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JERZY ZAKRZEWSKI: STARAMY SIĘ
MOCNO WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW
I MIESZKAŃCÓW W TYM TRUDNYM CZASIE

Ciąg dalszy na stronie 2

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Z  burmistrzem  Kłobucka  rozmawiamy  o  trudach  zarządzania 
w pandemicznych czasach oraz planach i wizji rozwoju samorządu 
w 2021 roku.

Panie burmistrzu, u progu nowego roku nie sposób nie zapytać 
o podsumowanie minionych dwunastu miesięcy.

Trudno jest podsumować rok pandemiczny. Ten miniony był 
trudny dla wszystkich samorządów, rad gmin i włodarzy. Decy-
zje, które trzeba było podejmować dotyczące zarówno budżetu, 
jak i inwestycji czy bezpieczeństwa mieszkańców nie były łatwe. 
Nam udało się zrealizować budżet w około 95 proc. zamierzeń. 
Trochę przykro, że nie wszystkie środki, które zakładaliśmy, do 
nas wpłynęły, ale nie ukrywam, że sporo również zaoszczędzili-
śmy w innych obszarach. Straty spowodowane przez pandemię 
w gospodarce są spore. Staraliśmy się mocno wpierać przed-
siębiorców i mieszkańców, którym drastycznie spadły dochody, 
umarzając im podatki czy inne opłaty. To oczywiście przełożyło 
się na budżet, bo jeżeli umarzamy, to tych wcześniej założonych 
wpływów faktycznie nie było. Skala tych umorzeń, w porównaniu 
z poprzednimi latami, jest rzeczywiście bardzo duża.

O jakiej wysokości mówimy? I z drugiej strony – ile poczynili-
ście oszczędności?

Myślę, że z końcem lutego, jak pospływają wszystkie raporty 
z jednostek, będziemy mieli pełną wartość środków, które zo-
stały niewydatkowane w budżecie z roku ubiegłego. Z kolei je-
żeli chodzi o decyzje dotyczące umorzeń podatków i opłat jest 
to suma około 330 tys. zł za rok ubiegły i jest to kwota na dzień 
dzisiejszy. Nadal rozpatrywane są bowiem wnioski o umorzenie 
podatków za czwarty kwartał. Środki zaoszczędzone w ubiegłym 
roku zwiększą nasze dochody. Podejmiemy decyzję z radnymi czy 
zwiększymy ilość inwestycji, czy zmniejszamy zobowiązania kre-
dytowe. 

Czy wszystkie inwestycje udało się z powodzeniem zrealizować?

Plan inwestycyjny na szczęście nie ucierpiał. To, co zakładaliśmy, 
to zrealizowaliśmy. To chyba trochę przewrotne co powiem, ale 
jest w tym obszarze też pewien efekt pandemii.
Chodzi mi konkretnie o dobrą koniunkturę, jeżeli chodzi o prze-
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JERZY ZAKRZEWSKI:
STARAMY SIĘ MOCNO WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I MIESZKAŃCÓW W TYM TRUDNYM CZASIE

targi. Dla przykładu, postępowanie przetargowe na drogę w re-
lacji Biała-Kopiec rozstrzygnęliśmy na sporo niższym poziomie, 
niż to zakładaliśmy w kosztorysie. Zobaczymy, jak to będzie wy-
glądać w tym roku. Mamy świadomość, że wprowadzony w ostat-
nim kwartale 2020 roku powtórny lockdown niektórych sektorów 
gospodarki może ten efekt kuli śniegowej wywołać, a o swoich 
negatywnych konsekwencjach da znać dopiero w nadchodzących 
miesiącach. Zmniejszenie obrotów przedsiębiorstw czy redukcja 
etatów zawsze odbija się także na finansach samorządów. Ten rok 
więc również nie będzie należał do najłatwiejszych, ale staramy 
się w tej rzeczywistości odnaleźć, reagując na bieżąco na docie-
rające do nas sygnały i statystyki budżetowe.

Bieżący rok będzie sądnym dla wielu podmiotów gospodarczych, 
a co za tym idzie utrzymania poziomu miejsc pracy. W skali lo-
kalnej włodarze gmin będą musieli wykazać się dużą elastycz-
nością, aktywnością czy nawet kreatywnością, by poziom bez-
robocia utrzymać na jak najniższym poziomie. Jak zachęcacie 
do inwestowania?

Tak, to prawda. My na szczęście nie zaliczamy się do gmin tu-
rystycznych, gdzie załamanie tego sektora wywołuje już teraz 
ogromny ból głowy. Te przedsiębiorstwa, które są u nas, dzia-
łają na w miarę stabilnym poziomie. Są też takie, które mocno 
się rozbudowują, jak chociażby Sudpack czy Hillwood. Staramy 
się pomagać na miarę naszych możliwości. Tym, którzy wpadają 
w kłopoty umarzamy podatki, o czym już wspominałem. Ponadto 
od lat funkcjonuje u nas uchwała, która ma zachęcać przedsię-
biorców do rozwoju biznesu i tworzenia miejsc pracy na naszym 
terenie. Inwestujący mają spore ulgi w podatku od nieruchomo-
ści. Nie płacą daniny od razu, ale po jakimś czasie. To znaczące 
wzmocnienie dla biznesu i ukłon naszego samorządu, by zakłady 
pracy na naszym terenie powstawały, z długofalową korzyścią dla 
samej gminy i mieszkańców.

Panie burmistrzu, wiele się mówi obecnie w kraju, ale i w na-
szym regionie o problemie gospodarki odpadami komunalny-
mi. Nie tylko w zakresie galopujących cen, co przekłada się na 
koszty dla samych mieszkańców. Sami włodarze, stowarzysze-
nia oraz związki samorządów apelują do parlamentarzystów, by 
w końcu podjąć szybkie i gruntowne działania w reformie tegoż 
systemu. Na terenie gminy Kłobuck również pewne problemy 
występowały. Czy poradziliście sobie już w tym obszarze?

Głównym zadaniem burmistrza jest to, by gmina nie miała proble-
mów z odbiorem odpadów. Zagadnienie jest jednak mocno złożo-
ne. Radni, w szczególności z tzw. opozycji, skupiają się głównie na 
przetargach, czyli tym ile samorząd musi zapłacić za samą usługę 
odbioru śmieci. W tym aspekcie największą bolączką branży jest 
brak konkurencyjności. Rynek się w pewien sposób podzielił. Do 
przetargów staje najczęściej jedna lub dwie firmy. My na bazie 
ofert rozstrzygamy przetarg i podpisujemy umowę. To oczywiście 
bardzo ważny element. Zapomina się jednak o kolejnych, równie 
ważnych. To, jaka jest wysokość opłaty finalnej, ile mieszkańcy 
płacą, uzależnione jest także od ilości wytwarzanych śmieci na 
mieszkańca oraz liczby zadeklarowanych osób do systemu. Robi-
liśmy z wydziałem ochrony środowiska, który zajmuje się tą kwe-
stią na co dzień, bardzo szczegółowe analizy. 

Jaki przyniosły efekt?

Co się okazało, u nas na mieszkańca przypada ponad trzydzieści 
dwa kilogramy śmieci. W porównaniu z innymi gminami jest to 
bardzo duża ilość, a płacimy przecież firmie od każdej tony ode-
branych odpadów. Jeżeli tych byłoby mniej, o 10 czy 15 proc., to 
siłą rzeczy koszty spadają o podobne wartości. Następnie – kwe-
stia deklaracji składanych przez mieszkańców co do ilości osób 
w gospodarstwie. Jeżeli na terenie gminy mamy ponad dwadzie-
ścia tysięcy mieszkańców, a w gospodarce śmieciowej zadekla-
rowanych jest lekko ponad siedemnaście tysięcy, to tych trzech 
tysięcy osób nie ma w systemie. Rodzi się pytanie czy deklaracje 
są odzwierciedleniem stanu faktycznego?

Mogli wyjechać z gminy.

Oczywiście, część migruje. Pracują w innych częściach kraju czy 
też za granicą, inni studiują, jednak nie jest to liczba trzech tysię-
cy osób. My przez wiele lat mieliśmy bardzo niską stawkę opłaty. 
Przyszły jednak falowania na rynku, a przy dwuletniej umowie 
firmie przestało się opłacać świadczenie dla nas usług i zerwała 
umowę. Mieszkańcy tych problemów nie odczuli, to na urzędzie 
skupiła się kwestia rozwiązania zawirowań i sporów sądowych 

z wykonawcą poprzedniego kontraktu. W gospodarce śmiecio-
wej istnieje zagrożenie zaprzestania wywozu. Są dylematy, które 
trzeba rozwiązywać, choćby w przypadku kiedy przetarg drogo 
wychodzi i powstaje pytanie czy go unieważnić czy podpisać? 
A co jak kolejny wyjdzie jeszcze drożej, a obecnej firmie skończy 
się umowa, a gmina pozostanie bez wywozu śmieci? Ktokolwiek 
byłby na moim miejscu, mierzyłby się z tymi samymi dylemata-
mi. Musimy brać na plecy pewne niepopularne decyzje, bo na 
tym też polega zarządzanie. Trzeba patrzeć przez pryzmat logiki 
i zdrowego rozsądku, a nie populizmu. O tym, niestety, nie wszy-
scy radni pamiętają próbując przypodobać się swoim wyborcom. 
Gmina nie może dopłacać do systemu, ani na nim zarabiać. Sys-
tem gospodarki odpadami to więc kwestia rzetelności, solidarno-
ści i racjonalności decyzji zakupowych mieszkańców. Sam prze-
targ nie rozwiązuje problemu. Chciałbym to wyraźnie podkreślić.

Czy są jakieś ulgi dla mieszkańców w tym podatku?

Oczywiście. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, gdzie wprowadzi-
liśmy dla posiadaczy karty dużej rodziny dziesięcioprocentową 
bonifikatę w opłatach. Również mieszkańcy kompostujący biood-
pady mogą liczyć na zniżkę w wysokości 2 zł od osoby. Te ulgi 
trzeba brać pod uwagę, bo one też powodują mniejsze wpływy, 
a system musi się bilansować.

Czy pracujecie nad jakimiś pomysłami, by tę opłatę podstawo-
wą utrzymać przez dłuższy czas? Obserwując co się dzieje we 
wszystkich samorządach w regionie trudno liczyć, że będzie 
taniej.

Na rynek nie mamy wpływu, ma go bardziej ustawodawca. My 
możemy apelować o rozsądek w zakupach, by śmieci było po pro-
stu mniej i o składanie rzetelnych deklaracji. Podejmujemy też 
działania, które w jakiejś mierze przyczynią się do konkurencyj-
ności na rynku odbioru odpadów. Mianowicie zakupiliśmy kosze 
do tzw. gniazd w wysokiej zabudowie oraz kosze na odpady zmie-
szane w zabudowie jednorodzinnej. Planujemy również dalszy za-
kup koszy w pozostałych frakcjach. Ponadto gminę podzieliliśmy 
na sektory. Choć to jeszcze nie zafunkcjonowało w takim stopniu, 
w jakim byśmy sobie tego życzyli. Wszystko po to, by się unie-
zależnić od rynku, chociażby w przypadku wywozu zastępczego. 
Zmieniliśmy również, co warto podkreślić, regulamin działalności 
PSZOK-u. Efekt pewnie przyjdzie, ale jak wspomniałem już wcze-
śniej – najgorsza jest niepewność rynku.

Porozmawiajmy chwilę o obwodnicy Kłobucka. Mieszkańcy cze-
kają na nią z utęsknieniem. Jej projekt znalazł się na liście re-
zerwowej programu budowy stu obwodnic. Czy coś w minionym 
roku drgnęło w tej sprawie?

Podejmujemy rozmowy z różnymi parlamentarzystami, utrzy-
mujemy nieustanny kontakt z ministerstwem. Również na forum 
Związku Miast Polskich podnoszona była kwestia obwodnicy 
Kłobucka, za pośrednictwem prezydenta Częstochowy Krzyszto-
fa Matyjaszczyka, bo to też jest w interesie Częstochowy i gmin 
powiatu kłobuckiego, a nie tylko gminy Kłobuck. Mamy takie in-
formacje, że w ramach programu stu obwodnic wiele z nich nie 
będzie mogło być zrealizowanych z przyczyn środowiskowych 
i liczymy na to, że ta lista w najbliższym czasie się zweryfikuje. 
To pozwoliłoby nam znaleźć się na liście głównej planów. Swo-
ją drogą planujemy inne rozwiązania komunikacyjne. Wspólnie 
z powiatem chcemy zrealizować przebudowę ulicy Zamkowej 
i Długosza, co odciążyłoby w pewnym stopniu ulicę 11 Listopada. 
Część użytkowników ruchu mogłaby bezpośrednio kierować się 
inną trasą na DK43. Takie rozwiązanie byłoby na pewno odciąże-
niem drogi 492, na której ruch jest główną przyczyną korkowania 
się miasta. Ale oczywiście obwodnica rozwiązałaby w pełni ten 
problem.

W niedawno uchwalonym budżecie na inwestycje przeznaczy-
liście ponad 10 mln zł. Jakie przedsięwzięcia stoją za tą sumą?

Największym zadaniem, dwuletnim, jest budowa sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 1. Nie chciałbym jednak inwestycji 
klasyfikować pod kątem tego, ile trzeba na nie przeznaczyć, gdyż 
nawet te małe rozwiązują niejednokrotnie wieloletnie oczeki-
wania mieszkańców. Kończymy w tym roku drogę Biała-Kopiec, 
zaplanowaliśmy przebudowę ulicy Powstańców Śląskich. Chcemy 
ponadto dokończyć przebudowę boiska OSiR-u. W tym roku po-
wstanie tam także bieżnia, a przymierzamy się też do moderni-
zacji trybun. Tego, co prawda, w budżecie nie ma, ale chcemy to 
wprowadzić w ciągu roku. Po to, by obiekt nabrał nowoczesnego 
wyglądu. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie termomoderniza-
cji budynku „Znicza” Kłobuck. W obszarze sportu i oświaty jest 

jeszcze jedno zadanie, a mianowicie budowa boiska wielofunkcyj-
nego przy szkole w Łobodnie. Planujemy też budowę placu zabaw 
w parku przy ulicy Parkowej, wybudować siłownię napowietrzną 
i oświetlić ten teren. To będzie dopięcie uporządkowania parków 
kłobuckich, bo już jeden udało nam się zagospodarować. Oczywi-
ście będziemy kontynuować także program dopłat do wymiany 
źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych mieszkańców 
oraz zabezpieczyliśmy dotację dla OSP w Łobodnie na zakup 
nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Warte podkre-
ślenia jest ponadto nasze działanie dotyczące remontów dróg 
wykonywanych bezpośrednio przez Zarząd Dróg i Gospodarki 
Komunalnej, w ramach wydatków bieżących instytucji. W ubie-
głym roku wartość tych prac przekroczyła milion złotych. W tym 
roku budżetowym również planujemy dalsze działania w tym za-
kresie.

Ile będzie kosztować budowa sali gimnastycznej? Niedawno 
ogłosiliście postępowanie przetargowe na to zadanie. Pozyska-
ne 1,8 mln zł z ministerstwa sportu raczej nie wystarczy. Ile 
trzeba będzie dołożyć?

Wartość kosztorysowa oscylowała w okolicach 7 mln zł. Dosłow-
nie kilka dni temu otworzyliśmy oferty. Wpłynęło ich trzynaście. 
To bardzo dużo, jak na zadanie kubaturowe, ale mimo to ceny od 
wartości kosztorysowej niewiele się różnią. Nie ukrywam, iż li-
czyliśmy, że trochę będzie taniej. Najniższa z nich to 6,75 mln zł 
brutto. Pomijając dotację, o której pan wspomniał, około 5 mln 
zł we własnym budżecie trzeba będzie wygospodarować przez 
te dwa lata. Chyba że uda się pozyskać na nią dodatkowe środki, 
choćby z trzeciej puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Właśnie. Czy jeszcze o jakieś środki zewnętrzne będziecie apli-
kować?

Oczywiście, nadal się staramy. Do wspomnianego wyżej RFIL 
złożyliśmy jeszcze wnioski o dofinansowanie na dwie inwestycje. 
Chodzi o przebudowę drogi i budowę mostu w Kamyku w ciągu 
ulicy Mostowej i na ulicę Powstańców Śląskich w Kłobucku. Poza 
tym w resorcie sportu będziemy się starać o wsparcie budowy 
na wspomnianą bieżnię na boisku OSiR-u oraz obiekt w Łobod-
nie. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. W każdym razie w budżecie 
nie zakładaliśmy żadnych wpływów z tego tytułu, patrząc przez 
pryzmat rozstrzygnięć drugiej tury RFIL. Trochę przykro, że dla 
naszej gminy nie znalazł się choćby milion złotych. Uważam, że te 
pieniądze można było trochę inaczej podzielić, by nikt nie czuł się 
pozostawiony sam sobie. Wokół tych tarcz zrobiła się dlatego tak 
mocna burza polityczna. Moim zdaniem wsparcia dla samorzą-
dów powinny być wolne od takich sporów, bez rozróżniania barw 
politycznych. Ja nie mam problemu, aby publicznie podziękować 
każdemu, kto w jakiś sposób pomoże naszej gminie. Tak jak pani 
poseł Lidii Burzyńskiej, która mocno zabiegała o pieniądze z mi-
nisterstwa na salę gimnastyczną i mam do niej wielki szacunek za 
to, że te pieniądze są.

Nawiązując jeszcze do przebudowy stadionu i samego „Znicza” 
Kłobuck. Obecnie drużyna jest w czwartej lidze. To spory wa-
lor promocyjny dla samorządu. Jak oprócz tych wykonanych 
i dodatkowo planowanych inwestycji wspieracie swoją topową 
drużynę?

Miasto wykłada niemałe pieniądze na klub. Modernizacja infra-
struktury kosztuje, to wszyscy wiemy i to jest po naszej stronie. 
Czekamy z utęsknieniem na inaugurację rozgrywek już na nowej 
murawie, a jak już wspominałem wcześniej, w perspektywie jest 
nowa bieżnia, trybuny i termomodernizacja budynku klubowego. 
Chcemy, by nasz główny obiekt, z którego korzysta „Znicz”, był 
naprawdę nowoczesny, funkcjonalny i piękny. Oczywiście jak na 
nasze możliwości finansowe. Oprócz tego przekazujemy rocz-
nie 50 tys. zł w ramach dotacji i promocji gminy poprzez sport, 
gdzie warunkiem jej pozyskania jest właśnie współzawodnictwo 
w czwartej lidze. Wyniki sportowe są i to nas bardzo cieszy. Wi-
dać tutaj duże zaangażowanie strategicznego sponsora. Kładzie-
my ponadto nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży, inwestujemy 
w grupy młodzieżowe. Do tego dochodzi bieżące utrzymanie 
obiektu. Całość tych kosztów pokrywa w tym przypadku gmina. 
Rocznie to około 150 tys. zł. Po modernizacji te koszty wzrosną, 
bo i wymagania co do nawet samej murawy będą bardziej restryk-
cyjne. Pragnę zaznaczyć, że „Znicz „Kłobuck jest jednym z wielu 
klubów sportowych w naszej gminie osiągającym sukcesy, pracu-
jącym z dziećmi i młodzieżą, więc muszę patrzeć przez pryzmat 
wszystkich tych klubów i je również wspierać. W tym roku pla-
nujemy wsparcie działalności klubów w kwocie ponad 300 tys. zł.

Dziękuję za rozmowę.



BRAMA, KTÓRA ZDAJE EGZAMIN.
CHODZI O URZĄDZENIE
DO DEKONTAMINACJI
W KŁOBUCKIM SZPITALU

POWIAT KŁOBUCKI WŚRÓD NAJLEPIEJ
ZARZĄDZANYCH POWIATÓW W KRAJU

Drugi rok z rzędu maturzyści wywodzący się 
z placówek, dla których starostwo jest orga-
nem prowadzącym, osiągnęli wyniki wyróż-
niające ich w skali województwa śląskiego.

Do ubiegłorocznej matury w powiecie kłobuckim 
przystąpiło dwustu dwudziestu uczniów. Po tym, jak 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki 
okazało się, że rodzimi abiturienci są najlepsi w wo-
jewództwie.

- Prawie 82 proc. uczniów z terenu powiatu kło-
buckiego zdało maturę w pierwszym podejściu. To 
właśnie ten wynik dał szkołom ponadpodstawowym 
pierwsze miejsce w województwie śląskim – cieszy 

KIEPURA:
MAMY NAJLEPSZYCH MATURZYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE

się Henryk Kiepura, starosta kłobucki.

Wspomniany wynik przewyższa o ponad 7 proc. 
średnią krajową, która wyniosła 74 proc.

- Uczniowie z naszego powiatu okazali się również 
najlepsi w wynikach osiągniętych przez poszczegól-
ne typy szkół - podkreśla Kiepura. - Nasze licea osią-
gnęły zdawalność na poziomie 87,32 proc.,o ponad 
6 proc. przewyższając średni wynik dla całego kra-
ju, który wyniósł 81,10 proc. Absolwenci techników 
z wynikiem zdawalności na poziomie 73,03 proc. 
byli lepsi o prawie 11 punktów procentowych od 
średniej krajowej, wynoszącej 62,20 proc. Podobna 
przewaga i rekordowy wynik stały się udziałem na-

szych uczniów i szkół, również po sesji wrześnio-
wej - dodaje.

Dla porównania, za powiatem kłobuckim uplaso-
wała się między innymi Częstochowa z wynikiem 
72,32 proc., powiat lubliniecki z wynikiem 70,19 
proc., myszkowski z wynikiem 64,16 proc. oraz 
częstochowski, który może się poszczycić wyni-
kiem na poziomie 55,81 proc.

Gratulacje uczniom i nauczycielom złożył między 
innymi prof. Marian Zembala, który na zaprosze-
nie Kiepury uczestniczył w zorganizowanej przez 
starostwo powiatowe gali, a podczas niej opowie-
dział o swej bogatej drodze naukowej.

- Zainstalowana pod koniec kwietnia 
ubiegłego roku brama dekontaminacyjna 
istotnie poprawiła bezpieczeństwo pra-
cowników powiatowej służby zdrowia - 
przekonują władze powiatu kłobuckiego.

W czasie, gdy ją montowano w Szpitalu Rejono-
wym w Kłobucku, było to wówczas drugie takie 
urządzenie w Polsce.

Opracowany i wykonany przez pracowników 
i absolwentów Politechniki Śląskiej we współpra-
cy z firmą WAAM sprzęt, został zakupiony przez 
kłobuckie starostwo powiatowe. Brama pomaga 
w odkażaniu kombinezonów ochronnych za po-

mocą dostępnego środka dezynfekującego, używa-
nego na co dzień we wszystkich szpitalach. 

- Pozwala ona personelowi ratowniczemu odkazić 
kombinezony ochronne, aby ryzyko zakażenia się 
wirusem SARS-CoV-2 przy ich zdejmowaniu zostało 
zminimalizowane - wyjaśnia starosta Henryk Kiepu-
ra.   

Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane. Do jego 
obsługi służy specjalny panel, dzięki któremu perso-
nel medyczny może wybierać czas odkażania. Użyt-
kownicy mają również pełną kontrolę nad monitoro-
waniem procesu dezynfekcji za pomocą świetlnych 
elementów informacyjnych.

Kadra akademicka z dwóch prestiżowych kra-
kowskich uczelni wyższych, we współpracy 
z Instytutem Studiów Wschodnich, przygo-
towała trzecią edycję rankingu finansowego 
samorządu terytorialnego w Polsce. W opra-
cowanym pod auspicjami VI Europejskiego 
Kongresu Samorządów dokumencie, na trzy-
sta czternaście ocenianych powiatów, kło-
bucki zajął sześćdziesiąte dziewiąte miejsce.

W gruntownie przeprowadzonej analizie naukowcy 
oceniali sposób gospodarowania finansami na pod-
stawie danych przekazanych przez Regionalne Izby 
Obrachunkowe. 

- Osiągnięto dzięki temu ważne walory porównania. 
Zarówno apolityczność, jak i merytoryczną obiek-
tywność. Analiza powstała bowiem na podstawie 
miarodajnych danych oraz takich samych kryteriów 

dla wszystkich podmiotów - wyjaśnia starosta 
Henryk Kiepura.

W Finansowym Rankingu Samorządów, w katego-
rii powiatów ziemskich, zarządzana przez Kiepurę 
jednostka zajęła sześćdziesiąte dziewiąte miejsce 
w Polsce na trzysta czternaście wszystkich po-
wiatów w kraju. W województwie śląskim z kolei 
znalazł się wśród dziesiątki najlepiej zarządzanych 
zajmując ósme miejsce.

- Prowadzona od lat przez nasz powiat rozważ-
na polityka inwestycyjna i finansowa została za-
uważona przez naukowców i spotkała się z wy-
soką oceną. Prowadzona polityka finansowa daje 
powiatowi stabilną sytuację finansową, co jest 
szczególnie ważne dzisiaj w dobie walki z CO-
VID-19 i znacznie mniejszymi wpływami do bu-
dżetu - podkreśla Henryk Kiepura.
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Jak przekonuje poseł Izabela Leszczyna, system antykoronawi-
rusowych sczepień jest wysoce nieefektywny, bałaganotwórczy 
i przede wszystkim nieprzyjazny dla seniorów. - Nie wystarczy 
wychodzić do telewizji i mówić, że rząd najlepiej sobie radzi 
z pandemią, bo to kłamstwo - mówi.

Pod koniec stycznia parlamentarzystka spotkała się z dziennika-
rzami, by przekazać stanowisko swojego ugrupowania w kwestii 
prowadzonego od kilku tygodni programu szczepień przeciwko 
patogenowi, który rok temu doprowadził do trwającego do dziś 
ogólnoświatowego kryzysu.

- Nie przyszłam tu dziś po to, by krytykować rząd. Nie muszę tego 
robić bowiem Polki i Polacy sami widzą, jak ten program jest przy-
gotowany. Koalicja Obywatelska chce podpowiedzieć, jak należy 
to zrobić. Nie może być tak, że senior albo wysyła esemesa, któ-
ry w dodatku jest odbijany bo skrzynka się zapełniła, albo dzwoni 
na infolinię przez kilka godzin, bo cały czas numer jest zajęty lub 
musi założyć profil zaufany. To jest dla niego kosmos. Ta procedu-
ra internetowa jest naprawdę zbyt skomplikowana dla ludzi któ-
rzy mają 70 czy 80 lat. Rząd wymyślił nieprzyjazny i nieprzejrzy-
sty system, który wprowadził chaos. Dzisiaj mamy taką sytuację, 
w centralnym harmonogramie nie ma ani jednego wolnego miej-
sca. Po co w takim razie seniorzy wiszą na tych telefonach skoro 
i tak nie dostaną terminów? To oznacza, że później i tak ktoś musi 
do nich oddzwonić - mówiła.

Leszczyna podkreślała, że to ze strony administracji powinien 
wyjść komunikat do pacjenta, który wtedy zadeklaruje czy chce 
się szczepić czy nie. Wyrażenie zgody ma w jej opinii skutkować 
automatycznym otrzymaniem terminu na szczepienie.

- Dzisiaj sytuacja jest taka, że dwa razy trzeba tę komunikację 
przeprowadzić. Raz pacjent dzwoni i jak się wreszcie dodzwoni, 
to się dowiaduje, że w centralnym harmonogramie nie ma termi-
nu i że trzeba będzie i tak do niego oddzwonić. Były kolejki pod 
przychodniami, seniorzy mogli się zarazić, mogli się przeziębić, na 
pewno się zdenerwowali - dodawała.

Posłanka proponuje, by do wsparcia przychodni i samorządów 
skierować wojsko, które mogłoby pomóc nie tylko przy dowożeniu 

Piotr Biernacki, fot. Damian Węgrzyński
seniorów na szczepienia, ale także w ich rejestrowaniu.

- Narodowy Program Szczepień nie ma być programem propa-
gandowym, tylko skutecznym i efektywnym zabezpieczeniem Po-
laków przed koronawirusem. Nie wystarczy wychodzić do telewi-
zji i mówić, że najlepiej sobie radzicie z pandemią, bo to kłamstwo. 
Tylko w Bułgarii zmarło więcej osób w relacji do poprzednich lat 
niż w Polsce. To znaczy, że Polska jest drugim krajem w Europie, 
który najgorzej sobie poradził z pandemią w ubiegłym roku - ubo-
lewała.

W swoim wystąpieniu parlamentarzystka nie ukrywała, że 
transparentność całej procedury pozostawia wiele do życzenia.

- Grupa zerowa, czyli medycy, miała liczyć około miliona osób 
i rząd wymyślił, że tam będzie potrzeba jakieś osiemset tysięcy 
szczepionek. Nagle ta grupa rozmnożyła się o kolejne pół milio-
na osób. Czyżby nagle w Polsce urodzili się lekarze i pielęgniarki? 
Wydaje się, że nie. To znaczy, że w tej grupie są osoby, które nie 
powinny się tam znaleźć. Chciałabym dokładnie wiedzieć, że pro-
kuratorzy i funkcjonariusze CBA nie będą zaszczepieni przed oso-
bami z nowotworami i przed seniorami. Ale dzisiaj tego nie wiemy, 
nie mamy transparentnego systemu, a to są publiczne pieniądze 
i publicznie niezwykle ważna sprawa - przekonywała.

Izabela Leszczyna odniosła się także do trudnej sytuacji przedsię-
biorców, którzy na skutek rządowych decyzji zostali zmuszeni do 
zamknięcia swoich biznesów.

- Do znudzenia będę to powtarzać. Jak Platforma Obywatelska 
mówiła na początku pandemii, by rząd ustawą wprowadził stan 
klęski żywiołowej przewidziany w konstytucji, to dziś wszystkie 
sądy miałyby jasność. Także i przedsiębiorcy, którym zabroniono 
uzyskiwać dochody z prowadzonej działalności. Wówczas wie-
dzieliby, że państwo zrekompensuje im poniesione straty. I to by 
było sprawiedliwe podejście. Dzisiaj według zdecydowanej więk-
szości prawników, w zasadzie wszystkich konstytucjonalistów, 
mamy stan prawny który łamie konstytucje. Zakazuje się ludziom 
prowadzenia biznesu na podstawie rozporządzenia. Trudno się 
dziwić przedsiębiorcom, że próbują się z tego wyłamywać. Jeśli 
rząd łamie prawo, to przedsiębiorca myśli sobie - to może i ja 
mogę. I to jest fatalna sytuacja - podsumowała.

LESZCZYNA: NIE MAMY W POLSCE
TRANSPARENTNEGO SYSTEMU
SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

PLAC TARGOWY Z MONITORINGIEM 
I NOWOCZESNĄ TOALETĄ

Gmina zainwestowała w poprawę bezpieczeństwa na terenie 
kłobuckiego targowiska. W ramach zwiększenia komfortu osób 
korzystających z targowiska pojawiła się tam również estetycz-
na toaleta publiczna. Inwestycja, którą w całości sfinansowano 
ze środków budżetowych, to kolejny element w procesie moder-
nizowania ścisłego centrum Kłobucka.

Na parkingu, który w dni targowe obsługuje liczne rzesze miesz-
kańców powiatu, a w pozostałe kierowców parkujących w cen-
trum miasta, pojawiła się nowoczesna toaleta publiczna. Mo-
dernistyczna bryła zastąpiła stary, wysłużony obiekt. Co istotne, 
przystosowana jest do użytku dla osób z niepełnosprawnościami. 
Nowe rozwiązanie ucieszy też młode mamy, bowiem  zamontowa-
no w niej również przewijak dla niemowląt.

- Nowa toaleta miejska czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8 do 16, a w soboty od 7 do 14 - informują kłobuccy 
urzędnicy.

Koszt inwestycji to niewiele ponad 130 tys. zł. Kolejne 4 tys. zł po-
chłonęła z kolei instalacja monitoringu w tym miejscu. Jak przeko-
nuje magistrat, inwestycja podyktowana była potrzebą zwiększe-
nia bezpieczeństwa użytkowników targowiska oraz parkujących 
tam samochodów. Nowe narzędzie przyda się także do tego, by 
monitorować obiekt w godzinach nocnych oraz eliminować choć-
by nielegalny wywóz śmieci.

WRĘCZYCA WIELKA

KŁOBUCK

Monika Wójcik

WESOŁA PODRÓŻ PRZEZ WRĘCZYCĘ 
WIELKĄ. Z WNĘTRZA AUTA ZROBIŁ 
SOBIE HASZ KOMORĘ

24-letni kierowca mazdy, którego kłobuccy policjanci zatrzyma-
li do kontroli drogowej, nie tylko miał przy sobie narkotyki, ale 
również prowadził pod ich wpływem.

Pod koniec stycznia, w ciągu ulicy Częstochowskiej we Wręczycy 
Wielkiej policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali do kontro-
li drogowej osobową mazdę. Gdy tylko mężczyzna opuścił szybę, 
z wnętrza dało się wyczuć charakterystyczną woń. Wyczulone na 
nielegalną substancję policyjne nozdrza od razu zidentyfikowały 
zapach jako marihuanę. 

Przeprowadzone na miejscu testy wykazały w ślinie 24-latka nie 
tylko obecność trawki, ale i amfetaminy. Gdy funkcjonariusze 
przeszukali młodego człowieka i jego hotbox’a, okazało się, że 
miał przy sobie woreczek z suszem, młynek do jego zmielenia oraz 
opalone fifki.

- Aktualnie sprawą zajmują się kryminalni śledczy pod nadzorem 
prokuratury. Mężczyzna musi liczyć się z surowymi konsekwen-
cjami w postaci wysokiej grzywny, orzeczenia zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, a nawet kilkuletniego pobytu w więzie-
niu za prowadzenie auta pod wpływem środka odurzającego oraz 
posiadanie narkotyków - informuje biuro prasowe komendy poli-
cji w Kłobucku.
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OPATÓW

Piotr Biernacki

JEDENASTA AKCJA KRWIODAWSTWA W OPATOWIE.
ZEBRALI PONAD DWADZIEŚCIA LITRÓW KRWI

KOPCIUCHY DO WYMIANY.
TRZEBA O TO ZADBAĆ
NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA ROKU

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Zgodnie z zapisami przyjętej we wrześniu 2017 roku przez Sej-
mik Województwa Śląskiego uchwały antysmogowej kończy się 
czas, jaki pozostał na wymianę najstarszych źródeł ciepła. Kto 
o to nie zadba, będzie musiał się liczyć z karą grzywny.

Bezwzględnej wymianie podlegają kotły węglowe, które eksplo-
atowane są powyżej dziesięciu lat oraz te nieposiadające tabliczki 
znamionowej. Kłobuccy urzędnicy apelują, by nie czekać z tym na 
ostatnią chwilę.

– W ubiegłym roku w ramach działań związanych z poprawą jako-
ści powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która jest głów-
nym źródłem szkodliwych pyłów, gmina udzieliła dofinansowa-
nia 124 mieszkańcom na wymianę pieców starego typu na nowe, 
bardziej ekologiczne źródła ciepła – informuje Jerzy Zakrzewski, 
burmistrz Kłobucka.

Łączna kwota tego przedsięwzięcia sięgnęła blisko 755 tys. zł. Na 
marzec urzędnicy kłobuckiego magistratu planują ogłoszenie do-
datkowego naboru uzupełniającego. Projekt obejmie zakup i mon-
taż kotłów na biomasę oraz gazowych do produkcji energii ciepl-
nej na potrzeby gospodarstw domowych.

Wysokość dofinansowania dla mieszkańca wyniesie 95 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 10 tys. zł. 
Ostateczna wartość grantu zostanie określona na podstawie do-
kumentów złożonych przez beneficjentów, koniecznych do rozli-
czenia grantu.

– Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer 
34 310 01 82 – dodaje Katarzyna Kardynał z wydziału organizacyj-
nego urzędu.

To oczywiście niejedyna możliwość pozyskania dotacji na moder-
nizację systemu grzewczego. Pieniądze można również otrzymać 
choćby w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”, który 
realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Szansę na odliczenie do wysokości 53 tys. zł w zeznaniu podatko-
wym daje także ulga termomodernizacyjna. Mogą z niej skorzy-
stać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, 
którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, lub 
według jednolitej 19 proc. stawki podatku liniowego oraz opłacają-
cy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

– Kto nie wymieni kotła w terminie określonym w uchwale anty-
smogowej, będzie podlegał karze grzywny do wysokości 5 tys. zł 
– przypominają urzędnicy.

Ci z kolei systematycznie prowadzą już kontrole posesji, weryfiku-
jąc czy nie są spalane niedozwolone odpady, a także czy mieszkań-
cy nie gromadzą paliwa zakazanego przez wspomnianą uchwałę 
Sejmiku Województwa Śląskiego. W przeciągu minionych dwóch 
lat odbyło się 54 takich kontroli.

W sytuacjach wątpliwych i niejednoznacznych urzędnik jest zo-
bowiązany do pobrania próbki z kotła, na podstawie której w spe-
cjalistycznym laboratorium przeprowadzana jest analiza składu 
spalanych substancji. Jeśli wykaże ona, że były spalane odpady lub 
niedozwolone paliwa, burmistrz występuje z wnioskiem o ukara-
nie do sądu. Dotychczas podobna sytuacja miała miejsce dwukrot-
nie.

KŁOBUCK

Przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowie po raz 
kolejny zaparkował krwiobus. Organizowana przez lokalnych 
druhów cykliczna akcja krwiodawstwa i tym razem zakończyła 
się frekwencyjnym sukcesem.

Zorganizowane 17 stycznia wydarzenie było już jedenastą zbiórką 
krwi w Opatowie. Z edycji na edycję gromadzą one coraz więcej 
chętnych do podzielenia się życiodajnym płynem, tak mocno de-
ficytowym w służbie zdrowia w ostatnim czasie. Strażacy przed-
sięwzięcie zawsze mocno promują w lokalnej społeczności, jak 
również zapewniają dodatkowe zachęty dla dawców, starając się 
każdemu z nich zapewnić drobną pamiątkę. Podczas ostatniej 
inicjatywy była nią loteria fantowa. Do wygrania były przeróżne 
gadżety, upominki czy bony do sklepów ufundowane przez wspie-
rających akcję sponsorów.

Wszystko odbyło się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków 
ostrożności. Uczestnicy, przechodząc wstępną kwalifikację, mu-

sieli wypełnić specjalną ankietę, zadbać o dezynfekcję rąk, jak 
również mieli mierzoną temperaturę ciała. Dawcy zobowiązani 
byli także do zachowania dystansu, a ponadto wszystkich zaopa-
trzono w maseczki i jednorazowe rękawiczki. Krew mogła oddać 
tylko ta osoba, która między innymi w ciągu ostatnich czternastu 
dni nie przebywała poza granicami kraju, której temperatura ciała 
nie przekraczała 37.3 °C, nie miała objawów infekcji, nie jest objęta 
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w ciągu ostatnich 
dwóch tygodni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zaka-
żeniem koronawirusem.

- Zbiórka krwi w Opatowie, pomimo siarczystego mrozu, była 
bardzo udana. Zarejestrowało się aż pięćdziesiąt osób. To bardzo 
dobry wynik. Udało się zebrać ponad dwadzieścia litrów krwi. 
Dziękujemy wszystkim, którzy w tę mroźną niedzielę nie prze-
straszyli się niskich temperatur i poświęcili swój czas, aby oddać 
krew. Dziękujemy także wszystkim sponsorom za wsparcie loterii 
dla naszych krwiodawców - podsumowali druhowie na profilu fa-
cebook’owym jednostki, zapraszając jednocześnie na kolejną akcję 
już za trzy miesiące.
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PRZY PRAŻYNCE STANĘŁO SERCE. TO NA 
NAKRĘTKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

WRĘCZYCA WIELKA

KARNAWAŁ NA PODWÓJNYM
GAZIE. PIJANY KIEROWCA TYM
RAZEM ZATRZYMANY W GRODZISKU

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Dzięki szybkiej reakcji świadka, 8 stycznia zatrzymano nietrzeź-
wego sprawcę kolizji drogowej. W leżącej na terenie gminy Wrę-
czyca Wielka miejscowości Grodzisko jechał całą szerokością 
drogi. Miał ponad dwa i pół promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

W piątkowe popołudnie oficer dyżurny kłobuckiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego 
kierowcy. Z przekazanej policjantom informacji wynikało, iż pro-
wadzący osobowego golfa, jadąc ulicą Kłobucką w Grodzisku, po-
ruszał się całą szerokością jezdni. 

Funkcjonariusze, którzy udali się we wskazane miejsce, zatrzy-
mali 46-letniego mężczyznę. W trakcie badania stanu trzeźwości 
okazało się, że miał on w organizmie ponad dwa i pół promila al-
koholu. Nieodpowiedzialny kierowca swoją eskapadę zakończył 
uderzając w znak drogowy na wysepce rozdzielającej pasy jezdni.

- Po raz kolejny przypominamy, że za kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości grożą wysokie grzywny, zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, a nawet więzienie - niezmiennie apelują 
o rozsądek kłobuccy stróże prawa.

WRĘCZYCA WIELKA

Monika Wójcik

PO PIJAKU Z HERB PRZEZ
WRĘCZYCĘ DO GMINY KRZEPICE

Ponad dwa promile alkoholu miał kierowca seicento, którego na 
początku roku w jednej z miejscowości leżącej w gminie Wręczy-
ca Wielka zatrzymali policjanci z kłobuckiej drogówki.

Niecierpliwość zgubiła mieszkańca gminy Herby, który niemalże 
wjechał wprost na miejsce oględzin wypadku do jakiego doszło 4 
stycznia we wsi Borowe. Po tym, jak jego pojazd został zatrzymany 
przez stróżów prawa okazało się, że kierowca miał w organizmie 
ponad dwa promile alkoholu.

- Zdarzają się sytuacje, że nietrzeźwy kierujący zapomina o tym, 
iż spożywał wcześniej alkohol. Tak było w tej sytuacji. Kierujący 
seicento, ominął stojący oznakowany radiowóz używający nie-
bieskich sygnałów świetlnych i chciał przejechać przez miej-
sce zdarzenia drogowego. Stróże prawa szybko zorientowali się, 
iż kierowca może być nietrzeźwy i zatrzymali ten samochód do 
kontroli. Policyjne przeczucie nie zawiodło mundurowych, gdyż 
okazało się, że 59-letni mieszkaniec gminy Herby był pijany - in-
formuje biuro prasowe kłobuckiej komendy policji. 

Jak tłumaczył funkcjonariuszom kierowca, celem jego podróży 
była jedna z miejscowości w gminie Krzepice. Niewiele brakło, aby 
spożyty wcześniej alkohol w połączeniu z fatalnymi warunkami 
atmosferycznymi, jakie panowały tego dnia, doprowadziły do tra-
gedii. Mężczyźnie oprócz zatrzymanego prawa jazdy grozi teraz 
wysoka grzywna, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, a nawet pobyt w więzieniu.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Blachowni

W Blachowni zamontowano stalowe serce. Usytuowano je mię-
dzy budynkiem Prażynki przy ulicy Sienkiewicza w Blachowni, 
a znajdującym się obok węzłem przesiadkowym. To jeden z po-
mysłów na włączenie mieszkańców w pomoc charytatywną.

Nietypowy kosz zainstalowali pracownicy Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Blachowni. Od teraz, zamiast wyrzucać nakrętki z opa-
kowań produktów do śmieci, można to zrobić w centrum miasta. 
I to w szczytnym celu.

Tworzywo sztuczne to bowiem doskonały materiał wtórny, a do-
chód z jego sprzedaży po popularnych zbiórkach tego surowca, 

niejednokrotnie wspomógł osoby potrzebujące szczególnej po-
mocy.

Jak informują miejscowi urzędnicy, do serca można wrzucać na-
krętki zarówno z butelek, jak i jogurtów, płynów czy kosmetyków. 
Ulokowanie go w centrum gminy też nie jest przypadkowe. Ini-
cjatorzy przedsięwzięcia chcą przyzwyczaić jak najszersze grono 
mieszkańców do korzystania.

Zbierane nakrętki sukcesywnie będą przekazywane do recyklingu 
lub na rzecz akcji charytatywnych. Pozyskane w ten sposób środki 
finansowe wesprą osoby chore i potrzebujące. Przy okazji cała ini-
cjatywa ma również pozytywny walor ekologiczny.

LOKALNY MISTRZ KAMUFLAŻU. 
PRZED POLICJĄ SCHOWAŁ SIĘ POD 
PODŁOGĄ

53-LATEK Z ŁOJEK ZAATAKOWANY 
PRZEZ AGRESYWNEGO PSA

Monika Wójcik

Poszukiwany od dwóch lat dwoma listami gończymi mieszkaniec 
Blachowni zapadł się pod ziemię. Dosłownie. Gdy do jego miesz-
kania weszli policjanci, delikwenta znaleźli dopiero w ukrytym 
pod wykładziną pomieszczeniu piwnicznym.

Funkcjonariusze, którzy na co dzień tropią poszukiwanych przez 
wymiar sprawiedliwości zbiegów, odnieśli w ostatnich tygodniach 
kolejny sukces. Po wnikliwym dochodzeniu wpadli na ślad 40-lat-
ka, który od dłuższego czasu uchylał się od obowiązku alimenta-
cyjnego. 

Chwilę po tym, jak pukając do drzwi jego mieszkania w odpowie-
dzi usłyszeli jedynie głuchy trzask przestawianego naprędce ume-
blowania, wtargnęli do środka. Po gruntownym spenetrowaniu 
pomieszczeń ich uwagę przykuła podejrzana komoda. 

- Gdy ją przesunęli, pod wykładziną znaleźli właz prowadzący do 
niewielkiego pomieszczenia piwnicznego. To właśnie tam ukrył się 
poszukiwany 40-latek - informuje biuro prasowe częstochowskiej 
komendy policji.

Śledczy nie wyjaśniają, jak nurkujący w otchłań własnej podłogi 
blachownianin był jednocześnie w stanie nakryć miejsce swojego 
odosobnienia wykładziną, a następnie ustawić na niej wspomnia-
ną komodę. W każdym razie lokalny mistrz kamuflażu trafił już do 
zakładu karnego. Ma spędzić w nim prawie dwa lata.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

W drugiej połowie stycznia przy ulicy Długiej w Łojkach biega-
jący samopas pies pogryzł 53-letniego mężczyznę. Mieszkaniec 
wyszedł z domu, by wyprowadzić swojego czworonoga na spacer. 
Obrażenia były na tyle duże, że musiało interweniować pogoto-
wie. 

Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że właściciel agresyw-
nego zwierzęcia mieszka zaledwie kilka posesji dalej od miejsca, 
w którym doszło do zdarzenia. W ich opinii, największy problem 
stanowi podobno mieszkaniec Łojek, który notorycznie zostawia 
otwartą do swojej posesji bramę.

Sprawę pogryzienia 53-latka bada policja.
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RUSZAJĄ Z BUDOWĄ
WODOCIĄGU W PRZYBYŁOWIE

POLICJA ZLIKWIDOWAŁA 
NIELEGALNY BIZNES.
W GMINIE NIE MA JUŻ
AUTOMATÓW DO GIER

Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Mieszkańcy Przybyłowa do połowy tego roku mają mieć gotowy 
wodociąg.

Pod koniec ubiegłego roku urząd gminy rozstrzygnął postępowa-
nie przetargowe w sprawie tejże inwestycji. Wybudowanie prawie 
2,2 kilometra sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach 
pasa drogowego będzie sporo tańsze niż pierwotnie założono. 

W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel pół miliona złotych. 
Firma, której oferta okazała się być najlepszą w założonych kryte-
riach oceny ofert, zaproponowała za wykonanie założonych prac 
niecałe 299 tys. zł.

Policjanci zajmujący się walką z przestępczość gospodarczą we 
współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skar-
bowej zabezpieczyli w Kłomnicach jedenaście automatów do 
gier hazardowych. 

Jak informuje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Czę-
stochowie, stróże prawa pod nadzorem prokuratora prowadzą 
sprawę dotyczącą nielegalnego hazardu, do jakiego miało dojść 
w Kłomnicach. 

To tam funkcjonowały dwa salony, w których stały nielegalne au-
tomaty do gier hazardowych. Policjancie wspólnie z funkcjona-
riuszami Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli łącznie 
jedenaście takich urządzeń.

- Za posiadanie nielegalnego sprzętu umożliwiającego prowadze-
nie przestępczego procederu w lokalach gastronomicznych, han-
dlowych i usługowych, grożą surowe kary w wysokości nawet 100 
tys. zł od jednego automatu. Oprócz wysokiej grzywny, za orga-
nizowanie gier hazardowych można trafić do więzienia nawet na 
trzy lata - przekonuje biuro prasowe częstochowskiej komendy.

WICEMINISTER OD AKTYWÓW
PAŃSTWOWYCH ODWIEDZIŁ KŁOMNICE

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

8 stycznia do gminy zawitał Janusz Kowalski, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Podczas spotkania 
z jej władzami omówił między innymi kwestię zmian w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku. Wiceminister zadeklarował 
również swoje wsparcie dla realizacji rządowych inwestycji na 
rzecz tutejszego samorządu.

Wójt Piotr Juszczyk przedstawił gościowi szereg tematów, z któ-
rymi zmaga się jego administracja. Omówiono główne problemy 
związane z transportem publicznym w kontekście trudnej sytu-

acji finansowej częstochowskiego PKS-u. Poruszono także tema-
tykę związaną z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 
w gminie, jak i również sporo uwagi podczas spotkania zajęła też 
konieczność przebudowy DK91 i budowy obwodnicy Kłomnic.

- Poruszyliśmy szereg tematów dotyczących lokalnej problematy-
ki, a także omówiliśmy szczegóły potencjalnej współpracy, między 
innymi w zakresie możliwości pozyskiwania na rzecz gminy środ-
ków finansowych. Minister zadeklarował wolę konkretnej pomo-
cy. Każde takie spotkanie z przedstawicielami szczebla rządowego 
otwiera nowe perspektywy działania, dlatego cieszę się, że mieli-
śmy możliwość rozmowy - mówi wójt Piotr Juszczyk.

AZBEST ZALEGA NA DZIAŁCE? MOŻNA ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK O JEGO BEZPŁATNE USUNIĘCIE
Monika Wójcik, fot. Fotolia

Każdy, kto chciałby pozbyć się zalegającego na terenie swojej 
nieruchomości azbestu, będzie miał możliwość bezpłatnego usu-
nięcia niebezpiecznego minerału. Wystarczy w urzędzie gminy 
złożyć odpowiedni wniosek.

Zainteresowani możliwością bezpłatnego odbioru i unieszkodli-
wienia odpadów zawierających azbest mieszkańcy na złożenie 
wniosku mają czas do końca marca. W dokumencie, który można 
pobrać ze strony internetowej urzędu, trzeba wskazać jedynie ad-
res nieruchomości, jej numer ewidencyjny, a także określić rodzaj 
usuwanych wyrobów oraz ich ilość.

- We wniosku należy podać czy chodzi o płyty eternitowe, okła-
dziny ścian czy elementy zabudowy, jak na przykład balkonów lub 
ogrodzeń. Konieczne będzie również zaznaczenie źródła pocho-
dzenia wyrobu azbestowego - czy mamy do czynienia z budyn-
kiem mieszkalnym, gospodarczym lub innego przeznaczenia - wy-
jaśnia wójt Piotr Juszczyk.

Do wspomnianego dokumentu należy także dołączyć koloro-
we zdjęcie zgromadzonego na działce materiału, a same odpady 
uprzednio umieścić na palecie lub w torbie typu Big Bag.

Jak informują gminni urzędnicy, dofinansowaniem nie będą ob-
jęte koszty związane z demontażem pokryć azbestowych oraz 

zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Warunkiem re-
alizacji przez gminę zadania związanego z utylizacją elementów 
zawierających azbest będzie uzyskanie dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.
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POTRZEBA PIĘCIU MILIONÓW ZŁOTYCH NA
OPERACJĘ SERCA MAŁEGO MIESZKAŃCA KONAR

W KONIECPOLU STAWKI ZA ŚMIECI W OGÓLNEJ NORMIE.
JAK JEST W REGIONIE? 

Piotr Biernacki, fot. Archiwum prywatne rodziny

Aleksander Filipowski w październiku ubiegłego roku skończył 
dwa lata. Nie był to jednak dla niego i jego rodziców czas bez-
troskiego oraz radosnego dorastania, ale okres usłany nieustan-
nymi wizytami w szpitalach i walką o każdy kolejny dzień życia. 
A to z powodu bardzo ciężkiej wady serca, z którą chłopiec przy-
szedł na świat. Przed rodziną kolejne wyzwanie, by zdobyć nie-
bagatelną sumę 5 mln zł. Pieniądze są potrzebne, by przeprowa-
dzić skomplikowany zabieg w Stanach Zjednoczonych. Operację 
ostatniej szansy dla małego mieszkańca Konar.

Aleksander urodził się ze skrajną postacią tetralogii Fallota, atre-
zją tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym i krążeniem 
obocznym MAPCA’s. Od pierwszych chwil życia przebywał na 
oddziale intensywnej terapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach z powodu niewydolności płuc i serca. Spe-
cjalistyczne leczenie podtrzymywało pracę organów, jednakże nie 
uniknięto dramatycznej sytuacji. W dwudziestej ósmej dobie serce 
się zatrzymało. Panaceum była skomplikowana operacja. Kardio-
chirurdzy zdecydowali o odcięciu pnia tętnicy płucnej i przesz-
czepieniu dwóch gałęzi płucnych do aorty, aby zwiększyć ukrwie-
nie płuc.

– Operacja była niezwykle skomplikowana i po jej wykonaniu leka-
rze nie pozostawiali nam złudzeń. Oluś był w stanie krytycznym, 
w śpiączce farmakologicznej, tonął wręcz w kabelkach i rurkach, 
jego organizm był skrajnie niedotleniony, płuca nie chciały podjąć 
samodzielnie pracy. Czuwaliśmy przy jego łóżeczku dzień i noc, 
to był nasz świat, sens naszego istnienia. Modliliśmy się o cud! 
Nasza miłość rodziła się w cieniu niewyobrażalnego bólu, strachu 
i śmierci – relacjonują Dominika i Piotr Filipowscy, rodzice chłop-
ca.

Lekarze dawali Olkowi przed zabiegiem tylko 30 proc. szans na 
przeżycie operacji. Jego organizm podjął walkę i finalnie po trze-
ciej próbie odłączenia od aparatury serce podjęło samodzielną 

pracę. Po kolejnych niemal trzech miesiącach rekonwalescencji 
został wypisany do domu. To nie był jednak koniec problemów, 
bo nadciśnienie, które powstało w płucach, stwarzało kolejne za-
grożenie życia.

W kraju nie było specjalisty, który umiałby zaradzić pojawiającym 
się problemom. Co więcej, jedynym w Europie, który ma doświad-
czenie w leczeniu tak skomplikowanego schorzenia, był prof. Ca-
rotti ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie. Zaplanowany na ma-
rzec ubiegłego roku zabieg jednak się nie odbył.

– Niestety, przez pandemię została ona odwołana. To podziałało 
na naszą niekorzyść, gdyż zaczął zamykać się shunt w sercu. Ko-
nieczna była natychmiastowa operacja. Udało się ją przeprowa-
dzić 9 lipca, jednak na całkowitą korektę wady było już za późno. 
Okazało się, że przy takim skomplikowaniu wady, wcześniejszej 
ingerencji polskich kardiochirurgów i nadciśnieniu, które się już 
utrwaliło, nie jest on w stanie nic więcej zrobić. Dzięki operacji we 
Włoszech przez pewien czas jego serduszko będzie jakoś praco-
wać. Ile da radę, tego nikt nie wie. Już zaczynają mu sinieć usta, 
szybko się męczy podczas zabawy, nie ma siły biegać. Serce nie 
daje rady dotlenić organizmu, krew gęstnieje. Któregoś dnia może 
się po prostu udusić – mówią rodzice.

Pomimo niekorzystnego rozwoju sytuacji i wyczerpaniu możliwo-
ści leczenia na naszym kontynencie Dominika i Piotr Filipowscy 
się nie poddali. W rozpaczy napisali do dr. Franka Hanleya z Lucile 
Packard Children’s Hospital w Stanford, specjalisty od beznadziej-
nych przypadków z ośrodka, który jako jedyny na świecie operuje 
dzieci z nadciśnieniem płucnym.

– Napisał nam, że ma pomysł na zreperowanie serduszka Olusia. 
Dokona chirurgicznej rekonstrukcji maleńkich tętniczek płuc-
nych. To operacja ostatniej szansy! Jeśli do niej nie dojdzie, synek 
umrze na naszych oczach! To będzie już jego trzecia walka i mamy 
nadzieję, że ostatnia. Tym razem życie naszego jedynego dziecka 
zostało wycenione na kilka milionów złotych! Operacja musi się 
odbyć jak najszybciej, bo z każdym miesiącem szanse na jej po-

wodzenie są coraz mniejsze. Serce Olusia słabnie każdego dnia – 
apelują dramatycznie rodzice małego Aleksandra.

Ogromne koszty leczenia są wyzwaniem, którego rodzina nie jest 
w stanie udźwignąć. Sama operacja to wydatek prawie 1,2 mln do-
larów. Na portalach społecznościowych uruchomiono zbiórki i li-
cytacje dla Aleksandra. W akcje zbierania pieniędzy zaangażowali 
się mieszkańcy Konar i pozostałych miejscowości z terenu gminy 
Kłomnice. Miejscowa OSP uruchomiła 6 stycznia akcję #raze-
mdlaOlka, wykorzystującą ubiegłoroczny pomysł strażaków z Ga-
szyna #gaszynchallenge.

– Pomagaliśmy wtedy małemu Wojtusiowi walczącemu z SMA. 
Skala zbiórki przerosła oczekiwania i udało się pomóc Wojtkowi 
i wielu innym dzieciakom! Czas na drugie okrążenie internetu 
i pomoc dla kolejnych. Naszej pomocy potrzebuje mały, ale jakże 
silny mieszkaniec naszej wsi. Olek potrzebuje operacji serdusz-
ka, która jest bardzo kosztowna. Wierząc w moc internetu i dobre 
serca ludzi to czytających startujemy z dziesięcioma pompkami 
dla Olka – zachęcają druhowie z OSP Konary, nominując i zapra-
szając do wyzwania strażaków i instytucje nie tylko z regionu czę-
stochowskiego.

Odzew jest bardzo duży. Jak do tej pory zbiórki przyniosły kwotę 
około 620 tys. zł. Dostępne są one na portalu siepomaga.pl oraz 
mam-serce.org. Utworzono także grupę licytacyjną na facebook’u, 
z której cały zysk jest przekazywany na operację dla dwulatka.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Co jakiś czas do redakcji dzwonią mieszkańcy gminy Koniecpol, 
którzy podnoszą problem wysokości stawki za odpady na tere-
nie samorządu. I choć kwestię tę poruszaliśmy i wyjaśnialiśmy 
wielokrotnie na naszych łamach, postanowiliśmy przyjrzeć się 
sprawie ponownie. I to od strony tego, skąd się finalnie biorą 
stawki podatku, które do urzędu musi wnosić każdy z mieszkań-
ców. Przyjrzeliśmy się również wysokości opłat w ościennych 
samorządach.

O problemach w systemie gospodarki odpadami i coraz to wyż-
szych cen dla mieszkańców alarmuje wielu włodarzy, stowarzy-
szeń i związków branżowych. To tak naprawdę sprawa ogólno-
krajowa, wynikająca z ukształtowania przed niemal dwoma laty 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
którą sejm wprowadził w lipcu 2019 roku. Od tego momentu ceny 
rosną w całej Polsce, a główną przyczyną takiego stanu jest obo-
wiązek wywiązania się przez państwo z zobowiązań unijnych.

Zgodziliśmy się osiągnąć do 2025 roku poziom recyklingu od-
padów wynoszący 55 proc. Za niedotrzymanie celu grożą kary 
finansowe. Na poziomie unijnym dla Polski, a na krajowym – dla 
samorządów. Taryfy ulgowej w tym przypadku niestety nie ma, 
a konsekwencje nieosiągnięcia wskazanych poziomów są bardzo 
dotkliwe.

Jak podkreśla wielu specjalistów, najistotniejszym czynnikiem 
wpływającym na wzrosty są opłaty za korzystanie ze środowiska, 
w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. 
opłaty marszałkowskiej. Jej wysokość ustalana jest w drodze rzą-
dowego rozporządzenia i waloryzowana poprzez obwieszczenia 
ministra środowiska. Dochodzi tu jeszcze brak konkurencyjności 
firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
czy również wzrost ilości odpadów produkowanych przez samych 
mieszkańców, będący efektem zwiększonej konsumpcji.

To, jaką ostatecznie stawkę określą władze gmin, zależy także od 

szczelności systemu. Im więcej osób deklaruje i płaci, tym ogólny 
koszt całorocznego zagospodarowania odpadów rozkłada się na 
większą liczbę mieszkańców. System musi się bowiem bilansować, 
samorządy nie mogą na nim zarabiać, ani do niego dopłacać. Istot-
ne jest więc, by osoby faktycznie zamieszkujące dany samorząd 
zgłosiły akces do tego podatku. Aby po prostu mogło być taniej.

Oczywiste jest, że tak naprawdę skutki wspomnianych wyżej 
zmian i prawidłowego funkcjonowania systemu obciążają bezpo-
średnio obywateli i w sposób znaczący wpływają już na funkcjo-
nowanie gospodarstw domowych. Kolejne podwyżki spotykają się 
z niezadowoleniem i niezrozumieniem lokalnych społeczności. Jak 
jest na terenie gminy Koniecpol?

Docierające do nas sygnały też w pewien sposób to potwierdzają, 
aczkolwiek krótka analiza pokazuje, że w gminie są niższe lub bar-

dzo zbliżone stawki za śmieci do tych, które płacą mieszkańcy są-
siadujących samorządów. Istotny wpływ na to ma fakt, że w gmi-
nie funkcjonuje przedsiębiorstwo komunalne, które zajmuje się 
zagospodarowywaniem odpadów. To daje tak naprawdę dużą nie-
zależność od obecnych wahań na rynku odbioru odpadów i cen, 
które dyktują w przetargach firmy transportowe.

Obecna stawka obowiązuje od marca ubiegłego roku. Zgodnie 
z podjętą uchwałą w przypadku selektywnej zbiórki opłata wynosi 
19 zł miesięcznie od głowy, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje 
do pięciu osób. Powyżej tego progu trzeba na konto urzędu gminy 
przelać o 2 zł mniej od domownika. Ponadto należy wspomnieć 
o przewidzianych ulgach. Dla tych, którzy zadeklarują zagospo-
darowanie strumienia odpadów zielonych i będą we własnym za-
kresie je kompostować wprowadzono bonifikatę w wysokości 3 zł. 
Dla przykładu, jeżeli gospodarstwo domowe jest sześcioosobowe 
i kompostuje bioodpady, to za osobę trzeba uiścić tylko 14 zł od 
mieszkańca nieruchomości.

W sąsiednim Lelowie jest bardzo podobnie. Stawka podstawowa 
za odbiór odpadów segregowanych to 18 zł od osoby, a posiadanie 
kompostwonika daje możliwość 1 zł ulgi. W gminie Irządze w paź-
dzierniku ubiegłego roku tamtejsza rada gminy także podniosła 
opłatę do wysokości 19 zł.

W Seceminie nowe wysokości obowiązują od początku tego roku 
– 18 zł od mieszkańca co miesiąc, a jeśli do selektywnej zbiórki 
dochodzi kompostownik to jest 16,5 zł. Z kolei w Żytnie, w powie-
cie radomszczańskim, mieszkańcy od lipca 2020 roku za odpady 
komunalne segregowane płacą 23 zł od osoby. Ulga za komposto-
wanie wynosi 1 zł.

Wracając na teren powiatu częstochowskiego, na przykład w Ja-
nowie podstawowa stawka wynosi 23 zł od osoby i 1 zł ulgi za kom-
postowanie, w Przyrowie – 21 zł i 3 zł ulgi, a w Dąbrowie Zielonej 
- 28 zł miesięcznie od osoby, gdy na nieruchomości nie ma kom-
postownika, a 25 zł gdy ten się znajduje w gospodarstwie. To i tak 
mniej niż na przykład w gminie Włodowice, w powiecie zawier-
ciańskim. Tam za odpady segregowane mieszkańcy płacą 32,20 zł.



9W KONIECPOLU

PRAWIE 8,5 MILIONA ZŁOTYCH 
NA TEGOROCZNE INWESTYCJELOKALNYM JEDNOSTKOM OSP 

PRZEKAZANO DWA NOWE WOZY Piotr Biernacki

Pod koniec grudnia ubiegłego roku miejscy radni przyjęli 
uchwałę budżetową. Gmina na tegoroczne inwestycje zamierza 
przeznaczyć prawie 8,5 mln zł. Na co pójdą te pieniądze?

Dochody gminy mają wynieść łącznie ponad 49 mln zł, a zgodnie 
z przyjętymi założeniami wydatki mają być o 6 mln zł większe. 
Nie oznacza to jednak, że na pokrycie deficytu samorząd będzie 
się musiał posiłkować aż tak dużymi pożyczkami czy kredytami. 
W ubiegłych latach udało się bowiem sporo zaoszczędzić i to wła-
śnie środki z ponad 4 mln zł nadwyżki budżetowej będą stanowiły 
główne źródło pokrycia deficytu.

W multum zadań, które musi realizować każdy samorząd - jak 
oświata, pomoc społeczna czy zadbanie o bezpieczeństwo pu-
bliczne - i zabezpieczyć na nie pieniądze, do mieszkańców po-
szczególnych miejscowości równie mocno przemawiają zmiany, 
które zachodzą w ich najbliższym otoczeniu. A w tym przypadku 
władze Koniecpola zamierzają zainwestować w majątek gminy 
prawie 8,5 mln zł. Suma ta ma pozwolić na wykonanie szeregu in-
westycji, tych wieloletnich, ale i nowych zadań ujętych w budżecie 
jako jednoroczne.

Najwięcej, bo prawie połowę z planowanych do wydania pienię-
dzy, pójdzie na budowę kanalizacji i wodociągów. 2,8 mln zł zo-
stanie przeznaczone na dokończenie budowy sieci w dzielnicy 
Słowik. To w ramach kontynuacji pierwszego etapu budowy kana-
lizacji w Koniecpolu. Prawie 1,5 mln zł pochłonie tożsama inwesty-
cja w dzielnicy Magdasz. Na budowę wodociągów na ulicy Zamko-
wej i Mickiewicza w Koniecpolu zapisano 170 tys. zł, a za 20 tys. zł 
zmodernizowana będzie ta infrastruktura na obszarach wiejskich.

Sporo zostanie wydane także na lokalne drogi. Na przebudowę 
gminnych szlaków pójdzie ponad 2 mln zł. Kolejnymi 250 tys. zł 
władze samorządu dofinansują modernizację drogi powiatowej nr 
1092S na odcinku od miejscowości Kuźnica Grodziska do Rudniki 
Kolonia.

Jest ponadto bardzo prawdopodobne, że na terenie gminy po-
jawi się w tym roku kolejny samochód strażacki. Po niedawnym 
wzmocnieniu siły bojowej dwóch jednostek – OSP Koniecpol II 
i druhów ze Starego Koniecpola, na unowocześnienie floty zare-
zerwowano 250 tys. zł.

Niezwykle ważną pozycję w planie tegorocznych wydatków sta-
nowią również zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Na 
wdrożenie kompleksowego planu dla całej gminy przeznaczo-
no 20 tys. zł. Ponadto zapisano wydatki na termomodernizację 
obiektów publicznych – przedszkola nr 1 w Koniecpolu oraz hali 
sportowej. Na pierwszy z celów ponad 570 tys. zł, a drugi – 50 tys. 
zł. Dodatkowe 90 tys. zł w tym obszarze zainwestowane będzie 
w rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Są również wydatki z myślą o przyszłych zadaniach. Na pierwszy 
plan wysuwa się w szczególności budowa stadionu sportowego 
w Koniecpolu. Najpierw trzeba jednak przygotować dokumentację 
projektową, a jak oszacowano, ma to kosztować około 85 tys. zł.

W przyjaznym kreowaniu przestrzeni publicznej pomogą również 
środki w ramach funduszu soleckiego oraz inicjatyw lokalnych. 
Pośród tych pierwszych, o których wykonaniu zadecydowali sami 
mieszkańcy, nie brakuje zadań z zakresu doposażenia placów za-
baw, zadbaniu o estetykę wielu miejscowości, jak również zago-
spodarowanie i modernizację lokalnej infrastruktury wiejskiej na 
cele rekreacji, wypoczynku i kultury. Z grubsza będzie to koszto-
wać około 230 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Do dwóch gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej tra-
fiły zakupione przez gminę samochody ratowniczo-gaśnicze. 
Pierwszy otrzymali ochotnicy z OSP Koniecpol II, a kolejny dru-
howie ze Starego Koniecpola.

Samochody nie są nowe, ale w bardzo dobrym stanie technicz-
nym. Znacząco zwiększą mobilność jednostek, które od wielu lat 
walczyły z niedomagającym sprzętem. W oczywisty sposób pod-
niosą bezpieczeństwo mieszkańców i czas reakcji na zagrożenia.

- Jednostki bardzo potrzebowały tych samochodów. Ich zasoby 
bojowe pamiętały lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Dlatego 
bezwzględnie należało wymienić i kupić pojazdy. I to zrobiliśmy. 
Fundusze na zakup pochodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Dla gminy pozyskaliśmy 300 tys. zł, z czego zakupiliśmy dwa wozy 
- dla OSP Koniecpol II, a drugi dla OSP Stary Koniecpol. Już po-
święcone, więc mam nadzieję, że z Bożą pomocą będziemy rato-
wać zdrowie i życie ludzkie, kiedy tylko zajdą takie okoliczności 
- komentuje Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola.

Oficjalne przekazanie oraz poświęcenie najnowszych nabytków 
dla strażaków, o których wspomniał włodarz, odbyło się 10 i 24 
stycznia. Jako pierwsi ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy wprowa-
dzili do pododdziału druhowie z OSP Koniecpol II, natomiast dwa 
tygodnie później jego średni odpowiednik jednostka ze Starego 

Koniecpola. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli mi-
nisterstwa, częstochowskich parlamentarzystów oraz władz po-
wiatowych i samorządowych.

- Chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi, który okazał 
się wielkim poświęceniem, aby wygospodarować środki z budże-
tu. Dziękuję radnym i wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczy-
stość – podkreślił w okolicznościowym przemówieniu po celebra-
cji poświęcenia wozu prezes OSP Stary Koniecpol.

300 tys. zł przekazane gminie z resortu sprawiedliwości zabez-
pieczyło znaczącą większość wydatków przeznaczonych na zakup 
samochodów. Lokalny samorząd z własnego budżetu wyasygno-
wał tylko około 120 tys. zł.

- Ministerstwo Sprawiedliwości kilka lat temu zreformowało Fun-
dusz Sprawiedliwości. Te środki, zebrane od osób zobowiązanych 
przez sąd do wpłaty za różnie historie niezgodne z prawem, służą 
teraz ludziom. Bardzo się cieszę, że trafiły do Koniecpola. Strażacy 
ochotnicy są praktycznie zawsze pierwsi na miejscu zdarzeń i to 
jest bardzo ważne, że pracując społecznie, niosąc tę pomoc dru-
giemu człowiekowi, służą i chronią zdrowie oraz życie - podkre-
ślił w przemówieniu Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. - Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy się do 
tego przyczynili. Zarówno strukturom strażackim, prezesom jed-
nostek, jak i panu burmistrzowi oraz pani Monice Fajer, która była 
w ministerstwie i przekonywała, że tutaj te środki powinny trafić 
– dodał.

ZBIERAJĄ OPINIE O POTRZEBACH OBSZARU PARTNERSTWA. MIESZKAŃCY MOGĄ SIĘ WYPOWIEDZIEĆ
Piotr Biernacki, fot. Pixabay

W ubiegłym roku włodarze trzech sąsiadujących ze sobą samo-
rządów – Koniecpola, Lelowa oraz gminy Irządze podpisali poro-
zumienie mające stanowić pomost do podjęcia wspólnych dzia-
łań na rzecz dalszego rozwoju. Teraz konsultują z mieszkańcami 
kierunki dalszych działań.

Zakres współpracy obejmuje kilka obszarów. Pierwszy to rewi-
talizacja terenów zdegradowanych i przeznaczenie ich na cele 
inwestycyjne, które ma prowadzić do stworzenia nowych miejsc 
pracy. Gminy zamierzają też podejmować wspólne działania w za-
kresie infrastruktury drogowej oraz transportu zbiorowego, a tak-
że prowadzić zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczy-
mi poprzez rozwój turystyki i dydaktyki ekologicznej. Partnerzy 

duży nacisk zamierzają kłaść także na efektywność energetyczną 
i energooszczędność z wykorzystaniem OZE.

Kolejnym krokiem było uruchomienie internetowej ankiety dla 

mieszkańców, których opinie mają pozwolić lepiej dostosować 
politykę władz samorządowych do potrzeb, przede wszystkim 
w zakresie oferowanych usług publicznych.

- Przygotowujemy obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru 
Partnerstwa i będziemy się wspólnie starać o środki pomocowe, 
w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu 
poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. 
Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emi-
gracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów wła-
śnie z tym miejscem – podkreślają jednomyślnie i zachęcają do 
wzięcia udziału w konsultacjach włodarze partnerskich samorzą-
dów.

Linki do anonimowej ankiety udostępnione są w serwisach inter-
netowych gmin.
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W połowie grudnia ubiegłego roku Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozdał „Zie-
lone czeki”. Ta doroczna, przyznana już po raz dwudziesty siód-
my, nagroda jest uhonorowaniem tych osób i instytucji, które 
swoją działalnością oraz podjętymi inicjatywami wniosły szcze-
gólny wkład w ochronę środowiska. Patronat nad wydarzeniem 
sprawował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Tradycja przyznawania przez Fundusz „Zielonych Czeków” sięga 
1994 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy wręczono je z okazji 
Dnia Ziemi. Od tego czasu łączna wysokość puli nagród wyniosła 
ponad 2,5 mln zł. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się 
pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dzienni-
karze czy przedsiębiorcy.

W ostatniej edycji przyznano cztery czeki oraz pięć wyróżnień. 
Statuetki wręczono w trzech z pięciu kategorii – „Ekologiczna 
osobowość roku”, „Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Progra-
my i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. 
Bez nagród głównych pozostały w minionym roku dwie kategorie 
– „Ekogmina roku” i „Walka ze smogiem i niską emisją – najaktyw-
niejsza gmina roku”.

– W tej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulami-
nie, mamy nowe kategorie, nowe logo konkursu i statuetkę. Uzna-
liśmy, że nie tylko osoby fizyczne wyróżniają się w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska. Stąd „Zielone czeki” także dla gmin, 
przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – mówi Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Przewodniczącą kapituły konkursu była Izabela Domogała, czło-
nek Zarządu Województwa Śląskiego.

– Pandemia koronawirusa przewróciła nasze życie do góry noga-
mi. W dwóch kategoriach kapituła rekomendowała nieprzyznanie 
nagród. Uznaliśmy, że niestety zaangażowanie gmin jest jeszcze 
zbyt małe, a poza tym żadna ze zgłoszonych do konkursu nie wy-
różniała się na tle innych. Jedynie wyróżnienie otrzymała gmina 
Olsztyn, za jej ekologiczne działania – wyjaśniała przewodnicząca 
kapituły „Zielonych czeków”.

Ekologiczną osobowością roku został, nominowany przez Uni-
wersytet Śląski, Dariusz Tlałka z Kęt, który otrzymał „Zielony 
Czek” na 10 tys. zł. Jako „naukowiec nieprofesjonalny”, ale pasjonat 
przyrody wydał liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe 
w dziedzinie pteridologii – nauki o paprotnikach. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zainteresowania za-
owocowały między innymi odkryciami nowych stanowisk ga-
tunków, podaniem pierwszych notowań wystąpienia gatunków 
w Polsce, znalezieniem i udokumentowaniem nowego taksonu 
paproci. Jego zbiory wzbogaciły zielniki naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia otrzyma-
li Anna Tropper z Potępy, za głębokie zaangażowanie w ekologię 
i edukację ekologiczną dzieci i dorosłych oraz Daniel Kiełpiński 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

FUNDUSZ ROZDAŁ „ZIELONE CZEKI”. TO NAGRODY
ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE WSPIERAJĄ WALKĘ Z COVID-19

z Katowic, za opracowywanie autorskich programów warsztato-
wo-edukacyjnych mających na celu zmianę przyzwyczajeń i po-
szanowanie energii w trosce o środowisko.

Inwestycją proekologiczną roku uznano kompleksową termo-
modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt. 20 tys. zł 
otrzymało miasto Katowice. Realizacja projektu obejmowała 
modernizację systemu grzewczego, modernizację oświetlenia, 
wyposażenie obiektu w urządzenia do monitoringu i sterowania 
budynkiem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,2 mln zł. 
Wyróżnione zostało miasto Kalety za projekt „Utworzenie kale-
tańskiej pasieki edukacyjnej”.

Kolejny „Zielony czek” o wartości 20 tys. zł powędrował do psz-
czyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Piasku w kategorii 
„Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekolo-
gicznej”. Stowarzyszenie działa w zakresie edukacji ekologicznej, 
promując zdrowy i ekologiczny tryb życia, a także dbałość o śro-
dowisko naturalne. Zorganizowało akcję zbierania puszek i two-
rzyw sztucznych o zasięgu powiatowym, prowadzi eko ogród wa-
rzywny, wykonuje nasadzenia drzew i krzewów, prowadzi odzysk 

wody deszczowej i stworzyło również ogród sensoryczny. W eko-
logiczne działania stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani są 
również podopieczni z wielo-dysfunkcyjną niepełnosprawnością 
intelektualną, dla których jest to także forma zajęć rehabilitacyj-
no-terapeutycznych.

W powyższej kategorii, w związku z tym, że nie wyłoniono laure-
atów w kategorii „Ekogmina roku” oraz „Walka ze smogiem i ni-
ską emisją – najaktywniejsza gmina roku”, kapituła zaproponowała 
przyznanie jeszcze jednej nagrody. 20 tys. zł trafiło do Fundacji na 
Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Od ponad dwudziestu lat reali-
zuje ona liczne programy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. 
W pracach edukacyjnych wykorzystuje wysokiej jakości meryto-
rycznej wydawnictwa własne. Fundacja prowadzi systematyczny, 
profesjonalny monitoring zdrowotny narażenia dzieci na kontakt 
z ołowiem. Jej działania obejmują duże społeczności i wykraczają 
poza typowe ramy funkcjonowania NGO-sów. W ubiegłym roku 
działania fundacji objęły około 1350 dzieci. Ponadto za wdraża-
nie nowych standardów eksploatacji flot pojazdów służbowych 
mających na celu zmianę nawyków techniki jazdy kierowców 
w oparciu o zasady ecodrivingu, wyróżniono także Stowarzysze-
nie Ecodrive z Bielska-Białej.

Kolejna pula 6,7 mln zł trafi do szpitali z szesnastu wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, by wes-
przeć placówki w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19. 
W ubiegłym roku na ten cel fundusze przekazały 6,6 mln zł.

W 2020 każda z wojewódzkich instytucji przekazała wsparcie 
finansowe jednoimiennym szpitalom zakaźnym w swoim regio-
nie. Środki posłużyły sfinansowaniu zagospodarowania zużytych 
ubrań, które w swej pracy wykorzystują lekarze, ratownicy i per-
sonel medyczny podczas opieki nad chorymi zmagającymi się 

Piotr Biernacki z COVID-19. Pieniądze pozwoliły zorganizować zbiórkę, transport 
oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach 
zakaźnych.

- Musimy pamiętać, że odpady w postaci maseczek, przyłbic 
i kombinezonów ochronnych, z których korzystają medycy wy-
konujący codziennie ogromną pracę, opiekując się chorymi na 
COVID-19, muszą zostać zagospodarowane w bezpieczny sposób. 
Dlatego cieszy mnie wspólne zaangażowanie wojewódzkich fun-
duszy i fakt, że już po raz kolejny wesprą one finansowo szpitale 
w swoich regionach w tym zakresie – podkreśla minister klimatu 
i środowiska Michała Kurtyka.

Jak zadeklarował Marek Ryszka, wiceprzewodniczący Konwentu 
Prezesów Zarządów WFOŚiGW, regionalne oddziały aktywnie 
będą zaangażowane w proces walki z epidemią.

- Zaoferowany w ubiegłym roku przez WFOŚiGW mechanizm 
wsparcia walki z COVID-19 został pozytywnie przyjęty przez be-
neficjentów, dlatego wojewódzkie fundusze wyraziły gotowość 
dalszego finansowania przedsięwzięć także w tym roku. W 2021 
roku przeznaczą one łącznie 6,7 mln zł na działania związane 
z zagospodarowaniem zakaźnych odpadów medycznych w szpi-
talach w swoich regionach – zaznaczył.



Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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NOWE DZIAŁANIA NA FRONCIE WALKI 
ZE SMOGIEM. BĘDĄ EDUKOWAĆ PRZEZ 
APLIKACJĘ I PLATFORMĘ

ZESPÓŁ „ŚLĄSK”
DOFINANSOWANY 
PRZEZ FUNDUSZ

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęci-
nie otrzyma ponad 325 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Umowę w tej sprawie podpisali już udyrektor zespołu Zbi-
gniew Cierniak i Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW. 

Środki zostaną przeznaczone na prace przy zieleni w zabytko-
wym Zespole Pałacowo-Parkowym. Inwestycja ma zostać zreali-
zowana jeszcze w tym roku, a jej całkowity koszt to około 409 tys. 
zł. Z tego prawie 326 tys. zł zapewni Fundusz. Resztę, około 83 
tys. zł, zespół wyasygnuje z własnych środków. 

- O takie parki jak ten w Koszęcinie, posiadające wiekowy drze-
wostan, musimy zadbać szczególnie. To bardzo ważne z punktu 
widzenia ochrony przyrody. Nasza dotacja pozwoli między inny-
mi na pielęgnację, zakup i sadzenie nowych drzew, cięcia sani-
tarne usuwające suche, uszkodzone i chore pędy. W ramach tego 
zadania zaplanowana została również pielęgnacja trawników oraz 
czyszczenie rowów melioracyjnych przy przepustach pod alejka-
mi i przepustów – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

Położony w centrum Koszęcina Zespół Pałacowo-Parkowy, który 
jest siedzibą zespołu „Śląsk”, ma powierzchnię niemal 12,5 hekta-
ra. Wokół pałacu rozpościera się wpisany do rejestru zabytków 
i objęty ochroną konserwatorską 10-hektarowy park w stylu an-
gielskim. Znajduje się tam około dziewięćset drzew i krzewów, 
w tym wiele cennych gatunkowo. Można tam spotkać dęby szy-
pułkowe, klony, jesiony, buki, graby, lipy, buki, daglezje i platany. 
Na terenie parku znajduje się też jedenaście pomników przyrody. 
Największą grupę drzew stanowią te ponad stu- i dwustuletnie 
oraz starsze – tak zwany starodrzew, który podczas silnych wia-
trów jest narażony na zniszczenie.

- Jest to przestrzeń żywa, z wieloma zabytkowymi okazami, która 
wymaga szczególnej troski i, z biegiem czasu, kolejnych nakładów 
finansowych. Dlatego bardzo się cieszymy, że wraz z pozyskaniem 
wsparcia ze strony WFOŚiGW w Katowicach - za które jesteśmy 
bardzo wdzięczni - będziemy mogli zadbać o park na najwyższym 
poziomie. Dzięki wykonanym pracom nie tylko zadbamy o urodę 
parku, ale także o bezpieczeństwo naszych gości korzystających 
z pleneru wokół pałacu. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do 
minimalnego, rocznego wskaźnika stu pięćdziesięciu tysięcy od-
wiedzających nas podczas imprez plenerowych, koncertów, festi-
wali, warsztatów i wszelkich innych przedsięwzięć, które Zespół 
„Śląsk” realizuje w swojej pięknej siedzibie – mówi Zbigniew Cier-
niak, dyrektor zespołu.

Od czerwca 2014 roku w parku były wykonywane przede wszyst-
kim niezbędne bieżące prace przy zieleni zabytkowej. W 2019 
roku wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej wraz 
z projektem gospodarki zadrzewieniem i koncepcją nowych na-
sadzeń. Dokumentacja ta wskazała na pilną konieczność przepro-
wadzenia kolejnych specjalistycznych prac - pielęgnacji drzew, 
usunięcia drzew chorych, suchych i zagrażających bezpieczeń-
stwu, wykonania nowych nasadzeń oraz przesadzenia drzew ze 
względu na kolizyjność z innymi drzewami.

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy / WFOŚiGW w Katowicach

„Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” to kampania informa-
cyjno-edukacyjna realizowana w ramach projektu InfoSMOG-
-MED, której towarzyszy specjalna platforma oraz aplikacja na 
urządzenia mobilne. Jej celem jest zwiększenie świadomości 
mieszkańców regionu odnośnie negatywnego wpływu zanie-
czyszczonego powietrza na zdrowie człowieka, a także zachęca-
nie do poprawnych zachowań proekologicznych i prozdrowot-
nych.

- Już dzisiaj przygotowujemy nasz region do nieuchronnych 
zmian klimatu. Pracujemy nad analizą stopnia wykorzystania OZE 
i scenariuszami klimatycznymi, które pozwolą nam określić plan 
działań klimatycznych wymaganych do podjęcia w województwie 
śląskim w najbliższych latach. Chcemy oszczędzać wodę, energię 
oraz poprawiać jakość powietrza – mówiła podczas konferencji 
prasowej inicjującej projekt Izabela Domogała, członek Zarządu 
Województwa Śląskiego.

Kampania jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Ekologii Tere-
nów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskim Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu. Jej głównym założeniem jest walka ze 
stereotypami na temat smogu, a także przedstawienie mieszkań-
com regionu najskuteczniejszych sposobów walki z zanieczysz-
czeniami powietrza.

W swoim przekazie skupia się na czterech obszarach tematycz-
nych. Są to informacje na temat smogu i jego wpływu na zdrowie, 
sposoby na walkę z zanieczyszczeniami powietrza w domu, jak 
i na zewnątrz oraz informowaniu o inicjatywach władz wojewódz-
twa na rzecz poprawy jakości powietrza. Kampania ma przekonać 
mieszkańców regionu do tego, że ich udział i zaangażowanie są 
niezbędne, by poprawić jakość powietrza.

- Wierzymy, że aby można było realnie wpłynąć na poprawę jako-

Monika Wójcik, fot. Tomasz Żak/UMWS

ści powietrza, potrzeba wielu zróżnicowanych działań. Chcemy 
wykorzystać szansę, jaką daje nam rozpoczynająca się właśnie 
kampania, informować i edukować o wpływie zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie. Podejmowane inicjatywy pozwolą maksy-
malnie i efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe oraz 
doprowadzić do poprawy złej jakości powietrza, a w konsekwen-
cji ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu. A to najważniejszy 
cel – podkreślał z kolei Jakub Chełstowski, marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego.

Ambasadorem kampanii „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” 
został dr Tomasz Rożek. Zrealizuje on serię filmów, w których 
spojrzy na temat zanieczyszczeń powietrza z różnych perspek-
tyw. Wspomniane materiały dostarczą również praktycznych 
wskazówek na temat skutecznego ograniczania negatywnego 
wpływu smogu na zdrowie. Tomasz Rożek poprowadzi także we-
binarium z udziałem ekspertów oraz zaprosi mieszkańców woje-
wództwa śląskiego do wzięcia udziału w specjalnym, proekolo-
gicznym challenge’u w mediach społecznościowych.

W ramach projektu powstała aplikacja Śląskie SmogStop. Wraz 
z towarzyszącą kampanii platformą
opiera się ona na szczegółowych analizach medycznych ocenia-
jących ryzyko wystąpienia i zaostrzenia schorzeń nie tylko kar-
diologicznych, ale również diabetologicznych, pulmonologicz-
nych i pediatrycznych w zależności od poziomu zanieczyszczeń 
powietrza. Dzięki aplikacji mieszkańcy na bieżąco będą mogli 
śledzić jakość powietrza w regionie. Użytkownik otrzyma komu-
nikaty o jakości powietrza i spersonalizowane komunikaty zdro-
wotne. Korzystające z niej osoby mogą utworzyć profil nie tylko 
dla siebie, ale również dla osób starszych i dzieci.

Aplikację Śląskie SmogStop można pobrać ze sklepów Google 
Play oraz App Store.
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W NIEDZIELĘ ZNÓW ZAGRAŁA WIELKA 
ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W ALEKSANDRII.
TO JUŻ SIEDEMNASTA EDYCJA

WKRÓTCE WALENTYNKI.
Z TEJ OKAZJI GCKIR
ORGANIZUJE KONKURS 
PLASTYCZNY

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopi-
skach szykują konkurs, w ramach którego uczestnicy będą mu-
sieli przygotować projekt kartki walentynkowej. 

Inicjatywa adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych, a także dziecięcych zespołów plastycznych 
w instytucjach kultury czy świetlicach. Udział mogą wziąć w nim 
również wszelkiej maści amatorzy plastycy pod warunkiem, że 
nie zajmują się tą dziedziną zawodowo oraz członkowie klubów 
seniora czy kół gospodyń wiejskich.

- Konkurs ma za zadanie popularyzować plastyczną twórczość 
dzieci i młodzieży, rozwijać wyobraźnię w komponowaniu kart 
okolicznościowych, ale i przedstawić postać Św. Walentego 
w twórczości plastycznej jako patrona zakochanych oraz orę-
downika podczas ciężkich chorób. 
Celem naszego przedsięwzięcia jest również pokazanie „Walen-
tynki” jako symbolu przyjaźni i sympatii dla drugiego człowieka, 
a także uczczenie parafii Świętego Walentego w Konopiskach - 
wyjaśnia genezę pomysłu Olga Muc z GCKiR.

Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę w for-
macie A5 wykonaną w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Te 
zrealizowane z wykorzystaniem materiałów sypkich muszą być 
z kolei zabezpieczone, na przykład folią. Trzeba pamiętać też o jej 
opisaniu z podaniem niezbędnych danych, które pozwolą ziden-
tyfikować autora, jak i również załączyć kartę zgłoszenia.

- Brak załącznika do pracy będzie skutkował jej odrzuceniem - 
podkreślają organizatorzy konkursu.

Prace należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym jej 
zniszczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  
w Konopiskach. Wszelkie informacje na temat konkursu udziela-
ne są pod numerami telefonu 34 344 19 33 oraz 603 532 546.    

Termin dostarczania prac mija 9 lutego. Trzy dni później plano-
wane jest otwarcie wystawy pokonkursowej nagrodzonych prac, 
a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 lutego.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

31 stycznia odbył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Podczas tegorocznej zbiórki zbierano środki dla od-
działów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy.

Jak co roku, w to charytatywne przedsięwzięcie, włączyli się tak-
że mieszkańcy gminy Konopiska. Tym razem jednak, ze względu 
na trwające obostrzenia sanitarne, tegoroczna edycja siłą rzeczy 
przybrała inny charakter.

- W bieżącym roku przenieśliśmy się do internetu, gdzie licyto-

Monika Wójcik, fot. Łukasz Widziszowski wano przedmioty przekazane przez darczyńców oraz sztab głów-
ny WOŚP - informuje Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury 
i Promocji w Konopiskach.

Każdy mógł wziąć udział w licytacjach, które na bieżąco o nowe 
przedmioty uzupełniali pracownicy GCKiR. Można było również 
dokonywać bezpośrednich wpłat do eSkarbonki Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Hutkach. Osoby, które wolały tradycyjną 
formułę i chciały wrzucić pieniądze do puszki, mogły to uczynić 
choćby w jednym z marketów w centrum Konopisk.

- Podczas niedzielnego finału na terenie naszej gminy kwestowali 
także uczniowie oraz absolwenci naszych szkół - dodaje Muc.

Odbywający się pod patronatem starosty częstochowskiego, 
wójta gminy oraz rady rodziców ze szkoły w Aleksandrii prze-
gląd w tym sezonie odbędzie się w innej formule.

Wydarzenie ma dwa cele. Przede wszystkim chodzi w nim 
o wzbogacenie repertuaru uczniów o mniej znane utwory zwią-
zane ze świętami, a także wyłowienie najzdolniejszych osób oraz 
umożliwienie im prezentacji walorów głosowych. Ze względu na 
trwające obostrzenia sanitarne jego siedemnasta odsłona będzie 
miała odmienny charakter niż dotychczas.

Przegląd przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz tych starszych, w przedziale od siódmego do piętnastego 
roku życia. Każda z placówek z terenu gminy może zaproponować 
dwóch wykonawców, którzy będą musieli zaprezentować a cap-
pella jedną tradycyjną polską kolędę lub pastorałkę. Co ważne, 
w czasie nieprzekraczającym trzy minuty. Organizator dopuszcza 
możliwość ewentualnego ograniczenia się do trzech zwrotek.

Monika Wójcik
Prezentacja powinna być nagrana w jednym z najpopularniej-
szych formatów wideo, bez montażu, jako całość. Zgłoszenia wy-
pełnione na podstawie formularza, który można znaleźć na stro-
nie urzędu gminy, wraz z nagraniem lub linkiem transferowym 
trzeba wysłać na adres mailowy: sp-aleksandria@o2.pl najpóźniej 
do 6 lutego do godz. 15.

Komisja konkursowa oceni wykonawców pod względem popraw-
ności wykonania linii melodyczno-rytmicznej, intonacji i inter-
pretacji oraz doboru repertuaru. Utwory z podkładem instru-
mentalnym, a także świeckie pieśni świąteczne nie będą brane 
pod uwagę. Podobnie ocenie nie będzie podlegał materiał wideo 
z montażem.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej zspaleksan-
dria.pl po 12 lutym. Laureaci, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach, otrzymają cenne upominki rze-
czowe. Każdy wykonawca wraz z osobą przygotowującą do prze-
glądu dostanie z kolei pamiątkowy dyplom.

BĘDĄ UCZYĆ TAŃCA NOWO-
CZESNEGO I JAZZ’OWEGO

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach w ramach 
działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bejbi” poszuku-
je dzieci i młodzież z doświadczeniem tanecznym.

W pierwszej grupie chodzi o uczestnictwo w zajęciach z tańca 
jazz’owego. Organizatorzy liczą na zgłoszenia osób z umiejętno-
ściami na średnio zaawansowanym poziomie, w wieku od 11 do 15 
roku życia.

- 4 lutego pomiędzy godz. 18, a 19.30 w sali bufetowej hali sporto-
wej w Konopiskach odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych 
- informuje Olga Muc z GCKiR.

Dzień później planowany jest nabór do sekcji tańca nowoczesne-
go. Tu z kolei preferowane będą dzieci w przedziale wiekowym 
8-12 lat. Tym razem spotkanie odbędzie się w sali lustrzanej hali 
sportowej pomiędzy godz. 18, a 19. 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 
34 344 19 33.

Monika Wójcik
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DZIĘKI OZE KILKANAŚCIE 
GMINNYCH OBIEKTÓW 
MA EKOLOGICZNY PRĄD

ZAADAPTOWANO BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY. 
TERAZ BĘDZIE SŁUŻYŁ SENIOROM

Pod koniec ubiegłego roku zakończyła się budowa instalacji wy-
korzystującej odnawialne źródła energii w budynkach użytecz-
ności publicznej. 

Całkowita wartość inwestycji sięgnęła 1,1 mln zł z czego 870 tys. 
zł stanowiło zewnętrze finansowanie. Pozyskana z odnawialnych 
źródeł energia wykorzystywana jest na własne potrzeby obiektów 
użyteczności publicznej. 

Chodzi o Wiejski Dom Kultury i Sportu w Turzynie, świetlice 
wiejskie w Lgocie Błotnej oraz w Staromieściu czy hydrofornii 
w Mełchowie i Lelowie. Zielona energia płynie także do lelowskiej 
oczyszczalni ścieków, tamtejszego GOK-u, hali sportowej, zespo-
łu szkolno-przedszkolnego, biblioteki, jak i urzędu gminy.

- Łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych wynosi bli-
sko 200 kWp, natomiast pomp ciepła 55 kW - informują miejscowi 
urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

GMINNA FLOTA STRAŻACKA POWIĘKSZYŁA SIĘ O NOWY SAMOCHÓD

W garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Lelów II Zbyczyce w po-
łowie grudnia ubiegłego roku zaparkował nowy gminny nabytek 
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki volvo.

Zakup sprzętu stał się możliwy dzięki pozyskanym środkom 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz z własnych gminy Lelów. Kosztował niemal 780 
tys. zł. 

Volvo FL280 z napędem na cztery koła zostało zabudowane przez 
firmę Bocar. Jest kompletnie wyposażone. Oprócz oczywiście 
aparatury gaśniczej doposażono go także w sprzęt burzący, ze-
staw narzędzi hydraulicznych firmy Homatro, podpory stabilizu-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów jące, piły spalinowe do cięcia stali, betonu i drewna, torbę PSP R-1 
i deskę ortopedyczną, pompy pływajcie oraz szlamowe, a także 
agregat prądotwórczy. 

Druhowie odebrali wóz 15 grudnia z siedziby producenta. Przed 
lokalną remizą przywitany został przez miejscowych strażaków 
z jednostki, mieszkańców, władze samorządowe oraz przedstawi-
cieli parlamentarzystów. W pododdziale bojowym nabytek zastą-
pił użytkowane do tej pory volvo FL280 nieco starszej generacji, 
które zostało przekazane jednostce OSP w Nakle.

- Nowy wóz strażacki jeszcze bardziej usprawni pracę strażaków 
z jednostki OSP Lelów II Zbyczyce będącej w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym oraz zwiększy gwarancję bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy Lelów – podkreśla Krzysztof Molenda, 
wójt gminy Lelów.

POZYSKANE 400 TYSIĘCY 
WSPOMOŻE MODERNIZACJĘ 
BUDYNKU W PODLESIU

W grudniu ubiegłego roku ogłoszone zostały wyniki drugiej 
tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Lelów 
otrzyma z niego 400 tys. zł na remont budynku świetlicy wiej-
skiej w Podlesiu.

RFIL jest działaniem mającym pobudzić lokalne inwestycje 
i zniwelować zagrożenie stagnacji rozwoju jednostek samorzą-
dowych. Zgodnie z intencją pomysłodawców, ma być ważnym 
instrumentem walki z ekonomicznymi skutkami pandemii CO-
VID-19. Pieniądze antykryzysowe można wykorzystać na wspar-
cie wydatków w publiczny majątek, jak chociażby remonty szkół 
i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłob-
ków czy drogi.

Z funduszu covidowego już latem ubiegłego roku do wszyst-
kich gmin i powiatów w Polsce trafiło 6 mld zł. Przyznane kwoty 
wsparcia były z góry określone, wynikały z relacji wydatków ma-
jątkowych i zamożności poszczególnych jednostek administra-
cyjnych. W ramach pierwszej transzy Lelów otrzymał ponad 900 
tys. zł.

Druga edycja miała już wyłącznie charakter wnioskowy. Została 
rozdysponowana w trybie konkursowym. Na złożenie odpowied-
nich aplikacji przewidujących realizację skonkretyzowanych za-
dań samorządy miały czas do końca września 2020 roku. Ogło-
szona w grudniu lista do dofinansowania przyniosła kolejne dobre 
rozstrzygniecie dla samorządu. To 400 tys. zł, które miejscowe 
władze chcą przeznaczyć na remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Podlesiu.

- Zadanie to obejmuje przebudowę części użytkowej poddasza 
pod biura i sale dla stowarzyszenia, koła gospodyń i gminnej bi-
blioteki publicznej. Na piętrze również powstaną nowe toalety. 
Inwestycja realizowana będzie w najbliższych dwóch latach – 
podkreślają urzędnicy z Lelowa.

Piotr Biernacki

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z rządowego progra-
mu, w jednej z miejscowości na terenie gminy powstał Dzienny 
Dom Senior+. Swoje miejsce dziennej opieki znajdzie tam kilku-
nastu mieszkańców. 

Stworzenie placówki możliwe było dzięki przeprowadzonej ada-
ptacji byłej szkoły podstawowej w Drochlinie. W ramach prze-
budowy wykonano szereg robót budowlanych, położono nową 
instalację elektryczną i sanitarną oraz gruntownie wyposażono 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów obiekt. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina otrzymała z bu-
dżetu państwa 300 tys. zł. Wkład własny samorządu sięgnął pra-
wie 0,5 mln zł.

Dom zapewni pomoc osobom nieaktywnym zawodowo powyżej 
sześćdziesiątego roku życia. Placówka da wsparcie w postaci spo-
łecznej aktywizacji seniorów, opieki zdrowotnej oraz edukacyjnej, 
kulturalnej i rekreacyjnej działalności. Będę mogli korzystać z po-
koju szkoleń, wypoczynkowego czy pomieszczenia klubowego. 
Zadbano również o miejsce do kinezyterapii, kuchnię, jadalnię, 
pokój pielęgniarki, szatnię, windę oraz toalety.



PRAWIE DWA TYSIĄCE LAMP OŚWIETLI 74 KILOMETRY DRÓG. 
RUSZA INWESTYCJA WARTA PONAD 22 MILIONY

UMOWA PODPISANA. SZKOŁĘ W MOKREJ W KOŃCU CZEKA 
GRUNTOWNA MODERNIZACJA
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Piotr Biernacki, fot. Google Maps

Po fiasku pierwszego przetargu, który władze gminy musiały 
unieważnić, drugi przyniósł już oczekiwane wyłonienie wyko-
nawcy. Została nim firma z Olesna, która zobowiązała się wyko-
nać prace z niecałe 1,9 mln zł.

Samo podpisanie umowy z przedsiębiorstwem miało miejsce 
8 stycznia. Od tego czasu biegnie także termin na ukończenie za-
dania, który przewidziano na koniec września.

– Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mo-
krej jest jednym z elementów większego projektu unijnego, któ-
ry nasza gmina realizuje w partnerstwie z gminą Przystajń. Na 
poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych 
uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości przeszło 
2,3 mln zł. Gmina Miedźno jest liderem tego projektu. Odpowia-
damy tym samym za przeprowadzenie procedur przetargowych 
i jego rozliczenie – podkreśla wójt Piotr Derejczyk. 

Wspomniane przez włodarza zadanie na terenie partnerskiego 
samorządu obejmowało termomodernizacje dwóch remizo-świe-
tlic – w Podłężu Szlacheckim oraz miejscowości Ługi-Radły. Zo-
stały one ukończone już w pierwszej połowie grudnia minionego 
roku. Prace kosztowały 595 tys. zł, z czego środki unijne pokryły 
506 tys. zł.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Miedźno

14 stycznia wójt Miedźna i przedstawiciel spółki IZIM podpisali 
umowę na unowocześnienie i rozbudowę lokalnej infrastruk-
tury oświetleniowej. W ciągu dwóch lat na terenie gminy po-
wstanie blisko 1,9 tys. opraw LED, które oświetlą 74 kilometry 
okolicznych dróg. Warty prawie 22,4 mln zł kontrakt to najwięk-
sza samorządowa inwestycja w obszarze oświetlenia, jaka reali-
zowana będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zawarta pomiędzy gminą, a należącą do funduszu BaltCap spółką 
IZIM umowa obejmuje nie tylko budowę nowych punktów oświe-
tleniowych, ale i wymianę wszystkich już istniejących. W ramach 
zamówienia wykonawca odpowiadać będzie za cały projekt, jego 
finansowanie, jak i również eksploatację oraz utrzymanie przez 
osiem lat całej infrastruktury oświetleniowej. To nie wszystko, 
bowiem w ramach wykonywanych prac trzynaście gminnych bu-
dynków zostanie połączonych światłowodem.

Nowoczesna infrastruktura ma pokryć nie tylko Miedźno, ale 
i pozostałe miejscowości należące do gminy. Energooszczędne 
oświetlenie zostanie zainstalowane między innymi w Borowej, 
Władysławowie, Izbiskach, Kołaczkowicach, Mokrej, Ostrowach 
nad Okszą czy Wapienniku, a także przy wszystkich głównych 
drogach na terenie samorządu.

- Dla naszej gminy ten projekt jest z pewnością jedną w ważniej-
szych inwestycji ostatnich lat. W ciągu dwóch lat liczba punktów 
oświetlenia wzrośnie praktycznie trzykrotnie. Kluczowe jest rów-
nież dla nas to, że nowoczesne oświetlenie pokryje całą gminną 
infrastrukturę drogową. Nie tylko wpłynie to pozytywnie na bez-
pieczeństwo, ale i również na jakość życia mieszkańców - mówi 
wójt Piotr Derejczyk. - Drugim istotnym elementem jest energo-
oszczędność wynikająca z zastosowania opraw LED. Dzięki temu, 
mimo tak znacznej rozbudowy infrastruktury, nie będziemy po-
nosić wyższych kosztów zużycia energii w porównaniu z obec-
nym. Jest to więc również istotna inwestycja pod kątem dbania 
o środowisko naturalne - dodaje włodarz.

Jak podkreśla Derejczyk, tempo realizacji tak dużej inwestycji 
okazało się realne jedynie w formule partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Nie byłoby to możliwe gdyby gmina chciała finansować 
wspomniane zadanie w oparciu o tradycyjny model z wykorzy-
staniem środków własnych oraz podpierając się kredytem.

- Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego może efektywnie 
służyć zarówno zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, jak i realiza-
cji celów polityki publicznej oraz rozwijaniu działalności bizneso-

wej - argumentuje z kolei Rafał Cieślak, który kierował zespołem 
gminnych doradców zanim doszło do zawarcia kontraktu. - Wra-
żenie z pewnością robi skala projektu. To bez dwóch zdań naj-
większa obecnie tego typu inwestycja w kraju. Szczerze liczę, że 
Miedźno będzie stanowić przykład i zachętę dla kolejnych jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz firm do dalszego rozwijania 
współpracy w formule PPP. Przykład Miedźna pokazuje, że jest to 
idealne rozwiązanie również dla mniejszych gmin czy miejscowo-
ści. To jest platforma dająca obopólne, namacalne i trwałe korzy-
ści - komentuje mecenas.

Jakie doświadczenie na tym polu ma spółka IZIM, która zrealizuje 
ten projekt? To wyspecjalizowany podmiot, należący do funduszu 
BaltCap Infrastructure Fund. Fundusz specjalizuje się w pomocy 
jednostkom sektora publicznego w przygotowaniu, sfinansowa-
niu i wdrażaniu złożonych zadań inwestycyjnych. Głównie tych 
związanych z infrastrukturą publiczną i w szczególności w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego. BaltCap to wiodący 

w krajach bałtyckich inwestor private equity, który na przestrzeni 
ostatniego ćwierćwiecza zrealizował ponad siedemdziesiąt inwe-
stycji. Wśród jego udziałowców są Europejski Bank Inwestycyjny, 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz wiodące skandynaw-
skie fundusze emerytalne.

- Spółka IZIM i fundusz BaltCap mają coraz bogatsze doświad-
czenie w realizacji inwestycji publicznych w Polsce. Realizację 
tak dużego projektu w obszarze oświetlenia ulicznego jest po-
twierdzeniem, że IZIM oferuje rozwiązania dla różnego rodza-
ju jednostek samorządu oraz jest wyrazem uznania dla naszych 
dotychczasowych dokonań, również w formule PPP. Dziękujemy 
za obdarzenie nas zaufaniem. Projekt w gminie Miedźno pozwoli 
nam pokazać pełnię potencjału i umiejętności naszego zespołu. 
Nasze doświadczenie oraz współpraca z wiodącymi dostawcami 
pozwolą nam spełnić wymagania i oczekiwania mieszańców gmi-
ny - przekonuje Maciej Kopański, członek zarządu IZIM i dyrektor 
inwestycyjny Baltcap Infrastructure Fund.

Na kolejną część projektu, obejmującą właśnie kompleksową mo-
dernizację szkoły w Mokrej, w budżecie lokalnego samorządu za-
bezpieczono równo 2 mln zł. Pojawią się więc spore oszczędno-
ści, gdyż w przetargu spółka z Olesna wyceniła prace na niecałe 
1,9 mln zł. 

– Cena ta obejmie w szczególności docieplenie przegród, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania i wymianę źródeł ciepła na kotły opalane 

biomasą. Zostanie zamontowane także energooszczędne oświe-
tlenie oraz panele fotowoltaiczne. Budynek zyska nowoczesną 
elewację, której uzupełnieniem będą również automatyczne role-
ty zewnętrzne. Podniosą one komfort nauczania, w szczególno-
ści w zakresie coraz powszechniejszego wykorzystania urządzeń 
multimedialnych. Dodatkowe prace budowlane dotyczą remon-
tu schodów, malowania pomieszczeń czy wykonania rozdzielnic 
oraz oświetlenia awaryjnego – zaznacza Derejczyk.
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Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Miedźno

W pierwszej połowie 2022 roku ma zakończyć się przebudowa 
budynku byłej szkoły w Izbiskach. W nowej przestrzeni powsta-
nie świetlica wiejska oraz dwa mieszkania, a sam obiekt ma być 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przetarg na to zadanie urzędnicy z Miedźna ogłosili już w grudniu 
ubiegłego roku. W założonym terminie wpłynęły cztery oferty od 
zainteresowanych zleceniem wykonawców. Gmina Miedźno na 
sfinansowanie przedsięwzięcia zarezerwowała 840 tys. zł. 

Prace budowlane będą miały kompleksowy charakter. Na parterze 
przewidywana jest duża sala świetlicowa, zaplecze, magazyn na 
stroje ludowe i rekwizyty, spiżarnia czy doposażona w niezbędny 
sprzęt kuchnia. W projekcie zadbano także o nowe sanitariaty. 
Piętro przeznaczono natomiast na dwa mieszkania.

- Rozbudowane zostaną klatki schodowe, wzmocnione będą 
stropy i wymieniony dach. Podobnie jak wszystkie instalacje we-
wnętrzne. Budynek ponadto zostanie docieplony wełną mineral-
ną oraz styropianem. Zyska nowoczesną elewację, a jego ogólny 
wygląd dopełnią nowe okna i drzwi zewnętrzne, wiatrołap oraz 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowane zo-
stanie ponadto przylegające do niego otoczenie. Finalnie ma po-
wstać budynek o łącznej powierzchni użytkowej prawie 380 m² 
– informują gminni urzędnicy.
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Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie

Prawie 12 mln zł trafi w tym roku na realizację szeregu prac 
związanych z lokalną infrastrukturą. To już tradycyjnie około 
20 proc. całości wydatków budżetowych. Część zadań, w ramach 
funduszu sołeckiego, wskazali sami mieszkańcy.

Jednogłośnie przyjęty przez radnych pod koniec grudnia ubiegłe-
go roku budżet gminy, zakłada zarówno kontynuację rozpoczę-
tych projektów, jak i wdrożenie szeregu nowych. Czego więc ze 
strony władz gminy w tym aspekcie mogą spodziewać się miesz-
kańcy w 2021 roku?

Między innymi dalej prowadzona będzie rozbudowa zlokalizo-
wanej w Jaskrowie oczyszczalni ścieków czy mieszczącego się 
w Mstowie ośrodka zdrowia. W bieżącym roku kontynuowana 
będzie także przebudowa drogi powiatowej Srocko-Gąszczyk-
-Siedlec.

Stałe punkty budżetu zakładają dobudowę odcinków oświetleń 
ulicznych na terenie gminy, wykonanie nowych wiat przystanko-
wych oraz remonty placów zabaw i zakup nowych urządzeń za-
bawowych. Jak przekonują samorządowcy, cały czas realizowany 
będzie też program gospodarki niskoemisyjnej, dzięki któremu 
można otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologicz-
ne.

W kontekście nowych propozycji pojawia się budowa garaży dla 
mstowskiej OSP, przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni 
wraz z odwodnieniem czy remizy w Srocku. Na termomoderni-
zację mogą liczyć szkoły w Krasicach i Zawadzie, oraz budynek 
remizy w drugiej z wymienionych miejscowości.

Ulicę Kwiatową w Wancerzowie czeka przebudowa wraz z wyko-
naniem odwodnienia. Z kolei w kilku sołectwach planowane są 
remonty nawierzchni bitumicznych. W Małusach Małych ruszy 
wkrótce budowa chodnika wzdłuż gminnej drogi, a w Mstowie 
- tuż nad Wartą - powstanie kładka dla pieszych i rowerzystów.

W tegorocznym budżecie pojawiły się również pozycje związa-
ne z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę 
ulic Pszczelej w Jaskrowie, Równoległej w Mokrzeszy czy drogi 
transportu rolnego na odcinku Brzyszów-Gąszczyk. Podobne-
go opracowania doczeka się także budowa chodnika przy ulicy 
Cmentarnej w Krasicach.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie powstało małe studio 
nagrań. Pomieszczenie, które na użytek lokalnych artystów za-
adaptowali jego pracownicy, charakteryzuje przede wszystkim 
profesjonalna akustyka.

Kierownictwo mstowskiego GOK-u oprócz wymuszonych przez 
pandemię spotkań online oraz filmów instruktażowych w ramach 
zajęć plastycznych, postawiło w ostatnim czasie również na reali-
zację nagrań dźwiękowych.

- Aby sprawnie realizować tego typu przedsięwzięcia potrzeb-
ne było odpowiednio zaadaptowane akustycznie pomieszczenie. 
Stąd podjęto decyzję o stworzeniu małego studia nagrań na miej-
scu - wyjaśnia ideę Krzysztof Drynda, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Mstowie.

Za lokalizację posłużył niewielki magazyn mieszczący się obok sali 
muzycznej wspomnianej placówki. Projektem adaptacji akustycz-
nej pomieszczenia zajął się Krzysztof Drynda. Z kolei w realizacji 
całej koncepcji wsparł go Artur Śpiewak, instruktor plastyki. Pa-
nowie wykorzystali różnej grubości gąbki oraz panele akustyczne. 
Prace trwały blisko półtora miesiąca.

W pomieszczeniu zamontowano podwieszane panele tłumiące, 
co siłą rzeczy wymusiło obniżenie sufitu. Dodatkowo przygoto-
wano dwa przenośne ekrany akustyczne, które można stosować 
w zależności od sytuacji oraz ilości osób nagrywających w tym 
samym czasie. Maksymalnie zadbano także o całkowite zniwelo-
wanie dochodzących z zewnątrz odgłosów. 

- Tak przygotowane miejsce posiada nie tylko nowoczesny wy-

Część zadań, które doczekają się realizacji w najbliższych mie-
siącach wskazali również sami mieszkańcy w ramach funduszu 
sołeckiego. Chodzi między innymi o montaż paneli fotowolta-
icznych na budynku OSP w Mokrzeszy, ogrodzenia terenu przy 
zespole szkół w Jaskrowie czy remont remizy w Kobyłczycach. 
Mieszkańcy tej ostatniej miejscowości mogą liczyć też na zago-
spodarowanie należących do gminy terenów zielonych. Podobnie 
zresztą jak społeczność Małus Wielkich oraz Wancerzowa. Z fun-
duszu sołeckiego pokryty zostanie zakup domku drewnianego 
w Kuśmierkach.

- Gdy patrzymy na budżet widzimy w nim tylko liczby oznaczają-
ce kwoty dochodów i wydatków, ale za tymi liczbami kryje się coś 
więcej – plan działania, zestaw zadań do wykonania, który będzie 
można zrealizować dzięki zaplanowanym w budżecie środkom - 

NA TEGOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE PÓJDZIE JEDNA 
PIĄTA BUDŻETU

LOKALNI ANIMATORZY KULTURY STWORZYLI WŁASNE STUDIO

mówił omawiając założenia projektu budżetu podczas ostatniej 
sesji w ubiegłym roku wójt Tomasz Gęsiarz.

Jak przekonywał włodarz, wraz ze współpracownikami konse-
kwentnie i w miarę posiadanych środków realizuje założony plan 
mający na celu szerokopłaszczyznowy rozwój gminy. 

- Jeśli pomysły są ciekawe i pożyteczne dla poszczególnych miej-
scowości, to je realizujemy. Po kolei, według skali ważności. Rok 
2021 powinien być dobrym rokiem do inwestowania. Tak wypo-
wiadają się fachowcy, tak też wynika z obserwacji rynku. Dobre 
ceny na przetargach, duża konkurencja i liczba firm startujących 
powodują, że można po prostu zrobić więcej i taniej. A jak będzie 
faktycznie i czy pandemia nie będzie miała wpływu na te progno-
zy? Za rok się okaże - dodawał samorządowiec.

całokształt działań muzycznych będzie miała sama lokalizacja, 
czyli komfort nagrywania u siebie, na miejscu. Określony dzień 
lub godzinę można też z łatwością dopasować do oczekiwań na-
grywającego - dodaje.

gląd, ale jest przede wszystkim znakomicie wygłuszone. Nagry-
wany głos lub instrument nie będzie posiadał niepożądanych 
rezonansów, a tym samym jakość realizowanych nagrań będzie 
wysoka - podkreśla dyrektor Drynda. - Niebagatelny wpływ na 
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Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

W połowie stycznia w Mstowie odbyły się trzy turnieje elimina-
cyjne, które miały na celu wyłonić sześć najlepszych zespołów 
z rocznika 2010 i młodszych. Zwycięzcy będą teraz rywalizować 
o przepustkę do półfinału halowego turnieju Interhall, w któ-
rym zmierzą się o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej.

Do zmagań przystąpiło piętnaście zespołów. Pierwszy turniej 
eliminacyjny wygrali zawodnicy GLKS Gminie Kłomnice. Kolejne 
miejsce zajęła drużyna Płomienia Częstochowa. W drugich roz-
grywkach zawody toczyły się pod dyktando Ajaksu Częstochowa 
i Skry Częstochowa. Dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu, 
najwyższą lokatą mógł pochwalić się pierwszy ze wspomnianych 
klubów. W ostatnim turnieju eliminacyjnym w bezpośrednim po-
jedynku Sokół Wręczyca Wielka pokonał Lot Konopiska stosun-
kiem goli 2:1 co też przełożyło się w finalnym rozrachunku na 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Koniec roku przyniósł zwieńczenie trwającej ponad trzy lata 
inwestycji. Czteroetapowe przedsięwzięcie realizowane było 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przy finanso-
wym udziale gminy.

Dwukilometrowy odcinek chodnika wykonanego z kostki bruko-
wej biegnie przez całe Kobyłczyce. W ramach inwestycji, z wy-
korzystaniem kanalizacji deszczowej, wykonane zostało również 
odwodnienie istniejącej drogi. 

Wartość całego zadania sięgnęła bez mała 700 tys. zł. Połowę tej 
kwoty przekazało ze swojego budżetu częstochowskie starostwo, 
a drugą gmina. 280 tys. zł z puli, która leżała po stronie lokalnego 
samorządu, jej władze pozyskały z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na rozbudowę i przebudo-
wę dotychczasowego budynku garażowego mstowskiej OSP. 
W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa na realizację 
tego zadania. 

Teren mieszczący się przy ulicy Partyzantów w Mstowie zabu-
dowany jest jednym parterowym budynkiem garażowym. Usytu-
owany w narożniku działki składa się z dwóch brył. Ze względu na 
fakt, iż były one wznoszone w różnych okresach czasu charakte-
ryzują się zróżnicowaną wysokością. 

Projekt, zgodnie z którym wykonawca przeprowadzi moderniza-
cję, obejmuje rozbudowę budynku o trzy nowe stanowiska gara-
żowe i nadbudowę ścian wraz z przebudową istniejącego obiektu. 
W środku przewidziane zostało stworzenie części magazyno-
wej na sprzęt pożarniczy, a także zaplecze sanitarno-socjalne. 

Solidnie nadgryziona zębem czasu ulica Ośmiu Błogosławieństw 
w Siedlcu zyskała właśnie nowy sznyt. Na wartą prawie 676 tys. 
zł modernizację, urząd gminy pozyskał z Funduszu Dróg Samo-
rządowych blisko 372 tys. zł.

Chodzi o 364-metrowy odcinek prowadzący do Sanktuarium Św. 
Ojca Pio na Przeprośnej Górce w Siedlcu. Jak podkreślają miej-
scowe władze, zarówno mieszkańcy, jak i stanowiący jedną z wi-
zytówek gminy obiekt sakralny, zasługiwali na porządną drogę. 

Inwestycja objęła nie tylko same roboty budowlane, ale i wyko-
nanie wcześniej opracowania dokumentacji projektowej. Zakres 
prac dotyczył między innymi przebudowy jezdni, budowy ścieżki 
rowerowej, odwodnienie pasa drogowego, jak i wykonania utwar-
dzonych poboczy. 

- Do zadań wykonawcy należało również opracowanie organiza-
cji ruchu, a następnie wykonanie tego oznakowania - relacjonują 
urzędnicy.

HALOWY TURNIEJ O PUCHAR PREZESA. 
DO MSTOWA PRZYJECHALI ZAWODNICY 
Z PIĘTNASTU DRUŻYN

JUŻ GOTOWY W CAŁOŚCI.
CHODNIK W KOBYŁCZYCACH 
LICZY W SUMIE DWA KILOMETRY

ZMIENI SIĘ CAŁY BUDYNEK. POWSTANĄ TEŻ NOWE 
GARAŻE DLA DRUHÓW

ULICA OŚMIU
BŁOGOSŁAWIEŃSTW.
DROGA DO SANKTUARIUM 
JUŻ NIE STRASZY

pierwsze miejsce.

Najlepszym strzelcem turniejów eliminacyjnych okazał się Igor 
Janoszka. Zawodnik Ajaksu Częstochowa zdobył w sumie sześć 
bramek. Tuż za nim, z pięcioma golami na koncie zmagania za-
kończyli Adam Sosnowski z Czarnych Starcza oraz Bardosz Gon-
dro z Lotu Konopiska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a do rąk za-
wodników z najlepszych zespołów trafiły statuetki.

W spotkaniach udział wzięli piłkarze z KS Skra Częstochowa, UKS 
Raków Częstochowa, KS Sokół Wręczyca Wielka, GLKS Lot Kono-
piska, GKS Czarni Starcza, LKS Płomień Częstochowa, UKS Ajaks 
Częstochowa, MKS Myszków, ULKS Polonia-Unia Widzów, LKS 
Warta Mstów, UKS Jurajskie Wilki Częstochowa, GKS Maraton 
Waleńczów, GLKS Gmina Kłomnice, MGLKS Liswarta Krzepice, 
KS Stradom Częstochowa.

Te z kolei pomieści szatnię, dyżurkę, toaletę z umywalką i na-
tryskiem. Dodatkowo, od strony północnej, wzniesiona zostanie 
wiata parkingowa.

Oprócz zagospodarowania sąsiadującego z budynkiem terenu, 
firma wykonująca to zlecenie zamontuje także pięć bram gara-
żowych.
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GMINA KUPIŁA OZONATORY DLA PRZEDSZKOLAKÓW. 
URZĄDZENIA TRAFIŁY JUŻ DO PLACÓWEK

     JAK SIĘ MA KULTURA W GMINIE? 
OKAZUJE SIĘ, ŻE POMIMO
CIĘŻKIEGO ROKU, CAŁKIEM NIEŹLE
Monika Wójcik, fot. GCKIiR w Poczesnej

Choć z powodu obostrzeń epidemiologicznych lokalne instytu-
cje kultury nie mają możliwości, by działać pełną parą, to oka-
zuje się jednak, że w trudnym 2020 roku wykazały się nie lada 
kreatywnością. Swoją aktywność przeniosły do świata wirtual-
nego. I choć taka forma działalności niesie za sobą różne ogra-
niczenia, to przede wszystkim udało im się utrzymać kontakt 
z podopiecznymi.

– Przez cały ten czas, zarówno pracownia plastyczna, jak i mu-
zyczna oferowały oraz realizowały liczne konkursy w sieci – mówi 
Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji 
i Rekreacji w Poczesnej oraz szefowa miejscowej biblioteki. – Sys-
tematycznie przeprowadzaliśmy indywidualne zajęcia wokalne 
oraz instrumentalne Młodzieżowej Orkiestry Dętej czy Zespołu 
Folklorystycznego „Wrzosowianie”. Pomimo szeregu przeciwno-
ści, jakie przyniósł ubiegły rok, udało nam się zorganizować wiele 
wydarzeń online. Mam tu na myśli spotkania, koncerty czy warsz-
taty. Było też sporo konkursów. Głównie plastycznych, muzycz-
nych i teatralnych. Oczywiście wszystkie formy naszej działalno-
ści ograniczały się do przestrzeni wirtualnej. Biblioteka z kolei, jak 
tylko pozwalały na to przepisy, udostępniała swoje zbiory. Zarów-
no w centrali, jak i w swoich filiach – dodaje.

Jak podkreśla, trudny okres starała się również wykorzystać na 
przeprowadzenie remontów. W świetlicy środowiskowej w Brze-
zinach Nowych wykonano modernizację rozdzielnic elektrycz-
nych. Zarówno realizacja tego zadania, jak i ubiegłoroczny re-
mont, miały wymiernie przyczynić się do poprawy użytkowania 
wspomnianego obiektu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej doczekała się natomiast 
remontu dachu. Odnowiono też pomieszczenia, a także wyposa-
żono je w nowe sprzęty biurowe. Natomiast w filii placówki we 
Wrzosowej zmodernizowano ogrzewanie. Stary piec węglowy 
zastąpił ekologiczny na gaz. Sfinansowana w całości ze środków 
budżetowych gminy inwestycja pochłonęła ponad 100 tys. zł.

– Z pomocą środków zewnętrznych został też zainstalowany 
monitoring, który zapewni bezpieczeństwo wszystkim, którzy 
korzystają z naszej oferty. Niedawno zostało oddane wyremon-
towane jedno z pomieszczeń GCKIiR w Poczesnej, użyczane na 
działalność statutową dla LKS „Grom Złota Dama”. Teraz klub bę-
dzie dzielił to pomieszczenie z pracownią muzyczną – informuje 
Iwona Skorupa.

Na potrzeby działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej zaku-
piono nowe instrumenty, a wiele z nich zostało poddanych re-
montowi i konserwacji. Dla artystów z Zespołu Folklorystycznego 
„Wrzosowianie” zakupiono stroje regionalne oraz buty.

– Dzięki środkom zewnętrznym, jakie systematycznie staramy się 
pozyskiwać, mogliśmy realizować wiele projektów językowych 
czy podejmować różne niekonwencjonalne działania kulturalne. 
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji drugiej edycji bezpłatnego 
projektu językowego „Bez b@rier, bez granic”. Projekt rozpoczął 
się w październiku, jednak ze względu na obecną trudną sytuację 
epidemiologiczną zajęcia zostały zawieszone – kontynuuje szefo-
wa lokalnych instytucji kultury.

Dyrektor przekonuje, iż korzyści z ich realizacji są znaczne. Po-
zwoliły na podniesienie kwalifikacji mieszkańców, którzy z wła-
snej inicjatywy chcieli poprawić własne kompetencje językowe 
i cyfrowe.

– Zarówno realizacja wszystkich podejmowanych przez nas 
przedsięwzięć, jak i modernizacja oraz remonty obiektów, moż-
liwe były dzięki dobrej współpracy z urzędem gminy – podkreśla 
Skorupa.

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

W połowie stycznia dyrektorom sześciu lokalnych przedszkoli 
przekazane zostały ozonatory. To sprzęt, który pomaga nisz-
czyć patogeny w pomieszczeniach. Zakup sfinansowany został 
z budżetu samorządu.

- Wyposażając przedszkola w ozonatory dbamy przede wszystkim 
o zdrowie uczęszczających do nich dzieci - podkreśla Krzysztof 
Ujma, wójt Poczesnej. - Staramy się stwarzać naszym najmłod-
szym mieszkańcom takie warunki, aby były maksymalnie dla nich 
przyjazne na każdej płaszczyźnie. Raz, że przecież borykamy się 
z epidemią koronawirusa, ale również i ze względu na to, iż pora 
roku sprzyja szeregu infekcjom oraz przeziębienim - podkreśla 
włodarz.

Do czego służy ozonator? To urządzenie służące do generowania 
ozonu, silnego utleniacza posiadającego doskonałe właściwości 
bakteriobójcze. To najsilniejszy środek dezynfekcyjny, jaki znany 
jest człowiekowi.

- Wytworzona przez urządzenie substancja wchodzi w reakcję 
z drobnoustrojami i związkami organicznymi szkodliwymi dla 
ludzkiego organizmu. W efekcie wszystkie patogeny znajdujące 
się w pomieszczeniu ulegają zniszczeniu, a w przestrzeni uno-
si się świeży, przyjemny zapach - wyjaśnia Halina Synakiewicz, 
gminna radna.

O ile tradycyjna dezynfekcja ogranicza się do użycia środków 
chemicznych, które zwłaszcza dla najmłodszych mają nieko-
rzystny wpływ, o tyle wdrożenie do użytku ozonatorów wręcz 
przeciwnie. Urządzenia te przyczyniają się do poprawy zdrowia 
i samopoczucia osób przebywających w danym pomieszczeniu.

- Oczyszczone powietrze ma zdecydowanie inną jakość i po 
prostu lepiej się nim oddycha. Przebywające w przedszkolach 
dzieci są szczególnie narażone na oddziaływanie bakterii, wi-
rusów, grzybów czy alergenów. Po całym dniu funkcjonowania 
w zamkniętych salach pomieszczenia te mogą być pełne zaraz-
ków chorobotwórczych. Ich ozonowanie sprawia, że na następny 
dzień maluchy wracają do czystej, wolnej od zarazków przestrze-
ni - dodaje wójt Ujma.

JUŻ PO REMONCIE. LOKALNY 
OŚRODEK KULTURY ZYSKAŁ 
NOWE WNĘTRZE
Monika Wójcik

Zakończyła się modernizacja jednego z pomieszczeń w siedzibie 
Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Chodzi o salę, w której do tej pory mieścił się powstały w 2003 
roku Ludowy Klub Sportowy „Grom-Złota Dama”. Jak informuje 
dyrekcja GCKIiR, środki na przeprowadzenie remontu pozyska-
ne zostały ze źródeł zewnętrznych. Ten natomiast był niezbędny, 
gdyż dotychczasowy wystrój sali pamiętał jeszcze lata siedem-
dziesiąte ubiegłego stulecia. Zakres prac objął wykonanie gip-
sówki, malowanie, zakup nowych mebli i oświetlenia.

Klub, który nadal będzie korzystał z tego pomieszczenia, prowa-
dzi dwie sekcje - warcabów stupolowych oraz tenisa stołowego. 
Znany jest z licznych sukcesów nie tylko na arenie krajowej, ale 
również międzynarodowej. Jego zawodnicy od lat powoływani są 
do kadry narodowej, gdzie reprezentują kraj na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Świa-
ta.

Swoją siedzibę „Grom-Złota Dama” będzie teraz dzielił z pracow-
nią muzyczną. Będą w niej prowadzone indywidualne zajęcia mu-
zyczne dla dzieci i młodzieży.

- Od zawsze pracownia muzyczna stanowiła wyznacznik cieka-
wych i wartościowych wydarzeń, które były katalizatorem naj-
lepszych wspomnień, bo kultura broni się sama - przekonuje 
Iwona Skorupa, dyrektor GCKIiR-u. - Zapraszamy wszystkich, by 
odkrywali swoje talenty razem z nami podczas warsztatów, tre-
ningów sekcji warcabowej, koncertów, indywidualnych lekcji czy 
podczas codziennych spotkań. Oczywiście, kiedy to będzie już 
możliwe - po zakończeniu pandemii. To ma być ucieleśnieniem 
marzeń, spotkań młodych talentów, w którym drzwi są otwarte 
dla wszystkich i każdy będzie się czuł jak u siebie - dodaje.

NOWA MIESZKANKA 
W GMINIE. PIERWSZA 
URODZONA W TYM ROKU

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

1 stycznia w szpitalu w Blachowni na świat przyszła Maja 
Kornobis.

To chyba najwspanialszy prezent, jaki można otrzymać od losu na 
Nowy Rok. W momencie przyjścia na świat Maja mierzyła 51 cen-
tymetrów i ważyła 3160 gram. Jej rodzicami są Karolina i Paweł 
Kornonis. Małżeństwo wraz z 11-letnim synem Ksawerym na co 
dzień są mieszkańcami Brzezin.
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„HERODY” Z SYGONTKI NIE ZAWIODŁY. SĄ 
PONOWNIE NAJLEPSZĄ GRUPĄ NA JURZE

NOWE STAWKI OPŁAT
ZA ŚMIECI. JEST DROŻEJ

NARODOWY SPIS
POWSZECHNY. TRWA
NABÓR NA RACHMISTRZÓW

SIEDEM PAR OBCHODZIŁO PIĘKNY JUBILEUSZ

Piotr Biernacki, fot. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

To już powoli staje się tradycją, że wywodząca się z Sygontki 
lokalna grupa obrzędowa święci triumfy na Jurajskim Przeglą-
dzie Grup Kolędniczych. Podobnie było i w tym roku. „Herody” 
ponownie zajęły pierwsze miejsce na już dwudziestej czwartej 
edycji festiwalu, który 24 stycznia odbył się w Niegowie.

Organizatorami corocznego wydarzenia są Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie oraz gmina Niegowa, gdzie w sali wi-
dowiskowej tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się 
część konkursowa przeglądu. Jest on skierowany do autentycz-
nych i rekonstruowanych grup kolędniczych z terenu Jury. Ce-
lem jest ukazywanie, propagowanie i utrwalanie różnorodności 

Z początkiem roku zmieniła się wysokość stawek dla mieszkań-
ców przyrowskiego samorządu za zagospodarowanie odpadów.

Obowiązujących w 2020 roku wysokości stawek niestety nie uda-
ło się utrzymać. Ceny za zagospodarowanie odpadów wzrastają 
niemal we wszystkich samorządach i to niejednokrotnie w spo-
sób drastyczny.

Na terenie gminy Przyrów podstawowa stawka, za odpady se-
gregowane, wynosić będzie 21 zł. W przypadku odbioru odpadów 
zmieszanych, niesegregowanych, jest to 54 zł od mieszkańca.

Zgodnie bowiem z przyjętą niedawno uchwałą rady gminy, koszt 
podatku śmieciowego uzależniony będzie od liczby osób faktycz-
nie zamieszkujących daną posesję. Utrzymane zostały także bo-
nusy dla tych, którzy sami zagospodarują strumień odpadów zie-
lonych. Posiadający kompostowniki będą mieć opłatę niższą o 3 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości.

- Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalny-
mi nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości – zapewniają przyrowscy urzędnicy.

Podatek należy uiszczać kwartalnie - do końca marca, czerwca, 
września i grudnia – w kasie urzędu lub też przelewem na jego 
rachunek bankowy. 

- Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieru-
chomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy okre-
ślone powyżej – zaznacza urząd gminy w komunikacie.

Do 9 lutego Urząd Gminy w Przyrowie będzie czekał na oferty 
od kandydatów zainteresowanych funkcją rachmistrza spiso-
wego w zbliżającym się Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań.

Rozpocznie się on 1 kwietnia i potrwa do końca września tego 
roku. Obecnie w samorządach ruszyły rekrutacje na lokalnych 
rachmistrzów. Podobnie jest w gminie Przyrów, gdzie aplikacje 
zainteresowanych kandydatów będzie można zgłaszać od 1 do 9 
lutego. Jakie wymogi należy spełnić?

Trzeba być przede wszystkim pełnoletnim obywatelem, cieszyć 
się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wy-
kształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie 
oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wszelkie nie-
zbędne dokumenty do złożenia oferty można pobrać ze strony 
internetowej przyrowskiego samorządu. Stawka za prawidłowo 
przeprowadzony wywiad wynosi 6 zł brutto.

Tegoroczny spis obejmował będzie dane na koniec marca tego 
roku. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, będzie w pełni 
realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego 
dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte 
osoby fizyczne zamieszkujące na stale i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, jak i te 
niemające miejsca zamieszkania. Ponadto obejmie on mieszkania, 
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ustawa przewiduje również sytuację, w której zobowiązany do 
spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospi-
su, na przykład z powodu braku dostępu do urządzeń i internetu. 
Do udostępnienia takich miejsc i zapewnienia odpowiedniego po-
mieszczenia i sprzętu zobowiązane są urzędy statystyczne i po-
zostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie oraz 
urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 
oraz gminne jednostki organizacyjne. Ich lista będzie opubliko-
wana w odpowiednim czasie na stronie GUS, jak i urzędów.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Przed świętami Bożego Narodzenia w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Przyrowie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. „Złote Gody” świętowało siedem 
małżeństw z terenu lokalnego samorządu.

W wydarzeniu, które odbyło się z zachowaniem wszelkich za-
sad bezpieczeństwa sanitarnego, jubilatom towarzyszyły gminne 
władze – wójt Robert Nowak, przewodnicząca rady gminy Maria 
Stępień, proboszcz parafii św. Doroty ks. Paweł Lesiakowski oraz 
kierowniczka USC Dorota Wojciechowska.

obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i karna-
wałem, ale także integracja międzypokoleniowa i przekazywanie 
tradycji z pokolenia na pokolenie.

W tym roku odbył się on bez udziału publiczności, a i warunki 
pandemiczne mocno ograniczyły liczbę uczestników ludowego 
festiwalu. Przedstawienia oceniane były przez jury składające się 
z etnografów i folklorystów. Nagrodą dla laureatów były gratyfi-
kacje finansowe, a także nominacje do udziału w Góralskim Kar-
nawale w Bukowinie Tatrzańskiej. Tę, wzorem wcześniejszych lat, 
otrzymała utytułowana formacja z Sygontki. W Niegowie wysta-
wili spektakl, którego głównym wątkiem były rządy Heroda i jego 
marny koniec. Wyróżnienia wręczono z kolei grupom „Cyganki” 
oraz członkom formacji „Malowanie okien” z Niegowy.

Pary zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami oraz 
wręczono im drobne upominki. Włodarz gminy odznaczył ponad-
to wszystkich przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

- Jak zawsze przy tak dostojnych okazjach nie zabrakło wielu gra-
tulacji, słów uznania, podziękowania za godne i długie pożycie 
małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Do-
stojnym jubilatom raz jeszcze życzymy kolejnych wspólnych dni, 
miesięcy i lat pełnych miłości i szczęścia, ciągłego uśmiechu na 
twarzy i radości z życia w każdym jego momencie – podkreślają 
przyrowscy urzędnicy.
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Zakres działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o.o.
na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

- Zarządzanie i utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczalnią ścieków.
- Usługi  w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania selektywnie zebranych  odpadów komunalnych
   od mieszkańców i podmiotów gospodarczych, prowadzenie PSZOK dla Miasta i Gminy Koniecpol
- Wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej dla Spółdzielni Mieszkaniowych i odbiorców indywidualnych. 
- Administrowanie i utrzymanie targowiska miejskiego.
- Usługi w zakresie utrzymania  terenów zielonych, usługi asenizacyjne.
- Usługi w zakresie robót instalacyjnych wod-kan i sieci ciepłowniczej.
- Inne usługi w zakresie gospodarki komunalnej na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.
- Zimowe i letnie (zamiatanie ulic) utrzymanie dróg gminnych i nieruchomości zleconych.
- Spółka dysponuję odpowiednim bazą i sprzętem technicznym w zakresie wykonywania usług komunalnych.

Głównym celem Spółki jest działalność na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol z uwzględnieniem
jak najmniejszych kosztów ponoszonych przez naszych mieszkańców.

Prezes Zarządu - Tomasz Góra  

Telefony:
prezes: +48 34 355 15 41 / wodociągi i kanalizacja: +48 34 354 04 10 / wodociągi i kanalizacja - zgłaszanie awarii: 533 898 745

w sprawach odśnieżania i posypywania dróg: 697 470 370 / fax: +48 34 354 04 10
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Adres:
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol
www.mpk.koniecpol.pl


