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„DO KŁOBUCKA BĘDZIECIE JEŹDZIĆ PRZEZ KALEJ!”. 

KŁOPOTY OSIŃSKIEGO I ŚMIERDZĄCY 
PROBLEM WE WRĘCZYCY
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Nowe apartamenty w Wiśle 
Wysoki standard, niskie ceny

Gorąco było podczas ostatniej sesji rady gminy we Wręczycy 
Wielkiej. Nie tylko z powodu panujących upałów, ale przede 
wszystkim dyskusji jaka wywiązała się pomiędzy kilkudziesię-
cioma mieszkańcami, a lokalnymi władzami. Chodzi o problem 
okolicznej oczyszczalni ścieków, z której wydobywający się 
smród niemiłosiernie utrudnia codzienne życie. W tym roku, 
jak podnosili, fetor jest kilka razy silniejszy niż w ubiegłych la-
tach. - Tak nie da się żyć! - mówili zdenerwowani mieszkańcy, 
a kiedy emocje sięgnęły zenitu zagrozili masowymi protestami 
i blokadą dróg. - Do Kłobucka będziecie jeździć przez Kalej! Bo 
zablokujemy ulicę. Mamy prawo! - dodawali. 

Funkcjonująca we Wręczycy Małej oczyszczalnia nie od dziś 
przysparza uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. W po-
przednich latach, kiedy stery władzy dzierżył Henryk Krawczyk, 
kwestia wydobywających się nieprzyjemnych zapachów niwe-
lowana była poprzez proces fizycznego oczyszczania zbiornika. 
Pośmierdziało przez tydzień, ale efekt był skuteczny przez kilka-
naście miesięcy, po czym procedurę powtarzano. 

Piotr Biernacki, fot. YouTube, Pixabay Obecny wójt Tomasz Osiński zdecydował się jednak na zastoso-
wanie nowej technologii, dzięki której nagromadzone osady mają 
być dosłownie zjedzone przez bakterie, które w tym procesie się 
namnożą. Ale to trwa, a właściwie musi potrwać trzy miesiące, 
aby rezultat przyniósł oczekiwane efekty. Od momentu wdro-
żenia technologii, ponad dwa miesiące temu, smród, jak to od-
czuwają mieszkańcy, jest tak niemiłosierny, że żądają podjęcia 
natychmiastowych działań. Grożą blokadą ulic, ściągnięciem te-
lewizyjnej „Interwencji”, pozwami sądowymi, a przede wszystkim 
uniemożliwieniem budowy nowej, mechanicznej oczyszczalni 
ścieków. Instalacja również ma się znajdować w pobliżu ich po-
siadłości. Twarda reakcja mieszkańców odniosła chyba skutek. 
Przewodniczący rady gminy zobowiązał wójta do poszukania pie-
niędzy, które pozwolą sfinansować proces czyszczenia zbiorni-
ka i zastosowanie doraźnych rozwiązań, które w krótkim czasie 
przyniosą ulgę zainteresowanym.

- Chodzi nam o oczyszczalnię, która od kilku lat działa nie tak, 
jak powinna. W tym roku jest już potworny smród. Nie da się żyć. 
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Mieliśmy tutaj dzisiaj, na tę sesję, przywieźć dwa wiadra gówien 
i chcieliśmy, abyście sobie posiedzieli tak godzinę i obradowali, 
to wąchali. Powstrzymała nas tylko nasza kultura. Nam śmierdzi 
całe dnie i całe noce. Mamy malutkie dzieci. Jest upał, trzydzieści 
stopni, a nie możemy otworzyć okna. Po prostu się dusimy. Jak-
byśmy to przynieśli i byście posiedzieli w tych gównach, to może 
w końcu ktoś by nas zrozumiał. Bo na razie nikt nas nie rozumie 
– intonowała na sesji rozgoryczona Urszula Walaszczyk, miesz-
kanka ulicy Zamkowej we Wręczycy Małej. - Ktoś od trzech mie-
sięcy robi eksperymenty. Do pełnego zbiornika z kupami wrzuca 
tabletki i czeka aż znikną. Proszę państwa, to są kpiny. To niepo-
szanowanie godności ludzkiej. Nie możemy w takich warunkach 
mieszkać. Słyszałam, że gmina odmówiła oczyszczenia oczysz-
czalni. Nie wiem czy to jest prawda. Takie doszły do nas słuchy. 
My szykujemy protest. Wyjdziemy na ulice. Zablokujemy je. Jeste-
śmy zdesperowani. Proszę sobie teraz podjechać i zobaczyć jaki 
to jest smród. Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, ile tego smro-
du mamy w domu. Chodzi o nasze życie, nasze zdrowie i godność 
osobistą. Ja mam już taką nerwicę, że się leczę. Nie wiem czy będę 
w nocy spać czy nie. Wiemy, że gmina jest zadłużona, ale priory-
tetem powinno być zrobienie czegoś z tą oczyszczalnią. Tak dalej 
się nie da. Oddajemy pozew zbiorowy do sądu i wy dobrze o tym 
wiecie, że wygramy. Wygramy! - grzmiała. 

Pani Urszuli wtórowała kolejna z mieszkanek.

- Z ochroną środowiska trzymam kontakt bardzo bliski, ro-
bię skargi. Ściągnęłam laboratorium, badali powietrze, amoniak 
i siarkowodór. Wyniki wyszły porażające. Teraz jest gorsza sytu-
acja, chciałam, by przyjechali jeszcze raz. Odpowiedzieli mi, że 
wystarczy im to co mają. W trybie pilnym pismo poszło do sta-
rosty, aby ściągnął eksperta, który ma zbadać czy ta oczyszczal-
nia jest ekologiczna i czy w ogóle nadaje się do użytku? To nie 
śmierdzi, to szczypie. Ja chodzę cały czas z respiratorem do nosa, 
psikam bo mnie szczypie. Nie ma czym oddychać. Ludzie, gdzie 
my żyjemy! Niby tabletki są zastosowane. Co to da? Eksperyment 
na nas? Za to, że płacimy ciężkie pieniądze. Trzy dni temu była 
kontrola, już wam mandat sypnęli. Ochrona środowiska zapro-
ponowała czyszczenie oczyszczalni. Słyszę, że wójt mówi, że to 
dwa miliony będzie kosztować – mówiła wyraźnie rozgoryczona 
i zdenerwowana. - W 2004 roku w czerwcu rozpoczęli budowę. 
W 2011 znalazłam się na toksykologi w Sosnowcu z objawami za-
trucia siarkowodorem. Szczęście, że to nie wyszło, bo skutki by-
łyby nieodwracalne. Za tamtego wójta wzięli wyczyścili i był spo-
kój dwa lata. Później znowu wyczyścili. Dzwonię do gminy, a pani 
Krupa mi odpowiada, że cały czas pływają łódką i czyszczą. No 
ludzie, gdzie my żyjemy?! Pieniędzy nie ma, a na to, by rozwa-
lić ściany w gminie to są pieniądze. A dla nas nie ma pieniędzy?! 
U mnie w domu stwierdzono, że trzeba część tynków zrywać, bo 
tak śmierdzi. Ja idę do sądu po odszkodowanie. Proszę to wyczy-
ścić, by nas nie podusić – dodała. 

Obecni na sesji chcieli usłyszeć z ust wójta deklarację konkret-
nych, natychmiastowych rozwiązań.

- Jeżeli nam dzisiaj nic nie zaproponujecie, to idziemy na ulicę. 
„Interwencja” przyjedzie. Jesteśmy zdesperowani, robimy burzę 
– podkreślali. 

Sięgające zenitu emocje próbował ostudzić Marek Prubant, prze-
wodniczący rady gminy. 

- Nie będziemy z sesji robić zebrania wiejskiego – odparł. - Pań-
stwo złożyli konkretne wnioski odnośnie uciążliwości oczysz-
czalni. Ta uciążliwość jest nam znana już od lat. Radny ostatniej 
kadencji z Wręczycy Małej dociskał, by to zamknąć. Nie udało się 
to. Udało się, że zrobiony jest projekt nowej oczyszczalni, gdzie 
takich nieprzyjemnych zapachów nie będzie. Wykupiony jest te-
ren obok na wybudowanie tej oczyszczalni. Ta oczyszczalnia musi 
być zrobiona i to za wszelką cenę, bo nie ma możliwości, by ta, 
która obecnie jest, istniała dalej. Można czynić cuda, ale w moim 
przekonaniu nic się z tą oczyszczalnią nie zrobi – dodał.

- Cały czas pan bzdety mówi – zareagował na te słowa inny 
mieszkaniec.

- Proszę pana, to są bzdety? - oponował Prubant. - Czekamy na 
środki unijne, bo potrzeba około 10 mln zł. Jeżeli chodzi o zabez-
pieczenie na dzień dzisiejszy, bo rzeczywiście jest ten zapach nie-
przyjemny, to doraźnie pomagało to czyszczenie, o czym państwo 
mówiliście. Musimy te pieniądze znaleźć i myślę, że te środki się 

znajdą. Musimy zrezygnować z innych inwestycji, a tą oczyszczal-
nie doprowadzić do normalnego działania. Z całego serca wam 
współczuję - kontynuował.

- My się nie zgodzimy na nową oczyszczalnię obok tej. Zabloku-
jemy to – wybrzmiał głos z sali, a temperatura sporu podniosła 
się jeszcze mocniej kiedy padło stwierdzenie, że będą do niej od-
prowadzane ścieki również z Kalei i Szarlejki. - Po naszym trupie 
– odparli. - Nam chodzi o deklarację i konkretne terminy – wywo-
ływali wójta do odpowiedzi. 

Tomasz Osiński rozpoczął wywód od przedstawienia obecnych 
działań i wytłumaczenia schematu procesu technologicznego, 
który obecnie jest wdrażany.

- Od dwóch miesięcy prowadzimy proces oczyszczania. Przewi-
dziany jest on na trzy miesiące. To nie jest żaden eksperyment, ale 
proces, który ma rozwiązać problem smrodu, który jest częścią 
państwa egzystencji. Do tej pory usuwanie osadów, które trwa-
ło dwa czy trzy tygodnie, jak mówiliście, do niczego nie dopro-
wadzało, bo ten osad ciągle się tworzył. Staramy się tę instalację 
doprowadzić do takiego stanu abyście mogli spokojnie egzysto-
wać do momentu, aż otrzymamy środki na nową oczyszczalnię – 
mówił włodarz. - Brak zgody na budowę oczyszczalni w miejscu, 
gdzie gmina ma teren i projekt to dodatkowy czas. Jeżeli uda nam 
się opanować sytuację, a liczę, że za miesiąc działanie tych środ-
ków do tego doprowadzi. Mamy już obiecujące efekty. Na tych 
najwyższych odcinkach, gdzie osad miał 1,6 metra spadł o połowę. 
W momencie kiedy stosujemy nową technologię wytwarzane są 
nowe bakterie, one żyją dzięki tlenowi i zjadają ten osad, który 
mamy w zbiorniku. Wyciąganie osadu ze zbiornika powoduje, że 
wyciągana jest ta część gęsta, ale te najgorsze spływają znowu 
z wodą. Cyklu produkcyjnego więc nie ma. Bakterie, które mają 
zjadać ścieki, a tworzyć tlen, nie funkcjonują. Poumierały, nie 
działało to technologicznie w ogóle. Fakt zmniejszania tego osadu 
daje jasny sygnał, że ten proces przebiega prawidłowo. Nie jeste-
śmy w stanie go skrócić. Rozumiem państwa, ale musicie przy-
jąć do wiadomości, że nikt nie jest cudotwórcą – argumentował 
słuszność obranej technologii.

Niewątpliwie największe wrażenie na władzach zrobiła groź-
ba zablokowania przez mieszkańców projektu budowy nowej 
oczyszczalni. 

- Zablokowanie budowy tej oczyszczalni będzie wiązało się 
z tym, że każda inna zmiana lokalizacji wiąże się z kolejnymi la-
tami opóźnień, a państwo zostajecie z tą, która jest dzisiaj. Za-
mknięcie tej oczyszczalni blokuje możliwość wypływu ścieków 
z domostw, szkół, przedszkoli. Nie mam możliwości puszczenia 
ścieków gdziekolwiek indziej – ciągnął wywód Osiński. - Dlaczego 
w tym roku jest gorzej? Bo cały dół, który był zgnity dźwignął się 
do góry. Środki wrzucaliśmy także na przepompowniach. Takie 
oczyszczalnie działają w krajach, gdzie nie ma zimy. Jeżeli zbior-
nik zimą zamarza, to te bakterie umierają, a jak się topi lód to 
smród się wytwarza. Nowa technologia nie daje gwarancji, ale na 
jednej z oczyszczalni się sprawdziła. Liczę, że zadziała i u nas – 
dodawał.

- Proszę to wyczyścić panie wójcie, a eksperymenty sobie robić 

przez wrzesień, październik i listopad. Proszę to wyczyścić. Do 
Kłobucka będziecie jeździć przez Kalej! Bo zablokujemy. Mamy 
prawo – odrzekli nieprzejednani mieszkańcy ulicy Zamkowej. 

Wątpliwość co do zastosowanego procesu podniósł również rad-
ny z miejscowości, twierdząc jednocześnie, że dotychczas zasto-
sowano wiele rozwiązań i żadne nie było skuteczne. Remedium 
na tę sytuację, jego zdaniem, jest przyspieszenie procesu budowy 
nowej oczyszczalni, co wiązałoby się z rezygnacją przez gminę 
przez kilka najbliższych lat z innych inwestycji i skupienie się na 
tym właśnie zadaniu, gdyż jest ono najważniejsze. 

- Jeżeli chodzi o sprawdzenie możliwości finansowych to potrze-
buję co najmniej tygodnia. - Na dzień dzisiejszy problem smro-
du jest, ale nie wycofam się ze stosowania obecnych środków, 
a czyszczenie, w mojej ocenie, jak i ekspertów, spowoduje że my 
ten proces zaburzymy - odparł wójt. 

Pod naciskiem opinii i nieprzejednanego stanowiska mieszkań-
ców uległ jednak przewodniczący Prubant, podważając jednocze-
śnie stanowisko zaprezentowane chwilę wcześniej przez wójta.

- Tę sprawę musimy załatwić w sposób doraźny. Proponuję, aby 
w ciągu tygodnia wójt zorientował się w sytuacji czy możliwe jest 
przerwanie tego procesu i oczyszczenie tego zbiornika, bo inne-
go wyjścia nie ma, ja uważam – rzekł szef rady gminy. - Pana wójta 
trzeba zobowiązać, by poszukał pieniążków na czyszczenie i te 
sprawę musimy w ten sposób załatwić. Doraźnie – stwierdził. 

Tomasz Osiński umówił się finalnie z przedstawicielami miesz-
kańców Wręczycy Małej na spotkanie, które miało się odbyć 
w piątek 5 lipca, w godzinach popołudniowych. Wójt miał się na 
nie przygotować i zaproponować konkretne warianty możliwych 
rozwiązań problemu notorycznego smrodu, jak również możli-
wości gminy w zakresie budowy nowej oczyszczalni. O efektach 
i przebiegu rozmów poinformujemy w najbliższym czasie w ser-
wisie internetowym wpowiecie.pl.
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MATURZYŚCI Z POWIATU KŁOBUCKIEGO 
NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

Tegoroczni abiturienci, mieszkający na co dzień w gminach po-
wiatu odnieśli olbrzymi sukces. Wyniki ostatnich matur jasno 
pokazują, że odnotowali oni najlepszy wynik w skali całego wo-
jewództwa śląskiego.

4 lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosi-
ła wyniki niedawnego egzaminu dojrzałości. Z lektury tego do-
kumentu wynika, że w kłobuckim do matury przystąpiło 239 
uczniów. Na tle trzydziestu sześciu powiatów w województwie 
zdawalność uczniów z miejscowych szkół średnich wyniosła aż 
91,21 proc. To daje powiatowi kłobuckiemu pierwsze miejsce spo-
śród wszystkich innych podobnych jednostek administracyjnych 
oraz miast na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę, iż średnia krajowa w tym roku wyniosła 80,5 

Trzy hybrydowe toyoty trafiły w ostatnim czasie w ręce poli-
cjantów z terenu powiatu. Zasiliły flotę pojazdów wspomagają-
cych pracę funkcjonariuszy z posterunków w Wręczycy Wiel-
kiej, Kłobucku i Krzepicach.

Każdy z samochodów wart jest ponad 102 tys. zł. Pod maską 
z kolei pracuje 122-konna hybrydowa jednostka napędowa. Ich 
zakup został sfinansowany dzięki środkom pochodzącym z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz 
wsparciu okolicznych samorządów. Dołożyły się nie tylko gminy, 
na których terenie istnieją posterunki, ale również Lipie, Przy-
stajń czy Panki.

– Radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum 
bezpieczeństwa oraz komfort policjantom, którzy będą w nich 
pełnić codzienną służbę. Do wyposażenia należą między innymi 
automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja oraz 
kamera cofania. Dla przyszłych użytkowników nowo zakupionych 
pojazdów zaplanowano szkolenia, organizowane przez dostaw-
cę pojazdów z udziałem importera. Obejmować one będą część 
teoretyczną i praktyczną – informują przedstawiciele komendy 
wojewódzkiej.

Starostwo podpisało dwie umowy na opracowanie dokumenta-
cji projektowej i kosztorysów inwestycyjnych dla planowanych 
modernizacji dróg powiatowych w przyszłych latach. Przezna-
czy na ten cel prawie 130 tys. zł.

Pierwszym z zadań jest przebudowa drogi powiatowej w relacji 
Górki – Stany w gminie Przystajń. Zgodnie z zapisami umowy, 
dokumentacja ma być gotowa już do końca grudnia. Wykona ją 
Pracownia Projektowa Karo Wojciech Wróblewski z Katowic.

O 10 tys. zł droższe będzie natomiast przygotowanie papierów 
pod modernizację szlaku od Kłobucka przez Mokrą do Zawad. 
Zlecenie powierzono projektantowi Pawłowi Jodaniewskiemu 
z firmy Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Insta-
lacje z Łęczycy.
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Piotr Biernacki, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

proc., wynik rodzimych maturzystów  jest lepszy o 10,71 punk-
tów procentowych. Bardzo dobrze prezentują się też osiągnięte 
przez nich rezultaty w poszczególnych typach szkół. Licea ogól-
nokształcące z terenu powiatu osiągnęły noty na poziomie 92,02 
proc. To prawie sześć oczek wyżej niż średnia krajowa, która wy-
niosła 86,40 proc. Z kolei absolwenci techników, z wynikiem zda-
walności na poziomie 89,47 proc., byli lepsi o  prawie dziewięt-
naście punktów procentowych od średniej krajowej wynoszącej 
70,5 proc.

W subregionie północnym za powiatem kłobuckim uplasował 
się powiat lubliniecki (86,93 proc.), miasto Częstochowa (80,1 
proc.) i powiat myszkowski (68,89 proc.). Najsłabiej, wręcz na 
katastrofalnym poziomie wypadła zdawalność uczniów z terenu 
powiat częstochowskiego. Maturzyści z tego rejonu mogą się po-
chwalić wynikiem sięgającym zaledwie 53,23 proc.

     POLICJANCI Z POWIATU
OTRZYMALI NOWE RADIOWOZY

     SPORZĄDZAJĄ DOKUMENTACJĘ 
POD INWESTYCJE DROGOWE

REKLAMA

Siedemnaście nowych sztuk sprzętu do diagnostyki ultrasono-
graficznej trafiło do poradni zdrowia rozlokowanych w powie-
cie.

Nową aparaturę przekazali jednostkom Maciej Biernacki, członek 
zarządu powiatu, a także Joanna Maruszczyk, dyrektor Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Jej zakup ziścił się w wyniku po-
zyskania wsparcia unijnego w wysokości ponad 1,1 mln zł.

Dzięki temu przy czterech ośrodkach zrzeszonych w ZOZ-ie wy-
budowane zostały również podjazdy i miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych. Modyfikację przeszły ponadto schody 
wejściowe do tych placówek. Całkowity koszt realizacji przedsię-
wzięcia zamknął się w kwocie 1,6 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

PORADNIE ZDROWIA OTRZYMAŁY 
SIEDEMNAŚCIE APARATÓW USG
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Adrian Biel

WYŁONIONO WYKONAWCÓW DRÓG W POWIECIE. 
PRACE POCHŁONĄ PONAD 10 MILIONÓW

Już wkrótce rozpoczną się prace modernizacyjne na powiato-
wych drogach. Z początkiem czerwca starostwo rozstrzygnęło 
przetargi na dwa zadania. Będą one kosztować łącznie prawie 
10,5 mln zł.

Jednym ze szlaków będzie droga w relacji Grodzisko-Pierzchno-
-Libidza. Umowa z firmą Remost Sp. z o.o. z Olesna, która zaofe-
rowała najkorzystniejsze warunki realizacji została podpisana już 
pod koniec maja. Wartość kontraktu opiewa na 3,6 mln zł.

Na pokrycie tych kosztów posłużą nie tylko pieniądze pochodzą-
ce z budżetu powiatu. Pomoc zaoferowały również gminy Kło-
buck i Wręczyca Wielka. Ale największy wkład, bo nieco ponad 
2 mln zł, będą stanowić te z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. 28 maja starosta Henryk Kiepura podpisał z urzędem mar-
szałkowskim stosowne dokumenty w tej sprawie.

Piotr Biernacki

Sporo droższa będzie przebudowa dwóch szlaków 2008S oraz 
2066S biegnących przez miejscowości Popów, Zbory i Florianów. 
Zadanie pochłonie 6,8 mln zł, a najlepszą ofertę przedstawiła fir-
ma Hucz z Boronowa. W pierwszym przypadku zmodernizowany 
ma być odcinek na długości 2,9 km, a w drugim – 1,6 km. Zakres 
prac jest niezwykle szeroki, gdyż oprócz poprawy samych na-
wierzchni jezdni przebudowane zostaną ponadto chodniki, zjaz-
dy na posesje, pobocza czy też istniejąca infrastruktura podziem-
na czy odprowadzająca wody opadowe.

Również i na ten projekt powiat otrzymał dofinansowanie. Tym 
razem nie unijne, ale z programu rządowego. Już pod koniec li-
stopada ubiegłego roku wojewoda śląski zatwierdził ostateczną 
listę rankingową zadań zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Na konto 
instytucji trafi 3 mln zł.

MAMMOBUS ODWIEDZIŁ 
DWIE GMINY. PANIE MOGŁY 
BEZPŁATNIE ZBADAĆ PIERSI

Wykrystalizowała się kwestia pieniędzy mających trafić w tym 
roku do poszczególnych sołectw z konkursu „Inicjatywa sołec-
ka”, które organizuje urząd marszałkowski województwa.

Do rozdysponowania było 4,5 mln zł. Na zaprezentowanej liście 
rankingowej znalazło się 238 projektów, które zarząd wojewódz-
twa rekomendował do wsparcia. A pośród nich 22 zadania zgło-
szone przez kłobuckie samorządy. Siedem gmin z powiatu zago-
spodaruje łącznie ponad 380 tys. zł.

– O pomoc finansową mogły ubiegać się sołectwa z terenu wo-
jewództwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Wnioski dotyczą 
między innymi budowy i doposażenia placów zabaw, centrów 
rekreacji, budowy i remontów chodników, infrastruktury parkin-
gowej, obiektów małej architektury. Wśród wniosków złożonych 
przez sołectwa dużym zainteresowaniem cieszyły się także inwe-
stycje związane z rozwojem turystyki, krajoznawstwa i sportu – 
informuje biuro prasowe marszałka.

Kłobuck wywalczył 60 tys. zł na cztery projekty. Dofinansowa-
nie stanowić będzie 50 proc. ogólnych wydatków na planowane 
przedsięwzięcia. Utworzone zostanie centrum rekreacji w sołec-
twie Zakrzew. W Kamyku i Białej przebudowane będą place za-
baw, a Rybno zyska siłownię zewnętrzną.

Jeden projekt więcej zrealizują Krzepice. Niemal 12 tys. zł posłu-

4 lipca do Kłobucka i Wręczycy Wielkie zawitała mobilna pra-
cownia mammograficzna. Mieszkanki pomiędzy 50, a 69 rokiem 
życia miały okazje nieodpłatnie poddać się profilaktycznemu 
badaniu.

Akcja realizowana była w ramach populacyjnego programu wcze-
snego wykrywania raka piersi. Kobiety, które ukończyły pięćdzie-
siąty rok życia mogą wykonywać badanie nieodpłatnie, co dwa 
lata. Warto o tym pamiętać, bowiem wraz z wiekiem wzrasta ry-
zyko zachorowania na nowotwór. Badanie nie wymaga skierowa-
nia od lekarza, trwa zaledwie kilka minut i polega na zrobieniu 
czterech zdjęć rentgenowskich. Co ważne, jest całkowicie bez-
pieczne.

– Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem 
w zwalczaniu raka piersi – tłumaczy dr Małgorzata Cymerman 
z Lux Med, firmy której pracownia mammograficzna odwiedzi-
ła powiat. – To obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego 
z użyciem minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. 
W jego trakcie wykonuje się po dwa zdjęcia każdej piersi. Badanie 
pozwala na rozpoznanie i wykrycie zmian bezobjawowych w bar-
dzo wczesnym etapie rozwoju. W czasie kiedy nie są one wyczu-
walne przez samą kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa 
szansę wyleczenia – podkreśla.

Piotr Biernacki

ŚLĄSKIE URUCHAMIA BUDŻET 
OBYWATELSKI. SUBREGION 
PÓŁNOCNY Z NAJMNIEJSZYM 
PRZYDZIAŁEM ŚRODKÓW

10 mln zł to kapitał, który urząd marszałkowski wydzielił w bu-
dżecie województwa śląskiego na zadania mające być zrealizo-
wane w przyszłym roku w ramach inicjatywy samych mieszkań-
ców.

Inauguracyjna edycja budżetu obywatelskiego zakłada możli-
wość zgłaszania projektów o zasięgu wojewódzkim oraz lokal-
nym. W ogólnej puli do rozdysponowania będzie 2,5 mln zł, reszta 
przypadnie utworzonym pod potrzeby programu siedmiu podre-
gionom.

– Na niższych szczeblach samorządu budżet obywatelski spraw-
dza się od lat, chcemy stworzyć przestrzeń dla tego rozwiązania 
również w skali województwa. Zapraszamy wszystkich do two-
rzenia projektów, przekonywania do nich i głosowania na naj-
lepsze. Chcemy wspólnie edukować i wspierać, ale też dzielić się 
środkami i uczyć od mieszkańców, bo dla nas to również lekcja 
– mówił w trakcie konferencji marszałek Jakub Chełstowski.

Mieszkańcy subregionu północnego, obejmującego powiaty czę-
stochowski, kłobucki i myszkowski oraz Częstochowę dostali do 
dyspozycji 875 tys. zł. To 11 proc. z puli 7,5 mln zł, a zarazem naj-
mniej wśród pozostałych sześciu podregionów.

– Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami. 
Wezmą w nich udział eksperci i pracownicy urzędu, którzy przy-
bliżą założenia programu, przedstawią wzory dokumentów, które 
będą obowiązywały w pierwszej edycji i zaprezentują przykłado-
we zadania. Spotkania potrwają do 19 lipca – informują przedsta-
wiciele urzędu marszałkowskiego.

O tym, które ze zgłoszonych wniosków wykona województwo 
rozstrzygnie głosowanie. Ma ono zostać uruchomione pomię-
dzy 12, a 30 listopada tego roku. To końcowy etap całej procedu-
ry. Wcześniej będzie czas na przygotowanie i złożenie aplikacji, 
których przyjmowanie ruszy z początkiem przyszłego miesiąca, 
a potrwa do 26 lipca.

A zgodnie z regulaminem wartość zgłoszonego projektu o zasię-
gu wojewódzkim nie może być niższa niż 100 tys. zł. Maksymalny 
jego koszt to 1,25 mln zł. Z kolei minimalna wartość tych podre-
gionalnych to 50 tys. zł, a maksymalna – w przypadku często-
chowskiego – około 437 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Marszałkowski w Katowicach

DO GMIN TRAFIĄ PIENIĄDZE NA INICJATYWY SOŁECKIE. 
LIPIE I PANKI BEZ WSPARCIA

ży doposażeniu Sołeckiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego 
w miejscowości Dankowice Drugie. Podobnymi kwotami wsparte 
będą modernizacje i doposażenia placów zabaw w Podłężu Kró-
lewskim, w sołectwie Lutrowskie oraz przy podstawówce w Za-
jączkach Pierwszych. Starokrzepice zagospodarują z kolei teren 
sportowo-rekreacyjny za budynkiem Ochotniczej Straży Pożar-
nej.

Wręczyca Wielka w swych aplikacjach skupiła się głównie na po-
zyskaniu pieniędzy na budowę siłowni zewnętrznych. Po 10 tys. 
zł na takie cele trafi więc do sołectw Borowe, Puszczew, Jezioro 
oraz Kuleje. Dwukrotnie więcej udało się zdobyć natomiast na 
budowę placu zabaw w Pile Drugiej.

Na poprawę miejscowej infrastruktury fitness’owej na świeżym 
powietrzu postawiły również władze Opatowa. Udało się pozy-
skać 36 tys. zł na siłownie w Iwanowicach Małych, Wilkowiecku 
i Zwierzyńcu Drugim. Kolejne 24 tys. zł z województwa pomoże 
doposażyć teren rekreacyjny w sołectwie Iwanowice-Naboków 
oraz stworzyć plac zabaw w Waleńczowie.

Pojedyncze projekty będą wykonane przez gminy Miedźno, Po-
pów i Przystajń. Pierwsza za ponad 310 tys. zł utworzy strefę hi-
storyczno-rekreacyjną w Miedźnie. Samorząd pozyskał na nią 60 
tys. zł. Druga wybuduje plac zabaw w Rębielicach Królewskich. 
Tutaj środki zewnętrzne pokryją 40 tys. zł kosztów, a w trzeciej 
ze wsparciem 41 tys. zł powstanie boisko treningowe na terenie 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Przystajni.
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FIREFIGHTERS RUN POLAND 2019 - BARDZO EKSTREMALNY
BIEG DLA STRAŻAKÓW

STAROSTA PO ABSOLUTORIUM: TO BYŁ REKORDOWY ROK.
RADNI Z PIS-U BYLI PRZECIW

Druga edycja Firefighters Run Poland – ekstremalnego biegu 
dla służb ochrony przeciwpożarowej – przeszła do historii. Wy-
darzenie, które 22 czerwca odbyło się w Częstochowie, zgro-
madziło tego dnia w jednym miejscu prawie dwustu strażaków, 
zarówno z regionu jak i kraju.

Do tegorocznych zmagań zgłosiło się 130 chętnych. W biurze za-
wodów zarejestrowało się ostatecznie 81 osób. Wśród 73 startują-
cych mężczyzn bezkonkurencyjni byli ponownie aspiranci z Kra-
kowa, a pośród ośmiu kobiet najlepszym czasem zaimponowała 
Andżelika Kalota, mieszkanka Kamienicy Polskiej.

Impreza stała na wysokim poziomie organizacyjnym. Zabezpie-
czało ją kilkudziesięciu druhów z okolicznych jednostek ochotni-
czych straży pożarnych. Wspierali ich częstochowscy policjanci. 

Rada powiatu zaakceptowała sposób prowadzenia gospodar-
ki finansowej samorządu w ubiegłym roku. Zarząd, na sesji 26 
czerwca, po dyskusji nad raportem o stanie jednostki oraz po 
przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu uzyskał 
wotum zaufania i absolutorium. W gremium rady nie było jed-
nak jednomyślności. Przeciwko zagłosował opozycyjny klub 
Prawa i Sprawiedliwości.

Absolutorium to jeden z najważniejszych środków kontroli cia-
ła uchwałodawczego. Radni oceniają osoby kierujące powiatem 
w zakresie realizacji założeń budżetowych, prawidłowości wy-
datkowanych środków czy też ich celowości. Ocena pracy za-
rządu dokonywana jest wcześniej przez komisję rewizyjną oraz 
Regionalną Izbę Obrachunkową, które wydają stosowne opinie. 
A te były pozytywne.

Jak więc kształtują się najważniejsze liczby kłobuckiego za ubie-
gły rok? Dochody wyniosły 74 mln zł. Wydatki natomiast były o 2,4 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Trasa rywalizacji przebiegała bowiem środkiem I i II Alei Naj-
świętszej Maryi Panny w Częstochowie, od placu Daszyńskiego 
do placu Biegańskiego.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przy-
bycie. Z góry przepraszam za drobne niedociągnięcia techniczne, 
ale mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się te manka-
menty wyeliminować – mówi Krzysztof Brzozowski, pomysło-
dawca cyklu, a jednocześnie strażak i mieszkaniec z Huty Starej 
A w gminie Poczesna. – Liczę, że za rok będzie nas jeszcze wię-
cej. Będziemy się starać rozwijać imprezę, zaskakiwać naszymi 
pomysłami, by atmosfera i impreza stały na jak najwyższym po-
ziomie. Byśmy, jako strażacka brać, wszyscy się jednoczyli. Po to 
właśnie jest ten bieg. Nie chodzi tylko o sportową rywalizację, ale 
również integrację i wymianę doświadczeń – podsumował.

Firefighters Run Poland to wyjątkowe wydarzenie na mapie krajo-
wych eventów strażackich. Pierwsza edycja odbyła się przed ro-
kiem w Hucie Starej A. Bieg przeznaczony jest wyłącznie dla jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej, ponieważ uczestnicy muszą 
w ubraniach specjalnych, hełmach oraz aparatach ochrony dróg 
oddechowych przebiec trasę o długości kilometra. Żeby zostać 
dopuszczonym do rywalizacji należało mieć ze sobą wyposaże-
nie, które jest dopuszczone do działań gaśniczych, czyli posiada 
stosowne certyfikaty.

W tegorocznej edycji, ze względu na trwające upały organizato-
rzy postanowili i tak zrezygnować ze stosowania kominiarki oraz 
rękawic bojowych podczas biegu. Temperatura powietrza w so-
botnie południe oscylowała bowiem w okolicach 30ºC. W samym 
ubraniu specjalnym, podczas wysiłku, może ona dojść nawet do 
45ºC, a strażacy dźwigają jeszcze na plecach około dwudziestoki-
logramowy ekwipunek.

Podobnie jak przed rokiem bieg zdominowali reprezentanci Szko-
ły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy 
pokonali kilometrowy odcinek w czasie niewiele powyżej trzech 
minut. Ubiegłoroczny triumfator Jarosław Jarosz zameldował się 
na mecie z wynikiem 3,06 min, co dało mu ostatecznie drugie 
miejsce. O sekundę lepszym, po fascynującym sprincie, okazał się 
być jego kolega – Lucjan Rec. Trzecia pozycja, z czasem 3,10 min 
przypadła z kolei Wojciechowi Rzepce.

– W porównaniu z poprzednim rokiem trasa była bardzo fajna. 
Trochę pod górkę, ale jak się nią minęło to gnaliśmy prosto do 
mety. Mnóstwo ludzi nas dopingowało – mówi Krzysztof Nosal, 
młodszy ogniomistrz krakowskiej szkoły aspirantów. – Pogoda 
daje dzisiaj w kość. W tych ciężkich ubraniach było naprawdę 
ekstremalnie. Ale daliśmy radę. Przyjechało nas tutaj trzynastu. 
Trochę szkoda, że nie wszyscy którzy się zarejestrowali wzięli 
w niej udział, ale chylę czoła dla organizatorów za piękną imprezę 
– dodaje.

mln zł wyższe. Pośród nich 51,6 mln zł przeznaczono na zadania 
bieżące, a kolejne prawie 25 mln zł zainwestowano w majątek po-
wiatu. Zadłużenie na koniec 2018 roku ukształtowało się na puła-
pie 12,3 mln zł.

Pośród wielu zadań którymi na co dzień zajmuje się starostwo, 
największą procentowo pozycję wydatków stanowiły te przezna-
czone na drogi. Utrzymanie wojewódzkich, powiatowych oraz 
działalność Powiatowego Zarządu Dróg pochłonęła niemal 24 mln 
zł.

Na samą przebudowę szlaków wydano ponad 16 mln zł, a kolejne 
prawie 3 mln zł stanowiły inne wydatki na drogi. Co istotne, po-
nad 10 mln zł tych środków pochodziła z pozyskanych funduszy 
zewnętrznych. Głównie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej, rządowego wsparcia niwelującego 
skutki klęsk żywiołowych oraz dotacji gmin, które dorzucały się 
do finansowania. Pozwoliło to, poprzez wykonanie dziewięciu za-
dań, gruntownie zmodernizować ponad 16 km jezdni.

Najkosztowniejszym z nich, ponad 7,5 mln zł, była przebudowa 

prawie sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2043 
S relacji Kłobuck – Kamyk. Kolejne 3,3 mln zł wydatkowano na 
drogę nr 2036 S od miejscowości Kuków do Zwierzyńca III, a 2,3 
mln na dwukilometrowy odcinek szlaku nr 2020 S w relacji od 
Wilkowiecka do Kłobucka. Ponadto zrobiono mniejsze odcinki 
w miejscowościach Kamińsko, Wilcza Góra, Zajączkach Pierw-
szych, Zimnowoda czy ulicę Mickiewicza w Krzepicach oraz Ja-
giełły i Leśną w Miedźnie. Ulica Szkolna w Opatowie zyskała z ko-
lei chodnik.

– Rok 2018 to rok rekordowych inwestycji drogowych. Utworzy-
liśmy ponadto rodzinkowy dom dziecka, dom seniora czy klub 
dziennego pobytu dla niepełnosprawnych, jak również nowocze-
sne pracownie dla młodzieży w szkołach. Na te zadania pozyska-
liśmy wielomilionowe dotacje – podsumowuje Henryk Kiepura, 
starosta kłobucki. – Młodzież z powiatowych szkół średnich osią-
gnęła bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych, co świadczy 
o wysokim poziomie kształcenia w szkołach powiatowych. Dzię-
kuję wszystkim za owocną współpracę na rzecz mieszkańców po-
wiatu kłobuckiego – komentuje.

redakcja@wpowiecie.pl

MASZ TEMAT? DAJ NAM ZNAĆ
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TOMASZ BEDNAREK:

NAJWAŻNIEJSZYM W TEJ CHWILI
ZADANIEM JEST OCHRONA POWIETRZA
Z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozmawiamy o zasa-
dach działania instytucji, problemach i najważniejszych celach 
ochrony środowiska w regionie, a także planach i projektach urzę-
du w najbliższym czasie.

Panie prezesie, czy kierowanie tak specyficzną instytucją jaką 
jest wojewódzki fundusz to duże wyzwanie? Jak oceniłby to pan 
z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń?

Jeżeli jest dużo pracy, to pojawiają się i wyzwania. A my obecnie 
zwiększamy mocno współpracę z pozostałymi funduszami woje-
wódzkimi, jak i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wchodzimy w nowe, ogólnopolskie pro-
gramy, które do tej pory realizowane były w bardzo ograniczo-
nym zakresie. Mam tu na myśli głównie „Czyste Powietrze”, czyli 
pierwszy tak powszechny projekt wsparcia modernizacji domów 
jednorodzinnych, na który w ciągu najbliższych dziesięciu lat 
przeznaczone zostało 103 mld zł. Po niecałym roku funkcjonowa-
nia tego programu w województwie mamy już 7,5 tys. złożonych 
wniosków na łączną kwotę ponad 165 mln zł wnioskowanego do-
finansowania. Skoro skala przedsięwzięć i działalności tak mocno 
się zmienia, to faktycznie możemy w tym sensie mówić o wyzwa-
niach. Wszystko musi dobrze funkcjonować, by potencjalni bene-
ficjenci mogli skorzystać z dofinansowania w największym możli-
wym zakresie, co znacznie ułatwi pomoc naszych doradców.

Fundusz działa w kilku priorytetowych obszarach ochrony śro-
dowiska. Możemy tutaj wskazać chociażby gospodarkę wodną, 
gospodarkę odpadami czy ochronę wód i atmosfery. Które są 
najbardziej newralgiczne w województwie śląskim i wymagają-
ce szybkiej interwencji?

Każdy ze wskazanych przez pana obszarów jest realizowany. Ale 
myślę, że bezsprzecznie najważniejszym w tej chwili zadaniem 
jest ochrona atmosfery. Jest to związane z walką z niską emisją. 
W tym aspekcie realizujemy szereg zadań. Począwszy od wspo-
mnianego programu „Czyste Powietrze” czy popularnych wśród 
samorządów programów PONE, które kierowane są do odbior-
ców indywidualnych, poprzez Program Operacyjny Infrastruktu-
ra i Środowisko, którego beneficjentami są samorządy, spółdziel-
nie czy też wspólnoty mieszkaniowe. Są także zadania w ramach 
naszej statutowej działalności, gdzie środki na ograniczenie ni-
skiej emisji przeznaczamy dla przedsiębiorstw czy innych pod-
miotów, które chcą się modernizować w tym zakresie. Ten obszar 
interwencji jest największy. Pochłania bowiem największą ilość 
środków finansowych, jak i zaangażowania.

Wspomniał pan o pieniądzach. Jakimi środkami w skali roku 
dysponuje fundusz? Jaka jest skala udzielanych dofinansowań?

Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, dwie sfery dzia-
łalności funduszu. Pierwszą jest finansowanie bezzwrotne, obej-
mujące dotacje i umorzenia. Plan finansowy w tym względzie na 
bieżący rok to ponad 180 mln zł. Po drugie, dochodzi nam aspekt 
pożyczkowy, czyli finansowanie zwrotne, które jest podstawo-
wym instrumentem funduszu. I to jest ponad 250 mln zł, czyli 
ponad drugie tyle tych środków. Dodatkowo realizujemy, jako in-
stytucja wdrażająca, działanie 1.7 w ramach POIiŚ, którego łączna 
alokacja wynosi 1 mld zł, a tylko w tegorocznych konkursach, wła-
śnie zakończonych, złożono 101 wniosków na ponad 500 mln zł. 
Łącznie możemy więc mówić o setkach milionów złotych.

Ministerstwo Środowiska poinformowało ostatnio, że w pro-
gramie „Czyste Powietrze” podpisano 13,5 tys. umów o dofinan-
sowanie łącznie na 220 mln zł. Ponadto podjęto 19 tys. uchwał 
o przyznaniu dofinansowania. Liczba złożonych wniosków na 
dzień 24 maja wynosiła 54 tysiące w skali kraju. Komisja Euro-
pejska wytyka zbyt wolną realizację programu i twierdzi, że aby 
skutecznie walczyć ze smogiem tych umów powinno być prawie 
400 tys. rocznie.

Adrian Biel, Piotr Biernacki, fot. Archiwum Tomasza Bednarka W poprzednich latach działania, które realizował fundusz były 
skromniejsze w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł cie-
pła. Na program SMOG STOP przeznaczane było 10 do 12 mln zł 
rocznie. Ale dzisiaj, po niecałym roku funkcjonowania „Czystego 
Powietrza”, jak wspomniałem, mówimy o ponad 160 mln zł, czy-
li dynamika wzrosła ponad dziesięciokrotnie. To przyspieszenie 
jest zdecydowanie widoczne. To działanie nie jest jedynym źró-
dłem likwidowania niskiej emisji. Od stycznia tego roku funkcjo-
nuje ulga termomodernizacyjna. Część potencjalnych beneficjen-
tów programu „Czyste Powietrze”, tych najlepiej zarabiających, 
wchodzi na tę właśnie drogę. Ponadto wiele gmin na terenie 
województwa wdrożyło Programy Ograniczenia Niskiej Emisji, 
z których również korzystają mieszkańcy. Oczywiście, chcemy, 
by tych wniosków było jeszcze więcej. Na ten moment wydaliśmy 
blisko 3 tys. decyzji o udzieleniu dofinansowania w naszym woje-
wództwie. To dane, które z dnia na dzień się zmieniają, bo zwery-
fikowanych wniosków jest dużo więcej. Myślę, że obecnie tempo 
weryfikacji wniosków i podpisywania umów jest już na dobrym 
poziomie, a staramy się, by było jak największe. Ale też przygoto-
wywane są pewne zmiany, uproszczenia w programie, które mają 
jeszcze bardziej zdynamizować procesy.

Czy może uchylić pan rąbka tajemnicy na czym te uproszczenia 
miałyby polegać? Czego dotyczyć?

Z jednej strony chodzi o to, by uprościć jeszcze bardziej proce-
durę związaną chociażby z podpisywaniem umów, by w jak naj-
mniejszym stopniu fatygować mieszkańców za każdym razem do 
Katowic. Z drugiej strony chcemy mocniej zaangażować gminy 
do realizacji tego programu, by być jeszcze bliżej potencjalnych 
beneficjentów.

No właśnie. Ad vocem. Znajomy przedsiębiorca, który działa 
w branży OZE zwrócił nam uwagę, że procedury są zbyt skom-
plikowane, chociażby w kwestii uzyskania pożyczek. Jak to wy-
gląda w rzeczywistości?

Trudno mi się odnieść do tak ogólnego stwierdzenia. Z uwagi, 
że dysponujemy środkami publicznymi na warunkach preferen-
cyjnych musimy dbać o bezpieczeństwo tych środków. Uważam 
jednakże, że nasze procedury uzyskiwania pożyczek są, na przy-
kład w odniesieniu do procedur obowiązujących przy środkach 
unijnych, dużo prostsze, dużo mniej skomplikowane. 

Gdyby miał pan określić procentowy udział beneficjentów 
z sektora prywatnego względem samorządów, to mniej więcej 
na jakim poziomie to by się kształtowało?

On jest niewielki. Dwie największe grupy beneficjentów to sa-
morządy i spółdzielnie mieszkaniowe. Mniej więcej po 30 proc. 
udziału w otrzymywanych dotacjach i pożyczkach. Odsetek 
przedsiębiorców to około 24 proc., pozostały - to inne podmioty. 

Rząd przyjął niedawno zmiany w ustawie o OZE. Mali i śred-
ni przedsiębiorcy będą mogli stać się producentami energii – 
prosumentami. Wielu z nich z pewnością zapuka do funduszu, 
by szukać alternatywnych źródeł finansowania, rozwoju w tym 
kierunku, chociażby dotacji na fotowoltaikę. Czy jesteście przy-
gotowani na takie wsparcie?

Tak, jesteśmy przygotowani. Muszę powiedzieć, że to zaintereso-
wanie odnawialnymi źródłami energii wśród przedsiębiorców już 
się zwiększa. Notujemy w tym roku, na razie niewielki, ale wzrost 
na takie projekty. Chcemy przygotować także nowy produkt dla 
przedsiębiorstw. Prowadzimy w tym zakresie negocjacje z Eu-
ropejskim Bankiem Inwestycyjnym na pulę środków, która ma 
być dedykowana właśnie dla sektora MiŚP na działania związane 
z efektywnością energetyczną.

No właśnie. Jakie nowe pomysły pojawiają się, nad jakimi nowy-
mi programami pracujecie?

Jesteśmy już właściwie na etapie uruchamiania dwóch nowych, 
ogólnokrajowych programów. Jeden dotyczy regeneracji gleb, 

a kolejny działań wodno-kanalizacyjnych dla obszarów poza aglo-
meracjami. Nabory ruszą już od lipca. Co prawda my, w ramach 
naszych statutowych działań, realizowaliśmy podobne progra-
my, ale teraz zmieni się ich forma. Są to działania we współpracy 
z NFOŚiGW. Niedawno uruchomiliśmy kolejną edycję programu 
usuwania azbestu, a od kolejnego roku będzie to także program 
ogólnopolski. Jesteśmy ponadto w trakcie realizacji programu 
wsparcia służb ratowniczych. W tym roku to aż 48 pojazdów dla 
ochotniczych straży pożarnych, które finansujemy. Doposażamy 
ich również w drobny sprzęt. Nabór ciągle trwa. W ubiegłym roku 
udało się wspomóc ponad 200 jednostek. Z zupełnych nowości, 
to wspomniałem wcześniej o działaniach podnoszących efektyw-
ność energetyczną dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nawiązując do programu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. 
Wiele samorządów będzie nim zapewne zainteresowanych. 
Wsparcie będzie miało formę dotacji czy też pożyczek?

To będzie program pożyczkowy, aczkolwiek z wysokim stopniem 
jej umorzenia, bo do 50 proc. wartości udzielonej pożyczki, w za-
leżności o zamożności danego samorządu.

Fundusz mocno działa w sferze edukacji ekologicznej. Jak oce-
niłby pan skuteczność dotychczasowych inicjatyw?

Ta część naszej działalności to niezwykle ważny aspekt. Uważam, 
że jeżeli dzisiaj zainwestujemy w edukację, to jutro nie będzie-
my musieli inwestować w naprawę stanu środowiska. I takie jest 
przesłanie. Ostatnio rozstrzygnęliśmy konkurs na Zielone Pra-
cownie. 87 szkolnych pracowni uzyskało dofinansowanie. Jeżeli 
samorządy się pospieszą, to już w tym roku, od września, ucznio-
wie będą mogli korzystać z nowocześnie wyposażonych klas do 
nauk przyrodniczych. A nauka w takich warunkach jest przyjem-
niejsza i efektywniejsza. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzie-
ży to podstawa, na to stawiamy i przeznaczamy pieniądze. Na 
tę liczbę 87 pracowni przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł. A jeżeli 
chodzi o edukację osób dorosłych, to to z czym dzisiaj się bo-
rykamy, to w znaczącej części jest problem świadomości. Przez 
pewne działania chcemy tę świadomość zmienić, jak chociażby 
w zakresie niskiej emisji. By wiele osób zrozumiało, dostrzegło, że 
paląc „kopciuchami” szkodzi się nie tylko środowisku, ale także 
sobie. Wieloobszarowa edukacja pomaga nam później realizować 
inne nasze cele.

Dziękujemy za rozmowę.



SENATOR MAJER:

JEST WIELE DO ZROBIENIA W ZAKRESIE 
OCHRONY OSÓB STARSZYCH
Z Ryszardem Majerem, senatorem Prawa i Sprawiedliwości rozma-
wiamy o szczegółach zainicjowanej przez niego kampanii społecz-
nej „Polska Przyjazna Osobom Starszym”.

Jak zrodził się pomysł kampanii społecznej „Polska Przyjazna 
Osobom Starszym”?

Inicjatywa powstała w łonie senackiego zespołu ds. ochrony kon-
sumentów. Wraz z grupą senatorów oceniliśmy, że jest wiele do 
zrobienia w zakresie ochrony konsumenckiej i skupiliśmy się na 
dwóch grupach, które wydają się najsłabsze na rynku. Mam tu na 
myśli młodzież, w kontekście szczególnie ważnego problemu jaki 
stanowią dopalacze, których dostępność w trybie pilnym trze-
ba ograniczyć oraz seniorów, w tym niepełnosprawnych. Osoby 
starsze nader często bywają ofiarami manipulacji przy zakupach, 
w związku z czym ważne jest nie tylko stanowienie odpowiednie-
go prawa, ale także skuteczna i precyzyjna informacja o nim. Czę-
sto osoby starsze bywają zagubione w gąszczu przepisów albo po 
prostu nie zdają sobie sprawy z przysługującym im praw.

Zainicjowana przez pana kampania to jednak nie tylko ochrona 
konsumenta.

Zgadza się, bo dotykamy znacznie szerszego spektrum. Jakość ży-
cia osób starszych jest wysoce niezadowalająca. Żeby ją zmienić 
musimy podejmować działania wielopoziomowe. Z jednej strony 
centralne, takie jak choćby rządowy program Leki 75+, a z drugiej 
typowo lokalne. Mam tu na myśli podejmowanie prób rozwiązy-
wania problemów, na przykład w zakresie ochrony zdrowia czy 
pomocy społecznej. W trakcie kampanii organizujemy spotkania 
z osobami starszymi. I są to spotkania zarówno informacyjne, jak 
i takie, które przekładają się na konkretne wspieranie samorzą-
dów w rozwiązywaniu problemów seniorów. 

W ramach kampanii pod numerem telefonu 512 652 800 uru-
chomiona została Senatorska Infolinia Senioralna. Jak wiele 
osób dzwoni i czego głównie te telefony dotyczą?

Nasz telefon działa w każdy poniedziałek w godz. od 8 do 16 i cie-
szy się coraz większą popularnością. Zauważyliśmy, że w gminach 
wiejskich istnieje wyraźny problem z przepływem informacji po-
między instytucjami publicznymi, a osobami starszymi. Podam 
przykład. 72-letnia pani Krystyna udaje się do Gminnego Ośrod-
ka Kultury z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na leki. 
Pracownik GOK-u zamiast poinformować ją, że do załatwienia 
tej sprawy kompetentny jest ośrodek pomocy społecznej zgodnie 

Adrian Biel, fot. Archiwum Ryszarda Majera z miejscem zamieszkania, informuje, iż ośrodek kultury nie zaj-
muje się udzielaniem wsparcia na zakup leków. Część telefonów 
dotyczy spraw związanych z pomocą społeczną. Seniorzy pyta-
ją, gdzie i z jakiej pomocy mogą skorzystać, jakie są procedury 
przyjęcia do DPS-u, jaki jest wykaz darmowych leków dla osób 
powyżej 75. roku życia, jakie należy spełnić kryteria i gdzie należy 
się udać, aby starać się o uzyskanie stopnia niepełnosprawności? 
Pojawiają się kwestie związane z ZUS-em, na przykład sugestie 
niewłaściwie wyliczonej renty bądź emerytury, brak wszyst-
kich potrzebnych dokumentów. W sprawach sądowych niewiele 
możemy pomóc, ale podpowiadamy co można zrobić i oferuje-
my pomoc prawną. Jest też część telefonów, które dotyczą bar-
dzo różnych spraw. Między innymi zakłócania miru domowego, 
uciążliwych sąsiadów czy spraw spadkowych. Istotnym proble-
mem z jakim się często spotykamy jest kwestia zawierania nieko-
rzystnych umów przez telefon i samej jakości obsługi seniora jako 
konsumenta. Wyraźnie widać, że ta obsługa pozostawia wiele do 
życzenia. Mamy rzeczników, ale informacja o ich działalności, też 
jak się często okazuje, nie jest powszechna.

Wnioskuję, że cała kampania to projekt szeroko zakrojony 
i przewidziany do realizacji na wiele lat. Rozumiem, że zarówno 
pan, jak i pańscy współpracownicy macie pomysł na jego dalszy 
rozwój? 

Oczywiście. Przede wszystkim jesteśmy po to, by służyć ludziom. 
Telefony pokazują w jakich obszarach osoby starsze są pozosta-
wione same sobie i w czym władze publiczne powinny im pomóc. 
W naszej kampanii nieprzypadkowo zwracamy uwagę na upo-
wszechnianie informacji, co jest równie ważne jak opieka, aktywi-
zacja i partycypacja. Z partycypacją również wiążemy spore na-
dzieje, bo same osoby starsze winny się upominać o swoje prawa. 
Na przykład w ramach gminnych rad seniorów, które co prawda 
wciąż są nieliczne, ale zachęcam samorządowców, aby je two-
rzyli. Zresztą także w ramach naszej kampanii przygotowaliśmy 
broszurę instruktażową wspierającą powstawanie rad seniorów.

Niewątpliwie najtrudniej jest tym seniorom, którzy borykają się 
z niepełnosprawnością. To grupa chyba najbardziej odizolowa-
na i jak mi się wydaje, taka infolinia to cenne narzędzie przede 
wszystkim dla nich. Domyślam się tym samym, że właśnie od 
osób starszych, zmagających się z niepełnosprawnościami, ma-
cie bardzo dużo telefonów?

Oczywiście. Tym bardziej, że wraz z wiekiem zwiększa się licz-
ba osób niepełnosprawnych. Dlatego tak ważne jest to, by mieli 
gdzie upomnieć się o swoje prawa. W wyniku podejmowanych in-

terwencji choć trochę staramy się poprawić jakość życia miesz-
kańców. Wieś nadal jest terenem znacznie trudniejszym do życia. 
I to zarówno dla seniorów, jak i osób niepełnosprawnych. Szcze-
gólnie dużo jest do zrobienia w obszarze usług opiekuńczych. 
Tym bardziej, że nadal prawie 30 proc. gmin w naszym kraju nie 
świadczy tej podstawowej usługi. Wynika to po części ze źle poję-
tej oszczędności samorządowców, po części natomiast z niewie-
dzy samych zainteresowanych, którzy nie mają świadomości, że 
takie usługi im się należą i powinny być zorganizowane w miejscu 
zamieszkania. Usługi te mają ułatwić osobie starszej życie co-
dzienne i zwiększyć jej samodzielność.

Dziękuję za rozmowę.

Także dziękuję i serdecznie zachęcam czytelników do tego, by się 
z nami kontaktować jeśli tylko uznają, że możemy się przydać. 
Macie problem? Macie pytania? Jesteśmy dla was. Dzwońcie pod 
numer telefonu 512 652 800. Nikogo nie zostawimy samemu so-
bie.

WYWIAD MIESIĄCA
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ul. Częstochowska 49a
42-140 Panki
tel. 507 351 253
ekomednatura.pl

. normobaria tlenowa
  wspomagająca terapie zdrowotne

. terapia biorezonansowa
. terapia antynikotynowa

. terapia lampą Bioptron
. magnetoterapia

. badanie żywej kropli krwi
. masaż relaksacyjny

GABINET TERAPII NATURALNEJ

REKLAMA



W KŁOBUCKU
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BYŁY PROBOSZCZ PARAFII
W BIAŁEJ SKAZANY ZA PEDOFILIĘ

FOLKOWE ŚWIĘTO Z MIĘDZYPOWIATOWĄ
INTEGRACJĄ W TLE

BUDUJĄ CENTRUM INTEGRACJI
I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

     ZAPROSIŁ KOLEGÓW NA WÓDKĘ. 
IMPREZY NIE PRZEŻYŁ

Tragicznie zakończyło się towarzyskie spotkanie, do którego 
doszło kilka tygodni temu w Kłobucku. Mężczyzna zmarł po tym 
jak pobił go jeden z biesiadników.

Zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała, które finalnie doprowadzi-
ło do śmierci 59-letniego mieszkańca Kłobucka, usłyszał jego 
o rok młodszy znajomy. Podejrzanemu, który decyzją sądu został 
aresztowany na trzy miesiące, grozi kara dożywotniego pozba-
wienia wolności. 

Nim doszło do fatalnego w skutkach zdarzenia, panowie w kilku-
osobowym gronie raczyli się alkoholem. W pewnym momencie 
wypita wódka stała się katalizatorem agresji, w wyniku której je-
den z gości pobił gospodarza. Na tyle mocno, że ten zmarł w wy-
niku odniesionych obrażeń. 

Policjanci, którzy udali się na miejsce, zatrzymali sprawcę bru-
talnego ataku oraz pozostałych dwóch uczestników zakrapianej 
imprezy. Badanie trzeźwości całego towarzystwa wykazało u nich 
od dwóch do trzech promili alkoholu. Wszyscy są dobrze znani 
kłobuckim stróżom prawa.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Marek C. najbliższe pół roku ma spędzić w zakładzie karnym. 
Sąd uznał, że były duchowny molestował 13-letnią dziewczynkę.

W opinii wymiaru sprawiedliwości do molestowania nieletniej 
Izabeli K. miało dochodzić w czasie posługi ówczesnego księdza 
w parafii w Raszówce pod Lubinem w województwie dolnoślą-
skim. Według sądu kapłan dopuszczał się nadużyć seksualnych 
także wtedy, kiedy został przeniesiony do Białej. Swoje ofiary 
pedofil wykorzystywał zarówno na terenie parafii, jak i w trakcie 
zagranicznych wycieczek, na które wyjeżdżał z dziećmi.

Kłobuck był gospodarzem piątej edycji Jura ROK Festiwalu. 
W organizacji tego dorocznego święta folkloru uczestniczyło 
tym razem trzynaście gmin z regionu.

Podczas wydarzenia, które odbyło się na kłobuckim rynku, okazji 
do prezentacji zyskało spore grono artystów. Obecny był Zespół 
Kłobuczanie, miejscowe przedszkolaki, a także dziecięca grupa 
mażoretek oraz Zespół Śpiewaczy Wręczynki z Wręczycy Wiel-
kiej. Nie zabrakło Zespołu Śpiewaczy Klepisko czy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. Z gminy Niegowa przyjechał Te-
atr Straszydło, a z Olsztyna - Zespół Folklorystyczny z Turowa. 
Kruszynę reprezentował Zespół wokalny Ale! Babki, z kolei Lelów 
Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej. 

Trwa gruntowna modernizacja budynku przy ulicy Harcerskiej 
4a. W odrestaurowanych pomieszczeniach powstanie Centrum 
Integracji i Aktywności Społecznej.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Batorex z Krzepic. Pod-
pisana przez władze gminy na początku kwietnia umowa zakła-
da, że wszelkie prace budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie 
obiektu zakończą się w połowie września. Uporządkowany ma 
być również przylegający teren. Inwestycja pochłonie 1,7 mln zł. 
Część tych środków pokryją fundusze unijne. Gmina pozyskała 
bowiem na ten projekt 663 tys. zł.

W efekcie przebudowy do użytku oddane zostanie 267 m2 po-
wierzchni, na której prowadzona będzie działalność o charakte-
rze edukacyjnym. Głównie z myślą o osobach bezrobotnych czy 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Staże 
i praktyki, jak również indywidualne programy zatrudnienia so-
cjalnego mają zwiększać ich potencjał rozwojowy, podnosić kwa-
lifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy.

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

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

- Sąd wymierza karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz 
karę dwóch lat ograniczenia wolności, zobowiązując jednocześnie 
oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy 
na cele społeczne w wymiarze dwudziestu godzin miesięcznie - 
mówiła podczas ogłoszenia wyroku sędzia Magdalena Bielecka.

Były duchowny ma trzyletni zakaz zbliżania się oraz kontaktowa-
nia z pokrzywdzoną. Dożywotnio sąd zakazał mu także jakiejkol-
wiek formy pracy związanej z wychowywaniem, edukacją i opieką 
nad  małoletnimi. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacji nie wyklu-
cza zarówno adwokat Marka C., jak i prokurator, który dla pedofi-
la wnioskował o wyższy wymiar kary.

- Natomiast z Dąbrowy Zielonej przyjechał Zespół Śpiewaczy Li-
powianki oraz Zespół Śpiewaczy Dąbrowianki. Z Kamienica Pol-
ska - Zespół Folklorystyczny „Kamienica”, z Przyrowa - Zespół 
Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”, a Poczesną reprezentował Ze-
spół Folklorystyczny „Wrzosowianie”. Gminę Janów - Zespół Folk-
lorystyczny Janowianie. Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemia Kłobucka ze spektaklem „Noc Kupały” - informuje 
Monika Kosielak z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstocho-
wie, organizatora imprezy.

Festiwalowi jak co roku towarzyszył konkurs „Legendy Jury” oraz 
dwa konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. Gwiazdą wy-
darzenia był zespół Rzoz, który łączy muzykę rockową z poezją 
góralską. Podczas występu poza skrzypcami, perkusją i gitarami 
grupa wykorzystywała również dudy podhalańskie, drumlę i pisz-
czałki.



ŚWIETNA POGODA, MOC ATRAKCJI I TŁUMY MIESZKAŃCÓW. 
NIEZWYKLE UDANE DNI KŁOBUCKA
W przedostatni weekend czerwca mieszkańcy miasta i okolicz-
nych miejscowości bawili się na Dniach Kłobucka. Dwudniowe 
świętowanie nasycone było nie tylko występami topowych pol-
skich artystów, ale również tych lokalnych.

Przedsmakiem wydarzenia było wystawienie w Miejskim Ośrod-
ku Kultury spektaklu „Śmiech to nie grzech” przygotowany przez 
Teatr aMOK, pod kierunkiem Beaty Górskiej-Cieślińskiej. Areną 
kolejnych wydarzeń był już rynek w Kłobucku. W sobotnie popo-
łudnie jako pierwsza pojawiła się Orkiestra Dęta z Kamyka oraz 
działające na co dzień przy MOK-u grupy. W międzyczasie był 
pokaz sokolniczy, któremu na scenie towarzyszył występ sygna-
listów myśliwskich. Muzycznymi gwiazdami były w ten dzień El 
Pank El, Jamal oraz Czadomen, czyli najpierw było ostro i rocko-
wo. Później szczelnie wypełniającą rynek publicznością zakołysa-
ły rytmy reggae, a zwieńczenie wieczoru zdecydowanie przybrało 
już formę dobrej dyskoteki.

Dobry klimat imprezy przeniósł się i na kolejny dzień. Pośród 
wesołego miasteczka dla najmłodszych mieszkańców, wszech-
obecnej gastronomii, stoisk wystawienniczych i licznych atrakcji 
sportowych i rekreacyjnych czas umilali i prezentowali swoje nie-
tuzinkowe umiejętności lokalni artyści. Enter Praise z kolei zrobił 
świetny support przed zespołem Poparzeni Kawą Trzy.

- Mimo bardzo wysokiej temperatury Dni Kłobucka zgromadziły 
tłumy i porwały do zabawy. Dziękujemy za obecność i zapraszamy 
za rok – cieszy się Olga Skwara, dyrektor MOK-u i główna koor-
dynatorka całego przedsięwzięcia.

Piotr Biernacki, fot. Krzysztof Świtalski
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CZĘSTOCHOWSKIE CZY ŚLĄSKIE?
RADNI Z KRZEPIC W MENTALNYM ROZKROKU

BYŁO 9,7 ZŁOTEGO, JEST 19 ZŁOTYCH.
W KRZEPICACH ZA ŚMIECI DROŻEJ O NIEMAL STO PROCENT

     NIE MA CHĘTNYCH NA KASĘ? 
GMINA UNIEWAŻNIA PRZETARGI

Trzy miesiące temu radni z Krzepic przyjęli stanowisko, w któ-
rym opowiedzieli się za przywróceniem na administracyjną 
mapę kraju województwa częstochowskiego. Pod koniec czerw-
ca z kolei zgłosili akces gminy do Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów.

W kwietniowej manifestacji rajcy wyrazili dość mocne przekona-
nie, że powrót województwa częstochowskiego będzie impulsem 
do lepszego rozwoju całego regionu, w czym ma pomóc bezpo-
średni, niezależny od śląskiego, dostęp do środków zewnętrznych. 
Uważali ponadto, że samodzielność administracyjna regionu spo-
woduje większe zainteresowanie lokowaniem na tym terytorium 
swoich biznesów przez potencjalnych inwestorów. Zobowiązali 
ponadto burmistrza Kotynię do przekazania tegoż stanowiska 
wszystkim osobom i instytucjom, które mogą mieć jakikolwiek 
głos decyzyjny w powyższej sprawie.

Uchwalę o przystąpieniu do ŚZGiP podjęto natomiast na sesji 25 
czerwca. Stowarzyszenie jest największą regionalną organizacją 
samorządową w kraju. Zrzesza ponad 134 gminy i powiaty z wo-

Podczas czerwcowej sesji krzepiccy radni pochylili się nad 
uchwałą w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za zagospo-
darowanie i odbiór odpadów komunalnych. Z propozycji, która 
została przedstawiona do przegłosowania przebija jeden wnio-
sek – dużo drożej.

Do tej pory na konto urzędu, przynajmniej w teorii, wpływało 
9,7 zł od każdego mieszkańca w przypadku, kiedy śmieci zbie-
rane i odbierane są w sposób selektywny. Za niesegregowane, 
w czerwcu ubiegłego roku, określono stawkę na poziomie 25 zł 
od głowy.

Od lipca szykują się jednak znaczne podwyżki. Radni zaakcep-
towali przedstawiony im projekt uchwały. A z niej możemy się 
dowiedzieć, że podatek wzrośnie od mieszkańca o 9,3 zł, czyli 

Władze Krzepic nie mają ostatnio szczęścia. Nie dość, że 
w czerwcu nie odbył się tradycyjny Bieg Krzepkich, bo nie było 
chętnych do jego organizacji, to na orbicie codziennych spraw 
wyłoniły się kolejne problemy. Cenę za odbiór śmieci musiano 
wywindować do poziomu 19 zł od osoby, a na dokładkę, na dwa 
ważne dla gminy przetargi nie złożono żadnej oferty. Chodzi 
o zakup wozu dla ochotników w Zajączkach Drugich i przepro-
wadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach.

Na samochód zabezpieczonych jest 760 tys. zł. Tyle, ile mniej wię-
cej kosztują pojazdy ratowniczo-gaśnicze typu średniego. Za taką 
cenę identyczny zakupi gmina Przyrów z powiatu częstochow-
skiego. Jej udało się znaleźć kontrahenta.

Oba samorządy w znakomitej części sfinansują inwestycje ze 
środków zewnętrznych. Uroczyste wręczenie rządowych gwa-
rancji finansowych prezesom straży pożarnych odbyło się bo-
wiem 9 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 
Środki centralne stanowią tylko część montażu finansowego, któ-
ry ma wspomóc doposażenie strażaków w tego typu sprzęt. Do 
zakupów spore kwoty dorzuci również urząd marszałkowski oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. W przypadku Krzepic to łącznie 610 tys. zł. Kolejne 
150 tys. zł przeznaczył ze swej strony tutejszy samorząd.

Na początku lipca ponownie zaproszono firmy do złożenia ofert. 
Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że w skali tylko województwa 
śląskiego wspomnianych promes przyznano aż 43. Moce przero-
bowe wyspecjalizowanych w budowie samochodów strażackich 
przedsiębiorstw mogą być więc mocno nadwyrężone. Oby się 
jednak udało.

O ile unieważnienie pierwszego postępowania na zakup nowego 
wozu dla OSP w Zajączkach Drugich może jeszcze nie spędzać 
snu z powiek burmistrza Krystiana Kotyni, to ogłoszenie po raz 
trzeci procedury na remont pomieszczeń GOK-u taki nie lada 
kłopot może wkrótce stworzyć. Oczywiście, gdyby po raz kolej-
ny nie wyłoniono wykonawcy. Czas bowiem nieubłaganie upływa, 
a zadanie musi być zakończone i rozliczone z końcem tego roku. 
Instytucja otrzymała na nie 177 tys. dofinansowania z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym przypadku problemem mogą być właśnie pieniądze. Za-
bezpieczone w budżecie 273 tys. zł okazało się być mało kuszą-
cą propozycją dla firm budowlanych. W pierwszym przetargu 
co prawda dwaj oferenci się zgłosili, ale jeden nie wpłacił wy-
maganego wadium, a drugi zażądał prawie 350 tys. zł. Przetarg 
unieważniono z uwagi właśnie na zbyt wysoki koszt. Na kolejne 
ogłoszenie nie zareagowała już żadna firma. Wkrótce okaże się 
co przyniesie trzeci.

– Na chwilę obecną zrealizowanie inwestycji jest mocno zagro-
żone. Najczarniejszy scenariusz to oddanie dofinansowania i nie 
zrealizowanie remontu wnętrza budynku GOK-u – snuje ponurą 
wizję na swoim profilu facebook’owym Rafał Balcerzak, miejski 
radny.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

jewództwa śląskiego. W marcu dołączyła do niego pobliska Wrę-
czyca Wielka.

Powstało ponad ćwierć wieku temu. Główną jego misją jest praca 
na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, a inspirowa-
ne inicjatywy mają na celu rozwój regionu poprzez integrowanie 
śląskich samorządów oraz wspieranie i promocję lokalnej samo-
rządności. Zrzeszenie kształtuje wspólną politykę, lobbuje i re-
prezentuje interesy samorządów lokalnych oraz działa na rzecz 
rozwoju gospodarczego gmin i powiatów. Poprzez informowanie, 
profesjonalne szkolenia i doradztwo w dziedzinie polityk i progra-
mów europejskich organizacja dąży do upowszechniania modelo-
wych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania.

Zwyciężył brak wiary w ideę odtworzenia częstochowskiego czy 
doraźny pragmatyzm? Oczywiście, rzec można, że jedno działa-
nie nie przeczy drugiemu. Zrzeszonych w organizacji jest prze-
cież wiele gmin z regionu. Dopóki jesteśmy w śląskim, to warto 
więc mocniej i tu zakotwiczyć. Czy taki schemat myślowy kiero-
wał krzepiczanami? Trudno dywagować. Tym niemniej, korzyści 
dla gminy mogą być wymierne. Jednakże niewielkie odstępstwo 
czasowe pomiędzy obiema deklaracjami jest co najmniej zastana-
wiające.

do poziomu 19 zł w przypadku odpadów posegregowanych. Ci, 
którzy nie zadeklarują selektywnej zbiórki zapłacą 38 zł. To 13 zł 
więcej niż obecnie.

Jak podwyżki argumentują urzędnicy? Twierdzą, że przy dotych-
czasowych wpływach pieniędzy nie wystarczy na pokrycie wy-
datków w tym roku. Określenie nowych poziomów danin miało 
być poprzedzone szczegółowymi analizami obecnych kosztów 
funkcjonowania całego systemu.

– W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu za-
pewnienia wystarczających do samofinansowania się systemu 
środków finansowych w roku 2019 i 2020, konieczne jest zwięk-
szenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Tak znaczne zróżnicowanie i zwiększenie stawki w przypadku 
odpadów zbieranych nieselektywnie ma być motywujące i stano-
wić zachętę do podjęcia trudu segregacji odpadów przez miesz-
kańców – można wyczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.



ARTYŚCI Z OSTRÓW NAD OKSZĄ I MIEDŹNA 
NAJLEPSI W PRZEGLĄDZIE ORKIESTR

Jedenaście reprezentacji wzięło udział w tegorocznej edycji Po-
wiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, jaki 9 czerwca odbył się 
w gminie Popów. Jury oceniało je w dwóch kategoriach.

Wydarzenie rozpoczął przemarsz muzyków, który ruszył sprzed 
budynku kościoła pw. św. Andrzeja w Wąsoszu Górnym, by fi-
nalnie dotrzeć na Kalwarię Wąsoską. Przegląd zainaugurowało 
wspólne wykonanie utworu „Orkiestry dęte”. Pod kierownictwem 
kapelmistrza Miłosza Janika odegrały go reprezentacje Krzepic, 
Lipia, Miedźna, Ostrów nad Okszą, Panek, Przystajni, Starokrze-
pic, Wręczycy Wielkiej, Zajączków Pierwszych oraz Złochowic.

– Jury dokonało oceny w kategoriach przemarsz i występ sce-
niczny. W tej pierwszej punktowano brzmienie orkiestry w mar-
szu, równość kroku, a także tempo. Z kolei w drugiej z kategorii 
brano pod uwagę między innymi dobór repertuaru, interpretację, 
dynamikę, tempo i rytm – informuje Henryk Kiepura, starosta 
kłobucki i główny organizator imprezy.

Pierwsze miejsce i puchar starosty za przemarsz zdobyła drużyna 
z Ostrów nad Okszą. Tuż za nimi na podium uplasowała się Mło-
dzieżowa Orkiestra OSP Zajączki Pierwsze, w której ręce trafił 
puchar włodarza Popowa. Trzecie miejsce i puchar prezesa Za-
rządu Powiatowego Związku OSP RP przypadł z kolei muzykom 
Orkiestry Dętej Gminy Przystajń. Jurorzy przyznali także wyróż-

Adrian Biel, fot. Shutterstock
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nienie dla Natalii Cukier, tamburmajor Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP Zajączki Pierwsze.

– Za umiejętności, dyscyplinę i konsekwencję w prowadzeniu or-
kiestry – relacjonuje starosta.

Puchar z rąk Kiepury odebrała także ekipa z Miedźna. W kategorii 
występ sceniczny to właśnie ci artyści okazali się bezkonkuren-
cyjni. Drugą lokatę zajęła drużyna z Lipia, a trzecią – orkiestra 
z Krzepic. Oczywiście i w tej kategorii jury przyznało wyróżnie-
nia. Powędrowały one do Orkiestry Dętej Gminy Przystajń, jak 
tłumaczono – za dobór repertuaru do możliwości wykonawczych 
orkiestry oraz do Młodzieżowej Orkiestry OSP Zajączki Pierwsze 
– za dojrzały styl i piękne brzmienie.

Organizatorzy uhonorowali też Emilię Garus z Przystajni oraz 
Jana Kukułkę z Ostrów nad Okszą. Odpowiednio jako najmłodsze-
go i najstarszego uczestnika przeglądu. Swoją nagrodę przyznała 
także publiczność. W jej opinii, na miano najlepszej orkiestry tego 
przeglądu zasłużyła reprezentacja Krzepic. Jurorzy, za wysoki po-
ziom instrumentalny stanowiący inspirację dla członków orkie-
stry, wyróżnili również kapelmistrza Wojciecha Pompkę.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, publikacje 
książkowe, nagrody finansowe, pamiątkowe czeki i statuetki. Do 
rąk laureatów przeglądu trafiły natomiast okazałe puchary.

22-letni kierowca mazdy doprowadził do czołowego zderzenia 
z toyotą. Badanie wykazało, że sprawca kolizji miał we krwi po-
nad dwa promile alkoholu. 

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę czerwca w ciągu ulicy 
Częstochowskiej w Miedźnie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze 
kłobuckiej drogówki ustalili, iż na łuku drogi, jadący w kierunku 
Kamyka 22-letni kierujący mazdą stracił panowanie nad pojaz-
dem, przejechał przez oś jezdni i doprowadził do czołowego zde-
rzenia z nadjeżdżającą z naprzeciwka toyotą. 

W trakcie przeprowadzonych czynności okazało się, że młody 
mieszkaniec gminy Miedźno znajdował się pod wpływem alko-
holu. W jego organizmie buzowały ponad dwa promile alkoholu. 
W wyniku jego głupoty obrażeń ciała doznała pasażerka toyoty, 
która trafiła do szpitala. Kierujący toyotą 34-letni mieszkaniec 
Wrocławia był trzeźwy.

Sprawą 22-latka zajmują się teraz kłobuccy kryminalni. Zatrzy-
mano mu prawo jazdy, musi się także liczyć z tym, że usłyszy za-
rzuty, a o jego dalszym losie zadecyduje prokuratura i sąd. Za brak 
pomyślunku grozi mu kara grzywny, zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, a nawet kilka lat więzienia.

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

WYPIŁ, WSIADŁ ZA KÓŁKO 
I SPOWODOWAŁ WYPADEK. 
CZY PÓJDZIE SIEDZIEĆ?
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SPÓŁKA TAJEMNIC PEŁNA. PREZES MASKPOLU 
ODPOWIADA TAK, BY NIC NIE POWIEDZIEĆ

Ile kosztowała figura Michała Archanioła, którą kierownictwo 
znajdującej się w poważnych tarapatach spółki z Konieczek, 
postawiło jakiś czas temu przed wejściem do swojej siedziby? 
Podobnie jak i w innych kwestiach prezes Maskpolu przekonu-
je, że to tajemnica. – Powoli kończą się nam możliwości inter-
wencji. O zbadanie sprawy poprosiliśmy Najwyższą Izbę Kon-
troli – mówi posłanka Izabela Leszczyna, do której zwrócili się 
przerażeni skalą niegospodarności pracownicy.

Na początku roku Izabela Leszczyna wystosowała interpelację do 
premiera, w której pytała o kondycję finansową największego pra-
codawcy w powiecie kłobuckim. Parlamentarzystkę interesowało 
jak zmieniała się struktura zatrudnienia na przestrzeni minionej 
dekady, a także czy należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej fir-
ma transferowała pieniądze do innych podmiotów? Leszczyna 
dociekała też, ile firma zapłaciła za zamówienie i montaż figury 
Michała Archanioła?

Trzy miesiące później, Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej odpisał posłance, iż informa-
cje wymienione w interpelacji stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa. W odpowiedzi na jednozdaniową odpowiedź wiceministra, 
Izabela Leszczyna zwołała w Częstochowie konferencję prasową. 
Zaprosiła na nią Tomasza Siemoniaka, niegdyś byłego wicepre-
miera i szefa resortu obrony, a obecnie jej sąsiada z parlamen-
tarnych ław.

– Nie chcemy znać tajemnic wojskowych, chcemy tylko wiedzieć 
czy ta spółka jest dobrze zarządzana, bo z informacji od pracow-
ników i z lektury sprawozdań finansowych wiemy, że dzieje się 
tam bardzo źle – przekonywali oboje informując jednocześnie, iż 
w ramach kontroli poselskiej złożyli pismo z pytaniami do Adama 
Ogrodnika, obecnego szefa Maskpolu.

Mniej więcej w połowie kwietnia prezes wspomnianej spółki usto-
sunkował się do wspomnianej korespondencji. Kilka tygodni temu 
redakcja dotarła do kopii tego pisma. Jego lektura nie przynosi 

46-letni mieszkaniec Panek postanowił odebrać sobie życie. 
W sąsiadującym z posesją budynku gospodarczym zamontował 
sznur, stanął na krześle i założył pętle na szyję. Plany niedoszłe-
go samobójcy udaremnili zaalarmowani przez rodzinę despera-
ta policjanci.

Pod koniec czerwca oficer dyżurny krzepickiego komisariatu 
odebrał telefon. Z nerwowej relacji jaką przekazał mu rozmówca 
po drugiej stronie można było usłyszeć, iż mieszkający w gminie 
Panki 46-latek zmierza targnąć się na własne życie. Z informacji 
od najbliższych wynikało, że mężczyzna wszedł do stodoły, stanął 
na krześle z zawiązanym na szyi sznurem i nie chciał z nikim roz-
mawiać. Czekał. 

Na swoje szczęście doczekał się szybkiej reakcji mundurowych 
z Krzepic, którzy wspierani przez dwóch dzielnicowych z Kło-
bucka niemalże błyskawicznie pojawili się u wrót stodoły. Próby 
przekonania zdesperowanego mężczyzny, by porzucił swe su-
icydalne plany nie przynosiły jednak efektu. Targany emocjami 
46-latek nie zamierzał zrezygnować z pomysłu na przedwczesne 
rozstanie się z życiem doczesnym. W pewnym momencie zażą-
dał, by wszyscy opuścili przybytek. 

Przełom nastąpił w chwili, gdy mężczyzna sięgnął po znajdujący 
się w kieszeni spodni smartfon. Trudno spekulować z kim chciał 
przeprowadzić ostatnią rozmowę. Niemniej jednak mieszkaniec 
Panek uznał chyba, że z zawieszoną na szyi pętlą telefonowa-
nie będzie dość niewygodne. Wyswobodził się ze sznura, co też 
skwapliwie wykorzystał jeden z funkcjonariuszy, który wcześniej 
niezauważony z ukrycia obserwował rozgrywający się w stodole 
dramat. Przeskoczył murek i dobiegł do desperata. 

Uratowany mężczyzna najbliższe tygodnie spędzi pod opieką le-
karzy specjalistów.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać 
z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 800 70 2222 ca-
łodobowego Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psy-
chicznego.Adrian Biel, fot. Shutterstock

Adrian Biel, fot. Pixabay

jednak żadnych odpowiedzi na pytania postawione przez Izabelę 
Leszczynę i jej klubowego kolegę. Co próbowali ustalić parlamen-
tarzyści? Choćby to, jaki był wynik audytów, które Maskpol prze-
prowadził w latach 2017-2018 i po co właściwie je zlecał?

– Ich celem było zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjal-
nych ryzyk i zagrożeń w działalności. Informacje o wynikach 
audytów oraz warunkach umów na ich przeprowadzenie stano-
wią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z tych również względów nie 
podajemy informacji na temat podmiotów przeprowadzających 
audyty, a także kosztów poniesionych w związku z tym – odpisał 
Ogrodnik.

Według prezesa tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi także infor-
macja na temat kosztów przeprowadzonego remontu biurowca 
i zakupu samochodów. Adam Ogrodnik nie chciał podzielić się 
również wiedzą z zakresu terminów realizowanych zamówień. 
W jego opinii tajemnicę stanowią także informacje dotyczące ro-
tacji pracowników.

– Tę odpowiedź, a właściwie jej brak, odczytuję jako arogancję 
władzy i lekceważenie Polaków, a przede wszystkim pracowni-
ków spółki. To PiS nią dzisiaj zarządza i tym samym odpowiada za 
skandaliczne nieprawidłowości w Maskpolu. W pytaniach pomi-
nęłam kwestie obyczajowe, chociaż o tych też jest głośno w ca-
łej gminie. Kluczowe jest jedno pytanie. Skoro spółka nie ma nic 
do ukrycia, to dlaczego zasłania się tajemnicą zamiast pochwalić 
sukcesami? – mówi proszona o komentarz Leszczyna.

Jak przekonuje posłanka, powoli kończą się możliwości inter-
wencji. Wspólnie z byłym wicepremierem wysłała wniosek do 
Najwyższej Izby Kontroli, by ta zbadała sprawę. Parlamentarzyści 
złożyli też pytanie w sprawie bieżącej, by minister obrony musiał 
odpowiedzieć z mównicy sejmowej co dzieje się w Maskpolu?

– Pracowników mogę prosić tylko o cierpliwość. Jestem głęboko 
przekonana, że po jesiennych wyborach będziemy mogli przy-
wrócić profesjonalny, niezależny od polityków, zarząd w spółce 
i wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości. Deklaruję to dziś z pełną 
mocą – przekonuje Izabela Leszczyna.

CHCIAŁ SIĘ POWIESIĆ 
W STODOLE. URATOWALI 
GO POLICJANCI I JEGO 
WŁASNY SMARTFON



Z PONAD SETKĄ NA LICZ-
NIKU GNAŁ PRZEZ GMINĘ

HANDLOWAŁA LEWYM 
TYTONIEM. TERAZ DA JEJ 
POPALIĆ PROKURATOR

Kilkanaście minut trwał policyjny pościg za kierowcą, który 
nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna stracił na 
kwartał prawo jazdy, dostał mandat i punkty karne. Grozi mu 
pięć lat więzienia.

Spokojne popołudnie policjantów z kłobuckiej drogówki, któ-
rym dzień w pracy radośnie upływał na kontroli prędkości 
w okolicy ulicy Reymonta w Kamyku, zakłócił 23-letni kierowca 
audi. Swój pojazd, w terenie zabudowanym, młodzieniec pro-
wadził z prędkością sięgającą 116 km/h. 

Policjanci podjęli próbę zatrzymania drogowego pirata. Kie-
rowca najpierw zwolnił, a następnie mijając patrol gwałtownie 
przyspieszył i odjechał w kierunku Kłobucka. Funkcjonariusze 
ruszyli w pościg w międzyczasie przekazując oficerowi dyżur-
nemu szczegóły zajścia. 

Finalnie 23-latek został zatrzymany w Wręczycy Wielkiej przez 
policjantów z tamtejszego komisariatu. Ułańska fantazja za-
skutkowała utratą prawa jazdy na trzy miesiące, uszczupleniem 
portfela na kwotę 500 zł i dziesięcioma puntami karnymi. Kie-
rowca stanie także przed sądem. Za zlekceważenie polecenia 
zatrzymania się do kontroli drogowej grozi pięć lat więzienia.

Funkcjonariusze kłobuckiej komendy zajmujący się zwalcza-
niem przestępstw gospodarczych przejęli przesyłkę, w której 
znajdowało się kilka kilogramów nielegalnego tytoniu. Orga-
nizatorka całego procederu do szmuglowania kontrabandy 
wykorzystywała firmę spedycyjną, a za punkt przerzutowy 
służył lokalny spożywczak.

60-letnia mieszkanka gminy Wręczyca Wielka postanowiła 
podreperować domowy budżet. Po analizie potrzeb lokalnego 
rynku przedsiębiorcza kobieta doszła do wniosku, że postawi 
na branżę tytoniową. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, 
gdyby nie fakt, iż jej biznesowa działalność nie była do końca 
legalna. Seniorka wprowadzała bowiem do obrotu gospodar-
czego papierosy bez polskich znaków akcyzowych.

O ile państwu nie przeszkadza, że obywatel pali i truje się przy 
okazji na potęgę, o tyle problematyczna staje się sytuacja, 
w której próbuje on uszczuplić dochody tegoż państwa han-
dlując lewizną zza wschodniej granicy. W konsekwencji biz-
nesowa aktywność 60-latki spotkała się ze stanowczą reakcją 
organów publicznych. Do mieszkanki gminy zapukała policja. 
Wcześniej funkcjonariusze z Kłobucka przechwycili paczkę za-
wierającą ponad pięć kilogramów tytoniu.

Z ustaleń jakie poczynili policjanci wynikało, że nielegalny ty-
toń dostarczany był do sklepu spożywczego przez firmę re-
alizującą usługi kurierskie. W trakcie śledztwa okazało się, że 
kobieta prawo łamała od dłuższego czasu. Zebrany materiał 
dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanej zarzutów 
związanych ze stratą jaką poniósł skarb państwa w wyniku 
uszczuplenia podatku akcyzowego na ponad 87 tys. zł. Kobiecie 
grozi kara grzywny i nawet kilka lat więzienia.

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

  WRĘCZYCA WIELKA   WRĘCZYCA WIELKA

WYMIENIĄ OŚWIETLENIE 
ULICZNE

Ponad 450 tys. zł będzie kosztowała realizacja pierwszego 
etapu wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

We właśnie zakończonym przetargu wyłoniono wykonawcę. Za 
prace odpowiedzialna będzie firma Electronic Control System 
S.A. z Balic. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z harmono-
gramem zakończenie robót planowane na połowę listopada.

Co zostanie zrobionych za te pieniądze? Firma zdemontuje 
391 obecnie służących opraw oświetleniowych, a w ich miejsce 
wstawi nowe, energooszczędne, już w technologii LED o mocy 
od 28W do 88W. Oprawy mają zostać ponadto zaprogramowa-
ne o dobową, autonomiczną redukcję mocy.

Piotr Biernacki

  LIPIE

OGŁOSILI PRZETARG NA 
REMONT BYŁEJ SZKOŁY 
W KLEŚNISKACH

Gmina Lipie rusza z realizacją projektu, który ma tchnąć 
w budynek po byłej szkole nowe życie. Właśnie ogłoszono 
przetarg na to zadanie. Zainteresowani wykonawcy mogą 
składać oferty do 22 lipca.

Ma tam powstać jedenaście mieszkań socjalnych. Zmiana funk-
cji budynku, z przeznaczeniem na cele bytowe dla osób wy-
kluczonych społecznie, stanie się możliwa dzięki pozyskaniu 
przez samorząd funduszy unijnych na powyższy cel. Prognozo-
wane koszty mają sięgnąć prawie 2,4 mln zł, ale gmina ze swojej 
strony dorzuci tylko 5 proc. tej wartości, czyli około 160 tys. zł. 
W nowym budynku ma zamieszkać około pięćdziesięciu osób.

Piotr Biernacki

  LIPIE

ZAPŁACĄ ZA PRĄD 825 
TYSIĘCY ZŁOTYCH

Pod koniec czerwca tutejsi urzędnicy wybrali dostawcę ener-
gii elektrycznej dla obiektów, jednostek organizacyjnych 
oraz na potrzeby ulicznego oświetlenia na terenie gminy 
przez najbliższy rok.

W ogłoszonym przetargu złożonych zostało pięć ofert. Decy-
dowało wyłącznie kryterium ceny, a tę najkorzystniejszą za-
proponowała firma Elektra S.A. z Warszawy. Wartość kontraktu 
opiewa na sumę 825 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

  POPÓW
W GMINACH

15

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

„BOCAR” DOSTARCZY 
NOWY SAMOCHÓD DLA 
OSP W OPATOWIE?

Wszystko wskazuje na to, że działające w Korwinowie, w gmi-
nie Poczesna, przedsiębiorstwo „Bocar” dostarczy nowy sa-
mochód dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opato-
wie.

5 lipca opatowscy urzędnicy otworzyli oferty w przetargu na 
zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, z napędem na 
cztery koła oraz z kompletnym wyposażeniem. W postępowa-
niu wpłynęła tylko jedna oferta. Wszystko jednak wskazuje na 
to, że władze gminy podpiszą z tą firmą umowę. Zapropono-
wana cena mieściła się bowiem w puli środków, jakie samorząd 
ma zabezpieczone na ten cel, czyli 760 tys. zł. Znaczna część 
pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych.

Oferta podczęstochowskiej firmy opiewa na kwotę 759.894 zł.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

  OPATÓW

ROLNICY MOGĄ WYSTĄ-
PIĆ O ODSZKODOWANIA

Opatowscy urzędnicy przyjmują wnioski, które mają pomóc 
rolnikom w oszacowaniu strat w uprawach. To w związku 
z suszą, która te niepowetowane szkody wyrządziła.

O odszkodowania można wystąpić do upraw zbóż jarych, zbóż 
ozimych, rzepaku i rzepiku oraz krzewów owocowych. Oceny 
skali zniszczeń dokona powołana komisja.

- Warunkiem przystąpienia przez komisję do oszacowania 
strat jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i po-
twierdzenie szkód w uprawach przed ich zbiorem lub likwida-
cją oraz złożenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. 
Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć również ko-
pie wniosku o przyznanie płatności obszarowych za 2019 rok 
– informuje urząd.

Wspomniany wniosek powinien zawierać dane o wszystkich 
uprawach, również tych, w których nie wystąpiły szkody. W ta-
kim wypadku należy wpisać w rubryce „0”.

- Dane dotyczące podanych przez rolnika upraw powinny być 
zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty obszaro-
we, złożonym do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – dodają w komunikacie.

Formularze dokumentów można pobrać ze strony interneto-
wej gminy lub otrzymać bezpośrednio w urzędzie. Składać je 
należy natomiast w pokoju nr 17.

Piotr Biernacki

  OPATÓW



REKLAMA

2 powiaty, 25 gmin
łączny nakład 30.000 egzemplarzy

najtańsza reklama

po szczegóły napisz: reklama@wpowiecie.pl
lub zadzwoń: 500 600 401

reklama u nas to koszt
zaledwie 100 złotych

8,5 cm_

13 cm


