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POWSTAŁA SPÓŁKA, KTÓRA W KOŚCIELCU 
WYBUDUJE JURAJSKI AGRO FRESH PARK

Adrian Biel, fot. Jurajski Agro Fresh Park SA

Na terenie gminy Rędziny ulokowana zostanie inwestycja, w ra-
mach której w najbliższych latach wybudowane zostaną cztery 
nowoczesne hale z przeznaczeniem na wynajem o powierzchni 
10 tys. m² każda. Powstanie tam również budynek administra-
cyjno-biurowy wraz z infrastrukturą drogową, sieciami uzbro-
jenia terenu i obiektami towarzyszącymi.

Powołaniem do życia nowego podmiotu zakończył się pierwszy 
etap procesu przygotowawczego, zmierzającego do utworzenia 
w okolicach Częstochowy nowoczesnego rynku hurtu rolno-spo-
żywczego. Chodzi o Jurajski Agro Fresh Park, który po tym jak 
zostanie wybudowany, zamierza udostępniać powierzchnie han-
dlowe, ogrodnicze, warzywnicze i sadownicze producentom oraz 
hurtownikom rolnym.

Spółka w ramach swojej działalności planuje również zająć się 
produkcją, przetwórstwem i hurtową sprzedażą własnego asor-
tymentu. Jak podkreślają jej władze, wybranej grupy flagowych 
produktów, a także głównie kojarzonych z naszym regionem 
i głównie we współpracy z lokalnymi producentami z branży rol-
no-spożywczej.

O przyszłym sukcesie tego przedsięwzięcia świadczyć ma uni-
kalna lokalizacja Jurajskiego Agro Fresh Parku. Położona tuż przy 
węzłach autostradowych „Mykanów” i Rząsawa” nowo budowa-
nej autostrady A-1 inwestycja, a także bliskość aglomeracji ślą-
skiej - będącej największym w kraju konsumentem żywności - ma 
umożliwić pozyskanie do współpracy dużej grupy podmiotów 
z całego kraju.

Ciąg dalszy na stronie 2
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POWSTAŁA SPÓŁKA, KTÓRA W KOŚCIELCU WYBUDUJE JURAJSKI AGRO FRESH PARK

W KONOPISKACH MOŻNA MNIEJ PŁACIĆ 
ZA ŚMIECI. WYSTARCZY ZGŁOSIĆ CHĘĆ 
KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

KATASTROFALNA SYTUACJA W BLACHOWNI. 
NIE ŻYJE TRZYNASTU MIESZKAŃCÓW DPS-u

Wspólnikami spółki są dwa podmioty. To Regionalny Fundusz 
Gospodarczy SA i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W skład 
majątku nowo powstałego organizmu wejdzie około 280 ha nie-
ruchomości położonych w granicach administracyjnych trzech 
gmin.

- 52 ha gruntów w miejscowości Kościelec w gminie Rędziny, 
na których powstanie inwestycja Jurajskiego Agro Fresh Parku, 
88 ha gruntów w dzielnicy Rząsawa w Częstochowie przy węź-

le autostrady A-1, na których spółka zamierza z racji unikalnego 
położenia stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej oraz 138 ha 
gruntów rolnych w miejscowości Lubojenka w gminie Mykanów, 
będących częścią zaplecza producenckiego dla przyszłej in-
westycji - wymienia Artur Sokołowski, wiceprezes RFG SA oraz 
Jurajskiego Agro Fresh Parku SA.

Na czele nowego przedsięwzięcia stanął Mirosław Matyszczak, 
prezes RFG SA. Obok Artura Sokołowskiego wiceprezesem bę-
dzie także Monika Pohorecka, częstochowska radna, do tej pory 
zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Częstochowie.

Łączny kapitał zakładowy powstałego właśnie podmiotu sięga po-
nad 140 mln zł. Składają się na niego zarówno wkłady gotówkowe, 
jak i bezgotówkowe, w tym nieruchomości wniesione aportem 
przez obu wspólników oraz wartości niematerialne i prawne, jak 
choćby „know-how” w postaci studium wykonalności przedsię-
wzięcia.

- Szacowany koszt realizacji tej inwestycji wyniesie około 300 mln 
zł. Jest to obecnie największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, 
jak również bezprecedensowe wydarzenie w skali regionu czę-
stochowskiego oraz całego województwa śląskiego - podkreśla 
wiceprezes Artur Sokołowski.

R
E

K
LA

M
A

 

Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy zdecydują się na 
kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie, otrzymają 
ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie warunki należy spełnić, by takową ulgę uzyskać? Przede 
wszystkim założyć kompostownik. W kolejnym kroku konieczne 
będzie zgłoszenie tego faktu w urzędzie gminy. Trzeba też doko-
nać korekty deklaracji, w której każdy pragnący skorzystać z ulgi 
zobowiąże się do indywidualnego kompostowania bioodpadów. 
Będzie to możliwe zaraz po nowym roku.

Można do tego celu użyć gotowych, kupnych kompostowników 
lub wykonać takowy własnoręcznie. Jedyne o czym trzeba pamię-
tać, to konieczność zapewnienia dostępu powietrza do komposto-
wanej masy i usytuowanie ich w taki sposób, by nie powodowały 
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

- Przede wszystkim należy zachować odległość piętnastu metrów 
od ujęć wodnych, trzydziestu od okien i drzwi zewnętrznych in-
nych domostw, siedem i pół metra od granicy sąsiedniej działki 
i dziesięć metrów od ulicy. Ponadto kompostownik zakładamy 
przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na jego lo-
kalizację powinno być osłonięte od wiatru, zacienione oraz nieco 
wzniesione. Tak, aby deszcz nie zalewał powstającego kompostu 
- tłumaczą pracownicy urzędu gminy.

Do kompostownika trafiać mogą liście, trawa, siano, skorupki jaj, 
obierki warzyw i owoców - za wyjątkiem cytrusów - a także frag-
menty tektury. Na przykład z wytłoczek po jajkach. Nie należy 
z kolei do nich wrzucać mięsa, ryb, gotowanej żywności, popiołu 
węglowego czy zwierzęcych odchodów.

- Co miesiąc należy przemieszać jego zawartość w celu dostar-
czenia powietrza oraz dotarcia mikroorganizmów do wszystkich 
warstw kompostu - dodają urzędnicy.

Kompostowanie odpadów niesie za sobą szereg korzyści, a pozy-
skany kompost pomaga w poprawie struktury gleby i ją wzboga-
ca, korzystnie wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności 
oraz delikatnie hamuje wzrost chwastów. Ponadto stanowi bo-
gactwo różnorodnych składników odżywczych, stymuluje glebę 
do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów rozkładających 
materię organiczną oraz zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy 
chemiczne.

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli. Mieszkań-
com, którzy zdeklarują kompostowanie bioodpadów i korzysta-
nie z obniżonej opłaty, a którzy uniemożliwią kontrolę, na mini-
mum pół roku zostanie cofnięty upust. Osoby korzystające z ulgi 
za kompostowanie nie mogą wystawiać bioodpadów w workach 
przed posesję oraz oddawać ich do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Czy po trzech miesiącach zmagania się z ogniskami zakażeń 
w domach pomocy społecznej prowadzonych przez częstochow-
skie starostwo można mówić o małym przełomie w walce z ko-
ronawirusem? O ile w Lelowie sytuację ustabilizowano, to wyso-
ce niepokojące dane płyną z Blachowni. 

Problem związany z zakażeniami koronawirusem w prowadzo-
nych przez starostwo jednostkach był tematem, który zdomino-
wał ostatnią sesję rady powiatu. Jak tylko udało się unormować 
trudną sytuację w lelowskim DPS-ie, to jeszcze niebezpieczniejsze 
ognisko zakażeń wybuchło w Blachowni, gdzie mieści się druga 
z placówek.  

- 28 października zakończono trwającą dwa miesiące walkę z za-
rażeniami wirusem Covid-19 wśród pracowników i mieszkańców 
DPS-u Lelowie. W tym czasie koronawirusem zaraziło się sześć-
dziesięciu trzech mieszkańców, z czego siedem osób zmarło. Za-
każonych pracowników było dwudziestu. Największym proble-
mem, z którym borykał się, i nadal ma problem, wspomniany dom 
jest wysoki poziom absencji pracowników do pracy z mieszkańca-

Piotr Biernacki, fot. Wikimedia mi – informował z początkiem miesiąca rzecznik prasowy często-
chowskiego starostwa. 

Dzień później wykryto pierwsze cztery zakażenia w DPS w Bla-
chowni, i to pomimo wdrożenia wcześniej wielu działań zapobie-
gawczych. Jak relacjonował bowiem na ostatniej sesji starosta, 
już przed wykryciem pierwszych zakażeń w blachowniańskiej 
placówce dokonano daleko idących zmian w jej funkcjonowaniu. 
W tym, w systemie organizacji opieki nad mieszkańcami domu. 
Ponadto trzecie piętro w budynku głównym zostało oddzielone, 
a dezynfekcje i ozonowanie pomieszczeń były przeprowadzane na 
bieżąco. Zakupiono także drugą kabinę dezynfekującą, mającą za-
bezpieczać pracowników.

Po miesiącu zmagań sytuacja niestety jest dużo bardziej niepoko-
jąca niż w przypadku Lelowa. W tym czasie w Blachowni zmarło 
bowiem aż trzynastu podopiecznych. 26 listopada aktywnych za-
każeń wśród nich było jeszcze siedemnaście. Kolejne sześćdzie-
siąt trzy osoby odparły wirusa. Ponadto zakażenie przechorowała 
spora część obsady pracowniczej, wśród której jest czterdziestu 
ośmiu ozdrowieńców, a dwie osoby jeszcze zmagają się z patoge-
nem.



R
E

K
LA

M
A

 

Powiat kłobucki aktywnie 
wspomaga Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Kłobucku w zaku-
pach sprzętu medycznego. In-
westycje w nowoczesny sprzęt 
i wyposażenie, zwiększają moż-
liwości skutecznych działań 
służby zdrowia w newralgicz-
nym czasie pandemii Covid-19, 
choroby będącej następstwem 
rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2.    

POWIAT KŁOBUCKI WSPOMAGA SŁUŻBĘ ZDROWIA W PANDEMII
Znaczącym wzmocnieniem moż-
liwości Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Kłobucku był zakup nowo-
czesnego ambulansu sanitarnego 
wraz z kompletną zabudową me-
dyczną, na potrzeby kłobuckiego 
pogotowia. Karetka ratownicza 
marki mercedes sprinter została 
sfinansowana ze środków bu-
dżetu samorządu województwa 
śląskiego pozyskanych przez sta-
rostwo powiatowe oraz z dotacji 

przekazanej Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku ze środ-
ków budżetowych powiatu kło-
buckiego. Koszt zakupu karetki 
to kwota 453 720 zł. Z tej samej 
puli zakupiono również łóżka 
OIOM, kardiomonitory przeno-
śne oraz centrale do ich monito-
rowania, a także przenośne respi-
ratory szpitalne.
    
Starostwo Powiatowe w Kłobuc-
ku zakupiło także i przekazało 
do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku dwieście sztuk pul-
soksymetrów. To elektroniczne 
urządzenia do wyznaczania sa-
turacji krwi pacjenta czyli okre-
ślenia w niej poziomu tlenu. Są 
sprzętem szczególnie ważnym 
w aktualnej epidemii. Osoby za-
każone koronawirusem i chore 
na Covid-19, są bowiem nara-
żone na obniżenie poziomu tle-
nu we krwi, co jest ekstremalnie 
niebezpieczne dla ich zdrowia, 
a nawet życia. Zakup urządzeń 
sfinansowano ze środków powia-
tu kłobuckiego oraz dobrowol-
nych wpłat radnych Rady Powia-
tu Kłobuckiego.

- Sprzęt zakupiony przez staro-

stwo trafił do Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku, aby 
jak najszybciej był udostępniony 
pacjentom – informuje starosta 
Henryk Kiepura dziękując jed-
nocześnie radnym rady powiatu, 

którzy dobrowolnie sfinansowali 
część sprzętu medycznego.

Niezależnie od działań nakiero-
wanych na walkę z pandemią, 
w ramach podnoszenie poziomu 
obsługi mieszkańców powiatu 
świadczonych przez powiatową 
służbę zdrowia, Starostwo Po-
wiatowe w Kłobucku zakupiło 
także sprzęt rehabilitacyjny na 
potrzeby pacjentów Zakładu Fi-
zjoterapii Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Kłobucku. Chodzi 
o aparat do laseroterapii Laser-
tronic LT–3 oraz skaner laserowy 
SK–1.
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Starostwo Powiatowe w Kłobucku przekazało do Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku pierwszą serię z zakupionych dwustu 
sztuk pulsoksymetrów. To elektroniczne urządzenia do tzw. sa-
turacji, czyli określenia poziomu tlenu we krwi. 

Szczególnie narażone na obniżenie poziomu tlenu we krwi są oso-
by zakażone koronawirusem, a niska saturacja może być niebez-

Adrian Biel, fot. Getty Images/iStockphoto
pieczna nie tylko dla zdrowia, ale i życia pacjenta. Zakup sfinanso-
wano ze środków powiatu kłobuckiego oraz dobrowolnych wpłat 
radnych. 

- Sprzęt zakupiony przez starostwo powiatowe trafił już do Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, aby jak najszybciej był udo-
stępniony pacjentom – informuje starosta Henryk Kiepura. - Przy 
okazji chciałbym złożyć także serdeczne podziękowania radnym 
rady powiatu, którzy dobrowolnie sfinansowali część zakupu 
urządzeń - dodaje.

Podczas listopadowej sesji rady powiatu samorządowcy podję-
li uchwałę o powołaniu nowej jednostki organizacyjnej. Chodzi 
o Środowiskowy Dom Samopomocy, który swoją siedzibę będzie 
miał w Krzepicach.

Placówka zostanie uruchomiona w pierwszych tygodniach no-
wego roku. Miejsce w niej znajdzie dwudziestu podopiecznych, 
którzy jak przekonują władze powiatu kłobuckiego, będą mogli 
liczyć tam na profesjonalną opiekę. W gronie specjalistów znajdą 
się między innymi fizjoterapeuci oraz psycholodzy. W pierwszej 

Adrian Biel, fot. Pixabay kolejności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach 
kierowani będą niepełnosprawni mieszkańcy z terenu powiatu 
kłobuckiego. 

- Obecnie w jednostce trwają prace modernizacyjne, które za-
pewnią wysoki standard zarówno samego pobytu, jak i opieki. Na 
ten cel starostwo powiatowe pozyskało dotację z urzędu woje-
wódzkiego - informuje starosta Henryk Kiepura. 

Dwa lata temu powiat uruchomił podobną jednostkę w Hutce, 
której działalność zostanie przeniesiona po nowym roku do nowej 
placówki.

25 listopada miało miejsce kolejne zdarzenie drogowe na terenie 
gminy Wręczyca Wielka z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 

53-letni kierowca volvo, na prostym odcinku drogi stracił pano-
wanie nad pojazdem, uderzył w znak drogowy oraz mostek pro-
wadzący do stacji paliw, po czym zjechał do przydrożnego rowu. 
W trakcie badania alkomatem okazało się, że mężczyzna miał 
w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Grozi mu nawet kilku-
letni pobyt w więzieniu.

Adrian Biel, fot. Shutterstock

STAROSTWO URUCHOMI WKRÓTCE NOWĄ PLACÓWKĘ 
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW

KUPILI PULSOKSYMETRY. POMOGĄ PACJENTOM 
ZAKAŻONYM KORONAWIRUSEM

WYPADEK W TRUSKOLASACH. 
PIJANY KIEROWCA WJECHAŁ 
DO ROWU

WRĘCZYCA WIELKA
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W ręce policjantów z komisariatu we Wręczycy Wielkiej wpadł 
38-latek, który po pijanemu spowodował kolizję drogową. Bada-
nie wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. 

Kierujący skodą, na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i doprowadził do kolizji z jadącym w przeciwnym 
kierunku kierowcą mercedesa. 

Po przybyciu na miejsce patrolu drogówki okazało się, iż kierujący 
skodą 38-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego siadł za kółkiem 
po solidnym kielichu. Kierowca mercedesa, mieszkaniec powiatu 
częstochowskiego, był trzeźwy.

Sprawca zdarzenia musi liczyć się teraz z zarzutami karnymi, za 
które grozi nawet kilkuletni pobyt za kratami.

Adrian Biel, fot. Shutterstock

WYPADEK W KALEI. 
SPRAWCA MIAŁ PONAD 
DWA PROMILE ALKOHOLU

WRĘCZYCA WIELKA

Przy ulicy Sportowej w miejscowości Borowe w gminie Wręczy-
ca Wielka doszło do potrącenia rowerzysty. Kierowca bmw nie 
udzielił mu pierwszeństwa przejazdu i w konsekwencji go po-
trącił. Cyklista miał w organizmie prawie 2,7 promila alkoholu.

Do zdarzenia doszło na początku miesiąca w ciągu ulicy Sporto-
wej w miejscowości Borowe. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze 
z kłobuckiej drogówki, 27-letni kierowca nie udzielił pierwszeń-
stwa przejazdu 60-letniemu rowerzyście.

W trakcie kontroli stanu trzeźwości potrąconego mężczyzny oka-
zało się, że kierujący jednośladem mieszkaniec powiatu kłobuc-
kiego, miał w organizmie prawie 2,7 promila alkoholu. Kierowca 
bmw był trzeźwy. W wyniku obrażeń ciała 60-latek został zabrany 
do częstochowskiego szpitala.

Gdy go opuści będzie musiał liczyć się z konsekwencjami kierowa-
nia rowerem w stanie nietrzeźwości.

Adrian Biel, fot. Shutterstock

PODRÓŻ ROWEREM W STANIE 
MOCNO NIETRZEŹWYM 
ZAKOŃCZYŁ POD KOŁAMI 
SAMOCHODU

WRĘCZYCA WIELKA
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Młody kierowca hondy, którego drogówka zatrzymała do kon-
troli drogowej, nie posiadał uprawnień pozwalających prowadzić 
pojazdy mechaniczne. Miał za to amfetaminę w organizmie. 

W połowie miesiąca funkcjonariusze z kłobuckiej drogówki za-
trzymali w Pankach do kontroli drogowej kierowcę hondy, który 
przekroczył dozwoloną prędkość. W trakcie czynności okazało 
się, że 31-letni mieszkaniec gminy Krzepice nie ma uprawnień do 
prowadzenia samochodu. 

Adrian Biel
Uwagę policjantów wzbudziło zachowanie mężczyzny. Jak wynika 
z relacji stróżów prawa, kierowca był nie tylko zdenerwowany, ale 
i wyraźnie pobudzony. O ile badanie alkomatem nie potwierdzi-
ło, by kierował pod wpływem alkoholu, o tyle już to na zawartość 
środków psychoaktywnych wykazało, iż 31-latek zażywał amfeta-
minę. 

Mężczyźnie grożą teraz surowe konsekwencje karne w postaci 
wysokiej grzywny, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, a nawet kilkuletni pobyt w więzieniu.

BEZ PRAWKA, ZA TO POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW
PANKI

Jeden kierował samochodem pod wpływem amfetaminy i mari-
huany, a drugi posiadał przy sobie nielegalne substancje. Teraz 
dwóm młodym mieszkańcom gminy grożą wysokie kary. 

Mundurowi z kłobuckiej drogówki zatrzymali do kontroli 20-let-
niego mieszkańca gminy Wręczyca Wielka, który prowadził oso-
bowego volkswagena. Jak relacjonują policjanci mężczyzna był 
nad wyraz pobudzony i zdenerwowany, co od razu wzbudziło po-
dejrzenie mundurowych. 

- Podczas badania stanu trzeźwości nie stwierdzono, aby kie-
rowca był pod działaniem alkoholu, za to pozytywny okazał się 
wstępny wynik badania na zawartość środków psychoaktywnych. 
Przeprowadzone za pomocą analizatora testy wykazały obecność 
marihuany i amfetaminy w ślinie mężczyzny - informuje biuro 
prasowe kłobuckiej komendy.

Kierowcy towarzyszył 21-letni mężczyzna, również mieszkaniec 
gminy Wręczyca Wielka. Podczas przeszukania pasażera okazało 
się, że miał on przy sobie woreczek z białą substancją oraz zawi-
nięty w papierku susz roślinny. Policyjny tester wskazał, iż była to 
amfetamina i marihuana.

- Mężczyźni spędzili noc w policyjnym areszcie, a rano usłyszeli 
policyjne zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego 
pod wpływem środka odurzającego oraz posiadania narkotyków. 
Aktualnie sprawę dokładnie wyjaśniają śledczy z komisariatu we 
Wręczycy Wielkiej pod nadzorem prokuratora - dodają policjanci.

Kierowcy volkswagena grozi wysoka grzywna, orzeczenie zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet kilkuletni pobyt 
w więzieniu. Jego pasażer musi liczyć się z karą nawet trzech lat 
pozbawienia wolności.

Adrian Biel, fot. Shutterstock

MIESZKANIEC WRĘCZYCY WIELKIEJ 
SIADŁ ZA KÓŁKO PO MARIHUANIE
I AMFETAMINIE

WRĘCZYCA WIELKA

28-letnia mieszkanka gminy Wręczyca Wielka najechała na po-
chodzącego z tej samej gminy mężczyznę. 50-latek, który w mo-
mencie zdarzenia leżał na drodze, zmarł na skutek odniesionych 
obrażeń.

Policjanci z Kłobucka wyjaśniają szczegóły tragicznego w skut-
kach wypadku, do którego doszło 11 listopada w godzinach wie-
czornych w Borze Zapilskim. Kierująca osobowym oplem młoda 
kobieta najechała na leżącego na jezdni mężczyznę, który pomimo 
podjętej reanimacji niestety zmarł.

Kobieta była trzeźwa, pobrano od niej także krew w celu przepro-
wadzenia badań na obecność środków psychoaktywnych. Oko-
licznościom wypadku przyjrzy się teraz biegły z zakresu rekon-
strukcji przebiegu zdarzeń drogowych. 

Wszystkie osoby będące świadkami tego zdarzenia proszone 
są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku pod nume-
rem telefonu 47 858 22 00 lub z inną najbliższą jednostką policji.

Adrian Biel

ŚMIERĆ W BORZE ZAPILSKIM.
KOBIETA PRZEJECHAŁA LEŻĄCEGO 
NA JEZDNI MĘŻCZYZNĘ

WRĘCZYCA WIELKA



DYREKTOR SZKOŁY W ŁOJKACH 
Z NAGRODĄ OD KURATORIUM

PORADY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH 
RODZIN TERAZ TYLKO TELEFONICZNIE

7W BLACHOWNI / W DĄBROWIE ZIELONEJ

Hanka Kożuch z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach zo-
stała wyróżniona nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty za szcze-
gólne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Kożuch jest nauczycielką języka niemieckiego i techniki. Od 
trzech lat pełni także funkcję dyrektora placówki w Łojkach. 

Siedemnaście lat temu zainicjowała wymianę młodzieży z terenu 
gminy ze szkołą w niemieckim Friedrichshafen. Dzięki jej zaanga-
żowaniu wyjechało tam blisko ćwierć tysiąca uczniów i tyle samo 
niemieckich partnerów odwiedziło Blachownię.

Trzykrotnie organizowała też wymiany polsko-litewskie ze szkołą 
w Turgielach. Nawiązane wówczas kontakty pozwoliły promować 
gimnazjum, podstawówkę i gminę jako partnerów w kontaktach 
międzynarodowych. 

To z jej inicjatywy w zarządzanej przez nią szkole powstała Zie-
lona Pracownia. Dyrektor aktywnie pozyskuje środki na realizację 
zarówno krajowych, jak i unijnych projektów.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Zagospodarowany kilka lat temu przez mieszkańców Raczko-
wic Kolonii teren zajął pierwsze miejsce w kategorii najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi w konkursie zorganizowanym 
przez urząd marszałkowski. Przy okazji tzw. „Sołtysówka” zdo-
była również nagrodę w kwocie 8 tys. zł.

Gdy w 2015 roku Bożena Strojec została wybrana na sołtysa wspo-
minanej miejscowości, pojawił się pomysł zagospodarowania na-
leżącego wówczas do Skarbu Państwa terenu. Po dwóch latach 
starań gmina uzyskała prawo do własności działki i przekazała ją 
sołectwu z przeznaczeniem na działalność społeczno-użyteczną.

Jeszcze w czasie zmiany tytułu własności okoliczni mieszkańcy 
uprzątnęli obszar. Poświęcili nie tylko swój cenny czas, ale i po-
siadany sprzęt w postaci ciągników, przyczep czy koparki. W mię-
dzyczasie pojawiały się różne koncepcje zagospodarowania tere-
nu. W oryginalny i nietypowy sposób rozwiązali problem braku 
budynku, w którym mogliby się spotykać.

- Najlepszym rozwiązaniem okazał się pomysł zaadaptowania 
na świetlicę starego autobusu. Doprowadzono prąd i urządzona 

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Punkt konsultacyjny dla uzależnionych mieszkańców gminy 
i ich najbliższych zmienia formułę działania. To pokłosie pogłę-
biającego się kryzysu epidemiologicznego. 

Od 9 listopada porady i konsultacje, jakie prowadzi mieszczący 
się przy ulicy Sienkiewicza w Blachowni punkt, udzielane będą 
wyłącznie przez telefon.

Adrian Biel, fot. Pixabay
We wtorki, czwartki i piątki w godz. od 15 do 18 zainteresowani 
mogą porozmawiać z psycholog Wiesławą Gostkiewicz dzwoniąc 
pod numer telefonu 781 292 827. 

Z kolei Marzena Pierz, instruktor terapii uzależnień, służy swą 
pomocą w poniedziałki w godz. od 16 do 19 oraz w piątki w godz. 
od 7.30 do 10.30 pod tym samym numerem telefonu.

Zarówno porady psychologa, jak i terapeuty są bezpłatne i nie 
wymagają skierowania od lekarza.

MURAL W CENTRUM GMINY PIERWSZE MIEJSCE I NAGRODA PIENIĘŻNA. „SOŁTYSÓWKA” 
NAJLEPSZA W SWOJEJ KATEGORII KONKURSOWEJ

W ramach dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Kultury przedsięwzięcia, vis-à-vis przedszkola w Dąbrowie Zie-
lonej powstał bajkowy mural.

„Kreatywna Kultura w Dąbrowie Zielonej” to projekt będący czę-
ścią większego zadania dotyczącego czterech inicjatyw lokalnych 
w Ulesiu, Cielętnikach i Dąbrowie Zielonej. Jak przekonują zaan-
gażowane w to działanie osoby, stanowi ono odpowiedź na po-
trzeby i oczekiwania mieszkańców gminy.

Wdrożenia jednej z idei podjęła się grupa z Dąbrowy Zielonej. 
Zorganizowała warsztaty tworzenia murali, połączonych z kon-
kursem na wykonanie propozycji dekoracyjnego dzieła malarstwa 
ściennego. Finalnie w ramach zadania „Mur ale cool”, w centrum 
miejscowości, naprzeciw przedszkola, powstał okazały monu-
mentalny malunek.

- Konkurs plastyczny cieszył się dużym zainteresowaniem, a na-
grodzone prace stały się inspiracją do stworzenia ostatecznego 
projektu muralu, który przedstawia postacie z bajek. Dzięki tej 
realizacji nie tylko została ożywiona przestrzeń publiczna, ale 
co równie ważne, zintegrowały się różne grupy społeczne oraz 
wzmocniła się współpraca z GOK-iem - mówi Justyna Kępa 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej.

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

została kuchnia. Dzięki temu przy dźwiękach muzyki można na-
pić się w nim herbaty czy kawy — informuje Lilla Deska, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej.

Pod fachowym okiem plastyka z GOK-u mieszkańcy pomalowali 
autobus tak, by wizualnie wkomponował się w leśny krajobraz. 
Obiekt cieszy się niesłabnącą popularnością. W autobusie odbyło 
się między innymi wyjazdowe zebranie sołtysów z całej gminy. 
Dwukrotnie — w sierpniu w 2018 i 2019 roku — odbywały się tutaj 
festyny wiejskie, które zgromadziły nie tylko mieszkańców Racz-
kowic Kolonii, ale i okolicznych sołectw. Tegoroczne imprezy ze 
względu na trwającą epidemię trzeba było odłożyć na kolejny se-
zon.

- Spełniło się marzenie o neutralnym miejscu zebrań sołeckich, 
ponieważ do tej pory odbywały się one w domu urzędującego 
sołtysa, co nie było sytuacją komfortową dla mieszkańców — wy-
jaśnia Lilla Deska. - Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności 
„Sołtysówka” stała się ciekawym miejscem spotkań i rekreacji 
niezależnie od wieku. Stworzenie miejsca, w które poszczególni 
mieszkańcy włożyli wymierny wkład pracy, sprawiło, iż każdy tym 
samym czuje się za nie odpowiedzialny — dodaje dyrektor GOK-u.                                                         



W KAMIENICY POLSKIEJ8

Do połowy grudnia potrwają prace remontowe wzdłuż ulicy Ma-
rii Konopnickiej w Kamienicy Polskiej.  Zadanie realizowane jest 
na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Przetarg na wykonanie tego zamówienia wygrało Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe „Myszków” z Żarek. Z grona siedmiu 
oferentów, to właśnie ta firma zaproponowała najlepsze warunki 
finansowe. Całe przedsięwzięcie zamknie się w kwocie 290 tys. zł.

Remontem objęty zostanie odcinek zaczynający się od nierucho-
mości o numerze 272, aż do wjazdu do siedziby Gminnego Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekreacji. Na całej długości jezdnia posiada 
liczne ubytki.

Zakres zadania to między innymi rozebranie dotychczasowej 
nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy, rozebranie 
obrzeży, krawężników, a także nawierzchni chodnika i zjazdów 
z kostki brukowej. Ta po zakończeniu prac trafi oczywiście z po-
wrotem na swoje miejsce.

Projekt budowlany przewiduje ponadto regulację włazów kana-
łowych i wpustów ściekowych, mechaniczne czyszczenie na-
wierzchni drogowej, jak i również skropienie jej ulepszoną emulsją 
asfaltową. Wykonawca utwardzi też pobocza i zjazdy oraz oczyści 
rowy.

Adrian Biel, fot. Fotolia

     KONOPNICKA W REMONCIE. NAD-
GRYZIONA ZĘBEM CZASU JEZDNIA 
DOCZEKAŁA SIĘ REMONTU

CZTERY NOWE NABORY W RAMACH PROGRAMU 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

JESZCZE TYLKO MIESIĄC NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
O PRZYZNANIE POMOCY NA MAŁE PRZETWÓRSTWO

Rolnicy, którzy chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć 
swoje gospodarstwa w urządzenia nawadniające, mają możli-
wość ubiegania się o dotację. Nabór potrwa do 28 stycznia przy-
szłego roku. To jedna z kilku propozycji wsparcia, jaką w ostat-
nim czasie dla farmerów przygotowała Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc może wystąpić rolnik, który posiada gospodarstwo o po-
wierzchni sięgającej co najmniej jednego hektara i nie większe niż 
trzysta hektarów. Konieczne jest również posiadanie wpisu w kra-
jowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Środki 
dedykowane są tym osobom, które w okresie dwunastu miesię-
cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazały przychód 
w wysokości co najmniej 5 tys. zł. 

Wsparcie przyznawane jest na realizację inwestycji ulepszających 
już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar na-
wadniania lub na te dwie wymienione jednocześnie. Dofinansowa-
nie można otrzymać między innymi na budowę studni i zbiorni-
ków, a także zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, 
uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji 
nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo 
wynosi 100 tys. zł. Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesio-
nych na realizację inwestycji lub 60 proc. W przypadku młodego 
rolnika. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy 
niż 15 tys. zł.

ARiMR ma również propozycję skierowana do przedsiębiorców, 
którzy pracują na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność 

Adrian Biel w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów 
i hodowlę zwierząt gospodarskich. Ci z kolei wnioski mogą skła-
dać do 13 stycznia. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwali-
fikowalnych, do których zalicza się między innymi koszty zakupu 
lub leasingu nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji 
rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej czy sprzętu komputero-
wego i oprogramowania służących do zarządzania. 

Natomiast do 30 grudnia rolnicy gospodarujący na obszarach 
cennych przyrodniczo będą mogli składać wnioski o przyznanie 
wsparcia na inwestycje w gospodarstwach położonych na obsza-
rach Natura 2000. Mogą je otrzymać rolnicy, którzy między inny-
mi w gospodarstwie, którego są posiadaczami, łączna powierzch-
nia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych
na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej jeden hektar. 

- W obu tych naborach pomoc przyznaje się i wypłaca do wysoko-
ści limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymal-
nie 500 tys. zł na jednego beneficjenta - podkreślają pracownicy 
Agencji. 

Szansę na pozyskanie pieniędzy mają też rolnicy, którzy w swo-
ich gospodarstwach chcą realizować inwestycje mające na celu 
ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych. W tym przypadku nabór wystartuje 29 
grudnia i potrwa do 26 lutego przyszłego roku. O pomoc nie mogą 
ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej czterdziestu tysięcy 
stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej dwóch tysięcy stanowisk 
dla świń. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 
100 tys. zł. 

Wnioski w tych czterech naborach przyjmuje częstochowski od-
dział ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub 
rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do 24 grudnia wydłużony został termin przyjmowania wniosków 
o przyznanie pomocy w zakresie wsparcia inwestycji w przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót tymi towarami lub ich rozwój.

Wnioski można składać w częstochowskim oddziale Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarówno osobiście, jak 
i drogą elektroniczną czy przy pomocy zarejestrowanej przesyłki 
pocztowej. 

Oferta skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. Pierwszą 
stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy 
zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności 
musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. W tym przy-
padku można ubiegać się o wsparcie sięgające kwoty 500 tys. zł. 

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzą-
cych lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej 

Adrian Biel, fot. Pixabay i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego 
handlu detalicznego. W tym przypadku nie jest wymagane prowa-
dzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinanso-
wania wynosi 100 tys. zł. 

- Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosz-
tów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji słu-
żących przetwórstwu. Między innymi mleka, mięsa, owoców 
i warzyw, zbóż czy ziemniaków. Wsparcie można otrzymać także 
w przypadku, gdy mamy do czynienia z przetwarzaniem produk-
tów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowy-
waniu produktów rolnych - informują urzędnicy ARiMR. 

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje 
choćby budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wyko-
rzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej. W grę 
wchodzi także zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do 
przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontro-
lnej czy inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń po-
mocniczych i gospodarczych.

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne, tegorocz-
ne obchody miały wyjątkowo skromny charakter.

Z okazji 11 listopada władze gminy, delegacje pracowników oświa-
ty oraz lokalnych instytucji kultury złożyły wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Kamienicy Polskiej.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

     UROCZYSTOŚCI NARODOWEGO 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



9W KŁOMNICACH

W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZYPOMNIELI NAJWAŻNIEJSZE 
PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE

SUKCES UCZENNICY ZE SZKOŁY W KONARACH. ZAJĘŁA 
PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE POETYCKIM

Mundurowi z komisariatu w Kłomnicach otrzymali nowy radio-
wóz. Zakup sfinansowany został ze środków pochodzących od 
czterech gmin, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także z budżetu policji.

Dzięki dobrej współpracy i finansowemu wsparciu, jakie zapewni-
ły samorządy Kłomnic, Mstowa, Mykanowa i Rędzin, do kłomnic-
kich funkcjonariuszy trafiła właśnie toyota yaris. 

- Nowy radiowóz nie tylko poprawi komfort pracy policjantów, 
ale przyczyni się także do efektywniejszej obsługi mieszkańców 
naszego powiatu, co przełoży się bezpośrednio na zapewnienie 
bezpieczeństwa lokalnej społeczności - informuje biuro prasowe 
częstochowskiej komendy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

POLICYJNA FLOTA POWIĘKSZYŁA 
SIĘ O TOYOTĘ YARIS

11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbyła 
się finałowa gala Powiatowego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
i Marszowej „Równy Krok”. Z uwagi na obostrzenia sanitarne 
wydarzenie odbywało się online, a całe przedsięwzięcie można 
było śledzić na popularnych portalach społecznościowych.

- Celem festiwalu było rozbudzenie u wykonawców zamiłowania 
do śpiewu i muzyki, wrażliwości muzycznej i promocja młodych 
wokalistów. Ponadto chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie i przy-
pomnieć piosenki żołnierskie i marszowe, z których większość 
stała się przebojami i towarzyszy nam podczas wielu wydarzeń 
narodowych, patriotycznych czy wojskowych – podsumowują ini-
cjatorzy przedsięwzięcia z gminnej instytucji.

Jak podkreślają, festiwal w pierwotnej formie miał składać się 
z trzech etapów. Z uwagi na obostrzenia skrócono go do dwóch. 
Pierwszy z nich to nadesłanie filmu z wykonywanym utworem do 
GOK-u w Kłomnicach, drugim etapem była gala finałowa i wręcze-
nie nagród. Łącznie przygotowano dwadzieścia dwie prezentacje. 
Dziewięć w kategorii od siedmio- do dziewięciolatków, a kolejne 
trzynaście – od dziesięcio- do czternastolatków.

Wykonania oceniali Karol Ostalski - trener, muzyk, pedagog, 
animator kultury, edukator oraz naczelnik jednego z wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Dariusz Pikor - ka-
pelmistrz Orkiestry Młodzieżowej w Dąbrowie Zielonej, a także 
muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Krakowie. 
Jurorzy w szczególny sposób pod uwagę brali dobór repertuaru, 
umiejętności wokalne, interpretację utworu, ruch sceniczny, strój, 
charakteryzację czy oddanie klimatu piosenki.

Wśród młodszych solistów zwyciężyła Michalina Juchnik. Dru-
gie miejsce przypadło Milenie Bąk, a trzecie Lenie Figler. Wyróż-
niono ponadto Amelię Nićka i Rozalię Cieśla. W drugiej kategorii 
pierwszym miejscem nagrodzono Emilię Walasik, kolejnym Nelę 
Kucharczyk, a trzecią pozycję przyznano Kindze Kipigroch. Wy-
różnienia trafiły natomiast do Sandry Harabas, Bartosza Bąka i Zu-
zanny Niedzielskiej.

- Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za zainteresowanie naszym 
festiwalem. Materiał z gali można cały czas zobaczyć na platformie 
YouTube – zachęcają organizatorzy z kłomnickiego GOK-u.

Piotr Biernacki
Klaudia Chrząstek, uczennica ósmej klasy Szkoły Podstawowej 
w Konarach zajęła pierwsze miejsce w 12. Wojewódzkim Konkur-
sie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej”. Jej utwór zaty-
tułowany „Przemijanie” zdeklasował konkurencję.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Częstochowskie 
i Szkołę Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Często-
chowie. Po raz pierwszy odbył się w 2007 roku z okazji 40. roczni-

Adrian Biel cy śmierci poetki. Wówczas było to wydarzenie o międzyszkolnej 
randze. W kolejnych latach prestiż przedsięwzięcia rósł. Konkurs 
zyskał zasięg regionalny, a następnie wojewódzki.

Jego uczestnikami są uczniowie przynajmniej czwartych klas szkół 
podstawowych i tych ponadpodstawowych. Biorący w nim udział 
mają za zadanie napisać tekst poetycki, który poświęcony będzie 
Halinie Poświatowskiej lub inspirowany jej twórczością. Chodzi 
nie tylko o promowanie twórczości uczniów, ale i rozbudzanie za-
interesowań poetyckich oraz przybliżenie samej poetki.
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PRAWIE 25 TYSIĘCY WNIOSKÓW W PROGRAMIE „MOJA 
WODA”. NAJWIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

OCHRONA KLIMATU. BĘDĄ DOTACJE RÓWNIEŻ DLA BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH?

Z końcem października Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej zakończyły przyjmowanie wniosków 
w programie „Moja Woda”. W skali kraju wpłynęło ich prawie 
dwadzieścia pięć tysięcy, a najwięcej – trzy tysiące osiemdzie-
siąt osiem – w województwie śląskim.

Dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych cieszyło 
się tak ogromnym zainteresowaniem, że zwiększono przewidzia-
ną pierwotnie pulę środków. Łączna kwota przyjętych wniosków 
opiewa bowiem na ponad 114 mln zł. Ze wspomnianej puli Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za-
bezpiecza finansowanie w wysokości 110,2 mln zł, a wojewódzkie 
fundusze dodatkowo kwotę 4,67 mln zł.

– Dzięki temu nie zabraknie pieniędzy dla żadnej z prawie dwu-
dziestu pięciu tysięcy rodzin, które złożyły do końca października 
prawidłowy wniosek o dofinansowanie – argumentował minister 
Michał Kurtyka.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, podstawowym celem wdro-
żenia programu jest łagodzenie skutków suszy oraz ogranicze-
nie zagrożenia powodziowego przez budowę w gospodarstwach 
indywidualnych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Każdy 

Z początkiem nowego roku mają pojawić się możliwości po-
zyskania wsparcia, które obejmować będzie dofinansowa-
nie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła 
w budynkach wielorodzinnych. To nowy projekt Ministerstwa 
Klimatu, który pilotażowo ma być testowany w województwie 
zachodniopomorskim.

Jak zapowiedział szef tego resortu Michał Kurtyka, podczas 
konferencji w Rymaniu, nowy program ma dotyczyć budynków, 
w których znajduje się od trzech do siedmiu lokali. Wdrażany bę-
dzie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej.

– Jego beneficjentem będą mogły zostać osoby fizyczne – właści-
ciel lub współwłaściciel lokalu w budynku wielorodzinnym. Do-
finansowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła 
ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne, na przykład 
zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej – sprecyzował wice-
prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Paweł Mirowski.

Program ma być zasadniczo oparty na pewnych rozwiązaniach 
znanych już z programu „Czyste Powietrze”.

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

W BLACHOWNI CHCĄ CHRONIĆ 
BIORÓŻNORODNOŚĆ. REZYGNUJĄ 
ZE SPRZĄTANIA LIŚCI PRZED ZIMĄ

Samorząd Blachowni włącza się w proekologiczne działania, 
które mają chronić lokalną florę i faunę. By to czynić, wzorem 
kilku innych polskich miast, urzędnicy rezygnują z jesiennych 
porządków i sprzątania zalegających na miejskich trawnikach 
liści.

– Sprzątanie liści jest działaniem szkodzącym ekosystemom – ar-
gumentują pracownicy urzędu miejskiego, podpierając swoją de-
cyzję opiniami środowisk ekologicznych i naukowych.

Ci z kolei apelują, aby nie zabrakło ich szczególnie pod drzewami 
i krzewami. Jak podkreślają, opadające z drzew liście wraz z drob-
nymi gałązkami, nasionami czy owocami tworzą ściółkę, która 
stanowi zimowe schronienie dla zwierząt, przede wszystkim jeży.

– Jest też miejscem, w którym ssaki i ptaki poszukują pożywienia, 
na przykład nasion, larw owadów czy zimujących chrząszczy. Li-
ściasta pokrywa chroni również rośliny przed mrozem do czasu, 
aż nie spadnie śnieg, a glebę przed przesuszeniem i wyjałowie-
niem, gdyż zapobiega parowaniu, erozji i użyźnia – twierdzą.

Decyzja urzędników nie oznacza, że w ogóle porządków nie bę-
dzie. Te czekają szlaki komunikacyjne, a liście z przestrzeni miej-
skiej znikną na wiosnę.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

właściciel domu jednorodzinnego, który do końca października 
złożył wniosek o dofinansowanie, będzie mógł otrzymać dota-
cję do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. całkowitych kosztów 
przedsięwzięcia.

– Dzięki tym inwestycjom, uwzględniając zwiększony budżet, 
w gospodarstwach domowych zostanie zatrzymanych ponad 
1,2 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie. Pozwo-
li to wydatnie odciążyć kanalizację i systemy dużej retencji, co 
zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku ulewnych deszczów, a tak-
że przyczyni się do walki ze skutkami suszy – podkreślił wicepre-
zes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Pod koniec października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował ponadto, 
że z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę 
realizowanych inwestycji, maksymalny termin realizacji zadania 
został wydłużony do dwunastu miesięcy od dnia złożenia wnio-
sku w wersji papierowej.

– Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów pro-
gramu, którym udzielone zostało dofinansowanie oraz wniosko-
dawców, którzy nie uzyskali jeszcze dofinansowania. W przypad-
ku braku potrzeby wydłużenia terminu realizacji zadania, termin 
ten pozostaje bez zmian – podkreślają przedstawiciele instytucji.

– Podobnie jak w programie „Czyste Powietrze” wysokość dota-
cji będzie uzależniona od dochodu. Dla podstawowego poziomu 
dofinansowania, czyli do 100 tys. zł, maksymalna kwota dotacji 
wyniesie do 20 tys. zł na wymianę źródła ciepła i dla zadań termo-
modernizacyjnych; do 25 tys. zł – na zakup i montaż pompy ciepła 
i dla zadań termomodernizacyjnych, a do 10 tys. zł – w przypadku 
wykonania samych zadań termomodernizacyjnych bez wymiany 
źródła ciepła – wyjaśniają urzędnicy NFOŚiGW.

Przy przyznawaniu dotacji uwzględniany ma być również pod-
wyższony poziom dofinansowania, uzależniony od dochodu 
danego gospodarstwa. Kwalifikować się do niego będą wnio-
skodawcy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 
w gospodarstwach wieloosobowych 1,4 tyś. zł, a w jednoosobo-
wym – 1,96 tys. zł.

– Dla podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalna 
kwota dotacji wynosić będzie do 32 tys. zł na wymianę źródła cie-
pła i dla zadań termomodernizacyjnych i do 15 tys. zł na wykona-
nie działań termomodernizacyjnych, bez wymiany źródła ciepła. 
Co więcej, w przypadku likwidacji starego nieefektywnego źró-
dła ciepła na paliwo stałe, możliwe będzie uzyskanie dotacji do 5 
tys. zł na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – dodają 
przedstawiciele instytucji.
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W Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach za-
kończył się remont jednej z klas. Powstała zielona pracownia, 
w której uczniowie będą mogli w komfortowych warunkach 
podnosić swoją wiedzę z nauk przyrodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geo-
logicznych.

Modernizację i doposażenie pracowni wsparł Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Szkoła jest bowiem jednym z tegorocznych laureatów organi-
zowanego przez tę instytucję już od wielu lat konkursu „Zielona 
Pracownia”. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca 
nauki w placówce oświatowej można w nim uzyskać do 30 tys. 
zł dotacji. Na początku roku uznanie przedstawicieli Funduszu 
znalazła także sama koncepcja złochowickiej inwestycji. W tym 
zakresie przyznano 7,5 tys. zł.

– Dofinansowanie otrzymały projekty, które w znaczny sposób 
wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniły się 
kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania 
pracowni. Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w gronie zwy-
cięzców tego konkursu. Dzięki wygranej uczniowie będą mogli 
korzystać ze wspaniale wyposażonej, pięknej pracowni na miarę 
XXI wieku. Mamy nadzieję, że odkrywanie świata nauki będzie dla 
nich od tej pory przyjemnością – cieszy się Małgorzata Sławuta, 
dyrektor placówki.

„Zielona ekobaza na Wesołej” jest jednym z pięćdziesięciu ośmiu 
takich przedsięwzięć z obszaru województwa zakwalifikowanych 
w tym roku do dofinansowania. Na budowę wszystkich pracowni 
przeznaczono z Funduszu ponad 1,7 mln zł.

– Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, 
kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomo-
cy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu – to główne elementy, 
które ocenialiśmy przy wyborze Zielonych Pracowni – wyjaśnia 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Poza szkołą w Złochowicach, na terenie powiatu kłobuckiego 
nagrodzono także inicjatywę „Las wiedzy – ekologiczna podróż” 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, 
„Młodego Odkrywcę” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Reymonta w Starokrzepicach oraz „Pracownię Eko-Janek”, zgło-

Piotr Biernacki, fot. SP im. Juliana Tuwima w Złochowicach

„ZIELONA EKOBAZA NA WESOŁEJ” JUŻ GOTOWA. 
UCZNIOWIE ZE ZŁOCHOWIC MAJĄ PIĘKNĄ PRACOWNIĘ

DODATKOWE 100 MILIONÓW ZŁOTYCH NA WSPARCIE FOTOWOLTAIKI JESZCZE W TYM ROKU

11EKOLOGIA W POWIECIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zwiększył pulę środków dostępną na dotacje do budowy mikro-
instalacji fotowoltaicznych w programie „Mój Prąd”. Instytucja 
dołożyła dodatkowe 100 mln zł do wcześniej prognozowanego 
budżetu. 

Inicjatywa, która wystartowała w drugiej połowie ubiegłego roku, 
przewiduje dofinansowanie przydomowych źródeł wytwarzania 
energii sumą miliarda złotych. Skierowana jest do osób fizycz-
nych, którzy chcą wytwarzać prąd na własne potrzeby. Poten-
cjalni beneficjenci mogą się starać o dotacje na budowę instalacji 
fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowania sięgają 
nawet 50 proc. wszystkich kwalifikowanych kosztów przedsię-
wzięcia, jednak jej nieprzekraczalny pułap określono na wysoko-
ści 5 tys. zł. 

Program „Mój Prąd” cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że 
limit zakładanego budżetu już się wyczerpał. Dokładnie 6 listopa-
da do instytucji wpłynął dwustutysięczny wniosek. NFOŚiGW po-
stanowił jednak nie przerywać trwającego do 18 grudnia naboru, 
a dołożyć do tej puli jeszcze bonusowe 10 proc. pieniędzy.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych wnioskodawców 
i wywiązując się z obietnicy zakończenia naboru dopiero za nie-

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

szoną przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popo-
wie.

W powiecie częstochowskim natomiast uznanie znalazły dwie 
koncepcje – „Ciekawi świata” ze Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Mstowie oraz „Wrzosowisko to nie wszystko 
– Zakątek zapylaczy”, którą realizuje Szkoła Podstawowa im. Mi-

kołaja Kopernika we Wrzosowej.

Jak dotychczas, przez sześć edycji konkursów „Zielona Pracow-
nia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia”, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prze-
znaczył ponad 10,2 mln zł na utworzenie trzystu ośmiu zielonych 
pracowni w województwie śląskim.

co ponad miesiąc, zdecydowaliśmy wspólnie z Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska o zwiększeniu puli dostępnych środków 
w „Moim Prądzie”. Dodatkowe 100 mln zł to szansa dla kolejnych 
dwudziestu tysięcy osób – mówił na niedawnej konferencji wice-
prezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Same wnioski można składać w tradycyjnej, papierowej formie 
lub też online, za pośrednictwem portalu gov.pl. Aby móc jeszcze 
skorzystać z takiego rozwiązania trzeba posiadać profil zaufany, 
na przykład konto w bankowości elektronicznej lub e-dowód. 
Mogą to też uczynić za nas instalatorzy firm, które mają podpisa-
ne z NFOŚiGW porozumienie o współpracy w ramach programu.

Warunkiem koniecznym przyznania dotacji jest zawarcie umo-
wy z zakładem energetycznym i dystrybutorem energii. Ma ona 
kompleksowo regulować kwestie związane z wprowadzeniem do 
sieci energii elektrycznej wytworzonej z przydomowej mikroin-
stalacji.

- Nie dziwi nas ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina 
wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Cieszy mnie, że rośnie świado-
mość naszego społeczeństwa, że ekologia po prostu się opłaca. 
Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, prze-
kłada się na oszczędności w portfelu, ale są to też wymierne 
korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło ener-
gii w ramach „Mojego Prądu” przyczynią się do redukcji CO2 aż 

o miliard kilogramów rocznie – komentuje minister klimatu i śro-
dowiska Michał Kurtyka.

Jak podkreślają przedstawiciele resortu, choć finał tegorocznego 
naboru nieuchronnie się zbliża, to już dzisiaj jest pewne, że pro-
gram będzie miał swoją kontynuację w kolejnym roku. Co więcej, 
nowa odsłona ma dawać potencjalnym beneficjentom dużo szer-
szy wachlarz możliwości.
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IDZIE ZIMA. CZWORONOGI 
Z JAMROZOWIZNY LICZĄ NA POMOC

URUCHAMIAJĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ DLA MIESZKAŃCÓW

POWSTAŁO WIRTUALNE ARCHIWUM ZIEMI 
KŁOMNICKIEJ. TO PIERWSZA TAKA
INICJATYWA W REGIONIE

Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków z Garnka stwo-
rzyła Wirtualne Archiwum Społeczne Ziemi Kłomnickiej. 
Przedsięwzięcie, na które wspomniana organizacja pozyskała 
środki z Narodowego Centrum Kultury, ma na celu promocję 
historycznego i kulturowego dziedzictwa gminy.

Archiwum obejmuje szereg historycznych zbiorów, jak zdję-
cia czy dokumenty związane z działalnością harcerską oraz in-
nych organizacji społecznych okresu międzywojennego, czasów 
II wojny światowej, codziennych spraw mieszkańców i parafii 
w tym czasie, czy w końcu historii artystycznego i prywatnego 
życia rodzeństwa śpiewaków operowych Edwarda, Jana i Józefiny 
Reszków.

- Pomysłodawcą jego stworzenia jest Krzysztof Wójcik, autor 
szeregu publikacji, propagator lokalnej kultury i historii, a także 
nauczyciel i działacz społeczny. To dzięki jego wieloletniemu wy-
siłkowi udało się odnaleźć i zgromadzić ogromną ilość archiwa-
liów - mówi Robert
Kępa, prezes fundacji. - Dzięki życzliwości wójta Piotra Juszczy-
ka, który umożliwił wykorzystanie w nazwie strony internetowej 
gminnej domeny klomnice.pl oraz wsparciu finansowemu Naro-

Gmina Kłomnice zainicjowała akcję, której celem jest wspomo-
żenie schroniska dla zwierząt w Jamrozowiznie. Pomysłodawcy 
liczą na to, że w przedsięwzięcie aktywnie włączą się osoby nie 
tylko z terenu samorządu.

W schronisku przebywa obecnie około osiemdziesięciu bezdom-
nych psiaków. W pomoc czworonogom przed zimowym okre-
sem zaangażowało się wielu wolontariuszy, osób prywatnych, ale 
również Fundacja Psia Duszka. To między innymi dzięki tym sta-
raniom zwierzęta otrzymały ostatnio dziesięć ocieplanych bud, 
a wkrótce przyjadą kolejne. Pomoc płynie także z regionu. Pięć 
domków przekazał jeden z mieszkańców Żarek.

– Chcemy pomóc podopiecznym schroniska dla zwierząt 
w Jamrozowiznie przetrwać zimę w jak najbardziej godnych wa-
runkach. Zachęcamy mieszkańców gminy i wszystkie osoby, któ-
rym los bezdomnych zwierzaków nie jest obojętny, do wsparcia 
naszej akcji. Zbieramy karmę, miski, koce, poduszki kołdry, ale 
także zabawki. Potrzeby są naprawdę ogromne, a za każdą oka-
zaną pomoc chciałbym już z tego miejsca podziękować – mówi 
Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice.

Dary można dostarczać bezpośrednio do schroniska. Ci, którzy 
mieliby z tym trudności, mogą zgłosić taki zamiar do Centrum 
Integracji Społecznej w Kłomnicach, dzwoniąc pod numerem te-
lefonu 34 347 31 88. Jego pracownicy uzgodnią termin i miejsce 
odbioru.

Także Fundacja Psia Duszka prowadzi cały czas zbiórkę środków 
na zakup bud dla piesków. Akcję można wspomóc datkami na 
portalu ratujemyzwierzaki.pl. Do tej pory na założony cel prawie 
ośmiuset darczyńców z całego kraju ofiarowało ponad 28 tys. zł.Adrian Biel, fot. Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

dowego Centrum Kultury powstało archiwum, pamiątki związane 
z ziemią
kłomnicką ujrzały światło dzienne i od dziś będą pomocą dla osób 
przybliżających nasze dzieje, znakomitym wsparciem dla nauczy-
cieli w pracy dydaktycznej i inspiracją dla uczniów - dodaje.

Jak podkreśla Kępa, ważnym elementem projektu są zapisy au-
dio-video. Dotyczą one głównie nagrań koncertów symfonicz-
no-oratoryjnych w wykonaniu częstochowskich Zespołów Szkół 
Muzycznych w Częstochowie, Akademii Muzycznej w Łodzi oraz 
Filharmonii Częstochowskiej. Zarejestrowane utwory pochodzą 
z koncertów, które od 2007 do 2018 prezentowane były w koście-
le w Garnku w rocznicę śmierci Edwarda Reszke. W Wirtualnym 
Archiwum Społecznym Ziemi Kłomnickiej znaleźć można
również najważniejsze publikacje książkowe dotyczące lokalnej 
kultury i historii.

- Warto zaglądać na stronę archiwumspoleczne.klomnice.pl 
i korzystać ze zgromadzonych tam zasobów. To otwarte przed-
sięwzięcie, które mamy nadzieję cały czas rozszerzać o nowe 
zdjęcia, dokumenty i archiwalia. Zainteresowane jego rozwojem 
osoby zapraszamy do współpracy, przesyłania archiwalnych zdjęć 
i ciekawych nagrań dokumentujących dorobek historyczny oraz 
kulturowy ziemi kłomnickiej - zachęca Robert Kępa.

Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach uruchamia punkt 
pomocy psychologicznej dla mieszkańców z obszaru gminy. Na 
razie konsultacje świadczone będą wyłącznie telefonicznie lub 
poprzez spotkania online.

Punkt będzie oferował pomoc tym osobom, które mają problemy 
w życiu osobistym i zawodowym. O wsparcie może się zwrócić 
każdy, kto nie radzi sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach kry-
zysowych, depresją, lękiem, przygnębieniem czy brakiem moty-
wacji. 

– Psycholodzy będą starali się okazać pomoc osobom słabo radzą-

Piotr Biernacki

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE. 
SKROMNY PRZEBIEG Z POWODU PANDEMII

11 listopada, ze względów bezpieczeństwa, ograniczono się do 
złożenia kwiatów w miejscach pamięci w Kłomnicach. 

Wiązanki złożyła delegacja na czele z wójtem Piotrem Juszczy-
kiem, zastępcą starosty częstochowskiego Janem Miarzyńskim, 
z wicewójtem Adamem Śliwakowskim oraz sekretarz gminy - Bo-
żeną Larą.

Adrian Biel

MIKOŁAJ PRZYBĘDZIE DO DZIECI Z GMINY 
KŁOMNICE. ROZDA PREZENTY ONLINE

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach przygotował dla dzieci 
z terenu samorządu mikołajkową zabawę. Święty Mikołaj będzie 
rozdawał prezenty online.

Dokładnie  6 grudnia o godz. 12  gość z dalekiej Laponii zasiądzie 
za słuchawką telefonu instytucji. Całe wydarzenie będzie trans-
mitowane online na profilu facebook’owym GOK-u. Każde z dzie-
ci, które w tym dniu zadzwoni pod numer  34 333 68 30  i wykaże 
się kreatywnością — powie Świętemu wiersz lub zaśpiewa piosen-
kę — otrzyma od niego tradycyjny podarunek.

Formuła zabawy dla dzieci, którą wdraża po raz kolejny kłomnicki 
GOK, świetnie się sprawdziła w tym roku już podczas obchodów 
Światowego Dnia Dziecka. Z oczywistych względów, w czasach 
trwającej jeszcze epidemii i obowiązującego zakazu organizowa-
nia imprez, nawet wydarzenia celebrujące istotne dla dzieciaków 
święta nie mogą się odbywać. A Mikołajki to chyba najważniejsze 
z nich.

W czerwcu telefon rozgrzewał się do czerwoności. Pracownicy 
ośrodka kultury liczą, że tym razem będzie podobnie.

Piotr Biernacki

cym sobie ze stresem, mającymi problemy w relacjach społecz-
nych czy również doradzą jak rozwiązywać problemy wychowaw-
cze – informuje Karolina Gonera z urzędu gminy. – Zapraszamy 
do kontaktu wszystkich tych, którzy czują, że potrzebują fachowej 
porady, by zmienić coś w swoim życiu, w szczególności w czasie 
trwającej obecnie pandemii koronawirusa – dodaje.

Usługi świadczone przez Centrum są bezpłatne. Na rozmowę 
czy też sesję terapeutyczną należy się jednak wcześniej umówić. 
Spotkania będą się odbywać we wtorki od godz. 8 do 18. Można 
to zrobić przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: psycholog.cis.
klomnice@gmail.com lub dzwoniąc do pod numer telefonu 574 
774 585.
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TRZY GMINY, CZTERY OBSZARY WSPÓLNEGO DZIAŁANIA. 
KONIECPOL ZACIEŚNIA WSPÓŁPRACĘ Z SĄSIADAMI

Włodarze Koniecpola, Lelowa i gminy Irządze podpisali poro-
zumienie, w którym zadeklarowali współpracę w celu realizacji 
wspólnych działań zmierzających do równomiernego rozwoju 
tych trzech samorządów. 

Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie sprawności 
administracyjnej tych podmiotów. Chodzi głównie o zwiększenie 
skuteczności w zakresie zarówno pozyskiwania, jak i wydatko-
wania środków. Nie bez znaczenia jest także poprawa wspólnych 
kompetencji w związku z realizowaniem kompleksowych przed-
sięwzięć rozwojowych w partnerstwie z innymi gminami. Ma być 

Adrian Biel, fot. Fotolia

JEST SZANSA NA POPRAWĘ 
KOMUNIKACJI Z LELOWEMGMINA DORZUCIŁA SIĘ DO NOWEGO RADIOWOZU

Na sesji rady miejskiej, która odbyła się pod koniec paździer-
nika, radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia mię-
dzygminnego w sprawie organizacji transportu zbiorowego 
o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy samorządami 
Koniecpola i Lelowa.

O problemach w komunikacji zbiorowej pomiędzy sąsiadujący-
mi ze sobą gminami mówiło się już od dawna. Zgoda rady daje 
asumpt do pozytywnych zmian w tym zakresie. Z formalnego 
punktu widzenia organizatorem połączenia będzie gmina Lelów, 
której władze Koniecpola powierzają zapewnienie transportu pu-
blicznego na własnym terenie. Ona wyłoni wykonawcę zadania 
i ustali docelowy rozkład jazdy.

Chodzi o linię komunikacyjną w relacji od Nakła, przez Paulinów, 
Białą Wielką, Lelów, Zbyczyce, Posłodę, Drochlin, Celiny, Podlesie, 
Zagacie, Stary Koniecpol do Koniecpola.

Porozumienie ma obowiązywać przez cały następny rok. Oprócz 
partycypacji finansowej w pokryciu kosztów transportu, Koniec-
pol będzie miał oczywiście wszelkie możliwości kontroli, nadzo-
rowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań objętych poro-
zumieniem.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

MIEJSCOWY SAMORZĄD
Z NAGRODĄ OD ZNANEJ FUNDACJI

Gmina Koniecpol została jednym z tegorocznych laureatów na-
grody „Super Samorząd”. To wyróżnienie przyznawane przez 
Fundację im. Stefana Batorego dla społeczności lokalnych – 
mieszkańców i ich władz.

„Super Samorząd” to nagroda, którą przyznawana jest od 2011 
roku. To niejako zwieńczenie kolejnych edycji organizowanej 
przez fundację akcji Masz Głos.

- Otrzymują ją uczestnicy, którzy wprowadzili pozytywne zmiany 
w swojej społeczności dzięki współpracy z władzami samorządo-
wymi. Nagrodę otrzymują też władze, które weszły w dialog i po-
mogły w realizacji oddolnych inicjatyw. Nazwa nagrody nawiązuje 
do samorządu rozumianego jako wspólnota wszystkich miesz-
kanek i mieszkańców, a nie tylko jako organy lokalnych władz. 
Przyznając nagrodę, chcemy docenić sukcesy uczestników akcji 
i otwartość władz, a także pokazywać, że samorząd to my wszy-
scy. Chcemy promować dobre praktyki współdziałania organiza-
cji pozarządowych czy nieformalnych grup lokalnych z władzami 
samorządowymi – wyjaśniają inicjatorzy przedsięwzięcia.

W tym roku, jak podkreślono, jury szczególnie doceniło solidar-
ne działanie, ponieważ pandemia pogłębiła pokusy, by szukać 
oszczędności budżetowych w sferze realizacji zadań publicznych.

- Tegoroczna edycja akcji Masz Głos i konkursu „Super Samorząd” 
odbyła się w niezwykle trudnych warunkach pandemii Covid-19. 
Od pierwszych dni kryzysu widać jednak, że bez zaangażowania 
i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz struktur samorzą-
du znacznie trudniej byłoby poradzić sobie z zagrożeniem. To 
najlepsze potwierdzenie, że aktywność lokalna ma fundamen-
talne znaczenie a jej wspieranie głęboki sens - podkreślił Edwin 
Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Władze samorządowe Koniecpola wyróżnione zostały w szcze-
gólności za zainteresowanie całej społeczności inicjatywą lokal-
ną i wykorzystanie jej do załatwienia mniejszych oraz większych 
spraw mieszkańców. Doceniono także działalność lokalnego ser-
wisu informacyjnego koniecpol.info.

Piotr Biernacki

ono realizowane poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze. 

Zakres proponowanej współpracy obejmuje póki co cztery obsza-
ry. Pierwszy to rewitalizacja terenów zdegradowanych i przezna-
czenie ich na cele inwestycyjne, które ma prowadzić do stwo-
rzenia nowych miejsc pracy. Gminy zamierzają też podejmować 
wspólne działania w zakresie infrastruktury drogowej oraz trans-
portu zbiorowego, a także prowadzić zintegrowane zarządzanie 
zasobami przyrodniczymi poprzez rozwój turystyki i dydaktyki 
ekologicznej. Partnerzy duży nacisk zamierzają kłaść także na 
efektywność energetyczną i energooszczędność z wykorzysta-
niem OZE.

Nowa hybrydowa toyota corolla została właśnie zakupiona ze 
środków Koniecpola i Blachownii oraz pieniędzy pochodzących 
z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, a także policji.

Adrian Biel, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie
- Nowy radiowóz nie tylko poprawi komfort pracy funkcjonariu-
szy, ale przyczyni się do efektywniejszej obsługi mieszkańców 
i przełoży się bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa lo-
kalnej społeczności - uzasadnia poczyniony zakup biuro prasowe 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.



DZIĘKI UDZIAŁOWI W DWULETNIM 
PROJEKCIE NAUCZYCIELKI ZYSKAŁY 
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NOWE STAWKI ZA ŚMIECI. MAJĄ 
OBOWIĄZYWAĆ PRZEZ KOLEJNE 
DWA LATA
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Szkoła w Hutkach znalazła się w gronie placówek, które pozy-
skały fundusze na realizację projektu  edukacyjnego w ramach 
unijnego programu Erasmus+. Udział w trwającym dwa lata 
przedsięwzięciu wzięło dziewięć nauczycielek.

Przede wszystkim chodziło o podniesienie kwalifikacji i kompe-
tencji pedagogów w zakresie stosowania w edukacji nowocze-
snych technologii oraz narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami. 
Nie bez znaczenia było również zwiększenie efektywności na-
uczania języka angielskiego w przedszkolu, a także poprawienie 
umiejętności językowych pozwalających skuteczniej komuniko-
wać się z nauczycielami z innych krajów podczas realizacji wspól-
nych międzynarodowych projektów. 

Panie najpierw przez pierwszy rok intensywnie uczyły się języka 
angielskiego, a następnie poleciały na Maltę. Tam nie tylko dalej 
szlifowały język, ale wzięły również udział w szkoleniu metodycz-
nym. 

- Jakość odbytych szkoleń była na najwyższym poziomie dzięki 
świetnej organizacji oraz dzięki kompetentnym i przyjaznym pro-
wadzącym. Nauka w międzynarodowych grupach przyczyniła się 
do rozwijania umiejętności językowych i pozwoliła na wymianę 
doświadczeń między nauczycielami z różnych szkół europej-
skich - przekonuje Magdalena Kotowska, nauczycielka angiel-
skiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika 
w Hutkach.

Jak podkreślają tamtejsze nauczycielki, najważniejsze w całym 
projekcie będzie to, jakie finalnie przyniesie on rezultaty w co-
dziennej pracy pedagoga.

- W przypadku naszego projektu są to scenariusze ciekawych 
lekcji realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i na-
rzędzi, plan cyfryzacji lekcji, warsztat pracy wzbogacony o no-
woczesne metody nauczania, zintensyfikowanie nauczania języka 
angielskiego w przedszkolu, ale też cały szereg niematerialnych 
rezultatów. Takich jak kompetencje interkulturowe, organizacyj-
ne, społeczne i psychologiczne - wymienia Kotowska. 

W opinii uczestniczek, udziałowi w projekcie Erasmus+ „Nasza 
szkoła-nasza przyszłość” towarzyszy szereg długofalowych ko-
rzyści. To nie tylko podniesienie kompetencji cyfrowych i języko-
wych, ale również tych interpersonalnych.

- Ten projekt stał się dla naszej szkoły szansą na rozwój na eu-
ropejskim poziomie. Był dużym krokiem ku wyrównaniu szans 
edukacyjnych i umocnieniu pozycji naszych uczniów na kolejnych 
etapach edukacyjnych. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności 
nauczycieli oznacza podniesienie jakości pracy szkoły. Udział 
w takim projekcie to również nadanie szkole europejskiego wy-
miaru i duży krok ku nowoczesnej edukacji. Nasza szkoła to nasza 
wspólna przyszłość, a przede wszystkim przyszłość dzieci, które 
się w niej uczą. Mamy nadzieję, że nasz przykład przekona inne 
małe szkoły, że warto pisać projekty i korzystać z dobrodziejstw, 
jakie niesie z sobą udział w programie Erasmus+ - dodaje Magda-
lena Kotowska.

Adrian Biel

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Adrian Biel

Adrian Biel

Lokalne władze zachęcają do zakupu działek położonych na te-
renie tego samorządu. W ofercie znajdują się parcele zlokalizo-
wane w Konopiskach, Rększowicach i Aleksandrii Drugiej.

Największe z oferowanych działek znajdują się w Konopiskach 
przy ulicy Szmaragdowej. Ich powierzchnia wynosi od 1,5 - 2,5 
tys. m². Teren jest uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną, 
prąd oraz w części gaz. Niedaleko znajduje się przedszkole, szko-
ła, sklepy, ośrodek zdrowia, apteka i kościół. W okolicy jest także 
Orlik, blisko jest do lasu, zalewu wodnego „Pająk” czy pola gol-
fowego. Okolica jest dobrze skomunikowana, a bezpośrednio do 
działek prowadzi utwardzona droga. 

Od nowego roku gmina wprowadza możliwość odbioru popio-
łu z palenisk domowych. To pokłosie sygnałów, jakie zgłaszali 
mieszkańcy, zwracając uwagę na problemy z jego zagospodaro-
waniem.

Jak informują pracownicy referatu gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska w urzędzie gminy, sytuacja staje się wyso-
ce problematyczna głównie w sezonie grzewczym. Po licznych 
sygnałach od mieszkańców miejscowe władze postanowiły od 
stycznia przyszłego roku wprowadzić dedykowany odbiór wspo-
mnianej frakcji.

- Wiąże się to z koniecznością wyposażenia nieruchomości w do-
datkowe pojemniki — podkreślają urzędnicy.

Będzie można wrzucać do niego tylko i wyłącznie wystudzony 
popiół z paleniska domowego. Zanim wspomniany pojemnik trafi 
pod wskazany adres, popiół tymczasowo można utylizować w ko-
szach przeznaczonych na odpady zmieszane. Warto jednak przy 
tym pamiętać o tym, iż w przypadku jego uszkodzenia gorącym 
popiołem, właściciel będzie zobowiązany odkupić go we własnym 
zakresie.

Zainteresowani takim rozwiązaniem muszą jedynie wypełnić 
stosowne oświadczenie, które można znaleźć na stronie urzędu, 
a następnie dostarczyć je osobiście lub przesłać drogą mailową 
najpóźniej do 17 listopada. Dodatkowe informacje można uzyskać 
dzwoniąc pod numer telefonu: 34 328 20 57 wew. 50.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Hutkach otrzymały chry-
zantemy pochodzące z interwencyjnego skupu od przedsiębior-
ców, którzy w związku z zamknięciem cmentarzy 1 listopada nie 
mieli możliwości ich zbycia w tradycyjny sposób.

Skupem kwiatów zajęły się oddziały Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Pracownicy  częstochowskiej placówki 
chryzantemy dostarczyli bezpośrednio do lokalu Koła Gospodyń 
Wiejskich  w Hutkach.

- Następnego dnia, od samego rana trwały prace przy ich roz-
wiezieniu. Ozdobiły one w Hutkach przydrożne krzyże i kaplicz-
ki, pomnik Mikołaja Kopernika przy szkole oraz pomnik św. Jana 
Pawła II i figurkę Matki Boskiej Fatimskiej przy kościele parafial-
nym w Rększowicach - komentuje Anna Bałdyga, szefowa koła.

Kwiaty wykorzystano także do udekorowania Golgoty oraz miej-
sca pamięci mieszczącego się w Konopiska nieopodal urzędu 
gminy.

W ramach akcji „Szkoła do hymnu” dzieci i młodzież z dwóch 
placówek edukacyjnych z terenu gminy wzięli 10 listopada 
udział we wspólnym śpiewaniu hymnu państwowego.

Do ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które miało na celu zgro-
madzić jak największą liczbę osób śpiewających w jednym cza-
sie Mazurka Dąbrowskiego, dołączyli również uczniowie ze szkół 

Adrian Biel

Gmina otrzymała i zrealizowała kolejny grant. Chodzi o 60 tyś. 
zł z rządowego programu „Zdalna Szkoła+”, który umożliwia sa-
morządom zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do na-
uki zdalnej.

Tym razem projekt adresowany jest w szczególności do uczniów 
z rodzin wielodzietnych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, 
do siedmiu gminnych placówek oświatowych trafiło osiemnaście 
laptopów. Głównym kryterium, od jakiego zależała wysokość do-
finansowania, była liczba rodzin wielodzietnych na terenie dane-
go samorządu.

- Wspomniany sprzęt gmina przekazała w użyczenie szkołom, 
które najlepiej znają potencjalne potrzeby uczniów. W szczegól-
ności tych z rodzin wielodzietnych, gdzie jest powyżej trójki dzie-
ci - informują pracownicy referatu oświaty i sportu urzędu gminy.

Od 1 stycznia przyszłego roku zmianie ulegnie wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urzędnicy zakoń-
czyli niedawno postępowanie przetargowe. 

Podczas ostatniej sesji rady gminy radni przyjęli uchwałę od-
nośnie nowych stawek. Samorządowcy podjęli decyzję w opar-
ciu o najniższą ze złożonych ofert. Według niej od nowego roku 
mieszkańcy za odpady segregowane będą musieli zapłacić 23 zł 
za osobę. W przypadku śmieci zmieszanych obowiązująca kwota 
będzie dwukrotnie większa. 

- Mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać wyżej ustalone stawki, 
ponieważ firmy, które złożyły droższe oferty wnoszą zastrzeżenia 
- informują gminni urzędnicy.

Nieco mniejsze, bo liczące około 1,3 tys. m², działki można nabyć 
w Aleksandrii Drugiej. Mieszczące się przy ulicy Bocianiej grunty 
uzbrojone zostały w wodociąg oraz częściowo w przyłącza elek-
tryczne. Do nieruchomości prowadzi droga gruntowa. 

Gmina ma również na sprzedaż działki nieuzbrojone w Rększo-
wicach. Każda liczy około 1 tyś. m² powierzchni. Z kolei poten-
cjalnych inwestorów zainteresować mogą liczące około jednego 
hektara działki przemysłowe w Konopiskach, nota bene przy ulicy 
Przemysłowej. Tutaj teren uzbrojony jest póki co jedynie w wo-
dociąg.

Osoby zainteresowane wspomnianą ofertą, chcąc uzyskać więcej 
szczegółów, proszone są o kontakt z pracownikami urzędu gminy 
pod numerem telefonu 34 328 20 57 wew. 51 lub 52.

w Aleksandrii i Hutkach.

Całość udało się sprawnie skoordynować dzięki współpracy gro-
na pedagogicznego i wykorzystaniu narzędzi do komunikacji in-
ternetowej. Wydarzenie, które wystartowało równo o godz. 11.11, 
transmitowane było z jednej z sal Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Hutkach.

W tym roku do akcji „Szkoła do hymnu” przyłączyło się ponad 
szesnaście tysięcy instytucji oświatowych z całego kraju. Naj-
więcej z województw mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, 
wielkopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.



ZA NIEMAL 10 MILIONÓW ZŁOTYCH KOMPLEKSOWO 
PRZEBUDUJĄ CZTERY ULICE W MIEDŹNIE

UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA
POŚWIĘCONA BITWIE POD 
MOKRĄ

15W MIEDŹNIE

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Miedźno

Rozpoczęły się prace przy największym gminnym projekcie bu-
dowlanym. Inwestycja, która potrwa do połowy 2022 roku, ma 
diametralnie odmienić oblicze czterech szlaków w Miedźnie.

W 2019 roku wójt Piotr Derejczyk mógł się cieszyć z pozyskania 
dla samorządu rekordowego w skali całego regionu dofinanso-
wania na przebudowę lokalnych ulic z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Na modernizację sześciu dróg gminnych udało mu się 
pozyskać niemal 8 mln zł.

Dwie z nich udało się już ukończyć. Chodzi o ulicę gen. Juliana 
Filipowicza oraz ulicę Łąkową. Teraz przyszedł czas na kolejne 
— Dębową, Sosnową, Ogrodową oraz Polną. Wartość wszystkich 
obecnych prac to 9,75 mln zł, a wspomniane dofinansowanie po-
kryje ponad 6,7 mln zł z ogólnych kosztów inwestycji.

– W ramach założonego zakresu robót na wszystkich odcinkach 
zostanie wykonane odwodnienie, w tym rowy i przepusty, chod-
niki, pobocza oraz oczywiście ułożona nowa nawierzchnia jezd-

Gmina objęła patronat nad jedną z publikacji z cyklu „Bitwy Ka-
walerii”. To projekt wydawnictwa My Hobby 4U, które przygoto-
wało książkę w całości poświęconą bitwie pod Mokrą.

Szósty tom kolekcji „Bitwy Kawalerii” ukazał się na rynku 12 li-
stopada. Złożona z czterdziestu tomów seria opisuje wszystkie 
najważniejsze bitwy polskiej kawalerii z okresu wojen o niepod-
ległość, a także kampanii polskiej 1939 roku. Ma ona za zadanie 
popularyzować historię polskiej sztuki wojennej, a także przypo-
minać chwalebne karty polskiego oręża.

– Wszystkie tomy kolekcji opracowuje prof. Juliusz S. Tym i dr 
Daniel Koreś, dwóch uznanych autorów specjalizujących się w tej 
tematyce. Sporym atutem kolekcji jest to, że do każdego tomu 
dołączany jest proporczyk pułku polskiej kawalerii, który brał 
udział w danej bitwie. W przypadku tomu dotyczącego bitwy pod 
Mokrą będzie to proporczyk 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich – 
informuje Krzysztof Mijakowski z wydawnictwa My Hobby 4U.

Książka ukazała się w nakładzie pięciu tysięcy egzemplarzy i dys-
trybuowana jest w salonikach prasowych i kioskach na terenie ca-
łego kraju. W ramach współpracy gmina otrzyma sto egzemplarzy 
na własny użytek. Na drugiej stronie tomu zamieszczona została 
informacja o patronacie, z kolei ostatnia służy celom promocyj-
nym gminy.

ni. Gruntowną modernizacją objęte będzie również oświetlenie 
uliczne. Energooszczędne i niskoemisyjne lampy LED zastąpią 
dotychczasowe stare lampy sodowe – podkreśla wójt Piotr De-
rejczyk.

Prace prowadzone są przez wyłonione w przetargu firmy. Za ulicę 
Ogrodową odpowiada Rafalin z Blachowni, natomiast pozostałe 
wykona konsorcjum – OLS z Lublińca wraz z AK-Bud z Często-
chowy.

– Prace toczą się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W tej chwili 
roboty trwają na dwóch odcinkach. Na ulicy Dębowej powstaje 
odwodnienie drogi w formie krytego rowu. Na ulicy Sosnowej na-
tomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Czę-
stochowskiego przystąpiło do wymiany wodociągu – mówi wło-
darz. – To przygotowanie do właściwego zakresu prac. Wymiana 
starych ciągów na tym etapie przebudowy pozwoli w przyszło-
ści uniknąć niszczenia nowo wybudowanej nawierzchni. Dla ulic 
Ogrodowej i Polnej natomiast powstaje jeszcze projekt budowla-
ny – wyjaśnia Derejczyk.

DEREJCZYK: PROJEKT PRZYSZŁOROCZNEGO BUDŻETU UWZGLĘDNIA 
INWESTYCJE W KAŻDYM Z SOŁECTW
Piotr Biernacki

Jak deklarują władze Miedźna, priorytetem w 2021 roku bę-
dzie przede wszystkim budowa dróg i nowe, energooszczędne 
oświetlenie uliczne w całej gminie. 

W połowie listopada propozycja planu finansowego przewidzia-
nego na przyszły rok została przedstawiona do zaopiniowania 
oraz konsultacji zarówno radnym, jak i urzędnikom z Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody w 2021 roku zapla-
nowane zostały na poziomie 47,3 mln zł. Wydatki z kolei mają się 
zamknąć w kwocie sięgającej 54,1 mln zł. Z kolei deficyt budżeto-
wy, który sięgnie 6,8 mln zł, ma zostać pokryty z kredytów zacią-
gniętych przez gminę.

– Na wydatki bieżące przeznaczonych zostanie 37,6 mln zł, a na 
inwestycyjne prawie 16,5 mln zł. Z czego udział środków pocho-
dzących z funduszy europejskich będzie stanowił kwotę niemal 
2,5 mln zł – komentują lokalni urzędnicy. – Tradycyjnie najwięk-
szą pulę w wydatkach bieżących stanowi oświata. Na szkoły 
i przedszkola zarezerwowane zostało łącznie 12,9 mln zł. Dodat-
kowe 336 tys. zł pochłonie edukacyjna opieka wychowawcza, czy-
li utrzymanie świetlic szkolnych. Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska to kolejne 9,9 mln zł wydatków, z czego wydatki na 
gospodarowanie odpadami zaplanowane zostały na poziomie 2,2 
mln zł, a oświetlenie ulic, placów i dróg będzie kosztować około 

1,6 mln zł – doprecyzowują.

W przedstawionym projekcie, wydatki na opiekę społeczną oraz 
pomoc najuboższym mieszkańcom gminy to ponad 1,4 mln zł. Na-
tomiast świadczenia wychowawcze i alimentacyjne mają sięgnąć 
11,4 mln zł. Ponad 1,1 mln zł stanowią wydatki na bezpieczeństwo 
publiczne i ochronę przeciwpożarową. Planowana dotacja dla po-
licji ma wynieść 100 tys. zł, a utrzymanie ochotniczych straży po-
żarnych nieco ponad 1 mln zł. W ramach tych środków samorząd 
zamierza sfinansować termomodernizację remiz w Mokrej, Wła-
dysławowie i Borowej. Wybudowanie nowego przyłącza docze-
kać się ma remiza OSP w Kołaczkowicach. Co z kulturą i ochro-
ną dziedzictwa narodowego? Tutaj zapisanych zostało 1,3 mln 
zł. Ta kwota to głównie dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miedźnie oraz tamtejszej biblioteki.

Ponadto, w projekcie przyszłorocznego budżetu, najistotniej-
szymi pozycjami inwestycyjnymi jest termomodernizacja szkoły 
w Mokrej i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
placówki w Miedźnie. Przebudowane mają zostać gminne drogi 
w Ostrowach nad Okszą, plac rekreacyjny w Borowej zrewitalizo-
wany, a na terenie całej gminy – w formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego – wybudowane oświetlenie uliczne. Miejscowe 
władze zamierzają również rozbudować oczyszczalnię ścieków 
i przeprowadzić kompleksowy remont budynku komunalnego 
w Izbiskach. Kluczowe jest też trzydzieści zadań w ramach fun-
duszu sołeckiego, o które zawnioskowali mieszkańcy poszczegól-
nych sołectw i na które trafi 315 tys. zł.

– Przyszłoroczny budżet uwzględnia inwestycje w każdym z so-
łectw gminy. Priorytetem jest przede wszystkim budowa dróg 
– mówi wójt Piotr Derejczyk. – Chodzi w szczególności o do-
kończenie projektu przebudowy ulic w Miedźnie – Dębowej, So-
snowej, Ogrodowej i Polnej. To duże zadanie o wartości ponad 9,7 
mln zł. Oprócz pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w kwocie 6,7 mln zł, z budżetu gminy musimy przeznaczyć 
na nie 3 mln zł. Budowa nowych ulic w Ostrowach nad Okszą to 
także wydatek ponad 3 mln zł. Ponadto czeka nas zapłata za ter-
momodernizację szkoły w Mokrej – dodaje. 

Jakie czynniki wpłynęły na wysokość planowanego deficytu bu-
dżetowego?

– To wynik naszej inwestycyjnej aktywności. Inwestycji jest dużo 
i w naturalny sposób ich realizacja wymusza na nas, jako inwe-
storze, wspomaganie się kredytami. Pieniądze te przeznaczamy 
na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury. Na koniec przyszłe-
go roku zaplanowaliśmy zadłużenie na poziomie około 12 mln zł. 
Pułap ten jest więc na bardzo bezpiecznym poziomie w stosunku 
do dochodów gminy. Inwestujemy rozsądnie, pozyskujemy wie-
lomilionowe dotacje z programów krajowych i unijnych. Także 
w przyszłym roku o takie środki będziemy usilnie zabiegać – de-
klaruje włodarz. 

O tym, jaki finalnie kształt przyjmie uchwała budżetowa zadecy-
dują radni podczas grudniowej sesji.



LICZĄ, ŻE OZNAKOWANIE SZLAKU NA 
WARCIE WPŁYNIE NA POPULARYZACJĘ 
TURYSTYKI KAJAKOWEJ

Adrian Biel

Biegnący przez gminę szlak kajakowy właśnie został oznako-
wany specjalnymi tabliczkami. Zadanie, które zostało dofi-
nansowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa, 
zrealizowała Śląska Organizacja Turystyczna. Łączna długość 
oznakowanego szlaku to 42 kilometry.

Wzdłuż rzeki Warty ustawiono znaki informacyjne, a przy mo-
stach w Jaskrowie, Mstowie oraz Kłobukowicach także te ostrze-
gawcze. Oznakowanie szlaku ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa uczestników spływów kajakowych. Tablica pojawiła się 
również w bezpośrednim sąsiedztwie Skały Miłości, popularnego 
miejsca przystankowego w Mstowie. Informacje, które na niej za-
warto dotyczą zarówno samego szlaku, jak i atrakcji turystycz-
nych z najbliższej okolicy.

Łączna długość oznakowanego szlaku kajakowego na Warcie się-
ga 42 kilometrów i ciągnie się od Częstochowy do Pławna, gdzie 
leży granica województwa.

ROLNICY Z MAŁUS MAŁYCHROLNICY Z MAŁUS MAŁYCH
I MSTOWA DOJADĄ DO PÓL NOWĄ DROGĄI MSTOWA DOJADĄ DO PÓL NOWĄ DROGĄ
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Zakończyła się przebudowa prawie 900-metrowego odcinka 
drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Małe. Moder-
nizację wsparły mocno środki pozyskane w czerwcu z urzędu 
marszałkowskiego.

Urząd kierowany przez wójta Tomasza Gęsiarza, przystępując do 
realizacji wspomnianej inwestycji, wystąpił wcześniej o przyzna-
nie dofinansowania na jej wykonanie z tzw. Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. To działanie, do którego wpływają pieniądze 
pochodzące z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Opłata 
pobierana jest w przypadku ich przeznaczania do zagospoda-
rowania na cele inne niż rolnicze, na przykład w procesach bu-
dowlanych, a zgromadzone dochody służą pracom związanym 
z poprawą jakości i ochroną gruntów rolnych, między innymi na 
drogi dojazdowe do terenów rolniczych.

Wniosek samorządu znalazł się wysoko na liście rankingowej. 

Przyznano 221 tys. zł, co miało odpowiadać 60 proc. całkowitych 
kosztów realizacji przedsięwzięcia. Wyłoniony w przetargu wy-
konawca zrealizował zadanie za 345 tys. zł.

Droga gruntowa, która w niektórych miejscach traciła wcześniej 
nawet swój szlak, ma po remoncie trzy metry szerokości, zyskała 
nawierzchnię z asfaltobetonu, z utwardzonymi poboczami i zjaz-
dami. Przewidziano również pięciometrowe mijanki oraz zago-
spodarowano przyległe tereny.

– Wykonany odcinek drogi stanowi komunikację do pól dla 
mieszkańców Małus Małych i Mstowa. Zrealizowana inwestycja 
ułatwi do nich dojazd oraz przyczyni się do poprawy funkcjonal-
ności szlaku. Zwiększy się też bezpieczeństwo ruchu drogowego 
– komentuje wójt Tomasz Gęsiarz. – W przyszłym roku planujemy 
położyć jeszcze dodatkowo nakładkę asfaltową na 400-metro-
wym odcinku, utwardzonym już przed trzema latami tłuczniem 
– dodaje włodarz.

KOLEJNA SZKOŁA ZAKUPI SPRZĘT 
MULTIMEDIALNY W RAMACH
RZĄDOWEGO PROGRAMU

Adrian Biel

Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Krasicach znalazła się na 
liście rankingowej tegorocznej edycji programu „Aktywna Ta-
blica”. To już ósma placówka z terenu gminy, która skorzysta 
z rządowego dofinansowania. 

Kuratorium Oświaty w Katowicach opublikowało wykaz szkół, 
które zostały objęte wsparciem finansowym w ramach progra-
mu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych. Na wspomnianej liście widniej również szkoła z Krasic, 
która dzięki dofinansowaniu zamierza kupić trzy interaktywne 
monitory dotykowe.

O jakich pieniądzach mowa? Wysokość wsparcia finansowego 
może wynieść maksymalnie 14 tys. zł dla jednej szkoły i nie może 
przekroczyć 80 proc. wartości całego zakupu. Pozostałe 20 proc. 
czyli 3,5 tys. zł to wkład gminy, jako organu prowadzącego szkołę.

CHODNIKI W CZTERECH MIEJSCOWO-
ŚCIACH. POWSTANĄ JESZCZE W TYM 
ROKU

Adrian Biel

Przy drogach powiatowych biegnących przez Cegielnię, Kucha-
ry, Kłobukowice i Wancerzów Powiatowy Zarząd Dróg w Czę-
stochowie, we współpracy z urzędem gminy, położy nowe od-
cinki chodników.

O prowadzonej inwestycji w Kobyłczycach pisaliśmy już pod ko-
niec października. Realizacja ostatniego etapu budowy chodnika 
wraz z odwodnieniem w tej miejscowości zostanie ukończona 
jeszcze w listopadzie. Lada moment ruszy natomiast budowa 
w ciągu ulicy Gminnej w Wancerzowie. Liczący 215 metrów odci-
nek ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

W drugi etap wkracza analogiczne zadanie w Kłobukowicach, 
gdzie wykonany zostanie odcinek liczący 505 metrów. Moderni-
zacja obejmie także ten przy drodze prowadzącej z Cegielni do 
Kuchar. Wzdłuż wspomnianej arterii powstanie chodnik z kostki 
brukowej o długość 520 metrów. W ramach prac planowane jest 
również wykonanie odwodnienia istniejącej drogi oraz konstruk-
cji chodnika i wjazdów.

- Ze względu na to, że planowany chodnik będzie usytuowany 
w linii istniejącego rowu, który odwadnia drogę powiatową, na-
leży wykonać kanalizację deszczową. Woda z pasa drogi będzie 
odprowadzana wzdłuż krawężnika do wpustów ulicznych. Te na-
tomiast włączone zostaną do kanału deszczowego. Dzięki temu 
rozwiązaniu woda z pasa ruchu będzie odprowadzana do rowów 
przydrożnych — informują pracownicy urzędu gminy.

Adrian Biel

– Ze szczególną troską podchodzimy do kwestii związanych 
z edukacją uczniów szkół z naszego terenu – deklaruje wójt To-
masz Gęsiarz. Jak przekonuje włodarz, gmina w bieżącym roku 
wykonała szereg niezbędnych inwestycji na tym polu.

Czym konkretnie mogą pochwalić się lokalne władze? Głównie 
remontami, bo tych było faktycznie sporo i dotyczyły wszystkich 
placówek oświatowych z terenu gminy.

Na stulecie swojego istnienia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ja-
skrowie doczekał się choćby odnowienia sali gimnastycznej, są-
siadującej z nią widowni oraz korytarza z szatniami. Do nowej, 
wyremontowanej sali przeniesiona została również szkolna bi-
blioteka. Pozwoliło to zwiększyć powierzchnię sal lekcyjnych 
i tym samym przestrzeni między uczniami.

- Dzięki temu uzyskano dużą, przeszkloną salę lekcyjną dla dzieci 
z klas I-III. Zmodernizowaliśmy też oświetlenie oraz doposażyli-
śmy ją w tablice i meble - podkreślają pracownicy urzędu gminy.

Z funduszu sołeckiego natomiast zakupiono bramki do piłki noż-
nej. Udało się także pozyskać środki od Fundacji „Cemex”, które 
z kolei spożytkowano na wykonanie prac ogrodniczych na boisku. 
W minionym roku szkolnym, w ramach pedagodzy zdobyli także 
środki na szkolenia nauczycieli oraz zakupy pomocy i materiałów 
dydaktycznych.

Powodów do narzekań nie może też mieć Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Zawadzie. Nowe oblicze zyskało tamtejsze boisko do 
siatkówki i kosza. Twarde, betonowe płyty zamieniono na miękką, 
bezpieczną oraz amortyzującą każdy upadek nawierzchnię ka-
uczukową. 

- Poprawił się też stan boiska do piłki nożnej. Zostało ono wyrów-
nane i zyskało nawierzchnię trawiastą, choć efekty nowej murawy 
zobaczymy dopiero na wiosnę przyszłego roku. W szkole wymie-
niono również rolety w trzech pracowniach oraz zakupiono mię-
dzy innymi aparat kompaktowy, nagłośnienie, laptopa i zestaw 
szaf archiwalnych z półkami - dodają urzędnicy.

Dla odmiany w Małusach Wielkich zainwestowano w tablice ma-
gnetyczne, stoliki i krzesła. Tutaj także kupiono na wyposażenie 

TEGOROCZNE INWESTYCJE W PLACÓWKI OŚWIATOWE. 
BYŁO SPORO REMONTÓW I ZAKUPÓW WYPOSAŻENIA

laptopa, ponadto wyremontowano trzy sale dydaktyczne i pokój 
nauczycielski, korytarze, klatki schodowe i zamontowano szklane 
drzwi. Gruntowny remont przeszła łazienka.

Remontem korytarzy na parterze obiektu zajęto się również 
w podstawówce w Mstowie. Przy okazji zmodernizowano instala-
cję elektryczną. Jeśli chodzi natomiast o zakupy, to szkoła zyskała 
stoły do gier świetlicowych, zastawę do kuchni, pomoce do pra-
cowni chemicznej, wyposażenie korytarzy szkolnych i sal lekcyj-
nych. Głównie meble, tablice, gabloty, rolety zewnętrzne, szafy 
metalowe dla uczniów czy interaktywną tablicę. Powstała Zielona 
Pracownia oraz doposażono kuchnię oraz jadalnię.

- W przypadku placówki w Mokrzeszy wyremontowaliśmy dwie 
sale lekcyjne, w których wykonany został tynk strukturalny, pod-
wieszony sufit, położone panele, listwy i parapety wewnętrzne. 
W ramach funduszu sołeckiego zagospodarowany został przysz-
kolny teren. Powstała nowa drewniana altana, a podłoże utwar-
dzono kostką brukową - wymienia wójt Gęsiarz.

W szkole Kucharach docieplono natomiast strop. Nie obyło się 
także bez zakupu pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego wy-
posażenia w postaci metalowej szafy, dwóch stołów komputero-
wych wraz ze sprzętem. Z kolei ze środków funduszu sołeckiego 
kupiony i zamontowany został
wideo-domofon oraz cztery kamery monitoringu wraz z rejestra-
torem. 

Brzyszów wzbogacił się o kosiarkę spalinową oraz dmuchawę. 
Wszystko to na potrzeby utrzymania terenów zielonych wokół 
placówki szkolnej. W ramach funduszu sołeckiego tej miejsco-
wości oraz funduszu z Małus Małych szkoła sfinansowała zakup 
nowego zestawu do nagłośnienia. 

- Na terenie szkoły w Krasicach, również za środki pochodzące 
z funduszu sołeckiego, zamontowano dwie kamery z osprzętem. 
Inwestycje nie ominęły i przedszkoli w Siedlcu oraz w Wancerzo-
wie. Doposażyliśmy tam place zabaw i zakupiliśmy między innymi 
monitory interaktywne, laptopy i podłogę interaktywną w przy-
padku drugiej placówki - dodaje włodarz.

W tym roku, z dwóch rządowych programów, gmina pozyska-
ła także blisko 125 tys. zł dofinansowania na zakup czterdziestu 
trzech laptopów z przeznaczeniem do prowadzenia nauki zdalnej.
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WYSOKA POZYCJA GMINY W PRESTIŻOWYM RANKINGU
Adrian Biel, fot. Adrian Biel

Naukowcy z dwóch kluczowych krakowskich uczelni wyższych, 
przy współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich, przygo-
towali trzecią edycję rankingu finansowego samorządu tery-
torialnego w Polsce. W opracowanym pod auspicjami VI Eu-
ropejskiego Kongresu Samorządów dokumencie, na 1547 gmin 
wiejskich w kraju Poczesna zajęła aż 149 miejsce.

Pozycja Poczesnej w swojej kategorii to najlepszy wynik spośród 
wszystkich samorządów z terenu powiatu częstochowskiego. 
Kolejna jest gmina Olsztyn, która uplasowała się na 156 miejscu 
i Przyrów ze 186 wynikiem w tabeli.

Ranking stworzony został przez zespół, w skład którego weszli 
naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. W efekcie ich pracy powstało, jak sami 
zaznaczają, apolityczne zestawienie, mierzone obiektywnymi 
i aktualnymi wskaźnikami naukowymi.

- Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wy-
mieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy 
na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których in-
westycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze. Przygoto-
waliśmy tym samym również narzędzie dla obywateli, mogących 
w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospo-
darują włodarze ich gmin - przekonuje Zygmunt Berdychowski, 
przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego oraz 
pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.

Przedstawiona w raporcie analiza kondycji finansowej gmin opie-
ra się na siedmiu aktualnych i obiektywnych wskaźnikach. Pod 
uwagę brany był udział dochodów własnych, relacja nadwyżki 
operacyjnej oraz relacja zobowiązań. Wszystkie te trzy elementy 
ujęto w zestawieniu do dochodów ogółem. Kluczowe były rów-

NOWE OGRZEWANIE
W BUDYNKACH
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

Gmina Poczesna zmodernizowała instalacje centralnego ogrze-
wania już we wszystkich swoich budynkach użyteczności pu-
blicznej. Stare piece węglowe zastąpiono ekologicznymi rozwią-
zaniami.

Ostatni akcent tego procesu podkreślono 24 listopada we Wrzo-
sowej. W budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia, a także 
biblioteka, apteka i świetlica wiejska dokonano odbioru technicz-
nego wartej ponad 100 tys. zł inwestycji. Przestarzałego kopciu-
cha wymieniono na nowoczesny piec gazowy. Do nowych wymo-
gów dostosowano również wewnętrzną instalację grzewczą.

– Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy. Dzięki takim 
działaniom nie tylko dbamy o środowiska naturalne, ale również 
o ekonomiczne utrzymanie obiektów – podkreśla Aneta Nawrot 
z urzędu gminy.

nież wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem, obciążenie wy-
datków bieżących, jakie gminy muszą ponieść na wynagrodzenia 
i ich pochodne, a także udział środków europejskich w ogólnych 
wydatkach oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych 
w dochodach bieżących.

- Wysoka pozycja gminy w omawianym rankingu to przede 
wszystkim efekt dobrej współpracy naszych samorządowców. 
Zarówno obecnych radnych, jak i tych z minionych kadencji. Za 
co przy okazji serdecznie im wszystkim dziękuję - mówi wójt 
Krzysztof Ujma. - Skupienie się na merytorycznej pracy, idąca za 
tym przewidywalność oraz stabilność w realizowaniu bieżących 
zadań i przede wszystkim podejmowanie dobrych decyzji ma 
później swoje odzwierciedlenie w zrównoważonym rozwoju. Bar-
dzo dobra pozycja, jaką gmina, nie pierwszy raz zresztą, zajmuje 
w różnych rankingach to najlepszy przykład na to, że rozwijamy 
się w dobrym kierunku - dodaje.

POCZESNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W BOŻONARODZENIOWYM
KONKURSIE
Piotr Biernacki

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie na tra-
dycyjne ozdoby choinkowe. Inicjatywie mającej poszerzać i 
popularyzować wiedzę o polskich zwyczajach i obrzędach bo-
żonarodzeniowych patronuje wójt gminy Krzysztof Ujma, a 
współorganizatorem przedsięwzięcia jest częstochowskie sta-
rostwo.

Swój akces do konkursu może zgłosić każdy chętny. Nie ma ogra-
niczenia wiekowego, choć jury prace będzie oceniać w sześciu 
kategoriach – od przedszkolaków poczynając, poprzez dzieci z 
klasy od I-III, IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych, młodzież z pla-
cówek ponadpodstawowych i na dorosłych kończąc.

– Celem konkursu jest rozwijanie myślenia otwartego i twórcze-
go, propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik 
plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej, jak również 
bogactwa zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Na-
rodzenia – mówi Iwona Skorupa, dyrektor GCKIiR w Poczesnej.

Komisja oceniająca wytwory artystycznej ekspresji będzie brała 
przede wszystkim pod uwagę to czy prace wykonane są z na-
turalnych surowców, a ich wzory zaczerpnięte z ludowych tra-
dycji. Należy je opatrzyć opisem zawierającym wymagane dane 
o uczestniku, jak imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź 
placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny. Ważne, 
by wraz z rękodziełem nie zapomnieć o dołączeniu klauzuli zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Można je pobrać ze strony 
kulturapoczesna.pl lub bezpośrednio w siedzibie GCKIiR przy uli-
cy Modrzewiowej 3.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 1 grudnia. Dla najlepszych 
przewidziano cenne nagrody.

11 LISTOPADA W POCZESNEJ. TYM RAZEM W INNEJ FORMULE

Adrian Biel, fot. Iwona Skorupa

Organizowane w gminie obchody Święta Niepodległości co roku 
charakteryzowały się uroczystą oprawą. Tegoroczne jednak, ze 
względu na trwające obostrzenia sanitarne, siłą rzeczy musiały 
przybrać zdecydowanie inne oblicze.

Tym razem zrezygnowano z dużych zgromadzeń i okoliczno-
ściowych przemówień. Tradycyjnie przed urzędem gminy oraz 
na wszystkich budynkach użyteczności publicznej wywieszono 
biało-czerwone flagi. Wójt Krzysztof Ujma wspólnie z przewod-
niczącą rady Iwoną Chołą udali się w rozsiane po gminie miejsca 
pamięci narodowej. Tam w towarzystwie innych lokalnych samo-
rządowców zapalili znicze i oddali hołd poległym za wolność. 

W kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła odpra-
wiono uroczyste nabożeństwo w intencji ojczyzny, a za pośred-

nictwem strony urzędu gminy zrealizowana została także krótka 
część artystyczna. O jej oprawę zadbała grupa wokalna z Gmin-
nego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Muzy-
cy pod kierunkiem Doroty Wiśniewskiej przygotowali na tę okazję 
wiązankę pieśni patriotycznych.

- Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego 
sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, 
ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całe-
go społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak 
trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. Dziękuje lokalnym 
samorządowcom za aktywność, za złożenie kwiatów w miejscach 
pamięci narodowej, a wszystkim mieszkańcom gminy Poczesna 
za pamięć i wywieszenie we własnym domu biało-czerwonej fla-
gi. Naszego symbolu narodowego - mówił wójt Ujma po zakoń-
czeniu gminnych obchodów święta.
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NIE ŻYJE BYŁY TRENER DRUŻYNY SENIORÓW MIEJSCOWEGO KLUBU
Adrian Biel

18 listopada zmarł Jerzy Owczarek, działacz piłkarski i trener, 
który z gminą związany był poprzez Klub Sportowy „Olimpia” 
Huta Stara. Miał 82 lata.

Karierę zaczynał w Klubie Sportowym „Błękitni” Aniołów. Po uzy-
skaniu uprawnień instruktora piłki nożnej trenował najpierw w 
swoim macierzystym klubie, a następnie w „Budowlanych” Czę-
stochowa, „Orkanie” Gnaszyn, „Skrze” Częstochowa, „Victorii” 
Częstochowa, „Pogoni” Kamyk, „Zniczu” Kłobuck, „Lotniku” Ko-
ścielec, ”Pogoni” Blachownia, „Gromie” Cykarzew. Z „Olimpią” 
Huta Stara zakończył współpracę w 2004 roku. 

Owczarek był także założycielem i trenerem „Unii” Rędziny, dzia-
łaczem Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
Tam pełnił funkcje trenera koordynatora oraz szefa wydziału 
szkolenia. Dał się poznać jako świetny nauczyciel i wychowaw-
ca młodych ludzi. Uczył ich nie tylko piłkarskiego rzemiosła, ale 
także pomagał rozwijać takie cechy charakteru jak ambicja, wola 
walki, dążenie do osiągania zamierzonego celu czy poszanowanie 
przeciwnika. 

- Był lubiany przez młodzież za swoje zaangażowanie, życzliwe 
podejście do młodych ludzi oraz umiejętne przekazywanie swojej 
wiedzy - wspomina zmarłego Stanisław Olszewski.

PRACOWNICY OPIEKI SPOŁECZNEJ
Z POCZESNEJ ORGANIZUJĄ WSPARCIE 
DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej przystąpił 
do programu „Wspieraj seniora”. To koordynowane przez rząd 
przedsięwzięcie ma na celu pomóc osobom po siedemdziesią-
tym roku życia, które z uwagi na pandemię koronawirusa zde-
cydują się ograniczyć swoją aktywność związaną z załatwia-
niem codziennych czynności.

Głównym założeniem programu jest pomoc seniorom w dostar-
czeniu bezpośrednio do domu niezbędnych produktów żywno-
ściowych i innych potrzebnych artykułów. Ma to minimalizować 
ryzyko zakażenia się osób starszych i podnosić ich bezpieczeń-
stwo zdrowotne. Wyznaczony przez gminną instytucję opiekun 
lub wolontariusz może ponadto pomóc w załatwieniu niektórych 
spraw urzędowych.

- Z programu mogą skorzystać mieszkańcy po siedemdziesiątym 
roku życia. W szczególnych przypadkach, na przykład ze względu 
na stan zdrowia czy sytuację rodzinną, pomoc może być udzielo-
na także osobie młodszej. Udzielenie pomocy w ramach programu 
nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana 
na drodze administracyjnej – informują urzędnicy z Poczesnej.

Aby skorzystać z programu, osoba w potrzebie musi najpierw 
zgłosić to pod specjalny numer ogólnokrajowej infolinii – 22 505 11 
11. Konsultanci przekażą później jej dane do właściwego miejsco-
wo gminnego ośrodka pomocy społecznej. Następnie pracownik 
tej instytucji skontaktuje się telefonicznie z seniorem, zweryfiku-
je zgłoszenie i szczegółowo ustali zakres potrzebnego wsparcia. 
Co ważne, koszty samych zakupów pokrywa oczywiście senior.

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej pod numerem telefonu: 
34 326 30 28.

DACH NA BUDYNKU BIBLIOTEKI 
JUŻ PO ODBIORZE TECHNICZNYM

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Poczesna

Firma Wojtex z Częstochowy zrealizowała remont dachu Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Poczesnej.

Wykonawca zabezpieczył 375 m² powierzchni dachu papą termo-
zgrzewalną, zdemontował stare rynny i rury. W ich miejsce po-
jawiły się nowe. Zakres prac obejmował także niezbędne obróbki 
blacharskie i ich pomalowanie.

Inwestycję sfinansowano z budżetu gminy. Całość prac koszto-
wała około 29 tys. zł.
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ZBILANSOWANY BUDŻET I PONAD 2 MILIONY ZŁOTYCH 
NA INWESTYCJE W PRZYSZŁYM ROKU
Wójt Robert Nowak w połowie listopada przedstawił projekt 
przyszłorocznej uchwały budżetowej. Dochody gminy mają wy-
nieść łącznie 17,4 mln zł, a zgodnie z przedstawionymi założe-
niami wydatki mają równoważyć tę kwotę. Co więcej, pojawi się 
niewielka nadwyżka.

W całym szeregu zadań, które musi realizować każdy samorząd, 
jak oświata, pomoc społeczna czy zadbanie o bezpieczeństwo pu-
bliczne, dla każdego mieszkańca równie ważne są zmiany, które 
mają zajść w jego najbliższej okolicy. Na inwestycje przyrowskie 
władze zamierzają przeznaczyć ponad 2 mln zł. Kwota ta ma po-
zwolić na wykonanie kilkunastu przedsięwzięć. Kolejne, drobniej-
sze nakłady sfinansowane zostaną ponadto z puli budżetu sołec-
kiego, który w przyszłym roku wyniesie prawie 230 tys. zł.

Najistotniejszymi, które zdominują w 2021 roku wydatki samorzą-
du, będą te związane z działaniami proekologicznymi. Chodzi w 
szczególności o dokończenie budowy brakujących odcinków ka-
nalizacji w Sygontce na ulicach Kościelnej i Szkolnej, co ma kosz-
tować prawie 550 tys. zł czy dofinansowania budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków – kolejne 247 tys. zł. Do kategorii tej 
można ponadto zaliczyć planowaną wymianę pieca centralnego 
ogrzewania w przyrowskim przedszkolu, jak również moderniza-
cję oświetlenia ulicznego – w szczególności w Zalesicach, Sta-
ropolu i Sygontce. To ostatnie zadanie oszacowano wstępnie na 
100 tys. zł.

Gmina planuje również przeprowadzić termomodernizację bu-
dynku Rynek 17. Na tę rzecz zabezpieczono kolejne 100 tys. zł 
wkładu własnego. Pozostałe pieniądze na projekt włodarz chce 
pozyskać z funduszy unijnych.

Piotr Biernacki, fot. Freepik
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Spore kwotowo środki pochłoną także remonty ulic. 412 tys. zł ma 
szacunkowo kosztować odtworzenie nawierzchni ulic w Sygont-
ce. Kolejne 200 tys. zł zabezpieczono na wkład własny gminy do 
wniosku o modernizacje dróg z dofinansowaniem pochodzącym 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Nie zapomniano także o pozytywnym kreowaniu przyjaznej prze-
strzeni publicznej. Doposażone zostaną kolejne place zabaw, a 
środki z funduszu sołeckiego przysłużą się zadbaniu o estetykę 
wielu miejscowości, jak również zagospodarowanie i moderniza-
cje lokalnej infrastruktury wiejskiej – placów i świetlic. Oświetle-

nie zewnętrzne ma zyskać ponadto kościół św. Mikołaja w Przy-
rowie.

Wójt Robert Nowak zaplanował także prace remontowe w budyn-
ku urzędu gminy, dachu na kotłowni gazowej przy szkole podsta-
wowej w Przyrowie czy też tożsamą inwestycję obiektu miesz-
kalnego na ulicy Zielonej w Zalesicach. Poza tym kwota 75 tys. zł 
ma posłużyć uregulowaniu stanu prawnego gruntów na obszarze 
samorządu, a kolejne 25 tys. zł wesprzeć zakup samochodu dla 
druhów z Woli Mokrzeskiej.

Przyrów, dn. 27.11.2020 r. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). 

WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Przyrów:

	 1.	Oznaczenie	nieruchomości:	

  I. działka ewidencyjna nr 1948 o pow. 0,5408 ha, gmina Przyrów, obręb Wiercica, księga wieczysta nr CZ1M/00054387/1
  Cena	wywoławcza:	27	000,00	zł	netto.	
	 	 Wysokość	wadium: 2 700,00 zł.

 Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

   Termin	i	miejsce	przetargu: 15.01.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Przyrów
   (Przyrów, ul. Częstochowska 7) – pokój nr 14  (I  piętro).

Wpłata wadium do dnia 11.01.2021 r. do godz. 14:00. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu wadium na konto sprzedającego. 

 2.	Informacja	o	miejscu	wywieszenia	i	publikacji	ogłoszenia	o	przetargu:	tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7
     oraz stronie internetowej www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl
 
 3.	Dane	teleadresowe,	pod	którymi	można	uzyskać	szczegółowe	informacje: 
     Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami pokój nr 14
     tel. (034) 35-54-120 w. 40 Wójt	Gminy	Przyrów

mgr	inż.	Robert	Nowak
/-/
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