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ROBERT NOWAK: CHCEMY PRACOWAĆ
I PRODUKOWAĆ. PROPONOWANE
ROZWIĄZANIA POGRĄŻYŁYBY CAŁE
POLSKIE ROLNICTWO

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

Z Robertem Nowakiem, włodarzem Przyrowa, a jednocześnie 
członkiem zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, rozmawiamy o 
aktualnych problemach polskiego rolnictwa oraz tym, dlaczego śro-
dowisko protestuje i sprzeciwia się głośnej ostatnio ustawie, tzw. 
piątce dla zwierząt?

Panie wójcie, spotykamy się, by porozmawiać tym razem nie 
tyle wprost o samej gminie Przyrów, ale o rolnictwie i wyda-
rzeniach ostatniego miesiąca, związanych z uchwaleniem usta-
wy, tzw. piątki dla zwierząt lub jak również się mówi „piątki 
Kaczyńskiego”. Jest pan członkiem zarządu Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, liczącej się w kraju branżowej organizacji, prowadzi 

pan również własne gospodarstwo rolne. Które zapisy wspo-
mnianej ustawy budziły według pana największe kontrowersje?

Zaproponowana ustawa mieszała, moim zdaniem, zbyt wiele wąt-
ków. My, jako rolnicy, jako środowisko rolnicze, absolutnie nie 
jesteśmy przeciwko poprawianiu dobrostanu zwierząt. A wręcz 
odwrotnie. Każdy rolnik wie, że jego zwierzę musi być zdrowe, 
dobrze wykarmione i pod stałą opieką weterynaryjną, bo wtedy 
przynosi najlepsze efekty gospodarskie, jak i już te typowo eko-
nomiczne. W każdym gospodarstwie hodującym zwierzęta lekarz 
weterynarii jest kilka, jeżeli nie kilkanaście razy w roku. Taki le-
karz ma doskonały wgląd w to, jak są traktowane zwierzęta w go-
spodarstwie i czy tam się dzieje coś złego, czy nie.

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 10(30)/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

ROBERT NOWAK: CHCEMY PRACOWAĆ I PRODUKOWAĆ.
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA POGRĄŻĄ CAŁE POLSKIE ROLNICTWO

W protestach chodziło ponadto o dwie kwestie. O propozycję 
wprowadzenia zakazu uboju rytualnego oraz de facto likwidację 
przemysłu futrzarskiego.

Może pan przedstawić szerzej te aspekty?

W ustawie zostało zapisane, że ubój rytualny będzie się ograni-
czał do zaspokojenia wyłącznie potrzeb środowisk religijnych w 
naszym kraju. Musimy mieć świadomość tego, że ponad 50 proc. 
uboju drobiu to jest ubój rytualny. Ten produkt w takich ilościach 
jest eksportowany poza granice Polski. Podobnie jest z wołowiną, 
gdzie eksportujemy 80 proc. krajowej produkcji, głównie do kra-
jów muzułmańskich. Tak się składa, że w naszym kraju wołowiny 
spożywamy mało. To kwestia przyzwyczajenia kulinarnego, ale i 
pewnie ceny. To mięso nie należy do najtańszych. Z kolei szeroko 
rozumiany przemysł futrzarski to także duża skala eksportu, ale 
i problem zagospodarowania dużej ilości odpadów poubojowych. 
W momencie, kiedy te odpady poubojowe są zjadane przez zwie-
rzęta futerkowe, zdejmują z rynku część tych odpadów. Gdyby ta 
dziedzina przestała funkcjonować, problem utylizacji takich od-
padów wpłynąłby wprost na ceny produktów w sklepach. Szacuje 
się, że te koszty mogłyby sięgnąć nawet miliarda złotych. Ktoś 
zawsze musi ponieść cenę, a w sposób pośredni płacą za to za-
wsze konsumenci.

Rolnicy twierdzili, że zapaść mogłaby dotknąć wiele innych sek-
torów rolnictwa.

No tak. Mówi się o wołowinie, o drobiu. Trzeba mieć jednak świa-
domość, że przecież zwierzęta muszą coś jeść. Drastyczne ogra-
niczenie produkcji mięsa odbiłoby się również na branży zwią-
zanej z produkcją pasz, ale również i zbóż, gdyż jakaś określona 
ilość partii tych produktów na rynku po prostu nie zostałaby 
skarmiona.

Na etapie procedowania ustawy w Senacie z kilku jej zapisów 
się wycofano jak, chociażby, miesięcznego okresu wejścia jej w 
życie.

Tak, rozwiązania przyjęte w ustawie miały zacząć obowiązywać 
miesiąc po jej wejściu w życie. W przypadku ferm futrzarskich – 

po roku. Tak ta ustawa wyglądała na początku i to było dla nas to-
talne kuriozum. Jak można w ciągu miesiąca pozbawiać kogoś do-
robku całego życia, a nawet całych pokoleń. Nasze gospodarstwa 
to są gospodarstwa rodzinne, które przechodzą z ojca na syna i 
tak naprawdę wielopokoleniowy dorobek życia w ciągu miesiąca 
musiałby przestać funkcjonować. Już nie wspomnę o zobowią-
zaniach jak kredyty czy leasingi za maszyny. To wszystko jest 
bardzo drogie. To trzeba spłacić. Senat troszkę ustawę poprawił, 
wprowadził dłuższe okresy vacatio legis. Rząd poprawkami wy-
cofał się ponadto z zakazu uboju rytualnego w drobiarstwie. Tak 
naprawdę nie jesteśmy już w stanie zrozumieć, o co chodzi? Drób 
można ubijać rytualnie, a woła już nie? Wszystko zależy od tego, 
jaką ostatecznie decyzję podejmie partia rządząca. Zakaz uboju 
rytualnego nie spowoduje, że określone środowiska przestaną ta-
kie mięso jeść. Będą spożywać produkt pozyskiwany w taki sam 
sposób, natomiast swoją uwagę skierują na rynek francuski, nie-
miecki, kanadyjski czy peruwiański, a nie nasz – polski.

Jaki pomysł mają więc środowiska rolnicze, by przekonać par-
lamentarzystów, aby z tego prawodawstwa się wycofano? Cała 
opozycja, poza PSL-em i Konfederacją, głosowała przecież za 
przyjęciem pierwotnej wersji ustawy.

Na tym polegał paradoks tej sytuacji, że opozycja głosowała ra-
zem z partiami rządzącymi i to spowodowało taki wynik. My-
ślę, że nikt, tak naprawdę, nie przemyślał ustawy. Nie była ona 
konsultowana ze środowiskami rolniczymi. Obwieszczono ją na 
konferencji prasowej. O tym, że jest zła, świadczy zachowanie 
byłego ministra rolnictwa, który za swój sprzeciw zapłacił karę 
polityczną w swoim ugrupowaniu. Nowy minister rolnictwa był 
posłem sprawozdawcą tej ustawy, więc nie liczymy na żadne 
wsparcie resortu. Zagadnienia poruszone w ustawie trzeba odło-
żyć i zmierzyć się z nimi za jakiś czas. Zaczynając od rozmów, 
uzgodnień i konsultacji, aby wprowadzać zmiany etapowo. Tak, 
by producenci mogli spokojnie i powoli do nowych wymogów się 
dostosować. Uważamy, że w obecnej sytuacji covidowego kryzy-
su wyrzucanie pieniędzy z budżetu państwa na odszkodowania, 
co do których nikt nawet nie wie na jakich zasadach miałyby być 
wypłacane, jest nieracjonalne. To nie ten moment. Absolutnie nie 
chcemy żadnych odszkodowań. Chcemy pracować i produkować. 
Spotkaliśmy się ponadto z panem prezydentem Andrzejem Dudą. 
Przekonywaliśmy go do tego, by zawetował ustawę w przypad-
ku niekorzystnego dla rolników zakończenia prac legislacyjnych 

w parlamencie. Głównie w tych kwestiach, o których mówiłem 
wcześniej.

Włączyliście się również w wiele dość ostrych protestów, któ-
re odbywały się w całym kraju. Pod posesjami i biurami posłów 
opcji rządzącej wylądowały bele słomy, obornik i zawisły mocne 
przekazem banery. To dość radykalna forma wyrażania nieza-
dowolenia.

Ostatnie wybory prezydenckie, ale i parlamentarne, Prawo i Spra-
wiedliwość wygrało dzięki głosom środowiska rolniczego. Pro-
testy to kwestia zamanifestowania braku akceptacji do sposobu 
wprowadzania takich rozwiązań i niepoważnego potraktowania 
środowisk rolniczych, jeśli chodzi o tak kluczową dla nas ustawę. 
Izba uczestniczyła w tych protestach, nie byliśmy ich organiza-
torami, natomiast protestujące związki zawodowe obierały różne 
formy manifestacji niezadowolenia. Myślę, że czasami forma ra-
dykalna też jest potrzebna, jeżeli rozmowy i apele nie pomagają.

Gdyby ustawa w takim kształcie weszła jednak w życie, to w jaki 
sposób odbiłoby się to na rolnikach z terenu samorządu Przy-
rowa?

Tak się składa, że na terenie gminy mamy i fermę norek i dużą 
fermę drobiu, więc znamy to z autopsji. Ponadto, mamy ponad 
dwa tysiące hektarów trwałych użytków zielonych. Położone na 
torfach, gdzie nic innego nie da się zrobić. Nie urośnie tam ziem-
niak, nie urośnie żyto, nie da się z tego zrobić pola uprawnego. 
Tam muszą być trawy. W związku z tym ta hodowla bydła jest 
na naszym terenie nieodzowna i bardzo potrzebna. Do tej pory 
wszystkie zmiany rynkowe powodowały to, że rolnicy wycofy-
wali się z małych hodowli krów mlecznych, bo po prostu było to 
nieopłacalne. Poprzestawiali się z produkcji mleka na produk-
cję wołowiny. Tym bardziej że państwo wspierało ten kierunek 
i były określone programy finansujące zmianę profilu produkcji. 
Podobnie obecnie dodatkowe środki kieruje się do gospodarstw, 
które wycofują się z hodowli trzody chlewnej ze względu na ASF. 
Zmiany, które zaproponowano są zaprzeczeniem wcześniejszej 
polityki państwa. Proponowane rozwiązania pogrążyłyby całe 
polskie rolnictwo.

Dziękuję za rozmowę.

NA TYSIĄCLECIU TESTUJĄ NA COVID. CENA TO 350 ZŁOTYCH
Przy szpitalu na ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 7 Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie uru-
chomił punkt pobrań drive-thru wymazów na obecność CO-
VID-19. Działa od 1 października.

Zgodnie z intencją dyrekcji placówki, ma on służyć nie tylko pa-
cjentom kierowanym na oddziały, ale i osobom prywatnym, które 
poczują potrzebę takiej właśnie diagnozy. Czynny jest codziennie 
od godz. 7.30 do 14. Wynik testu ma być znany jeszcze tego same-
go dnia, a najpóźniej kolejnego z rana.

– Na miejscu dokonuje się pobrania wymazu z nosogardzieli. Od-
bywa się to przez otwarte okno samochodu lub przy drzwiach 
placówki. Po wymazie próbki trafiają do naszego laboratorium, 
a pacjent jedzie do domu i czeka na wynik – podkreślił Zbigniew 
Bajkowski, dyrektor WSS w Częstochowie podczas konferencji 
otwierającej działalność miejscówki.

O czym trzeba pamiętać, chcąc skorzystać z mobilnego punktu 
pobrań?

– Pacjent powinien zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem oraz 
numer PESEL. Należy również szczególnie pamiętać o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa, tj. założyć maseczkę, w razie 
konieczności kichać w zgięty łokieć oraz zachować odległość 
minimum 2 metrów od innych osób. Osoby, u których zostanie 
stwierdzony wynik pozytywny, potwierdzający obecność koro-
nawirusa, otrzymają taką informację telefonicznie – mówi Paweł 

Piotr Biernacki, fot. Bartłomiej Romanek

Serewko z biura prasowego instytucji.

Cena badania dla pojedynczej osoby to 350 zł. W przypadku grupy 
liczącej co najmniej dwadzieścia jeden osób ustalono ją na pozio-
mie 320 zł od osoby. Z kolei dla grupy co najmniej pięćdziesięciu 
jeden osób – 290 zł od osoby. Czym jest spowodowana takie zróż-

nicowanie cen?

– Cena badania uzależniona jest od liczby osób, jakie, na przykład 
w ramach danego zakładu pracy, będą uczestniczyły w badaniu. 
Z tego powodu dyrekcja podjęła decyzję o zróżnicowaniu cen – 
wyjaśnia Paweł Serewko.
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NAJPIERW LICENCJAT, TERAZ
MAGISTER. ADAM MAŁYSZ
PONOWNIE OBRONIŁ SIĘ
NA CZĘSTOCHOWSKIEJ UCZELNI
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pochwalił 
się świeżo upieczonym absolwentem. Jeden z najwybitniejszych 
polskich sportowców właśnie został magistrem.

Adam Małysz dwa lata temu obronił licencjat. Wówczas studiował 
na kierunku turystyka i rekreacja, a temat jego pracy dotyczył pro-
duktu turystycznego oraz jego promocji na przykładzie rodzinnej 
miejscowości byłego skoczka. 

Po zakończeniu edukacji na studiach pierwszego stopnia, rozpo-
czynając naukę na magisterskich postawił na inny kierunek. Choć 
pozostał na tym samym wydziale Politechniki Częstochowskiej, to 
tym razem zdecydował się na zarządzanie.

Jak udało nam się dowiedzieć, tym razem skupił się na „Nowo-
czesnych metodach zarządzania imprezami sportowymi na przy-
kładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Polsce”. Podob-
nie jak wspomniana wcześniej praca licencjacka, także ta została 
obroniona na ocenę bardzo dobrą.

Adam Małysz ma 42 lata. W trakcie swojej sportowej kariery zdo-
był cztery medale olimpijskie, cztery razy został mistrzem świa-
ta, a także zwycięzcą Pucharu Świata. Po tym jak rozstał się ze 
skokami startował w rajdach samochodowych. Obecnie pracuje 
jako dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji 
norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.

Adrian Biel, fot. Politechnika Częstochowska
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KTO I ILE INWESTOWAŁ W POWIECIE KŁOBUCKIM? 
UKAZAŁ SIĘ NAJNOWSZY RANKING „WSPÓLNOTY”

DUŻE ZMIANY W KURSACH
GTV BUS NA TERENIE
POWIATU KŁOBUCKIEGO

Już od dwudziestu lat, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota” publikuje ranking samorządowych liderów inwestycji. 
Najnowszy obejmuje minione trzy lata budżetowe, od roku 2017 
do 2019. Jak wypadły w nim gminy z powiatu kłobuckiego?

Od 2 listopada przewoźnik modyfikuje połączenia, które świad-
czy na terenie powiatu kłobuckiego. Zawieszenie kilkunastu 
kursów związane jest z obecną sytuacją epidemiologiczną. Zmia-
ny będą obowiązywać do odwołania.

Od poniedziałku ze sporymi zmianami muszą się liczyć przede 
wszystkim mieszkańcy gmin Przystajń, Panki i Wręczycy Wiel-
kiej, którzy korzystają z komercyjnego połączenia z Częstochową. 
Część z nich zostaje zawieszona, a od 8 listopada do odwołania 
firma nie będzie świadczyła niedzielnych kursów na wskazanej 
trasie. Ponadto wszystkie kursy na linii Jezioro – Kłobuck Zagórze 
zostają skrócone do przystanku Kłobuck Rynek.

W dni robocze zawieszone zostają nastepujące połączenia:

- 6.20 Przystajń — Częstochowa
 (podróżni proszeni są o skorzystanie z kursu o godzinie 6.35)

- 6.40 Przystajń — Częstochowa
 (podróżni proszeni są o skorzystanie z kursu o godzinie 6.35)

- 7.10 Częstochowa — Truskolasy
 (podróżni proszeni są o skorzystanie z kursu o godz. 7.35)

- 7.54 Truskolasy — Częstochowa
 (podróżni proszeni są o skorzystanie z kursu o godz. 7.49 z Przystajni)

- 14.40 Częstochowa – Przystajń
 (do dyspozycji podróżnych zostają kursy o godz. 14.15 i 15.15)

- 15.40 Częstochowa – Przystajń
 (do dyspozycji podróżnych zostają kursy o godz. 15.15 i 16.20)

- 6.20 Stany – Przystajń – Wręczyca – Kłobuck Zagórze
 (przyjazd o godz. 7.23)

- 7.23 Kłobuck Zagórze – Hutka
 (przyjazd o godz. 7.38)

- 7.40 Hutka – Kłobuck Zagórze
 (przyjazd o godz. 7.53)

- 13.35 Kłobuck Zagórze – Hutka – Truskolasy
 (przyjazd o godz.13.57)

- 14.05 Truskolasy – Hutka – Kłobuck Zagórze
 (przyjazd o godz.14.22)

- 14.25 Kłobuck Zagórze – Hutka – Truskolasy
 (przyjazd o godz.14.47)

- 14.55 Truskolasy – Hutka – Kłobuck Zagórze
 (przyjazd o godz.15.12)

- 15.25 Kłobuck Zagórze – Hutka – Truskolasy – Przystajń – Stany 
 (przyjazd o godz.16.28)

Od 7 listopada z kolei, przewoźnik zawiesza sobotnie
kursy realizowane o godzinach:

- 6.35 Przystajń – Częstochowa
 (przyjazd o godz. 7.26)

- 7.35 Częstochowa – Przystajń
 (przyjazd o godz. 8.26)

- 8.35 Przystajń – Częstochowa
 (przyjazd o godz. 9.26)

- 10.00 Częstochowa – Przystajń
 (przyjazd o godz. 10.51)

- 11.10 Przystajń – Częstochowa
 (przyjazd o godz. 12.01)

- 12.20 Częstochowa – Przystajń
 (przyjazd o godz. 13.11)

Z pewnymi utrudnieniami muszą się także liczyć mieszkańcy gmi-
ny Konopiska w powiecie częstochowskim. Do zmienionej często-
tliwości kursów, wprowadzonych przez przewoźnika 21 paździer-
nika, od 2 listopada dochodzi również zawieszenia kursu o godz. 
15.20 na linii Częstochowa – Aleksandria. Do dyspozycji podróż-
nych zostaje kurs o godz. 15.40.

- Ubolewamy nad tym, że jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia 
tak dużych cięć, ale zmusza nas do tego obecna sytuacja rynko-
wa i znikoma liczba podróżnych w porównaniu do wcześniejszych 
tygodni. Połączenia zostaną przywrócone tak szybko, jak tylko 
będzie to możliwe z uwagi na istniejące realia i wprowadzone 
obostrzenia w życiu społecznym - komentuje Krzysztof Zubeil, 
właściciel GTV BUS. - Prosimy jednocześnie o śledzenie naszego 
profilu facebook’owego oraz strony internetowej, gdzie na bieżąco 
podajemy komunikaty dotyczące zmian w siatce połączeń. Nie jest 
bowiem wykluczone, że wkrótce pojawią się kolejne - dodaje. 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

Autorzy zestawienia przygotowywanego pod kierunkiem profeso-
ra Pawła Swaniewicza z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla-
ją, że ranking jest jednym z najbardziej przejrzystych zestawień. 
Tworząc go, pod uwagę brana jest całość wydatków inwestycyj-
nych za ubiegłe trzy lata budżetowe. W zastosowanej metodologii 
nakłady danej jednostki samorządu terytorialnego są uśredniane 
i przeliczane „na głowę” każdego mieszkańca. Dlaczego?

– Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, ce-
chują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą 
być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, 
by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – za-
znaczają.

Pośród gmin z terenu powiatu kłobuckiego najlepiej wypadła 
Przystajń, gdzie wydatki per capita sięgnęły 1503,08 zł. Kolejne 
jest Miedźno – 1328,12 zł, dalej Panki – 1151,86 zł i Popów – 1024,60 
zł. Władze gminy Lipie przeznaczały na inwestycje średnio 909,85 
zł, Wręczycy Wielkiej – 776,05 zł, Krzepic – 775,20 zł, Opatowa – 
665,21 zł, a w Kłobucku – 626,99 zł.

Powiat Kłobucki sklasyfikowano natomiast na 102. miejscu wśród 
trzystu trzynastu jednostek tegoż szczebla. Wydatki w majątek 
oscylowały w granicy 227,44 zł „na głowę”.

NA OBWODNICY KRZEPIC PONOWNIE 
DOSZŁO DO WYPADKU
7 października, około godz. 20 na obwodnicy Krzepic znów miał 
miejsce groźny wypadek. W zdarzeniu poszkodowane zostały 
trzy osoby, w tym dwójka małych dzieci.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce funkcjo-
nariuszy policji, 25-letnia kobieta kierująca renault, wjeżdżając na 
drogę krajową 43 z ulicy Dąbrowskiego, która jest jej podporząd-
kowaną, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu jadącemu w kie-
runku Wielunia 64-letniemu mężczyźnie kierującemu volvo. Kie-
rujący byli trzeźwi.

Skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia była konieczność hospitali-
zacji trzech osób.

– Z kobietą podróżowała dwójka dzieci w wieku 6 i 8 lat, które 
z obrażeniami ciała zostały przewiezione do częstochowskiego 
szpitala. Natomiast z mężczyzną podróżowała 64-letnia kobieta, 
która również odniosła obrażenia i została przewieziona do szpi-
tala w Oleśnie – informuje kłobucka policja.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku ustalają kłobuccy 
śledczy pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. W toczą-
cym się postępowaniu zostaną powołani biegli, w tym specjalizują-
cy się w zakresie rekonstrukcji i przebiegu wypadków drogowych.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

KRZEPICE
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5W POWIECIE KŁOBUCKIM

GMINA KŁOBUCK ODKUPI
NIESPRZEDANE CHRYZANTEMY. 
OKWIECĄ GMINNE SKWERY

Władze Kłobucka postanowiły pospieszyć z pomocą przedsię-
biorcom, których podstawowym źródłem utrzymania jest han-
del kwiatami. To pokłosie piątkowej decyzji rządu o zamknięciu 
cmentarzy na Wszystkich Świętych.

- W związku z zamknięciem cmentarzy podjęto decyzję o od-
kupieniu od lokalnych przedsiębiorców, po cenach hurtowych, 
chryzantem w doniczkach, których nie uda się sprzedać. Kwiaty 
pojawią na rondach, skwerach oraz parkach i ozdobią przez resztę 
jesieni całą gminę – brzmi komunikat zamieszczony dzisiaj na pro-
filu facebook’owym urzędu miejskiego.

Wszystkie osoby z terenu gminy Kłobuck zainteresowane taką 
formą wsparcia swojego biznesu proszone są o kontakt telefonicz-
ny z urzędem już od najbliższego poniedziałku 2 listopada. Można 
dzwonić pod numery telefonów – 34 310 01 50 oraz 34 317 23 22.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Funkcjonariusze z komisariatu we Wręczycy Wielkiej ujęli kie-
rowcę, który we wspomnianej miejscowości poruszał się w sta-
nie wielkiego upojenia alkoholowego. Mocno nietrzeźwy był 
również towarzyszący mu pasażer pojazdu.

Do zatrzymania 32-letniego mieszkańca Wręczycy Wielkiej doszło 
6 października. Wcześniej policjanci otrzymali anonimowe zgło-
szenie o mogącym stwarzać zagrożenie pijanym delikwencie, któ-
ry wsiadł za kółko.

– Mundurowi w trakcie patrolu zatrzymali do kontroli kierowcę 
audi, którego opis był zgodny z tym ze zgłoszenia. Doświadczeni 
policjanci od razu podejrzewali, że samochodem może jechać nie-
trzeźwy kierowca. Jednak ich zaskoczenie było spore, gdy w czasie 
pierwszego badania okazało się, że w organizmie mężczyzny stę-
żenie alkoholu wyniosło co najmniej 2.00 mg/l, czyli ponad cztery 
promile. Jest to maksymalna wartość stężenia alkoholu, jaką może 
pokazać urządzenie typu alcosensor – relacjonują stróże prawa 
z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Ja się okazało, w pojeździe znajdowała się jeszcze jedna nietrzeź-
wa osoba. Jednak w porównaniu do kolegi, pasażer wydmuchał 
zaledwie 2,5 promila.

– Sprawą nieodpowiedzialnego kierowcy zajmują się śledczy. 
Mężczyzna usłyszy policyjne zarzuty, a o jego dalszym losie zade-
cyduje prokurator i sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą wy-
soka grzywna, utrata prawa jazdy i kilkuletni zakaz prowadzenia 
pojazdów, a nawet pobyt w więzieniu – przestrzegają miejscowi 
funkcjonariusze.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

KŁOBUCK

NA OSTREJ BANI HULALI AUTEM
PO WRĘCZYCY WIELKIEJ. KIEROWCA 
ZAMKNĄŁ SKALĘ ALKOMATU

WRĘCZYCA WIELKA
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KANALIZACJA W WĄSOSZU
DOLNYM I GÓRNYM JUŻ GOTOWA

POPÓW

W połowie października zakończono realizację budowy kanali-
zacji sanitarnej w Wąsoszu Dolnym oraz Wąsoszu Górnym. 

Na zadanie, które kosztowało samorząd prawie 2,7 mln zł, gmina 
pozyskała 1 mln zł z funduszów unijnych. Końcowy odbiór wyko-
nanych prac nastąpił 14 października.

- Przedsięwzięcie miało na celu podwyższenie standardu i jakości 
życia mieszkańców. Zakres robót obejmował budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej z przyłączami, budowę przepompowni ścieków 
wraz z zasilaniem energetycznym oraz odtworzenie nawierzchni 
– informują gminni urzędnicy z Popowa.

Jak podkreślają, inwestycja była kontynuacją o wiele większego 
projektu budowy sieci sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, 
Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów. Wartość ukoń-
czonego w ubiegłym roku projektu sięgnęła prawie 8,8 mln zł. Nie-
co ponad 3,8 mln zł z tej puli także pokryła Unia Europejska.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Popów

WYPADEK W PRZYSTAJNI. OBAJ W AUTACH TEJ SAMEJ 
MARKI, OBAJ PIJANI I BEZ UPRAWNIEŃ

PRZYSTAJŃ

Nietrzeźwy 26-latek nie udzielił pierwszeństwa przejazdu będą-
cemu także pod wpływem alkoholu 28-latkowi. W konsekwen-
cji doszło do kolizji, w wyniku której młodszy kierowca trafił do 
szpitala. Obydwaj mogą też trafić do więzienia. Poza promilami 
we krwi i pozbawioną odpowiedzialności fantazją połączył ich 
jeszcze brak prawa jazdy.

24 października, w godzinach wieczornych, doszło do niebez-
piecznego zdarzenia w ciągu ulicy Częstochowskiej w Przystajni. 
Kierowca osobowego audi, wyjeżdżając z posesji i próbując włą-
czyć się do ruchu, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i dopro-
wadził do zderzenia z jadącym wspomnianą ulicą kierowcą innego 
audi.

Adrian Biel Po przybyciu na miejsce policji okazało się, że 26-letni mieszka-
niec gminy Przystajń, który doprowadził do kolizji, miał w organi-
zmie ponad 1,7 promila alkoholu. Nietrzeźwy był również starszy 
o dwa lata mieszkaniec gminy Panki, w którego przypadku alkomat 
wskazał wynik o 0,2 promila alkoholu niższy od sprawcy wypadku.

W trakcie dokonanej przez mundurowych kontroli okazało się, że 
obaj nie mają uprawnień pozwalających na kierowanie samocho-
dami. 26-latek z obrażeniami ciała został zabrany do częstochow-
skiego szpitala. Kiedy go opuści musi liczyć się z tym, że, podobnie 
jak drugiemu z kierowców, zostaną mu postawione zarzuty. 

Nieodpowiedzialnym mężczyznom grozi między innymi wysoka 
grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
a nawet kilkuletni pobyt w zakładzie karnym.
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JEST JUŻ PROJEKT CENTRUM 
USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
W PRZYSTAJNI

Władze Przystajni zatwierdziły ostateczną architektoniczną 
wizualizację projektu Centrum Usług Społecznościowych, które 
powstanie w tejże miejscowości.

Sama budowa obiektu na Skwerze Henryka Kluby ma ruszyć na 
wiosnę przyszłego roku. W zamyśle ma on służyć wszystkim 
mieszkańcom gminy, zarówno najmłodszym jak i seniorom. Ma on 
również być przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.

- W obiekcie przewidziano pomieszczenie przeznaczone na klub 
seniora, salę wielofunkcyjną o powierzchni użytkowej powyżej 50 
m², świetlicę środowiskową dla młodzieży czy salę spotkań inte-
gracyjnych, która będzie wykorzystywana także jako sala szkole-
niowa – informuje włodarz gminy.

Realizacja przedsięwzięcia będzie kosztować samorząd około 935 
tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przystajń

PRZYSTAJŃ
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WIELKI SUKCES ZBIÓRKI NA RATOWANIE 
ŻYCIA MALUTKIEJ MIESZKANKI ŁOJEK

W BLACHOWNI ZOSTANIE TYLKO
PORODÓWKA. POZOSTAŁE ODDZIAŁY 
BĘDĄ LECZYĆ CHORYCH NA COVID

7W BLACHOWNI

Udało się zebrać pieniądze na sfinansowanie operacji serca 
dwuletniej Anastazji Purta. Koszt zabiegu w austriackiej kli-
nice, która zgodziła się na jego przeprowadzenie, sięga ponad 
200 tys. zł. Dzięki ofiarności darczyńców zebrano o ponad 100 
tys. zł więcej. Jednak ze względu na nie najlepsze wyniki badań 
dziecka, termin operacji musiał zostać przełożony na połowę 
grudnia.

Ciężką wadę serca dziewczynki zdiagnozowano jeszcze podczas 
badań prenatalnych. Tuż po narodzinach dziecka okazało się, że 
jej przypadłość to znacznie szerszy problem. 

- W ciągu zaledwie pięciu dni nasza córeczka przeszła aż trzy 
operacje ratujące życie. Mostek pozostał otwarty, stan córki był 
tragiczny. Przez tydzień za serce pracowała maszyna — relacjo-
nuje mama Anastazji.

Lekarze polecili rodzicom pożegnać się z dzieckiem. Jednak kil-
ka godzin później nastąpił przełom. Stan dziewczynki wciąż był 

Adrian Biel, fot. Materiały organizatora zbiórki

Od 1 listopada Szpital im. Weigla w Blachowni zostanie prze-
kształcony w jednostkę, która będzie leczyć pacjentów zakażo-
nych koronawirusem. To pokłosie decyzji wojewody śląskiego.

O tym, że placówka dzierżawiona od częstochowskiego starostwa 
ma się stać szpitalem covidowym informował jakiś czas temu na 
antenie TVN24 prezes Grupy Scanmed Hubert Bojdo. Firma za-
rządzająca kilkoma podmiotami na terenie kraju ma docelowo 
udostępnić ponad trzysta łóżek dla pacjentów zakażonych koro-
nawirusem. 

W Blachowni na oddziały covidowe przekształcone zostaną 
wszystkie dotychczasowe. Docelowo dostępnych ma być dzie-
więćdziesiąt łóżek. Jak zadeklarował Janusz Adamkiewicz, dyrek-
tor blachowniańskiej placówki, bez zmian będzie działać wyłącz-
nie położnictwo.

Piotr Biernacki, fot. Grupa Scanmed

krytyczny i oddychał za nią respirator, ale małe serce w końcu 
podjęło samodzielną pracę. Choć doszły następne problemy, po-
jawiły się powikłania zatorowo-zakrzepowe, ciężka niewydolność 
krążenia, martwica czy liczne infekcje, to organizm Anastazji nie 
zamierzał się poddać.

- Gdyby tego wszystkiego było mało, w Dzień Matki podjęto 
decyzję o amputacji wszystkich paluszków u jej stóp i czterech 
opuszków palców u prawej dłoni — dodaje mama Anastazji, która 
swoją córkę mogła przytulić dopiero po pięciu miesiącach szpi-
talnych batalii.

Kolejne dwa lata życia dziecka były dla rodziców pasmem nie-
ustannego stresu i strachu o najmłodszą z dwóch córek. Na 
szczęście kilka tygodni temu okazało się, że dr Rudolf Mair z au-
striackiego Linz wyraził zgodę na podjęcie się operacji serca ma-
luszka. Co równie istotne, lekarz w całym przedsięwzięciu widzi 
dużą szansę powodzenia. Kardiolog wspólnie ze swoim zespołem 
zamierza zrekonstruować tętnice płucne i ocalić życie dziew-
czynki.

– Wiemy, że będzie to bardzo długa, trudna i kosztowna operacja, 
ale nie mamy innego wyjścia. Nie zostało nam już wiele czasu. Bez 
tej operacji nasze dziecko umrze. Profesor chce dokonać niemoż-
liwego – operacji, której obawiają się polscy lekarze — podkreślają 
rodzice.

By zebrać niezbędną kwotę, na stronie Fundacji Siepomaga uru-
chomili specjalną zbiórkę. Jej efekt przeszedł ich najśmielsze 
oczekiwania. W sumie udało się zebrać 307 tys. zł.

- Chcielibyśmy wszystkim bardzo podziękować. Nie ma słów, 
które oddadzą naszą wdzięczność za pomoc i zaangażowanie 
w tej trudnej walce o zdrowie i życie Anastazji - mówią rodzice 
dziewczynki, deklarując jednocześnie, iż cała nadwyżka zostanie 
przeznaczona na rehabilitację, leki, dojazdy, pobyty i kontrole po-
operacyjne.
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ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „KAMIENICA” LICZY 
SOBIE JUŻ PÓŁ WIEKU

JEST APEL, BY W DOBIE EPIDEMII ZADBAĆ O STARSZYCH 
MIESZKAŃCÓW GMINY

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWISNEJ
WZBOGACIŁA SIĘ O SPRZĘT SPORTOWY, 
KOMPUTEROWY I GRY EDUKACYJNE

W KOŃCU POWSTAŁ. NA RAZ MOŻE TAM 
ZAPARKOWAĆ DZIESIĘĆ SAMOCHODÓW

Pod koniec września, w ramach jubileuszu zespołu, odbył się 
specjalny koncert galowy. Organizacją przedsięwzięcia zajęło 
się Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska.

Oprócz grona mieszkańców, wśród gości, którzy pojawili się na 
tym wydarzeniu, można było wypatrzeć przedstawicieli władz po-
wiatu, samorządowców, pracowników instytucji kultury, placówek 
oświatowych, organizacji społecznych, a także delegacje zespołów 
folklorystycznych. W trakcie prezentacji programu artystycznego 
uczestnicy mieli okazję podziwiać nie tylko profesjonalizm tance-
rzy, ale i niebanalną wirtuozerię muzyków.

- Serdecznie gratuluję jubilatom – wszystkim obecnym i byłym 
członkom Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” oraz życzę 
wszelkiej pomyślności, wytrwałości w krzewieniu kultury, ciągłe-
go poszukiwania oraz doskonalenia swojego kunsztu - podkreślał 
wójt Adam Tajber wręczając pamiątkowe statuetki dyrekcji, cho-
reografom i członkom grupy.

Zespół Folklorystyczny „Kamienica” powstał w 1970 roku. Począt-
kowo jako zespół śpiewaczy brał udział w licznych zarówno lokal-
nych imprezach, jak i tych o wyższej randze. W 1985 roku powstała 
grupa taneczna, co tym samym przekształciło go w typowy zespół 
pieśni i tańca. W ciągu kilku kolejnych lat formacja stała się jed-
nym z najlepszych zespołów w okręgu częstochowskim. W 1990 
roku zespół rozpoczął wymianę zagraniczną. Gościł u siebie grupy 
folklorystyczne z Austrii, Białorusi, Czech, Chorwacji, Danii, Gre-
cji, Hiszpanii, Japonii, Mołdawii, Serbii, Słowenii, Turcji i Włoch. 
Brał także udział w wielu międzynarodowych festiwalach. Grupa 

- Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i troszczmy się o naszych 
seniorów - podkreśla Adam Tajber, wójt Kamienicy Polskiej. Ta 
grupa jest najbardziej narażona na ryzyko zakażenia koronawi-
rusem.

Ochrona seniorów nie uda się bez międzypokoleniowej solidar-
ności. Dlatego też, jak przekonują władze gminy, warto wspierać 
osoby starsze i szczególnie te samotne. Każdy może włączyć się 

W ostatnich dniach września w budynku Muzeum Regionalnego 
w Kamienicy Polskiej odbyło się otwarcie wystawy nawiązującej 
do półtora wieku istnienia tutejszej parafii.

Na spotkaniu pojawił się ks. Józef Bednarz, obecny proboszcz, któ-
ry swoją posługę w Kamienicy Polskiej sprawuje od ponad trzy-
dziestu lat. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz 
gminy z wójtem Adamem Tajberem, sekretarz gminy Agatą Najni-
gier oraz przewodniczącym rady Tomaszem Nowowiejskim. Nie 
zabrakło również Andrzeja Kuśnierczyka, redaktora kwartalnika 
„Korzenie”, a także grupy mieszkańców.

- Uczestnicy nie tylko mieli możliwość obejrzenia przygotowanej 
wystawy, ale także okazję, by podzielić się refleksją nad tym waż-
nym jubileuszem. Podczas spotkania wójt Tajber podziękował ks. 
Bednarzowi za wieloletnią pracę w parafii i udział w rozwoju du-
chowym naszej społeczności - informuje Żaneta Matusiak z urzę-
du gminy.

Z jednej strony drewniany mostek, karuzela, huśtawka i sprę-
żynowce dla dzieci. Z drugiej urządzenia sportowe do ćwiczeń. 
Mieszkańcy Zawady zyskali atrakcyjne miejsce do rekreacji.

Sołectwo właśnie wzbogaciło się o przestrzeń umożliwiającą ak-
tywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Na terenie placu 
zabaw, oprócz szeregu urządzeń dla najmłodszych mieszkańców 
zamontowano także te do ćwiczeń. Chodzi o popularnego wiośla-
rza oraz prasę nożną. W ramach zadania wykonano też ogrodze-
nie oraz zainstalowano ławki i kosz na śmieci.

- Udało się stworzyć atrakcyjne miejsce rekreacji i zabawy, któ-
re zachęca do podjęcia ćwiczeń ruchowych osób w różnym wie-
ku i motywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia. Z kolei dzieci 
podczas zabawy mają możliwość budowania więzi międzyludzkich 
i integracji z rówieśnikami - podkreśla Żaneta Matusiak z urzędu 
gminy.

Urzędnicy uważają, iż realizacja tej inwestycji nie tylko przyczyni 
się do poprawy jakości życia oraz kształtowania tożsamości lokal-
nej, ale i wzbogaci więzi pomiędzy mieszkańcami Zawady.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel

Doposażenie obiektu zrealizowane zostało w ramach konkursu 
„Inicjatywa sołecka”, który organizowany jest przez urząd mar-
szałkowski. 

- Placówka jest ogólnodostępna i nieodpłatnie służy rozwojowi 
potrzeb oraz oczekiwań różnych grup wiekowych mieszkańców 
- mówi wójt Adam Tajber zachęcając do korzystania z jej zasobów. 

Jak podkreśla włodarz Kamienicy Polskiej, zakup pozwoli lepiej 
zagospodarować wolny czas osób korzystających ze świetlicy. 
W opinii wójta zaopatrzenie jej w nowe komputery daje możli-
wość, zwłaszcza starszym mieszkańcom, korzystania ze współ-
czesnych narzędzi komunikacji i tym samym zapobiega wyklucze-
niu cyfrowemu. 

- Korzystanie z zasobów świetlicy daje teraz szerszy zakres moż-
liwości. Seniorzy swobodnie mogą czerpać z dobrodziejstw, jakie 
niesie internet. Ci z mieszkańców, którzy nie dysponowali wcze-
śniej swoim sprzętem, teraz mogą załatwić wiele spraw urzędo-
wych bez wyjazdu poza sołectwo - dodaje z kolei Żaneta Matusiak 
z urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Budowa parkingu w Rudniku Wielkim była niezbędna, by zapew-
nić sprawną obsługę komunikacyjną tamtejszego przedszkola. 

Nowo powstały parking posiada wydzielone miejsca dla dziesięciu 
pojazdów. Jedno z nich przewidziano dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Wspomniane miejsca są usytuowane w bezpiecznych 
odległościach od pobliskiego budynku przedszkola i od granicy 
z pasem drogowym drogi powiatowej biegnącej wzdłuż ulicy Sło-
necznej. 

Nawierzchnia placu i parkingu w profilu podłużnym i odwodnienie 
jest dostosowane do pochylenia podłużnego istniejącego terenu. 
Wody powierzchniowe – opadowe z parkingu i jezdni manewro-
wej są zaprojektowane ze spadkiem poprzecznym i  spływają rów-
nomiernie do otaczającego terenu ( na własny teren Inwestora). 

- Nawierzchnia wykonana została z kostki betonowej z wykorzy-
staniem podsypki cementowo-piaskowej i na podbudowie  z kru-
szywa łamanego - zdradza szczegóły zastosowanej technologii 
pracownicy urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel

Adrian Biel

była jednym ze współorganizatorów Międzynarodowego Festi-
walu „Z Daleka i Bliska”, który miał na celu przybliżać tańce oraz 
zwyczaje innych krajów.

- Występy Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” za granicą za-
wsze przyjmowane były z wielkim entuzjazmem. W bogatym re-
pertuarze posiada on pieśni i tańce regionalne - częstochowskie, 
śląskie, krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, łowickie, cieszyńskie, 
wielkopolskie jak również Beskidu Żywieckiego oraz wszystkie 
tańce narodowe, jak polonez, kujawiak, oberek, krakowiak i mazur 
- mówi Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

     150 LAT PARAFII W KAMIENICY
POLSKIEJ. Z TEJ OKAZJI WYSTAWA

Pod koniec września nad zalewem w Poraju odbyły się zawody 
wędkarskie w spinningu. Główną nagrodę ufundował włodarz 
Kamienicy Polskiej.

Organizatorem wędkarskich zmagań było miejscowe koło Pol-
skiego Związku Wędkarskiego. W wydarzeniu wzięło udział w su-
mie jedenastu zawodników. Po kilkugodzinnych zmaganiach ko-
misja sędziowska podsumowała wyniki rywalizacji. Okazało się, 
iż pierwsze miejsce zajął Robert Szczęszek, kolejne Paweł Kajdas, 
a trzeci na podium był Wojciech Kidawa.                       

- Serdecznie gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów - 
podkreślał wójt Adam Tajber puchar i symboliczne nagrody.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

     JEDENASTU WĘDKARZY Z GMINY 
WALCZYŁO O PUCHAR WÓJTA

     NOWY OBIEKT W ZAWADZIE. 
OPRÓCZ PLACU ZABAW MOŻNA
TEŻ POĆWICZYĆ

w takie działanie poprzez zwykłe zrobienie zakupów, wykupienie 
leków w aptece, wyprowadzenie psa czy odebranie przesyłki na 
poczcie. 

Przy okazji władze gminy przypominają o konieczności utrzymy-
wanie dystansu, ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. 
roku życia, częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz zakrywanie 
ust i nosa. Te proste czynności pozwalają minimalizować ryzyko 
zakażenia patogenem.

- Włączmy się w system wsparcia. Od nas wszystkich zależy jak 
poradzimy sobie z tą epidemią - dodaje włodarz.
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SOŁECTWO KONARY DOCENIONE 
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

URZĄD ZACIĄGNIE KREDYT NA PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW 
UNIJNYCH. RADNI DALI ZIELONE ŚWIATŁO
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Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie opowiedzieli się za za-
ciągnięciem opiewającego na 2,6 mln zł kredytu. Zobowiązanie 
ma zostać spłacone ze środków refundowanych przez Minister-
stwo Finansów oraz z dochodów własnych gminy.

Kredyt, który ma zostać zaciągnięty na okres ośmiu lat przezna-
czony zostanie na wyprzedzające pokrycie zadań finansowanych 
ze środków Unii Europejskiej. Z jego pomocą władze gminy czę-
ściowo zamierzają sfinansować także planowany deficyt budże-

Adrian Biel

ZESPÓŁ „KLEPISKO” NAJLEPSZY NA 
REGIONALNYM ŚWIĘCIE FOLKLORU

Przed rokiem Karczewice, a w tym miejscowość Konary. Wła-
dze województwa śląskiego drugi rok z rzędu doceniły przedsię-
wzięcia podejmowane w sołectwach gminy Kłomnice. Właśnie 
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą wieś 2020 roku.

Coroczna inicjatywa cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
sporej grupy samorządów. Z uwagi na trwający kryzys zdrowia 
publicznego, tegorocznych zwycięzców wyłaniano na podstawie 
przesłanych prezentacji multimedialnych. Wyróżnienie w konkur-
sie to zarówno prestiż, ale i kilka tysięcy złotych nagrody, które 
dodatkowo wspomogą w przyszłości kolejne inicjatywy w sołec-
twach.

– Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest 
kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkań-
ców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie 
aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów 
ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przy-
rodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, 
a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego – pod-
kreślają organizatorzy.

Na same nagrody zarezerwowano 120 tys. zł. Rozdysponowano 
je pośród laureatów zgłoszonych w pięciu kategoriach – na naj-
piękniejszą wieś, najpiękniejszą zagrodę wiejską, najlepsze przed-
sięwzięcie odnowy wsi, najlepszą stronę internetową sołectwa 
oraz najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy 
i zwyczaje ludowe.

Przed rokiem Karczewice zdobyły drugie miejsce i 1,5 tys. zł. Na-
grodzono aktywność mieszkańców w przestrzeni internetowej. 
W bieżącym natomiast Konary zajęły trzeci stopień podium po-
śród najlepszych przedsięwzięć odnowy wsi. Wraz z „brązowym 
medalem” sołectwo otrzyma także 3 tys. zł.

– Doceniono zrealizowany remont świetlicy OSP Konary i prze-
kształcenie jej na klub seniora, a także rewitalizację przestrzeni 
dookoła świetlicy. Gratuluję sołtys pani Anecie Krok, radzie sołec-
kiej oraz wszystkim mieszkańcom Konar – cieszy się wójt Piotr 
Juszczyk.

Na wspomniane przez włodarza przedsięwzięcie kłomnicki samo-
rząd pozyskał 150 tys. zł. Było ono kolejnym, które wychodziło na-
przeciw oczekiwaniom integracyjnym i społecznym nie tylko osób 
starszych. Wcześniej podobną miejscówkę udostępniono miesz-
kańcom w Nieznanicach.

Piotr Biernacki

Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach Ze-
spół Folklorystyczny „Klepisko” wygrał Etnostradę. Z wyróżnie-
niami wróciły natomiast „Zdrowianki” oraz „Grusza”.

Organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury wydarzenie od-
było się w tym roku 3 października na scenie Klubu Politechnik 
w Akademickim Centrum Kultury w Częstochowie. Zaprezento-
wało się czternaście grup z całego regionu, które podczas piętna-
stominutowego występu przedstawiały utwory związane z prze-
wodnim tematem przeglądu. Tegorocznym był „Zaloty”.

W takim repertuarze najlepiej wypadł zespół ludowy wywodzą-
cy się z gminy Kłomnice. To im jury festiwalu przyznało pierwszą 
nagrodę.

– Drugie miejsce, ex aequo, zajęły „Kościelanki” z Kościelca i „Od 
Do” z Preczowa. Na miejscu trzecim uplasowały się „Leśniaki” 
z Siewierza i „Wręczynki Plus” z Wręczycy Wielkiej – informuje 
Monika Kosielak z częstochowskiego ROK-u.

Wręczono także szereg wyróżnień. Te trafiły z kolei do zespołów 
„Korona Żarnowca” , Zespołu Folklorystycznego „Janowianie”, Ze-
społu Śpiewaczy „Grodzianie”, Zespołu Folklorystycznego „Rud-
niczanie”, Zespołu Obrzędowego „Grusza”, Zespołu Śpiewaczy 
„Zdrowianki”, a także otrzymały je „AleBabki” z Kruszyny. „Ksinżo-
ki” z Łowicza wyjechali z kolei z Częstochowy z nagrodą specjalną 
dyrektora ROK-u.

Całość imprezy zwieńczył koncert Folk Kapeli „Góralska Hora” ze 
Szczyrku.

Piotr Biernacki

towy, a także spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Nim jednak dojdzie do podpisania umowy z bankiem, sprawie 
musi się jeszcze wypowiedzieć Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach. Taka procedura wynika bezpośrednio z zapisów 
ustawy o finansach publicznych. Jego spłata z kolei rozpocznie się 
w przyszłym roku i potrwa do 2029. Gmina zamierza pokryć to 
zobowiązanie ze środków, które zrefunduje resort finansów oraz 
z dochodów samorządu.



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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ODWIEDZILI STO CZTERY GMINY, PRZEJECHALI OSIEM 
TYSIĘCY KILOMETRÓW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
podsumował trzymiesięczna akcję, podczas której przedstawi-
ciele tej instytucji podróżowali po samorządach województwa 
śląskiego w ramach Mobilnego Biura Programu Czyste Powie-
trze. 

Podczas wizyt w poszczególnych gminach eksperci Funduszu 
udzielali porad, odpowiadali na pytania dotyczące termomoder-
nizacji czy wymiany tzw. kopciuchów oraz pomagali wypełnić 
wnioski o dotacje. 

– Łącznie nasz specjalny bus Mobilnego Biura przejechał osiem 
tysięcy kilometrów i zaparkował na terenie stu czterech gmin. 
Nasi eksperci udzielili ponad trzy tysiące dwieście porad i przy-
jęli ponad trzysta wniosków o dofinansowanie. To bardzo dobry 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

TRWA KOLEJNA EDYCJA
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA”

Tak dla „Czystego Powietrza” to organizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach konkurs plastyczny, którego głównym mottem 
jest tematyka efektów likwidacji niskiej emisji. Dla najlepszych 
przewidziano cenne nagrody.

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

Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych: sześcio- 
i siedmiolatków, ośmio- i dziewięciolatków, dziesięcio- i jedena-
stolatków, dwunasto- i trzynastolatków oraz czternasto- i pięt-
nastolatków.

Prace konkursowe można nadsyłać do 13 listopada na katowicki 
adres Funduszu z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Decydująca 
będzie data wpływu zgłoszenia. Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi do końca tego roku.

Piotr Biernacki, fot. Freepik 

WYŻSZE DOTACJE DLA OSÓB O NIŻSZYCH DOCHODACH. RUSZYŁA 
DRUGA CZĘŚĆ PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 2.0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozpoczął 21 października przyjmowanie wnio-
sków w drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0. Dotację 
sięgającą nawet 37 tys. zł na wymianę kopciucha i termomoder-
nizację domu mogą otrzymać teraz osoby o najniższych docho-
dach. Konieczne będzie wydawane przez gminę zaświadczenie 
o dochodach. Z kolei za obsługę wniosku gminy mogą otrzymać 
nawet 100 zł refundacji.

Przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa 
w ramach programu weszły w życie na początku października. 
Żeby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie koniecz-
ne będzie załączenie do wniosku zaświadczenia o dochodach. 
Jest ono wydawane przez gminę, w której zamieszkuje przyszły 
beneficjent. Żądanie takiego zaświadczenia osoby zainteresowa-
ne mogą złożyć we właściwym urzędzie osobiście, pocztą albo 
przez platformę ePUAP.

– Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, 
które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających 
mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższone-
go poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze 
smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację 
polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefek-
tywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii 

Piotr Biernacki
– mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Jednostki samorządu terytorialnego za obsługę i taką pomoc mają 
otrzymywać refundację w wysokości 100 zł od wniosku.

– Drugą część „Czystego Powietrza” uruchamiamy, licząc na 
efektywną współpracę z gminami biorącymi na siebie dodatkowe 
obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozu-
mień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnio-
ski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości 
do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów – wyjaśnia 
Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może się ubiegać o dotację do 60 proc. poniesionych kosztów 
realizacji ekologicznej inwestycji i maksymalnie 37 tys. zł?

Według obowiązujących od połowy maja nowych zasad uprawnio-
nymi do takiego wsparcia są osoby fizyczne, będące właścicielami 
lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, o dochodach 
miesięcznych do 1400 zł na osobę w gospodarstwie wielooso-
bowym. Natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 
limit dochodu ustanowiono na pułapie do 1960 zł.

Pozostali, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do 
podstawowego poziomu dofinansowania, z tzw. pierwszej części 

programu. Mogą starać się zatem o wsparcie do 25 tys. zł przy 
wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. 
Jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV poziom 
przyznanych środków może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł. Ponad-
to dla wszystkich, w rozliczeniu PIT, dostępna jest ulga termomo-
dernizacyjna do 53 tys. zł.

– Program „Czyste Powietrze” cieszy się w województwie śląskim 
ogromnym zainteresowaniem. Pokazał to zarówno sukces waka-
cyjnego Mobilnego Biura, które z ekspertami Funduszu objeżdża-
ło gminy naszego regionu, ale także ponad 22 tysiące złożonych 
od początku programu wniosków, na łączną kwotę około 342 mln 
zł. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie drugiej części progra-
mu spowoduje jeszcze większe zainteresowanie, dzięki czemu 
wyeliminowanych zostanie jeszcze więcej starych kopciuchów, 
zatruwających nasze środowisko – mówi Tomasz Bednarek, pre-
zes WFOŚiGW w Katowicach.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 
2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Do 16 października – za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
– złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na 
łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

wynik. Poza tym dobrze rozpropagowaliśmy program Czyste 
Powietrze. Nie wykluczam, że powtórzymy tę akcję w następne 
wakacje – podsumowuje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

Mobilne Biura Programu Czyste Powietrze realizowały dwa Wo-
jewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – w Katowicach oraz 
Krakowie. Pierwotnie pilotażowy projekt miał trwać do końca 
sierpnia, ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, zarząd 
katowickiego Funduszu zdecydował o wydłużeniu tego terminu 
do końca września.

Projekt zainaugurowano w Myślenicach z udziałem ministra kli-
matu Michała Kurtyki. Pierwszym samorządem, gdzie zawitało 
Mobilne Biuro były Myślenice. Pojawiło się także w powiecie kło-
buckim, jak i częstochowskim. Kampanię zwieńczono natomiast 
w Rudzie Śląskiej.



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
uruchomił program wparcia budowy mikroinstalacji fotowolta-
icznych, skierowany do sektora mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw. To pierwsze takie działanie dedykowane bezpośred-
nio dla tej grupy podmiotów gospodarczych. Na jego realizację 
przeznaczono 10 mln zł.

Założenia i idee programu „50 kW na start” zarząd Funduszu 
przedstawił na konferencji Think Eco! Forum w Pszczynie, pod-
czas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Jak wskazuje sama nazwa programu, potencjalni beneficjenci 
będą mogli starać się o dofinansowanie budowy instalacji foto-
woltaicznych o mocy do 50 kW. Z ogólnej puli zarezerwowanych 
pieniędzy, 1 mln zł zostanie rozdysponowany w formie dotacji. 
Reszta – jako preferencyjne pożyczki.

– Coraz więcej osób jest zainteresowanych budową takiej mikro-
instalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy więc, że warto więc wyjść im 
naprzeciw i poszerzyliśmy naszą ofertę skierowaną do mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w formie dotacji 
i nisko oprocentowanej pożyczki wyniesie do 100 proc. kosztów 
kwalifikowanych – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

– Dla naszych inwestorów ważny jest dostęp do zielonej energii, 
a fotowoltaika się opłaca. Panele fotowoltaiczne działają przez 
cały rok, a nasze zapotrzebowanie energetyczne w tym czasie 
stale się zmienia. Generujemy więc spore nadwyżki prądu. Te, 
które wyprodukuje fotowoltaika, firma może przekazać do ze-
wnętrznej sieci, by odebrać je w późniejszym okresie. To rozwią-
zane jest szczególnie korzystne dla firm, które mogą oszczędzić 
na samodzielnej produkcji prądu, dodatkowo budując ekologicz-
ny wizerunek marki. To idealny sposób na podniesienie atrak-
cyjności i wartości biznesu – podkreślał Janusz Michałek, prezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która aktywnie 
współpracuje z katowickim Funduszem.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 października. Dokumenty i apli-
kacje będą jednak przyjmowane w trzech rundach, do końca tego 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

FUNDUSZ MA JUŻ OFERTĘ TAKŻE DLA PRZEDSIĘBIORSTW. 
MOŻNA WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE NA FOTOWOLTAIKĘ

O EKOLOGII PO ANGIELSKU. ZIELONY PROJEKT W PODSTAWÓWCE W ŁAŹCU
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Jedenastu uczniów ze szkoły podstawowej w Łaźcu bierze 
udział w projekcie „Zielona Klasa”, którego jednym z aspektów 
jest nauka języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień z zakresu ekologii.

Wdrożone działanie realizowane jest w ramach Programu Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching. Operatorem 
jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, a beneficjentem, dzięki 
któremu projekt zawitał do Łaźca — Stowarzyszenie Miłośników 
Gminy Konopiska „TIIS”.

– Celem projektu jest umożliwienie realizacji na terenach wiej-
skich projektów zwiększających motywację i zainteresowanie 
uczeniem się języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży wiej-
skiej poprawiających efektywności nauczania, szczególnie w za-
kresie komunikatywności. Projekt angażuje uczniów do angloję-
zycznych aktywności pozalekcyjnych, bez tradycyjnych książek, 
zeszytów i oceniania – wyjaśnia Agnieszka Chmielewska, jego 
koordynatorka.

Grupa jedenastu uczniów prowadzona jest przez dwóch peda-
gogów. Trzymiesięczny kurs ma potrwać do grudnia i przyczynić 
się do wzbogacenia u wychowanków zasobu słownictwa ekolo-
gicznego w języku angielskim oraz do rozwinięcia umiejętności 
komunikacyjnych w tymże języku.

– Podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy będą poznawać 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

roku. Pierwsza z nich potrwa do 30 października. Kolejna roz-
pocznie się 2 listopada i potrwa do końca tegoż miesiąca, a trze-
cia – od 1 do 31 grudnia.

W przypadku chęci skorzystania z programu trzeba się jednak 
spieszyć. Fundusz zastrzega sobie bowiem prawo do odwołania 

kolejnych rund naboru, w przypadku wyczerpania alokacji środ-
ków.

Wszystkie szczegóły Programu „50 kW na start”, niezbędne 
wnioski i spis potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie 
WFOŚiGW w Katowicach.

słownictwo angielskie z zakresu ekologii nazywające roślinność, 
która ich otacza. Ponadto poznają tajniki ekologicznej uprawy 
warzyw w systemie permakultury oraz zajmą się uprawą warzyw 
w warzywnikach postawionych na placu szkolnym. Poprzez róż-

norakie działania uczniowie poszerzą zasób słownictwa z języka 
angielskiego, stworzą słowniki angielskie za pomocą aplikacji 
komputerowej oraz przyjrzą się bliżej otaczającemu ich środowi-
sku – precyzuje Agnieszka Chmielewska.
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GMINNY ŻŁOBEK W KOŃCU OTWARTY.
PRACUJE I CZEKA NA KOLEJNE DZIECIAKI
Z początkiem października pierwszy samorządowy żłobek 
w gminie Koniecpol otworzył swe podwoje dla najmłodszych 
mieszkańców. Rekrutacja do niego ma się odbywać w trybie cią-
głym.

Dwa miesiące temu informowaliśmy, że uruchomienie placówki 
na kilka miesięcy zastopowała epidemia koronawirusa. Budynek 
od strony technicznej był gotowy do przyjęcia maluchów bowiem 
już od wiosny tego roku. Kolejny termin, wrześniowy również nie 
wypalił. Jak zapewniał na naszych łamach burmistrz Ryszard Su-
liga, włodarz czekał z decyzją do momentu wykrystalizowania się 
sytuacji i otrzymania odpowiednich wytycznych sanitarnych. By 
mieć pewność, że działalność żłobka będzie bezpieczna dla dzieci 
i pracującego tam personelu.

Wraz z zapaleniem zielonego światła przez rząd, a zwłaszcza 
określeniem przez resort edukacji zasad świadczenia usług edu-
kacyjnych na terenie kraju, władze samorządu wraz z dyrektor 
Malwiną Klimas zdecydowały, by we wrześniu przeprowadzić re-
krutację pracowników oraz potencjalnych podopiecznych. Zresz-
tą, na maluchy żłobek czeka cały czas. Przyjęcia mają się bowiem 
odbywać się w trybie ciągłym.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

KONIECPOL WYSOKO W RANKINGU INWESTYCJI 
PRESTIŻOWEGO PISMA

DWIE DROGI GMINNE IDĄ DO 
REMONTU. W KONIECPOLU 
I LUBORCZY

TO JUŻ PEWNE. KONIECPOL
OTRZYMA ŚRODKI NA MASZT 
I FLAGĘ

Pod koniec września miejscowi urzędnicy wyłonili wykonawcę 
dwóch dróg gminnych. Chodzi o modernizację ulicy Łąkowej 
w Koniecpolu oraz ulicy Leśnej w Luborczy. Obydwie inwestycje 
zrealizuje spółka Rafalin z Blachowni.

Pierwszy z odcinków zostanie przebudowany na długości 220 me-
trów, od skrzyżowania z ulicą Wąską. Oprócz nowej nawierzchni 
jezdni szerokiej na 5 metrów, prace obejmą również przebruko-
wanie istniejących wjazdów na posesje, wykonanie jednostron-
nego pobocza i wjazdów z kruszywa łamanego czy regulację pio-
nową studzienek zaworów wodociągowych i włazów kanałowych. 
Za tę część prac gmina zapłaci niecałe 67 tys. zł.

Droższe będzie drugie z zadań. Lifting 315 metrów ulicy Leśnej 
w Luborczy wyceniono na 196 tys. zł. Oprócz drogi wykonany bę-
dzie także chodnik i zjazdy, a druga strona ulicy zyska szerokie, 
utwardzone pobocze z kruszywa łamanego.

Piotr Biernacki

Mieszkańcy mocno zaangażowali się w projekt pozyskania środ-
ków dla gminy na budowę masztu i flagę w projekcie „Pod Bia-
ło-Czerwoną”. Samorząd uzyskał wymaganą liczbę stu głosów, 
która uprawnia do otrzymania wspomnianych środków w pro-
jekcie realizowanym pod honorowym patronatem premiera.

Celem projektu „Pod Biało-Czerwoną” jest między innymi godne 
upamiętnienie zwycięstwa nad armią bolszewicką w Bitwie War-
szawskiej 1920 roku oraz budowa wspólnoty i wzmocnienie idei 
zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Chodzi o inte-
grację lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, 
jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Organizatorami ini-
cjatywy są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo 
Cyfryzacji.

Zgodnie z danymi udostępnionymi na rządowej stronie interne-
towej, mieszkańcy samorządu Koniecpola przesłali do tej pory 173 
ankiety. Głosować można nadal, do 11 listopada. W trzech gmi-
nach bowiem, które osiągną największą procentowo liczbę gło-
sów w stosunku do liczby mieszkańców, szef rządu będzie obecny 
podczas uroczystości zawieszania flagi na maszcie.

Piotr Biernacki
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało 8 
października najnowszy ranking „Samorządowi liderzy inwe-
stycji 2017-2019”. Gmina Koniecpol utrzymała w nim mocną po-
zycję sprzed roku.

„Wspólnota” to ukazujący się od 1990 roku periodyk. Jest jednym 
z najbardziej opiniotwórczych wydawnictw poświęconych pro-
blematyce samorządowej. Dostarcza aktualnej i specjalistycznej 
wiedzy o specyfice funkcjonowania jednostek samorządu te-
rytorialnego. Raporty przygotowywane przez ten dwutygodnik 
sporządzane są przez grono ekspertów, w oparciu o szczegółową 
analizę obiektywnych danych źródłowych.

Ranking „Samorządowi liderzy inwestycji 2017-2019” opracowany 
został pod naukowym nadzorem profesora nauk ekonomicznych 
Pawła Swianiewicza, kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokal-
nej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Obejmował swym zakresem ostatnie trzy bu-
dżetowe lata. Pod uwagę brano wszystkie wydatki inwestycyjne 
samorządów, przeliczając ich wysokość na głowę każdego miesz-
kańca danej jednostki.

- Ranking inwestycyjny drukujemy w piśmie „Wspólnota” od 
prawie dwudziestu lat. To jedno z najbardziej przejrzystych ze-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
stawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierzemy całość wy-
datków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, 
w tym przypadku 2017-2019. W ten sposób chcemy uniknąć du-
żych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankin-
gu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, 
cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach 
mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwe-
stycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu 
– wyjaśniają metodologię autorzy zestawienia.

A w tegorocznym gmina Koniecpol utrzymała swoją wysoką po-
zycję. Sklasyfikowana została w kategorii „miasta inne”, gdzie po-
śród 606 jednostek w kraju uplasowała się na bardzo wysokim 145 
miejscu. Średnie wydatki inwestycyjne samorządu, w przelicze-
niu na głowę mieszkańca, wyniosły w badanym okresie 1116,35 zł. 
To znaczący wzrost biorąc pod uwagę ubiegłoroczne zestawie-
nie, kiedy wartość ta wynosiła 919,76 zł, i zarazem jedna z naj-
wyższych kwot przeznaczanych na wydatki majątkowe pośród 
wszystkich gmin z terenu powiatu częstochowskiego.

W 2018 roku władze Koniecpola tylko przy wsparciu funduszy 
unijnych zrealizowały zadania za ponad 14 mln zł. Rok 2019 był 
kolejnym dobrym rokiem dla gminy. Przedsięwzięto kilkadzie-
siąt projektów, zarówno drobniejszych w ramach funduszu so-
łeckiego, jak i tych kluczowych, współfinansowanych z progra-
mów unijnych oraz krajowych. Dochody samorządu przekroczyły 
w ubiegłym roku 46 mln zł.

Obiekt został utworzony na parterze budynku przychodni zdro-
wia, przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu. Opuszczone po-
mieszczenia po aptece zdecydowano się w ubiegłym roku za-
adoptować na miejsce opieki dla dziewiętnastu najmłodszych 
mieszkańców gminy.

Prace remontowe w dużej mierze sfinansowano dzięki pozyska-
nej dotacji z rządowego programu „Maluch+”. Było to ponad 570 
tys. zł. Resztę dorzucono z lokalnego budżetu, gdyż pieniądze te 
zabezpieczały 80 proc. całościowych wydatków niezbędnych do 
przebudowy, dostosowania i wyposażenia żłobka.

Po kilkumiesięcznych pracach modernizacyjnych dzieciaki otrzy-
mały salę zabaw, tę do leżakowania, kuchnię z wydzielonymi 
częściami do przyjmowania posiłków i ich przygotowywania, jak 
również miejscem przeznaczonym do mycia oraz sterylizacji na-
czyń. Szatnie wyposażono w półki, siedziska i przewijaki. Są także 
odpowiednio przystosowane sanitariaty, pomieszczenia socjalne 
czy porządkowe.

Na potrzeby brzdąców zaadaptowano również spory kawałek 
przylegającego do budynku terenu. Na zewnątrz powstał taras 
i plac zabaw. Doposażono go o piaskownicę, huśtawki, urządzenia 
zabawowe ze zjeżdżalnią, sprężynowiec oraz bujaczek.
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PODWÓJNA MISTRZYNI ŚWIATA
PRZYJECHAŁA DO KONOPISK, BY ZWIEDZIĆ 
MIEJSCOWE OBIEKTY SPORTOWE

MIESZKAŃCY POŻEGNALI SWOJEGO 
PROBOSZCZA

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAŹCU 
OTRZYMAŁA DWADZIEŚCIA PIĘĆ
TABLETÓW

Na zaproszenie kierownictwa Gminnego Centrum Kultury i Re-
kreacji w Konopiskach do gminy zawitała Alicja Ulatowska. To 
znakomita polska sportsmenka, na co dzień zawodniczka WLKS 
„Kmicic” Częstochowa. 

Ulatowska to nie tylko utalentowana triathlonistka, ale przede 
wszystkim podwójna mistrzyni świata z 2019 roku w jednej z od-
mian tej dyscypliny - w aquathlonie. W zorganizowanych w ubie-
głym roku w hiszpańskiej Pontevedrze zawodach, Polka okazała 
się najlepsze w kategorii seniorek. Ze względu na wiek otrzymała 
też złoty medal w kategorii do dwudziestego trzeciego roku życia. 

Lokalnym miłośnikom triathlonu miała okazję dać się poznać 
podczas minionego lata, gdzie wzięła udział w „Wirtualnym Biegu 
o Monte Cassino”. To wspólne przedsięwzięcie Gminnego Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Konopiskach oraz Klubu Biegacza 
„Sporting” Międzyzdroje. W swoim biegu była bezkonkurencyjna 
wśród kobiet, natomiast w klasyfikacji open (z mężczyznami) za-
jęła szóste miejsce.

Właśnie to niedawne wydarzenie stało się okazją do uhonoro-
wania sportsmenki pamiątkowym medalem i koszulką. Inicjaty-
wa Marcina Kowalskiego, dyrektora GCKIR wzmocniona została 
jeszcze dwoma akcentami. Alicja Ulatowska z rąk prezesa swo-
jego macierzystego klubu otrzymała statuetkę dla Najlepszego 
Sportowca Ziemi Częstochowskiej w 2019 roku, a jego zastępcy 
- Srebrną Odznakę Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. To 
wyróżnienie z kolei zostało jej przyznane przez Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. 

- Podczas pobytu pani Alicja znalazła czas, aby zapoznać się 
z bogatą infrastrukturą sportową naszej gminy. Takie obiekty jak 
Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej czy Gminna Hala 

12 października w kościele pw. św. Walentego w Konopiskach 
została odprawiona msza pogrzebowa, podczas której wierni 
pożegnali swojego wieloletniego duszpasterza – ks. kanonika 
Sławomira Kaczmarka. Kapłan zmarł 7 października w szpitalu 
w Łodzi. Miał 62 lata.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się dzień wcześniej od wy-
stawienia w kościele trumny z ciałem zmarłego. Mszę żałobną 
tego dnia odprawił ks. biskup Andrzej Przybylski. W dzień po-
grzebu uroczystości rozpoczęła modlitwa różańcowa, po której 
nabożeństwo koncelebrował ks. arcybiskup Wacław Depo.

Ks. Sławomir Kaczmarek został pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Konopiskach.

Adrian Biel, fot. GCKiR Konopiska

Piotr Biernacki

Uczniowie szkoły podstawowej w Łaźcu od początku paździer-
nika mogą korzystać ze sprzętu multimedialnego, który prze-
kazał placówce Państwowy Instytut Badawczy NASK. To ope-
rator wdrożonego przez Ministerstwo Cyfryzacji programu 
„Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

Do szkoły trafiło łącznie dwadzieścia pięć zestawów składających 
się przede wszystkim z tabletu wyposażonego w usługę mobilne-
go dostępu do internetu, klawiatury bezprzewodowej, etui i rysi-
ka.  Koszt pozyskanego sprzętu to prawie 25 tys. zł. 

– Nowe tablety nie tylko urozmaicą i wzbogacą szkolne zajęcia, 
ale mamy nadzieję, że wzbudzą u naszych uczniów motywację 
i zachęcą do nauki, która stanie się ciekawsza – komentuje Mag-
dalena Wronkowska, dyrektor tamtejszej placówki.

Piotr Biernacki
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Sportowa w Konopiskach zrobiły na zawodniczce duże wraże-
nie. Patrząc na położony pośród łąk i lasów Kompleks Sportowo-
-Rekreacyjny „Pająk” ze zbiornikiem wodnym zapowiedziała, że 
wkrótce wróci w to miejsce, aby trenować przed mistrzowskimi 
zawodami triathlonowymi - relacjonuje Olga Muc z GCKiR.



DWIE ULICE PRZEBUDOWANE W ODPOWIEDZI 
NA PROŚBĘ UCZNIÓW

CHCĄ STWORZYĆ UNIKATOWY ZBIÓR 
FOTOGRAFII Z DAWNYCH LAT. KAŻDY 
MOŻE DOŁĄCZYĆ SWOJE ZDJĘCIA

POMOCE DYDAKTYCZNE ZA KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH. ZAKUPIŁA JE SZKOŁA W KOPALNI

PROMUJĄ CZYTELNICTWO WŚRÓD PRZEDSZKOLAKÓW
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Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Pixabay

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach organizuje 
zbiórkę zdjęć, która ma za zadanie ocalić od zapomnienia zmie-
niające się oblicze gminy.

- Chcemy stworzyć unikatowy zbiór fotografii z dawnych lat. Tym 
samym zachęcamy mieszkańców do poszukiwania w rodzinnych 
archiwach i albumach pamiątek związanych z jej historią - mówi 
Olga Muc z GCKiR omawiając pomysł akcji „Moja mała ojczyzna - 
Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii”.

Zbiórka archiwaliów potrwa do 1 marca przyszłego roku. Można 
je dostarczać zarówno w formie papierowej bezpośrednio do sie-
dziby GCKiR przy ulicy Sportowej w Konopiskach lub w postaci 
skanów, wysyłając drogą mailową na adres wspomnianej insty-
tucji.

- Fotografie w tradycyjnej formie zostaną zwrócone w ciągu pięt-
nastu dni od ich przekazania do nas - obiecuje Olga Muc.

Do zdjęć należy dołączyć swoje dane zawierające imię i nazwi-
sko, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Organizatorzy 
przedsięwzięcia proszą, by w miarę możliwości dołączyć również 
szczegółową metryczkę z datą powstania fotografii, wskazanie 
widniejących na nich osób, przybliżoną lokalizację miejsca oraz 
uroczystości czy wydarzenia, które zostało uwiecznione.

Na zakończenie zbiórki każdy biorący w niej udział otrzyma upo-
minek. Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami mogą 
kontaktować się w tej sprawie z Sylwią Rogacz z GCKiR pod nu-
merem telefonu 603 532 546.

Szkoła podstawowa w Kopalni zakupiła dużą partię pomocy dy-
daktycznych dla uczniów. Posłużą w nauce biologii, chemii, geo-
grafii czy fizyki. Wartość sprzętu to ponad 75 tys. zł.

Dyrekcja placówki niezbędne inwestycje mogła poczynić dzięki 
wykorzystaniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 
ten rok. Złożony wniosek został z pozytywnym skutkiem zaopi-
niowany, co zaowocowało przyznaniem 75 tys. zł dotacji.

Wśród aparatury, która weszła na użytek wychowanków, znalazła 
się droga elektronika, między innymi monitory interaktywne, lap-
topy, multimedialne programy dydaktyczne czy wizualizer. Pra-
cownia chemiczna została doposażona w specjalistyczne meble. 
Zakupiono ponadto mapy geograficzne, atlasy, globusy, mikro-

Konopiska przystąpiły do ogólnopolskiego projektu promujące-
go czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Maluch, 
którego rodzice zapiszą do biblioteki, otrzyma specjalną wy-
prawkę czytelniczą.

Lokalna biblioteka rozpoczęła realizację kampanii „Mała książka 
- wielki człowiek”. Przedsięwzięcie ma za zadanie zachęcić ro-
dziców do odwiedzania placówki i codziennego czytania z dziec-
kiem. Każdy mieszkaniec w wieku przedszkolnym, który odwiedzi 
bibliotekę, otrzyma w prezencie wyprawkę na dobry czytelniczy 
start. Niezależnie od tego czy już korzystał z księgozbioru czy do-
piero zamierza to uczynić.

Wspomniana wyprawka zawiera między innymi książkę dosto-
sowaną pod względem formy i treści do potrzeb najmłodszych, 
zakładkę, poradnik dla rodzica czy kartę do zbierania naklejek. 
Za każde odwiedziny biblioteki, które skutkować będą wypoży-
czeniem książek, mały czytelnik otrzyma naklejkę. Po uzbieraniu 
dziesięciu, dziecko dostanie imienny dyplom potwierdzający jego 
czytelnicze zainteresowania.

skopy, modele narządów zwierzęcych i ludzkich czy zestawy do 
prezentacji i przeprowadzania doświadczeń. Lista jest naprawdę 
długa.

– Wyposażenie sal lekcyjnych w zakupione pomoce dydaktycz-
ne przyczyni się do stworzenia uczniom odpowiednich warun-
ków do aktywnego udziału w procesie edukacyjno-poznawczym. 
Umożliwi wykonywanie doświadczeń i prowadzenie obserwacji, 
pozwoli zrozumieć intrygujące zjawiska przyrodnicze, wyzwoli 
w uczniach ciekawość i chęć poznawania otaczającego świata. 
Mamy nadzieję, że dzięki nowym pomocom nasi uczniowie będą 
z wielkim zainteresowaniem zgłębiać tajniki otaczającej rzeczy-
wistości oraz nabywać nowe umiejętności w sposób szybki, sku-
teczny, a zarazem przyjemny – cieszy się dyrekcja szkoły w Ko-
palni.

- Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej ma-
pie dzieciństwa, jakim jest biblioteka i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego - informuje Olga Muc z Gmin-
nego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także i rodzice. Przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przypomni nie tylko o nieoce-
nionej roli czytania w rozwoju dziecka, ale również o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 
Głównie o tym dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrów-
noważonym, zdrowym rozwoju maluchów. Oprócz tego znajdą 
też w niej szereg czytelniczych porad i inspiracji.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Miedźno

Zakończyła się modernizacja ulic Szkolnej i Przedszkolnej 
w Ostrowach nad Okszą. Jakiś czas temu o remont dróg bie-
gnących obok szkoły wystąpili do wójta… uczniowie. Niedawno 
wspólnie z młodzieżą dokonano otwarcia wspomnianych odcin-
ków.

Półtora roku temu uczniowie jednej z klas Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą wystąpili do miejsco-
wych władz z petycją. Mowa w niej była o konieczności zmo-
dernizowania sąsiadującej z ich szkołą infrastruktury drogowej. 
Uczniowie argumentowali, iż szlak, który codziennie przemierza-
ją, by dotrzeć na zajęcia, jest w bardzo złym stanie.

- Chodnik, po którym najczęściej się poruszamy, jest wąski i krzy-
wy - napisali w piśmie do Piotra Derejczyka. - Niektóre płyty ru-
szają się, są pokruszone, przez co można przewrócić się i złamać 
nogę. Jezdnia obok chodnika jest pełna dziur i nierówności. Nie-
trudno w takiej sytuacji o wypadek - podkreślali.

Z relacji młodych ludzi wynikało, iż obok studzienki kanalizacyj-
nej zbiera się naniesiony przez wodę piasek, co tym samym stwa-
rza zagrożenie dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach czy 
rowerach.

- Wjeżdżające w kałuże samochody ochlapują przechodniów. 
Z pewnością przydałby się próg zwalniający, barierki osłaniają-
ce chodnik i przejście do szkoły, nowe znaki drogowe. Jesteśmy 
przekonani, że jeśli szybko nie zostaną podjęte działania, może 
dojść w tym miejscu do wypadku, którego ofiarą może być uczeń 
naszej szkoły — przytomnie zauważyli.

Na odpowiedź długo nie czekali. W zwrotnej korespondencji 
miejscowy włodarz przyznał młodzieży rację. Piotr Derejczyk za-
deklarował też podjęcie działań, które pomogą zażegnać powsta-
ły problem.

- Również uważam, że droga prowadząca do szkoły powinna za-

pewniać bezpieczne poruszanie się - napisał do uczniów ówcze-
snej klasy Va. - Zleciłem wykonanie projektu przebudowy ulicy 
Szkolnej z zaprojektowaniem między innymi szerokiego chodni-
ka, nowej nawierzchni drogowej, ograniczenia prędkości w stre-
fie terenu szkoły oraz nowego, poprawiającego bezpieczeństwo 
oznakowania. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do przebu-
dowy ulic Szkolnej i Przedszkolnej w następnym roku budżeto-
wym — nadmienił w swojej odpowiedzi Derejczyk.

Jak informują dziś urzędnicy z Miedźna, półtora roku później 
zadanie zostało zrealizowane. Jedna z kłobuckich firm budowla-
nych, która wygrała przetarg na wspomniany remont, pracę za-
częła w połowie stycznia. Po dziewięciu miesiącach finalnie od-
dano do użytku łącznie 520 metrów przebudowanych na nowo 
dróg.

- Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 836 tys. zł. Całość 
wydatkowanej kwoty pochodziła z budżetu naszego samorządu - 
mówi Daria Piątek z urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie

24 października odbył się kolejny koncert w ramach cyklu „Ka-
meralna jesień z GOK”, w którym muzycy ze Scholi Liturgicznej 
Domine Jesu zaprezentowali szereg religijnych pieśni.

Ze względu na obostrzenia sanitarne w wydarzeniu można było 
uczestniczyć jedynie w formule online. Koncert, który przygo-
tował Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie, dostępny był na fa-
cebook’owym profilu tej instytucji. Całość tego wokalno-instru-
mentalnego przedsięwzięcia wzbogacona została o wizualizacje 
przedstawiające wnętrza kościołów z terenu gminy.

- Uniwersalizm zjawiska, którym jest wznoszenie miejsca kultu 
czy organizowanie sakralnej przestrzeni sprawił, że tego typu 
obiekty cechuje ogromna różnorodność, dyktowana odmien-
nością kulturową - mówił podczas koncertu Kamil Majchrzak 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie.

Czym jest Schola Liturgiczna Domine Jesu? To głównie uczniowie 
liceów, studenci, ale także osoby pracujące. Nim grupa zaczęła 
się regularnie spotykać, związane z tym środowiskiem osoby za-
czynały w warsztatach muzyczno-liturgicznych organizowanych 
przez ks. Mateusza Ociepkę, późniejszego pomysłodawcę i dyry-
genta scholi.

- Celem, który przyświecał jej założeniu była chęć służenia wier-
nym naszej archidiecezji. Poza spotkaniami na śpiewaniu chcie-
liśmy z członków scholi stworzyć pewnego rodzaju grupę mo-
dlitewną. W końcu śpiew jest uprzywilejowaną formą modlitwy. 
Nie chcemy skupiać się jedynie na doskonaleniu umiejętności 
wokalnych, ale ćwiczyć również nasze serca byśmy mogli sami 
przybliżać się do Boga, a także pomagać w tym osobą, które nas 
słuchają - mówią o sobie.

W GOK-U TYM RAZEM LITURGICZNIE



PRZYMIERZAJĄ SIĘ DO MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO. 
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Piotr Biernacki

Przygotowany przez urzędników z Miedźna projekt zakłada 
budowę około 1,9 tys. punktów led’owego oświetlenia uliczne-
go. Teraz, aby sfinansować to zadanie, zamierzają wystarać się 
o środki z tzw. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przed wakacjami gmina otrzymała prawo do dysponowania nie-
bagatelną kwotą sięgającą 1,46 mln zł. Pod względem ilości środ-
ków było to drugie tak duże dofinansowanie dla gmin z terenu po-
wiatu kłobuckiego, jakie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
można będzie przeznaczyć na rozwój lokalnej infrastruktury.

Dodatkowo do końca września samorządy mogły składać wnio-
ski o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To 
druga tura naboru wniosków, gdzie dla jednostek samorządu te-
rytorialnego zarezerwowano kolejne 6 mld zł. Pieniądze te prze-
znaczone są na wsparcie takich projektów, których wartość nie 
jest niższa niż 400 tys. zł.

- Zawnioskowaliśmy o 12 mln zł, które chcemy przeznaczyć na 
projekt dotyczący budowy oświetlenia ulicznego na terenie na-
szej gminy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Chcemy dokonać kompleksowej 
modernizacji oświetlenia ulicznego  - mówi Daria Piątek z urzędu 
gminy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Na początku października wojewódzki 
konserwator zabytków wpisał do reje-
stru zabytków ruchomych województwa 
śląskiego Pomnik Bohaterów Bitwy pod 
Mokrą.

Tradycja powstania postumentu sięga roku 
1975. Wtedy to społeczność regionu kło-
buckiego oraz młodzież harcerska okolicz-
nych hufców ZHP dla uczczenia poległych 
na polu bitwy żołnierzy Wołyńskiej Bryga-
dy Kawalerii wznieśli pomnik usytuowany 
w sąsiedztwie kościoła pw. Św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Sym-
bolizuje on bohaterską i patriotyczną 
walkę polskich żołnierzy w obro-
nie ojczyzny. Jego twórcą jest ar-
tysta rzeźbiarz Gabryjel Hajdas.

– Decyzja ta niezmiernie pod-
nosi rangę tego niezwykle waż-
nego w historii Polski miejsca, 
upamiętniającego bohaterstwo 
żołnierzy września. Wiąże się to 
dla właściciela z licznymi zada-
niami i obowiązkami związany-
mi z utrzymaniem zabytkowe-
go obiektu i zachowaniem jego 
wartości. Daje jednakże również 
gminie Miedźno wiele możliwości 
starania się o pozyskanie środków 
na dofinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy tym za-
bytku i przyległego do niego oto-
czenia – podkreśla Piotr Derej-
czyk, wójt gminy.

O co dokładnie chodzi? O modernizację blisko 1,9 tys. punktów 
led’owego oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Doświe-
tlonych ma zostać także dwadzieścia przejść dla pieszych.

- Projektem zostaną objęte wszystkie drogi z obszaru gminy, na 
których oświetlenie pochodzi ze starych latarni wykorzystują-
cych lampy sodowe. Modernizacja przewidziana jest zarówno na 
terenach zabudowanych, jak i tych przeznaczonych pod zabu-
dowę czy prowadzących do tych terenów. Oczywiście z projektu 
zostały wyłączone te drogi, które w ostatnich latach zostały prze-
budowane lub aktualnie trwa ich rozbudowa. W ramach tych in-
westycji systematycznie powstaje nowoczesne i energooszczęd-
ne oświetlenie - dodaje Piątek.

Projekt przewiduje również budowę sieci światłowodowej, którą 
objętych ma zostać trzynaście budynków użyteczności publicz-
nej. Chodzi między innymi o siedzibę GOK-u, GOPS-u, urzędu 
gminy, okolicznego muzeum, placówek oświatowych czy remiz.

- Niezwykle ważnym aspektem całego przedsięwzięcia jest osią-
gnięcie zakładanego efektu ekologicznego. Szacujemy, że za-
stosowanie nowoczesnych technologii oraz nowych lamp Led 
zmniejszy zużycie energii wykorzystywanej na cele publicz-
ne o ponad 30 proc. Przyczyni się to nie tylko do znacznych 
oszczędności w gminnych wydatkach za energię elektryczną, ale 
jest także długofalową inwestycją w ochronę środowiska – wyja-
śnia Daria Piątek.

NOWY SPRZĘT DLA SZKÓŁ
Piotr Biernacki

Do placówek oświatowych z terenu gminy trafiło w sumie czter-
dzieści osiem laptopów. Na zakup komputerów wraz z niezbędnym 
osprzętem gmina pozyskała granty na łączną kwotę 115 tys. zł.

Pieniądze, o które wystarali się gminni urzędnicy pochodzą 
z dwóch programów wdrożonych przez resort cyfryzacji.

- Kilka miesięcy temu, korzystając z programu „Zdalna Szkoła”, 
wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie zakupu dwudziestu 
laptopów. Otrzymaliśmy grant w kwocie 60 tys. zł. Za oszczęd-

ności po pierwotnym przetargu udało się dokupić kolejne sześć 
sztuk sprzętu - mówi Daria Piątek z urzędu gminy.

Wówczas do uczniów z Miedźna powędrowało trzynaście egzem-
plarzy, dziewięć do szkoły w Ostrowach nad Okszą, a cztery do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.

- Pod koniec ubiegłego tygodnia przekazaliśmy koleją partię 
sprzętu. To kolejne dwadzieścia dwa komputery z niezbędnymi 
akcesoriami. Tym razem pozyskane pieniądze pochodziły z mini-
sterialnego programu „Zdalna Szkoła+”. Do placówki w Miedźnie 
trafiło jedenaście sztuk, osiem do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ostrowach nad Okszą oraz trzy laptopy do Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Mokrej - informuje Piątek.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Wójt Tomasz Gęsiarz podpisał umowę z przedstawicielem kon-
sorcjum, które przez najbliższe dwa lata będzie realizować naj-
większą, a zarazem kluczową dla samorządu inwestycję. Rusza 
pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jaskrowie.

Na ogłoszony przez urząd gminy przetarg wpłynęło siedem ofert. 
Najkorzystniejszą z nich złożyło konsorcjum dwóch firm — Przed-
siębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstocho-
wy oraz Grupa Szymbud z Kłomnic. Cena, za jaką spółki zobowią-
zały się wykonać zadanie to nieco ponad 10 mln zł.

Zmodernizowana konstrukcja ma mieć dobową przepustowość 

sięgającą 1200 m³. Rozbudowa oczyszczalni do tych parametrów 
jest niezbędnym warunkiem dalszego procesu budowy sieci ka-
nalizacji na terenie gminy. Obecna instalacja wykorzystuje bo-
wiem pełnię swoich możliwości.

– W projekcie zastosowano technologię wysokosprawnego pro-
cesu biochemicznego z udziałem osadu czynnego niskoobciążo-
nego, z dodatkowym procesem tlenowej stabilizacji osadu. Praca 
rozbudowanej oczyszczalni będzie sterowana automatycznie za 
pomocą programu, z wizualizacją procesów i wskazaniem stanów 
alarmowych, co ustabilizuje pracę całego układu technologiczne-
go – podkreślają mstowscy urzędnicy.

Zgodnie z założonym harmonogramem prace mają się zakończyć 
do końca września 2022 roku.

Adrian Biel

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku 
Siedlec-Srocko uzyskała prawie 3,08 mln zł wsparcia z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. To skutek wrześniowej modyfikacji 
listy dofinansowanych zadań z tego właśnie rządowego progra-
mu.

Wspomniana arteria, na sięgającym blisko trzech kilometrów od-
cinku, znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Dziury i spę-
kania utrudniają życie nie tylko kierowcom pokonującym tę trasę, 
ale i pieszym.

W 2018 i 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projekto-
wej obejmującej między innymi stworzenie odwodnienia, ścieżki 
rowerowej i chodnika. W sierpniu ubiegłego roku z kolei Powiato-
wy Zarząd Dróg w Częstochowie złożył w Śląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Katowicach wniosek o dofinansowanie. Po zatwier-
dzeniu przez premiera listy zadań do finansowania ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych, wspomniany projekt trafił na 
listę rezerwową.

Teraz okazuje się, iż w wyniku powstałych w międzyczasie 
oszczędności przetargowych zadanie będzie mogło zostać jed-
nak zrealizowane. W ramach FDS projekt otrzymał dofinanso-
wanie sięgające niemalże 3,08 mln zł. To aż połowa niezbędnych 
środków potrzebnych do wykonania tej inwestycji. Po 25 proc. 
wkładu własnego, czyli po niecałe 1,54 mln zł dorzucą gmina oraz 
starostwo powiatowe. Już podpisana została umowa o wspólnym 
finansowaniu inwestycji przez obie strony.

Jak przekonują gminni urzędnicy, inwestycja zakończy się w 2021 
roku.



NOWA DROGA Z KOSTKI BRUKOWEJ. TYM 
RAZEM PRZEBUDOWANO ULICĘ W WAN-
CERZOWIE
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Długa na niemalże 463 metry i szeroka na pięć. Ulica Brzozowa 
łączy drogę wojewódzką DW 786 z ulicą Jaskrowską w Wance-
rzowie. 

Na to zdanie gmina pozyskała dofinansowane w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres prac objął roboty 
pomiarowe, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz 
nawierzchni z kostki betonowej oraz pobocza. Odcinek wzbogacił 
się również o oświetlenie uliczne.

CACKO ZA NIEMAL 800 TYSIĘCY ZŁOTYCH WESZŁO 
DO SŁUŻBY W JASKROWSKIEJ STRAŻY

NA ODCINKU OD RUDNIK DO WANCERZOWA KIEROWCY 
POJADĄ TYLE CO ZMODERNIZOWANĄ DROGĄ

MIESZKAŃCY SROCKA MOGĄ 
JUŻ ĆWICZYĆ POD CHMURKĄ
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Piotr Biernacki
Adrian Biel

Druhowie z Jaskrowa długo czekali na ten moment. W końcu, 
9 października, mogli przed swoją siedzibą powitać nowy wóz 
strażacki typu średniego. Kosztował prawie 800 tys. zł.

Samochód został wyprodukowany na podwoziu volvo przez spe-
cjalizujące się w produkcji sprzętu dla strażaków przedsiębior-
stwo z Korwinowa. Auto ma napęd na wszystkie koła i jest kom-
pletnie doposażone.

Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jed-
nostka dysponowała do tej pory wysłużonym mercedesem 1019 
oraz lekkim fordem transitem. Teraz zdolność reagowania na za-
grożenia, nie tylko pożarowe, została mocno podniesiona.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Zakończyła się przebudowa liczącego ponad pięć kilometrów 
odcinka drogi powiatowej, który stanowi ważne połączenie 
z gminą Rędziny.

Z wartego blisko 8 mln zł zadania, część która zrealizowana zo-
stała na terenie gminy Mstów kosztowała blisko 2,4 mln zł. Przy 
czym dofinansowanie, jakie przeznaczył na tę modernizację 
miejscowy samorząd wyniosło niecałe 530 tys. zł. Reszta pokryta 
została ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i z budżetu 
starostwa powiatowego.

W ramach przebudowy wykonano odcinkowo nową konstrukcję 
jezdni i chodników, a także odwodniono drogę. Gmina wykorzy-
stała również inwestycję, by wymienić wodociąg na ulicy Sadowej 
w Wancerzowie.

Kolejne sołectwo inwestuje w zagospodarowanie swoich tere-
nów rekreacyjnych. To Srocko, gdzie właśnie zamontowano sze-
reg urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Zakup i montaż dziewięciu elementów wspomagających rekre-
ację ruchową został dofinansowany w oparciu o konkurs „Inicja-
tywa Sołecka 2020”, który organizuje Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego. Za wkład własny posłużyły środki z funduszu 
sołeckiego. Specjalny wniosek z kolei złożył urząd gminy.

Teren, o którym mowa, położony jest w centralnej części miejsco-
wości, tuż obok remizy. To w zasadzie jedyna przestrzeń w Sroc-
ku, którą można było przeznaczyć na ten cel. Wcześniej aktywne 
spędzanie wolnego czasu w tej okolicy było mocno ograniczone. 
Właśnie ze względu na brak odpowiedniego zaplecza i wyposa-
żenia.

Teraz do dyspozycji mieszkańców jest liczący dwadzieścia pięć 
metrów zjazd linowy, karuzela tarczowa z siedziskami, orbitrek, 
prasa nożna, krzesło do wyciskania, motyl klasyczny, street wor-
kout, wioślarz i twister. Zamontowany został także kosz na śmie-
ci. Jak przekonują lokalni urzędnicy, zakupione urządzenia speł-
niają wszelkie normy bezpieczeństwa.

- Powyższa inwestycja pozwoli osobom w każdym wieku na pro-
wadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia, a dodatkowo łączy 
aktywność fizyczną z możliwością przebywania na świeżym po-
wietrzu — podkreślają pracownicy urzędu gminy.

CHODNIK W KOBYŁCZYCACH NA
OSTATNIEJ PROSTEJ. DO ZAKOŃCZENIA 
ZADANIA ZOSTAŁO 750 METRÓW
Adrian Biel

Do końca listopada potrwa realizacja ostatniego etapu budowy 
chodnika wraz odwodnieniem w Kobyłczycach. Współfinanso-
wane przez gminę zadanie realizowane jest na zlecenie Powia-
towego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Prowadzona w ciągu biegnącej przez Kobyłczyce drogi powia-
towej inwestycja realizowana jest od 2017 roku. Dotychczasowe 
prace, jakie wykonano na odcinku liczącym blisko półtora kilome-
tra, kosztowały niemalże 1,42 mln zł. 

- Tak duża wartość zamówienia wynikała między innymi z ko-
nieczności wykonania odwodnienia w postaci zabudowanej ka-
nalizacji deszczowej. Ma to związek ze specyficznym ukształto-
waniem terenu w Kobyłczycach, a to znacznie podwyższa koszty 
inwestycji - wyjaśniają gminni urzędnicy.

Czwarty i finalny etap modernizacji obejmie tym razem część 
drogi o długości 750 metrów. Podobnie jak w poprzednich frag-
mentach inwestycji, tutaj także planuje się wykonanie odwodnie-
nia istniejącej drogi za pomocą kanalizacji deszczowej oraz wjaz-
dów do posesji.

WOLNIEJ PO GMINNEJ DRODZE.
DZIĘKI PROGOM ZWALNIAJĄCYM
BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
Adrian Biel

W ciągu drogi gminnej biegnącej przez Małusy Małe wykonane 
zostały dwa progi zwalniające.

Na zadaniu, które właśnie zrealizowano w ramach funduszu so-
łeckiego, od dłuższego czasu szczególnie zależało okolicznym 
mieszkańcom.

W pierwszej kolejności zakres przeprowadzonych prac objął me-
chaniczne rozebranie masy bitumicznej i podbudowy z kruszywa 
kamiennego, a następnie wykonanie nowej oraz wyprofilowanie 
podłoża.

Same progi zrobione zostały z kostki betonowej o grubości ośmiu 
centymetrów. Co ważne, dzięki charakterystycznej czerwieni 
i dobremu oznakowaniu, są bardzo dobrze widoczne z dużej od-
ległości. Dzięki zainstalowanym punktowym elementom odbla-
skowym także i po zmroku.

ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
POMOGŁY W OCZYSZCZENIU ZBIORNIKA 
Adrian Biel

Zbiornik w Zawadzie uwolniony został z zalegającego na dnie 
osadu. Wokół zagospodarowanego terenu zamontowano też 
nowe ogrodzenie panelowe.

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego. Przy oka-
zji uszczelniono jaz odpływowy, wyprofilowano skarpy i na jednej 
ze ścian ułożono betonowe ażury. Zakres wykonanych prac objął 
także uporządkowanie otoczenia. 

- Dodatkowo, z siatki modułowej, wykonane zostało nowe ogro-
dzenie zbiornika na odcinku około 70 metrów bieżących wraz 
z furtką, zlokalizowaną od strony ulicy Stawowej w Zawadzie. 
W celu poprawy bezpieczeństwa dotychczasowa furtka na plac 
zabaw została przełożona. Tak, aby wejście było zlokalizowane 
bezpośrednio od ulicy, a nie od strony stawu - informują gminni 
urzędnicy.

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku będzie kontynuowane 
także w przyszłym roku.

Zakup tak nowoczesnego i, nie ma co ukrywać, kosztownego 
sprzętu stał się możliwy dzięki montażowi finansowemu, na który 
złożyły się trzy instytucje. Największą część zabezpieczyła sama 
gmina wykładając prawie 330 tys. zł. Kolejne 300 tys. zł stanowi-
ła dotacja budżetowa ze środków KSRG, a 160 tys. zł przekazał 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

W krótkim przemówieniu podczas uroczystości przywitania na-
bytku wójt Tomasz Gęsiarz podziękował częstochowskim par-
lamentarzystom, przedstawicielom władz centralnym, a także 
gminnym radnym i wszystkim zaangażowanym w cały proces 
pozyskania wozu.

SOLIDNY LIFTING CENTRUM MOKRZESZY
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

W Mokrzeszy zamontowano nową, drewnianą altanę, a podło-
że utwardzono kostką brukową. Zadanie zostało dofinansowane 
w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka 2020”.

Teren, o którym mowa położony jest w centrum miejscowości, 
w pobliżu tamtejszej szkoły oraz obiektu sportowego „Iskry” Mo-
krzesz. Po przeprowadzonym liftingu okolica zyskała zupełnie 
nowe oblicze. W ramach całego przedsięwzięcia wykonano i za-
montowano krytą gontem bitumicznym drewnianą altanę. Obiekt 
przytwierdzono do podłoża z kostki betonowej, a następnie upo-
rządkowano  leżący w jej bezpośrednim sąsiedztwie plac oraz za-
siano trawę.

- Inwestycja pozwoli na lepszą integrację społeczną mieszkańców 
sołectwa. Uporządkowana przestrzeń może być wykorzystywana 
między innymi przez miejscową szkołę, choćby pod organizację 
pikników rodzinnych czy przez Klub Sportowy „Iskra” Mokrzesz - 
cieszy się wójt Tomasz Gęsiarz.



WÓJT UJMA ODZNACZONY 
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

MIESZKAŃCY NIERADY MOGĄ SIĘ JUŻ 
PRZYŁĄCZAĆ DO SIECI KANALIZACYJNEJ
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ZE WZGLĘDU NA KORONAWIRUSA
W TYM ROKU OBCHODY
W SKROMNIEJSZEJ FORMULE

NOWA PRZESTRZEŃ DLA
NAJMŁODSZYCH OFICJALNIE 
OTWARTA. DOSTOSOWANO
POMIESZCZENIA PO GIMNAZJUM

Adrian Biel

Nie zabrakło życzeń, podziękowań za całokształt pracy oraz 
nagród finansowych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze 
gminy podsumowały osiągnięcia grona pedagogicznego w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej w bieżącym roku.

Jak przekonuje Aneta Nawrot z urzędu gminy, co roku Dzień Edu-
kacji Narodowej w Poczesnej był nie tylko najlepszą okazją do 
wyrażenia podziękowań dla nauczycieli za ich pracę oraz zaanga-
żowanie w rozwój i wychowanie młodego pokolenia, ale i sporym 
wydarzeniem. Tym razem, ze względu na trwające obostrzenia 
sanitarne, ograniczono się do krótkiego spotkania, podczas któ-
rego wyróżniono jedenastkę pedagogów.

Nagrody otrzymały Hanna Rybak, dyrektor przedszkola w Hu-
cie Starej B oraz Iwona Skęda, szefowa szkoły w Słowiku oraz 
nauczycielki z placówek z terenu całej gminy. Gratyfikacje fi-
nansowe powędrowały do rąk Doroty Wiśniewskiej, Urszuli Mu-
szalskiej, Anny Wiśniewskiej-Włoch, Agnieszki Bożek, Ewy Siwek, 
Agnieszki Chomiaczewskiej, Grażyny Woś, Małgorzaty Polaczkie-
wicz oraz Anny Golanowskiej. 

- Nagrody te przyznawane są każdego roku. W ten sposób wójt 
pragnie podziękować tym osobom, które oprócz wzorowo wyko-
nywanych zajęć nie szczędzą także swojego wolnego czasu i dzia-
łają z  zaangażowaniem przyczyniając się tym samym do sukce-
sów swoich podopiecznych oraz do jeszcze większego rozwoju 
oświaty - informuje Aneta Nawrot.

Zarówno przewodnicząca rady gminy Iwona Choła, jak i wójt 
Krzysztof Ujma składając życzenia nauczycielkom zgodnie pod-
kreślali, iż wykonywany przez nie zawód jest jednym z tych naj-
ważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych. 

- Bez nauczycieli nie byłoby lekarzy, inżynierów, prawników, na-
ukowców, polityków. To nauczyciel uczy podstaw, to nauczyciel 
niejednokrotnie pokazuje jakimi wartościami w życiu należy się 
kierować - podkreślał włodarz Poczesnej.

Piotr Biernacki

Od początku nowego roku szkolnego czterdzieścioro troje dzie-
ciaków – pięciolatki i z „zerówki” – może korzystać z zaadapto-
wanej pod ich potrzeby przestrzeni w budynku szkoły podsta-
wowej w Kolonii Poczesna. 

Po kilkunastu miesiącach prac remontowych dzieci otrzymały nie 
tylko sale dydaktyczne. Zadbano i tę do zabawy, jadalnię i oczy-
wiście pomieszczenia sanitarne i socjalne. Do wymagań małych 
uczniów dostosowane są ponadto toalety, w tym dla osób niepeł-
nosprawnych. Powstało także zaplecze kuchenne i administra-
cyjne.

Modernizacja budynku na ulicy Bankowej, po byłym gimnazjum, 
ma znacząco poprawić dostępność oferty edukacyjnej dla naj-
młodszych mieszkańców. Władze gminy podjęły decyzję o re-
moncie kilka lat temu, gdyż dotychczasowa oferta przedszkolna 
nie zabezpieczała w całości wymagań i potrzeb rodziców. 

Jak podkreślał w wypowiedzi dla naszej redakcji wójt Krzysztof 
Ujma, tworzenie przestrzeni, w której najmłodsi mieszkańcy będą 
mogli swobodnie oraz bezpiecznie bawić się i uczyć jest jednym 
z priorytetów samorządu Poczesnej.

12 października uroczyście otworzono i poświęcono obiekt. 
Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wyni-
kających z reżimu sanitarnego. Aktu tego dokonał ks. prałat Jaro-
sław Sroka, proboszcz miejscowej parafii.

Pośród zaproszonych gości nie zabrakło jednak przedstawicie-
li władz wojewódzkich, instytucji państwowych, radnych gminy 
i pracowników instytucji samorządowych. Włodarz podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania kolejnej, tak 
ważnej dla lokalnej społeczności, inwestycji.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

Samorządowiec odebrał 13 października z rąk Roberta Magdzia-
rza, zastępcy wojewody śląskiego, odznaczenie przyznane przez 
prezydenta Andrzeja Dudę. 

- Decyzja o uhonorowaniu włodarza gminy Poczesna zapadła już 
18 marca, ale ze względu na pandemię uroczystość wręczenia od-
była się blisko pół roku później - informuje Aneta Nawrot z urzę-
du gminy.

Oprócz Krzysztofa Ujmy odznaczenia nadane przez prezyden-
ta przyznane zostały jeszcze kilkunastu innym osobom z terenu 
województwa, które zasłużyły się w różnych dziedzinach życia 
społecznego.

- Wicewojewoda Robert Magdziarz podziękował odznaczonym za 
ich wkład i osiągnięcia, a także życzył zdrowia i siły w obecnym 
czasie pandemii - dodaje Aneta Nawrot.

Z początkiem tego roku zakończyła się realizacja jednej z naj-
większych w ostatnim czasie inwestycji na terenie gminy Po-
czesna – wartego prawie 10 mln zł projektu pierwszego etapu 
budowy sieci kanalizacyjnej w Nieradzie. Teraz ruch po stronie 
mieszkańców. Od początku października mogą się do niej przy-
łączać.

Na tak duże zadanie samorządowi kierowanemu przez wójta 
Krzysztofa Ujmę udało się zdobyć niemal 7,7 mln zł dofinanso-
wania z Unii Europejskiej. Budżet gminy pokrył tylko około 2 mln 
zł z ogólnej puli prawie 9,7 mln zł wszystkich kosztów przedsię-
wzięcia.

Za te środki wybudowano ponad 4,3 kilometra kanalizacji sanitar-
nej, ponad 250 metrów wodociągów oraz dwie przepompownie 
ścieków. Pracami objęte zostały ulice Targowa i Pusta. Od począt-
ku października z oddanej infrastruktury mogą korzystać miesz-
kańcy. A w szczególności – przyłączyć się do sieci.

– Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach, podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej jest 
obowiązkowe – informuje Dagmara Młyńczyk, inspektor ds. 
inwestycji. – Mając na uwadze poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców, zadbaliśmy o zmniejszenie potencjalnych kosztów 
podłączenia nieruchomości do kanalizacji poprzez budowę od-
cinków od granicy posesji do pierwszej studzienki na posesji – 
wyjaśnia urzędniczka.

Aby dopełnić formalności należy w siedzibie Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego, mieszczą-
cego się przy ulicy Jaskrowskiej w Częstochowie, na specjalnym 
druku zgłosić zamiaru wykonania podłączenia instalacji we-
wnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej oraz złożyć wniosek 
o zawarcie umowy.

– Wszelkie niezbędne druki dostępne są na stronach interneto-
wych i w siedzibie PWiK, a także w urzędzie naszej gminy – doda-
je Młyńczyk. – Przyłączając się do sieci kanalizacyjnej chronimy 
środowisko naturalne, zmniejszamy zanieczyszczenie wód grun-
towych oraz lokalnych cieków wodnych. Ograniczy to również 
ilość nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów w okolicy – zachę-
ca mieszkańców do szybkiego podjęcia inicjatywy w tej sprawie.



Co ze zdewastowanymi i wysłużonymi elementami małej archi-
tektury, które na przestrzeni lat pobudowano w różnych czę-
ściach gminy? Urzędnicy przekonują, że choć są sukcesywnie 
naprawiane, to tradycyjnie przed okresem zimowym mają z ich 
porządkowaniem najwięcej pracy.

Niedawno w Słowiku, na tamtejszym placu zabaw, naprawiona 
została karuzela tarczowa. Zamontowano nowy bujak na spręży-
nie, wymieniono uszkodzone siedzisko przy huśtawce wahadło-
wej i naprawiono huśtawkę wagową. Wymiany doczekały się też 
uszkodzone deski, ławki i kosze.

- Oprócz placu zabaw, w Słowiku pomalowano również altankę, 
wyremontowano pomost na oczku wodnym, a przy ulicy Podla-
skiej - od strony Korwinowa przy kładce - została zakończona bu-
dowa oświetlenia ulicznego - informuje Aneta Nawrot z urzędu 
gminy.

W Nowej Wsi sfinalizowano prace związane z położeniem kost-
ki wokół nowej altanki przed świetlicą wiejską. Z kolei siłownia, 
która powstała w tym roku na terenie szkoły w Kolonii Poczesnej 
przeszła gruntowny, posezonowy przegląd. 

- W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zlecono też wykona-
nie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia ulicznego 
ulic Katowickiej i Granicznej. Wykonanie tego zlecenia ma nastą-
pić w 2021 roku - dodaje Aneta Nawrot.

Adrian Biel, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

Tradycyjnie jak co roku w Korwinowie miały miejsce ostatnie, 
a zarazem najważniejsze zawody wędkarskie w gminie. O pu-
char wójta rywalizowało kilkunastu wędkarzy.

Były płocie, a nawet złowiono amura. Pierwsze miejsce na podium 
trafiło się z kolei Krzysztofowi Siwkowi. Tuż za nim znalazł się 
Mateusz Staszewski, a trzecie miejsce przypadło w udziale Woj-
ciechowi Pidzikowi.

- Zamykamy sezon, ale już niebawem rok 2021, a wraz z nim nowa 
seria zawodów oraz emocji z tym związanych. Zaczniemy pew-
nie już zimą, jak tylko pojawi się bezpieczny lód. Z tego miejsca 
jeszcze raz serdecznie dziękuję za rywalizację, za atmosferę i za 
walkę do samego końca - mówił Krzysztof Ujma wręczając zwy-
cięzcom puchary i dziękując członkom lokalnego koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego za podejmowane działania na rzecz zago-
spodarowania i ochrony akwenów w rejonie łowiska.

Na zakończenie dla wszystkich uczestników zawodów czekał go-
rący poczęstunek.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
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GMINA JUŻ PO DOROCZNYM 
PRZEGLĄDZIE STANU
TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ
ZABAWOWYCH. BYŁO SPORO 
NAPRAW 

SEZON NAD WODAMI GLINIANKI PODSUMOWANY PUCHARAMI



19W PRZYROWIE

DOFINANSUJĄ BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI. 
RUSZA NABÓR INWESTYCJI NA PRZYSZŁY ROK
Gmina przystępuje do realizacji programu budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Jej władze zamierzają ubiegać się 
o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jak informuje wójt Robert Nowak, program adresowany jest do 
właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których 
nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego sys-
temu kanalizacyjnego, ani takowy nie zostanie wykonany przed 
2021 rokiem.

Niezbędnym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do tego 
projektu jest złożenie wniosku o włączenie do programu wraz ze 
zgodą właściciela lub współwłaściciela nieruchomości na realiza-
cję inwestycji przez wnioskodawcę. Zainteresowani muszą zobo-
wiązać się także do tego, iż udostępnią część nieruchomości na 
budowę instalacji oraz zapewnią odpowiednie warunki terenowe 
i hydrologiczne do realizacji inwestycji.

- Dofinansowanie zostanie przyznane dla maksymalnie pięćdzie-
sięciu posesji i wynosić będzie do 90 proc. kosztów kwalifikowa-
nych. Kwota nie będzie mogła przekroczyć 9,9 tys. zł - wyjaśnia 
włodarz.

Wsparciem nie zostaną objęte działki niezabudowane oraz te bu-
dynki, które nie są zamieszkane. Szczegółowe warunki realizacji 
zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone w umo-
wach, jakiej gmina będzie zawierać z właścicielami poszczegól-
nych nieruchomości. 

- Oczywiście umowa zostanie podpisana dopiero wówczas, kie-
dy gmina uzyska dofinansowanie - zastrzegają urzędnicy, którzy 

Adrian Biel, fot. Fotolia
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po dodatkowe informacje kierują do pracowników referatu rol-
nictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami miejscowego 
urzędu. 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zalecaną formą 
kontaktu jest kontakt telefoniczny pod numerem 34 355 41 20 wew. 
40 oraz drogą mailową pod adresem: srodowisko@przyrow.pl
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