

Łazienka w strażnicy została wyremontowana w ramach fundu-
szu sołeckiego. Druhowie z jaskrowskiej OSP własnymi siłami 
ułożyli także kostkę brukową przed wjazdem do garażu. 

Konieczność zmodernizowania sanitariatu wskazali sami miesz-
kańcy Jaskrowa podczas zebrania wiejskiego jeszcze w ubiegłym 
roku. Ze wspomnianego pomieszczenia korzystają bowiem nie 
tylko strażacy, ale choćby i panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Ja-
skrowianki”.

Zakres prac remontowych objął między innymi demontaż i wy-
mianę starych płytek, armatury, drzwi, oraz ościeżnic. Koniecz-
ne było też przygotowanie podłoża, wyrównanie ścian i ich za-
gruntowanie. Wykonano zabudowę z płyt kartonowo-gipsowych, 
a następnie pomalowano sufit. Obiekt wyposażony został w nową 
instalację elektryczną.

– Chcemy, by przestrzeń publiczna nabierała coraz lepszego wi-
zerunku. Nasze działania w tym kierunku będziemy kontynuować 
również w kolejnych latach. Poza samymi walorami estetycznymi, 
informacje umieszczone na przystankach z pewnością bedą po-
mocne dla rzeszy turystów, którzy z roku na rok coraz liczniej 
odwiedzają nasz mstowski zakątek Jury – dodaje włodarz.
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PONAD STU OSIEMDZIESIĘCIU ARTYSTÓW. TAK GMINA
ŚWIĘTOWAŁA SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ SPRZĄTANIA 
ŚWIATA. ZACZĘLI OD POSPRZĄTANIA 
OKOLICZNYCH TERENÓW

We Wrzosowej wystąpił zespół Mała Armia Janosika z Raby 
Wyżnej. To największa góralska kapela w Polsce.

Z jednej strony Mała Armia Janosika inspiruje się muzyką góralską 
i folkową, a z drugiej nawiązuje do innych kultur. Artyści, jak sami 
o sobie mówią, starają się wyjść poza utarte schematy, wspólnie 
motywują do kreatywności w muzyce, poszerzania horyzontów 
i realizowania własnej pasji.

Koncert, który przygotowali duszpasterze z parafii Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej, spotkał się z bardzo do-
brym przyjęciem okolicznych mieszkańców. Uczestnicy wysłu-
chali nie tylko szeregu znanych utworów w wykonaniu młodych 
artystów, ale także odtwarzanych z materiałów archiwalnych 
słów Jana Pawła II.

- Ten wspaniały koncert na długo pozostanie w naszej pamięci. 
Przyniósł wielkie wzruszenie i radość - relacjonuje wójt Krzysztof 
Ujma.

Patronat nad wydarzeniem objął metropolita częstochowski abp 
Wacława Depo, marszałek województwa śląskiego Jakub Cheł-
stowski oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Gi-
żyński.

W drugiej połowie września odbyła się 28. edycja akcji „Sprząta-
nie świata – Polska 2020”. W przedsięwzięcie, które tym razem 
realizowane było pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Se-
greguję” tradycyjnie włączyła się także gmina Poczesna.

- Na terenie naszej gminy działają stowarzyszenia, które w ra-
mach działań statutowych uwzględniają zadania wynikające 
z ochrony środowiska. Włączyliśmy się bardzo aktywnie w mię-
dzynarodową kampanię, odbywającą się na całym świecie w trzeci 
weekend września. Sprzątamy śmieci zalegające poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania - informuje Renata Smędzik, 
sekretarz gminy.

Jak podkreślają miejscowi urzędnicy, nadrzędnym celem podję-
tych działań jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeń-
stwa. Do wspomnianej aktywności włączyły się takie organizacje, 
jak Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie 
oraz Stowarzyszenie Razem dla Wrzosowej. 

- Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska, promująca za-
kaz śmiecenia oraz segregację śmieci, dzięki którym zmniejszy się 
nasz negatywny wpływ na środowisko - dodaje Smędzik.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
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Miejscowy urząd rozpoczyna prace przy kolejnym etapie budo-
wy sieci sanitarnej.

Na ogłoszony przetarg wpłynęło siedem ofert od zainteresowa-
nych ofertą gminy firm. Wszystko wskazuje na to, że uda się wy-
brać wykonawcę. Kilka propozycji cenowych mieści się bowiem 
w pułapie założonych w budżecie środków na pokrycie kosztów 
przedsięwzięcia. Zarezerwowano na nie kwotę 771 tys. zł.

Część tej sumy udało się pozyskać wójtowi Robertowi Nowakowi 
z funduszy unijnych. Chodzi dokładnie o 150 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki zdobytym środkom rozbu-
dowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmie ulicę Ko-
ścielną oraz Szkolną.

Na pierwszej z nich prace prowadzone będą na odcinku niemalże 
czterystu siedemdziesięciu metrów, a na kolejnej sieć grawitacyj-
na będzie miała długość niemal dwustu metrów. Przedsięwzię-
cie przewiduje także wykonanie kompletnej przepompowni wraz 
z ogrodzeniem jej terenu.

Piotr Biernacki, fot. Freepik
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UPOWSZECHNIAJĄ RODZIMĄ KULTURĘ I TRADYCJĘ. 
W TYM ROKU ŚWIĘTUJĄ JUBILEUSZ

12 września gospodynie z Zawodzia i Kolonii Borek świętowały 
dziesiątą rocznicę funkcjonowania swojego koła. 

Wydarzenie, które odbyło się w Lokalnym Centrum Aktywno-
ści Sołectwa Zawodzie stało się nie tylko okazją do przywołania 
wielu wspomnień, ale i szeregu podziękowań. Gratulacje składali 
przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz, samorządowcy 
oraz osoby w różny sposób związane z gminą.

- Członkinie koła działają w kierunku upowszechniania tradycji 
i kultury ludowej. Oprócz cyklicznych imprez okolicznościowych 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

WŁODARZ Z PROBOSZCZEM 
POPROWADZILI DZIĘKCZYNNY 
KOROWÓD

Ulicami Poczesnej przeszedł korowód dożynkowy. Zanim jednak 
jego uczestnicy dotarli do kościoła parafialnego, mieli okazję 
wysłuchać szeregu muzycznych akcentów. Jak co roku oprawę 
artystyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą 
Wojciecha Greli.

- To największe w roku święto rolników, producentów żywności. 
Ten szczególny dzień jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy 
- podkreśla Renata Smędzik, sekretarz gminy.

Tegoroczne obchody choć utrudnione przez sytuację wynikającą 
z obostrzeń podyktowanych zagrożeniem epidemiologicznym, 
nie przeszkodziły jednak biorącym w nich udział symbolicznie 
podzielić się chlebem.

- Oby nie zabrakło go na żadnym stole w naszej gminie. Taka myśl 
przewodnia towarzyszy  tegorocznym dożynkom - dodaje wójt 
Krzysztof Ujma, który w trakcie celebry związanej z obchodami 
dziękował rolnikom, producentom żywności, paniom z kół gospo-
dyń wiejskich, działaczom lokalnych stowarzyszeń oraz działko-
wiczom.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

angażują się również w inicjatywy gminne oraz wojewódzkie. Są 
współorganizatorkami wielu projektów - wyjaśnia Iwona Skoru-
pa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej. 

W czasie minionej dekady panie uczestniczyły w warsztatach 
rękodzielniczych i kulinarnych, brały udział w wielu wystawach 
oraz targach, podczas których ich pracę wielokrotnie doceniano 
licznymi nagrodami. 

- Z okazji jubileuszu paniom z koła życzymy dalszych pełnych 
sukcesów lat działalności, nowych twórczych pomysłów i kolej-
nych wspaniałych jubileuszy - dodaje wójt Krzysztof Ujma.

DZIĘKCZYNILI ZA
TEGOROCZNE PLONY

13 września w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny 
Szkaplerznej i Św. Doroty w Przyrowie mieszkańcy gminy dzię-
kowali za tegoroczne plony. Tym razem, ze względu na zagro-
żenie epidemiologiczne, gminne dożynki przybrały wyłącznie 
wymiar sakralny.

Obchody rozpoczęło uroczyste poświęcenie tradycyjnego wień-
ca i chleba dożynkowego, wypieczonego z ziarna zebranego 
podczas tegorocznych żniw. Na ręce ks. Pawła Lesiakowskiego, 
proboszcza parafii, ten symbol ciężkiej pracy na roli przekazał 
wójt Robert Nowak. Włodarz w krótkim przemówieniu podkreślił 
jednocześnie i podziękował rolnikom za wielki trud, wysiłek i za-
angażowanie, jaki wkładają każdego dnia, aby na polskim stole nie 
zabrakło chleba.

Mieszkańcy przygotowali również kosz z płodami rolnymi. Jako 
dar ołtarza złożyli go Ewa Żmuda, sołtys Przyrowa, oraz towarzy-
szący jej radni — Władysław Nowak i Mirosław Hamerla.

- Dożynki w gminie Przyrów to uroczystość o długiej tradycji. 
Święto Plonów to dla rolników czas symboliczny, czas podsumo-
wań efektów długotrwałej, wytężonej pracy. To wyjątkowy dzień, 
w którym rolnicy dzielą się z innymi swoją radością z pomyślnego 
zakończenia żniw – podkreśla wójt Robert Nowak.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

KOLEJNY ETAP KANALIZACJI 
SYGONTKI. OFERTY ZŁOŻYŁO 
SIEDEM FIRM

MIESZKAŃCY ZAPŁACĄ MNIEJ

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie ruszył z nową 
promocją. Teraz mieszkańcy gminy Przyrów za bilety zapłacą 
mniej. 

Promocyjna cena to koszt 30 zł. Wystarczy, że zainteresowane 
nią osoby skontaktują się z kasą placówki i podadzą hasło: Te-
atr dla gminy Przyrów. W następnym kroku należy zarezerwować 
miejsca na wybrany spektakl i odebrać w uzgodnionym terminie 
bilety.

Zakupu wejściówek można dokonać bezpośrednio w kasie na 
podstawie wcześniejszej rezerwacji, a także płacąc przelewem na 
numer rachunku bankowego teatru. 

- Po ogłoszeniu tytułu i daty prezentacji spektaklu objętego pro-
jektem, bilety wcześniej zakupione nie podlegają wymianie - za-
strzegają przy okazji pracownicy tej instytucji.

Oferta promocyjna skierowana jest zarówno do widzów indywi-
dualnych, jak również dla grup zorganizowanych. W przypadku 
miejsc promocyjnych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. 
Można jej dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 34 372 33 06, 
pamiętając o podaniu nazwiska osoby zainteresowanej oraz hasła.

Informacje o spektaklach dostępne są na stronie Teatru im. Ada-
ma Mickiewicza w Częstochowie. W październiku będzie można 
obejrzeć takie spektakle jak „Siła przyzwyczajenia”, „Fałsz” czy 
„Testosteron”. Dla najmłodszych widzów placówka poleca z kolei 
„Królową Śniegu”.
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