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JERZY ŻUREK: KONSTRUUJĄC TEGOROCZNY 
BUDŻET KIEROWALIŚMY SIĘ DALEKO
POSUNIĘTĄ OSTROŻNOŚCIĄ
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Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Z wójtem Konopisk rozmawiamy o zakończonych i bieżących inwe-
stycjach, planach na najbliższą przyszłość oraz o współpracy z GTV 
Bus.

Panie wójcie, za nami specyficzny rok. Jak odnaleźliście się 
w tak dynamicznej i zmiennej rzeczywistości?

Życie napisało taki, a nie inny scenariusz. Na temat pandemii 
można mieć swoje zdanie, natomiast nie można jej lekceważyć. 
Sytuacja zmobilizowała nas do wielu rzeczy. Musieliśmy dokonać 
pewnych korekt organizacyjnych w samym urzędzie. Myślę, że to 
nam się udało. Nie było łatwo, tym bardziej że również mieliśmy 
w urzędzie gminy przypadki choroby czy kwarantanny. Reorga-
nizacja była niezbędna, aby zapewnić ciągłość usług publicznych 
oraz bezpieczeństwo samych pracowników i mieszkańców. Sytu-
acja wyzwoliła także duże pokłady solidarności społecznej. Za to 
wzajemne wsparcie i wyrozumiałość chciałbym szczególnie po-
dziękować mieszkańcom.

A w zakresie inwestycji?

Jeśli chodzi o inwestycje, to w tej sprawie zakłóceń nie było. 
Wszystko przebiegło zgodnie z harmonogramem. Zakończył się 
trzeci etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Alek-
sandrii. Nowy odcinek powstał także w Korzonku. Oba zadania 
sfinansowano ze środków województwa śląskiego i budżetu 
gminy. Dobiegły końca także prace wykończeniowe związane 
z budową sali gimnastycznej przy szkole w Aleksandrii. Oprócz 
przestrzeni sportowej powstało nowoczesne zaplecze socjalno-
-sanitarne, stołówka wraz z pomieszczeniem kuchni i zapleczem, 
a także dwie sale dydaktyczne i jedna konferencyjna. Realizujemy 
również budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ko-
nopiskach przy ulicy Przemysłowej. Z uwagi na to, że nie odby-
ło się wiele zaplanowanych wydarzeń, po podliczeniu na koniec 
roku wyszła nam nadwyżka finansowa. Część przesunęliśmy na 
rok bieżący, a ponadto doposażyliśmy gminne jednostki w nie-
zbędny sprzęt.
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Pojawił się nowy samochód strażacki i ciągnik.

Posiadamy rozbudowaną infrastrukturę sportową. Na naszym te-
renie działa kilka klubów, więc zakupiliśmy ciągnik, który pomoże 
przy pracach gospodarczych i właściwym utrzymaniu obiektów. 
W okresie zimowym natomiast wspomoże utrzymanie dróg, bo 
o właściwy osprzęt do tego typu zadań także zadbaliśmy. Ponad-
to doposażyliśmy OSP Wąsosz w lekki wóz bojowy, co znacznie 
podniesie poziom bezpieczeństwa nie tylko na obszarze działania 
jednostki.

Jak gospodarujecie budżetem w tak mało przewidywalnym 
okresie? Wiele samorządów skarży się na znacznie mniejsze 
wpływy z podatków.

Jest ciężko. Wpływy z podatków nie były na takim poziomie, jak 
zakładaliśmy, a ponadto różne tarcze antykryzysowe wprowadzi-
ły wiele rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców, co wiązało 
się ze zwolnieniami czy umarzaniem opłat na rzecz gminy. To 
wszystko musieliśmy uwzględnić. Konstruując tegoroczny bu-
dżet kierowaliśmy się daleko posuniętą ostrożnością, by tę naszą 
gospodarkę finansową prowadzić w sposób bardzo oszczędny. 
Liczymy siły na zamiary. Planujemy, prowadzimy rozmowy i przy-
gotowujemy się do nowych możliwości, które dla samorządów 
mają się pojawić.

Mam rozumieć, że spektakularnych wydatków w tym roku nie 
będzie?

Na inwestycje chcemy przeznaczyć prawie 7,5 mln zł. Zadań jest 
sporo, ponad trzydzieści. Skupiamy się na dokończeniu rozpo-
czętych inwestycji. Mam tu na myśli przede wszystkim budowę 
mieszkań socjalnych. To sprawa pilna, bo obecnie użytkowane 
obiekty już nie spełniają norm. Mieszkańcy otrzymają dużo lep-
sze warunki bytowe. Poza tym kończymy prace przy budowie 
sali gimnastycznej w Aleksandrii. Wnętrza są już gotowe, pozo-
staje jeszcze kwestia zagospodarowania przyległego otoczenia. 
Chcemy ponadto zainwestować w termomodernizację budynku 
urzędu gminy. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie i liczymy 
na pozytywne rozstrzygnięcie. Dochodzą do tego jeszcze budowy 
parkingów przy szkole w Łaźcu, w Rększowicach czy moderni-
zacje świetlic, a także domów wiejskich. Chcemy w przyszłości 
rozbudować bazę sportową w Hutkach i Rększowicach w postaci 
modernizacji boisk wielofunkcyjnych. Sama dokumentacja w tym 
roku będzie nas kosztować prawie 160 tys. zł.

A w zakresie dróg?

Zabiegamy z Funduszu Dróg Samorządowych o środki na budowę 
ulicy Szmaragdowej w Konopiskach. To spory wydatek, prawie 3,4 
mln zł. Zadbamy także o dalszą budowę chodników przy drogach 
wojewódzkich. Tych mamy na naszym terenie około trzydzie-
stu kilometrów. Natężenie ruchu jest bardzo duże, więc budowa 
takiej infrastruktury znacznie poprawi bezpieczeństwo miesz-
kańców, szczególnie przy drogach 904 w Aleksandrii i 907 w Ko-
rzonku. Chodnik planujemy także w Jamkach, w kierunku ulicy 
Sportowej. Poza tym przygotowujemy się do remontu drogi wo-
jewódzkiej 908 w Rększowicach, w kierunku Starczy. Na tym od-
cinku jest już bardzo zniszczona. Gmina będzie, tak jak obecnie, 
partycypować w tych przedsięwzięciach. Podobnie w przypadku 
dróg powiatowych, gdzie ze starostwem chcemy wyremontować 
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ulice Szkolną i Brzozową w Kopalni.

Czy w tym roku będziecie kontynuować dopłaty dla mieszkań-
ców na wymianę źródeł ciepła?

Tak, zarezerwowaliśmy na ten cel ponad 200 tys. zł. Myślę, że 
program będzie się cieszył w tym roku szczególnym zaintereso-
waniem, bo mija termin wymiany najstarszych kotłów, które nie 
spełniają już norm określonych przez sejmik województwa. My, 
poprzez nasz gminny program, chcemy wydatnie wspomóc na-
szych mieszkańców w sfinansowaniu tych niezbędnych inwesty-
cji.

W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs unijny na 
zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Staraliście 
się o ponad 6 mln zł. Projekt gminy, pomimo pozytywnej wery-
fikacji, nie znalazł się na liście do dofinansowania.

Niestety, projekt budowy kanalizacji w Aleksandrii i budowy 
oczyszczalni ścieków z tej perspektywy unijnej już nie wypali. 
Przyznaję to z ciężkim bólem, że będziemy musieli poczekać, aż 
pojawią się nowe możliwości w zakresie funduszy na kanalizację. 
Ta perspektywa unijna jest już domykana, tych pieniędzy dedyko-
wanych na takie zadania już nie ma. Jak się okazało, nie było ich na 
tyle dużo, by zabezpieczyć wcześniejsze ustalenia w subregionie.

Porozmawiajmy trochę o komunikacji gminnej. Kilka lat temu 
byliście pionierami w zakresie wprowadzenia rozwiązań. Jak 
z perspektywy tych doświadczeń sytuacja wygląda dzisiaj?

Dziś mogę powiedzieć, że zapewniamy mieszkańcom realizację 
transportu zbiorowego na oczekiwanym poziomie. Koncepcja 
uniezależnienia się od PKS-u budziła kilka lat temu sporo kontro-
wersji i to zarówno wśród mieszkańców, jak i niektórych radnych. 
Przeżyłem trudne chwile, ale jak pokazał czas, naszą drogą poszły 
kolejne samorządy. Obecnie mamy podpisaną umowę do końca 
2023 roku. Wozokilometr kosztuje nas 1,11 zł, bo jako organiza-
tor transportu otrzymujemy dofinansowanie z Funduszu Rozwo-
ju Przewozów Autobusowych. W skali roku to powyżej 1 mln zł, 
a całość usługi kosztuje nas około 1,5 mln zł.

Nie ma problemów we współpracy z przewoźnikiem?

Nie. Powiem więcej, przewoźnik w zależności od potrzeb na bie-
żąco na nie reaguje. W szczególności teraz w okresie pandemii, 
kiedy wprowadzono limity dostępnych miejsc w pojazdach ko-
munikacji zbiorowej. A gdy wiadomo, że określona ilość osób 
musi dojechać do pracy w Częstochowie, a później z niej wrócić, 
to podstawiane są dodatkowe pojazdy. Ponadto nasi mieszkańcy 
zyskali nowe możliwości przemieszczania się, szczególnie w kie-
runku Blachowni, w tym linię łączącą gminę z tamtejszym szpi-
talem. Obecnie jest już także możliwość dojazdu do Lublińca czy 
Kłobucka. Rozwija się to mocno i jest tylko coraz lepiej. No i oczy-
wiście do tego mamy bezpłatny transport na terenie samej gminy.

Panie wójcie, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, 
że jeden z przedsiębiorców, który wybudował oczyszczalnię 
ścieków w Hutkach, na którą pozwolenie na budowę zostało 
unieważnione, żąda teraz od gminy ogromnego odszkodowania.

Sprawa ma bardzo skomplikowany charakter prawny. Gmina wy-
daje wyłącznie decyzję o warunkach zabudowy. Tę decyzję wydał 
i podpisał w 2014 roku mój poprzednik. Na tej podstawie często-

chowskie starostwo wydało pozwolenie na budowę. Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze we wrześniu 2019 roku stwierdziło 
nieważność wydanych przez Jerzego Sochę warunków zabudowy, 
a następnie na tej podstawie wojewoda unieważnił pozwolenie na 
budowę obiektu. Wojewódzki Sąd Administracyjny zakwestio-
nował ponadto wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni. Cały czas 
toczą się jeszcze procedury w sądach administracyjnych, ale ich 
stroną nie jest już gmina. Co do wezwania przedsądowego, to fak-
tycznie takie do gminy od inwestora wpłynęło. Sprawę prowadzi 
wynajęta przez gminę kancelaria prawnicza. O szczegółach nie 
mogę niestety na tym etapie nic powiedzieć. 

Dziękuję za rozmowę.

SYN POLICJANTA 
POTRZEBUJE
POMOCY.
PODARUJ MU 
SWÓJ JEDEN 
PROCENT

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Krzysiu urodził się z wrodzoną wadą lewej dłoni. Tylko kosztow-
ne protezowanie pozwoli maluchowi na normalne funkcjonowa-
nie wśród rówieśników. Koszt zakupu protezy to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Ze względu na to, że dziecko rośnie, protezy mu-
szą być systematycznie wymieniane.

Syn jednego z funkcjonariuszy kłobuckiej komendy urodził się 
z wrodzonym brakiem kości paliczków i śródręcza lewej dłoni. 
Niestety współczesna medycyna nie daje możliwości leczenia tego 
typu wady rozwojowej. Jedyną szansą dla dziecka na normalne 
funkcjonowanie wśród rówieśników jest zakup kosztownej pro-
tezy. W zależności od jej rodzaju i stopnia złożoności, cena sięga 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowej trudności nastręcza 
fakt, iż protezy muszą być sukcesywnie wymieniane i dostosowy-
wane do wieku chłopca.

Pomóc można w bardzo prosty sposób. Wystarczy wypełnia-
jąc zeznanie podatkowe za ubiegły rok przekazać swój jeden 
procent. W formularzu PIT należy wpisać wówczas numer KRS 
0000037904, a jako cel szczegółowy - 30552 Suchański Krzysztof.

Chętni, którzy chcieliby dodatkowo przekazać darowiznę na konto 
fundacji, która opiekuje się dzieckiem, mogą wpłacić środki bez-
pośrednio na jej konto - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, nr 
rachunku: 42 2490 00005 0000 4600 7549 3994, tytułem: 30552 
Suchański Krzysztof - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
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1 lutego 2021 roku dokonano oficjalnego 
otwarcia Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Krzepicach przy ul. Częstochow-
skiej 1. Nowy obiekt, oferuje osobom z nie-
pełnosprawnością zajęcia dzienne i  przede 
wszystkim, będą w nim świadczone usługi 
opiekuńcze i rehabilitacyjne, poradnictwo 
psychologiczne oraz terapia zajęciowa. 

W ten sposób uczestnikom oferowana będzie moż-
liwość osobistego rozwoju, nauka nowych i dosko-
nalenie już zdobytych umiejętności. Placówka jest 
przygotowana  do  pracy  z  najbardziej  wymagają-
cymi  niepełnosprawnościami,  w  tym  z  niepełno-
sprawnością sprzężoną i spectrum autyzmu. 

Pełna  oferta  zajęć  jest  przeznaczona  dla  osób 
upośledzonych  umysłowo  lub  wykazujących  inne 
przewlekłe  zaburzenia  czynności  psychicznych. 
Obejmuje  wszystkie  typy  niepełnosprawności  (A, 
B, C i D) wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy. 

Koncepcja  Środowiskowego  Dom  Samopomocy 
została opracowana przez Starostwo Powiatowym, 
wspólnie i we współpracy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 
Projekt placówki, wraz z wnioskiem o dofinansowa-
nie, uzyskał wysoką ocenę w Wydziale Rodziny 
i  Polityki  Społecznej  Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach, zwieńczoną decyzją o dotacji 
celowej w wysokości 1,35 mln zł. Koszt całej inwe-
stycji  Powiatu Kłobuckiego  oszacowano na  kwotę 
nieco ponad 1,5 mln zł.
       
Gospodarzami  uroczystości  oficjalnego  otwarcia 
obiektu  byli:  Starosta  Kłobucki  Henryk  Kiepura, 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zbigniew  Pilśniak, 
Wicestarosta  Zdzisława  Kall,  Członkowie  Zarządu 
Powiatu Maciej Biernacki, Józef Borecki i Krzysztof 
Nowak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Tomasz Sobiś.
  

Rozstrzygnięto Powiatowy Finał Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego „100-lat 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej. Wierni tradycji 
w służbie drugiemu człowiekowi”. 

Konkurs organizuje Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzecz-
pospolitej Polskiej w Kłobucku, we współpracy ze 
szkołami podstawowymi i średnimi z terenu Powia-
tu Kłobuckiego oraz Komendą Powiatową PSP. 

W  bieżącej  edycji  konkursu,  komisja  oceniająca, 
ustalając klasyfikację końcową, podkreśliła wysoki 
poziom wszystkich nadesłanych prac plastycznych. 

- Zarząd Oddziału Powiatowego od wielu lat organi-
zuje różnego rodzaju konkursy dla dzieci i młodzie-
ży. Chcemy w ten sposób zainteresować młodych 
ludzi sprawami pożarnictwa – mówi Henryk Kiepu-
ra, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP 
oraz starosta kłobucki. 

Zwycięskie  prace  zostały  przesłane  do  kolejne-
go  konkursu  na  poziomie wojewódzkim. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku. 

- Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organi-
zację  kolejnej  edycji  konkursu.  Dziękuję  autorom 
prac,  ich  rodzicom, dziękuję komisji konkursowej, 
nauczycielom i opiekunom - dodaje starosta Hen-
ryk Kiepura. 

Nagrody  dla  uczestników  zostaną  dostarczone  za 
pośrednictwem szkół lub indywidualnie do miejsca 
zamieszkania.

W powiecie kłobuckim dba się o ludzi Strażacka 
młodzież

Wśród  gości  znaleźli  się  m.in.:  Dyrektor  Wydzia-
łu  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  Śląskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego Marcin Chroszcz, Burmistrz Krzepic 
Krystian  Kotynia,  Wójtowie:  Lipia  –  Bożena Wie-
loch, Opatowa – Bogdan Sośniak, Panek – Urszula 
Bujak,  Popowa  –  Jan  Kowalik, Wręczycy Wielkiej 
Tomasz Osiński, Dyrektor ZOZ w Kłobucku Joanna 
Maruszczyk,  Dyrektorki  Środowiskowych  Domów 
Samopomocy  z Częstochowy  i  Sowczyc – Monika 
Podgórska  i  Katarzyna  Balcerzak,  Prezes  Śląskie-
go  TPD  –  Jan Wiesiołek,  Przewodniczący  Komisji 
Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Kłobuckiego Marek 
Sawicki, proboszcz miejscowej parafii ks. Sławomir 
Masłowski oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. 

Warto zauważyć, że obok dwóch Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Hutce i w Dankowicach, to kolej-
na  placówka  prowadzona  lub  nadzorowana  przez 
samorząd  Powiatu  Kłobuckiego,  a  przeznaczona 
dla  osób  z  niepełnosprawnościami,  która  istotnie 
pomaga również rodzicom i opiekunom tych osób. 

-  Środowiskowy Dom Samopomocy w  Krzepicach 
będzie dla naszych podopiecznych drugim domem, 
dlatego zadbaliśmy o wysoki standard wyposażenia 
w tej placówce – mówił na otwarciu starosta kło-
bucki Henryk Kiepura, dziękując wszystkim zaanga-
żowanym w ten projekt.
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4,4 MLD EURO DLA WOJEWÓDZTWA. NA JAKIE 
KIERUNKI ROZWOJU STAWIAJĄ JEGO WŁADZE?

AFERA Z KRADZIEŻĄ DANYCH OSOBOWYCH SKOMPROMITUJE 
IDEĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE?
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Piotr Biernacki

Ruszyły konsultacje społeczne związane z wydatkowaniem fun-
duszy europejskich w latach 2021-2027. Główne założenia w tym 
zakresie przedstawił niedawno zarząd województwa śląskiego. 
Wynika z nich, że do jego budżetu ma trafić łącznie 4,4 mld euro, 
co oznacza, że śląskie będzie największym beneficjentem środ-
ków unijnych spośród wszystkich regionów w kraju.

Te kwestie reguluje Umowa Partnerstwa. To porozumienie po-
między rządem, a Komisją Europejską. Określa, na co mogą być 
wydatkowane przyznane Polsce środki unijne. Projekt takiego do-
kumentu na najbliższe sześć lat przygotowało Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej, ale nim trafi ostatecznie do Brukseli, 
jego założenia skonsultowane zostaną ze wszystkimi wojewódz-
twami.

Prognozowane kierunki rozwoju województwa śląskiego w naj-
bliższych kilku latach zaprezentowali pod koniec stycznia przed-
stawiciele urzędu marszałkowskiego. Śląskie ma z nowej perspek-
tywy unijnej otrzymać bowiem aż 4,4 mld euro, z czego z Funduszu 
Spójności – 2,4 mld euro, a kolejne 2 mld euro z Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji, który ma łagodzić skutki zakładanej re-
formy i oparcia gospodarki o rozwiązania neutralne dla klimatu.

– To olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował. Jeśli 
doliczymy do tego pieniądze z innych programów, to strumień 
środków na rozwój regionu w najbliższej dekadzie będzie bezpre-
cedensowy. Głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie, 

czyli nowe, innowacyjne miejsca pracy, ale także lepsza jakość po-
wietrza. Odchodzimy powoli od tradycyjnego przemysłu w stro-
nę nowych technologii, jednak chcemy tych zmian dokonywać 
z udziałem strony społecznej. Stoimy przed wielkimi wyzwania-
mi, które wpisaliśmy w strategię rozwoju województwa śląskiego 
„Zielone Śląskie 2030”, która bardzo dobrze wpisuje się w politykę 
rządu. Mamy gotowe projekty, które będziemy sukcesywnie wdra-
żać – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W wymiarze społecznym aspekty tej polityki przedstawiła nato-
miast Izabela Domogała z zarządu województwa. W ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego region będzie dysponował kwo-
tą 697 mln euro, z czego 593 mln euro to wkład Unii, a około 105 
mln euro będzie pochodzić ze środków krajowych.

– Celem interwencji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy 
o silniejszym wymiarze społecznym, w jej ramach będziemy mo-
gli zrealizować wyzwania dotyczące między innymi rynku pracy, 
edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury i tury-
styki. Nowością w tej perspektywie ma być też wsparcie dla mło-
dych – tłumaczyła Domogała.

Z kolei rozwój województwa założony w programie regionalnym 
zostanie oparty na pięciu głównych obszarach: Inteligentne Ślą-
skie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca i Ślą-
skie bliżej mieszkańca. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma 
natomiast finansować projekty z obszaru gospodarki, środowiska 
oraz społeczne związane z podnoszeniem kwalifikacji, czy wspar-
ciem w poszukiwaniu zatrudnienia.

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży danych 
osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Częstochowie. Miały one zostać nielegalnie wykorzystane 
w głosowaniu podczas ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. 
Radna Monika Pohorecka, która nagłośniła sprawę, domaga się 
zawieszenia dyrektor MOPS-u.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie sprawdzi, czy w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie doszło do kradzieży 
danych osobowych. Poszkodowanych ma być ponad trzydziestu 
pracowników tej instytucji. Nadużycia ujawniła kilka dni temu 
radna PiS Monika Pohorecka, po tym, jak poinformowali ją o nich 
przedstawiciele związków zawodowych MOPS-u. Radna zawia-
domiła policję, prokuraturę, inspekcję pracy oraz Urząd Ochrony 
Danych Osobowych.

- Odpowiedziałam na apel i prośbę pracowników oraz związków 
zawodowych, którzy czuli się nie do końca właściwie potraktowa-
ni. Zwrócili się oni do mnie z oficjalnym pismem, w którym prosili 
o zajęcie się tą sprawą – mówi Pohorecka.

Jak przekonuje, w proceder zaangażowani byli bliscy współpra-
cownicy Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy.

- Ze względu na prowadzone postępowania nie mogę mówić na 
razie o szczegółach - zastrzega. - Przykre jest to, że pan prezydent 
milczy. Pracownikom MOPS-u przykro jest, że nie zostali przepro-
szeni. Cała sytuacja jest bagatelizowana. Dyrektor MOPS-u mówi, 
że mamy do czynienia z jednorazowym incydentem, ale o incy-
dencie można byłoby mówić, gdyby sytuacja dotyczyła jednej czy 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki dwóch osób. Jak wiemy, poszkodowanych jest kilkudziesięciu. 
Apeluję do prezydenta Matyjaszczyka, aby przeprosił poszkodo-
wanych i zawiesił dyrektor MOPS do czasu wyjaśnienia sprawy - 
dodaje.

Z jej relacji wynika, iż poszkodowani pracownicy nie są odpowied-
nio informowani o całym zdarzeniu, a przełożeni sugerują im, by 
nie zgłaszali się osobiście do organów ścigania. Kierownictwo 
twierdzi, że zrobi to za nich.

- Wszystko wskazuje na to, że zamiast wyjaśnić sprawę, w MOPS-
-ie podejmowane są różne działania mające ją zamaskować – 
stwierdza. - Wszystkie głosy z wykorzystaniem skradzionych da-
nych były oddawane na zadanie o numerze 821, które dotyczyło 
dzielnicowych klubów mieszkańca, jako kontynuacji współfinan-
sowanego przez Śląski Urząd Marszałkowski zadania „Częstocho-
wa silna dzielnicami”. Dlatego wystąpiłam do marszałka o spraw-
dzenie sposobu rozliczenia tego projektu. Animatorzy, którzy brali 
udział w tym projekcie, również byli nakłaniani do głosowania na 
niego w budżecie obywatelskim. Nie mogę zdradzać szczegółów, 
materiał został jednak zabezpieczony przez organy ścigania - 
podkreśla Monika Pohorecka.

Jej zdaniem projekt miał być wykorzystany jako element przy-
szłej kampanii wyborczej prezydenta Matyjaszczyka. W spornym 
projekcie, który opiewał na 1,15 mln zł, aż 720 tys. zł miało zostać 
przeznaczone na wynagrodzenia zaangażowanych w niego osób.

W najbliższych dniach, na wniosek radnych PiS-u, ma zostać zwo-
łana nadzwyczajna sesja rady miasta. Posiedzenie w całości ma 
być poświęcone wydarzeniom w MOPS-ie i kontrowersjom zwią-
zanym z ostatnią edycją budżetu obywatelskiego.



KIEROWCA Z CZTEREMA PROMILAMI. 
PROWADZIŁ POMIMO SĄDOWEGO
ZAKAZU
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Wójt Gminy Miedźno, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej, Urzędu Gminy Miedźno na okres 21 dni, licząc od dnia 01.03.2021 r., został 

wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.
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IEKonsultacje społeczne projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno”

Wójt Gminy Miedźno zaprasza mieszkańców Gminy Miedźno do udziału w konsultacjach społecznych projektu 
aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno”.
Z treścią dokumentu zapoznać się można:
- w Urzędzie Gminy Miedźno (pok. 11), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu;
- na stronie internetowej Gminy Miedźno, pod adresem: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ w zakładce 
„Ogłoszenia, obwieszczenia”.
Opinie do projektu ww. dokumentu można składać wyłącznie na Formularzu konsultacji społecznych w dniach 
03.03.2021 r. – 24.03.2021 r.:
- drogą elektroniczną na adres: ug@miedzno.pl,
- pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny (Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 
Miedźno)

Termin złożenia uwag do projektu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Gminy Miedźno” upływa w dniu 24 marca 2021 r.

5W POWIECIE

1. Zgodnie ze stanem prawnym zawartym w księdze wieczystej KW CZ2C/00023863/3 nieruchomość jest wolna od długów i zobowiązań.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 5.04.2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 /sala sesyjna/ Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska  25, 42-120 Miedź-
no (wejście do budynku urzędu z zachowaniem zasad wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujących w dniu 
5.04.2021 r. przy wizycie w urzędzie).
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, w pieniądzu na rachunek: Urzędu 
Gminy Miedźno Nr 73825910142001000005500006, Bank Spółdzielczy w Popowie, Oddział w Miedźnie ul. Słoneczna 4. Termin wpłace-
nia wadium upływa w dniu 30.03.2021 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Gminy Miedźno.
5. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją warunków zawartych w ogłoszeniu o przetargu i regulaminie 
przeprowadzenia przetargu.
6. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
7. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej do wniesienia jedno-
razowo wylicytowanej ceny. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
kupna-sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Osoby zainteresowane szczegółowe informacje o przetargu mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, 
tel. 34 317-80-10, 317-80-77, fax 34 317-80-30, e-mail: ug@miedzno.pl
9. Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźno, ul. 
Ułańska 25, 42-120 Miedźno, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Mokra, oraz opublikowane jest na stronie Internetowej Gminy www.bip.
miedzno.akcessnet.net
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
WÓJT GMINY MIEDŹNO OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości położonej w Mokrej, stanowiącej własność Gminy Miedźno:

Świadczymy kompleksowe usługi
w zakresie:
•    Obsługi kadrowej
•    Obsługi płacowej
•    Outsourcingu kadrowo-płacowego
•    Legalizacji pobytu cudzoziemców

Dodatkowo świadczymy usługi:
•    Księgowość KPiR
•    Ryczałt
•    Audyty kadrowo-płacowe
•    RODO
•    BDO
•    PFRON
•    Rozliczenia roczne PIT

BIURO HR
Usługi Kadrowo-Płacowe
Anna Bociąga

Przystajń 42-141, Górki 12
Telefon: 729 922 935

Email: a.bociaga@biuro-hr.pl
www.biuro-hr.pl
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Na początku miesiąca patrol prewencji zatrzymał 48-letniego 
mieszkańca powiatu kłobuckiego. Nie dość, że prowadził pomi-
mo obowiązującego zakazu kierowania pojazdami mechaniczny-
mi, to jeszcze był nietrzeźwy.

Kierujący osobową toyotą wpadł na ulicy Mickiewicza w Wilko-
wiecku. W momencie badania stanu trzeźwości okazało się, że 
48-letni kierowca miał w organizmie ponad cztery promile alko-
holu. Mężczyzna jechał samochodem mimo nałożonego na niego 
sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

- Sprawą nieodpowiedzialnego 48-latka zajmują się kłobuccy kry-
minalni. Mężczyzna musi liczyć się z policyjnymi zarzutami, za 
które grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych, a nawet pobyt w więzieniu - informuje biuro 
prasowe kłobuckiej komendy policji.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

OPATÓW
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Monika Wójcik

Jedna miejscowość, ta sama marka samochodów i dwóch czter-
dziestoparolatków z sąsiedniej gminy. Jedyne co różniło obu pa-
nów, to kilka godzin różnicy pomiędzy zdarzeniami, które wy-
wołali.

W pierwszym przypadku zajście miało miejsce w godzinach popo-
łudniowych. Wtedy to oficer dyżurny kłobuckiej komendy odebrał 
telefon od zaniepokojonej osoby. Zgłaszający chwilę wcześniej wi-
dział jak kierowca citroena, którego zachowanie wyraźnie wska-
zywało, że może być nietrzeźwy, wjechał właśnie na parking przed 
jednym ze sklepów w Truskolasach.
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MAMMOBUS W POWIECIE 
KŁOBUCKIM. W RAMACH PRO-
FILAKTYKI PRZYJADĄ ZBADAĆ 
PIERSI W DWÓCH GMINACH

PANKOWISKO W TRUSKOLASACH. SOLIDNIE POPILI I WSIEDLI ZA KÓŁKO

11 marca, najpierw w Popowie, a kilka godzin później także 
i w Opatowie pojawi się mobilna pracownia mammograficzna. 
Mieszkanki tych dwóch gmin będą mogły skorzystać z badania 
bezpłatnie.

W finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia mammogra-
fii można wziąć udział bez skierowania lekarskiego. Do badania 
uprawnione są kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia, które 
nie były dotychczas leczone z powodu raka piersi oraz nie miały 
w ciagu ostatnich dwóch lat wykonywanej mammografii w ramach 
realizowanego przez NFZ programu. Chyba, że są w grupie ryzyka 
i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownego badania po upływie dwunastu miesięcy.

– Po raz pierwszy z badania mogą skorzystać panie z rocznika 
1971. Zachęcamy, aby nie zwlekały z decyzją, bowiem tylko syste-
matyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mam-
mograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. To z kolei daje szansę 
na to, by rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które 
daje niemal sto procentową gwarancję powrotu do zdrowia – za-
chęcają pracownicy firmy Lux Med, której pracownia mammogra-
ficzna odwiedzi w marcu powiat kłobucki.

Badanie trwa zaledwie kilka minut i polega na zrobieniu czterech 
zdjęć rentgenowskich. Co ważne, jest całkowicie bezpieczne. By 
móc się przebadać, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Chęć 
uczestnictwa można zgłaszać przez stronę mammo.pl/formularz 
lub dzwoniąc pod numer telefonu 58 666 24 44. Istotnym elemen-
tem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich ba-
dań, dlatego warto przynieść ze sobą ewentualną dokumentację 
medyczną z poprzednich mammografii.

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

Jak przekonuje Lux Med, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pa-
cjentek oraz personelu medycznego badania są wykonywane z za-
chowaniem wszelkich środków ostrożności w zakresie zarówno 
wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak 
i procedur dezynfekcji samej pracowni, aparatury diagnostycznej 
oraz obsługi pacjenta.

– W pracowni jednocześnie będą mogły przebywać tylko trzy 
panie, co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystan-
su. Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą temperaturę 
i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji pacjentek będą 
oczywiście udostępnione środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wy-
rozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz 
o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, 
a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji – dodają.

W Popowie mobilna pracownia mammograficzna zaparkuje przy 
Gminnym Centrum Kultury, a z jej oferty będzie można skorzystać 
pomiędzy godz. 8, a 11. W Opatowie z kolei mammobus pojawi się 
przy budynku tamtejszej OSP i będzie do dyspozycji zaintereso-
wanych pań w godz. od 13 do 16.00.

Monika Wójcik, fot. materiały prasowe Lux Med

Kilka minut poźniej policjanci z komisariatu we Wręczycy Wielkiej 
zatrzymali podejrzany samochód. Okazało się, że za kierownicą 
siedział 46-letni mieszkaniec gminy Panki, od którego wyczuwalna 
była silna woń alkoholu. Podczas badania stanu trzeźwości okaza-
ło się, że miał on w organizmie ponad trzy i pół promila alkoholu.

Do kolejnej potencjalnej tragedii o mało co nie doprowadził kilka 
godzin później kolejny delikwent z gminy Panki. Zatrzymał go do 
kontroli patrol prewencji. Nomen omen również prowadził osobo-
wego citroena. Ten z kolei wydmuchał aż cztery promile.

Zatrzymanym kierowcom grożą surowe konsekwencje w postaci 
wysokiej grzywny, kilkuletniego zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, a nawet kara więzienia.

WRĘCZYCA WIELKA



7W BLACHOWNI

PRZYJECHAŁ AUTEM PO KIELICHU NA 
ZAKUPY. DO LASU UCIEKAŁ JUŻ NA PIECHOTĘ

NIE ŻYJE BYŁY RADNY

UWAGA NA WILKI
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Monika Wójcik, fot. Fotolia

Jeden z mieszkańców gminy Blachownia pod wpływem substan-
cji rozweselającej wsiadł za kółko i pojechał na zakupy. Dzięki 
czujności innego z klientów do domu wrócił pieszo, zaliczając 
po drodze wizytę w pobliskim lesie. Wpadł na tyłach nierucho-
mości, którą zamieszkuje na co dzień. Wywąchał go policyjny 
pies. 

39-letni mężczyzna zaparkował swój samochód pod jednym ze 
sklepów na terenie gminy i poszedł na zakupy. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wycieczkę po sprawunki odbył 
pod wyraźnym wpływem alkoholu. Po tym, jak uzupełnił zapasy, 
ponownie wsiadł za kierownicę swojego pojazdu, odpalił silnik 
i próbował odjechać. 

- Wówczas ze sklepu wybiegł jeden z klientów, który wcześniej 
wyczuł od niego alkohol. Unieruchomił pojazd wyciągając klu-
czyki ze stacyjki - relacjonuje biuro prasowe częstochowskiej ko-
mendy policji.

Gdy na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze, kierowcy 
już nie było. Uciekł do pobliskiego lasu. Blachowniańscy stróże 
prawa szybko ustalili dane personalne podejrzanego. Nie udało 
im się jednak zastać go w domu. Jak wynikało z informacji prze-
kazanej przez jednego z domowników, mężczyzna rzekomo nie 
zdążył jeszcze wrócić z pracy. 

Funkcjonariusze nie dali wiary tym zapewnieniom. Na miejsce 
ściągnięty został policyjny owczarek. Chwilę po tym, jak zwierzę 
podjęło trop, okazało się, że 39-latek ukrył się w budynku gospo-
darczym. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że miał w or-
ganizmie prawie cztery promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 
zarzuty, ale nie przyznał się do kierowania w stanie po spożyciu.

O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Nieodpowiedzialnemu 
kierowcy grozi nawet kilkuletni pobyt w zakładzie karnym.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Zmarł Mieczysław Szkoda. Były samorządowiec miał 87 lat.

Mieczysław Szkoda był społecznikiem, działaczem sportowym, 
radnym i wielkim miłośnikiem Blachowni. Pozostawił po so-
bie liczne wydawnictwa na temat historii gminy, huty, klubów 
sportowych, samorządu i parafii.

- Nie sposób wyliczyć funkcji i ról, które pełnił zdobywając sza-
cunek całej lokalnej społeczności - informuje urząd miejski.

Monika Wójcik

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała komunikat, 
w którym ostrzega przed dzikimi zwierzętami i informuje o za-
sadach postępowania w przypadku ich napotkania.

Jak podkreśla RDOŚ, przede wszystkim należy pamiętać o kilku 
zasadach, które zminimalizują ryzyko podejścia wilka w okolice 
posesji. Ważne, by ich nie dokarmiać, ani nie pozostawiać odpa-
dów spożywczych lub karmy dla zwierząt, do których drapieżniki 
mogłyby się łatwo dostać. Zwierzęta domowe z kolei należy za-
mykać na noc w bezpiecznych i szczelnych kojcach.

- Wilki z natury są zwierzętami płochliwymi i unikają kontaktu 
z ludźmi, w sytuacji gdy zbliżają się jednak do siedzib ludzkich, 
to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się 
w poszukiwaniu pokarmu lub zwykła ciekawość. Jednak wilki, 
podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się 
w sposób trudny do przewidzenia, jeśli są prowokowane, chore 
lub zranione - dodają pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska.

W przypadku bezpośredniego kontaktu koniecznie należy unieś 
ręce i machać nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni zapach czło-
wieka i sprawi, że sylwetka będzie lepiej widoczna. W oczach ob-
serwującego ludzką postać czworonoga człowiek staje się więk-
szy, a tym samym groźniejszy. Nie zaszkodzi też pokrzyczeć.

NA PIĘTRZE PRAŻYNKI POWSTANIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Monika Wójcik

Z początkiem kwietnia w Blachowni ruszy Dzienny Dom Pomo-
cy Społecznej. Współfinansowany ze środków unijnych projekt 
wart jest ponad 1 mln zł. Placówkę poprowadzi częstochowskie 
koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną.

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie miejsca dla tych seniorów 
z terenu gminy, którzy potrzebują wsparcia w życiowych pro-
blemach. W ramach planowanych działań przewidziano zajęcia 
poprawiające kondycję psychofizyczną, wycieczki oraz spotkania 
okolicznościowe. Zainteresowani będą mieli również możliwość, 
by skorzystać z porad prawnych czy pomocy psychologicznej.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zajmie ponad 330-metrową 

powierzchnię na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Sienkie-
wicza. 

- Nie zabraknie w nim sali relaksu, sali kinowej, miejsca do reha-
bilitacji i ćwiczeń, a także jadalni, kuchni i rekreacyjnego tarasu 
z widokiem na zalew. Wyremontowany budynek Prażynki jest 
obiektem spełniającym wszystkie oczekiwania, znajduje się w są-
siedztwie węzła przesiadkowego, co ułatwia dotarcie mieszkań-
com z każdej części gminy - informuje biuro prasowe magistratu.

Projekt przewiduje wsparcie dla dwudziestu czterech osób. Jak 
podkreślają urzędnicy, lada moment  rozpocznie się rekrutacja. 
Preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności czy osoby samotne. Obiekt ruszy 1 kwietnia, funkcjo-
nować ma od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16.



ZMIANA NA STANOWISKU SKARBNIKA. KATARZYNA 
TRZEPIZUR W MIEJSCE KATARZYNY JAGUSIAK

PLANUJESZ WYMIANĘ KOTŁA? 
PO RAZ KOLEJNY POJAWIA SIĘ 
MOŻLIWOŚĆ, KTÓRA POZWOLI 
SFINANSOWAĆ INWESTYCJĘ

PŁYWALNIAPŁYWALNIA
WZNOWIŁA DZIAŁALNOŚĆWZNOWIŁA DZIAŁALNOŚĆ

JEST NOWY SPRZĘT DLA DRUHÓW
Z KŁOBUCKA I ŁOBODNA

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej kłobuccy samorządowcy 
podjęli uchwałę w sprawie odwołania  dotychczasowej skarbnik 
i powołania jej następcy. 10 lutego Katarzynę Jagusiak zastąpiła 
Katarzyna Trzepizur.

Dokonanie oficjalnej zmiany na stanowisku skarbnika gminy było 
jednym z najważniejszych punktów niedawnej sesji rady miejskiej. 
W pierwszej kolejności rozpatrzono projekt uchwały dotyczący 
odwołania dotychczasowej skarbnik. Po blisko trzydziestu latach 
pracy w magistracie Katarzyna Jagusiak żegna się z urzędem.

Tym samym, w konsekwencji podjętej wcześniej decyzji radni mu-
sieli pochylić się nad kolejną uchwałę. Tym razem dotyczącą po-
wołania na wspomniane stanowisko Katarzyny Trzepizur.

- Byłej pani skarbnik dziękujemy za sumienne wykonywanie obo-
wiązków, trafne decyzje dotyczące majątku i budżetu gminy, rze-
telność i obowiązkowość, a także profesjonalną obsługę miesz-
kańców.
Natomiast nowej pani skarbnik życzymy owocnej pracy na rzecz 
rozwoju naszej społeczności - podkreślają pracownicy urzędu 
miejskiego.

Monika Wójcik, fot. Shutterstock

10 marca wystartuje nabór uzupełniający do projektu związa-
nego z wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na 
terenie gminy. Można uzyskać grant sięgający 95 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji.

Projekt obejmuje zakup i montaż kotłów na biomasę oraz gazo-
wych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw 
domowych. Wysokość dofinansowania dla mieszkańca nie może 
przekroczyć 10 tys. zł. Jak zaznaczają urzędnicy kłobuckiego ma-
gistratu, ostateczna wartość grantu zostanie określona na pod-
stawie dokumentów, jakie każdy z wnioskodawców złoży w celu 
jego rozliczenia.

By móc ubiegać się o wspomniane dofinansowanie należy speł-
nić kilka warunków. Przede wszystkim budynek mieszkalny musi 
być usytuowany na terenie gminy. Nie bez znaczenia jest także 
uregulowany stan prawny nieruchomości. Kolejny ważny aspekt, 
to brak jakichkolwiek zaległości wobec gminy z tytułu podatków 
i opłat oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o udział 
w projekcie.

- Po zakwalifikowaniu się do projektu z każdym z mieszkańców 
podpiszemy umowę regulującą prawa i obowiązki związane z re-
alizacją przedsięwzięcia - dodają pracownicy urzędu miejskiego. 

Czas na złożenie wniosku upłynie 12 kwietnia. Wszystkie doku-
menty można pobrać ze strony internetowej urzędu. Z kolei wer-
sja papierowa dostępna będzie od 1 marca.

Osoby, które przebywają na kwarantannie mogą złożyć wniosek za 
pośrednictwem ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej wy-
syłając dokumenty na adres sekretariat@gminaklobuck.pl. Należy 
pamiętać jednak o tym, by bez zbędnej zwłoki dostarczyć później 
oryginał wniosku do magistratu.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Od 12 lutego ponownie można korzystać z oferty pływalni krytej 
w Kłobucku.

W czasie przerwy podyktowanej obostrzeniami, jakie wprowadzo-
no na terenie kraju w związku z trwającą pandemią, na terenie 
obiektu wykonano szereg niezbędnych prac konserwacyjnych. 
Wymienione zostały urządzenia dozujące do pomiaru chloru 
wodnego oraz wszystkie kratki basenowe. Całość poddana została 
pełnej dezynfekcji. Koszt wspomnianego zadania sięgnął blisko 32 
tys. zł.

Jak podkreślają kłobuccy urzędnicy, wszystkie osoby korzystają-
ce z basenu muszą przestrzegać ogólnych zaleceń wydawanych 
przez służby sanitarne oraz poleceń porządkowych kierowanych 
ze strony pracowników pływalni.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania basenu można 
uzyskać dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 34 319 80 80.
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Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

23 lutego w budynku kłobuckiego magistratu miało miejsce 
przekazanie sprzętu ratowniczego dla dwóch jednostek ochot-
niczych straży pożarnych.

Do rąk strażaków trafiły między innymi środki ochrony osobi-
stej w postaci ubrań specjalnych, hełmów, rękawic oraz butów. 
W przekazanym wyposażeniu nie zabrakło też armatury pożarni-
czej i specjalistycznego sprzętu. Lista obejmuje węże, prądownice, 
wytwornicę piany, kurtyny wodne. Jest też smok ssawny, radiote-
lefon czy latarki. 

- W codziennej pracy kłobuckich ochotników niewątpliwie przy-
dadzą się też stosowane w ratownictwie drogowym zabezpiecze-
nia na kierownicę, pilarka ratownicza do cięcia materiałów wie-

lowarstwowych lub bosaki dielektryczne - podkreślają urzędnicy.

Tak szeroki zakup możliwy był dzięki sięgającej blisko 50 tys. zł 
dotacji. Jednostki OSP z Kłobucka i Łobodna wsparte zostały w tej 
kwestii przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, Urząd Miejski w Kłobucku, a także 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

- Zakupiony sprzęt z całą pewnością przyczyni się do poprawy 
skuteczności działania jednostek OSP, jak również wpłynie na bez-
pieczeństwo mieszkańców oraz druhów i druhen biorących udział 
w różnego rodzaju akcjach i wyjazdach do zdarzeń i wypadków - 
podkreśla burmistrz Jerzy Zakrzewski, który uczestniczył w prze-
kazaniu sprzętu strażakom.



„KLEPISKO” Z NAGRODĄ OD 
RESORTU KULTURY. ARTYŚCI 
DOSTALI PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY

PASTERNIK SIĘ REMONTUJE. 
PRACE BUDOWLANE W TOKU

BRAKUJE JUŻ NIEWIELE. MILION ZŁOTYCH DO CELU

KOLEJNY FINAŁ I KOLEJNY 
REKORD

KŁOMNICKIEJ
ORKIESTRY

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uhonorował 
Zespół Śpiewaczy „Klepisko” specjalną okolicznościową nagrodą. 

Przyznane w kwocie 15 tys. zł środki to pokłosie wniosku, z jakim 
do ministerstwa wystąpiło kierownictwo Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kłomnicach.

„Klepisko” powstała w 1980 roku. Zespół prezentuje nie tylko 
utwory śpiewane i folklorystyczne, ale również religijne czy te 
typowo wpisujące się w nurt lokalnej obrzędowości. W swoim re-
pertuarze posiada pieśni i melodie z różnych regionów kraju. Jest 
laureatem wielu ogólnopolskich przeglądów folklorystycznych 
i konkursów. 

- Serdecznie gratuluję tego wyróżnienia wszystkim członkom ze-
społu - podkreśla wójt Piotr Juszczyk.

Piotr Biernacki, fot. Materiały WOŚP

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kłomnickim 
sztabie okazał się być jeszcze większy niż przed rokiem. Pomimo 
pandemii i ograniczeń wszystkim zaangażowanym w inicjatywę 
osobom udało się zebrać rekordową kwotę.

Kłomnicki sztab każdego roku gra w Rzerzęczycach. W tym było 
inaczej, bo i finał był inny niż dotychczasowe. Centrum zamiesza-
nia stał się Gminny Ośrodek Kultury, gdzie zaaranżowano scenę 
na występy lokalnych artystów i skąd prowadzona były transmisja 
online lokalnego wydarzenia. Całość można było oglądać w serwi-
sach społecznościowych.

- Jestem bardzo wdzięczny, że mimo tak trudnej sytuacji epidemii, 
tego, że jesteśmy tak mocno ograniczeni mogliśmy po raz kolejny 
się spotkać. Finał zawsze odbywał się w Rzerzęczycach. Myślę, że 
za rok, na okrągły trzydziesty finał, będziemy mogli tam powrócić. 
Liczę na to, że tych wszystkich ograniczeń już nie będzie, bo dla 
wszystkich jest to sytuacja niekomfortowa - podkreślił w krót-
kim przemówieniu wójt Piotr Juszczyk. - Chcemy się spotykać, 
a wszystkie zespoły, które biorą udział w tym finale na pewno 
chciałyby występować przy publiczności. Ważne jest jednak to, że 
wszyscy jesteśmy razem, że potrafimy się zorganizować i pomóc 
jedni drugim, by tym dzieciaczkom, na które w tym roku zbiera-
my uratować w niejednym przypadku życie – dodawał zachęcając 
mieszkańców do czynnego wspierania akcji. 

Włodarz pogratulował również znakomitej organizacji finału jej 
głównodowodzącemu Pawłowi Leśniakowi. Świetne przygotowa-
nie zaowocowało również rekordowym wynikiem zebranych pie-
niędzy. Aż o 10 tys. zł więcej niż przed rokiem. Na konto Fundacji 
WOŚP mieszkańcy ziemi kłomnickiej przekazali 42.146,55 zł oraz 
około 150 zł w obcej walucie.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Rozpoczęły się prace budowlane przy długo oczekiwanej przez 
mieszkańców inwestycji zagospodarowania placu w centrum 
Kłomnic. Tzw. Pasternik ma pełnić szereg nowych funkcji.

Inwestycja, na którą od wielu lat czekają mieszkańcy sfinalizuje 
się dzięki pozyskaniu na ten cel ponad 3,5 mln zł dotacji z unij-
nych funduszy. Dofinansowanie będzie jednak proporcjonalne do 
ogólnych kosztów przedsięwzięcia, a te wykonawca wycenił na 3,4 
mln zł.

Nawierzchnia placu zostanie utwardzona płytami betonowymi 
o zróżnicowanej strukturze, a ciągi piesze, drogi i parkingi będą 
z kostki. Łącznie kilka tysięcy metrów kwadratowych. Ponadto 
powstanie duża altana, prawie 35 m², oraz fontanna z wraz z ilu-
minacją i niezbędną infrastrukturą wodociągową do jej zasilenia 
w wodę. Nad chodnikami wzniosą się latarnie, częściowo solarne, 
zarówno te uliczne oraz parkowe i ogrodowe. Plac otoczy ogro-
dzenie, a dodatkowo bezpieczeństwo zapewni monitoring. Projekt 
wizualnie ma być kompatybilny z fasadą budynku ośrodka kultury 
w Kłomnicach. 

- Celem, który nam przyświeca jest stworzenie reprezentatywnej 
przestrzeni publicznej na cele integracji i aktywizacji społeczno-
-gospodarczej. To centrum Kłomnic więc zależy nam, by to oto-
czenie spełniało szereg funkcji, a po drugie, także cieszyło oko. 
Chcemy to tak zaaranżować, by można było się po tym terenie 
przespacerować, posiedzieć na ławce, odpocząć. Ten teren będzie 
idealny miejscem nie tylko pod kątem przedsięwzięć kulturalnych, 
ale i rekreacyjnych – podkreśla wójt Piotr Juszczyk.

POLICJA ZLIKWIDOWAŁA NIELEGALNE 
AUTOMATY, A WŁAŚCICIEL SALONÓW 
GIER W ICH MIEJSCE WSTAWIŁ NOWE
Monika Wójcik, fot. Unsplash

Jak informowaliśmy miesiąc temu, policjanci zajmujący się wal-
ką z przestępczość gospodarczą we współpracy z funkcjonariu-
szami Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli w Kłom-
nicach jedenaście automatów do gier hazardowych. W lutym 
właściciel salonów, w których stały maszyny wstawił sześć ko-
lejnych.

Policjanci ponownie pojawili się w dwóch salonach gier w Kłomni-
cach i po raz kolejny ujawnili nielegalny biznes. 18 lutego, wspól-
nie z funkcjonariuszami śląskiej Krajowej Administracji Skarbo-
wej zabezpieczyli sześć automatów. Przeprowadzony przez KAS 
eksperyment procesowy wykazał, że gry zainstalowane na tych 
urządzeniach mają charakter losowy, co stanowi naruszenie obo-
wiązujących przepisów.

Zgodnie z ustawą hazardową, automaty do gier mogą być udo-
stępniane wyłącznie w kasynach, na których prowadzenie wyma-
gana jest koncesja. Za posiadanie nielegalnego sprzętu, umożli-
wiającego prowadzenie przestępczego procederu w lokalach 
gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary 
w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Z odpowiedzialno-
ścią karną muszą liczyć się zarówno właściciele automatów, jak 
i właściciele lokali, w których odbywają się nielegalne gry. Oprócz 
wysokiej grzywny, za organizowanie gier hazardowych można tra-
fić do więzienia nawet na trzy lata.
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wodzenie są coraz mniejsze. Serce Olusia słabnie każdego dnia – 
apelowali rodzice.

W pomoc dwulatkowi zaangażowały się całe rzesze osób. W ciągu 
miesiąca udało się uzbierać prawie 2,5 mln zł. By zabieg w USA 
mógł dojść do skutku potrzeba jednak jeszcze ponad 1 mln zł. 
Niestety, stan zdrowia Olka nagle i dramatycznie się pogorszył. 
W ciężkim stanie trafił do szpitala na oddział intensywnej terapii. 
Został zaintubowany i podłączono go do respiratora.

- Jego stan jest ciężki, choć na tą chwilę stabilny. Nie wiemy co 
się wydarzyło, ale nagle nasz świat znowu się złamał. Znowu musi 
walczyć, nam pozostało się modlić i czekać aż do nas wróci – po-
informowali w połowie lutego rodzice. - Respirator pozwala mu na 
swoje oddechy, ale nadal nie oddycha sam. Niestety nadal utrzy-
muje się gorączka, która nie odpuszcza, tak jak infekcja. Aleksik 
dostaje antybiotyki, ale ogólne, gdyż na razie nie wiadomo co to 
za infekcja. Najpierw musi ją pokonać – dodali na grupie facebo-
ok’owej.

Po kilkunastu dniach pobytu w szpitalu jego stan nieco się popra-
wił. Problemem stał się jednak obrzęk krtani, który nie pozwalał 
na samodzielne oddychanie. Lekarze podejmują kroki, aby go wy-
budzać i powoli odstawiają leki, dzięki którym dziecko jest stale 
uśpione.

- Mamy nadzieję, że podrażniona krtań pozwoli Aleksiowi oddy-
chać samodzielnie i nasz wojownik da sobie radę. Słyszymy, że 
wszystko jest jeszcze bardzo podrażnione w jego gardełku. Przed 
nami ciężkie i stresujące dni – informują zmartwieni rodzice 
chłopca.

Wierzymy w to, że chłopcu uda się pokonać i te trudności. Po-
móżmy rodzinie uzbierać brakujący jeszcze 1 mln zł na zabieg. 
Potrzeba już tak naprawdę niewiele. Bo teraz liczy się już tylko 
czas. Środki można wpłacać poprzez stronę Fundacji Siepomaga. 
Wystarczy wejść na stronę siepomaga.pl, wpisać imię oraz nazwi-
sko chłopca – Aleksander Filipowski i za pomocą płatności elek-
tronicznych wpłacić dowolną kwotę.

W połowie stycznia informowaliśmy o zbiórce pieniędzy na ra-
towanie życia Aleksandra Filipowskiego, dwulatka mieszkają-
cego w Konarach. Jego rodzice uruchomili internetową zbiórkę 
pieniędzy, by móc pozyskać 4 mln zł na operację ostatniej szansy 
w Stanach Zjednoczonych. I choć udało się zebrać już ponad 2,5 
mln zł, to stan zdrowia małego Olka nagle się pogorszył. Walczy 
o życie na OIOM-ie.

Aleksander Filipowski w październiku ubiegłego roku skończył 
dwa lata. Przyszedł na świat z ciężką wadą serca. O jego pertur-
bacjach i zmaganiach szerzej pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy tylko, 
że wyczerpały się możliwości leczenia chłopca na naszym konty-
nencie. Dominika i Piotr Filipowscy w rozpaczy napisali list do dr. 
Franka Hanleya z Lucile Packard Children’s Hospital w Stanford, 
specjalisty od beznadziejnych przypadków z ośrodka, który jako 
jedyny na świecie operuje dzieci z nadciśnieniem płucnym. Zgo-
dził się on podjąć skomplikowanej operacji - rekonstrukcji maleń-
kich tętniczek płucnych.

- 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-

 Piotr Biernacki, fot. Materiały Fundacji Siepomaga
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AŻ 92 MILIONY ZŁOTYCH NA ZADANIA 
TERMOMODERNIZACYJNE

W RĘDZINACH INWESTUJĄ 
W ENERGOOSZCZĘDNE 
OŚWIETLENIE

GMINY ZYSKAJĄ NOWE MOŻLIWOŚCI. WKRÓTCE RUSZY NABÓR DO 
PROGRAMU STOP SMOG

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach rozdysponował aż 92 mln zł w konkursie na 
zadania wspierające efektywność energetyczną w budynkach 
wielorodzinnych. 

Beneficjentami zostały gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe. Łącznie wsparcie trafi na trzydzieści dziewięć projektów. 
Kolejna, szósta edycja naboru wniosków na takie zadania ma się 
rozpocząć w marcu.

Przedsięwzięcie koordynowane przez WFOŚiGW finansowane 
jest ze środków unijnych. A dokładnie z krajowego programu 
wspierającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, 
przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu oraz transport 
i bezpieczeństwo energetyczne.

– Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 

Pięć miejscowości na terenie gminy Rędziny będzie się mogło 
wkrótce cieszyć ze zmodernizowanego oświetlenia ulicznego. 
Dzięki pozyskanej dotacji unijnej tamtejszy urząd chce wymie-
nić niemal dwieście siedemdziesiąt lamp.

Inwestycję zrealizuje firma Obi Complex z Żor, która zadekla-
rowała ponadto, że jest w stanie uporać się z zadaniem w ciągu 
dwóch miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja, poza przy-
szłymi oszczędnościami w wydatkach na energię elektryczną 
zużywaną do rozświetlenia gminnych szlaków, już przyniosła do-
raźne oszczędności. Całość zadania ma kosztować bowiem około 
344 tys. zł. To znacznie mniej niż planowała gmina, która zarezer-
wowała na ten cel ponad 550 tys. zł.

Nowoczesne i energooszczędne lampy zamontowane zostaną 
w pięciu miejscowościach – Kościelcu, Rudnikach, Rędzinach, 
Mariance Rędzińskiej oraz Koninie. Obok opraw projekt przewi-
duje także wymianę wysięgników wraz z przewodami i bezpiecz-
nikami.

To trzecia w ostatnim czasie tak znacząca inwestycja w ograni-
czenie niskiej emisji na terenie samorządu. W ramach poprzed-
nich dwóch zmodernizowano ponad czterysta czterdzieści punk-
tów świetlnych.

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

mln zł. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze 
strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrot-
nie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski w następnej edycji 
konkursu i jeśli będzie nadal tak duże, to również nie wykluczamy 
zwiększenia dofinansowania – mówi Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

W niedawno zakończonej edycji najwyższą kwotę dofinansowa-
nia, bo aż blisko 20 mln zł, otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka 
Mieszkaniowa, która zamierza wyremontować aż pięćdziesiąt 
dwa wielorodzinne obiekty mieszkalne. Skorzysta na tym prawie 
sześćset sześćdziesiąt gospodarstw domowych. Poza tym pie-
niądze wesprą również przedsięwzięcia termomodernizacyjne 
w Rybniku, Zawierciu czy w gminie Irządze.

Do tej pory Fundusz rozdysponował na te cele blisko 327 mln zł. 
Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budyn-
ki, obejmujące prawie 15,5 tys. gospodarstw domowych.

Pod koniec stycznia szef resortu klimatu Michał Kurtyka pod-
pisał porozumienie o współpracy pomiędzy kierowanym przez 
niego ministerstwem, Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. Przewiduje ono współfinansowanie przedsięwzięć 
niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów.

Porozumienie to jest częścią działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Z po-
czątkiem roku bowiem Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz 
z NFOŚiGW przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Techno-
logii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu „Stop 
Smog”, który finansuje inwestycje w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Piotr Biernacki Realizacja przedsięwzięć może polegać na wymianie lub likwi-
dacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, ter-
momodernizacji, podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 
zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE czy 
zmniejszeniu zapotrzebowania budynków na energię dostarcza-
ną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Co do zasady beneficjentami tego programu mogą być jednostki 
samorządowe. Gmina może uzyskać z budżetu państwa dotację 
nawet do 70 proc. kosztów inwestycji. Kolejne 30 proc. stanowi 
jej wkład własny. Mieszkaniec uzyskuje jednak już 100 proc. bez-
zwrotnego dofinansowania kosztów inwestycji.

Z początkiem 2021 roku zaczęły obowiązywać przepisy, które 
wprowadzają wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do pro-
gramu „Stop Smog”. Najważniejsze z nich obejmują umożliwienie 
związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu 
w roli koordynatora kilku gmin, wydłużenie z trzech do czterech 

lat okresu realizacji porozumienia czy dopuszczenie możliwości 
realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach 
będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Samorządy wy-
posażono także w narzędzia umożliwiające weryfikację danych 
osób ubiegających się o udział w programie, zniesiono obowiązek 
sporządzania przez nie programów niskoemisyjnych, jak rów-
nież zmniejszono minimalną liczbę budynków jednorodzinnych 
umożliwiającą aplikowanie do programu – z 2 proc. do 1 proc. lub 
dwudziestu budynków.

Poprawie uległy też zasady tyczące się warunków udziału miesz-
kańców w programie. Znacznie rozszerzono katalogu kosztów 
kwalifikowanych oraz zmniejszono z 50 proc. na 30 proc. wy-
maganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze. Ponadto 
skróceniu uległ – z dziesięcioletniego na pięcioletni – okres po 
zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz 
beneficjenta.
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W JURAJSKIM OLSZTYNIE ZAMONTOWALI 
SMOGOWE EKOSŁUPKI

OSTATNIA SZANSA NA ZDOBYCIE DOFINANSOWANIA NA 
KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ WIELORODZINNYCH 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TEJ PERSPEKTYWIE UNIJNEJ

DO KOŃCA ROKU TRZEBA 
WYMIENIĆ PIECE LICZĄCE 
POWYŻEJ DZIESIĘCIU LAT

W tym roku mija termin wymiany ponad dziesięcioletnich 
kopciuchów. Tak w 2017 roku zadecydował o tym Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego przyjmując tzw. uchwałę antysmogową. 
Kto zaniedba ten obowiązek będzie się musiał liczyć ze sporymi 
konsekwencjami finansowymi.

Decyzja władz województwa podyktowana została szeregiem 
analiz i badań, których wyniki były niestety jednoznaczne. Na Ślą-
sku oddycha się źle. W szczycie sezonu grzewczego, normy szko-
dliwych substancji w atmosferze są przekroczone kilkukrotnie. 
Jednym ze źródeł problemu są gospodarstwa domowe, skąd po-
chodzi ponad połowa zanieczyszczeń powietrza na tym obszarze.

Uchwała antysmogowa ma zapobiegać negatywnemu oddziały-
waniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko. Jednym 
ze sposobów na to jest nałożenie na mieszkańców województwa 
szeregu obowiązków związanych z dbaniem o jakość atmosfery.

Przyjęte w kwietniu 2017 roku prawo wprowadziło na obszarze 
województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. W szczegól-
ności chodzi o kotły, kominki i piece, które dostarczają ciepło do 
systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło, a nie speł-
niają odpowiedniego standardu emisyjnego.

Ponadto radni zdecydowali się wprowadzić zakaz spalania węgla 
brunatnego i produktów z jego udziałem, niektórych paliw, a tak-
że biomasy stałej, o określonym poziomie wilgotności w stanie 
roboczym.

Dla zwykłego mieszkańca najważniejszą kwestią są jednak okre-
ślone terminy, do których powinno się wymienić piece na urzą-
dzenia spełniające obowiązujące normy ekologiczne. Obowiązek 
ten uzależniono od daty produkcji użytkowanego urządzenia.

Do końca 2021 roku muszą to zrobić użytkownicy pieców ponad 
10-letnich lub urządzeń pozbawionych tabliczki znamionowej. 
Zgodnie z zapisami uchwały od stycznia przyszłego roku korzy-
stanie z nich będzie zabronione. Ponadto do końca 2023 roku wy-
mienione muszą zostać kotły liczące od pięciu do dziesięciu lat 
od daty ich produkcji, do końca 2025 roku – te poniżej pięciu lat 
od daty ich produkcji, a z końcem 2027 roku – kotły trzeciej lub 
czwartej klasy.

Ci, którzy korzystają więc jeszcze z najstarszych urządzeń, po-
winni szybko pomysleć nad niezbędną inwestycją. Zaniedbanie 
w tym temacie będzie mogło skutkować nieprzyjemnymi konse-
kwencjami finansowymi. Prawo ochrony środowiska przewiduje 
bowiem instrument karania za zlekceważenie zapisów uchwały 
sejmiku województwa. Grzywna może być nałożona nawet do 
wysokości 5 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach od 29 marca zacznie przyjmować wnioski na 
poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. To ostatnia szansa, by samorządy, wspólno-
ty i spółdzielnie mieszkaniowe mogły pozyskać dofinansowanie 
jeszcze z obecnej perspektywy unijnej. Potencjalni chętni będą 
musieli się uporać z wymaganą dokumentacją i przesłaniem 
wniosku do 28 maja.

Jednym z celów prowadzonego przez Fundusz działania jest 
kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa. 
Będzie to już jego szósta edycja, z budżetem sięgającym łącznie 
50 mln zł. Choć, jak podkreślają władze instytucji, jeśli zaintere-
sowanie będzie duże to kwota może zostać znacznie podwyż-
szona. W rozstrzygniętym niedawno konkursie rozdysponowano 
bowiem aż 92 mln zł.

Program, oprócz tego, że stawia na rozwój gospodarki niskoemi-
syjnej, ma na celu szeroko pojętą ochronę środowiska, przeciw-
działanie i adaptację do zmian klimatu, transport czy bezpieczeń-
stwo energetyczne.

Istotą naboru jest dofinansowanie projektów wspierających efek-
tywność energetyczną w sektorze wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych. Środki adresowane są przede wszystkim do 
wspólnot i porozumień wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, 
samorządów i ich związków oraz TBS-ów. Skorzystać z niego 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

będą mogły także spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu 
Państwa, prowadzący działalność mieszkaniową, a także podmio-
ty będące dostawcami usług energetycznych, które działają na 
rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz samorządów 
na terenie województwa.

Z planowanej puli 50 mln zł gros pieniędzy przypadnie do po-
działu beneficjentom z grona jednostek publicznych. To aż 45 
mln zł. Na spółdzielnie przeznaczono 3 mln zł, a na wspólnoty 
mieszkaniowe i ich porozumienia – 2 mln zł. Co istotne, regu-
lamin konkursu nie przewiduje minimalnej, jak i maksymalnej, 
wartości zgłoszonego projektu, który będzie kwalifikował się do 
dofinansowania. A to może wynieść do 85 proc. wartości plano-
wanej inwestycji.

Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wyno-
si blisko 327 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie 
zostaną 663 budynki (15 479 gospodarstw domowych).

Na terenie Olsztyna stanęły ekoSłupki. Mają informować miesz-
kańców i przybywających do miejscowości turystów o poziomie 
zanieczyszczenia powietrza. Specjalne czujniki do tego typu 
zadań zostały rozmieszczone także w pozostałych miejscowo-
ściach gminy.

EkoSłupki przystosowane są do pomiaru stężenia pyłów zawie-
szonych oraz innych zanieczyszczeń. Badania wykonują co godzi-
nę, po czym wynik sygnalizują kolorem światła. Zamontowano je 
w kilku lokalizacjach – na Rynku, na terenie szkoły podstawowej 
przy ulicy Kühna oraz na parkingu obok przychodni lekarskiej 
przy ulicy Żwirki i Wigury.

- Jeśli światło ma kolor zielony, jakość powietrza jest bardzo 
dobra, warunki sprzyjają do wszelkich aktywności na świeżym 
powietrzu. Kolor czerwony ostrzega przed bardzo złą jakością 
powietrza wywierającą negatywny wpływ na zdrowie. EkoSłupki 
przesyłają wyniki pomiarów za pomocą sieci bezprzewodowej do 
platformy AirSensor. Szczegółowe wyniki pomiarów dokonywa-
nych przez wybrane urządzenie każdy będzie mógł odczytać za 
pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek – informują 
urzędnicy z Olsztyna.

Władze gminy poprzez tę inwestycję chcą przede wszystkim edu-
kować mieszkańców, budować świadomość oraz zmotywować do 
wymiany starych pieców na ekologiczne. Jak podkreślają, to wła-
śnie dym wydobywający się z kominów domów, które ogrzewane 
są niskiej jakości paliwami jest główną przyczyną występowania 
smogu.

- W celu rozszerzenia monitoringu zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrza atmosferycznego, gmina Olsztyn zakupiła dodatkowo 
nowoczesne czujniki „Airly”. W ciągu najbliższych dni zostaną one 
zainstalowane na budynkach strażnic w Przymiłowicach i Biskupi-
cach oraz na budynkach szkół: w Turowie, Zrębicach, Kusiętach 
oraz Olsztynie przy ulicy Zielonej – podkreśla olsztyński urząd.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Olsztyn
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PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH 
POMOŻE W PODNIESIENIU 
KOMPETENCJI UCZNIÓW

KANALIZACJA W KONIECPOLU. 
WKRÓTCE RUSZY BUDOWA
KOLEJNEGO ODCINKA

DO LOKALNYCH PRZEDSZKOLI TRAFIŁY 
CZTERY OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Na konto miejscowego urzędu miejskiego wpłyną wkrótce ko-
lejne fundusze unijne. I to niemałe. Samorząd kierowany przez 
burmistrza Ryszarda Suligę pozyskał bowiem niemal 540 tys. zł 
na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych.

„Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gmi-
nie Koniecpol” to nazwa projektu, który znalazł uznanie komisji 
konkursowej i ostatecznie zakwalifikował się do dofinansowania. 
Ma on poprawić efektywność kształcenia ogólnego w miejsco-
wych szkołach podstawowych. Skorzystają z niego wychowan-
kowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniec-
polskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego 
w Koniecpolu.

– Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompe-
tencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbęd-
nych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytu u uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizowanie 
zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompe-
tencji zawodowych nauczycieli – informuje urząd miejski.

Do przyznanej dotacji z lokalnego budżetu dołożone zostanie 
niecałe 60 tys. zł. Wartość realizacji wszystkich założeń projektu 
oszacowano bowiem na 600 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

17 lutego burmistrz Ryszard Suliga podpisał umowę na wykona-
nie kolejnego zadania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 
Koniecpola. Po dzielnicy Słowik podobny front prac otwiera się 
więc obecnie w dzielnicy Magdasz.

Uruchomienie kolejnej gminnej inwestycji stało się możliwe dzię-
ki pieniądzom pozyskanym w ubiegłym roku z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Zawarty z firmą Gudrex z Pilicy kon-
trakt opiewa na 1,46 mln zł.  

Za tę kwotę powstanie prawie 920 metrów sieci na ulicy Mag-
dasz, od ulicy Zachodniej do budynku nr 21, Nad Strugą, oraz 
ulicy bocznej od Zachodnej. Wykonawca, by prawidłowo wypeł-
nić zadanie, będzie musiał zrobić przewiert pod rzeką Kalenicą 
oraz położyć odwodnienie ulic, z których wody opadowe będą 
odprowadzane właśnie do tego cieku. Wybuduje także przyłącza 
kanalizacyjne oraz przepompownię ścieków, a także odtworzy 
nawierzchnię dróg i uporządkuje teren po robotach.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Władze Koniecpola nie ustają w poszukiwaniach możliwości 
zdobycia funduszy zewnętrznych na dokończenie budowy sieci 
wodociągowej na terenie gminy. Realizacja niecałych osiemna-
stu kilometrów sieci rozwiązałaby na dobre ciągnący się od kil-
ku lat problem dostępu do bieżącej wody dla blisko pół tysiąca 
mieszkańców.

Chodzi o trzeci i zarazem ostatni etap budowy infrastruktury, 
który miałby objąć Wąsosz, Kuźnicę Wąsowską, Łysaków i uli-
cę Zieloną w Łysinach. W Koniecpolu z kolei wodociągu brakuje 
jeszcze w ciągu ulic Przedmieście Przysieka, Przedmieście Pod-
stocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza oraz Kościuszki.

Na sfinalizowanie projektu czeka około dwustu gospodarstw do-
mowych. Jest dokumentacja, są pozwolenia. W ubiegłym roku 
miasto ogłosiło nawet przetarg na to zadanie, chcąc zrobić ro-
zeznanie cenowe na rynku usług. I jak się okazało, wyszło bardzo 
korzystnie. Złożone oferty pozwoliłyby na budowę sieci znacznie 
poniżej zakładanych wcześniej kosztów. Niestety, pomimo zabez-
pieczenia w swoim budżecie wkładu własnego i złożenia wielu 
wniosków o wsparcie projektu, gminie nie udało się pozyskać 
brakujących środków.

Ostatnio pojawiły się kolejne możliwości zdobycia pieniędzy. 
Włodarz poinformował o nich podczas ostatniej sesji rady miej-

Piotr Biernacki, fot. Pexels
skiej. Okazuje się, że gmina złożyła aplikacje o fundusze w dwóch 
naborach. Pierwszym jest trzecia tura Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, a kolejnym konkurs wniosków na dofinanso-
wanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjono-
wały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gminom popegeerowskim 
ma być przyznane łącznie 250 mln zł.

- Staraliśmy się pozyskać pieniądze na ostatni etap wodociągów 
wszędzie, gdzie się dało, by w końcu zakończyć ten nurtujący nas 
wszystkich problem. Niestety do tej pory się nie udawało. Po-
jawiły się jednak nowe możliwości. U nas PGR-y funkcjonowały 
w dwóch miejscach. Pierwszy w Okołowicach, a drugi – w czę-
ści dzielnicy Słowik. Skorzystaliśmy z tego programu, zostaliśmy 
zakwalifikowani jako tereny popegeerowskie i złożyliśmy wnioski 
na trzy zadania. To przede wszystkim trzeci etap budowy wodo-
ciągów oraz przebudowa dwóch dróg gminnych. Chodzi o ulicę 
Niwa, gdzie do zrobienia jest 825 metrów i ulicę Łanową w Oko-
łowicach o długości 1427 metrów – informował 11 lutego na sesji 
burmistrz Suliga.

Na wyniki zapewne będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Na-
bór aplikacji zakończył się bowiem dopiero 12 lutego. Z funduszu 
przeciwdziałania COVID-19, czyli RFIL, władze miasta starają się 
ponadto o wsparcie na budowę przedszkola integracyjnego ze 
żłobkiem w Koniecpolu oraz budowę układu drogowego o dłu-
gości prawie 1,7 kilometra, który miałby obejmować ulice: Fre-
dry, Boya Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego oraz Norwida 
w Koniecpolu.

POJAWIŁY SIĘ NOWEPOJAWIŁY SIĘ NOWE
SZANSE, BY ZDOBYĆ ŚRODKISZANSE, BY ZDOBYĆ ŚRODKI
NA BRAKUJĄCE WODOCIĄGINA BRAKUJĄCE WODOCIĄGI

Dzięki pozyskanej pomocy rzeczowej do koniecpolskich przed-
szkoli trafiły cztery oczyszczacze powietrza. Po dwa do każdej 
z placówek. 

To w ramach drugiej edycji kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG – 
Przedszkolaku złap oddech”, którą zorganizował Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Działanie władz samorządu województwa ma u najmłodszych 
mieszkańców śląskiego kształtować właściwe postawy proekolo-
giczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie niskiej 
emisji. Ma zadanie uświadamiać problem smogu i złej jakości po-
wietrza, jego niekorzystnych konsekwencji wpływu na zdrowie 
i konieczność przeciwdziałania emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery.

Piotr Biernacki, fot. fb.com/IzabelaDomogała Ideą, która przyświecała pomysłodawcom przedsięwzięcia, jest 
szeroko pojęta edukacja ekologiczna. I to nie tylko najmłodszych, 
ale również ich rodziców i opiekunów. Wiedza na temat smogu, 
jego wpływu na zdrowie i ludzkie życie, ma pomóc zadbać o ja-
kość powietrza w regionie.

Kampania obejmuje także przeprowadzenie zajęć edukacyjno-
-informacyjnych w grupach przedszkolnych i zorganizowanie 
akcji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci. Placówkom 
zakwalifikowanym do udziału, oprócz oczyszczaczy powietrza, 
przekazane zostaną materiały w postaci zestawów ćwiczeń i ksią-
żeczek. Rodzice otrzymają także ulotki na temat wpływu smogu 
na zdrowie. W przedszkolach pojawią się ponadto plakaty oraz 
tablice informujące o stanie jakości powietrza.

Budżet drugiej edycji programu to przeszło 1,5 mln zł. Oczyszcza-
cze powietrza zostały przekazane do 449 placówek przedszkol-
nych z terenu 101 gmin województwa śląskiego.



CZEKAJĄ NA ARCHIWALNE ZDJĘCIA.
MOŻNA WYGRAĆ NAGRODĘ

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Kono-
piskach wpadli na pomysł zorganizowania akcji, dzięki której 
mają nadzieję ocalić od zapomnienia zmieniające się oblicze 
gminy. Zachęcają, by poszukać w rodzinnych archiwach pamią-
tek związanych z jej historią. 

- Chcemy stworzyć unikatowy zbiór fotografii z dawnych lat. Dla 
osoby, której przekazane zdjęcia w największym stopniu zostaną 
wykorzystane w książkowej publikacji, ufundujemy atrakcyjną na-
grodę rzeczową o wartości 500 zł – podkreśla Olga Muc z GCKiR.

Akcja „Moja mała ojczyzna – Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na 
historycznej fotografii”, bo takie miano nosi całe przedsięwzię-
cie, potrwa do końca czerwca. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć 
w niej udział, proszeni są o przesyłanie skanów zdjęć na adres 
mailowy: gckir@konopiska.pl lub o dostarczanie wersji papiero-
wej bezpośrednio do siedziby GCKiR-u.

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

- Fotografie w tradycyjnej formie zostaną zwrócone w ciągu pięt-
nastu dni od ich przekazania do nas. Na zakończenie akcji każdy 
biorący w niej udział otrzyma też upominek – dodaje Olga Muc.

Monika Wójcik
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WÓZ STRAŻACKI I NOWY CIĄGNIK WZBOGACIŁY 
GMINNĄ FLOTĘ POJAZDÓW

Zaoszczędzone w ubiegłym roku pieniądze zostały spożytko-
wane na doposażenie gminnych jednostek w niezbędne pojaz-
dy. Lekki wóz strażacki trafił do druhów z OSP Wąsosz-Łaziec, 
a ciągnik pomoże w utrzymaniu infrastruktury, która jest w za-
rządzie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

Strażacy z Wąsosza na doposażenie swojej floty czekali prawie 
trzydzieści trzy lata. W połowie stycznia ich oczekiwania i stara-
nia się ziściły. W garażu jednostki zaparkował kompletnie wypo-
sażony lekki samochód strażacki na podwoziu mercedesa.

– Dzięki uprzejmości wójta Jerzego Żurka z końcem ubiegłego 
roku udało się zakupić nowy wóz ratowniczo-gaśniczy – cieszy 
się Andrzej Jarosz, naczelnik jednostki. – Na jego wyposażeniu 
jest ponad siedemdziesiąt elementów, jak chociażby nożyce hy-
drauliczne, rozpieracz ramieniowy, piła tarczowa do stali i betonu 
czy pływająca motopompa. Tak nowoczesny sprzęt daje poczucie 
komfortu dla całego zespołu przy prowadzonych akcjach na tere-
nie gminy – dodaje.

Inwestycja była tym bardziej niezbędna, że na obszarze działania 
jednostki znajduje się obecnie również odcinek przebiegającej na 
terenie gminy autostrady A1. Nabytek kosztował około 150 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska
Z nowoczesnego ciągnika John Deere 4520 korzystają już także 
pracownicy GCKiR-u. Posłuży przede wszystkim w prawidłowym 
utrzymaniu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Tym bardziej, 
że w związku z planowaną reorganizacją działania instytucji sys-
tematycznie ma wzrastać liczba wydarzeń na obiektach.

Obecnie jest wykorzystywany przy bieżących pracach związa-
nych między innymi z zimowym utrzymaniem arterii. Z myślą 
o takim przeznaczeniu zadbano także o niezbędny osprzęt to-
warzyszący – ładowacz czołowy z łyżką, przedni podnośnik wraz 
z pługiem do odśnieżania oraz komplet specjalnych opon do mu-
raw sportowych. Wkrótce pojawi się także piaskarka i przyczepa.

Jak podkreślają władze gminy, takie zakupy pozwolą w krótkim 
czasie sporo zaoszczędzić na wydatkach w bieżącym utrzymaniu 
gminnych obiektów i ulic.

– Stała współpraca z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w po-
trzeby całej społeczności to jeden z najważniejszych przejawów 
działania gminy. Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa oraz za-
kup nowoczesnego sprzętu i maszyn mają bezpośredni wpływ 
na poprawę jakości życia mieszkańców zarówno na co dzień, jak 
i w sytuacjach zagrożenia – podkreśla Olga Muc, specjalista ds. 
informacji i promocji GCKiR.

OKNA JUŻ ZAMONTOWANE. WKRÓTCE
BUDOWLAŃCY WYKONAJĄ POKRYCIE DACHU

Jak informuje urząd gminy, bez przeszkód realizowane są pra-
ce związane z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej. 

Powstający dwukondygnacyjny budynek, wykonany zostanie 
w tradycyjnej technologii murowanej wraz z instalacjami i przy-
łączami. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także 
teren w bezpośrenim sąsiedztwie obiektu. 

Obecnie wewnątrz montowana jest instalacja elektryczna. W naj-
bliższych dniach, w zależności od warunków atmosferycznych, 
planowane jest wykonanie pokrycia dachu.

Zadanie finansowane jest z budżetu gminy oraz w oparciu o fun-
dusze z Banku Gospodarstwa Krajowego. Szacowana wartość 
robót budowlanych sięgnie 2,13 mln zł. Termin realizacji całego 
przedsięwzięcia przewidziany jest na koniec marca przyszłego 
roku.

Monika Wójcik

W CZTERECH SOŁECTWACH STANĘŁY INFOKIOSKI. POINFORMUJĄ 
O WYDARZENIACH I SPRAWDZĄ JAKOŚĆ POWIETRZA

Na terenie gminy zainstalowane zostały urządzenia, które mają 
między innymi informować mieszkańców o aktualnym stanie 
jakości powietrza. - To duże ułatwienie dla osób słabowidzących 
i niedosłyszących - podkreślają urzędnicy.

Projekt, który udało się zrealizować dzięki sięgającemu 60 tys. 
zł dofinansowaniu z budżetu województwa śląskiego, polegał na 
usytuowaniu czterech zewnętrznych infokiosków. Maszyny usy-
tuowane zostały w Aleksandrii Pierwszej, Konopiskach, Korzonku 
i Walaszczykach.

Czym są infokioski? To interaktywne punkty, za pomocą których 
możliwe jest samodzielne wyszukanie szeregu niezbędnych in-
formacji. 

- Społeczność lokalna naszej gminy z pewnością doceni tego 
typu terenowe punkty dostępu do informacji z uwagi na fakt, iż 
wśród naszych mieszkańców nadal są osoby wykluczone cyfrowo 
- przekonuje Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach. 

Jak podkreśla, miejscowy samorząd planuje zamieszczać w nich 
nie tylko typowo urzędowe informacje, ale i te pochodzące 
z ośrodka zdrowia, gminnej biblioteki, GOPS-u czy o wydarze-
niach przygotowywanych przez GCKiR.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

- Ponadto w ramach pakietu każde z czterech sołectw otrzymało 
zintegrowany z infokioskami system monitorujący jakość powie-
trza na terenie gminy. Dane można na bieżąco śledzić na ekra-
nach urządzeń - dodaje urzędniczka.

DZIECI Z ALEKSANDRII ZORGANIZOWAŁY 
ZBIÓRKĘ DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii 
zorganizowali zbiórkę na rzecz podopiecznych ze Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. 

W przedsięwzięcie, w organizację którego zaangażowali się także 
i nauczyciele włączyło się spore grono lokalnych mieszkańców. 
Dzięki temu udało się zebrać kilkanaście kilogramów mokrej i su-
chej karmy, obroże, miski oraz koc. 

- Jesteśmy dumni, że los niechcianych, porzuconych i nieszczę-
śliwych zwierząt nie jest obojętny mieszkańcom Aleksandrii - in-
formuje Monika Fabiszewska, pedagog ze wspomnianej placówki.

Monika Wójcik, fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii
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FUNDUSZE UNIJNE POMOGŁY W ROZWOJU
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ

KOLEJNY PROJEKT 
W DROCHLINIE. URZĄD 
POZYSKAŁ ŚRODKIPiotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

Piotr Biernacki

OD MARCA POJADĄ AUTOBUSY 
Z NAKŁA DO KONIECPOLA
Piotr Biernacki

Mieszkańcy gmin Lelów i Koniecpol zyskają od 1 marca nowe połą-
czenie autobusowe. To efekt podpisanego w listopadzie ubiegłego 
roku porozumienia międzygminnego. Dotyczyło ono organizacji 
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej po-
między samorządami oraz pozyskania dofinansowania na ten cel 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

O problemach w komunikacji zbiorowej pomiędzy sąsiadującymi ze 
sobą gminami mówiło się już od dawna. Porozumienie dało asumpt 
do pozytywnych zmian w tym zakresie. Z formalnego punktu wi-
dzenia organizatorem całego przedsięwzięcia została gmina Lelów, 
której władze Koniecpola powierzyły zapewnienie transportu pu-
blicznego na własnym terenie. Na 2021 rok FRPA przewidział dopłatę 
3 zł do każdego wozokilometra. Udział organizatora wymagany jest 
na poziomie co najmniej 10 proc. kosztów. Obok Lelowa, do partycy-
pacji w ich pokryciu zobowiązała się również gmina Koniecpol.

Operatorem linii została firma Jurabus Mat-Bus Grzegorz Matyja. 
Autobusy mają jeździć z Nakła do Koniecpola od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem okresów świątecznych. Przystanek końcowy 
zlokalizowano obok szkoły średniej mieszczącej się przy ulicy Armii 
Krajowej w Koniecpolu. Ponadto linia zabezpieczy potrzeby mobil-
ności mieszkańców takich miejscowości jak Paulinów, Biała Wielka, 
Lelów, Zbyczyce, Posłoda, Drochlin, Celiny, Podlesie, Zagacie czy 
Starego Koniecpola.

- Nowa linia autobusowa poprawi komunikację nie tylko pomiędzy 
gminami, ale naszym mieszkańcom ułatwi także dojazd do same-
go Lelowa i znajdujących się tutaj instytucji publicznych oraz tych, 
których siedzibą jest Koniecpol. Mam tu na myśli choćby Wydział 
Zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ZUS-u, 
KRUS-u, Powiatowego Urzędu Pracy czy chociażby do banków. Po-
nadto uczniowie z naszego regionu zyskają bezpośredni dojazd do 
szkół średnich – podkreśla Joanna Sokolińska z referatu inwestycji 
i promocji lelowskiego urzędu. - Linia wpisuje się także znakomicie 
w sieć komunikacji ponadlokalnej. Połączenie z dworcem kolejowym 
w Koniecpolu otworzy możliwość bezpośredniego dotarcia również 
do Częstochowy, Kielc, Krakowa, Poznania, Szczecina, Lublina, Wro-
cławia czy Łodzi – dodaje.

W ciągu minionych dwóch lat stowarzyszenia i organizacje dzia-
łające na terenie gminy Lelów wniosły wydatny wkład w roz-
wój samorządu. Dzięki pozyskanym środkom unijnym udało się 
zrealizować wiele przedsięwzięć, które zadbały o dziedzictwo 
historyczne oraz wydatnie przyczyniły się do poprawy ogólno-
dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Dzięki Lelowskiemu Towarzystwo Historyczno-Kulturalnemu im. 
Walentego Zwierkowskiego na lokalnym rynku stanęła nowa fi-
gura króla Kazimierz Wielkiego. Pozyskane środki przyczyniły się 
również do szerokiej promocji gminy. Powstałe materiały prezen-
towane były na imprezach oraz targach turystycznych, ukazu-
jąc najważniejsze, najciekawsze i najbardziej charakterystyczne 
miejsca i obiekty znajdujące się na terenie gminy Lelów.

Dynamicznie działa również Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Lelów. To ono wystarało się o pieniądze, które pozwoli-
ły stworzyć atrakcyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną 
w Lelowie. Efektem podjętych inicjatyw jest między innymi wy-
konanie i montaż fontanny przy Placu Partyzantów, jak również 
doposażenie rynku w małą infrastrukturę, zakup ozdób bożona-
rodzeniowych czy choćby rewitalizacja terenu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury. Lelowski ogród marzeń wyposażono w pergo-
le, donice kompozytowe, parasole, krzesła ogrodowe, fontannę 

W najbliższych dniach wójt Krzysztof Molenda podpisze umowę 
z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie kolejnego przed-
sięwzięcia, które gmina będzie realizować w budynku byłej szkoły 
w Drochlinie.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego, w ramach działań pozwalających na rewitaliza-
cję obszarów zdegradowanych na obszarach wiejskich i rybackich. 
Wartość dofinansowania wyniesie prawie 570 tys. zł. Po utworzeniu 
niedawno klubu seniora w tym samym obiekcie, samorząd tym ra-
zem skupi się na wyremontowaniu pomieszczeń w najniższej kon-
dygnacji budynku, które zostaną przeznaczone na cele społeczne 
oraz uporządkowaniu teren wokół samego obiektu. 

Powstanie nowy parking dla dziesięciu samochodów osobowych 
w zachodniej części terenu, uwzględniający także dwa miejsca dla 
osób niepełnosprawnych. W części wschodniej zlokalizowano na-
tomiast siłownię zewnętrzną. Zaprojektowano pięć pól dla maszyn 
fitness w okolicy istniejącego placu zabaw dla dzieci, jak również 
osiem ławek parkowych. W projekcie przewidziano także nowe dro-
gi dojazdowe oraz chodniki. Całość zostanie ogrodzona. Pojawią się 
także trawniki oraz ozdobna roślinność. 

- Podstawowym założeniem i celem projektu jest utworzenie miej-
sca atrakcyjnego i bezpiecznego, które służyć będzie integracji 
i aktywizacji lokalnej społeczności. Stanowić to będzie bodziec do 
samorozwoju społecznego. Dzięki uatrakcyjnieniu i zwiększeniu 
funkcjonalności i użyteczności budynku byłej szkoły w Drochlinie 
zmniejszy się liczba osób zagrożonych wykluczeniem i marginaliza-
cją społeczną. Utworzona zostanie przestrzeń publiczna z funkcją 
rekreacyjno-wypoczynkową. Stworzone zostanie miejsce repre-
zentacyjne, które umożliwi uwypuklenie wartości kulturowych i hi-
storycznych naszej gminy – podkreśla Joanna Sokolińska z referatu 
inwestycji i promocji.

ogrodową, tubę do rozmów, piaskownicę i szereg sprzętów za-
bawowych. Pojawiły się także stojaki rowerowe, ławki hanimat, 
leżaki oraz kosze na śmieci.

- Organizacje działające na terenie naszej gminy mają duży wkład 
w rozwój naszej społeczności. Podjęte i zrealizowane działania 
wpływają na dobre interakcje międzyludzkie i przyczyniają się do 
integracji lokalnego środowiska i więzi społecznych - podkreśla 
Joanna Sokolińska z referatu inwestycji i promocji gminy.

TRWA NABÓR CHĘTNYCH, KTÓRZY CHCIELIBY SKORZYSTAĆ Z USŁUG DOMU SENIORA

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Gmina prowadzi nabór uczestników do tyle co utworzonej Sa-
morządowej Placówki „Senior+” w Drochlinie.

Kto może skorzystać z tej oferty? Przede wszystkim osoby bę-
dące mieszkańcami gminy Lelów. Ponadto muszą być nieaktywne 
zawodowo i liczyć sobie powyżej sześćdziesięciu lat. Co równie 
istotne, warunkiem koniecznym jest to, aby były w pełni samo-
dzielne. 

Uczestnicy będą mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia 
w zakresie usług świadczonych przez wspomnianą instytucję. 
Chodzi nie tylko o zajęcia z aktywności ruchowej i kinezyterapii 
czy terapii zajęciowej. Również tych aktywizujących społecznie, 
edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych  oraz kulturalno-oświa-
towych. 

- Każdy z podopiecznych będzie miał także zapewniony gorący 
posiłek - informują miejscowi urzędnicy.

Placówka będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8 do 16. Korzystanie z jej będzie częściowo odpłatne. Kwalifi-
kacja odbywać się będzie na podstawie wywiadu środowiskowe-
go, który przeprowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lelowie.

Zainteresowani ofertą wspomnianych zajęciach wszelkie dodat-
kowe informacje mogą uzyskać pisząc na adres e-mail: senior-
plus@lelow.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów: tel. 34 355 00 
14, 506 357 219.

Stworzenie domu seniora możliwe było dzięki przeprowadzeniu 
przez gminę adaptacji byłej podstawówki w Drochlinie. Na reali-
zację tego przedsięwzięcia samorząd wydał blisko 0,5 mln zł. Ko-
lejne 300 tys. zł otrzymał z budżetu państwa.

RUSZA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BYŁEGO
GIMNAZJUM W LELOWIE
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

Wkrótce rozpoczną się prace termomodernizacyjne budynku 
byłego gimnazjum w Lelowie. Wykonawca zadania został już 
wybrany. Gmina podpisała z nim także stosowną umowę.

Inwestycja stała się możliwa dzięki pozyskaniu bardzo dużego 
dofinansowania unijnego. To ponad 1,5 mln zł. Wszystkie koszty 
przedsięwzięcia mają się zamknąć natomiast w kwocie 1,95 mln 
zł. Za realizację odpowiedzialna jest firma Mir-Bud z Zawiercia.

Zakres przewidzianych prac obejmuje roboty budowlane polega-
jące na dociepleniu istniejącego budynku o wysokości do dwu-
nastu metrów wraz z wymianą między innymi pokrycia dachu, 
obróbek blacharskich, instalacji odwadniającej dach czy instalacji 
odgromowej. Wymieniona zostanie przegroda z płyt z włókien 
węglowych nad łącznikiem, docieplony strop pod nieogrzewa-
nym poddaszem, a także planowana jest likwidacja przegrody 
z luksfer i zabudowa przeszklenia, docieplenie stropodachu na 
tarasem i ścian przy gruncie. Ściany zewnętrzne zostaną zabez-
pieczone również przed wilgocią, a elewacja zyska nowoczesną 
kolorystykę. Całość wyglądu zewnętrznego dopełni nowa stolar-
ka okienna i drzwiowa.

Dojdą jeszcze prace modernizacyjne części sanitarnych. W szcze-
gólności instalacji centralnego ogrzewania. Pojawi się nowy ko-
cioł na pellet o mocy 120 kW, niezbędne rury instalacji, zawory, 
armatura centralnego ogrzewania, jak również zostaną wymie-
nione grzejniki. Wszystko zostanie wyregulowane i zaizolowane. 
Wykonawca będzie musiał zadbać również o uzupełnienie ubyt-
ków po demontażu i niezbędne pomalowanie ścian.

Całe zadanie powinno być gotowe w czerwcu przyszłego roku.



W MIEDŹNIE PRZEANALIZOWALI ILE PRODUKUJĄ 
ŚMIECI. W ROKU PANDEMII DANE ZASKAKUJĄ

KOLEJNE PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE. CHODZI O TRZY NOWE INWESTYCJE
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OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA 
W MINISIATKÓWCE ZAWITAŁY 
DO OSTRÓW NAD OKSZĄ
 Piotr Biernacki, fot. UKS Tytan Ostrowy nad Okszą

4 lutego na hali sportowej w Ostrowach nad Okszą rywalizowały 
młode siatkarki z regionu o puchar Kinder Joy of moving. Był to 
jeden z etapów ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce.

Rozgrywki były drugim z cyklu sześciu zaplanowanych turniejów 
eliminacyjnych, mających wyłonić najlepszą drużynę w wojewódz-
twie. Pierwszy, także z udziałem rodzimych sportowców, odbył się 
w Częstochowie. W Ostrowach nad Okszą dziewczęta rywalizowały 
w najmłodszej kategorii „dwójek”.

- Na hali gościliśmy drużyny z trzech częstochowskich klubów, 
a także zespoły z Blachowni, Myszkowa oraz Zawiercia – informują 
przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tytan” Ostrowy 
nad Okszą, organizatora wydarzenia.

Klub wystawił siedem drużyn. Choć wydarzenie nie mogło się odbyć 
z udziałem publiczności, to fani amatorskiego sportu mogli je śledzić 
za pośrednictwem transmisji na facebook’u.

 - Myślę, że ten turniej bardzo dobrze wpłynie na promocję siat-
kówki i zachęci kolejne dzieciaki do uprawiania tego fantastycznego 
sportu – mówi Sławomir Konecki, działacz klubowy.

W mistrzostwach świetnie sobie radzą lokalni sportowcy. Druży-
ny z kategorii „dwójek” chłopców w komplecie odmeldowały się 
w ćwierćfinale rozgrywek, znajdując się w ten sposób pośród trzy-
dziestu dwóch najlepszych drużyn w województwie śląskim. Także 
drużyna „trójek” dziewcząt, odnosząc trzy zwycięstwa na turnieju 
w Blachowni, zapewniła sobie awans do trzeciego etapu.

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of 
moving są największym wydarzeniem promującym siatkówkę wśród 
dzieci i młodzieży w Polsce. Mogą w nich startować zawodnicy 
w wieku od 11 do 13 lat.

Monika Wójcik, fot. Freepik

Władze Miedźna zaapelowały do swoich mieszkańców o racjonal-
ną gospodarkę wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpa-
dów. Poprosiły również o weryfikację zadeklarowanych do syste-
mu osób. Dlaczego? Z przeprowadzonej przez urzędników analizy 
wyszło, że lawinowo wzrosła w ubiegłym roku ilość odebranych od 
mieszkańców śmieci.

Wnioski, które płyną z porównania ilości oddawanych do zagospo-
darowania odpadów w minionych czterech latach, jak podkreślają 
miejscowi urzędnicy, nie są optymistyczne. O ile w 2017 i 2018 roku 
ogólny tonaż zebranych przez gminę śmieci był niemal zbieżny, 
a dwa lata temu odnotowano 8 proc. wzrost, tak w ubiegłym miesz-
kańcy wytworzyli ich statystycznie o 27 proc. więcej niż w roku 2019. 
Powstał więc problem, bo zgodnie z prawem gmina płaci firmie zbie-
rającej odpady, za ich wywóz i zagospodarowanie, za każdą pojedyn-
czą tonę zebranej od mieszkańców poszczególnej frakcji odpadów.

- We wcześniejszych latach te wartości były do siebie zbliżone lub 
nieznacznie rosły, jak w 2019 roku, co można oczywiście wytłuma-
czyć większym zapotrzebowaniem na dobra konsumpcyjne – mówi 
wójt Piotr Derejczyk. – Jednakże w ubiegłym roku wzrost wytwarza-
nych odpadów jest skokowy. Ewidentnie jest to skutek okoliczności, 
których wcześniej nie braliśmy pod uwagę – dodaje włodarz.

W komunikacie, który pojawił się na samorządowej stronie interne-
towej zaznaczono, że wzrosty ilości odebranych od mieszkańców 
odpadów odnotowano niemal we wszystkich frakcjach, a szcze-
gólnie dużo wśród biodegradowalnych. W ujęciu rok do roku o 176 
ton. I to pomimo tego, że osobom zagospodarowującym samodziel-
nie bioodpady gmina udzieliła znacznej bonifikaty w stawce opłaty 
śmieciowej.

- System gospodarki odpadami jest tak skonstruowany, że im wię-
cej tych odpadów się produkuje, tym więcej samorząd musi za nie 
płacić. Niestety w niepamięć poszły już czasy, kiedy na przykład za 
odebranie tony plastiku czy papieru płaciliśmy naprawdę symbo-
liczne kwoty. Obecnie ceny za każdą z frakcji są nieporównywalnie 
wysokie, co oczywiście odbija się na finalnej kwocie, którą za za-
gospodarowanie zebranych z naszego terenu odpadów proponują 
firmy wywozowe w przetargach. Apelujemy do mieszkańców, by 
wykorzystać do maksimum chociażby możliwość zagospodarowa-
nia we własnym zakresie odpadów zielonych. Jeżeli nie ograniczymy 
tych ilości, to koszty systemu gospodarki odpadami na terenie gmi-
ny Miedźno będą niestety rosnąć – komentuje Derejczyk.

Urzędnicy zaapelowali również do mieszkańców o dobrowolną we-
ryfikację złożonych deklaracji śmieciowych. Czy zatem nagły wzrost 
wytwarzanych odpadów spowodowany jest znacznymi rozbież-
nościami w liczbie osób zadeklarowanych do systemu a faktycznie 
mieszkającymi na terenie gminy? Na terenie samorządu zameldo-
wanych jest nieco ponad 7,6 tys. osób, a opłaty wnoszone są od około 
6,4 tys. mieszkańców. Gdzie tkwi źródło problemu, skoro trzy lata 
wcześniej podobne wskaźniki nie powodowały tak znacznych wa-
hań?

- Przypuszczamy, że może być to niestety niespodziewany efekt 
pandemii. Zamknięcie szkół wyższych czy ograniczenia w prze-
mieszczaniu się spowodowały, że mobilność naszej społeczności 
znacznie zmalała, znacznie zmniejszyło się saldo czasowej czy okre-

sowej migracji. Stąd prawdopodobnie tak duży wzrost wytwarza-
nych odpadów – twierdzi wójt Miedźna. - Niestety, wszystko także 
wskazuje i na to, że w sukurs za powrotem na teren macierzy, a co 
się z tym wiąże zwiększeniem się faktycznej liczby mieszkańców 
wytwarzających odpady, nie poszły zmiany w złożonych wcześniej 
deklaracjach, do czego zobowiązany jest każdorazowo właściciel 
nieruchomości. Za nieujawnione w systemie osoby, które produku-
ją śmieci, płacą niestety pozostali mieszkańcy gminy. Prosimy więc 
i apelujemy, by ci właściciele, u których zmieniła się liczba zamiesz-
kujących nieruchomość osób, zaktualizowali deklaracje i podali fak-
tyczne dane – podnosi. 

Wspomniane przez wójta wymogi wynikają wprost z ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. W przypadku zmiany liczby 
zamieszkujących nieruchomość osób jej właściciel powinien złożyć 
nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od czasu wystąpie-
nia zmian. Za niewypełnienie tego obowiązku mogą grozić dotkli-
we konsekwencje finansowe. Oczywiście tylko tym, którzy pomimo 
obowiązku nie złożyli deklaracji bądź złożyli ją nierzetelnie. Daninę 
za śmieci urząd może zweryfikować nawet do pięciu lat wstecz. 

- Bardzo skrupulatnie analizujemy cały system gospodarki odpada-
mi na naszym terenie. Dopiero po jej zakończeniu uzyskamy odpo-
wiedź czy okoliczności, które wystąpiły, będą się wiązać z podwyżką 
stawki opłaty na kolejne okresy – zaznacza włodarz. - Pewne jest 
natomiast, że im więcej osób będzie zadeklarowanych, tym ogólny 
koszt całorocznego zagospodarowania odpadów rozłoży się soli-
darnie na większą liczbę mieszkańców. System musi się bilansować. 
Gmina na tym w żaden sposób nie zarabia. Dopłacać ze środków 
budżetowych także nie możemy, bo to oznaczałoby naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych – wyjaśnia Piotr Derejczyk.

Piotr Biernacki

Po styczniowym podpisaniu umowy z wykonawcami termomo-
dernizacji budynku szkoły w Mokrej oraz budowy oświetlenia 
na terenie całej gminy w formule partnerstwa publiczno-pry-
watnego, w Miedźnie rozstrzygnięto trzy kolejne przetargi 
na modernizację lokalnej infrastruktury. Tym razem chodzi 
o przebudowę budynku byłej szkoły w Izbiskach oraz dwie in-
westycje drogowe.

W Izbiskach powstanie nowoczesny obiekt na potrzeby sołectwa. 
Po remoncie na parterze budynku mieścić się będzie świetlica 
wiejska, a na górnym poziomie - dwa lokale mieszkalne. Rozbu-
dowa pozwoli stworzyć przestrzeń o łącznej powierzchni użytko-
wej 379,90 m², z czego parter zajmie 181,50 m², a część mieszkalna 
148,40 m². Piwnice to kolejne 50,00 m².

- Kompleksowa modernizacja obejmie przebudowę piwnic, par-
teru i poddasza. Rozbudowane zostaną klatki schodowe, wzmoc-

nione będą stropy i wymieniony dach. Podobnie jak wszystkie 
instalacje wewnętrzne. Budynek ponadto zostanie docieplony 
wełną mineralną oraz styropianem. Zyska nowoczesną elewację, 
a jego ogólny wygląd dopełnią nowe okna i drzwi zewnętrzne, 
wiatrołap oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych – informu-
je Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu.

Zagospodarowane zostanie ponadto najbliższe otoczenie. Wyko-
nawcą będzie firma Bauterm z Rudnika Wielkiego. Prace budow-
lane mają trwać przez najbliższe półtora roku, a modernizacja ma 
kosztować finalnie nieco ponad 1,1 mln zł.

Zadaniami drogowymi natomiast kierować będzie spółka Rafalin 
z Blachowni. Z 320 tys. zł przebuduje dwie ulice w Miedźnie - Ło-
kietka oraz Św. Jadwigi, a za kolejne 1,3 mln zł czterech gminnych 
dróg w Ostrowach nad Okszą – Brzozową, Leśną, Bór oraz Cichą.

- Na ulicy Łokietka prace obejmą odcinek prawie 279 metrów. 
Droga będzie miała szerokość 4 metrów, po jednym pasie ruchu 

dla każdego kierunku. Dotychczasową nawierzchnię grunto-
wą zastąpi asfaltowa jezdnia. Zostanie ona osadzona na ustabi-
lizowanej mechanicznie podbudowie z kruszywa kamiennego. 
Z tego samego materiału utwardzone będą pobocza o szerokości 
pół metra. Mieszkańcy zyskają indywidualne zjazdy na posesje 
z kostki betonowej. Droga będzie odwadniana powierzchniowo, 
na przyległe tereny zielone – podkreśla Piątek. - Ulica Św. Jadwigi 
natomiast połączy ulicę Jagiełły z ulicą Leśną, co z kolei pozwoli 
na swobodny dojazd do drogi powiatowej 2027S w Borowej. Za-
kres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi o na-
wierzchni asfaltowej na długości 354 m. Na całej ulicy natomiast 
powstanie odwodnienie. Wody opadowe będą odprowadzane do 
wybudowanych rowów otwartych. Zadbamy także o przepusty 
betonowe i pobocza – dodaje.

Remont ulic w Ostrowach nad Okszą prowadzony będzie na łącz-
nej długości ponad 760 metrów. Poza modernizacją nawierzchni 
dróg, chodników oraz poboczy, czy także odwodnienia, pojawią 
się również trzydzieści trzy nowe latarnie oświetlenia ulicznego.
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Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Ruszył okres corocznego składania rozliczeń podatkowych PIT. 
Z tej też przyczyny Urząd Gminy w Miedźnie wystartował z 
kampanią informacyjną „Miedziaki dla Miedźna!”. Ma ona za-
chęcić nowych mieszkańców, którzy nie są jeszcze tam zamel-
dowani, do rozliczenia swojego podatku dochodowego właśnie 
ze wskazaniem na tę gminę. - To nic nie kosztuje, a może przy-
czynić się do rozwoju naszego samorządu – podkreślają tamtej-
sze władze.

Udział w podatku dochodowym to jedno z głównych źródeł do-
chodów budżetu gmin. Pieniądze, które wpłaca każdy podatnik 
do budżetu państwa, wracają później w około 40 proc. na teren 
gminy, którą wskaże w deklaracji podatkowej jako miejsce swoje-
go zamieszkania. Samorządy mają więc z czego finansować swoje 
potrzeby - modernizując infrastrukturę, rozwijając sport, kulturę 
czy edukację. Podnoszą poziom życia własnych mieszkańców.

W Miedźnie pieniędzy z PIT-ów przybywa. W ubiegłym roku do 
lokalnego budżetu wpłynęło niemal 8,9 mln zł. To trzeci wynik 
pośród wszystkich gmin z powiatu kłobuckiego. Co naturalne, 
większe wpływy odnotowały tylko sporo większy Kłobuck i Wrę-
czyca Wielka. Wójt Piotr Derejczyk liczy, że w tym roku uda się 
jeszcze poprawić ubiegłoroczny wynik.

- Startujemy z kampanią, która ma zachęcić wszystkich miesz-
kających w naszej gminie, ale w niej niezameldowanych, by roz-
liczyli swój podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Kło-
bucku. Z tych pieniędzy tworzymy przestrzeń przyjazną do życia 
- modernizujemy drogi, budujemy nowe chodniki, place zabaw i 
miejsca rekreacji. Dzięki nim możemy korzystać z bogatej oferty 
kulturalnej, a nasze dzieci wychowują się i uczą w nowoczesnych 
przedszkolach oraz szkołach. Dajemy im dobry start w przy-
szłość. W końcu środki te pomagają pozyskiwać duże fundusze 
zewnętrzne. Mamy zabezpieczenie na wkład własny do inwestycji 
– zachęcają inicjatorzy akcji.

A dodatkowe środki w gminie w tym roku na pewno bardzo się 
przydadzą. Inwestycji będzie dużo, łącznie na ponad 16 mln zł. 
Gmina szykuje między innymi termomodernizację szkoły w Mo-
krej, jak również remizy w tej miejscowości. Remont strażnic pla-
nowany jest także w Borowej i Władysławowie, a do tej w Kołacz-
kowicach doprowadzony zostanie wodociąg. Ruszy rozbudowa 

JAK ZACHĘCIĆ NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO WSPARCIA ROZWOJU GMINY? 
WYSTARCZY ADNOTACJA W ZEZNANIU PODATKOWYM

O SPRAWACH GMINY Z PRZYCMENTARNEGO SKLEPU. 
RADNA W PRACY CZY NA SESJI?

byłej szkoły w Izbiskach, gdzie powstanie nowoczesna świetlica 
wiejska na potrzeby sołectwa.

Poza tym są jeszcze inwestycje drogowe. Wśród nich dominuje 
kontynuacja modernizacji czterech ulic w Miedźnie, na którą po-
zyskano także duże pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Chodzi o Dębową, Sosnową, Ogrodową i Polną. Do tego dojdzie 
jeszcze remont ulicy Łokietka i budowa Św. Jadwigi. W Ostrowach 
nad Okszą prace obejmą kolejne siedem szlaków - Brzozową, Le-
śną, Cichą oraz Bór oraz Słoneczną, Topolową i odcinek Zakła-
dowej. Nową drogę otrzyma także Borowa, gdzie środki pójdą na 
przykład na ulicę Malowniczą.

Nie bez znaczenia jest także kompleksowa modernizacja oświe-
tlenia ulicznego na terenie całej gminy. To największa inwestycja 

tego typu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kraju. 
W ciągu dwóch lat ma powstać prawie tysiąc dziewięćset nowo-
czesnych punktów świetlnych przy drogach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. W styczniu wójt Piotr Derejczyk podpisał 
opiewający na ponad 22 mln zł kontrakt z wykonawcą tego za-
dania.

- Każdy ma wpływ na rozwój samorządu, w którym mieszka. 
Wyższe wpływy do budżetu gwarantują lepszy i dynamiczniejszy 
rozwój naszych miejscowości. Wystarczy, że podatnik w dekla-
racji PIT, którą składa do urzędu skarbowego, wskaże właśnie 
Miedźno, jako gminę, z którą związał swoje życiowe losy. „Mie-
dziaki dla Miedźna!” to nie są wcale drobne pieniądze. To bardzo 
duża kwota, którą wspólnie przeznaczymy na rozwój gminy – za-
chęcają urzędnicy.

Piotr Biernacki, fot. Print screen miedzno.pl

Od jakiegoś czasu ze względu na obostrzenia sanitarne będące 
pokłosiem trwającej epidemii, sesje rady gminy odbywają się 
online. Radni zdalnie debatują i głosują, a mieszkańcy, którzy 
śledzą ich poczynania przed ekranem komputera, wydają się 
mieć z ich internetowych obrad niezły ubaw. 

- Proszę przyjrzeć się scenerii, jaka towarzyszy sesyjnym wy-
stąpieniom radnej Makles - poinformował redakcję rozbawiony 
mieszkaniec gminy. - Przecież to jest niepoważne. Oglądam sesje 
rady na bieżąco i przez trzy ostatnie posiedzenia nie mogę wyjść 
ze zdumienia. To jakiś kabaret. Gdzie tu w ogóle zachowana jest 
powaga rady gminy? - dodaje już wyraźnie rozgoryczony.

Postanowiliśmy sprawdzić co tak wzburzyło internautę. Po po-
bieżnym przejrzeniu zapisów z ostatnich sesji okazało się, że 
chodzi o dość specyficzny drugi plan w pomieszczeniu, z którego 
Elżbieta Makles transmituje wypełnianie mandatu gminnej rad-
nej. Antycovid’owa profilaktyka siłą rzeczy wymusiła modyfikację 
sesyjnego pejzażu, który z kolei zdominowany został kartonami z 
czajniczkami, suszarką do włosów czy kompletem garnków. 

W toku trwania całego online’owego spotkania oczom osób śle-
dzących przebieg posiedzenia zazwyczaj ukazuje się oblicze sa-
mej radnej. Niemniej jednak zdarza się i tak, że słychać jedynie jej 
głos zza kadru, a kamera urządzenia za pomocą którego Elżbieta 
Makles łączy się ze światem pokazuje wspomniany sprzęt AGD. 
Czasem radna zupełnie znika. Trudno spekulować czy w tym cza-
sie obsługuje klienta czy może wyskoczyła za potrzebą.

- Jeśli już pani Makles urządza mieszkańcom taką prezentację, 
to dziwić może niewystarczające wykorzystanie potencjału mar-
ketingowego. Może przynajmniej zadba o ciekawą aranżację tła, 
na którym występuje. Może jakaś ekspozycja większej ilości ofe-
rowanych produktów lub przynajmniej umieszczenie cen? Może 
ktoś skorzysta - ironizuje nasz rozmówca.

To jednak nie artykuły gospodarstwa domowego stanowią głów-
ną oś działaności w miejscu, w którym radna sprawnie połączyła 
swoją smykałkę do handlu z samorządową aktywnością na rzecz 
mieszkańców. Jej miejsce pracy stanowi sklep, który znajduje się 
przy cmentarzu w Miedźnie. W ramach zawodowych obowiąz-
ków Elżbieta Makles sprzedaje głównie kwiaty i znicze. Czajniczki 

tylko przy okazji, bo przecież na cmentarzu wody na herbatę i tak 
nie sposób zagotować.

- Gmina robi sesje zdalne ze względu na epidemię. Część gmin 
też takie sesje robiło, ale radni domagają się teraz powrotu trady-
cyjnych sesji. Nie tylko ja w ich trakcie siedzę w pracy, ale prawie 
większość radnych tak robi - tłumaczy. - W sklepie mam spokój 
i ciszę. Klienci przychodzą tam raz na jakiś czas. Gmina nie chce 
nam zrobić sesji tradycyjnej, to czy ja mam do domu jechać spe-
cjalnie na dwie godziny? A tak mogę sobie siedzieć spokojnie i 
słuchać. Wszystko wiem, jestem na bieżąco - uspokaja.

Czy nie uważa, że taka forma uczestnictwa w sesji nie licuje z po-
wagą pełnienia mandatu radnego i może być odbierane jako faux 
pas względem wyborców?

- W okresie zimowym nie miałam żadnych klientów także nie by-
łam oderwana od śledzenia sesji. Gdybym miała dużo klientów, to 
przyszedłby pracodawca i mnie zastąpił. A poza tym jakby było 
widać regał u mnie w domu, to ktoś by miał pretensje, że widać 
regał? Czy będę w mieszkaniu swoim czy u pracodawcy to na jed-
no wychodzi - przekonuje.

Radna Makles z równą stanowczością celnie ripostuje, gdy pada 
pytanie o jakość jej zaangażowania w prace sesyjne w momencie, 
gdy jednocześnie realizuje się w pracy zawodowej.

- Słucham uważnie co wójt mówi, co przewodniczący czyta i 
ogólnie jak przebiega dyskusja nad konkretnymi punktami. Za-
wsze jestem zaangażowana na sto procent - zachwala swoje 
umiejętności w zakresie multitaskingu.
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Niedawno oddana do użytku droga w ulicy Ośmiu Błogosła-
wieństw w Siedlcu doczekała się symbolicznego otwarcia. 

Modernizacja tej arterii kosztowała prawie 676 tys. zł. Sporą pulę 
środków, bo aż 372 tys. zł, miejscowi urzędnicy pozyskali z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Całość odcinka, który prowadzi do 
Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce liczy 364 metry. 

Zakres prac objął między innymi prace projektowe, przebudowę 
jezdni, budowę ścieżki rowerowej, odwodnienie pasa drogowego 
oraz wykonania utwardzonych poboczy. Do zadań wykonawcy 
należało również opracowanie organizacji ruchu, jak i wykonanie 
odpowiedniego oznakowania.

W pierwszy piątek lutego w okolicy zakończonej kilka tygodni 
temu inwestycji pojawili się lokalni parlamentarzyści. Symbolicz-
nego otwarcia nowej drogi dokonał poseł i wiceminister rolnic-
twa Szymon Giżyński oraz senator Ryszard Majer, jego klubowy 
kolega. Politykom towarzyszyli miejscowi samorządowcy. Władze 
gminy reprezentowali wójt Tomasz Gęsiarz oraz przewodniczący 
rady gminy Krzysztof Choryłek. 

PARLAMENTARZYŚCI ODWIEDZILI GMINĘ.
OTWORZYLI NOWĄ DROGĘ I ZWIEDZILI SANKTUARIUM

- Spotkanie stało się też dobrą okazją, by zapoznać gości z histo-
rią i bieżącą działalnością sanktuarium. Ojcowie Eugeniusz Lorek 
oraz Ludwik Kordoń przypomnieli, że Przeprośna Górka w Siedl-
cu dla wielu jest ostatnim etapem pielgrzymowania oraz pierw-
szym miejscem, z którego można dostrzec cel wędrówki, jakim 
jest jasnogórski klasztor - relacjonuje wójt Tomasz Gęsiarz.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Po ubiegłorocznym sukcesie i przywróceniu bezpośrednich po-
łączeń autobusowych pomiędzy gminą a Częstochową, władze 
Mstowa zdecydowały się na kolejny ruch, by usprawnić komu-
nikację publiczną na terenie samorządu i rozwiązać problem 
wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców.

Od września ubiegłego roku możliwość korzystania ze stabilnego 
połączenia z miastem zyskała niemal połowa mieszkańców gminy 
Mstów. To efekt podpisania przez wójta Tomasza Gęsiarza po-
rozumienia z władzami Częstochowy i przedłużenia o dziesięć 
kilometrów trasy linii numer 30, która obsługuje komunikację od 
centrum Częstochowy, poprzez Jaskrów, Wancerzów i Mstów do 
pętli koło przedszkola w Siedlcu.

Wkrótce na trasy wyjadą pojazdy, które poruszać się będą na 
tworzonych trzech liniach wewnętrznych. W rozwoju połączeń 
na terenie gminy pomogą pieniądze, które samorząd pozyskał 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dofinansowanie 
jest niebagatelne, bo na ten rok sięga niemal 733 tys. zł.

Stosowna umowa pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa wo-
jewodą śląskim a gminą, jako organizatorem przewozów, została 

MSTÓW ROZWIJA KOMUNIKACJĘ GMINNĄ. BĘDĄ
TRZY NOWE LINIE AUTOBUSOWE

już podpisana. Dopłata do 1 wozokilometra wyniesie w tym przy-
padku trzy złote.

– Mamy już podjęte niezbędne uchwały i opracowany schemat 
trzech linii komunikacyjnych. Tak naprawdę został nam jeszcze 
tylko wybór wykonawcy i możemy ruszać – mówi wójt Tomasz 
Gęsiarz.

Pierwsza ze wspomnianych przez włodarza linii obejmie Kobył-
czyce, Małusy Wielkie, Małusy Małe, Brzyszów, Srocko, Gąszczyk, 
Siedlec i Mstów. Druga połączy Kuchary, Kłobukowice, Rajsko, 
Wancerzów oraz Mstów. Kolejna natomiast – Pniaki Mokrzeskie, 
Jaźwiny, Kuśmierki, Mokrzesz, Krasice, Zawadę, Mstów. Rozkłady 
jazdy będą dopasowane do istniejących linii o numerach 26 i 30 
częstochowskiego MPK, by można było swobodnie przesiadać się 
i korzystać z transportu miasta.

– Częstotliwość kursów będzie uzależniona od zainteresowania 
przejazdami ze strony mieszkańców i optymalnie dopasowa-
na. Tak, aby nie wozić „powietrza”. Szacujemy, że na każdej linii 
będzie od dziesięciu do dwunastu par połączeń. To powinno 
kompleksowo zabezpieczyć potrzeby mobilności mieszkańców – 
obiecuje włodarz.

Monika Wójcik

W ogólnopolskim konkursie historycznym, który zorganizo-
wało Centrum Edukacji Szkolnej, nad wyraz dobrze wypadli 
uczniowie mstowskiej podstawówki.

W konkursie udział wzięło ponad trzystu uczniów. Tym bardziej 

SPORY SUKCES TRZECH UCZNIÓW Z MSTOWA
może cieszyć wysoka lokata Bartosza Messyasza, Jakuba Pardeli 
i Szymona Bryły, którzy zajęli odpowiednio jedenaste, dwunaste 
i czternaste miejsce.

Uczestnicy otrzymali dyplomy i wyróżnienia.

Monika Wójcik

Grupa sześciolatków z w ramach zajęć z języka angielskiego od-
była wirtualne spotkanie z dziećmi z Nairobi w Kenii. To w ra-
mach projektu edukacyjno-humanitarnego „Face to Face with 
the World”.

Celem projektu jest między innymi kształtowanie postaw zaan-
gażowania społecznego wśród dzieci, nawiązanie międzynarodo-
wych kontaktów oraz doskonalenie umiejętności porozumiewa-
nia się w języku angielskim.

- „Face to Face with the World” ma także za zadanie pokazać jak 
wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie 
dzieci na świecie - informuje Paulina Puczyńska, anglistka i koor-
dynator przedsięwzięcia.

Nie bez znaczenia jest także kształtowanie wśród dzieci i mło-
dzieży postawy zaangażowania społecznego, walka z rasizmem 
i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową in-
nych czy wzajemne poznawanie kultury.

     PRZEDSZKOLAKI Z WANCERZOWA 
BIORĄ UDZIAŁ W MIĘDZYNARODO-
WYM PROJEKCIE

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Ponad dwadzieścia par z terenu gminy świętowało jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Ze względu na obostrzenia 
związane z trwającą pandemią uroczystość miała skromniejszy 
charakter niż zazwyczaj.

Dostojni jubilaci zapraszani byli indywidualnie do urzędu gminy, 
by z rąk wójta Tomasza Gęsiarza odebrać przyznane przez pre-
zydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Włodarz 
życzył wszystkim długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Wójtowi 
towarzyszyła Magdalena Cieśliczka, kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Mstowie.

Każdy z przybyłych gości otrzymał listy gratulacyjne oraz oko-
licznościowe upominki. Nie zabrakło również pamiątkowych fo-
tografii.

- Ze względu na to, iż część osób z różnych przyczyn nie mogła 
dotrzeć osobiście, medale zostały przekazane w innym terminie - 
informują gminni urzędnicy.

Medalami odznaczeni zostali: Zofia i Cyprian Jaksęder, Wiesła-
wa i Władysław Juchnik, Wanda i Stanisław Kuczyńscy, Wiesława 
i Tadeusz Pytlarz, Bogusława i Janusz Ślęzak, Alicja i Marian Zych, 
Maria i Lech Zapart, Czesława i Jan Krakowscy, Irena i Tadeusz 
Gloc, Maria i Jan Całus, Wiesława i Stanisław Wasiak, Alicja i Sta-
nisław Nocuń, Danuta i Włodzimierz Radeccy, Zofia i Marian Wa-
laszczyk, Sabina i Zdzisław Sikora, Marianna i Eugeniusz Świtoń, 
Danuta i Zenon Kowalczyk, Elżbieta i Andrzej Kluźniak, Halina 
i Tadeusz Całus, Marianna i Włodzimierz Małolepszy, Krystyna 
i Szczepan Stalica, Elżbieta i Stefan Gajda oraz Marianna i Marian 
Kaczmarzyk.

     PRZEŻYLI WSPÓLNIE PIĘĆDZIESIĄT 
LAT. JAKO WYRAZ UZNANIA
OTRZYMALI PREZYDENCKIE MEDALE 
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ROZDANIE SYDERYTÓW PRZESUNIĘTE. TO PRZEZ OBOSTRZENIA SANITARNE

OBRAZ LOKALNEGO ARTYSTY 
TRAFI NA LICYTACJĘ, Z KTÓREJ 
DOCHÓD MA POMÓC URATOWAĆ 
ŻYCIE DWULATKA

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

W zakrojoną na szeroką skalę akcję mającą pomóc zebrać nie-
botyczną kwotę na operację cierpiącego na ciężką wadę serca 
Aleksandra Filipowskiego, zaangażowała się także gmina Pocze-
sna. W jej imieniu miejscowy włodarz przekazał rodzinie chłop-
ca obraz, z którego dochód z licytacji zasili prowadzoną na jego 
rzecz zbiórkę. 

Pod koniec ubiegłego roku Aleksander Filipowski skończył dwa 
latka. Chłopiec zamiast cieszyć się życiem, większą jego część 
musi spędzać w szpitalach. Maluch ma krytycznie ciężką wadę 
serca. Siedem miesięcy temu przeszedł skomplikowany zabieg w 
jednej z włoskich klinik. Operacji podjął się prof. Adriano Carotti, 
jedyny w Europie lekarz mogący poszczycić się doświadczeniem 
w leczeniu tak skomplikowanej wady, z jaką zmaga się Olek. Nie-
stety, pomimo trzynastu godzin walki na sali operacyjnej, lekarz 
nie zdołał naprawić serduszka dziecka.

Na szczęście pojawiła się jeszcze jedna szansa na uratowanie ży-
cia dwulatka. Dr Frank Hanley z Lucile Packard Children’s Hospi-
tal w amerykańskim Stanford, po zapoznaniu się z dokumentacją 
medyczną, zdecydował się podjąć chirurgicznej rekonstrukcji 
maleńkich tętniczek płucnych. Jak się okazuje, kierowany przez 
Hanleya’a zespół jest póki co jedynym na świecie, który potra-
fi skutecznie przeprowadzić tego typu operację. Koszt całego 
przedsięwzięcia jest jednak gigantyczny i kształtuje się na pozio-
mie sięgającym ponad 3,6 mln zł. 

Na stronie Fundacji Siepomaga trwa od kilku tygodni intensywna 
zbiórka. Do tej pory, dzięki ofiarności internautów udało się zgro-
madzić ponad 2,5 mln zł. Brakuje jeszcze 1,1 mln zł. W akcję ma-
jącą na celu pomoc w ratowaniu życia małego mieszkańca gminy 
Kłomnice zaangażowały się całe rzesze ludzi, miejscowości z te-
renu całego powiatu, instytucje i prywatne firmy. Swoją cegiełkę 
postanowił dorzucić także miejscowy samorząd. W imieniu urzę-
du gminy obraz Janusza Konieckiego, rodzimego artysty plastyka, 
rodzinie chłopca przekazał wójt Krzysztof Ujma.

Obraz Konieckiego to suche pastele wykonane na czarnym pa-
pierze przedstawiające kościół Św. Jana Chrzciciela w Poczesnej. 
W ten sposób plastyk upamiętnił ubiegłoroczną noc Bożego Na-
rodzenia. Obraz, który trafi na specjalną licytację to nie jedyny 
sposób w jaki można pomóc. Cały czas można wpłacać środki 
poprzez stronę wspomnianej Fundacji Siepomaga. Wystarczy 
wejść na stronę siepomaga.pl i wpisać imię oraz nazwisko chłop-
ca - Aleksander Filipowski i za pomocą płatności elektronicznych 
wpłacić dowolną kwotę.

Nie wiadomo kiedy odbędzie się gala, podczas której zasłużonym 
dla gminy osobom wręczane są tzw. Syderyty. Jak przekonują 
organizatorzy wydarzenia, ze względu na sytuację epidemiczną, 
nagrody za ubiegły rok przyznane zostaną w późniejszym, póki 
co trudnym do określenia terminie. 

- Syderyty to forma uhonorowania mieszkańców gminy Pocze-
sna, którzy przyczynili się do jej rozkwitu - wyjaśnia Iwona Sko-
rupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej. 

Od pięciu lat nagroda wręczana jest laureatom, których wcześniej 
wyłania specjalna kapituła. Całość przedsięwzięcia podsumowuje 

R
E

K
LA

M
A

 

uroczysta gala, podczas której halę sportową w Poczesnej szczel-
nie wypełniają parlamentarzyści, samorządowcy różnych szcze-
bli, mieszkańcy oraz laureaci z poprzednich lat. 

Pomysłodawcą Syderytów jest Krzysztof Ujma, wójt Poczesnej, 
a sama nagroda nawiązuje do górniczej historii regionu i kopal-
nictwa rud żelaza, które miały znaczący wpływ na rozwój gminy. 
Syderyt to minerał zawierający dużą ilość tego pierwiastka. Sto-
sowany jest w hutnictwie, czasem także jako kamień jubilerski. 

Projekt statuetki wykonał Jerzy Kędziora, światowej sławy rzeź-
biarz, a także od kilkunastu lat mieszkaniec gminy Poczesna. Atu-
tem każdej z figur jest jej niepowtarzalność. Poszczególne egzem-
plarze zawierają nieregularny kawałek prawdziwego syderytu. 

Wyróżnienie wręczane jest osobom wybitnie zasłużonych w 
dziedzinie działań propagujących rozwój oświaty, kultury i sztu-
ki, przedsiębiorczości, propagowania sportu, ochrony zdrowia i 
opieki społecznej, ochrony środowiska oraz za szczególne osią-
gnięcia na rzecz gminy Poczesna. 

- Syderyty to duża i prestiżowa gala, która zasługuje na wspa-
niałą oprawę i udział w uroczystości wszystkich naszych zacnych 
gości. Mając na uwadze ich zdrowie, z uwagi na panujące obo-
strzenia wiemy, że pomimo zachowania odpowiedniego reżimu 
sanitarnego i organizacyjnego, nie byłoby możliwe zagwaranto-
wanie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego - wyjaśnia powody 
przesunięcia terminu gali dyrektor Skorupa.



TRZYSTU MIESZKAŃCÓW POWIATU BĘDZIE MOGŁO 
SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ KOLONOSKOPII

GOK ZAPRASZA NA WIELKANOCNY 
KONKURS PLASTYCZNY
Piotr Biernacki

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie jest jednym z organiza-
torów dwunastej edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego na 
najładniejszą pisankę, palmę, kartkę lub też stroik wielkanocny. 
Przed świętami mieszkańcy powiatu mogą się więc wykazać nie 
lada inwencją. Tradycyjnie nad tym wydarzeniem patronat objął 
starosta częstochowski, wójt Przyrowa Robert Nowak oraz Mał-
gorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Czę-
stochowie.

Celem konkursu jest rozbudzanie, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży, zainteresowań sztuką i plastyką, ale i również posze-
rzanie wiedzy o kultywowanych polskich tradycjach ludowych, 
związanych nieodparcie z okresem wiosennym i wielkanocnym.

Dedykowany jest on zarówno młodszym, jak i dorosłym miesz-
kańcom powiatu. Każdy będzie miał szansę dać upust swojej arty-
stycznej fantazji i umiejętnościom rękodzielniczym. Organizato-
rzy przesłane prace będą oceniać bowiem z podziałem na cztery 
kategorie wiekowe. W trzech dla młodszych i starszych uczniów 
szkół podstawowych, a kolejnej – dorosłych.

- Prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem 
tradycyjnych materiałów i technik. Wstępnych weryfikacji prac 
prowadzący powinni dokonać we własnych placówkach - szko-
łach, świetlicach, ośrodkach kultury i nadesłać trzy najlepsze 
prace z każdego tematu w każdej kategorii wiekowej. Źródłem in-
spiracji powinny być tradycje naszego regionu i domu rodzinnego 
– podkreślają organizatorzy wielkanocnej zabawy.

Prace konkursowe należy przysłać w bezpiecznym opakowaniu 
na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie lub przekazać 
osobiście w siedzibie GOK-u do 31 marca. Wszelkie informacje na 
temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu 34 355 40 62.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w kwietniu, a laureaci o ter-
minie odbioru dyplomów i nagród zostaną powiadomieni tele-
fonicznie.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Przez dwa lata w sumie sześciuset mieszkańców powiatu czę-
stochowskiego będzie miało możliwość wzięcia udziału w pro-
filaktycznym programie wczesnego wykrywania nowotworu 
jelita grubego. Właśnie ruszył nabór chętnych na tegoroczną 
odsłonę akcji. Będzie mogło z niej skorzystać trzysta osób.

Z nieodpłatnej kolonoskopii skorzystać będą mogli pacjenci 
z trzech grup wiekowych. Chodzi o osoby w przedziałach wieko-
wych od 50 do 65 roku życia, od 40 do 49 oraz te mające od 25 do 
49 lat. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z tej diagno-
styki będzie to, iż żaden z chętnych nie miał w minionej dekadzie 
wykonywanej kolonoskopii.

O ile pierwsza grupa będzie mogła poddać się badaniu niezależ-
nie od tego czy w rodzinie wystąpił rak jelita grubego, to w ko-
lejnej, aby się zaklasyfikować, trzeba będzie wykazać iż przynaj-
mniej jeden krewny pierwszego stopnia mierzył się w przeszłości 
z tą chorobą. Z kolei osoby z najmłodszej grupy zakwalifikują się 
na badanie jeśli występuje u nich zespół Lyncha. To schorzenie, 
które w 80 proc. przypadków powoduje ryzyko zachorowalności.

W tym roku realizatorem programu będzie Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Inter-Med w Częstochowie. 

- Przeprowadzi on kampanię promocyjno-informacyjną dotyczą-
cą programu, edukację zdrowotną dotyczącą zwiększenia świa-
domości mieszkańców na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej 
raka jelita grubego, w tym czynników ryzyka jego powstania oraz 
wczesnych objawów. Realizator w ramach programu wykona in-
dywidualne badania lekarskie, w tym badania per rectum pacjen-
ta - informuje częstochowskie starostwo.

W sytuacji gdyby wyniki badań były niezadowalające specjaliści 
zlecą także wykonanie badań przesiewowych, tj. badania kolono-
skopowego diagnostycznego z ewentualnym pobraniem wycin-

ków do oceny histopatologicznej lub z wykonaniem polipektomii 
wraz z wydaniem pacjentowi opisu wyników badania. 

- Podejmie także decyzję co do dalszego leczenia pacjentów, na-
tomiast pacjentów z nieprawidłowym wynikiem skieruje do od-
powiedniej placówki specjalistycznej w celu dalszej diagnostyki 
bądź leczenia – podkreślają urzędnicy.

Szczegółowe informacje można uzyskać także dzwoniąc pod nu-
mer 881 655 677 oraz do koordynującego zadanie wydziału staro-
stwa powiatowego pod numerem tel. 34 322 91 44. 

Do programu można zgłaszać się osobiście do przychodni, miesz-
czącej się przy ulicy 1 Maja 27 w Częstochowie lub telefonicznie, 
pod nr telefonu 787 653 980 lub 34 324 55 26.
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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


