
REKLAMA

R
E

K
LA

M
A

TOMASZ GĘSIARZ: MUSIMY SIĘ WSPIERAĆ 
W KAŻDEJ DZIEDZINIE. JEDNOŚĆ BUDUJE

Ciąg dalszy na stronie 2

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Z wójtem Mstowa rozmawiamy o zrealizowanych inwestycjach 
w mijającym roku oraz planach na rozwój samorządu w najbliż-
szych latach.

Panie wójcie, mija właśnie kolejny rok drugiej pańskiej kadencji. 
Jak podsumowałyby pan ten okres zarówno dla gminy Mstów, 
jak i samego siebie? Kiedy rozmawialiśmy przed rokiem, stwier-
dził pan, że 2019 to był bardzo dobry rok. Jaki był ten mijający?

Myślę, że muszę trochę zmienić i zmodyfikować moją ubiegło-
roczną formułę. Rok 2020 był pewnie trudny, ale... również bar-
dzo dobry dla naszej gminy. Trudny, ponieważ zmierzyliśmy się 
z sytuacją, której nikt przed rokiem nie przewidywał, czyli z Co-
vid-19. W pierwszych jego miesiącach zastanawialiśmy się bar-
dzo mocno czy kryzys zdrowotny nie pokrzyżuje nam naszych 
planów na rozwój samorządu. Tych założeń, które zawarliśmy 
w budżecie gminy na rok 2020. Wpływy z podatku dochodowego 
wiosną nie były na takim poziomie, którego oczekiwaliśmy. Teraz 
mamy już grudzień i właściwie wszystkie inwestycje, które zapla-

nowaliśmy rok temu, zostały zrealizowane, a w trakcie są zadania 
wieloletnie. Mam tu na myśli szczególnie rozbudowę Ośrodka 
Zdrowia w Mstowie oraz jego wyposażenie w sprzęt medyczny. 
Także w tym obszarze to kolejny bardzo dobry rok.

Które z tych spraw były dla pana osobiście najważniejsze?

Ogólnie ujmując temat, były to trzy obszary – komunikacja, bez-
pieczeństwo i ekologia. Bezsprzecznie najdłużej oczekiwanym 
wydarzeniem dla mnie, jak i naszych mieszkańców, był powrót 
komunikacji miejskiej MPK do Mstowa. Czekaliśmy na to całe 
trzydzieści lat. Problemy z komunikacją do szkół czy miejsc pracy 
w Częstochowie były od wielu lat. Od 1 września udało się ten 
problem rozwiązać. W tym miejscu wielkie podziękowania muszę 
złożyć radnym, którzy zabezpieczyli pieniądze w budżecie. A są 
to niemałe kwoty, prawie 800 tys. zł rocznie. Pozycja ta będzie 
już stałym elementem naszych wydatków. Jak zaobserwowaliśmy, 
jest to bardzo ważna inwestycja społeczna. Mieszkańcy są zado-
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woleni z komunikacji i jak pokazał czas, szczególnie we wrześniu 
przed drugą falą epidemii, obłożenie autobusów było naprawdę 
bardzo duże. Linia trafiła idealnie w nastroje społeczne. Kolejną 
kwestią jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Jaskrów. Na bezpieczeństwo mieszkańców nie żałujemy 
pieniędzy. Jednostka z Jaskrowa jest w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym i musi mieć sprzęt w stu procentach spraw-
ny. Ponadto wdrożyliśmy dla naszych mieszkańców program do-
finansowań do wymiany starych pieców centralnego ogrzewania. 
Będzie on kontynuowany i w roku 2021. Dołączyliśmy więc do 
samorządów, które aktywnie walczą z problemem niskiej emisji. 
Tych inwestycji w ekologię jest u nas coraz więcej. Montujemy 
odnawialne źródła energii, jak chociażby na Ośrodku Zdrowia 
w Mstowie, mocno wspieramy dobudowę i wymianę oświetle-
nia ulicznego, oczywiście już wyłącznie na to energooszczędne 
led’owe, oraz termomodernizujemy budynki szkół i remizy stra-
żackie.

Inwestycji na terenie gminy jest dużo. Obserwujemy pańskie 
działania, chociażby w czasie dystrybucji wydania drukowa-
nego wPowiecie. W każdej miejscowości coś się dzieje. W tym 
roku rozstrzygnęliście przetarg i wystartowaliście z największą 
kwotowo inwestycją, bo za ponad 10 mln zł, związaną z rozbu-
dową oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. W przyszłorocznym 
budżecie pojawia się deficyt około 5 mln zł. Czy to bezpośrednio 
jest związane z tym zadaniem?

Pośrednio i bezpośrednio pewnie tak. Akurat w tym przypadku 
planujemy posiłkować się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która 
później w dużej części jest umarzalna i można ją przeznaczyć 
na kolejne inwestycje ekologiczne. A tych w gminie Mstów nie 
brakuje. Na oczyszczalnię przeznaczyliśmy ponadto część z po-
zyskanych 1,6 mln zł z pierwszej tury Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Do tego zadania przygotowywaliśmy się już 
kilka lat. Mając je na uwadze, od początku mojej kadencji, każde-
go roku, mocno schodziliśmy z poziomu zadłużenia naszej gminy. 
Kiedy objąłem przed sześciu laty urząd, zadłużenie było na pozio-
mie blisko 14 mln zł. W tym momencie mamy już tylko 5,2 mln zł 
zadłużenia, a w 2021 roku spłacimy kolejne 1,6 mln zł. Czyli jakby-
śmy nie wspierali się nowymi pożyczkami, to schodzimy na ko-
niec przyszłego roku do bardzo niskiego poziomu około 3,5 mln 
zł zadłużenia. A przecież przez te sześć ostatnich lat kilkadziesiąt 
ważnych inwestycji w gminie Mstów wykonaliśmy! Przyszły rok, 
jak oceniają eksperci, będzie bardzo dobry, aby podejmować duże 
zadania inwestycyjne. Obserwujemy to już obecnie, że przetar-
gi wychodzą poniżej wartości kosztorysowej, co generuje pewne 
oszczędności. Dostępność kredytów i pożyczek jest duża, a co 
ważniejsze, są one tanie w obsłudze z uwagi na bardzo niskie 
oprocentowanie. Ten aspekt jest więc również dla mnie bardzo 
ważny. Tani kredyt jest motorem napędowym rozwoju gospo-
darki. Wie to każdy przedsiębiorca, samorządowiec, ale również 
konsument, który, posiłkując się tanim kredytem, może kupić 
potrzebne mu dobra lub wykonać określoną inwestycję w swoim 
gospodarstwie. My naszą gospodarkę finansową prowadzimy do-
brze, rozważnie i roztropnie. Kolokwialnie rzecz ujmując – teraz 
zrobimy więcej i taniej.

Wspomniał pan o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W pierwszym rozdaniu pieniądze z tzw. funduszu covidowego 
otrzymały wszystkie samorządy w kraju i w regionie. Mstów - po-

nad 1,6 mln zł. W drugim, niedawno rozstrzygniętym, środki trafią 
do nielicznych. W powiecie częstochowskim - do sześciu gmin. 

Tak, w pierwszej transzy mieliśmy duże dofinansowanie na tle 
innych gmin regionu i już je wykorzystaliśmy w całości na kilka 
ważnych inwestycji, między innymi chodnik Cegielnia-Kuchary, 
chodnik w Kobyłczycach czy nową drogę, ulicę Brzozową w Wan-
cerzowie. Oczywiście, każda złotówka z zewnątrz jest ważna 
i w następnych latach będziemy się starać o pozyskanie dofinan-
sowań w kolejnych naborach konkursowych.

Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest oświata. Epi-
demia wymusiła nagłe i wielkie zmiany w sposobie nauczania. 
Jak z tym tematem sobie poradziliście?

To zupełnie nowa sytuacja dla nauczycieli, dzieci i rodziców. My-
ślę, że przez te kilka miesięcy każdy już jakoś odnalazł się w tych 
warunkach. W naszej gminie mamy zróżnicowaną sieć placówek 
szkolnych. W największej, w Mstowie, jest wprowadzony spe-
cjalny program Teams do nauki zdalnej i kwestia jest rozwiązana 
systemowo. Mniejsze szkoły też sobie już dobrze radzą. Oczywi-
ście, jako samorząd, skorzystaliśmy z programów „Zdalna Szkoła” 
i „Zdalna Szkoła+”, pozyskując dla wszystkich placówek oświato-
wych laptopy, tablety i sprzęt do nauki zdalnej. W międzyczasie 
był program „Aktywna tablica”, gdzie jednym z wymogów był 
szerokopasmowy internet. Te inwestycje się teraz odwdzięcza-
ją. Gmina Mstów mocno inwestuje w placówki oświatowe, choć 
koszty samej oświaty rosną z roku na rok. Ale to nie tylko nas do-
tyczy, a wszystkich samorządów. Dzieci są dla nas bardzo ważne, 
więc na nich nie oszczędzamy, tylko mądrze inwestujemy w edu-
kację. Nie ukrywam, iż liczymy, że sytuacja zdrowotna w kraju 
wkrótce się unormuje i dzieci wrócą do szkół. Przy wszystkich 
zaletach zdalnego nauczania, nic jednak nie zastąpi więzi spo-
łecznych i życia szkolnego.

Właśnie, jakie inwestycje infrastrukturalne zrealizowaliście 
w tym obszarze i co planujecie w 2021 roku?

To przede wszystkim zadania z zakresu termomodernizacji, wy-
miany pieców na ekologiczne czy montaż odnawialnych źródeł 
energii – paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Przed rokiem 
zrobiliśmy duże inwestycje w placówkach szkolnych w Mstowie 
i Małusach Wielkich. W przyszłym roku planujemy termomoder-
nizacje szkół w Zawadzie i w Krasicach. Modernizujemy pracow-
nie klasowe, korzystając choćby z programu „Zielona Pracownia” 
i na bieżąco ulepszamy bazę dydaktyczną. W szkole w Jaskrowie 
wyremontowaliśmy w tym roku salę gimnastyczną, a w Mstowie 
gruntownie odnowiliśmy i wyposażyliśmy zaplecze kuchenne 
oraz stołówkę. Nie będę wspominał już o mniejszych nakładach, 
bo jest tego dużo. Nasze placówki wyglądają naprawdę bardzo 
ładnie i nie mamy powodów do wstydu. Teraz czekają tylko na 
uczniów.

Panie wójcie, chyba każdy włodarz za priorytet stawia sobie 
przebudowę i poprawę stanu dróg. Gmina mocno współpracuje 
z powiatem w tej sprawie. Co udało się zrobić do tej pory w tym 
roku?

Faktycznie, realizujemy wspólnie wiele zadań na drogach powia-
towych i mocno sobie cenię współpracę ze starostwem już od 
wielu lat. W tym roku udało nam się wykonać kilka ważnych inwe-
stycji. Warto wspomnieć o przebudowie drogi powiatowej 1060S 

na odcinku Wancerzów-Rudniki. Ulica Sadowa w Wancerzowie 
łącząca drogę wojewódzką 786 z drogą krajową 91 w Rudnikach 
to jedna z kluczowych arterii. Na jej sfinansowanie starostwo po-
zyskało środki z Funduszu Dróg Samorządowych, a my dołożyli-
śmy stosunkowo niewielką część. Przygotowujemy się również, 
i już te prace się rozpoczęły, do przebudowy odcinka drogi po-
wiatowej Srocko-Gąszczyk-Siedlec. To równie ważna droga. Nasi 
mieszkańcy dojeżdżają nią do miejsc pracy w strefie ekonomicz-
nej w Częstochowie, także w nadchodzącym roku tamten rejon 
gminy będzie dużym placem budowy. W Kobyłczycach powstaje 
już czwarty i ostatni etap chodnika. Odcinki chodników zrealizo-
waliśmy też w Kłobukowicach, Cegielni, Kucharach i Wancerzo-
wie. Nie zapominamy także o inwestycjach na drogach gminnych. 
Z 2020 roku mam tutaj na myśli przebudowę drogi transportu 
rolnego w Małusach Małych, ulicę Ośmiu Błogosławieństw w Sie-
dlcu, ulicę Brzozową w Wancerzowie czy nakładkę na ulicy Ko-
pernika w Mstowie. Do tego dochodzą także bieżące, coroczne 
remonty nawierzchni w poszczególnych sołectwach. Po gminie 
jeździ się dobrze, a będzie wkrótce jeszcze lepiej i bezpieczniej.

Wspomniał pan o zakupie samochodu dla OSP w Jaskrowie. 
Nieco wcześniej, mniejszy wóz otrzymali strażacy z Mokrzeszy. 
Flota się modernizuje. Jakie działania przewidujecie jeszcze 
w tym zakresie?

Tak, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy faktycznie udało się 
wspomnianym jednostkom zakupić fabrycznie nowe samochody 
ratowniczo-gaśnicze. W naszym programie, który realizuję od 
sześciu lat, zakładamy, że każdego roku robimy coś dla ochotni-
czych straży. Czy to zakup samochodu, termomodernizacja remiz 
- bo też kilka w tym czasie wykonaliśmy - czy doposażenie w nie-
zbędny sprzęt, także z wykorzystaniem środków zewnętrznych, 
jak w tym roku z WFOŚiGW w Katowicach. Co do przyszłego roku, 
to przymierzamy się do budowy garaży dla OSP Mstów, termo-
modernizacji remizy w Zawadzie oraz przebudowy remizy OSP 
w Srocku. Jesteśmy wszyscy w gminie zgodni, że dobre funkcjo-
nowanie straży to podstawowy element naszego bezpieczeństwa. 
Ostatnio wydaliśmy również piękny album, poświęcony historii 
straży pożarnej z naszej gminy w latach 1912-2020, pod tytułem 
„W jedności siła”. To proste hasło jest bardzo ważne i wiele dla 
mnie znaczy. Między innymi to, że musimy się wspierać w każdej 
dziedzinie. Żyjemy obok siebie, a jedność i zgoda budują. Szcze-
gólnie w tak nadzwyczajnych czasach. Taką dewizą kieruję się za-
równo ja sam, ale także rada gminy, sołtysi, i mam przekonanie, że 
również znakomita większość mieszkańców naszej pięknej gminy.

Pozyskujecie dużo środków unijnych. Stoimy u progu nowego 
roku i nowej unijnej perspektywy finansowej...

Ta nowa perspektywa jest jeszcze odległa, ale trwają już do niej 
przygotowania. Trzeba sobie zdać sprawę, że premiowane będą 
projekty wspólne, realizowane w partnerstwie z innymi samorzą-
dami. Rozmowy z włodarzami okolicznych gmin toczą się i myślę, 
że dobre pomysły i projekty się z nich zrodzą. Obecnie nie wie-
my jeszcze czym możemy dzielić, ale plany powstają, bo w wielu 
kwestiach potrzeby i cele mamy podobne. Inwestycje proekolo-
giczne, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, 
wodociągi, kanalizacja czy poprawa infrastruktury drogowej po-
trzebne są wszędzie.

Panie wójcie, samorząd to przede wszystkim ludzie i wspólnota. 
W Mstowie zawsze sporo się działo w zakresie kultury, życia 
społecznego, spotkań i wszelkiej maści wydarzeń. Obecnie te 
bezpośrednie kontakty społeczne są zamrożone.

W tym momencie musimy się stosować do wszelkiego rodzaju 
restrykcji czy obostrzeń. Dotyka to wszystkich dziedzin, tak-
że działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie. Kultura 
przeniosła się do sieci czy do mediów społecznościowych. Dy-
rektor GOK-u Krzysztof Drynda robi co może, by pobudzić lokal-
ną społeczność i sprawić, aby ta nasza wspólnota przynajmniej 
w takiej formie przejawiała aktywność. Chcielibyśmy oczywiście, 
aby wszystko wróciło do normy w przyszłym roku. Mnie osobiście 
bardzo brakuje czysto ludzkich kontaktów, rozmów i spotkań. 
Pewnie naszym mieszkańcom również. Niemniej jednak, pomimo 
braku w tym roku naszych sztandarowych imprez – Mstowskiej 
Nocy Świętojańskiej czy Święta Jabłka – w nasze rejony cały czas 
wszystkich zapraszamy. Jest gdzie spacerować, jest co podziwiać.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję i korzystając z okazji pragnę wszystkim czy-
telnikom wPowiecie złożyć jak najserdeczniejsze życzenia głów-
nie zdrowych, ale i pogodnych oraz spędzonych w pełnej ser-
deczności atmosferze świąt bożonarodzeniowych. Życzę również 
wszystkiego co tylko najlepsze w nadchodzącym roku.
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Prowadząca gospodarstwo rolne rodzina, w skład której wchodzi 
co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, może ubiegać się 
o dofinansowanie na zakupu sprzętu komputerowego. 

Maksymalnie można otrzymać 1,5 tys. zł. Przygotowane przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wsparcie prze-
widziano dla uczniów, którzy nie ukończyli osiemnastego roku ży-
cia. Ponadto łączny dochód uzyskany przez rodziców w ubiegłym 
roku, w przeliczeniu na jedną osobę, nie może przekraczać 1,2 tys. 
zł miesięcznie. 

Co równie istotne, z dofinansowania nie będą mogły skorzystać te 
gospodarstwa domowe, które w ostatnich trzech latach otrzyma-
ły już komputer zakupiony ze środków publicznych lub środków 
organizacji pozarządowych. Opracowane przez ARiMR procedu-
ry wykluczają także te rodziny, które dostały dofinansowanie na 
zakup wspomnianego sprzętu lub zwrot poniesionych na ten cel 
kosztów.

Adrian Biel, fot. Pixabay Zainteresowani tym rozwiązaniem muszą się jednak pospie-
szyć. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera należy złożyć 
w częstochowskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa lub jego biurze powiatowym w Kłobucku najpóź-
niej do 30 grudnia. Konieczne będzie dołączenie do niego kopii 
decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 rok.

- Jeśli rolnik uzyskiwał dochód także z innych źródeł, konieczne 
też będzie dołączenie kopii zeznań podatkowych za 2019 - pod-
powiadają pracownicy Agencji. - Po złożeniu wniosku pozostanie 
jedynie zakupić komputer najpóźniej do 31 marca przyszłego roku. 
Z kolei ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie 
faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia. W przypadku, gdy 
wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci 
różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą 
kwotę - dodają.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania omawia-
nej pomocy zamieszczone są na stronie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA ZAKUPU 
KOMPUTERA DLA DZIECKA Z RODZINY ROLNICZEJ

Piotr Biernacki

MAJĄ POWSTAĆ HALE SPORTOWE, 
KANALIZACJA, WODOCIĄGI I DROGI

Do sześciu gmin z terenu powiatu częstochowskiego i czterech 
kolejnych z kłobuckiego trafią pieniądze z puli wnioskowej Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na jeden z projektów 
środki otrzyma także starostwo powiatowe.

Rząd ogłosił wyniki drugiej tury RFIL. To działanie mające w zamy-
śle pobudzić lokalne inwestycje i zniwelować zagrożenie stagnacji 
rozwoju jednostek samorządowych. Zgodnie z intencją pomysło-
dawców, ma być ważnym instrumentem walki z ekonomicznymi 
skutkami pandemii Covid-19. Pieniądze antykryzysowe można 
wykorzystać na wsparcie wydatków w publiczny majątek, jak cho-
ciażby remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i ka-
nalizację, budowę żłobków czy drogi.

Z Funduszu Covid-19 już latem do wszystkich gmin i powiatów 
w Polsce trafiło 6 mld zł. Przyznane kwoty wsparcia były z góry 
określone, wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożno-
ści poszczególnych jednostek administracyjnych. Kolejna pula tej 
samej wielkości miała zostać rozdysponowana w trybie konkur-
sowym. Na złożenie odpowiednich aplikacji przewidujących reali-
zację skonkretyzowanych zadań samorządy miały czas do końca 
września.

Jakie działania zostały wybrane do dofinansowania w powiatach 
częstochowskim i kłobuckim? W kłobuckim covidowe środki 
wesprą cztery gminy – Opatów, Popów, Panki i Przystajń. Kwoto-
wo najwięcej trafi do Popowa na budowę hali sportowej, bo rów-
ne 4 mln zł. Nieco mniej dostanie opatowski samorząd – prawie 
3,3 mln zł. Tamtejszy włodarz zamierza dzięki temu rozbudować 
komunalną oczyszczalnię ścieków w Opatowie o nowy blok tech-
nologiczny, którego przepustowość ma wynieść 250m³ dziennie. 
Panki otrzymały 750 tys. zł na projekt budowy drogi w relacji od 
Panek przez Ceglarze, Zwierzyniec III do Konieczek. W poprawę 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę zainwestuje z kolei Przystajń. 
Dofinansowanie sięgające 1,2 mln zł ma pomóc w realizacji takiego 
zadania w południowej części gminy.

W powiecie częstochowskim pieniądze trafią do starostwa oraz 
Janowa, Lelowa, Kruszyny, Poczesnej, Olsztyna oraz Rędzin. 
Częstochowskie starostwo powiatowe otrzymało 850 tys. zł na 
zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę warunków bytowych 
mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bla-
chowni. W budynku głównym we wszystkich pomieszczeniach 
ma powstać nowy system wentylacyjny. Niektóre z nich zostaną 
ponadto wyposażone w klimatyzację. Celem, który założono, jest 
zmniejszenie ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych, w tym SAR-
S-CoV-2, wewnątrz pomieszczeń DPS-u, co ma podnieść bezpie-
czeństwo osób narażonych na transmisję wirusa.

Władzom gminy Janów przyznano 3,5 mln zł. To najwyższe zdoby-
te dofinansowanie spośród samorządów z powiatu częstochow-
skiego. Z pieniędzy tych w Janowie ma powstać pierwsza w gmi-
nie pełnowymiarowa hala sportowa, zlokalizowana przy tamtejszej 
szkole. Znajdą się w niej boiska do gier zespołowych - koszyków-
ki, siatkówki, piłki ręcznej czy halowej piłki nożnej. Koszt całego 
przedsięwzięcia wyceniono na ponad 8,6 mln zł. Także sporo jesz-
cze brakuje.

Niecałe 2 mln zł mają pomóc Kruszynie wykonać kolejny już, 
czwarty etap kanalizacji miejscowości. Gmina Lelów ze wsparciem 
400 tys. zł zmierzy się z remontem budynku świetlicy wiejskiej 
w Podlesiu. Zadanie obejmuje przebudowę części użytkowej pod-
dasza pod biura i sale dla stowarzyszenia, koła gospodyń i Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Na piętrze powstaną również nowe toalety. 

Olsztyn pozyskał 640 tys. zł na wykonanie drogi dojazdowej łą-
czącej tamtejszy zamek z centrum miejscowości. Powstaną przy 
okazji miejsca parkingowe, zagospodarowana zostanie otaczają-
ca przestrzeń, która ma być doposażona także w elementy ma-
łej architektury. Pieniądze na drogi przeznaczą również Rędziny. 
Z dotacją nieco ponad 1,2 mln zł władze chcą wybudować drogę 
gminną od drogi serwisowej autostrady A1.

Na dwa projekty mające poprawić infrastrukturę lokalną otrzyma-
ła wsparcie natomiast gmina Poczesna. Pierwszy, na który samo-
rząd otrzyma 380 tys. zł, przewiduje budowę chodnika z odwod-
nieniem przy ulicy Konwaliowej w Sobuczynie. Drugi – budowę 
chodnika z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej we Wrzosowej. 
W tym przypadku antycovidowe pieniądze zabezpieczą 440 tys. zł 
z ogólnych kosztów przedsięwzięcia.

Właśnie rozstrzygnięty konkurs nie wyczerpał jednak wszystkich 
zarezerwowanych w puli pieniędzy. Rozdysponowano łącznie 
„tylko” 4,35 mld zł. O losie pozostałych 1,65 mld zł zadecyduje ko-
lejny nabór, który ma się wkrótce rozpocząć.
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5W POWIECIE KŁOBUCKIM

14 grudnia w godzinach nocnych pijany 24-latek wjechał w ogro-
dzenie jednej z posesji w miejscowości Puszczew. 

Policjanci z kłobuckiej drogówki, którzy pojawili się na miejscu, 
po rozmowie ze świadkiem zdarzenia wytypowali i dotarli do 
mieszkańca tej samej miejscowości. Jak wskazywały okoliczności, 
to właśnie on odpowiadał za bliskie spotkanie volkswagena z par-
kanem. 

Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna miał w organi-
zmie prawie półtora promila alkoholu. Mieszkaniec gminy Wrę-
czyca Wielka musi liczyć się teraz z zarzutami karnymi za jazdę 
w stanie nietrzeźwości. Grozi mu wyrok dwóch lat za płotem, ale 
tym razem więziennym.

Adrian Biel, fot. Shutterstock

Pacjenci zakażeni koronawirusem będą wkrótce leczeni w kło-
buckim szpitalu tlenem medycznym, płynącym ze specjalnie 
w tym celu budowanej instalacji. Mieszkańcy powiatu zyskali 
ponadto ogólnodostępne defibrylatory.

Pierwsza z inwestycji to efekt pozyskania na nią 320 tys. zł z re-
sortu zdrowia. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. 

- Tlenoterapia wykorzystywana jest do leczenia ciężkich przy-
padków zakażeń koronawirusem, dlatego dzięki budowie instala-
cji Oddział Wewnętrzny Szpitala Rejonowego w Kłobucku będzie 
mógł w jednym czasie pomóc większej liczbie pacjentów. Ma to 
podnieść bezpieczeństwo zaopatrzenia szpitala w tlen wobec 
zwiększonego zapotrzebowania – informuje starosta kłobucki. 

Montaż defibrylatorów jest natomiast następstwem działań w ra-
mach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek zło-
żony przez starostę Henryka Kiepurę otrzymał tyle głosów miesz-
kańców, że został wybrany do dofinansowania i zatwierdzony do 
realizacji. Urządzenia zamontowano na dwudziestu ośmiu budyn-
kach urzędów, strażnic OSP i ośrodków zdrowia na terenie całego 
powiatu.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

NAJPIERW PO PIJAKU WJECHAŁ 
W PŁOT, A NASTĘPNIE UCIEKŁ NA 
PIECHOTĘ

STAROSTWO ZAKUPIŁO DEFIBRYLATORY, 
A TERAZ W SZPITALU TRWA MONTAŻ
INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO

WRĘCZYCA WIELKA

41-letni mężczyzna w osobowym deawoo i z ponad 1,8 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu zorganizował sobie prze-
jażdżkę po Szarlejce. Wyobraźnią nie popisał się także o siedem 
lat starszy mieszkaniec Przystajni. Ten z kolei prowadząc moto-
rower po kielichu doprowadził do kolizji drogowej.

Pomimo niezliczonych apeli policjantów z powiatu kłobuckiego, 
którzy niemalże z cierpliwością buddyjskiego mnicha jak mantrę 
powtarzają, by nie wsiadać za kółko po spożyciu substancji roz-
rywkowych, wciąż nie topnieje liczba bezmyślnych kierowców.

Niechlubny, wręcz patologiczny prym w powiatowych staty-
stykach zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi pod wpływem 
alkoholu i narkotyków, wiedzie gmina Wręczyca Wielka. W naj-
nowszym wydaniu drukowanej wersji miesięcznika wPowiecie 
pisaliśmy o pięciu takich przypadkach w ostatnich tygodniach. 
Niestety nie trzeba było czekać długo na kolejny.

2 grudnia późnym wieczorem, do kłobuckiej komendy zgłosił się 
świadek, który poinformował, że w Szarlejce osobowym daewoo 
porusza się kierowca, którego zachowanie na drodze wyraźnie 
wskazuje, iż może być nietrzeźwy. Policjanci, którzy natychmiast 
udali się we wskazane miejsce dokonali zatrzymania do kontroli 
opisany przez świadka pojazd.

W trakcie gdy 41-letni mężczyzna poddawany był badaniu alko-
matem, który wykazał ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie 
okazało się, że kierowca prowadził pomimo orzeczonego sądow-
nie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

Na wyżyny intelektu nie wspiął się również 48-letni mieszkaniec 
Przystajni, któremu wymiar sprawiedliwości, podobnie jak bir-
bantowi z Wręczycy Wielkiej, także zabrał prawo jazdy. 48-latek 
prowadząc radośnie i beztrosko swój motorower wzdłuż ulicy 
Targowej, podczas skrętu w lewo wpadł w poślizg i przewrócił się 
na jezdnię. Funkcjonariusze, którzy przeprowadzili badanie stanu 
trzeźwości mężczyzny ustalili, że w chwili zdarzenia miał w orga-
nizmie ponad 2,3 promila alkoholu.

Obaj muszą liczyć się teraz z zarzutami karnymi, za które grozi 
nawet pobyt w więzieniu.

Adrian Biel

KOLEJNI NIETRZEŹWI KIEROWCY 
W RĘKACH POLICJI. JEDEN
Z GMINY WRĘCZYCA WIELKA, 
DRUGI Z PRZYSTAJNI

WRĘCZYCA WIELKA
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Do końca grudnia potrwa nabór ofert na realizację zadań pu-
blicznych dla stowarzyszeń i klubów, które na terenie gminy 
prowadzą szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. O ile w tym 
roku do rozdysponowania było 185 tys. zł, o tyle w przyszłym 
pula będzie niższa o 51 tys. zł.

Celem konkursu, który miejscowi urzędnicy ogłosili 8 grudnia, 
jest wyłonienie oraz wsparcie projektów dotyczących realizacji 
zadań publicznych na terenie gminy w przyszłym roku. Skiero-
wany on jest do tych stowarzyszeń i klubów sportowych, które 
zajmują się systematyczną organizacją szkoleń z zakresu sportu 
i rekreacji na rzecz mieszkańców.

- Priorytetem współpracy jest zwiększenie dostępności do róż-
norodnej oferty zajęć sportowych, w tym dla osób dorosłych 
oraz propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Realizacja 
założeń może odbywać się poprzez uczestnictwo zawodników 
w rozgrywkach, turniejach, zawodach i szkoleniach, organizację 
imprez sportowo-rekreacyjnych czy wspieranie ogólnodostęp-
nych zajęć sportowych - informują urzędnicy.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w przyszłorocznym budżecie, 
na wszystkie zadania, które urząd miejski zleci organizacjom po-
zarządowym przeznaczone zostanie 250 tys zł. Na działania z za-
kresu kultury fizycznej magistrat zarezerwował z kolei 134 tys. zł. 
W bieżącym roku kwota ta wynosiła 185 tys. zł.

Wszelkie informacje wraz z regulaminem konkursu ofert umiesz-
czone są na stronie internetowej urzędu miejskiego. Ze szcze-
gółami można zapoznać się także kontaktując się bezpośrednio 
z sekretariatem urzędu.

Adrian Biel, fot. Shutterstock

MNIEJ PIENIĘDZY DLA KLUBÓW 
SPORTOWYCH NA SZKOLENIE 
DZIECI, NIEMIEJ JEDNAK JEST 
O CO POWALCZYĆ

KOLEJNI SENIORZY UKOŃCZYLI 
SZKOLENIE

Po raz trzeci w Blachowni zorganizowane zostały zajęcia w ra-
mach „Śląskiej Akademii Senior@”. W ramach tego projektu 
przeszkolono już czterdziestu mieszkańców z terenu gminy.

„Śląska Akademia Senior@” to przede wszystkim kurs mający na 
celu aktywizację seniorów, ale także i jeden z szeregu elementów 
wspierania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Za-
jęcia stawiają na praktyczny rozwój funkcjonalnych kompetencji 
cyfrowych oraz umiejętności, które starsze osoby mogą później 
z powodzeniem wykorzystać w codziennym życiu. 

Niewielkie, dziesięcioosobowe grupy uczą się obsługi laptopów, 
tabletów czy smartfonów. Zdobywają umiejętności poruszania 
się w przestrzeni internetowej, zyskując tym samym dostęp do 
informacji, mediów społecznościowych oraz szeregu usług. Przy-
stępnie prowadzone szkolenia uczą korzystania z e-recept, wy-
godnych płatności czy robienia zakupów przez sieć z dostawą do 
domu. 

Niedawno zakończona edycja, ze względu na trwające obostrze-
nia sanitarne, realizowana była zdalnie. W trudnym, zwłaszcza dla 
samotnych seniorów czasie, szkolenie stanowiło też formę ich 
wsparcie w dobie pandemii i związanej z tym koniecznością izola-
cji. Wspólne spotkania, choć w formule online, niewątpliwie miały 
pozytywny wpływ na poprawę kondycji psychicznej uczestników.

Na zakończenie kursu wszyscy otrzymali tablety. Wkrótce ruszyć 
mają zapisy na kolejną odsłonę „Śląskiej Akademii Senior@”.

Adrian Biel
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BYŁY SOŁTYS TWIERDZI, ŻE NIE PROWADZIŁ STRON PORNO. 
REDAKCYJNE ŚLEDZTWO PODWAŻA JEGO WERSJĘ

7W BLACHOWNI

Paweł Gąsiorski, podający się za dziennikarza były sołtys wsi 
Cisie, pogniewał się na redakcję wPowiecie za artykuł sprzed 
roku. Poszedł do sądu, by przekonać wymiar sprawiedliwości, że 
nie jest ani blogerem, ani fryzjerem oraz jak twierdzi, że nigdy 
nie prowadził stron zawierających treści pornograficzne. Fakty, 
jakie udało nam się ustalić zanim doszło do publikacji artykułu, 
pokazują jednak co innego.

Gąsiorski po ponad półroczu rozmyślań doszedł do wniosku, iż 
informacje, jakie pojawiły się w opublikowanym w grudniu ubie-
głego roku na łamach portalu i gazety wPowiecie materiale, 
zniesławiają jego osobę. Złożył w sądzie prywatny akt oskarże-
nia. Twierdzi, że określanie go mianem blogera jest dla niego ob-
raźliwe. Przekonuje także, iż nigdy nie zajmował się strzyżeniem 
psów, ani też nie prowadził stron z pornografią. 

W artykule „Poległ za rajstopy. Bloger z Cisia przegrał kolejny 
proces o naruszenie dóbr osobistych”, który to stał się osią spo-
ru, redakcja relacjonowała decyzję Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach. Jego werdykt jednoznacznie wskazywał, iż Gąsiorski jako 
wydawca lokalnego portalu naruszył dobra osobiste Katarzyny 
Kaźmierczak, wójt Poraja. Był to dla niego drugi niekorzystny 
wyrok w 2019 roku. Wcześniej został on uznany winnym popeł-
nienia przestępstwa zniesławienia Sylwii Szymańskiej, burmistrz 
Blachowni.

Paweł Gąsiorski z racji prowadzonej działalności (obecnie jest wy-
dawcą portali internetowych o tematyce gminnej - przyp. red.), 
siłą rzeczy wpisuje się w definicję osoby publicznej, a więc tym 
samym powszechnie znanej. Tym bardziej, że aktywizował się 
również na niwie politycznej, próbując choćby organizować re-
ferenda w sprawie odwołania wspomnianej burmistrz Blachow-
ni. Poddając tym samym krytyce innych musi się liczyć z oceną 
swoich własnych postaw i działań, która wybiega dużo dalej niż 
w przypadku osób prywatnych. 

Dla rzetelnego przedstawienia problemu i sporu jaki połączył 
go ze wspomnianymi wyżej postaciami, w tekście pojawiła się 
również krótka charakterystyka jego osoby. Napisaliśmy mię-
dzy innymi o podjętej przez niego próbie przystąpienia do Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz o tym, jak podczas ostatnich wyborów 
samorządowych wspierał kampanię Jerzego Sochy. Byłego wójta 
Konopisk, który kilka lat wcześniej stracił stanowisko, gdy oka-
zało się, że w czasach PRL-u donosił funkcjonariuszom komuni-
stycznej bezpieki. Wspomnieliśmy także, iż Gąsiorski zawodowo 
zajmuje się strzyżeniem psów oraz o tym, iż zanim zajął się te-
matyką samorządową, miał – jak rozpisywały się częstochowskie 
media – prowadzić strony z pornografią. 

Trudno snuć domysły, z jakiego powodu, skoro poczuł się do-
tknięty opublikowanymi rewelacjami, nie zajął żadnego stanowi-
ska bezpośrednio po publikacji? Nie pokusił się o to, by przysłać 
sprostowanie, choć prawo prasowe każdemu gwarantuje taką 
możliwość. Dla aspirującego do miana żurnalisty Gąsiorskiego, 
zarówno lektura zapisów ustawy, jak i ich zrozumienie i wdraża-
nie, powinno być przecież podstawowym wyznacznikiem w pro-
wadzonej działalności wydawniczej.

Były sołtys Cisia wolał jednak milczeć. Aktywował się za to po-
nad pół roku później, gdy za pośrednictwem reprezentującego go 
adwokata, złożył prywatny akt oskarżenia. Niestety, w związku 
ze sprawą, która ruszy po nowym roku, nie możemy upublicz-
nić szczegółów przemyśleń Gąsiorskiego i jego mecenasa. Chcąc 
działać zgodnie z literą prawa musimy ograniczyć się do podania 
ogólnej, wyartykułowanej już wcześniej istoty sporu. 

Reasumując, warto więc zacząć od pytania kto to jest „bloger”? 
Dla niezorientowanych jest to określenie osoby publikującej tre-
ści w internecie. Znane są przykłady spektakularnych karier wielu 
blogerów w Polsce. Najlepsi z nich, dzięki swojej blogowej dzia-
łalności, potrafią zarabiać dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. 
Sam Gąsiorski podaje się jednak za dziennikarza i za przedsta-
wiciela tego zawodu chciałby uchodzić w odbiorze społecznym. 
Inną kwestią jest czy ograniczanie się w swojej pracy do publiko-
wania skanów dokumentów, opatrzonych zaledwie krzykliwym, 
sensacyjnym tytułem i czasem kilkoma zdaniami - niejedno-
krotnie pełnymi jadu ataków i osobistych animozji - wpisuje się 
w definicję dziennikarskiego rzemiosła? Gąsiorski uważa, że tak, 
redakcja wPowiecie wręcz przeciwnie. Funkcjonujące w prze-
strzeni publicznej określenie Pawła Gąsiorskiego mianem „bloge-
ra”, to w opinii wielu naszych rozmówców i tak spory ukłon w jego 
stronę.

Adrian Biel, fot. iStock

Szansę na odniesienie się do tej kwestii i ewentualne jej zdemen-
towanie Gąsiorski dostał po raz pierwszy w lipcu 2018 roku. Wte-
dy to redakcja skierowała do niego drogą mailową osiem pytań. 
Pytaliśmy w nich między innymi o to, jak zakończyło się prowa-
dzone w marcu 2016 roku przez częstochowską prokuraturę do-
chodzenie, o którym w swoim artykule „Czyżby Blachownia miała 
króla pornografii?” pisała Renata Kluczna z Tygodnika 7 Dni? Pró-
bowaliśmy również dociekać czy zakończył się już proces sądowy, 
który toczył on ze swym wspólnikiem, z którym miał prowadzić 
domniemane serwisy pornograficzne? Paweł Gąsiorski nigdy nie 
odniósł się do zadanych mu pytań.

Podobnie, jak nie zechciał ustosunkować się do tych wysłanych 
na początku grudnia tego roku, w kontekście treści zamieszczo-
nych na stronach jednego internetowego forum. To tam działają-
ca pod nickiem „pawelg” osoba, posługująca się adresem mailo-
wym i numerem telefonu Pawła Gąsiorskiego, zostawiła szereg 
śladów bezpośrednio identyfikujących go z omawianą materią.

Analiza historycznych już wpisów nie pozostawia złudzeń jaka 
sfera pozostawała w kręgu upodobań Gąsiorskiego przez szereg 
lat. W przesłanej wiadomości pytaliśmy go o domeny, których 
zakupem wykazywał zainteresowanie „pawelg”. Znalazły się tam 
takie adresy jak pornografia.pl, łechtaczka.pl czy pornoorzel.com.
pl. Autor wpisów nie ukrywał w nich, że chce kupić także domeny 
erotyczne z końcówką .eu oraz .it oraz nie miał problemów, by 
zaoferować jednemu z użytkowników forum, by ten sprzedał mu 
ruch na stronie. Sam także oferował innym programy partnerskie 
dla branży erotycznej.

We wpisie z 12 lipca 2012 roku pochwalił się też tym, że ktoś zło-

kanascie tys. zl, o których pisziesz, ze moze zarobic, to rowniez 
„marzenie”. Niemniej jednak, grafika ciekawa, domena rowniez. 
Zycze powodzenia! - odpisywał innemu użytkownikowi (pisownia 
oryginalna - przyp. red.)

Nadal czekamy również na odpowiedź na pytania dotyczące wpi-
sów, jakie pojawiły się tam w listopadzie 2009 roku i w styczniu 
2010 roku.

- Hmm na http://www.pornhub.pl mozna juz zobaczyc polski 
serwis :) Co do www.pornhub.pl, no coz, serwis dziala legalnie, 
wszystko zgodne z polskim prawem. Dlatego akurat w tym wy-
padku nie ma przeciwskazan moralnych, prawnych, etycznych, 
do tego, by go zamknac. Porno jest, bylo i bedzie dochodowe - 
(pisownia oryginalna - przyp. red.) - podsumował „pawelg”.

4 stycznia 2010 roku obwieścił bowiem w tym miejscu, że w 2009 
roku udało mu się kupić kilka domen, z czego najbardziej zado-
wolony był właśnie z pornhub.pl i porno.com.pl. Wydawcą strony 
umieszczonej pod drugim ze wskazanych adresów była inna spół-
ka Pawła Gąsiorskiego - P&P Internet Group, którą w ówczesnym 
czasie prowadził ze wspólnikiem. Dane tego podmiotu wciąż są 
dostępne w oficjalnych rejestrach.

W toku przeprowadzonego dziennikarskiego śledztwa, redakcja 
dotarła do archiwalnych zasobów strony porno.com.pl. Znajdu-
jąca się tam treść, o niejednokrotnie perwersyjnym charakterze, 
nie nadaje się do publikacji. Będzie natomiast stanowić dowód 
w sprawie w związku z prywatnymi aktami oskarżenia, jakie do 
częstochowskiego sądu przeciwko dziennikarzom wPowiecie 
złożył Paweł Gąsiorski.

Bohater artykułu obrusza się także na stwierdzenie, iż zawodo-
wo zajmuje się strzyżeniem psów. Tym bardziej, że ani nie jest to 
zarzut, ani nic wstydliwego, a de facto jedna z gałęzi działalno-
ści, którą realizuje kierowana przez niego spółka. Paweł Gąsiorski 
jako jej prezes odpowiada za całokształt podejmowanych zadań. 
Nie ma potrzeby wnikać czy strzyże bezpośrednio on sam, żona, 
sąsiad czy skrzaty z pobliskiego lasu. Twarz i nazwisko temu 
przedsięwzięciu, jako osadzonemu w ramach prowadzonej firmy, 
daje Gąsiorski.

Ostatni sformułowany przez wydawcę lokalnych portali zarzut 
stanowi swoistą wisienkę na torcie. Paweł Gąsiorski próbuje udo-
wadniać, że w artykule opublikowana została nieprawdziwa infor-
macja, jakoby miał on w przeszłości prowadzić strony z porno-
grafią. Nigdy w żadnym tekście nie pojawiła się taka sugestia, ani 
nie przesądzaliśmy o tym, że taki proceder faktycznie miał miej-
sce. Każdorazowo za to, i to kilkukrotnie przed ubiegłorocznym 
artykułem, w tym temacie powoływaliśmy się na relacje innych 
częstochowskich mediów.  

żył opcje zakupu na jego domeny cinema.pl oraz sexblog.pl. Ser-
wis cinema.pl, akurat ten o tematyce filmowej, działa cały czas. 
Jego wydawcą jest spółka Gąsiorskiego. To kolejna informacja ze 
wspomnianego forum, która jednoznacznie identyfikuje Pawła 
Gąsiorskiego z użytkownikiem o nazwie „pawelg”.

W wysłanych do niego pytaniach odnieśliśmy się także do lektu-
ry treści wspomnianego forum i eksperckiej wiedzy jaką chętnie 
miał dzielić się z innymi osobami.

- Co do domeny porno.pl, to właściciel otrzymał już dawno bar-
dzo konkretna propozycje, przekraczajaca znacznie wasze kalku-
lacje. Nie zdecydowal sie jej sprzedac. Skoro nie sprzedal, to liczy 
zapewne na bardziej atrakcyjna kwotę. Ta branza w Polsce nie 
opiera sie na domenach, tylko na google, skad pochodzi ponad 
90% ruchu. Najwieksze serwisy w Polsce sa tworami domeno-
wymi bądź markami innych, zachodnich serwisow – stwierdzał 3 
lutego 2015 roku (pisownia oryginalna - przyp. red.)

- Za 14k nikt tego nie kupi :) jak kupi, to znalazles frajera (bez 
urazy). 10k wejsc w branzy ero, to tylko kropka w morzu. Te kil-
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Na początku grudnia miejscowi urzędnicy dokonali otwarcia 
ofert w dwóch przetargach nieograniczonych. Pierwszy dotyczył 
wyboru dostarczyciela prądu, drogi z kolei związany był z ko-
niecznością wyboru spółki, która dostarczy gaz ziemny.

W pierwszym wariancie przedmiot zamówienia obejmował zakup 
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, parkingów i pla-
ców zlokalizowanych na terenie gminy. Z pięciu oferentów najko-
rzystniejsze warunki zaproponowała spółka Tauron. W przypadku 
tego oferenta cena 1 kWh energii elektrycznej została oszacowana 
na poziomie 346,49 zł. Na sfinansowanie całorocznego zamówie-
nia gmina zarezerwowała w budżecie niecałe 288 tys. zł.

W kolejnym przetargu, w którym chodziło o usługę dostawy wy-
sokometanowego gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usłu-
gi dystrybucyjnej tego paliwa, do urzędu gminy wpłynęły dwie 
propozycje. Najkorzystniejszą przedstawiła spółka PGNiG Obrót 
Detaliczny, która za wspomnianą usługę zaproponowała kwo-
tę w wysokości prawie 254 tys. zł. Z racji, iż gmina gotowa była 
przeznaczyć na ten cel 369 tys. zł, w 2021 roku uda się zaoszczę-
dzić w ten sposób 115 tys. zł.

Drogowcy kontynuują prace związane z przebudową drogi woje-
wódzkiej 791 w miejscowości Osiny i budową ronda na skrzyżo-
waniu ulicy Konopnickiej w Kamienicy Polskiej z ulicą Często-
chowską  w Osinach.
    
Drugi etap przebudowy DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 zy-
skało dofinansowane z budżetu województwa śląskiego. Odcinek, 
jaki przewidziano do przebudowy, rozpoczyna się na skrzyżowa-
niu z DK 1, a kończy w Zawierciu na skrzyżowaniu z DK 78. 

Realizacja tego projektu ma wpłynąć na zwiększenie przepusto-
wości sieci drogowej. Zakres prac obejmuje przebudowę kon-
strukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi, przebudowę 
i korektę geometrii skrzyżowań. Położone zostaną również nowe 
chodniki, zjazdy, a także utworzone zatoki autobusowe, ciągi pie-
szo-rowerowe.

- Projekt przewiduje także przebudowę obiektów mostowych, 
zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych 
elementów wyposażenia pasa drogowego - dodaje Żaneta Matu-
siak z urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

     KTO DOSTARCZY GAZ I PRĄD
NA POTRZEBY GMINY ORAZ ILE
TO BĘDZIE KOSZTOWAĆ?

REMONT DROGI W OSINACH TO CZĘŚĆ WIĘKSZEJ INWESTYCJI 
INFRASTRUKTURALNEJ

Do 5 stycznia firmy, które zajmują się wywozem śmieci, mogą 
składać swoje oferty w ogłoszonym przez gminę przetargu. 

Z oferentem, który wygra ogłoszone pod koniec listopada postę-
powanie, miejscowe władze podpiszą umowę na odbiór i zagospo-
darowanie nieczystości z około 1,7 tys. zamieszkałych nierucho-
mości z terenu gminy. Kontrakt będzie dotyczył również śmieci 
zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, jak i konieczności dostarczania mieszkańcom worków do 
selektywnej zbiórki.

Wyłoniona w przetargu firma swoje usługi zacznie realizować 
z początkiem lutego. Finał współpracy nastąpi natomiast z koń-
cem przyszłego roku.

Adrian Biel, fot. Pixabay

     KAMIENICA POLSKA SZUKA OD-
BIORCY ODPADÓW KOMUNALNYCH
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NA DK91 W KŁOMNICACH I WITKOWICACH JEST JUŻ
BEZPIECZNIEJ. WŁADZE GMINY MAJĄ KOLEJNY POMYSŁ 

Sfinalizowano projekt budowy sygnalizacji świetlnych w Witko-
wicach przy skrzyżowaniu z ulicą Główną oraz w Kłomnicach na 
skrzyżowaniu krajówki z ulicami Sądową i Zdrowską. Wójt Piotr 
Juszczyk chce iść za ciosem i zapowiada podjęcie starań o budo-
wę ciągów pieszo-rowerowych w tym rejonie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła długo 
wyczekiwaną inwestycję, która niewątpliwie wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie. Za ponad 1,2 mln zł 
środków pochodzących z ogólnej rezerwy budżetowej państwa 
w dwóch newralgicznych punktach powstała sygnalizacja wraz 
z doświetleniem przejść dla pieszych. 

W Witkowicach dobudowano ponadto dojście do miejsca, w któ-
rym dochodzi do przekraczania drogi krajowej przez pieszych. 
Wcześniej w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch skrzyżowań 
w Kłomnicach tj. ulicy Księżą i Bartkowicką w rejonie szkoły oraz 
na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową przy kościele zamontowane na 
wysięgniku znaki z żółtym światłem pulsacyjnym zastąpiono taki-
mi, które wzbudzają sygnalizacje świetlne.

Temat poprawy bezpieczeństwa na lokalnym odcinku DK91 pod-
noszony był przez władze Kłomnic od wielu lat. Wspólnie podej-

Piotr Biernacki, fot. GDDKiA w Katowicach

14 grudnia wójt Piotr Juszczyk wziął udział w spotkaniu z przed-
stawicielami innych gmin subregionu północnego województwa 
śląskiego. Połączone z konferencją prasową wydarzenie, zorga-
nizowano, aby włodarze mogli wspólnie wyrazić swój sprzeciw 
względem sposobu podziału środków z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program zakładający 
bezzwrotne wsparcie dla samorządów, których przychody zosta-
ły uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu 
Covid-19.

Inicjatorami spotkania byli między innymi starosta kłobucki Hen-
ryk Kiepura, którego powiat nie otrzymał w tym podziale żadnych 
pieniędzy oraz starosta częstochowski Krzysztof Smela. W przy-
padku powiatu częstochowskiego wsparcie zyskał jeden projekt 
w wysokości 850 tys. zł. Pojawił się również prezydent Częstocho-
wy oraz część włodarzy gmin i miast regionu częstochowskiego, 
kłobuckiego i myszkowskiego. 

Samorządowcy skrytykowali podział środków w ramach drugiej 
transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprost na-
zywając go niesprawiedliwym. Skierowali też do rządzących apel 
o przedstawienie kryteriów, jakimi kierowano się przy wybo-
rze zadań. Jak podkreślano podczas spotkania z dziennikarzami, 
w subregionie są samorządy, które nie dostały nic lub prawie nic. 
Z drugiej strony, jak zwracano uwagę, są gminy i powiaty będące 
beneficjentami relatywnie dużego wsparcia.

- Interesuje nas, jakie kryteria brano pod uwagę oceniając złożo-
ne wnioski? Czy wprowadzono system oceny projektów i jaką-
kolwiek punktację? I w końcu, jak tego typu decyzje mają się do 
zasad partnerstwa i solidarności? Zasad tak ważnych w momen-
cie, gdy prowadzona jest walka z pandemią. Jak się to ma do idei 
zrównoważonego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, 
którą powinien realizować fundusz Covid-19? - mówi wójt Piotr 
Juszczyk.

Adrian Biel

mowane przez wójta Piotra Juszczyka i mieszkańców starania zi-
ściły się w tym roku. Apele, pisma czy też wnioski z dołączanymi 
setkami podpisów, zarówno przesyłane do GDDKiA oraz innych 
urzędów centralnych i te podnoszone na forum parlamentarnym 
w końcu przyniosły sukces.

- Ziścił się on w wyniku wspólnego wysiłku, jaki podjęło wielu 
osób. Zarówno sołtysów, radnych, jak i zwykłych mieszkańców. 
Te starania zapoczątkował jeszcze mój poprzednik, tym bardziej 
cieszy mnie, że nareszcie są namacalne efekty tych starań. Jestem 
wdzięczny także parlamentarzystom ziemi częstochowskiej, gdyż 
wszyscy w tej kwestii mówili jednym głosem - mówi wójt Piotr 
Juszczyk. - O ile zamontowanie sygnalizatorów nie rozwiąże spra-
wy uciążliwego hałasu i ogromnego natężenia ruchu, to zmaleje 
prędkość pojazdów i spowolni się ruch się. To z kolei przełoży się 
na zwiększenie bezpieczeństwa - dodaje.

Jak podkreśla Juszczyk, to jednak nie koniec batalii o poprawę 
bezpieczeństwa biegnącej przez gminę arterii. 

- Ten rozdział absolutnie nie kończy procesu starań o dalsze in-
westycje w obszarze DK91. Będziemy drążyć temat ciągów pieszo-
-rowerowych od Chorzenic do Witkowic i dalej do Kłomnic. Tego 
oczekują mieszkańcy - deklaruje włodarz.
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SAMORZĄDOWCY
PROTESTUJĄ PRZECIWKO 
PODZIAŁOWI RZĄDOWYCH 
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
COVIDOWEGO



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

EKOLOGIA W POWIECIE10

37,5 tys. zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koperni-
ka we Wrzosowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
projektu „Zielonej Pracowni 2020”. Kolejne 4,5 tys. zł dołożył 
urząd gminy. Zmodernizowana klasa ma za zadanie rozbudzać 
zainteresowania przyrodnicze tamtejszych uczniów. 

Koncepcja, która finalnie została wdrożona to efekt wspólnej 
pracy uczniów, nauczycieli biologii i plastyki oraz dyrektor pla-
cówki. Realizacja, która trwała od lipca do listopada objęła remont 
pracowni, zakup niezbędnych mebli, sprzętu komputerowego, 
mikroskopów, a także pomocy dydaktycznych w postaci modeli 
i preparatów.

- Przewodnią myślą naszej pracowni jest poznawanie życia 
i funkcji przyrodniczej owadów zapylających. W tym kontekście 
rozwijane są wszelkie działania związane z poznawaniem i ochro-
ną bioróżnorodności świata przyrodniczego - wyjaśnia Magdale-
na Drozd-Korbyla, pedagog ze szkoły we Wrzosowej. - Tematy-
ka nie jest wybrana przypadkowo. Wspólnie z Fundacją „Nasza 
Ziemia” realizowaliśmy jakiś czas temu autorski projekt „Pszczoła 
potrzebna od zaraz!”, który związany był z ochroną owadów zapy-
lających. Na szkolnym podwórku posiadamy ścieżkę dydaktyczną 
na ten temat. Co roku na wiosnę tworzymy tam miejsca przyja-
zne pszczołom. Chcieliśmy, aby te owady towarzyszyły naszym 
przyrodniczym odkryciom, a także, aby wystrój naszego „Zakątka 
zapylaczy” zdradzał od razu, jakie organizmy są głównym bohate-
rem naszej pracowni - dodaje. 

Jedna ze znajdujących się tam gablot poświęcona jest pszczelar-
stwu i produktom pszczelim. Na ścianach dominują zdjęcia za-
pylaczy miododajnych roślin, a z kolei na parapetach w planach 
przewidziana jest ich hodowla. 

Adrian Biel, fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej

WE WRZOSOWEJ POWSTAŁ „ZAKĄTEK ZAPYLACZY”. TO NOWA ZIELONA 
PRACOWNIA W GMINIE

- Niewątpliwą atrakcją pracowni będzie możliwość podglądania 
w sezonie za pomocą kamery łąki kwietnej pod kątem przylatu-
jących zapylaczy. Planujemy na wiosnę zainstalować specjalne 
domki dla murarek. Pozyskane w ramach projektu środki pozwo-
liły na zakup odpowiedniego sprzętu - cieszy się nauczycielka.

Zmodernizowane pomieszczenie pełni przede wszystkim rolę 
pracowni przyrodniczo-biologicznej, która służy przeprowadza-

niu bieżących lekcji. Przystosowana zarówno do indywidualnych 
prac badawczych, jak i tych w grupach sala, została wyposażo-
ne w stoliki uczniowskie w kształcie plastra miodu. Modyfikacji 
poddane zostały także stanowiska obserwacji mikroskopowych. 
W klasie pojawił się też stół pokazowy. Wszystko po to, aby de-
monstracyjne wersje doświadczeń pozwoliły na ich obserwację 
przez wszystkich uczniów.

FUNDUSZ SFINANSOWAŁ BUDOWĘ PTASIEJ WYSPY 
NA JEZIORZE GOCZAŁKOWICKIM
Na Jeziorze Goczałkowickim dobiega końca budowa wyspy dla 
ptaków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach na jej sfinansowanie wyasygnował po-
nad 1,2 mln zł. 

Konstrukcja powstała w rejonie ujścia Wisły do zbiornika. Ma po-
wierzchnię około 450 m². Jej budowa jest częścią projektu LIFE.
VISTULA.PL, którego głównym celem jest zabezpieczenie siedlisk 
ptaków, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej, w ob-
szarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły. Do tej 
pory były one często zalewane w czasie lipcowych opadów, kie-
dy poziom wody na akwenie znacznie się podnosił. Brzegi wyspy 
zabezpieczono przed takimi niekorzystnymi czynnikami pogodo-
wymi. 

– Dzięki temu wyspa będzie wynurzona nawet przy najwyższych 
stanach wód, co pozwoli ptakom bezpiecznie wyprowadzać swoje 
lęgi. Takie rozwiązanie zostało w naszym regionie zastosowane 
po raz pierwszy i mam nadzieję, nie ostatni, bo jesteśmy przeko-
nani, że wyspa zostanie z sukcesem licznie zasiedlona przez ptaki 
– mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, p.o. Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Katowicach.

3 grudnia przedstawiciele katowickiego Funduszu, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów, które zarządza zbiornikiem, 
uroczyście umieścili także w Ptasiej Wyspie przesłanie dla po-
tomnych, zabezpieczone w kapsule czasu. Trafiły tam materiały 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

przygotowane przez instytucje mające duży wkład w powstanie 
budowli.  

– Goczałkowickie Jezioro to jedno z tych nielicznych miejsc na 
mapie województwa śląskiego, które jest siedliskiem wielu ga-

tunków rzadkich zwierząt. Jeśli my nie zapewnimy im spokojnego 
funkcjonowania i rozwoju, to wiele z nich może wkrótce wyginąć. 
Dlatego naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby zacho-
wać ciągłość gatunków dla następnych pokoleń – mówi Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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WIĘKSZE PIENIĄDZE NA 
ZIELONE PRACOWNIE. 
WŁAŚNIE ROZPOCZĄŁ SIĘ 
NABÓR

Do końca stycznia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach czeka na zgłoszenia szkół 
podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego 
w konkursie na projekt zielonych pracowni. 

W siódmej już edycji inicjatyw „Zielona Pracownia_Projekt’2021” 
oraz „Zielona Pracownia’2021” wysokość dotacji została znacząco 
podwyższona. Fundusz przeznaczy na ten cel łącznie blisko 2,5 
mln zł.

W obu konkursach starające się o pieniądze podmioty mogą te-
raz uzyskać maksymalnie 50 tys. zł. Wcześniej było to 37,5 tys. zł. 
Za samo opracowanie koncepcji wysokość nagrody wynosi do 10 
tys. zł. Nie może jednak przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego 
wdrożenia projektu. Zgłoszenia w konkursie „Zielona Pracownia_
Projekt’2021” przyjmowane będą do 31 stycznia 2021 roku.

- Jest on skierowany do szkół podstawowych i średnich z terenu 
województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzo-
nych ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Ideą jest stworzenie 
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy 
chemiczno-fizycznych. Oceniany będzie pomysł na zagospoda-
rowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwią-
zań, różnorodność pomocy dydaktycznych – informuje Mirosław 
Cichy z biura prasowego Funduszu.

Nabór wniosków w drugim z działań - „Zielona Pracownia’2021” 
- gdzie dotacje służą już konkretnie modernizacji przestrzeni kla-
sy oraz jej doposażeniu przewidziany jest na marzec przyszłego 
roku. Najlepsze pomysły będą mogły zostać dofinansowane kwo-
tą nawet 40 tys. zł.

- Poziom zielonych pracowni, które powstają w szkołach woje-
wództwa śląskiego, jest naprawdę bardzo wysoki. Docierały do 
nas jednak głosy, że środki, które przeznaczaliśmy na zaprojek-
towanie i zbudowanie nowoczesnych pracowni nie są wystarcza-
jące. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom 
i podwyższyliśmy kwotę dotacji, którą teraz można otrzymać – 
mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory na wsparcie wszystkich trzystu ośmiu zrealizowanych 
przedsięwzięć wydano w Funduszu ponad 10,5 mln zł.

Piotr Biernacki

KOLEJNA ZIELONA PRACOWNIA 
W REGIONIE. TYM RAZEM W MSTOWIE

Choć na szkolnych korytarzach jeszcze pusto, a uczniowie 
mstowskiej podstawówki edukują się zdalnie, to ich rodzima 
placówka zyskała właśnie nowoczesną pracownię biologiczno-
-geograficzną. 

Koncepcję klasy pod szyldem „Ciekawi świata” udało się stworzyć 
dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach kon-
kursu „Zielona Pracownia 2020”. Dofinansowanie wyniosło 30 tys. 
zł. Pozwoliło ono nie tylko wykonać niezbędne prace remontowe, 
ale i doposażyć przestrzeń w odpowiednie pomoce edukacyjne, 
sprzęt multimedialny, komputerowy oraz meble.

Koncepcja układu sali opiera się na wydzieleniu dwóch stref – 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

REKORDOWE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM 
„TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA”

Spośród dwustu siedemnastu prac konkursowych, które prze-
słali do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach uczniowie szkół podstawowych 
i podopieczni świetlic środowiskowych z województwa śląskie-
go, jury konkursu plastycznego wyłoniło dwudziestu pięciu lau-
reatów.

Celem zorganizowanej po raz drugi inicjatywy była promocja, 
poprzez rozwój umiejętności plastycznych, szeroko pojętej edu-
kacji ekologicznej dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na piękno 
otaczającej nas przyrody, popularyzowanie wiedzy o funduszach 
europejskich wykorzystywanych na ochronę środowiska, w tym 
„Czystego Powietrza”, oraz promocja jednego z unijnych progra-
mów.

– Jednym z priorytetowych działań Funduszu jest edukacja eko-

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach
logiczna wśród najmłodszych. Takie konkursy promują wśród 
dzieci i młodzieży postawy proekologiczne, uświadamiają mło-
demu pokoleniu jaka jest rola i miejsce człowieka w środowisku, 
kształtują odpowiedzialny stosunek do świata, roślin i zwierząt, 
promują życie w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Pokazują 
też, jak bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia i życia jest niska 
emisja – tłumaczy Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚi-
GW w Katowicach. 

W tym roku zgłoszeń przesłano znacznie więcej niż na pierwszą 
edycję. Łącznie było ich dwieście siedemnaście.

 – Tak olbrzymie zainteresowanie tym konkursem przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Żebyśmy mogli wszystkie prace zoba-
czyć jednocześnie, byliśmy zmuszeni ułożyć je na jednym z na-
szych korytarzy. Wszystkie prace są przepiękne, tym bardziej 
więc trudno było wybrać te naszym zdaniem najlepsze – mówi 
przewodnicząca jury Aleksandra Kuszka, dyrektor biura WFOŚi-
GW w Katowicach.

biologicznej i geograficznej. W pierwszej znalazły się atrakcyjne 
pomoce dydaktyczne, jak szkielet, układ mięśniowy człowieka czy 
mikroskopy. Pojawiły się także preparaty z materiałem biologicz-
nym oraz zestawy narzędzi preparacyjnych. W kolejnej natomiast 
– na półkach i w szafach ekspozycyjnych wystawione są  fizyczne 
i polityczne globusy oraz okazy skał, minerałów, które mstow-
ska szkoła posiadała, ale brakowało sali do ich wyeksponowania. 
Przewidziano również zakup modeli ruchu obiegowego Ziemi, 
poziomic i warstwic oraz wulkanu.

- Wszystko po to, by uczniowie chętnie spędzali czas na nauce, 
rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze, jak i ekologiczne. 
Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz zakup ciekawych 
pomocy dydaktycznych spowodują, że lekcje i zajęcia staną się 
kreatywne, inspirujące i twórcze – komentują przedsięwzięcie 
jego pomysłodawcy.

Autorzy najlepszych prac w nagrodę otrzymają drony, hulajnogi 
czy też czytniki e-booków. Pełna lista osób nagrodzonych znaj-
duje się na stronie www.wfosigw.katowice.pl
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NASTĘPNE LAPTOPY DO ZDALNEJ 
NAUKI TRAFIŁY DO UCZNIÓWEKSPERCI PO RAZ KOLEJNY DOSTRZEGLI 

DOBRE ZARZĄDZANIE GMINĄ

Gmina Koniecpol zadbała o to, aby skorzystać z ministerialnego 
programu zapewniającego możliwość zakupu sprzętu kompu-
terowego dla uczniów i nauczycieli. Otrzymała dwa granty na 
prawie 115 tys. zł. 

Pierwsza partia elektroniki trafiła do placówek oświatowych już 
w maju. Pozyskane 60 tys. zł z programu „Zdalna Szkoła” pozwo-
liły zakupić dwadzieścia laptopów wraz z zestawami słuchawko-
wymi.  Wtedy po osiem zestawów otrzymały Szkoła Podstawowa 
nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu. Dwa zestawy prze-
kazane zostały do podstawówki w Rudnikach i jej odpowiedni-
ka w Łysinach, gdzie po jednym laptopie otrzymali nauczyciele, 
a pozostałe trafiły do uczniów. 

Konieczność kontynuowania zdalnego nauczania spowodowały, 
że resort cyfryzacji powielił swój wcześniejszy pomysł. Przezna-
czył kolejne prawie 190 mln zł na zminimalizowanie skutków cy-
frowego wykluczenia w ramach „Zdalnej Szkoły+”. O granty po-
nownie mogły się ubiegać wszystkie samorządy w kraju, a sprzęt 
miał wspomóc uczniów z rodzin wielodzietnych. 

Władze gminy skorzystały i z tej oferty. Pozyskane dofinansowa-
nie w wysokości niemal 55 tys. zł pozwoliło nabyć koleją partię 
dwudziestu komputerów, które przekazano do szkół w Koniec-
polu.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

GMINA ZAKUPI DWA WOZY BOJOWE 
DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY

Do dwóch gminnych jednostek OSP trafią wkrótce nowe nabyt-
ki. Władze Koniecpola rozstrzygnęły przetargi na zakup wozów 
bojowych dla OSP Stary Koniecpol oraz OSP Koniecpol II.

Samochody nie będą wprawdzie nowe, ale mają niewielkie prze-
biegi i spełniają wszystkie obowiązujące normy techniczne, wy-
magane dla pojazdów służb gaśniczo-ratowniczych. OSP Koniec-
pol II otrzyma ciężki wóz bojowy, natomiast druhowie ze Starego 
Koniecpola - jego średni odpowiednik. Pierwszy kosztował będzie 
275 tys. zł, a drugi – niecałe 145 tys. zł.

- Samochody nie są nowe, ale w bardzo dobrym stanie technicz-
nym. Myślę, że znacząco zwiększą mobilność naszych jednostek. 
Samochody, które są obecnie na wyposażeniu naszych służb czę-
sto zawodzą, a bezpieczeństwo mieszkańców wymaga szybkiej 
reakcji na zagrożenia. Pozyskanie pieniędzy z Funduszu Spra-
wiedliwości i zakup aut to kolejny mały krok do celu, którym jest 
kompleksowa modernizacja floty naszych gminnych służb ratow-
niczych – podkreśla Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola.

Wspomniane przez włodarza dofinansowanie to kwota 300 tys. 
zł. Pozostałą część samorząd dorzuci z własnych środków budże-
towych.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy o bardzo mocnej po-
zycji koniecpolskiego samorządu w zestawieniu „Samorządowi 
liderzy inwestycji 2017-2019”, który przygotowuje prestiżowe 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Niedawno uka-
zało się kolejne – trzecia edycja rankingu finansowego samo-
rządu terytorialnego w Polsce, przygotowanego przez naukow-
ców z dwóch kluczowych krakowskich uczelni wyższych, przy 
współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich.

Dla przypomnienia, w rankingu „Wspólnoty” gmina Koniecpol 
utrzymała swoją wysoką pozycję pośród najwięcej inwestujących 
samorządów w kraju. Sklasyfikowana została w kategorii „miasta 
inne”, gdzie pośród 606 jednostek w kraju uplasowała się na bar-
dzo wysokim 145 miejscu. Średnie wydatki inwestycyjne, w prze-
liczeniu na głowę mieszkańca, wyniosły w badanym okresie 
1116,35 zł. To znaczący wzrost biorąc pod uwagę ubiegłoroczne 
zestawienie, kiedy wartość ta wynosiła 919,76 zł, i zarazem jest to 
jedna z najwyższych kwot przeznaczanych na wydatki majątkowe 
pośród wszystkich gmin z terenu powiatu częstochowskiego.

W najnowszym z kolei, opracowanym pod auspicjami VI Europej-
skiego Kongresu Samorządów dokumencie, na 628 gmin miejsko-
-wiejskich w kraju Koniecpol sklasyfikowano na 201 miejscu.

- Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wy-
mieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy 
na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których in-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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-
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.

- Bardzo dobra pozycja naszego samorządu to efekt wielolet-
niej i konsekwentnej zmiany w podejściu do zarządzania gminą. 
Obejmowałem urząd z obciążeniem planu naprawczego finansów 
publicznych i wieloma opóźnieniami rozwojowymi, nawet w pod-
stawowych dziedzinach, jak chociażby dostęp mieszkańców do 
bieżącej wody – komentuje burmistrz Ryszard Suliga. - Systema-
tycznie wszystko nadrabiamy. Mamy jasną wizję tego, gdzie chce-
my być za kilka lat. To także efekt współpracy i zaangażowania 
pracowników urzędu oraz radnych gminy. Serdecznie im wszyst-
kim dziękuję – dodaje włodarz.
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WYSOKA POZYCJA KONOPISK W NAJNOWSZYM RANKINGU 
„RZECZPOSPOLITEJ”

PRZEDSZKOLAKI WZIĘŁY UDZIAŁ W WARSZTATACH 
FLORYSTYCZNYCH

KONOPISKA DOCENIONE ZA DZIAŁALNOŚĆ PROMUJĄCĄ AKTYWNY 
I SPORTOWY TRYB ŻYCIA

W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ TRWAJĄ 
OSTATNIE PRACE WYKOŃCZENIOWE

GMINNE OBCHODY BARBÓRKI. W TYM 
ROKU SKROMNIEJ PRZEZ PANDEMIĘ

Gmina Konopiska znalazła się w pierwszej setce najlepiej za-
rządzanych gmin wiejskich w Polsce. W Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” zajęła 75. lokatę.

To drugi najlepszy wynik spośród gmin powiatu częstochowskie-
go. Konopiska nieznacznie wyprzedziła gmina Janów, która wy-
lądowała na 64. pozycji. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygod-
nych przedsięwzięć tego typu w Polsce. Przygotowywany jest od 
szesnastu lat.

- Redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz 
w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej 
dbają o swój zrównoważony rozwój - przekonują jego organiza-
torzy.

Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodni-

Przedszkole w Konopiskach zorganizowało dla swoich pod-
opiecznych warsztaty przyrodnicze zatytułowane „Las w słoiku”.

Dzięki zajęciom, które poprowadziła Marta Kowalik ze wspo-
mnianej placówki, dzieci poznały zasadę tworzenia i zamykania 
małego „lasu” w małej szklanej powierzchni. 

- Taki ekosystem jest samowystarczalny. Nie trzeba go podlewać, 
gdyż wykorzystuje wilgoć z pary powstającej na jego ściankach. 
Musimy tylko pamiętać o obserwacji oraz kontrolowaniu naszej 
uprawy - informuje Katarzyna Jarosz, wicedyrektor przedszkola. 

W trakcie warsztatów maluchy dowiedziały się między innymi 
o tym, iż jeśli słoik będzie się „pocił”, a na ściankach pokaże się 
zbyt dużo kropel wody, wówczas trzeba naczynie otworzyć i zo-
stawić na dwie, trzy godziny. Wszystko po to, by doprowadzić do 
odparowania nadmiaru wody.

Podczas grudniowej sesji rady gminy miejscowy samorząd 
otrzymał medal przyznany przez częstochowski WLKS „Kmi-
cic”. Do rąk wójta i przewodniczącego rady trafiły też podzię-
kowania od Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Częstochowie oraz Polskiego Związku Szermierczego. 

Przyznane medale to pokłosie dobrej współpracy z klubami spor-
towymi i konsekwentnej promocji aktywności fizycznej zarówno 
w regionie, jak i na arenie krajowej. Jerzemu Żurkowi i Edwardowi 
Bałdydze wręczył je Stanisław Sączek, prezes Klubu WLKS Kmicic 
Częstochowa. Działacz w krótkiej okazjonalnej wypowiedzi pod-
kreślił to, jak wiele wydarzeń sportowych odbywa się na terenie 
gminy. Chwalił też miejscową infrastrukturę, która niewątpliwie 
pomaga w uprawianiu szeregu dyscyplin oraz otwartość lokal-
nych władz w kontekście podejmowania różnych inicjatyw pro-

Gmina finalizuje właśnie ostatnie prace związane z budową sali 
gimnastycznej w Aleksandrii. Zamknięta została również bu-
dowa chodnika w tej miejscowości, a podobne zadanie w czę-
ści drogowcy zrealizowali również w Korzonku. Na finał prac 
związanych z budową budynku wielorodzinnego w Konopiskach 
trzeba będzie jeszcze poczekać dwa lata.

Zakończył się trzeci etap budowy chodnika w ciągu drogi wo-
jewódzkiej 904 w Aleksandrii. W ramach inwestycji wykonano 
ciąg pieszy o długości 395 metrów wraz z kanalizacją deszczową. 
Nowy odcinek powstał także w Korzonku, choć w tym przypad-
ku inwestycja dotyczy dopiero pierwszego etapu zadania. Chodzi 
o sięgający 218 metrów chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej 907. 
Tutaj oprócz kanalizacji deszczowej wykonana została również 
zatoka autobusowa. Inwestycja w Aleksandrii pochłonęła blisko 
582 tys. zł, natomiast ta w Korzonku 465 tys. zł. Oba zadania sfi-
nansowano ze środków województwa śląskiego i budżetu gminy.

Do końca grudnia potrwają z kolei prace wykończeniowe po-
wiązane z budową sali gimnastycznej przy szkole w Aleksandrii. 
Inwestycja oprócz samego budynku objęła również płytę boiska 
do siatkówki, koszykówki oraz tenisa. Powstało nowoczesne za-
plecze socjalno-sanitarnego, stołówka wraz z pomieszczeniem 
kuchni i zapleczem, a także dwie sale dydaktyczne. 

Gmina nieprzerwanie realizuje również budowę wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej. 
Z informacji przekazanych przez urzędników referatu gospodarki 
i rozwoju urzędu gminy wynika, iż prace postępują zgodnie z har-
monogramem. Wykonano ściany konstrukcyjne parteru i piętra 
wraz ze stropami oraz ściankami wewnętrznymi, a także częścio-
wo instalację wodno-kanalizacyjną. Koszt budowy obiektu final-
nie ma zamknąć się w kwocie 2,1 mln zł, a sama realizacja potrwa 
do marca 2022 roku.

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Publiczne Przedszkole w Konopiskach

Adrian Biel

4 grudnia w dniu św. Barbary z Nikomedii w Konopiskach ob-
chodzono tradycyjne święto górnicze. 

Ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemio-
logicznym, tegoroczne uroczystości miały skromny przebieg. 
W kościele pw. Św. Walentego odprawiona została msza, której 
przewodniczył ks. Eugeniusz Krzyśko, proboszcz parafii. 

Po nabożeństwie, jego uczestnicy udali się pod pomnik upamięt-
niający górników pracujących w kopalniach rud żelaza w rejo-
nie Konopisk. Delegacje złożyły kwiaty, zapalono także znicze. 
W uroczystości udział wzięli górnicy i przedstawiciele rodzin 
górniczych, władze gminy i  samorządowcy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Adrian Biel

czy były prof. Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, od czterech kadencji europarlamen-
tarzysta. W skład wspomnianej kapituły wchodzą także przedsta-
wiciele organizacji samorządowych, pozarządowych, władz pu-
blicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. 
 
- Nasza gmina od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepiej 
zarządzanych gmin w Polsce. Tegoroczny wynik nadal potwier-
dza dobrą politykę trwałego, zrównoważonego rozwoju opartego 
na strategicznych kategoriach, takich jak trwałość ekonomiczno-
-finansowa, społeczna, środowiskowa oraz z zakresu jakości za-
rządzania urzędem i poziomu współpracy między samorządami 
- przekonuje Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach.

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia rankingu są 
publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, Ministerstwa Finansów oraz informacje podane przez sa-
morządy w specjalnej e-ankiecie.
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mujących zdrowy tryb życia.

W imieniu Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Częstochowie Sączek przekazał również podziękowania za 
okazaną pomoc i współpracę przy organizacji Wojewódzkiego 
Pikniku Olimpijskiego z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia 
PKOl. Z kolei w imieniu Polskiego Związku Szermierczego, pre-
zes WLKS „Kmicic” Częstochowa dziękował za bezinteresowne 
wsparcie przy organizacji Indywidualnych i Drużynowych Mi-
strzostw Polski Młodzików w szpadzie. 

- W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, dzięki zaangażowa-
niu, profesjonalizmowi, a przede wszystkim pełnej mobilizacji 
wynikającej z troski o zdrowie startujących, udało się przeprowa-
dzić zawody dla najmłodszych sympatyków białej broni w wyjąt-
kowo pięknym obiekcie sportowym. Ze swej strony zapewniamy, 
że Konopiska trafiły na mapę miejsc w naszym kraju, w których 
z ogromną radością przeprowadzimy największe zawody szer-
miercze - napisał natomiast do do wójta Jerzego Żurka w liście 
Adam Konopka, prezes Polskiego Związku Szermierczego.



GMINA DORZUCIŁA SIĘ DO ZAKUPU NOWEGO AUTA 
DLA POLICJANTÓW

MIKOŁAJ W TYM ROKU
PRZYJECHAŁ Z CZĘSTOCHOWY

W KONOPISKACH14

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Organizowana od czternastu lat impreza charytatywna „Miko-
łaj z ulicy Krakowskiej”, w tym roku wyszła poza samą Często-
chowę. Inicjatorzy tego wydarzenia ze swoim przedsięwzięciem 
zawitali do okolicznych gmin. 4 grudnia gościli w Konopiskach.

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” to pomysł Fundacji Chrześcijańskiej 
„Adullam” oraz członków Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lo-
kalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”. Co roku we współpracy z lo-
kalnym biznesem, organizacjami pozarządowymi, darczyńcami, 
wolontariuszami i społecznikami przygotowują sześćset paczek 
dla dzieci. Głównie tych z rodzin wykluczonych bądź zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym w Częstochowie i okolicach oraz 
dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, jak również z pieczy 
zastępczej.

W tym sezonie częstochowski Mikołaj pojawił się także w Kono-
piskach, gdzie rozdawał prezenty podopiecznym Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”.

- We wręczaniu upominków Mikołaja wspomagał wójt Jerzy Żu-
rek oraz jego zastępca Iwona Lisek. Obecna była również Elżbieta 
Ferenc, prezes Fundacji „Adullam” oraz Jadwiga Majdzik, gminna 
radna - relacjonuje Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Re-
kreacji w Konopiskach.

Po 22,5 tys. zł przekazały Konopiska i sąsiadująca z nimi Bla-
chownia na zakup nowego radiowozu. W kosztach partycypował 
także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach oraz Komenda Główna Policji.

Hybrydowa toyota corolla trafiła już do rąk funkcjonariuszy z ko-

misariatu w Blachowni. W minioną środę nowy nabytek w towa-
rzystwie policjantów oglądały władze wspomnianych samorzą-
dów.

- Nowy radiowóz z całą pewnością przyczyni się do jeszcze lep-
szej mobilności funkcjonariuszy policji, co będzie miało bezpo-
średni wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obu 
gmin. Bardzo się cieszę, że mieliśmy swój udział w tym przedsię-
wzięciu - mówi wójt Jerzy Żurek.
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STRAŻACY DZIAŁALI ZGODNIE Z PRAWEM. 
PROKURATURA UMORZYŁA ŚLEDZTWO
W SPRAWIE OSP MIEDŹNO

BEDĄ PRODUKOWAĆ ENERGIĘ NA
POTRZEBY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

KOLEJNY ODCINEK DROGI W OSTROWACH NAD OKSZĄ UKOŃCZONY

15W MIEDŹNIE

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Piotr Biernacki

Po ponad półrocznym śledztwie Komenda Powiatowa Policji 
w Kłobucku umorzyła dochodzenie, które toczyło się w spra-
wie rzekomego przywłaszczenia mienia przez członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Miedźnie, przekazanego wcześniej 
nieodpłatnie jednostce przez gminę. Trzy dni później posta-
nowienie zatwierdziła Prokuratura Rejonowa w Częstochowie. 
Organy nie dopatrzyły się złamania przepisów prawa.

W 2019 roku gmina Miedźno otrzymała nieodpłatnie od kilku in-
stytucji państwowych likwidowany majątek. W większości były 
to stare samochody, złom czy też zużyty sprzęt elektroniczny. 
Z księgowego punktu widzenia był on więc bezwartościowy. 
O jego pozyskanie zwrócili się do wójta Miedźna strażacy z miej-
scowej OSP. Zawarli porozumienie z włodarzem, na mocy które-
go majątek ten miał trafić do jednostki. Po co? Po niezbędnych 
nakładach finansowych i remontach część sprzętu chcieli wyko-
rzystać do zwiększenia zdolności bojowej jednostki. To co zbęd-
ne spieniężyć, a środki przeznaczyć na statutowe cele. Zbierali 
pieniądze, by zmodernizować swoją strażnicę i wybudować nowy 
garaż.

Działania Piotra Derejczyka i strażaków nie spodobały się kilku 
osobom w gminie. Wzbudziły także zainteresowanie redaktora 
jednej z kłobuckich gazet. Autor publikacji wskazywał, że na prze-
strzeni ubiegłego roku w sprawie gospodarowania przekazanym 
przez gminę sprzętem mogło dochodzić w jednostce do szeregu 
nadużyć. Stawiał tezę, że „jakaś grupa ludzi wzbogaca się wraz 
z rodzinami na mieniu publicznym, przekazanym w dobrej wierze 
na rzecz samorządu przez państwo”. To właśnie po tych donie-
sieniach medialnych 13 marca częstochowska prokuratura zde-
cydowała się wszcząć postępowanie wyjaśniające. Miało ono dać 
odpowiedź czy faktycznie w 2019 roku doszło do przywłaszczenia 
pojazdów, sprzętu komputerowego i innych produktów na szko-
dę OSP w Miedźnie.

We wrześniowym wywiadzie, który ukazał się na naszych łamach, 
wójt Derejczyk szeroko komentował powyższą sprawę. Potwier-
dził, że wystąpił z kilkudziesięcioma wnioskami o pozyskanie 
mienia od instytucji państwowych. Pozytywnie rozpatrzona zo-
stała mniej niż połowa z nich. Podkreślał, że druhowie skorzystali 
z pewnego wzorca, że z podobnych procedur korzystało wcze-

Do końca roku potrwają prace montażowe paneli fotowoltaicz-
nych, które finalnie zapewnią energię elektryczną na potrzeby 
obiektów użyteczności publicznej gminy Miedźno. Na ten cel 
wójt Piotr Derejczyk pozyskał prawie 840 tys. zł z funduszy eu-
ropejskich. 

W ramach trwającej jeszcze inwestycji odnawialne źródła energii 
trafią na siedem obiektów. W Ostrowach nad Okszą przewidzia-
no je na budynku tamtejszej szkoły i hali sportowej. W Miedźnie 
z kolei na kolejnych pięciu – szkoły, przedszkola oraz byłego gim-
nazjum, a także na nieruchomości kompleksu boisk sportowych 
„Orlik” oraz siedzibie urzędu gminy. Zadanie wykonuje często-
chowska firma EcoJura Sp. z o.o.

– Wyłoniony w przetargu wykonawca odpowiedzialny jest za ca-
łość zadania, od etapu projektowego i uzyskania wszelkich nie-
zbędnych pozwoleń, poprzez wybudowanie oraz przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej. Po jego stronie leży również dokona-
nie niezbędnych prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, 
regulacji i rozruchu, które pozwolą na właściwą eksploatację in-
stalacji. W ramach zatwierdzonej umowy przeszkoli także wy-
znaczone osoby w zakresie bieżącej obsługi urządzeń – podkreśla 
Daria Piątek z urzędu gminy.

Pierwotny termin zakończenia wszystkich prac mijał 30 paź-
dziernika. Wydłużono go jednak, gdyż po drodze zdecydowano, 
by zwiększyć moc instalacji w Ostrowach nad Okszą.

– W kompleksie zostały zamontowane nowe zbiorniki do produk-
cji ciepłej wody użytkowej, z grzałkami o łącznej mocy 18 kW. Ele-
ment ten w oczywisty sposób zwiększy planowane zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną o około 12 MWh rocznie – wyjaśnia.

Władze Miedźna zakończyły remont ulicy Zakładowej w Ostro-
wach nad Okszą. To kolejna droga zmodernizowana w tym roku.

We wrześniu do użytku mieszkańców oddano ulice Szkolną 
i Przedszkolną. Ta inwestycja była sporo mniejsza, bo obejmowała 
odcinek 111 metrów. Przebudowany zyskał nawierzchnię z kostki 
betonowej.

POŻEGNANO DZIAŁACZA WYJĄTKOWO 
ZASŁUŻONEGO DLA SAMORZĄDU
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

2 grudnia w kościele św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Mokrej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Ki-
cińskiego – przed laty radnego, strażaka i zasłużonego działacza 
społecznego. 

Tadeusz Kociński zmarł 24 listopada. Przeżył 85 lat. W pierwszej 
kadencji samorządu był radnym gminy Miedźno. Reprezentował 
sołectwo Mokra. W tej miejscowości przez szereg lat był także 
członkiem OSP. Przez czterdzieści lat pełnił funkcję jej prezesa. 
Ponadto przez 26 lat, w latach 1975-2001, piastował funkcję Ko-
mendanta Gminnego OSP w Miedźnie. 

Za swoją działalność odznaczono go między innymi Srebrnym 
Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski.

śniej wiele innych gmin w kraju. Podnosił legalność swoich dzia-
łań i stanowczo protestował przeciwko oczernianiu strażaków, 
twierdząc, iż sugerowanie działalności przestępczej jest poniżej 
dopuszczalnego poziomu krytyki prasowej.

– Taki sposób pozwalał gminie na realizację nałożonych na nas 
zadań bez ruszania pieniędzy budżetowych, które przecież po-
chodzą z podatków mieszkańców. My za ten sprzęt, jako gmina, 
nic nie zapłaciliśmy. Zero. Za sprowadzenie go także nie ponieśli-
śmy żadnych kosztów. Pokryli je strażacy z wypracowanych przez 
siebie środków. Pomoc, którą udzieliłem, była dobrą i naturalną. 
Niestety, przedsiębiorczość i zaangażowanie strażaków, które 
normalnie powinny być ocenione wyłącznie w pozytywnym świe-
tle, spotkały się z negatywną krytyką jednej z lokalnych gazet. In-
tencje strażaków były czyste, a cele, na które to robili, społecznie 
dobre i pożądane – komentował.

Po trwającym siedem miesięcy dochodzeniu Komenda Powiatowa 
Policji w Kłobucku wydała 30 października postanowienie o jego 
umorzeniu. Śledczy nie dopatrzyli się w postępowaniu strażaków 
znamion przestępstwa. 2 listopada także prokuratura zatwierdzi-
ła wyżej wspomniane postanowienie.

Jak podkreślił prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, w odpowiedzi na prze-
słane przez naszą redakcję pytania dotyczące sprawy, w trakcie 
dochodzenia wykonano szereg czynności zmierzających do wy-
jaśnienia okoliczności przedstawionych w publikacjach medial-
nych. Zbadano dokumentację, zarówno związaną z pozyskaniem 
mienia przez gminę, jego przekazania do OSP Miedźno czy także 
tę dotyczącą sposobu postępowania z nim przez samą jednostkę. 
Ponadto przesłuchano w charakterze świadków wójta i skarbnika 
gminy oraz prezesa i skarbnika OSP w Miedźnie.

– W wyniku wskazanych czynności ustalono, że część pozyska-
nego mienia było zbywane, jako zbędne dla OSP. Środki finan-
sowe, pochodzące ze sprzedaży, były przekazywane na rachunek 
bankowy OSP w Miedźnie i odnotowywane w stosownej doku-
mentacji. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, uznano, że ze-
brany materiał dowodowy nie dał podstaw do stwierdzenia, iż 
popełniono przestępstwo polegające na przywłaszczeniu mienia 
na szkodę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie – wyjaśnia 
rzecznik częstochowskiej prokuratury.

 - Wykonawca w ramach zleconego zakresu robót wykonał prze-
kopy kontrolne, roboty korytowe pod projektowane konstrukcje 
nawierzchni, a także zabezpieczył kolidujące uzbrojenie. Roze-
brana została również stara nawierzchnia, wybudowane wpusty 
uliczne, zrealizowana podbudowa ciągu oraz ułożone krawężniki 
i obrzeża betonowe. Finalnym etapem prac było położenie na-
wierzchni z kostki betonowej na ciągach, chodnikach oraz zjaz-
dach. Całość prac kosztowała 147 tys. zł – informują urzędnicy 
z Miedźna.
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KOLEJNA MODERNIZACJA
W JASKROWIE. ZAINWESTOWANO
W OŚWIETLENIE LED’OWE

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Leżący przy szkole skwer, który stanowi swoistą wizytówkę 
miejscowości, teraz okazale prezentuje się również po zmro-
ku. Zrealizowane niedawno zadanie polegające na zwiększeniu 
punktów oświetleniowych, to następna z szeregu inwestycji 
w tym rejonie.

Zakres wykonanych ostatnio prac na terenie mieszczącego się 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie skwerze, ob-
jął zakup i montaż ośmiu lamp parkowych z oprawami typu LED. 
Gmina sukcesywnie modernizuje najbliższe otoczenie tego klu-
czowego w sołectwie miejsca. 

- Jeszcze kilka lat temu ten teren był mocno zaniedbany. Poprawa 
estetyki polegająca na kompleksowym zagospodarowaniu skweru 
i jego bezpośredniego sąsiedztwa, to efekt drobiazgowo przemy-
ślanej strategii - wyjaśnia wójt Tomasz Gęsiarz.

W 2018 roku, w oparciu o pozyskane z urzędu marszałkowskiego 
dofinansowanie w ramach inicjatywy sołeckiej, wykonano między 
innymi piesze ścieżki z kostki brukowej, ukształtowano terenu 
wokół nich, a następnie obsiano go trawą oraz posadzono krzewy. 
Gmina zakupiła również urządzenia do ćwiczeń.

W tym samym roku ruszyła zakończona w 2019 przebudowa ulicy 
Starowiejskiej. Podzielona na dwa etapy inwestycja objęła mię-
dzy innymi remont parkingu przy szkole, jak i odwodnienie samej 
drogi czy położenie asfaltobetonowej nawierzchni na całej po-
wierzchni jezdni.

Na lata 2018-2019 przypadła również korekta geometrii skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej 786 ze wspomnianą ulicą, a także prace 
brukarskie przy przystanku.

- Wybrane rozwiązanie znacząco wpłynęło na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu pieszego oraz pojazdów zmechanizowanych 
w tym rejonie - dodaje wójt Gęsiarz.

Ubiegły oraz obecny rok przyniósł z kolei dwie mniejsze inwesty-
cje zrealizowane tym razem w ramach funduszu sołeckiego. Cho-
dzi o wykonanie nasadzeń krzewów i dosiewkę trawy na terenie 
skweru oraz instalację kamer monitoringu gminnego.

W MSTOWIE16

Adrian Biel, fot. Shutterstock

Mstowscy animatorzy kultury do sieci przenoszą już nie tylko 
naukę gry na instrumentach, ale i zajęcia z technik plastycz-
nych. Gruntownej informatyzacji poddają także bibliotekę. Ko-
nieczność oparcia realizowanych przedsięwzięć o nowe techno-
logie wymusiła trudna sytuacja epidemiologiczna. 

Jak podkreśla Krzysztof Drynda, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie oraz tamtejszej biblioteki, osoby odpowie-
dzialne za pracownię plastyczną mają za sobą kilkadziesiąt godzin 
pracy poświęconej przygotowaniom materiałów instruktażo-
wych. Dzięki ich zaangażowaniu, siedząc przed komputerem bę-
dzie można uczyć się różnych technik plastycznych. Skorzystają 
także osoby, które chcą brać udział w zajęciach z nauki na gitarze 
czy pianinie. W jaki sposób?

- Przy wykorzystaniu programów do teletransmisji, dzięki którym 
uczestnicy zajęć łączą się wirtualnie z danym instruktorem - in-
formuje Drynda.

Z jego relacji wynika, iż GOK planuje także organizację większej 
ilości koncertów online. Do tego najbliższego, podczas którego 

zaprezentowana zostanie paleta najbardziej znanych kolęd, trwa-
ją już przygotowania. Przy akompaniamencie zespołu muzycz-
nego zaśpiewa je młodzież z terenu gminy. Całość będzie można 
obejrzeć i wysłuchać na YouTube’owym kanale GOK-u.

- Kolejnym twórczym projektem jest stworzenie osobnego miej-
sca do nagrań muzycznych, lektorskich, video i zajęć edukacyj-
nych. To profesjonalne zaplecze, odpowiednio zaadaptowane 
akustycznie, pozwoli na realizację kolejnych projektów muzycz-
nych - dodaje dyrektor. 

Krzysztof Drynda, który na co dzień kieruje również Biblioteką 
Gminną w Mstowie, kładzie w ostatnim czasie szczególny nacisk 
na szerokozakrojoną komputeryzację tej placówki. Już została 
ona wyposażona w profesjonalną ladę biblioteczną oraz niezbęd-
ny sprzęt. W kolejnym etapie, niedługo po nowym roku, karty pa-
pierowe zastąpią te elektroniczne.

Już teraz jednak czytelnicy siedząc wygodnie w domu przed kom-
puterem mogą przeglądać zasoby biblioteki i jej filii. Wszystkie 
zakupione książki są katalogowane poprzez wpisanie ich do bazy 
internetowej. By dowiedzieć się, jakie nowości trafiają na regały 
wystarczy wejść na stronę mstow-bg.sowa.pl.

W PANDEMII MIEJSCOWY GOK I BIBLIOTEKA 
STAWIAJĄ NA DZIAŁALNOŚĆ W INTERNECIE
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PIŁKARZE Z KRASIC KORZYSTAJĄ 
JUŻ Z ODNOWIONEGO BOISKA
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POWSTAŁ ALBUM O DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK 
OSP. TO STO OSIEM LAT CIEKAWEJ HISTORII

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Na zlecenie miejscowego urzędu firma Alatus Media wydała 
album „W jedności siła”. To nie tylko potężna dawka historii, 
ale i solidnie opracowana prezentacja działań podejmowanych 
przez ochotnicze straże pożarne z terenu gminy od 1912 roku 
do chwili obecnej.  

Nazwa publikacji bezpośrednio nawiązuje do dewizy umiesz-
czonej na pochodzącym z 1933 roku sztandarze OSP Mstów. To 
pierwsza jednostka, która powstała na terenie dzisiejszej gmi-
ny. Jej korzenie sięgają 1912 roku. Dopiero trzynaście lat później 
dołączyła do niej jednostka w Mokrzeszy i jeszcze rok później ta 
w Małusach Wielkich. Krasice swoich ochotników miały w 1930 
roku, a mieszkańcy Jaskrowa w 1936. Kuchary musiały czekać 

„Biała Gwiazda” Krasice, klub który w ubiegłym roku po raz 
pierwszy uzyskał historyczny awans do klasy „A”, mecze rundy 
jesiennej rozgrywał już na zmodernizowanym obiekcie. Inwe-
stycja możliwa była dzięki dofinansowaniu, jakie klub pozyskał 
w konkursie ogłoszonym przez urząd marszałkowski.

Wniosek złożony przez władze klubu w ubiegłym roku został po-
zytywnie zweryfikowany i finalnie znalazł się na liście rankingo-
wej uprawniającej do otrzymania środków pieniężnych. Zadanie 
udało się zrealizować jeszcze w tym roku. Odnowienie boiska 
w Krasicach to część większego projektu, który poza wspomnianą 
miejscowością obejmuje także modernizację obiektów w Jaskro-
wie, Mstowie, Pniakach Mokrzeskich i Małusach Wielkich. 

Usytuowane przy szkole w Krasicach boisko charakteryzuje nie 
tylko rozkładana z rolki trawiasta murawa, ale i złożony z dwuna-
stu zraszaczy system nawodnienia. W tym roku klub we własnym 
zakresie zamontował także małą trybunę sportową, która liczy 
pięćdziesiąt dwa siedziska. Obok powstały też wiaty dla rezerwo-
wych zawodników. 

- Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania no-
wego boiska. Podziękowania za przychylność oraz pomoc w reali-
zacji tej ważnej dla miejscowości i „Białej Gwiazdy” Krasice inwe-
stycji w szczególności należą się wójtowi i radzie gminy Mstów na 
czele z Moniką Pardela, radną z Krasic - nie ukrywają satysfakcji 
władzę klubu.

jeszcze dłużej, bowiem aż do 1947 roku, Kobyłczyce i Zawada do 
1953, Siedlec do 1956, a Małusy Małe swoją jednostkę utworzyły 
dopiero w 1984. W 1956 roku powstała również jednostka w Sroc-
ku, ale od 2003 roku jej działalność została zawieszona.

- Wydana przez nasz urząd publikacja przedstawia piękną dzia-
łalność rodzimych jednostek na przełomie ponad stu lat. Album, 
który powstał dzięki ogromnej pracy wielu osób, obfituje w szereg 
fotografii, dzięki którym można zobaczyć, jak zmieniało się po-
żarnictwo, jego charakter i zakres działalności czy choćby sprzęt 
wykorzystywany przez druhów - mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

Liczący blisko sto czterdzieści stron album można nabyć w sie-
dzibie urzędu gminy.

ZDROWYCH
I WESOŁYCH.
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PONAD DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PRAC
W BOŻONARODZENIOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

URZĄD SIĘ
REORGANIZUJE.
TO PRZEZ TRWAJĄCĄ 
PANDEMIĘ

Adrian Biel

Z jednej strony urzędnicy z Poczesnej przekonują, że pracują 
normalnie, ale z drugiej zmieniają model przyjmowania inte-
resantów oraz ograniczają liczbę przyjmowanych w ciągu dnia 
osób.

Pracownicy lokalnej administracji apelują o ograniczenie wizyt 
w siedzibie urzędu gminy do niezbędnego minimum. W dobie 
trwającego zagrożenia epidemiologicznego ma to prowadzić do 
zapewnienia maksymalnej ochrony przed Covid-19.

Przekonują, iż szereg spraw można z powodzeniem załatwić 
przez telefon lub internet. Gdyby jednak osobiste stawiennictwo 
okazało się niezbędne, to wtedy w pierwszej kolejności należy za-
dbać o telefoniczny kontakt z odpowiednim urzędnikiem. 

- Staramy się w ten sposób ograniczać bezpośrednią obsługę 
interesantów - tłumaczy wójt Krzysztof Ujma. - Przy wejściu do 
urzędu gminy stworzyliśmy punkt przyjęć, gdzie udzielane są 
wszelkie niezbędne informacje. Wcześniejszy kontakt telefonicz-
ny pozwoli na zweryfikowanie sprawy i przyspieszy jej załatwie-
nie, a tym samym bezpośrednia obsługa klientów ograniczona 
będzie do minimum - dodaje. 

Oczywiście możliwa jest również obsługa wewnątrz budynku. 
Ale tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim telefo-
nicznym umówieniu wizyty. Jak podkreśla włodarz, od początku 
pandemii jego pracownicy starają się, aby jednostka pracowała 
możliwie jak najbardziej normalnie. 

- Cały czas szukamy rozsądnego kompromisu między obowiązu-
jącymi zasadami sanitarnymi, a możliwością załatwienia bieżą-
cych spraw - mówi Krzysztof Ujma. 

Placówka, podobnie jak inne okoliczne urzędy gmin, boryka się 
z brakami kadrowymi wśród pracowników. W kontekście tych 
trudności urzędnicy proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, a tak-
że o przestrzeganie reguł narzuconych przez przepisy sanitarne.

- Dbajmy o siebie, myślmy o innych - zachęca wójt Poczesnej. 
- Przed ogłoszeniem pandemii przyjmowałem wszystkich intere-
santów w sprawach ważnych w każdy wtorek w godz. od 13 do 
18. W obecnej sytuacji jest to mocno ograniczone, dlatego dla 
naszych mieszkańców jestem dostępny pod telefonem zarówno 
w godzinach pracy urzędu, jak i po. W każdy czwartek pomiędzy 
godz. 18, a 19.30 w sprawach, które wymagają bezpośredniego 
omówienia oczekuję na kontakt pod numerem 604 614 878 - do-
daje.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

17 grudnia w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Informacji 
i Rekreacji w Poczesnej podsumowano 19. edycję Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe”. To cy-
kliczne wydarzenie od lat organizują wspólnie częstochowskie 
starostwo i gmina Poczesna.

Konkurs ma na celu poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o pol-
skich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, propagowa-
nie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych 
oraz rozwijanie otwartego i twórczego myślenia. W tym roku na-
desłano 274 prace.

Ze względu na trwającą pandemię wydarzenie odbyło się w for-
mule online. Ograniczono je do kilku osób, a całość transmitowa-
no na facebook’owym profilu Gminnego Centrum Kultury Infor-
macji i Rekreacji w Poczesnej. 

Wcześniej zgłoszone ozdoby choinkowe oceniało czteroosobowe 
jury. Oprócz szefowej KGW Zawodzie i Kolonii Borek Anny Rak, 
znaleźli się w nim również ks. Michał Pierzchała z parafii Św. Jana 
Chrzciciela w Poczesnej oraz pracownicy GCKIiR w osobach Ja-
nusza Konieckiego i Grzegorza Leonarcika. 

- Prac było bardzo dużo i ciężko było wybrać te najlepsze - mówi-
ła w trakcie wydarzenia Anna Rak.

Wtórowała jej dyrektor GCKIiR-u Iwona Skorupa, która zauwa-
żyła, że dokładnie równy rok temu siedziba kierowanej przez nią 
placówki wypełniona była po brzegi uczestnikami konkursu. 

- W zeszłym roku byliśmy tutaj z tłumem dzieci i młodzieży. 
W tym roku są jedynie ich prace - ubolewała. 

Podczas transmisji obecny był także wójt Krzysztof Ujma, który 
tradycyjnie obejmuje patronat nad tym wydarzeniem.

- Widzimy dziś tutaj wiele pięknych prac, ale brakuje nam tu dziś 
wszystkich tych osób, młodych artystów, których serdecznie po-
zdrawiamy. Życzę wszystkim, aby przy kolejnej, tym razem już 
jubileuszowej edycji konkursu, ta sala ponownie wypełniła się 
uczestnikami - podkreślał włodarz.

Jak informują organizatorzy konkursu, dyplomy i nagrody, po 
uprzednim kontakcie telefonicznym z GCKIiR, można odbierać 
w siedzibie tej instytucji do końca roku. Pełną listę nagrodzonych 
można znaleźć z kolei na stronie urzędu gminy.
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UNIJNY PROJEKT PO RAZ DRUGI
MA OKAZJĘ WPŁYNĄĆ NA POPRAWĘ
EFEKTYWNOŚCI EDUKACJI W GMINIE

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW CHCE, BY WALKA
ZE SMOGIEM ODBYWAŁA SIĘ NA NOWYCH WARUNKACH

O ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
W NOWYM ROKU ZADBA SPÓŁKA Z ZAWIERCIA

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Pixabay

Samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów 
apelują do rządu o usprawnienie działań związanych z poprawą 
jakości powietrza w Polsce. W przyjętym w tej sprawie stanowi-
sku podkreślają między innymi potrzebę tworzenia komplekso-
wej i wielopoziomowej strategii walki ze smogiem. Proponują 
też konkretne rozwiązania w zakresie instrumentów wsparcia.

Śląski Związek Gmin i Powiatów to największa regionalna orga-
nizacja samorządowa w Polsce. Zrzesza obecnie 141 jednostek sa-
morządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym 
wszystkie miasta na prawach powiatu. Jak podkreślają jej przed-
stawiciele, nieuchronnie zbliżają się terminy wyłączenia z eks-
ploatacji niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła, które 
wyznacza obowiązująca w województwie tzw. uchwała antysmo-
gowa.

Chodzi o dokument z kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadze-
nia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jak 
zgodnie podkreślają samorządowcy, jest ona ważnym krokiem 
w walce o czyste powietrze. Jednocześnie zauważają oni, iż rośnie 
niepokój związany z tempem inwestycji realizowanych w oparciu 
o wspomnianą uchwałę oraz tym czy uda się je zakończyć na czas.

- Analiza raportów kontrolnych w zakresie podejmowanych 
działań przez administrację szczebla rządowego, jak i samorzą-
dowego prowadzi do jednego wniosku. Wciąż brakuje nam kom-
pleksowej, wielopoziomowej, a przy tym jednolitej strategii walki 
z zanieczyszczonym powietrzem – mówi Piotr Kuczera, prze-
wodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i jednocześnie 
prezydent Rybnika.

Dlatego Związek w swoim niedawnym stanowisku postuluje o pil-
ne uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
w oparciu o znowelizowaną w ostatnim czasie ustawę o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów. W opinii przedstawicieli tej 

W ogłoszonym pod koniec października przetargu na odbiór 
śmieci w 2021 roku swoją ofertę zgłosił zaledwie jeden podmiot. 
Gmina za świadczone przez niego usługi zapłaci 389 tys. zł.

To Zakład Gospodarki Komunalnej z Zawiercia odpowiedzialny 
będzie za zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu miej-
scowego samorządu w 2021 roku. Zadanie zostało podzielone na 
dwie części. 

Pierwsza obejmować będzie odbiór opakowań z papieru i tektury, 
z tworzyw sztucznych, ze szkła oraz metali i kosztować będzie 

Adrian Biel, fot. Pixabay

Do połowy przyszłego roku potrwa realizacja projektu „One, 
two, three – liczysz ty”. Kilka miesięcy temu gmina na jego re-
alizację pozyskała blisko 242 tys. zł z funduszy unijnych.

Przyrów jest jedną z zaledwie trzech gmin z terenu powiatu czę-
stochowskiego, którym udało się w tym roku pozyskać pieniądze 
na poprawę efektywności kształcenia ogólnego. Oprócz tutejsze-
go samorządu pieniądze trafiły jeszcze do dwóch szkół z terenu 
gminy Mykanów i jednej z Rędzin.

Realizowany w przyrowskiej podstawówce projekt ma finalnie 
doprowadzić do sytuacji, w której uczniowie wyrobią w sobie 
szereg określonych umiejętności. Takich, które w przyszłości po-
mogą im bez większych problemów odnaleźć się na wymagają-
cym rynku pracy. Przede wszystkim w dziedzinach związanych 
z naukami ścisłymi, ale również w zakresie języków obcych czy 
w kontekście pobudzania kreatywności, innowacyjności, przed-
siębiorczości czy pracy zespołowej.

- Wspomniany projekt wzbogaci też dydaktyczne zaplecze szkoły, 
wzmocni wyposażenie pracowni, a także pomoże we wdrażaniu 
nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania 
metodą eksperymentu z wykorzystaniem technologii cyfrowych 
- tłumaczą pracownicy miejscowego urzędu gminy.

Finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny przedsię-
wzięcie uwzględnia ponadto indywidualizację pracy z ucznia-
mi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Chodzi zarówno 
o dzieci niepełnosprawne czy też mające trudności w nauce. 
Z drugiej strony istotą tego projektu jest też zapewnienie odpo-
wiedniego wsparcie dla szczególnie uzdolnionych uczniów, jak 
i również wiąże się z możliwością podnoszenia kompetencji za-
wodowych przez nauczycieli w tym zakresie.

Rok temu środki z tego samego programu pozyskało Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów. Organizacja, która pro-
wadzi szkoły podstawowe w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej, otrzy-
mała wówczas 115 tys. zł.

organizacji, gromadzenie w skali całego kraju jednolitych i spój-
nych danych, które dotyczyć będą budynków i pochodzących 
z nich źródeł emisji, jest kluczowe z punktu widzenia planowania, 
a następnie skutecznego wdrażania działań naprawczych.

- Dziś samorządy nie posiadają narzędzi, które pozwoliłyby na 
precyzyjne określenie miejsca, w którym funkcjonują instalacje 
grzewcze odpowiedzialne za generowanie największej ilości za-
nieczyszczeń – przekonuje z kolei Daniel Wolny, kierownik biura 
zarządzania energią katowickiego magistratu. - Bez cyklicznie 
weryfikowanej bazy danych gminy i powiaty nie będą w stanie 
skutecznie realizować przyjmowanych na poziomie województw 
programów ochrony powietrza.
Dlatego trzeba usprawnić sieć dystrybucji środków finansowych 
- dodaje.

Samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów 
zwracają też uwagę na pozytywne zjawisko, jakim jest rosnąca 
wśród lokalnych społeczności świadomość i chęć podejmowania 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez korzysta-
nie z różnych form ich dofinansowania. Przy czym, w ich opinii, 
mieszkańcy oczekują szybkiego, sprawnego i opartego na pro-
stych zasadach wsparcia. Krytykują jednak sam tryb weryfikacji 
wniosków w ramach programu Smog Stop. Jak podkreślają sa-
morządowcy, głównie w kontekście przyjętych kryteriów docho-
dowych i majątkowych stawianych wobec potencjalnych benefi-
cjentów. 

- Do tego dochodziły problemy związane z trybem realizowania 
samego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami udzie-
lania zamówień publicznych. Wynikały one z potrzeby opraco-
wania bardzo zróżnicowanej dokumentacji, indywidualnie pod 
każdy budynek, w którym realizowane było przedsięwzięcie. Przy 
czym gmina nie sprawowała nad tym kontroli. Dlatego mamy na-
dzieję, że niedawno wprowadzone zmiany w ustawie dotyczącej 
wspierania termomodernizacji i remontów zwiększą atrakcyjność 
tego programu dla gmin – podsumowuje Dariusz Skrobol, bur-
mistrz Pszczyny.

urząd gminy delikatnie ponad 50 tyś. zł. Blisko 339 tys. zł nato-
miast kosztować będzie odbiór niesegregowanych i wielkogaba-
rytowych odpadów, a także tych ulegających biodegradacji.
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Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku, wszystkim mieszkańcom Gminy życzą

Robert Nowak
Wójt Gminy Przyrów

Maria Stępień
Przewodnicząca Rady Gminy Przyrów
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