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KRZYSZTOF MOLENDA: GMINA LELÓW TO 
MALOWNICZY TEREN, GDZIE MIESZKAJĄ 
ŻYCZLIWI LUDZIE

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Z Krzysztofem Molendą, wójtem gminy Lelów, rozmawiamy o środ-
kach  pozyskanych na  odnawialne  źródła  energii,  zrealizowanych 
projektach termomodernizacyjnych, a także o planach na najbliż-
szą przyszłość czy o ciekawych zakątkach na terenie gminy.

Panie wójcie, to pana druga kadencja. Co dobrego i ważnego dla 
gminy przez ten czas udało się zrobić?

Niewątpliwie naszym dużym sukcesem jest umiejętność pozyski-
wania funduszy europejskich. Na przestrzeni tych kilku lat udało 
się nam pozyskać wiele milionów złotych na budowę i moderni-
zację infrastruktury gminnej. Jest to zarazem sukces, ale i ogrom-
ny wysiłek pracowników zaangażowanych w projekty. Chcę tu 
wyraźnie zaznaczyć, że tym najważniejszym moim osiągnięciem 
jest zbudowanie zespołu pracowników wyróżniających się kom-
petencjami, kreatywnością i wiedzą. Początki nie były łatwe, ale 
dzisiaj wiem, że udało mi się to osiągnąć.

Konkretnie jakie zadania sfinansowaliście?

Wykonaliśmy termomodernizacje wielu gminnych obiektów m.in. 
urzędu gminy, byłych obiektów szkolnych i świetlic wiejskich. 
Rozpoczynamy prace nad termomodernizacją budynku po byłym 

gimnazjum w Lelowie. Pracom tym towarzyszy niejednokrotnie 
wymiana źródeł ciepła na ekologiczne. Wybudowaliśmy nową 
oczyszczalnię ścieków i wiele kilometrów nowych dróg. Powstał 
gminny żłobek „Wesoły Maluch” oraz Dzienny Dom Opieki Pla-
cówka Senior +. §Oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców gminy 
liczne place zabaw oraz zagospodarowaliśmy teren nad zbiorni-
kiem wodnym, tworząc tam strefę aktywności i rekreacji. Dodam 
jeszcze, że wzbogaciliśmy się o nowy wóz strażacki dla jednostki 
OSP Lelów II. To są już w tym momencie inwestycje o wielomilio-
nowych nakładach finansowych.

Jednym z pana sukcesów, o którym było głośno w ostatnich la-
tach, jest także pozyskanie dużych środków na odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców gminy. O pieniądze z tej puli wal-
czyło kilkadziesiąt gmin z całego województwa i chyba niemal 
wszystkie z naszego regionu. Udało się tylko gminie Lelów. Jak 
do tego doszło?

Owszem. Udało nam się nawiązać współpracę z gminami central-
nej części Śląska i podpisaliśmy stosowne umowy partnerskie. 
Poczytuję to za ogromny sukces zarówno swój, jak i pracowników.
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Wyszliśmy z pragmatycznego założenia, że zawiązanie partner-
stwa z tymi gminami będzie bardziej owocne pod kątem pozyska-
nia tych środków, gdyż Śląsk jest terenem dużo bardziej zdegra-
dowanym ekologicznie. Przypuszczaliśmy, że taka będzie głównie 
alokacja, a ich zdobycie bardziej możliwe do pozyskania w takim 
układzie, oczywiście w ramach dobrego projektu. I tak się też sta-
ło. W partnerstwie jedenastu gmin, gdzie liderem są Tarnowskie 
Góry, będziemy w tej chwili zaczynać prace nad instalacjami OZE 
na gospodarstwach indywidualnych. W tym momencie dedykuje-
my naszym mieszkańcom 3,8 mln zł na instalacje fotowoltaiczne, 
solary, pompy ciepła i piece centralnego ogrzewania.

To jedyna tego typu inwestycja na terenie gminy?

W ubiegłym roku udało nam się pozyskać środki na OZE na bu-
dynki użyteczności publicznej. Urząd gminy, szkoła, hydrofornia, 
przepompownia czy oczyszczalnia ścieków mają już te instalacje, 
a w świetlicach wiejskich są dodatkowo także pompy ciepła, które 
ogrzewają te budynki.

Czy można powiedzieć, że początek obecnej kadencji upływa 
pod szyldem zadań wpisujących się idealnie w problematykę 
ograniczania niskiej emisji?

Oczywiście tak. Nasz wspólny wysiłek zaowocował właśnie tym, 
że możemy ratować to, co mamy najcenniejsze. I powietrze i ota-
czające nas lasy. Od kilku lat dotujemy też mieszkańców, w ra-
mach własnych środków budżetowych, w zakresie wymiany sta-
rych pieców. Pojedyncze dofinansowanie to 3 tys. zł. Może nie za 
wysokie jak na obecne czasy, jednak cieszące się dużą popular-
nością. W tym roku mieliśmy ogólnie do dyspozycji 45 tys. zł, ale 
te środki zostały już rozdysponowane. Zastanawiamy się, czy nie 
zwiększyć tej puli, ale oczywiście najpierw musimy przeanalizo-
wać nasz budżet.

Kiedy obejmował pan urząd, dużo mówiło się o sporym zadłuże-
niu gminy. Jak to wygląda obecnie?

Przy budżecie trzydziestomilionowym, bo taki de facto obecnie 
jest do dyspozycji, zadłużenie się nie zwiększa. Pomimo tylu in-
westycji utrzymujemy go na bezpiecznym poziomie. Prawie każ-
dy samorząd zaciąga kredyty, bo innym sposobem nie mógłby 
wykonywać inwestycji. Jesteśmy na bezpiecznym poziomie, ra-
dzimy sobie bardzo dobrze. Zresztą, pokazują to nasze wskaźni-
ki budżetowe. Dodam tylko, że organ nadzoru, Regionalna Izba 
Obrachunkowa, nigdy nie miał problemów, by wydać pozytywną 
opinię o naszym budżecie.

W tym roku planujecie zainwestować około 12 mln zł. W stosun-
ku do budżetu to grubo ponad jego 30 proc. Na czym skupiliście 
swoją uwagę?

Ten rok to, jak wspomniałem wcześniej, gros wydatków – 3,8 
mln zł – przede wszystkim na OZE. Kolejne 2 mln zł to termo-
modernizacja budynku po byłym gimnazjum w Lelowie, remizy 
w Staromieściu.  Dojdą oczywiście drogi. Jedna inwestycja już się 
rozpoczęła. To przebudowa dróg w centrum Drochlina, a druga 
jest w fazie przetargowej – przebudowa dróg w miejscowości 
Ślęzany. Kolejne inwestycje to rozbudowa oświetlenia w naszych 
miejscowościach, wodociągów oraz zadania w ramach funduszy 
sołeckich. Liczymy też na środki z budżetu państwa w ramach 
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usuwania skutków klęsk żywiołowych, by dalej odbudowywać 
zniszczoną infrastrukturę drogową w powodzi z roku 2013.

Miesiąc temu ogłosiliście nabór chętnych do stworzonego nie-
dawno Domu Seniora w Drochlinie. Proszę powiedzieć, jaki jest 
odzew na tę ofertę?

Placówka Senior + to trochę pokłosie mojej wcześniejszej pracy 
zawodowej w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Sprawy so-
cjalne i społeczne mieszkańców gminy są mi bardzo bliskie. Poja-
wił się pomysł, by zaadoptować na placówkę Senior + budynek po 
byłej szkole podstawowej w Drochlinie. W ubiegłym roku prze-
budowaliśmy i zaadoptowaliśmy na potrzeby tej placówki jed-
ną kondygnację budynku. Placówka działa w strukturach GOPS 
w Lelowie. Mamy obecnie dwadzieścia dwie osoby zadeklaro-
wane na zajęcia w ramach Seniora+. Jeżeli tylko sytuacja pande-
miczna pozwoli, placówka zostanie otwarta dla mieszkańców. Je-
steśmy na to przygotowani. Chciałbym ponadto dodać, że w tym 
roku będziemy remontować kolejne kondygnacje budynku i jego 
otoczenie. Pozyskaliśmy kolejne 600 tys. zł funduszy unijnych 
w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Tę dodatkową 
przestrzeń chcemy przeznaczyć na świetlicę dla mieszkańców, by 
młodzież, koło gospodyń wiejskich czy orkiestra miały się gdzie 
spotykać i integrować.

Ostatnio zawiązaliście strategiczne partnerstwo z sąsiadami 
– Koniecpolem i gminą Irządze. Na czym skupiacie się w tym 
partnerstwie, jakie plany są z nim związane, bo domniemuję, że 
inicjatywa jest wdrażana z myślą o nowej perspektywie unijnej?

Na tym etapie ustalamy priorytety. Ustalamy zadania, które 
chcielibyśmy realizować. Jesteśmy wykluczeni, jeżeli chodzi o in-
frastrukturę ścieżek rowerowych. To działanie zostało przesu-
nięte bardziej w stronę Częstochowy. My również chcielibyśmy, 
by na naszym terenie powstały szlaki rowerowe. Kilkanaście kilo-
metrów od nas, na obrzeżach gminy Szczekociny i też obrzeżach 
województwa śląskiego, rozpoczyna się piękna ścieżka prowa-
dząca z Goleniów do samego Jędrzejowa. Wspaniałą rzeczą by-
łoby połączyć szlakami rowerowymi dwa województwa. Zawsze 
za tym optowałem. Oprócz tego dalej chcemy iść w kierunku 
zielonej energii. Dla mnie strategiczną rzeczą są ponadto sprawy 
związane z kanalizacją. Sporo w tej sprawie zrobiliśmy. Wybu-
dowaliśmy nową oczyszczalnię ścieków i oddaliśmy ją do użyt-
ku w roku 2019. Ma ona spore moce przerobowe, ale pozostaje 
kwestia rozwinięcia sieci kanalizacyjnej o przyległe do Lelowa 
miejscowości. Myślę tu o Turzynie i o Białej Wielkiej. Podobne 
potrzeby mają nasi partnerzy w Koniecpolu i Irządzach. Poza tym 
dyskutujemy o rozwoju turystyki na naszym terenie i jak zawsze 
o szlakach komunikacyjnych. 

Ta współpraca z gminą Koniecpol nieźle się układa. Przed mie-
siącem uruchomiliście transport publiczny pomiędzy waszymi 
samorządami.

Tak, to bardzo dobre działanie i ważne dla naszych mieszkańców. 
W ubiegłym roku doszliśmy do wniosku, że powinniśmy podjąć 
starania w kierunku uruchomienia transportu publicznego, łą-
czącego nasze gminy. Obecnie są cztery kursy dziennie z Nakła 
do Koniecpola i zarazem kursy powrotne. Wyszliśmy naprzeciw 
młodzieży dojeżdżającej z terenu naszej gminy do szkoły śred-
niej w Koniecpolu. Jest to dość liczna grupa osób. Były ponadto 
oczekiwania, by mieszkańcy samorządów mieli możliwość dojaz-
du na odbywający się w piątek targ w Lelowie, jak również mogli 

dojechać do ośrodka zdrowia w Lelowie czy Koniecpolu. Ułatwi-
liśmy również możliwość dojazdu na pociągi, które z Koniecpola 
kursują do głównych ośrodków miejskich w kraju. Gmina Lelów 
przyjęła na siebie obowiązki organizatora transportu i podjęła 
starania o pozyskanie dopłaty do transportu. Nasz wniosek został 
oceniony pozytywnie i podpisaliśmy stosowną umowę z wojewo-
dą śląskim. Dofinansowanie jest w wysokości 3 zł do kilometra. 
Jako organizator transportu wyłoniliśmy wykonawcę usługi. Do-
kładamy z gminą Koniecpol w ramach porozumienia niewielkie 
środki finansowe, by tę linię utrzymywać. Czynimy także stara-
nia, by poprawić komunikację autobusową z Częstochową. Razem 
z wójtami Olsztyna i Janowa zadeklarowałem chęć współpracy 
z powiatem częstochowskim w celu usprawnienia linii autobuso-
wych do Częstochowy.

Wspomniał pan o turystyce. Lelów w całej Polsce słynie z tego, 
że jest jednym z centrów historii i kultury żydowskiej. W tam-
tym roku nie odbyło się główne święto gminy, Ciulimu-Czu-
lentu, na którym zawsze zjawiały się tłumy ludzi. W pandemii 
imprez nie wolno organizować, więc może pojawiają się inne 
pomysły na pokazywanie waszego dziedzictwa historycznego 
i kulturowego.

Święto Ciulimu jest sztandarowym świętem od lat. Zawsze przez 
trzy dni bawiło u nas po kilkanaście tysięcy ludzi. No cóż, na ra-
zie musimy przeczekać tę sytuację. Jedyne co w ubiegłym roku 
się jeszcze udało zorganizować to była pielgrzymka chasydów do 
grobu cadyka Dawida Biedermana. Odbyła się na początku 2020 
roku, jeszcze przed pandemią. Z przykrością muszę stwierdzić, 
że życie kulturalne z powodu pandemii mocno ucierpiało. Braku-
je nam przede wszystkim spotkań, koncertów i wspólnej zabawy. 
Mam nadzieję, że jest to tylko sytuacja przejściowa. Oczywiście 
w GOK-u odbywają się zajęcia indywidualne i warsztaty arty-
styczne online. Co do strony turystycznej, w trakcie sezonu waka-
cyjnego dysponujemy infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową 
nad zalewem w Lelowie, którą udało nam się wybudować w nie-
odległej przeszłości. Mamy i plażę, siłownie zewnętrzne, altany 
grillowe, miejsca na ogniska czy plac zabaw. W sezonie było to 
bardzo oblegane miejsce. Poza tym jest spływ pontonowy, który 
odbywa się rzeką Białką. Zawsze cieszy się dużym powodzeniem.

Na terenie gminy jest jeszcze kilka ciekawych, historycznych 
miejsc.

Oprócz wspomnianego przeze mnie grobu cadyka Dawida Bie-
dermana jest jeszcze kościół w Lelowie pw. świętego Marcina. 
Wiąże się z nim ciekawa historia z roku 1939. Żołnierze niemieccy, 
którzy wkroczyli do Lelowa, kazali podpalić ten kościół jednemu 
z mieszkańców – Ignacemu Trendzie. Ten odmówił, za co został 
rozstrzelany wraz z innymi mieszkańcami. Kościół rzeczywiście 
został podpalony, ale krzyż, pod którym została podłożona słoma, 
nie spłonął. Do tej pory jest w naszym kościele. Obecnie toczy 
się proces beatyfikacyjny Ignacego Trendy. Ponadto jest urokliwy 
drewniany kościół w Podlesiu pw. świętego Idziego. Na naszym 
terenie znajduje się również  XVIII wieczny pałac w Nakle, któ-
ry dysponuje pokojami gościnnymi, piękny XIX wieczny dworek 
w Turzynie, czy też młyny na rzece Białce. Gmina Lelów to ma-
lowniczy teren, gdzie mieszkają życzliwi ludzie. Warto, by miesz-
kańcy regionu do nas przyjechali i bliżej ją poznali. Nie tylko pod 
kątem naszej dwukulturowości, ale także walorów krajoznaw-
czych i rekreacyjnych.

Dziękuję za rozmowę.
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Z OSOBÓWKI PRZESIADŁ SIĘ DO DOSTAWCZAKA. PROWADZIŁ 
NIETRZEŹWY DWA RAZY TEGO SAMEGO DNIA

AGRESOR Z POPOWA GROZIŁ SĄSIADOWI UŻYCIEM SIEKIERY, 
A PÓŹNIEJ RZUCAŁ WIDŁAMI W POLICJANTÓW
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Monika Wójcik, fot. Fotolia

45-latek kierował dostawczym mercedesem mając 3,2 promile 
alkoholu. Wcześniej, w tej samej miejscowości, zanim oddalił 
się pieszo przed przyjazdem patrolu, świadek jego alkoholowej 
eskapady zabrał mu kluczyki od osobowego volvo.

Do zdarzeń, których negatywnym bohaterem, jak się później 
okazało był ten sam mężczyzna, doszło  14 marca w Przystajni. 
Przypadkowi świadkowie późnym wieczorem zauważyli, jak na 
parking przy ulicy Nowej wjechał osobowym volvo mężczyzna 
w średnim wieku. Po tym, jak wysiadł z samochodu, odcinek do 
placówki handlowej pokonał zdecydowanie chwiejnym krokiem.

Jego zachowanie wyraźnie wskazywało na to, iż znajdował się on 
pod silnym działaniem alkoholu. Gdy wyszedł ze sklepu, będący 
mimowolnym obserwatorem tej sytuacji jeden z klientów, zabrał 
mu kluczyki od auta. Zirytowany mężczyzna oddalił się na pie-
chotę nim w okolicy pojawił się zaalarmowany patrol policji. 

Policjanci szybko ustalili właścicielkę samochodu. Okazało się, że 
pojazd użytkowany jest przez jej syna, 45-letniego mieszkańca 
gminy, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez świadka. 
Nie musieli długo czekać. Wkrótce z tej samej posesji wyjechał 
mercedes vito, którego kierujący poruszał się od jednej krawędzi 
jezdni do drugiej. 

Gdy go zatrzymano, to okazało się, że jest nim właśnie 45-latek. 
Mężczyzna podczas badania stanu trzeźwości miał 3,2 promile 
alkoholu. Sprawą zajmują się kryminalni z Krzepic. 

- Prowadzone dochodzenie pod nadzorem częstochowskiej 
prokuratury wyjaśni wszelkie okoliczności tych dwóch zdarzeń 
i odpowie na pytanie czy był to ten sam kierujący. Mężczyźnie 
zatrzymano już prawo jazdy za kierowanie w stanie nietrzeźwości 
oraz dowód rejestracyjny za brak badania technicznego merce-
desa - informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
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73-letni mężczyzna został zatrzymany po tym, jak w trakcie 
policyjnej interwencji rzucał niebezpiecznymi przedmiotami 
w kierunku kłobuckich stróżów prawa, znieważając ich w mię-
dzyczasie. Skazany już wcześniej za groźby karalne mieszkaniec 
gminy Popów usłyszał dziewięć zarzutów.

Na początku marca, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji 
w Kłobucku odebrał zgłoszenie o agresywnie zachowującym się 
mężczyźnie, który groził sąsiadowi. Krewki 73-latek deklarował 
użycie siekiery i obrzucenie kamieniami.

Jeszcze przed przybyciem mundurowych, 73-letni mieszkaniec 
gminy Popów, schował się w stodole. Kiedy funkcjonariusze we-
szli do środka, ten spod sklepienia rzucał w ich kierunku widłami 
i deskami.

– Był agresywny i nie reagował na polecenia. Po pewnym czasie 
próbował uciec tylnym wyjściem. Tam czekał już na niego inny 
patrol policji, który go obezwładnił i dokonał zatrzymania. Jak się 

później okazało, mężczyzna był już wcześniej skazany za groźby 
kierowane w stosunku do sąsiada. Sprawą zajmują się kłobuccy 
śledczy pod nadzorem częstochowskiej prokuratury – relacjonuje 
biuro prasowe kłobuckiej komendy.

Senior usłyszał łącznie aż dziewięć zarzutów. Pięć z nich dotyczy-
ło gróźb karalnych pozbawienia życia i zdrowia, które kierował do 
swoich sąsiadów. Cztery kolejne zarzuty dotyczą czynnej napaści 
na funkcjonariuszy podczas pełnienia obowiązków służbowych 
oraz ich znieważenia podczas pełnienia obowiązków służbowych.

– Decyzją prokuratora, 73-latek został objęty dozorem policyj-
nym. Podejrzany ma zakaz wszelkich kontaktów z pokrzywdzo-
nym sąsiadem oraz zakaz zbliżania się do niego na odległość 
mniejszą niż trzydzieści metrów – dodają policjanci z biura pra-
sowego.

Za używanie gróźb karalnych grozi mu do dwóch lat pozbawie-
nia wolności. Natomiast za napaść i znieważanie funkcjonariuszy 
podczas pełnienia obowiązków służbowych – do dziesięciu lat 
więzienia.
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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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ONA W KALEI, ON W DANKOWIE.
POŁĄCZYŁO ICH TO, ŻE KAŻDE MIAŁO 
PO PÓŁTORA PROMILA

43-letnia mieszkanka gminy Wręczyca Wielka swoją prze-
jażdżkę po alkoholu zakończyła na betonowym słupku. Starszy 
od niej o siedemnaście lat kierowca hyundaia z gminy Lipie co 
prawda niczego nie staranował, ale również prowadził na po-
dwójnym gazie. 

10 marca funkcjonariusze kłobuckiej drogówki zainteresowali się 
osobowym oplem, którego właścicielka spanikowała na widok po-
licyjnego radiowozu. Gdy policjanci pojechali za jej samochodem, 
ta skręciła w boczną ulicę, straciła panowanie nad autem i zje-
chała do rowu. Zatrzymała się na betonowym słupku. Po badaniu 
alkomatem wyszło, że 43-latka miała w organizmie półtora pro-
mila alkoholu.

Dzień później identycznym wynikiem pochwalił się mieszkaniec 
gminy Lipie. Gdy kierującego hyundaiem 60-latka zatrzymał 
w Dankowie policyjny patrol, badanie na zawartość alkoholu nie 
pozostawiło złudzeń, co do tego, iż także on prowadził swój po-
jazd w stanie nietrzeźwości.

Obojgu nieodpowiedzialnym kierowcom policja zatrzymała pra-
wo jazdy. Sprawcom grozi wysoka grzywna, kilkuletni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet kara więzienia. 
O ich dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd.

Monika Wójcik, fot. Pixabay
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BEZ PRAWKA, ALE ZA TO POD WPŁYWEM
W połowie miesiąca w Iwanowicach Małych drogówka zatrzy-
mała kierowcę osobowego forda. Jak się okazało, mężczyzna nie 
dość, że prowadził bez wymaganych uprawnień, to jeszcze na 
tzw. podwójnym gazie.

Uwagę policjantów zwrócił brak załączonych świateł mijania. Kie-
rujący poruszał się także bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. 
Gdy zatrzymał go patrol policji okazało się, że młody mieszkaniec 
gminy Opatów nie tylko nie ma prawa jazdy, ale i kieruje pojaz-
dem mechanicznym będąc w stanie nietrzeźwości. 

- Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie 
wykazało ponad pół promila. Sprawą 23-latka zajmą się kłobuccy 
kryminalni - relacjonuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Po-
licji w Kłobucku.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

IWANOWICE MAŁE
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OSZUŚCI POLUJĄ NA OSZCZĘDNOŚCI SENIORÓW BLACHOWNIA MA NOWEGO 
SKARBNIKA

BURMISTRZ ZAPRASZA
DO BLACHOWNI… JERZYKI
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Monika Wójcik, fot. Shutterstock

Monika Wójcik

Policjanci, podczas codziennej służby docierają do osób star-
szych i samotnie zamieszkujących, informując ich o bieżących 
zagrożeniach. W pierwszą niedzielę marca rozmawiali z miesz-
kańcami przekazując im „Abecadło Bezpieczeństwa Seniora” 
oraz „Poradnik Edukacyjny”. To pokłosie wzmożonej ostatnio 
aktywności wszelkiej maści oszustów.

- Oszuści cały czas są bardzo aktywni i wykorzystują każdą okazję, 
by się wzbogacić czyimś kosztem. Oszukiwanie osób starszych to 
jedyne ich źródło dochodów, więc zrobią wszystko, by osiągnąć 
swój cel - przestrzegali przed oszustami działającymi „pod legen-
dą” funkcjonariusze policji podczas spotkań w parafiach.

Pomimo wielu akcji o profilaktyczno-edukacyjnym charakterze 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów, stróże pra-
wa wciąż otrzymują wiele zgłoszeń od pokrzywdzonych. Chodzi 
głównie o te osoby, które w swej niefrasobliwości zaufały prze-
stępcom i w konsekwencji niejednokrotnie straciły dorobek ca-
łego życia. 

- Działanie przestępców opiera się ciągle na podobnym schema-
cie. Na telefon stacjonarny dzwoni fałszywy kurier, twierdząc że 
ma przesyłkę. Osoba podaje swój adres, rozmówca rozłącza się, 
a chwilę później dzwoni mężczyzna podający za policjanta z Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji. Kiedy podstępem dowiaduje 
się, ile pieniędzy potencjalna ofiara ma przy sobie, oświadcza, że 
środki te są zagrożone, gdyż w okolicy grasuje banda przestęp-
ców - objaśniają model przestępczego działania mundurowi. 

Złodzieje w swej bezczelności proponują potwierdzenia swojej 

Podczas marcowej sesji radni powołali Edytę Hoppe na funk-
cję gminnego skarbnika. Jej kandydatura została jednogłośnie 
przyjęta.

Edyta Hoppe ma 49 lat. Choć przez ponad dwadzieścia lata 
mieszkała w Blachowni, to urodziła się w Częstochowie. Również 
mieszkanką tego miasta jest obecnie. Hoppe ukończyła tamtejszy 
Zespół Szkół Ekonomicznych. Jest absolwentką studiów licen-
cjackich o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem na Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz absolwentką stu-
diów magisterskich o specjalności rachunkowość na Politechnice 
Częstochowskiej.

Jak informuje biuro prasowe magistratu, ukończyła wiele kur-
sów i posiada szereg certyfikatów z zakresu księgowości, finan-
sów publicznych, kadr, podatków. W swojej karierze pracowała 
jako główna księgowa w jednym z częstochowskich przedszkoli, 
a później szkole. Pełniła również obowiązki głównej księgowej 
w Częstochowskim Centrum Świadczeń. W grudniu 2018 roku za-
wodowo związała się z lokalnym samorządem. Wygrała wówczas 
konkurs na główną księgową w Zarządzie Mieniem Komunalnym 
w Blachowni.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Blachowni

W ramach budżetu obywatelskiego w kilku miejscach miasta 
pojawiły się budki dla jerzyków. To ptaki, które pomagają wal-
czyć z komarami.

- Apartamenty dla jerzyków zostały wyposażone w niecki gniaz-
dowe i zostały zamontowane na budynku urzędu miejskiego oraz 
na blokach przy ulicach Bankowej 4 i 6 oraz Żeromskiego 1a - in-
formuje biuro prasowe magistratu. 

Jak przekonują urzędnicy, kolejne budki pojawią się wkrótce na 
budynku szkoły przy ulicy Sienkiewicza oraz na siedzibie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Blachowni.

Projekt, który pochłonął 3,8 tys. zł został zrealizowany w ramach 
Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Zapraszamy jerzyki do Blachowni - apeluje do ptactwa bur-
mistrz Sylwia Szymańska.

tożsamości poprzez wybranie na klawiaturze telefonu numeru 
alarmowego 997 lub 112. Starsza osoba, nie rozłączając połącze-
nia i nieświadoma triku, po drugiej stronie słuchawki słyszy inny 
męski głos, który zapewnia, że ma do czynienia z prawdziwym 
policjantem. 

- Po krótkim czasie do drzwi mieszkania puka nieznany mężczy-
zna, przedstawia się jako policjant, a ofiara działając pod presją 
czasu przekazuje mu pieniądze. Rzekomo zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami, fałszywy policjant ma je zabrać do radiowozu, 
by zrobić zdjęcia i spisać numery seryjne. Gdy oszust nie wraca, 
starszy człowiek uświadamia sobie, że został oszukany i stracił 
wszystkie swoje oszczędności - tłumaczą funkcjonariusze.

Policja apeluje zwłaszcza do młodych osób, by te informowały ro-
dziców, dziadków czy samotnie zamieszkujących sąsiadów o tym, 
że w okolicy grasują ludzie, którzy mogą chcieć wykorzystać ich 
naiwność.

- Przez telefon każdy może podawać się za inną osobę. Dlatego 
absolutnie nie można informować nikogo o ilości pieniędzy czy 
kosztowności, które trzyma się w domu lub jakie przechowu-
je się w banku. Ważne, by uświadamiać seniorów, że nie można 
wypłacać z konta żadnych oszczędności na prośbę czy żądanie 
rozmówcy. Nigdy nie można mieć pewności kto znajduje się po 
drugiej stronie słuchawki. Jeżeli ktoś dzwoni i prosi o przekazanie 
pieniędzy na jakikolwiek cel i podaje się za policjanta, członka ro-
dziny czy pracownika jakiejkolwiek instytucji, należy bezwględnie 
zakończyć połączenie i powiadomić o tym policję. Prawdziwi po-
licjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy bądź zaciągnię-
cie kredytu - instruują.



UMOWA PODPISANA. WKRÓTCE RUSZY 
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

DOTACJE W TYM ROKU 
WIĘKSZE NIŻ W UBIEGŁYM

ZA PIENIĄDZE Z RESORTU KULTURY MOK 
ZREALIZUJE DWA PROJEKTY

W KŁOBUCKU8
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Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik

Monika Wójcik

W minionym tygodniu burmistrz Jerzy Zakrzewski podpisał 
umowę na roboty budowlane związane z budową sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Władysława Sebyły w Kłobucku. 

Inwestycję zrealizuje częstochowska spółka Mar-Bud. Całość 
kosztów sięgnie blisko 6,8 mln zł, z czego prawie 1,9 mln zł gmina 
pozyskała z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. 
 
Najpóźniej do 10 lipca przyszłego roku powstanie licząca prawie 
690 m² sala, zaplecze szatniowo-sanitarnego oraz łącznik z ist-
niejącym budynkiem, który wyposażony zostanie w dźwig osobo-
wy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Mar-Bud będzie również odpowiedzialny za zagospodarowanie 
terenu. Oprócz budowy parkingu spółka wygrodzi cały teren, 
a także wykona nasadzenia zieleni, przebuduje infrastrukturę 

Dziesięć lokalnych organizacji pozarządowych otrzymało środ-
ki na realizację tegorocznych zadań związanych ze wspieraniem 
i upowszechnianiem kultury fizycznej, przeciwdziałaniem uza-
leżnieniom oraz patologiom społecznym. 

Do konkursu ofert przystąpiło jedenaście podmiotów, z czego 
dziesięć uzyskało pozytywną opinię komisji powołanej przez bur-
mistrza Kłobucka. Suma wszystkich dotacji sięga 334 tys. zł. To 
prawie o 20 tys. zł więcej niż w 2020 roku. 

Najwięcej, bo 88 tys. zł, otrzymał Miejski Klub Sportowy „Znicz” 
Kłobuck. Tuż za nim znalazł się Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” 
Kamyk. Do kasy tej organizacji trafi 65 tys. zł. Następny w kolejce, 
z kwotą sięgającą 50 tys. zł, jest LKS „Oksza” Łobodno.

35 tys. zł zasili budżet LKS „Błękitni” Libidza, natomiast LKS 
„Sparta” Nowa Wieś na szkolenie dzieci i młodzieży otrzyma 30 
tys. zł. Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Atol” 
może liczyć na przelew z magistratu w wysokości 13,5 tys. zł, 
a Klub Pływacki „Delfin” – 13 tys. zł.

Miejscowy samorząd wsparł także środowisko harcerzy. ZHP 
Chorągiew Śląska na swoje działania dostanie 12 tys. zł. Z kolei 
na 10 tys. zł może liczyć Uczniowski Klub Sportowy „Start” z Kło-
bucka.

- Dotacje przyznawane są na realizację zadań publicznych w róż-
nych obszarach działalności. To między innymi wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej, jak i przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom - mówi Katarzyna Kardynał z urzędu 
miejskiego.

W GMINIE MA BYĆ BARDZIEJ ZIELONO. 
ZAJMIE SIĘ TYM SPECJALNE GREMIUM
Monika Wójcik

Burmistrz Jerzy Zakrzewski powołał zespół mający za zadanie 
opracowanie planu nasadzeń drzew oraz krzewów na terenie 
gminy. 

W skład zespołu weszli miejscy urzędnicy w osobach Anny Gra-
bowskiej-Graj, Małgorzaty Krupy, Sylwii Piątkowskiej, Adama Sta-
sińskiego, Beaty Trzepizur i Moniki Piątkowskiej. Prace zespołu 
wspiera Agnieszka Gawlik. To architekt krajobrazu, która pomoże 
ustalić najlepsze miejsca do wykonania nasadzeń. Podpowie rów-
nież, jakie ich rodzaje najlepiej się sprawdzą na danym terenie. 

- Pierwsze prace zespołu w terenie odbyły się w Parku im. Wacła-
wa Głowy oraz tego mieszczącego się przy ulicy Parkowej w Kło-
bucku. Omawiano między innymi aspekty związane z adaptacją 
gminy do zmian klimatycznych. Głównie w kontekście rozwoju 
zieleni, jako czynnika przeciwdziałającego skutkom tych zmian. 
Sporo uwagi poświęcono planom nasadzeń drzew w parkach, na 
terenach zielonych oraz w pasach przydrożnych - poinformował 
dziś magistrat.

Gmina chciałaby również utworzenia tzw. parków kieszonko-
wych. To niewielkich rozmiarów obszary, stanowiące nowatorski 
sposób tworzenia nowych terenów zielonych w przestrzeni miej-
skiej. Często jest to forma przywracania zieleni miastu. Ich ogólna 
dostępność, bliskość dla mieszkańców i wyposażenie w elementy 
małej architektury do odpoczynku, do rekreacji i zabaw, ma za-
chęcić do integracji społecznej.

- Należy podkreślić, że takie parki już doskonale funkcjonują na 
świecie i w większych polskich aglomeracjach, a teraz dołączają 
do nich mniejsze miasta - podkreśla Sylwia Piątkowska, sekretarz 
Kłobucka.

Zespół zamierza doprowadzić do sytuacji, dzięki której jeszcze 
w tym roku w mieście pojawi się więcej zielonych terenów. Jak 
zaznaczają jego członkowie, zazielenienie obszarów wiejskich 
jest dla nich także istotne. Niemniej jednak, ze względu na fakt, 
iż zmiany klimatyczne bardziej odczuwane są w obrębie terenów 
zurbanizowanych, pierwsze działania będą dotyczyć miasta. 

- Na terenach poza Kłobuckiem będziemy się skupiać nad za-
zielenianiem pasów przydrożnych, placów zabaw oraz terenów 
sportowych i rekreacyjnych. Chcemy, aby gmina w przyszłości 
nie kojarzyła się z betonem i asfaltem tylko była przykładem miej-
sca, w którym ludzie szanują i dbają o przyrodę - zgodnie dodają.

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły pozyskał mini-
sterialne dotacje na realizację zadań w ramach dwóch progra-
mów dotacyjnych Domy Kultury+ oraz EtnoPolska.

Z programu Domy Kultury+ placówka korzystała już w roku 2017. 
Jego celem jest inicjowanie oddolnych działań mających służyć 
wzmocnieniu zaangażowania Ośrodka w życie lokalnej społecz-
ności lokalnej.

- W dużym uproszczeniu chcemy odpowiadać na potrzeby kul-
turalne wszystkich mieszkańców. Planujemy zapytać ich o to, jak 
widzą działalność kulturalną w mieście. W następnej kolejności 
wspólnie z mieszkańcami będziemy „szyć” kulturę na miarę ich 
aktualnych potrzeb. Na projekty będą mieli do wykorzystania 22 
tys. zł - informują pracownicy MOK-u.

Drugi projekt to EtnoPolska, na realizację którego instytucja kie-

techniczną, kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową oraz 
węzeł ciepłowniczy.

Umowa przewiduje zakończenie realizacji inwestycji najpóźniej 
w pierwszej połowie lipca przyszłego roku.

rowana przez Olgę Skwarę pozyskała 55 tys. zł. O ile wspomniane 
środki nie stanowią pełnej wnioskowanej kwoty, o tyle warto nad-
mienić, iż niewątpliwym sukcesem MOK-u było zakwalifikowanie 
się do tegorocznej edycji programu. Łącznie bowiem wpłynęło 
ponad tysiąc osiemset wniosków z całego kraju, a dofinansowanie 
uzyskało jedynie trzystu ośmiu beneficjentów. 

Lokalni animatorzy kultury za te pieniądze zamierzają zrealizo-
wać zadanie, które zakłada wykonanie strojów dla Zespołu Pie-
śni i Tańca Ziemia Kłobucka. Potrzebne będzie jednak dodatkowe 
45 tys. zł. Brakującą kwotę obiecał pokryć z budżetu gminy bur-
mistrz Kłobucka.

- Chciałabym, aby Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kłobucka pie-
lęgnował kłobuckie tradycje muzyczne, obrzędowe, taneczne 
i śpiewacze w pięknych strojach. Chcę, by strój kłobucki stał się 
wzorem dla mieszkańców, podkreślającym lokalną historię i stał 
się promocją naszego miasta - mówi Jerzy Zakrzewski.



TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA MOŻNA SKŁADAĆ 
WNIOSKI O USUNIĘCIE AZBESTU

PAMIĘTALI O ŻOŁNIERZACH 
NIEZŁOMNYCH

PRZEDSZKOLAKI DOSTAŁY OCZYSZCZACZ POWIETRZA. 
TO ELEMENT WOJEWÓDZKIEJ KAMPANII 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Monika Wójcik, fot. Fotolia

Kto chce pozbyć się zalegającego na terenie swojej nieruchomo-
ści niebezpiecznego minerału, ma możliwość jego bezpłatnego 
usunięcia. Trzeba się jednak pospieszyć.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani tym rozwiązaniem na zło-
żenie wniosku mają czas jedynie do końca marca. W dokumencie, 

1 marca przypada Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Jak co 
roku, władze gminy upamiętniły żołnierzy antykomunistyczne-
go i niepodległościowego podziemia.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, jako święto, ustanowione 
zostało przez parlament dziesięć lat temu. W gminie stanowi ono 
okazję, by przypomnieć o tych mieszkańcach, którzy związani 
byli z działalnością antykomunistyczną.

Tradycyjnie co roku na ich groby udaje się delegacja lokalnych 
władz. Tym razem wójt Piotr Juszczyk w towarzystwie swojego 
zastępcy Adama Śliwakowskiego oraz radnego Wojciecha Szym-
czyka i uczniów ze szkoły w Zawadzie odwiedzili cmentarze 
w Kłomnicach, Zawadzie i Borownie.

JAK POZBYĆ SIĘ ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH? PRZYJADĄ 
PO NIE W MAJU I CZERWCU
Monika Wójcik, fot. Pixabay

Od 14 maja sprzed posesji mieszkańców gminy odbierane będą 
meble, dywany, zużyty sprzęt elektroniczny oraz inne niepo-
trzebne przedmioty charakteryzujące się dużymi wymiarami.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych podzielony został na osiem 
etapów. Pierwszego dnia zbiórki firma, która zajmie się ich uty-
lizacją, odwiedzi mieszkańców Chorzenic, Nieznanic, Garnka 
i Kuźnicy. 17 maja zawita do Pacierzowa, Karczewic, Konar, Jamro-
zowizny i miejscowości Lipicze. Dzień później dużych śmieci 
będą mogli pozbyć się mieszkańcy Zawady, Śliwakowa, Zberez-
ki, Zdrowej, Janaszowa oraz części ulic w Kłomnicach - Księżej, 
Janaszowskiej, Krótkiej, Zielonej, Sądowej i Targowej. Z kolei 19 
maja kontynuowany będzie odbiór z nieruchomości mieszczą-
cych się przy ulicy Gwiezdnej, Księżycowej, Nieznanickiej, No-
wej, Ogrodowej, Poprzecznej, Szkolnej, Zdrowskiej, Pocztowej 
i Pustowia Kłomnickiego. 

Urzędnicy zwracają się z prośbą do mieszkańców o wystawianie 
niepotrzebnych już przedmiotów przed posesję w dniu odbioru, 
najpóźniej do godz. 7.30. I jak zaznaczają - do odpadów wielko-
gabarytowych nie należą opony, części samochodowe, odpady 
budowlane czy remontowe.

Akcja kontynuowana będzie także w kolejnym miesiącu. 14 czerw-
ca dużych śmieci będą mogli pozbyć się osoby zamieszkujący 
Rzerzęczyce, Adamów, Michałów Rudnicki, Witkowice i Bartko-
wice. Natomiast 15 czerwca firma sprzątająca odwiedzi ponownie 
Rzerzęczyce, Skrzydlów, Huby, Niwki,  Przybyłów oraz pozostałe 
ulice w Kłomnicach. Dzień później z kolei Chmielarze, Rzeki Małe 
oraz Rzeki Wielkie.

Przedszkole w Rzerzęczycach przystąpiło do kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkola-
ku złap oddech”. Opłaciło się. Dzięki udziałowi w projekcie do 
placówki trafił oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz to urządzenie odpowiedzialne za filtrowanie zanie-
czyszczeń. Pomaga w dbaniu o właściwą jakość powietrza. Od 
marca pracuje również w miejscowym przedszkolu, a jego uzy-
skanie możliwe było dzięki pomocy rzeczowej ufundowanej przez 
samorząd wojewódzki w ramach prowadzonej kampanii.

- Jej celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej miesz-
kańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku 
przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu za-
nieczyszczonego powietrza na zdrowie - wyjaśniają pedagodzy. 

Placówka w Rzerzęczycach przykłada duże znaczenie do edukacji 
ekologicznej. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, w których 
wykorzystywane są materiały opracowane na potrzeby kampanii. 
Znajduję się tam także tablica, na której każdego dnia umieszcza-
ne są odpowiednie piktogramy informujące o stanie zanieczysz-
czenia powietrza w regionie.

Do tego, jak istotna jest edukacja w tym zakresie, nikogo nie trze-
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który można pobrać ze strony internetowej urzędu, trzeba wska-
zać adres nieruchomości, jej numer ewidencyjny, a także określić 
rodzaj usuwanych wyrobów oraz ich ilość.

– We wniosku należy podać czy chodzi o płyty eternitowe, okła-
dziny ścian czy elementy zabudowy, jak na przykład balkonów 
lub ogrodzeń. Konieczne jest również zaznaczenie jego źródła 
pochodzenia i określenia czy mamy do czynienia z budynkiem 
mieszkalnym, gospodarczym lub innego przeznaczenia – mówi 
wójt Piotr Juszczyk.

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

Jak informują gminni urzędnicy, dofinansowaniem nie będą ob-
jęte koszty związane z demontażem pokryć azbestowych oraz 
zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 

Pracownicy urzędu gminy złożą wkrótce do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
wniosek o udzielenie dotacji na usunięcie szkodliwych wyrobów 
zawierających azbest. Gdy ten zostanie pozytywnie rozpatrzony, 
wyłoniona zostanie wyspecjalizowana firma, która zajmie się od-
biorem, transportem i utylizacją odpadów. W ubiegłym roku uda-
ło się je usunąć z aż siedemdziesięciu dwóch posesji.

ba już chyba przekonywać. Dlatego tak ważne jest, by od małego 
uczyć czym jest smog i jakie skutki zdrowotne niosą zanieczysz-
czenia pochodzące z kominów gospodarstw domowych. Szcze-
gólnie kiedy łączą się z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Przewodniczący Rady
Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Wójt Gminy
Kłomnice

Piotr Juszczyk

Z okazji Świąt Wielkanocnych
symbolizujących nadzieję, miłość i odrodzenie życia
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

spokoju oraz pogody ducha.

Niech ten wyjątkowy czas napełni nas optymizmem 
i wzmocni siły potrzebne do zmagań z codziennymi 

wyzwaniami.
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Miejscowe władze zdecydowały się na odkupienie od prywatne-
go właściciela popadającego w ruinę Zespołu Pałacowo-Parko-
wego w Koniecpolu. Nieruchomość po ponad dziesięciu latach 
ma ponownie stać się własnością gminy. Zgoda rady miejskiej 
na finalizację transakcji już jest. Na ostatniej sesji opowiedziało 
się za tym trzynastu radnych.

Decyzja nie była łatwa, bo Koniecpol cały czas mozolnie nadrabia 
inwestycyjne braki w podstawowej infrastrukturze. W ostatnich 
kilku latach nie tylko uporano się z nałożonym na samorząd pla-
nem naprawczym finansów publicznych, ale udało się zainwesto-
wać ponad 40 mln zł w gminny majątek. Powstały wodociągi, cały 
czas rozbudowuje się sieć kanalizacji, zmodernizowano gminne 
budynki czy polepszono stan dróg. Te działania pozwoliły z opty-
mizmem spojrzeć na próbę przywrócenia kompleksu pałacowo-
-parkowego do stanu świetności sprzed lat.

Wybudowane w połowie XVII wieku byłe włości rodu Koniecpol-
skich, a później Potockich, po II wojnie światowej odbudowane 
zostały ogromnym wysiłkiem lokalnej społeczności. Doszczętnie 
spalony w 1945 roku pałac został pod koniec lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku odbudowany przez ówczesne Koniecpolskie Za-
kłady Płyt Pilśniowych. Przez kilkadziesiąt lat był utrzymywany 
przez gminę. Powstał tam basen i hotel, mieścił się dom kultu-
ry, a historyczne miejsce przyciągało mieszkańców i turystów. 
W 2011 roku sąd jednak przyznał prawo do zabytku spadkobier-
com ostatnich właścicieli. W 2015 roku został przez nich sprze-
dany. Po zakupie nowy właściciel zamknął obiekt, nie inwestował 
w niego, a czas, warunki atmosferyczne oraz niejednokrotne akty 
wandalizmu spowodowały, że niegdysiejsza wizytówka miasta 
popadła w kompletną ruinę.

Gmina nie miała żadnych instrumentów prawnych, by zmusić 
właściciela do utrzymania nieruchomości w reprezentacyjnym 
stanie. Działanie władz mogło się ograniczać tylko do apeli i próśb 
oraz prób wywarcia nacisku poprzez zgłaszanie sprawy do kon-
serwatora zabytków, inspekcji budowlanej czy naświetlanie pro-
blemu opinii publicznej. Zakup stał się jedynym realnym rozwią-
zaniem, aby uchronić pałac przed doszczętną degradacją.

– Od wielu lat nie były prowadzone tam żadne prace renowacyj-
ne. Nie tylko centralnego punktu, czyli pałacu, ale również oficyn 
oraz historycznego parku z cennym drzewostanem. Również ba-
senu z zespołem hotelowym, który był wybudowany przez miesz-
kańców naszej gminy już po wojnie. Przez dziesięciolecia obiekt 
pełnił istotne funkcje dla koniecpolskiej społeczności, będąc zna-
czącym ośrodkiem kultury, sportu i rekreacji. Nasi dziadkowie 
i rodzice własnymi siłami go odbudowywali. Miał służyć miesz-
kańcom i być przede wszystkim wizytówką Koniecpola. Obecnie 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

INWESTUJĄ W EDUKACJĘ
DZIECI

Lokalny samorząd pozyskał prawie 540 tys. zł na podniesienie 
kompetencji wychowanków dwóch miejscowych podstawówek. 
Obecnie trwa rekrutacja chętnych. Zakończy się ona 31 marca.

Do końca 2022 roku tym dużym projektem edukacyjnym ma być 
objętych około trzystu uczniów i ponad trzydziestka nauczycieli. 
Zajęcia dodatkowe mają podnieść ich umiejętności, które dzięki 
temu ułatwią im późniejszy start w dorosłość. 

- Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji klu-
czowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na ryn-
ku pracy minimum 290 uczniów, w tym zniwelowanie deficytów 
u 83 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 13 
uczniów z niepełnosprawnością poprzez dostęp do zajęć dodat-
kowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawo-
dowych 33 nauczycieli – informuje urząd miejski.

Rekrutację prowadzą dyrektorzy miejscowych dwóch szkół pod-
stawowych. Niezbędne dokumenty związane z procesem rekru-
tacji dostępne są w sekretariatach oraz na stronach interneto-
wych szkół.

Piotr Biernacki

PAŁAC W KONIECPOLU WRACA POD SKRZYDŁA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
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obserwujemy postępującą degradację tego jednego z najcenniej-
szych zabytków naszego regionu – mówił podczas sesji burmistrz 
Ryszard Suliga.

Dyskusja o tym, jakie gmina powinna podjąć kroki, toczyła się 
w Koniecpolu od wielu lat. Urzędnicy zorganizowali konsultacje 
społeczne, gdzie w specjalnie przygotowanej ankiecie miesz-
kańcy mogli się wypowiedzieć co do przyszłości pałacu. Wzięło 
w niej udział przeszło tysiąc osób. Ponad 90 proc. z nich opowie-
działa się za tym, by gmina czyniła starania, aby obiekt odzyskać. 
Z utratą nieruchomości lokalne społeczeństwo nigdy się więc nie 
pogodziło. Prawie sześciohektarowa posiadłość na Chrząstowie 
od zawsze była bowiem jednym z najważniejszych elementów 
tożsamości koniecpolan.

– Gmina dbała i dbać powinna o to, by taki zabytek tętnił życiem, 
a nie świecił pustkami i odstraszał. Ten obiekt był na naszych 
widokówkach. Kto, z czym kojarzył Koniecpol? Z KZPP i właśnie 
pałacem. A teraz ani jednego, ani drugiego. Zatrzymało się to ser-
ce Koniecpola. Stajemy przed bardzo trudną decyzją, ale musimy 
przeprowadzić reanimację, która, jestem przekonany, powiedzie 
się – mówił do radnych w emocjonalnym wystąpieniu Gwidon Je-
lonek, dyrektor biura miejscowego urzędu. – Kiedy burmistrz Ry-
szard Suliga objął urząd, byliśmy w trudnej sytuacji. Nie mogliśmy 
nic robić, był program naprawczy. Ta gmina była w stanie opłaka-
nym. Udało się i stanęliśmy na nogi. Zrobiliśmy naprawdę bardzo 
dużo. Zrobimy więc i ten pałac. Musimy działać. W tym momencie 
nas stać – uzasadniał, przekonując samorządowców do wyrażenia 
zgody na zakup nieruchomości.

Po kilkudziesięciominutowej dyskusji, podczas której głos za-
bierali radni, mieszkańcy i zaproszeni goście, gdzie padały argu-
menty za i przeciw zakupowi, ostatecznie trzynastoma głosami 
radni poparli uchwałę o wyrażeniu zgody na odpłatne nabycie 
przez gminę kompleksu pałacowo-parkowego. Nikt nie był prze-
ciw. Dwójka radnych – Aneta Chrzuszcz i Zbigniew Domaradzki 
wstrzymali się od głosu.

Sama transakcja ma kosztować mieszkańców około 1,3 mln zł. 
Zakup to tylko pierwszy krok. Lokalne władze zdają sobie z tego 
sprawę. Osiągnięcie złożonego celu będzie wymagało wielolet-
niego planu inwestycyjnego i wielomilionowych nakładów. Szan-
sy upatrują w pozyskaniu środków zewnętrznych z krajowych 
i unijnych programów.

– Sama gmina nie udźwignie ciężaru zakupu i zagospodarowania. 
Otwierają się jednak możliwości pozyskania środków zewnętrz-
nych. Rozmawiałem ze Śląskim Konserwatorem Zabytków, roz-
mawiałem w Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, jak i w Ministerstwie Kultury. Mamy bardzo 
mocne wsparcie w ministrze Szymonie Giżyńskim, by pozyskać 
środki na odbudowę. Będziemy stawać do konkursów, choć dzi-
siaj nic nie zagwarantuję, że pozyskam te środki finansowe. Bar-
dzo duże wyzwanie przed nami – podkreślił burmistrz Ryszard 
Suliga.

Na sesji obecny był zresztą Łukasz Konarzewski, Śląski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków. Już zadeklarował on istotne 
wsparcie w renowacji pałacu.

– Moja opinia jest najbardziej pozytywna. Wszystko potoczyło 
się niefortunnie dla pałacu. Współpraca służb konserwatorskich 
z samorządem Koniecpola będzie bardziej stabilna. Czy mogę coś 
pomóc? Mogę, choć dotacje są ograniczone – podkreślił w swoim 
wystąpieniu, obiecując jednocześnie, że dołoży starań, aby gmina 
otrzymała środki na najpilniejsze wydatki związane z zabezpie-
czeniem cennego historycznie majątku.
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NOWA HALA Z BOGATYM ZAPLECZEM. SZKOŁA Z ALEKSANDRII 
WŁAŚNIE ZYSKAŁA DUŻY ATUT

Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Aleksandrii. Warta blisko 4,8 mln zł inwe-
stycja pozwoliła w dużej części przebudować istniejący budynek 
placówki i wzmocnić go tym samym o szereg udogodnień.

Szkoła ma nową salę gimnastyczną z boiskiem do siatkówki, ko-
szykówki oraz tenisa wraz z widownią. Powstało atrakcyjne za-
plecze socjalno-sanitarne w postaci między innymi szatni, ła-
zienki, toalety, pokoju trenera, magazynu sprzętu sportowego czy 
dwóch sal dydaktycznych.
 
- Nowo powstały obiekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkań-
ców. Zarówno w kwestiach dotyczących edukacji, sportu, zdrowia 
i bezpieczeństwa. Szczególnie w dobie pandemii - mówi wójt Je-
rzy Żurek. 

Jak przekonuje włodarz, jeszcze na etapie projektowania budynku 

Monika Wójcik

ASYSTENT DLA INWALIDY

Mieszkańcy, którzy borykają się z niepełnosprawnością, mogą 
ubiegać się o przyznanie osobistego asystenta. Co ważne, jego 
wsparcie będzie świadczone bezpłatnie. Program wystartuje 
1 kwietnia.

Oferta, jaką po raz kolejny w tym zakresie przygotował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, ma na celu zwięk-
szenie szans niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samo-
dzielnego i aktywnego życia, a w konsekwencji dążenie do popra-
wy funkcjonowania w swoim środowisku. Program adresowany 
jest do dwóch grup. 

- Chodzi o dzieci do szesnastego roku życia, które wymagają sta-
łej bądź długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymaga-
ją usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym - podkreślają pracownicy 
GOPS-u.

Za co będzie odpowiedzialny wspomniany asystent? W szczegól-
ności za pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane 
przez uczestnika programu miejsce, jak szkoła, praca lub zakupy 
czy choćby w załatwianiu spraw urzędowych. Asystent pomoże 
też w nawiązaniu kontaktu czy współpracy z różnego rodzaju or-
ganizacjami, zaoferuje wsparcie w przypadku chęci korzystania 
z dóbr kultury czy podczas wykonywania typowych czynności.

Chętni, by otrzymać tego rodzaju wsparcie, muszą złożyć w sie-
dzibie GOPS-u karty zgłoszenia, kopię orzeczenia o niepełno-
sprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia, a w przypadku 
osób powyżej tego wieku - orzeczenia o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności.

Monika Wójcik

POJEMNIK NA BIO ODPADY ZAMIAST BRĄZOWEGO WORKA

Nowe pojemniki zastąpią dotychczasowe brązowe worki. Przy 
okazji wdrażania wspomnianego rozwiązania, lokalni urzędnicy 
apelują o świadome segregowanie odpadów.

Jak zaznaczają, niewłaściwie realizowana segregacja skutkować 
będzie tym, że śmieci z pojemników na BIO odpady po prostu nie 
będą zabierane.

Co więc można wrzucać do brązowego pojemnika? Choćby 
obierki owoców, resztki ugotowanych warzyw, skorupki od jajek 
oraz wytłoczki po nich, a także resztki jedzenia natury roślin-
nej. Może w nich wylądować również suche pieczywo, fusy po 
kawie i herbacie razem z filtrem papierowym, łupiny orzechów 
oraz zwiędnięte kwiaty cięte czy doniczkowe. Poza tym trawa, 
chwasty, liście i rozdrobnione gałęzie, jak i również słoma, siano 

Monika Wójcik
czy trociny. Brązowe kosze to też właściwe miejsce na resztki po 
zbiorach rolniczych i owoce, które spadły z drzew.

- Co istotne, BIO odpady należy wrzucać luzem bez dodatkowych 
opakowań, jak na przykład torebek foliowych - dodają pracowni-
cy referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w urzę-
dzie gminy.

Do wspomnianego pojemnika nie można wrzucać natomiast ze-
psutej żywności, resztek jedzenia w płynie czy zawierającego 
produkty pochodzenia zwierzęcego. Nie powinno trafiać tam 
również surowe mięso, kości i padliny oraz ryby, oleje jadalne, 
owoce cytrusowe. Listę zakazanych odpadów uzupełnia również 
impregnowane drewno, płyty wiórowe i pilśniowe, ziemia, kamie-
nie, środki ochrony roślin, odchody, popiół z węgla kamiennego 
oraz inne odpady komunalne.

URZĄD INWESTUJE W ZDROWIE 
PRACOWNIKÓW

Gmina wdraża projekt „Zdrowy pracownik”, który ma na celu 
podniesienie świadomości zatrudnionych w lokalnej admini-
stracji osób. Głównie w kontekście zagrożeń pojawiających się 
w trakcie wykonywanej pracy. Ma także przełożyć się na mini-
malizowanie ich negatywnych skutków w przyszłości.

Projekt wystartował w październiku ubiegłego roku i potrwa do 
końca września. Jego realizacja pochłonie 209 tys. zł, z czego po-
zyskane na ten cel dofinansowanie sięga blisko 184 tys. zł.

- Dbałość o zdrowie, tym bardziej w obecnych, trudnych czasach 
stanowi dla każdego z nas priorytet, stąd projekt, który jest bez-
pośrednio skierowany do pracowników naszego urzędu. Jego idea 
zakłada reorganizację wszystkich stanowisk pracy w taki sposób, 
aby były one bezpieczne dla personelu, pozwalały na lepsze sa-
mopoczucie pracowników i lepszą wydajność pracy. Zakupiony 
i dostosowany do potrzeb sprzęt będzie służył pracownikom 
urzędu przez wiele lat - mówi wójt Jerzy Żurek.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie zarówno dla pra-
cowników administracyjnych, jak i tych na stanowiskach typo-
wo gospodarczych czy osób stanowiących personel sprzątający. 
Pracownicy biurowy wyposażeni zostali w nowoczesne i ergono-
miczne fotele biurowe, podnóżki, myszy pionowe z podkładkami, 
klawiatury, monitory i podstawki oraz laptop. Z kolei w pomiesz-
czeniach cechujących się wzmożoną obsługą interesantów poja-
wiły się oczyszczacze i nawilżacze powietrza.

- Archiwum zakładowe wzbogaciło się o nowoczesny i niezwy-
kle lekki w użytkowaniu przesuwny regał archiwalny, natomiast 
pracownicy gospodarczy oraz personel sprzątający zostali wy-
posażeni w traktorek kosząco-odśnieżający, kosiarkę spalinową, 
profesjonalny odkurzacz, myjki do okien, wózek do sprzątania. 
Wszystkie zakupione sprzęty cechuje ich ponadstandardowy 
charakter, ergonomiczny kształt, lekkość i zwinność użycia - wy-
mienia Olga Muc, odpowiedzialna w gminie za promocję i komu-
nikację.

Oprócz zakupów projekt przewiduje także przeprowadzenie sze-
regu szkoleń dla pracowników z zakresu ergonomii pracy.

- Chodzi o optymalne dostosowywania narzędzi pracy do potrzeb 
i wymagań fizjologicznych, psychologicznych i społecznych każ-
dego pracownika - wyjaśniają urzędnicy.

Monika Wójcik
wprowadzone zostały rozwiązania, które z założenia miały wpły-
nąć na usprawnienie organizacji pracy szkoły. Powstały nowe po-
mieszczenia z przeznaczeniem na stołówkę i zaplecze, a sale dy-
daktyczne zaprojektowano w taki sposób, by maksymalnie zadbać 
o komfort nauki najmłodszych uczniów. Spory nacisk położono 
też na ekologiczne rozwiązanie, jakim była wymiana kotłowni wę-
glowej na gazową.

- Nowy obiekt umożliwi dyrekcji placówki bezpieczną realiza-
cję zadań edukacyjnych i sportowych. Sfinalizowanie tej dużej 
inwestycji możliwe było dzięki dobrej współpracy władz gmi-
ny z mieszkańcami. Cenne uwagi przedstawione podczas kilku 
wspólnych spotkań pozwoliły rozwiązać szereg problemów i za 
to serdecznie dziękuję - dodaje Jerzy Żurek.

Koszt całego przedsięwzięcia sięgnął niemal 4,8 mln zł, z czego 
ponad 1,3 mln zł udało się pozyskać z budżetu resortu kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu. Jak podkreśla Żurek, to głów-
nie dzięki zaangażowaniu Szymona Giżyńskiego, częstochow-
skiego parlamentarzysty i jednocześnie wiceministra rolnictwa.

SUKCES LAMCHA. ZAWODNIK UHONOROWANY ZA DWA ZWYCIĘSTWA

Co roku w Czechach, w ramach międzynarodowych zawodów 
„Boccia Tour”, przyznawane jest miano najlepszego zawodnika. 
Tym razem ten tytuł trafił do Wojciecha Lamcha z „Prometeus” 
Konopiska.

„Boccia Tour” to wydarzenie składające się z kilku rund. W ubie-
głym roku ze względu na trwającą pandemię rozegrano dwie run-
dy - w Pradze i w Hawierzowie. W obu turniejach zwyciężył Woj-
ciech Lamch, podopieczny „Prometeusa” Konopiska i tym samym 
został uznany najlepszym zawodnikiem roku w swojej kategorii.  

W ubiegłym tygodniu Lamch pojawił się w urzędzie gminy, by 
z rąk wójta Jerzego Żurka odebrać zwycięskie trofeum. Towarzy-
szyła mu Iwona Lamch i Waldemar Trószyński, prezes Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Prome-
teus”.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

- Ogromnie doceniam fakt, że pomimo pandemii i związanych 
z nią dodatkowych utrudnień Wojciech Lamch pokazał po raz ko-
lejny ogromną siłę, sportowe zacięcie i ducha walki, broniąc za-
równo tytułu Mistrza Polski w kat. BC1 jak i stając się najlepszym 
zawodnikiem czeskich zmagań - podkreślił wójt Żurek.

Szanowni Państwo!

Wielkanoc to czas odrodzenia i  radości. Życzymy Państwu, aby tegoroczne święta przyniosły przede 
wszystkim zdrowie, spokój, zadowolenie, wzajemną życzliwość i wsparcie. Optymizm, który niesie czas 
świąt i nadchodząca wiosna przenieśmy w zakamarki naszych serc i domostw.

W tych trudnych czasach celebrujmy każdą wspólnie spędzoną chwilę. Pielęgnujmy
tradycje przygotowując pisanki, kraszanki i mazurki. Niech ten wyjątkowy czas
doda Państwu siły i energii do dalszej realizacji zaplanowanych celów i zamierzeń.
Wesołego Alleluja!

Gmina Konopiska, kwiecień 2021r.

Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Żurek
Przewodniczący Rady Gminy

Edward Bałdyga
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JAK DZIECI W PIASKOWNICY. RADNI Z PSL-u
SKOMPROMITOWALI SIĘ NA WŁASNE ŻYCZENIE

Piątkowa sesja rady gminy przejdzie do historii jako prawdopo-
dobnie jedna z najbardziej kuriozalnych w historii lokalnego sa-
morządu. To za sprawą ósemki radnych, którzy najpierw zgłosili 
projekt uchwały o drastycznym obniżeniu wynagrodzenia wójta 
Piotra Derejczyka, wprowadzili ją do porządku obrad, a w finale 
- po ponad dwugodzinnej dyskusji, fali krytyki ze strony pozo-
stałej siódemki radnych i odparciu stawianych zarzutów przez 
wójta - nie chcieli nad nią głosować. Kolejna odsłona politycznej 
wojny z włodarzem skończyła się totalną kompromitacją wnio-
skodawców.

Projekt uchwały mający o niemal 50 proc. obniżyć wynagrodzenie 
Derejczyka złożyło sześcioro radnych, którzy w 2018 roku obję-
li mandat z listy wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. To 
Zbigniew Graj, Konrad Puchała, Anna Chudaszek, Elżbieta Makles, 
Zbigniew Ciesielski i Waldemar Wosiński. Kolejne dwie – Ewelina 
Stobiecka oraz Małgorzata Szymonik – dostały się do rady z listy 
komitetu „Dobro Wspólne”, którego liderem był urzędujący wło-
darz. Po jakimś czasie zmieniły jednak front. Efektem tego było 
nieudzielenie w ubiegłym roku Derejczykowi absolutorium z wy-
konania budżetu i wotum zaufania. W świetle ostatnich wydarzeń 
trudno jest się oprzeć wrażeniu, że i wtedy partyjna kalkulacja 
i polityczne antagonizmy wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem.

Znamienne było nawet to, że nikt z wnioskodawców nie miał od-
wagi, by odczytać treść sformułowanych w uzasadnieniu wnie-
sionej uchwały zarzutów. Musiał to z proceduralnego obowiąz-
ku uczynić przewodniczący Zdzisław Bęben. Ich osnową były 
twierdzenia niewłaściwego gospodarowania finansami gminy jak, 
ich zdaniem, zbędnych wydatków na mobilną kotłownię, usługi 
prawne, przyznanie nagród urzędnikom, zatrudnienie pełnomoc-
ników wójta, promocję gminy czy dokształcanie pracowników 
(w tym wójta). Kolejne wiązały się z rzekomym celowym utrudnia-
niem dostępu do informacji publicznej czy też dużej ilości unie-
ważnianych uchwał rady gminy przez wojewodę.

Skąd właściwie wziął się konflikt pomiędzy Derejczykiem, a rad-
nymi? Jego genezy wójt upatruje w ocenie pracy radnych, a kon-
kretnie w jego propozycji transmitowania również obrad komisji 
rady gminy, co miało zapewnić transparentność procedowania. 
Radni zaoponowali.

- Obecni wnioskodawcy argumentowali, że dyskusje na komisjach 
będą pełniejsze, bardziej merytoryczne, gdy nie będzie transmisji. 
Nie są. Jak komisje trwały niecałą godzinę, tak tyle trwają nadal. 
Nadal króluje milczenie. Smutne to, ale niestety prawdziwe – 
podnosił w swoim wystąpieniu na sesji.

Piotr Biernacki, fot. Shutterstock Piotr Derejczyk odniósł się w nim do wszystkich podniesio-
nych przez wnioskodawców uchwały zarzutów. Podkreślił, że są 
kłamliwe i bezpodstawne, a w ogólnym rachunku dotyczą tylko 
dziewięciu promili przepracowanych w ciągu ostatnich dwóch 
lat prawie 79 mln zł budżetu samorządu. Jak podnosił, dzierża-
wa kotłowni kontenerowej była ubezpieczeniem na wypadek 
nieuruchomienia przed okresem grzewczym kotłowni w szkole 
w Miedźnie w czasie trwającej termomodernizacji placówki, wy-
datki na obsługę prawną zawierają w sobie także pomoc prawną 
dla mieszkańców gminy, jak również są skutkiem szeregu realizo-
wanych przez samorząd inwestycji.

- Zarzucono mi także wypłatę nagród pracownikom samorzą-
dowym. To hipokryzja wnioskodawców. Zrobiłem to, bo dobra 
i ciężka praca i jej efekty wymagają nagrody. Realizujemy sporo 
inwestycji. Wymagają one od pracowników sporo wysiłku. Często 
wiąże się to z pracą po godzinach, kosztem ich życia rodzinne-
go. Zrobiłbym to jeszcze raz. Podkreślę to – dobra praca wymaga 
nagrody. Dobry pracownik wymaga uznania, bo sukcesy naszej 
gminy to zasługa naszych pracowników samorządowych. Doty-
czą one zrealizowanych w tym czasie inwestycji na łączną kwo-
tę ponad 14,5 mln zł. Stawiają go osoby, które do pracowitych, 
i mam tu na myśli ich pracę w radzie gminy, nie należą – podnosił 
włodarz, poddając jednocześnie swojej ocenie pracę radnych na 
rzecz gminy w minionych trzech latach.

Wójt ze skrupulatną dokładnością podał wysokości pobranych 
w tym czasie diet i odniósł te wartości w przeliczeniu na wypła-
coną radnym stawkę za każdą godzinę poświęconą pracy radne-
go. Wyliczonych kwot nie powstydziliby się nawet dobrzy polscy 
prawnicy.

Elżbieta Makles, która zasłynęła ostatnio tym, że w czasie sesji 
rady gminy potrafi także obsługiwać klientów w prowadzonym 
przez siebie przycmentarnym sklepie, choć dieta radnego ma 
co do zasady kompensować ubytek w dochodach zawodowych 
z tytułu czasu poświęconego gminie, obecna była na sesjach i ko-
misjach rady w minionych trzech latach łącznie przez 78 godzin. 
Pobrała za to prawie 21,9 tys. zł, co w przeliczeniu dało niemal 
288 zł stawki godzinowej wynagrodzenia. Analogicznie Anna 
Chudaszek – 80,5 godziny i prawie 272 zł za godzinę, Zbigniew 
Graj – 86,5 godziny i ponad 24 tys. zł diet, a na godzinę prawie 
281 zł, Ewelina Stobiecka – łącznie 97 godzin, również ponad 24 
tys. zł diet, a stawka godzinowa ponad 249 zł. Małgorzata Szy-
monik przepracowała 113 godzin (wynagrodzenie 189 zł za każdą 
z godzin), Konrad Puchała – 77,5 godziny (stawka prawie 315 zł), 
Waldemar Wosiński – 83,5 godziny (niemal 292 zł za godzinę). 
Niechlubnym rekordzistą okazał się Zbigniew Ciesielski, łącznie 
obecny przez trzy lata na posiedzeniach rady i komisjach tylko 

67,5 godziny. Wysokość stawki godzinowej pobranej diety wynio-
sła w jego przypadku ponad 324 zł.

- W świetle tej „pracowitości” widać jak wyssany z palca jest 
zarzut podjęcia przeze mnie studiów MBA. Będąc wójtem, sta-
le trzeba powiększać swoją wiedzę i umiejętności. Współczesne 
czasy, to czasy ciągłej nauki. Jak chce się realizować tak duże za-
dania, jakie nasza gmina zaczęła, to trzeba wiedzieć jak to robić. 
To było 600 godzin zajęć, warsztatów dydaktycznych z wybitny-
mi wykładowcami. Oczywiście są to studia drogie, ale ja ich nie 
wybrałem dla przyjemności, tylko kierując się potrzebami naszej 
gminy. Po to, by nie wydawać w przyszłości znacznie większych 
pieniędzy na zewnętrzne usługi doradcze. Tak, jak każdej zatrud-
nionej w urzędzie osobie przysługuje mi prawo do sfinansowania 
doskonalenia zawodowego przez pracodawcę. To wszystko było 
ujęte w budżecie – odparł Piotr Derejczyk.

Za szczególnie haniebny zarzut wójt uznał  wypłaty nieco ponad 
31 tys. zł ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracowników 
urzędu urlop. Ósemka radnych w swojej zawziętości i niechęci 
do wójta naruszyła bowiem pamięć po Andrzeju Klucznym, zmar-
łym w 2019 roku po ciężkiej chorobie, niezwykle szanowanym 
wieloletnim skarbniku gminy. Na znaczną część tej sumy składał 
się bowiem właśnie ekwiwalent pieniężny, który urząd wypłacił 
rodzinie zmarłego. Pozostałą część otrzymał także ciężko chory 
były pracownik, który przed przejściem na rentę inwalidzką po-
nad pięćset dni znajdował się na świadczeniu chorobowym. Czy 
radni, przygotowując uzasadnienie uchwały, tego nie sprawdzi-
li? Na ślepo sformułowali zarzut? Miało wyjść strasznie, a wyszło 
niestety niesmacznie.

- Jak miałem w 2019 roku udzielić urlopu Andrzejowi, który zmarł 
w konsekwencji ciężkiej choroby? - pytał retorycznie włodarz 
radnych. - Ekwiwalent wypłaciłem rodzinie Andrzeja po jego 
śmierci, bo tak stanowi prawo – wyjaśniał wyraźnie zdegustowa-
ny Derejczyk.

Na sesji nie brakowało więc emocji. Ze strony ósemki radnych, 
poza sformułowanymi w uzasadnieniu, przebijały głównie osobi-
ste żale i słowa o urażonych ambicjach. Niestety, z dużą szkodą 
dla wizerunku samej rady, co podkreślali pozostali radni.

- Państwo radni z Ostrów, obejrzyjcie się za siebie i przed siebie. 
Jak my teraz się spotkamy po tej pandemii w gminie? Jak my bę-
dziemy patrzeć jeden na drugiego. Ta rada jest skłócona. W tam-
tej kadencji nie było tego, co jest teraz. Co wyście zrobili z wój-
tem? Mało inwestycji jest zrobionych? Co zrobiliście najlepszego? 
To poszło w całą Polskę, w cały świat – grzmiał Mirosław Zielonka.

Czy gremium rady może jeszcze merytorycznie pracować na 
rzecz gminy? Wójt nie ma wątpliwości, że nie. Ukształtowanie się 
nowej większości w radzie jest bowiem destrukcyjne. Podnosi, że 
w ósemce wnioskodawców nie ma żadnego oparcia, a odbiera je-
dynie krytykę. On sam nie zgadza się z takimi formami narzuce-
nia woli przez radnych, próbami rządzenia bez ponoszenia przez 
nich jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ta skupia się bowiem wy-
łącznie na nim. Zażądał wręcz przegłosowania referendum. Uwa-
ża, że tak narosły spór może rozstrzygnąć wyłącznie głos suwe-
rena. Podobne wnioski sformułowała radna Agnieszka Szczypiór.

- Bardzo ciężka nastała teraz sytuacja w naszej radzie. Powstał 
podział, który nie jest dobry dla naszej dalszej współpracy. Czy 
to jest dobre rozwiązanie, aby każdy skakał sobie w tej radzie do 
gardeł? Gmina Miedźno wybrała wójta, więc proszę, szanujmy 
się. Nie widzę powodów, by obcinać pensję wójtowi. Każdy ma 
prawo oceniać, ale w naszej gminie się dzieje, jest dużo inwesty-
cji. I w Mokrej, Miedźnie i w Ostrowach, gdzie wszystko tam wójt 
praktycznie zrobił, a teraz radne stają okoniem? Ja odczytuję, że 
to wszystko jest pod wpływem ludzi z zewnątrz. Jestem również 
za tym, by złożyć wniosek o odwołanie rady gminy, skoro takie 
sytuacje się dzieją – mówiła na sesji.

Czy obrona dokonań wójta przez siódemkę radnych i zapowiedź 
otwartości na referendum spowodowała, że wnioskodawcy zmie-
nili zdanie? Czy wizja potencjalnej utraty funkcji i diety sprawiła, 
że się wystraszyli i zaczęli się wycofywać z podjęcia wniesionej 
uchwały? To można tylko domniemywać. Faktem jest jednak, że 
padały z ich ust słowa o tym, że trzeba usiąść do rozmów, spotkać 
się i „wyprać brudy”, by załagodzić konfliktową sytuację. W świe-
tle takich zachowań trudno nie zgodzić się ze słowami Derejczy-
ka, że ósemka radnych sprowadziła Radę Gminy Miedźno do po-
ziomu piaskownicy. Czy dojdzie do referendum? To się zapewne 
wkrótce okaże.
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SZYKUJE SIĘ MIĘDZYWOJEWÓDZKI KONKURS GITAROWY. 
GOK ORGANIZUJE GO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie zaprasza młodych miesz-
kańców z województwa śląskiego i łódzkiego na konkurs gita-
rowy. Wydarzenie kierowane jest do uczniów instytucji kul-
turalnych, ognisk muzycznych, a także szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. 

„Czary z gitary”, bo tak nazywać się będzie przygotowywane 
przez lokalnych animatorów kultury przedsięwzięcie, planowane 
jest na 28 maja. By wziąć w nim udział trzeba do końca kwietnia 
przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą pod-
pisaną przez opiekuna prawnego.  

Jak podkreślają inicjatorzy konkursu, ma on na celu prezentację 
osiągnięć uczniów sekcji gitary klasycznej oraz akustycznej. Li-
czą, że spośród grona uczestników uda się wyłonić najbardziej 
zdolnych i utalentowanych młodych muzyków. Nie bez znaczenia 
jest również integracja środowiska pedagogów i uczniów amator-
skiego ruchu muzycznego.

Firma Bud-Met z Truskolas zmodernizuje Słoneczną, Topolową 
i Zakładową w Ostrowach nad Okszą. To kolejny w ostatnim cza-
sie przetarg na remont arterii w tej miejscowości. 

Wcześniejsze postępowanie związane było z przebudową ulic 
Brzozowej, Leśnej, Cichej oraz Bór. W połowie marca urząd gminy 
rozstrzygnął przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę moder-
nizacji kolejnych odcinków.

Spośród dziewięciu ofert, które wpłynęły na ogłoszone jeszcze 
w ubiegłym roku postępowanie, najkorzystniejszą złożył trusko-
laski Bud-Met. Koszt całego zadania sięgnie blisko 564 tys. zł. 

W ramach inwestycji wykonawca przebuduje ćwierć kilometrowy 
odcinek ulicy Słonecznej i blisko sto pięćdziesiąt metrów Topo-
lowej. Ciągi pieszo-jezdne zyskają nawierzchnię z kostki beto-
nowej. Powstanie odwodnienie dróg oraz zjazdy na posesje, jak 
i również modernizacji poddane zostaną włączenia i skrzyżowa-
nia szlaków z sąsiadującymi drogami. Dobudowane zostanie też 
oświetlenie uliczne. 

- Natomiast ulica Zakładowa zyska odwodnienie na odcinku po-
między ulicami Szkolną i Przedszkolną. Z kolei pomiędzy ulicą 
Brzeźnicką, a Piaskową powstanie chodnik - mówi wójt Piotr De-
rejczyk.

Rezultat wspomnianych prac objęty zostanie przez wykonawcę 
sześcioletnią gwarancją.

Monika Wójcik, fot. Fotolia

Monika Wójcik

URZĘDNICY WYŁONILI WYKONAWCĘ URZĘDNICY WYŁONILI WYKONAWCĘ 
TRZECH KOLEJNYCH ULICTRZECH KOLEJNYCH ULIC

- Uczestnicy będą prezentować się w dwóch kategoriach. Zarów-
no jako soliści, jak i w zespołach. Pierwsza już została podzielona 
na dwie grupy. Młodszą - dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat, oraz 
starszą, dla tych którzy liczą od 14 do 18 lat. Kolejna kategoria, 
która roboczo została nazwana „W parze na gitarze” - przezna-
czona jest natomiast dla zespołów składających się minimum 
z dwóch muzyków - wyjaśniają pracownicy GOK-u.

Młodsi gitarzyści będą musieli przygotować program trwający od 
trzech do sześciu minut. Złożą się na niego dwa utwory. Zarówno 
klasyczny, jak i dowolny. Starszych natomiast czeka występ trwa-
jący od czterech do ośmiu minut. 

Jurorzy ocenią nie tylko poziom techniczny uczestnika, ale i za-
chowanie elementów muzyki w utworach. Między innymi dyna-
mikę i artykulację czy ogólny wyraz artystyczny. Zainteresowani 
wzięciem udziału w konkursie proszeni są o kontakt z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Miedźnie.
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Monika Wójcik, fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Targowisko w Cegielni czeka wkrótce przebudowa nawierzchni, 
wykonanie odwodnienia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Władze gminy pozyskały na ten cel ponad 733 tys. zł z budżetu 
województwa śląskiego.

Złożony przez lokalnych urzędników projekt znalazł się na pierw-
szym miejscu listy rankingowej. Zadanie, które będzie realizo-
wane w oparciu o pozyskane środki, stanowić będzie drugi etap 
modernizacji gminnego obiektu. 

- Inwestycja ma na celu między innymi stworzenie sprzyjających 

Gmina zakupiła profesjonalny sterylizator powietrza. Ma za-
pewnić bezpieczeństwo interesantów oraz przeciwdziałać 
ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Sprzęt zainstalowany został w punkcie obsługi, który mieści 
się na parterze budynku. Sterylizator OPUS UV-C to urządzenie 
przystosowane do pracy ciągłej. Dedykowany jest do obiektów 
użyteczności publicznej, które charakteryzują się dużym prze-
pływem ludzi. 

Jak działa? Zastosowane w nim światło UV-C to nieinwazyjna me-
toda dezynfekcji, która natychmiastowo dostarcza silną dawkę 
promieniowania niszcząc wirusy, bakterie i grzyby znajdujące się 
w powietrzu.

- Niszczy je w 99,99 proc. przy czym urządzenie jednocześnie jest 
w pełni bezpieczne dla ludzi. Sprzęt posiada pozytywną opinię 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publiczno-Państwowego Zakładu 
Higieny oraz certyfikat CE dla urządzeń elektrycznych i dla wyro-
bu medycznego - podkreślają lokalni urzędnicy.

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH POZWOLI NA DALSZĄ MODERNIZACJĘ TARGOWISKA

ODWIEDZAJĄCYCH URZĄD 
GMINY CHRONI TERAZ
SPECJALNE URZĄDZENIE

MAJĄ OKO NA GMINĘ. POSTĘPUJE ROZBUDOWA SYSTEMU KAMER

warunków dla sprzedających i kupujących poprzez przygotowa-
nie nowoczesnego targowiska, z wyznaczonymi strefami do han-
dlu produktami rolno-spożywczymi, a także wyposażonego w in-
stalację fotowoltaiczną - mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

Zakres prac obejmie głównie remont już istniejącej nawierzchni 
parkingu dla klientów oraz mieszczącej się przy nim drogi do-
jazdowej. Przebudowane zostanie również odwodnienie oraz na-
wierzchnia w rejonach sektorów zadaszeń namiotowych, jak i na 
głównej drodze dojazdowej. Z kolei nawierzchnia placu targowe-
go w części przeznaczonej dla sprzedaży z samochodu zostanie 
utwardzona.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Na terenie gminy kontynuowana jest rozbudowa monitoringu 
wizyjnego. Jego nowe elementy właśnie zostały zamontowane 
w Siedlcu i w Srocku. Z kolei na mstowskim rynku zmodernizo-
wano infrastrukturę, która już istnieje od jakiegoś czasu.

Tutejszy samorząd sukcesywnie inwestuje w nowe urządzenia. 
Jak podkreślają lokalne władze, chodzi o poprawę bezpieczeń-
stwa i ochronę mienia mieszkańców.

- W ostatnich latach, szczególnie w miejscach publicznych czę-
sto niestety dochodziło do aktów wandalizmu. Teraz, dzięki co-
rocznym inwestycjom w systemy monitoringu w poszczególnych 
sołectwach, łatwiej będzie odpowiednim służbom zidentyfikować 
sprawców i wyegzekwować stosowne kary - wyjaśnia wójt To-
masz Gęsiarz.

Urząd zrealizował właśnie montaż instalacji w dwóch kolejnych 
miejscowościach. Chodzi o Srocko i Siedlec. Zarówno zakup 
sprzętu, jak i jego montaż sfinansowany został z pieniędzy po-
chodzących z funduszu sołeckiego.

W Srocku monitoringiem objęty został teren leżący przy wie-

lofunkcyjnym budynku remizy. Od niedawna w jego w bezpo-
średnim sąsiedztwie znajduje się nowoczesna strefa rekreacji. 
Powstała tam zewnętrzna siłownia oraz plac zabaw. 

- To miejsce, z którego na bieżąco korzystają mieszkańcy. Dlatego 
bardzo ważne jest, aby czuli się tam bezpiecznie - mówi włodarz.

Na wszystko co się tam dzieje baczenie mają cztery kamery, 
wspomagane przez rejestrator i pojemny dysk. Natomiast w Sie-
dlcu teren uzbrojony został w trzy kamery na słupach w miej-
scach wlotowych do miejscowości.

- Przy ulicy Św. Ojca Pio, Św. Antoniego, a także przy ulicy Ma-
lowniczej - wymienia Gęsiarz. 

Modernizacji istniejącego monitoringu doczekał się również ry-
nek we Mstowie. W celu poprawy jakości obrazu zakupiono mię-
dzy innymi siedem nowych kamer oraz 4-teraobajtowy dysk.

- Rynek w Mstowie to centrum miejscowości, miejsce mocno 
uczęszczane, gdzie ilość potencjalnych zdarzeń jest stosunkowo 
duża. Dlatego jakość zamontowanych kamer jest sprawą bardzo 
istotną dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców - tłumaczą 
zakup gminni urzędnicy.

ZDROWYCH
I WESOŁYCH
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MIESZKAŃCY „WYPRODUKOWALI” PONAD TRZYDZIEŚCI 
PROCENT WIĘCEJ ŚMIECI NIŻ PRZED ROKIEM

     POLICJA APELUJE I PROSI
O PRZEPISOWE PARKOWANIE
W MSTOWIE

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Mundurowi z komisariatu w Kłomnicach, którzy na co dzień 
pilnują porządku także na terenie gminy Mstów, w ostatnim 
czasie otrzymują liczne zgłoszenia związane z nieprawidłowym 
parkowaniem pojazdów. - Prosimy o rozważne pozostawianie 
aut - podkreślają policjanci.

Problem dotyczy zarówno mieszkańców Mstowa, jak i kierowców 
odwiedzających tę miejscowość. To z tego względu funkcjonariu-
sze przypominają, jakie zasady obowiązują w przypadku parko-
wania aut w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych.

- Zgodnie z przepisami zabronione jest zatrzymywanie pojazdów 
na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż dziesięć me-
trów od niego - informuje nadkom. Przemysław Mazurkiewicz, 
komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach, który wystosował 
specjalny apel do użytkowników dróg w Mstowie.

Jak dodaje, zarówno na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla 
rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż dziesięć metrów 
przed nimi, na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu 
zakaz ten obowiązuje też za wspomnianym przejściem lub prze-
jazdem.

- Zabrania się także zatrzymywania samochodów na jezdni przy 
jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu 
na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na 
jezdni dwukierunkowej o małym natężeniu. To samo w przypadku 
drogi dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż piętnaście 
metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przy-
stanku z zatoką - na całej jej długości - dodaje nadkom. Mazur-
kiewicz.

Ze względu na to, iż ulica Częstochowska w Mstowie jest wąska, 
a chodnik po stronie z numerami nieparzystymi jest szerszy, po-
licja prosi o zatrzymywanie się i parkowanie pojazdów po drugiej.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Władze Mstowa rozstrzygnęły niedawno przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie samo-
rządu. Usługę w dalszym ciągu świadczyć będzie firma Paver 
z Włoszczowy. Cena jednak jest znacząco wyższa niż za po-
przednie dwanaście miesięcy.

Mstowscy urzędnicy dokładnie przeanalizowali system gospo-
darki na swoim terenie. Jeszcze pięć lat temu samorząd płacił 
rocznie za usługę firmie wywozowej niecałe 650 tys. zł. W roku 
2019 było to już okrągły 1 mln zł, przed rokiem 1,6 mln zł, a obec-
nie prawie 2,5 mln zł. Za każdą tonę odebranych odpadów wycho-
dzi więc 829 zł.

Skąd taka suma? Okazuje się, że w ubiegłym roku mieszkańcy 
gminy „wyprodukowali” ponad 3 tys. ton śmieci. O 990 ton więcej 
w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

- Przeanalizowaliśmy system gospodarki odpadów komunalnych 
na terenie gminy za okres ostatnich kilku lat. Jakie nasuwają się 
wnioski? Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej śmieci. Szcze-
gólnie ubiegły, 2020 rok, był pod tym względem wyjątkowy. Ode-
brane zostało ponad 3 tys. ton odpadów od mieszkańców naszej 
gminy – mów wójt Tomasz Gęsiarz.

Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że urząd gminy musi zapła-
cić firmie wywozowej za każdą tonę odebranych odpadów. Tak 
stanowi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Jednym z pomysłów, które przewiduje prawo, by zmniejszać ilość 

oddawanych przez mieszkańców odpadów, jest danie radzie gmi-
ny możliwości zwolnienia z części opłaty dla tych, którzy zde-
cydują się sami zagospodarowywać odpady w przydomowych 
kompostownikach. Takie też rozwiązanie funkcjonuje na terenie 
Mstowa. Jak jednak podkreślają tamtejsi urzędnicy, przydomowe 
kompostowniki będą podlegały kontroli.

- Mieszkańcom, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów 
i korzystanie z obniżonej opłaty, a u których stwierdzony zostanie 
brak kompostownika, upust wliczony w opłatę zostanie cofnięty 
na minimum pół roku. Właściciele nieruchomości korzystający 
z ulgi za kompostowanie nie mogą też wystawiać bioodpadów 
w workach przed posesję oraz oddawać ich do PSZOK – zazna-
czają.

Jak podkreślają, wszyscy mieszkańcy mają wpływ na wysokość 
stawki za odbiór odpadów. Decydujący jest tonaż wytwarzanych 
odpadów oraz szczelność systemu, czyli by równoważyła się licz-
ba płacących podatek z liczbą osób faktycznie wytwarzających 
odpady.

- To bardzo prosta zależność. Im więcej śmieci powstaje, tym 
więcej samorząd musi za nie zapłacić. Im więcej osób płaci, tym 
stawka dla wszystkich jest niższa. W przeciwnym razie inni będą 
płacić więcej, i to za osoby, które potencjalnie oszukują i nie pła-
cą. System musi się bilansować. Bilans musi wyjść na zero. To, co 
wpłacają mieszkańcy, musi wystarczyć na wszystkie koszty go-
spodarki odpadami – podkreśla Tomasz Gęsiarz.
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Wielkanoc jest czasem refleksji i nadziei, niesie przesłanie
tryumfu dobra nad złem i zwycięstwa życia nad śmiercią.

Wszystkim mieszkańcom oraz przyjaciołom naszej gminy życzymy,
by zmartwychwstały Chrystus stał się źródłem prawdziwej radości.

Niech te święta upłyną w zdrowiu, przepełnionej miłością
rodzinnej atmosferze, spokoju oraz pojednaniu z bliźnimi.

Tomasz Gęsiarz
Wójt Gminy Mstów

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Krzysztof Choryłek
Przewodniczący Rady Gminy Mstów

wraz z Radą Gminy Mstów
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DUŻE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM RECYTATORSKIM. 
PO LOKALNYCH ELIMINACJACH TERAZ CZAS NA POWIAT
Monika Wójcik, fot. Janusz Koniecki/GCKIiR w Poczesnej

22 marca w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej odbyły się gminne eliminacje XXXII Regionalnych 
Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”. 

Konkursowy charakter wydarzenia ma na celu zainteresowanie 
dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa, pielęgnowanie kultury 
języka i zamiłowania do literatury. Ze względu na wciąż trwające 
obostrzenia sanitarne przesłuchania odbyły się w formule onli-
ne. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Gminnego Centrum Kul-
tury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, zgodnie podkreślali wy-
soki poziom recytacji. 

- Repertuar zaprezentowany przez deklamatorów był bardzo 
bogaty i obejmował polską klasykę dziecięcą po dzieła literatu-
ry światowej. Komisja oceniając wykonawców szczególny nacisk 
kładła na takie kryteria, jak dobór repertuaru, znajomość i inter-
pretacja utworu, dykcja oraz kultura słowa, a także ogólny wyraz 
artystyczny - podkreśla Iwona Skorupa, dyrektor GCKIiR oraz 
jedna z jurorek.

Uczestnicy przesłali w sumie osiemnaście nagrań. Po ich wysłu-
chaniu wybrano dziewięciu recytatorów, którzy będą reprezen-
tować gminę w eliminacjach powiatowych. Odbędą się one 7 i 8 
kwietnia w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Często-
chowie. 

Laureatkami eliminacji gminnych w kategorii klas I-III zostały 
Gabriela Markowska, Natalia Pokusińska i Nikola Wawrzyńczak. 
W kolejnej, obejmującej klasy IV-VI, do dalszego etapu zakwalifi-
kowały się Ewa Jędryka, Maja Matyla oraz Amelia Górniak. Z kolei 

URZĄD GMINY APELUJE,
BY NIE WYPALAĆ TRAW
Monika Wójcik

Z początkiem marca na terenie gminy wystartowała akcja edu-
kacyjna „Stop nie wypalaj traw”. Ma ona na celu zapobieganie 
wiosennemu wypalaniu nieużytków oraz informowanie o kon-
sekwencjach prawnych jakie grożą sprawcom podpaleń.

Jak podkreślają strażacy, każdego roku w okresie wiosennym nie-
zmiennie dochodzi do szeregu pożarów spowodowanych wypala-
niem traw i nieużytków rolnych. Proceder ten nie tylko w znacz-
nym stopniu niszczy przyrodę, ale także niesie za sobą szereg 
niebezpieczeństw. Między innymi ze względu na brak kontroli 
nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem. 

- Dym pochodzący z wypalania, powodując ograniczoną widocz-
ność, bardzo często jest przyczyną wypadków i kolizji na drogach, 
a w konsekwencji dużych strat materialnych i osobistych tragedii 
- przekonuje druh Rafał Łada. 

Każdy wyjazd do pożaru, to również spore koszty sięgające od 
kilkuset do kilku tysięcy złotych.  Wykorzystywanie sił i środków 
do gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków może też znacznie 
ograniczyć dyspozycyjność strażaków. Tym samym bezpośred-
nio przekłada się na czas dojazdu do innego zdarzenia, w którym 
mogą być zagrożeni ludzie lub mienie.

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia 
niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości pokutu-
je mit jakoby taka praktyka poprawiała żyzność gleby, niszczyła 
chwasty oraz zwiększała kolejny plon siana. To mit. Rzeczywi-
stość pokazuje zupełnie coś innego. Wypalenie wierzchniej, a tym 
samym najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, pociąga za sobą 
obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat.

Niejednokrotnie w wyniku pożarów wywołanych wypalaniem 
traw ludzie tracą cały dobytek, a nie rzadko zdarza się, że także 
i życie. Dlatego właśnie amatorom tej niechlubnej praktyki grożą 
poważne sankcje karne. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi się-
gająca 5 tyś. zł grzywna, areszt, a nawet kara dziesięciu lat wię-
zienia. Oprócz konsekwencji, jakie podpalaczy mogą spotkać ze 
strony organów ścigania, także Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa może nałożyć na rolników karę finansową 
w postaci zmniejszenia, a nawet odebrania dopłat bezpośrednich.
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pośród uczniów klas VII-VIII w eliminacjach powiatowych udział 
wezmą Katarzyna Karpowicz, Inga Dyrdzik, a także Alicja Kamiń-
ska. Jury wyróżniło również Zuzannę Sitek, ale już bez awansu do 
kolejnego etapu.

- Serdecznie gratuluję młodym artystom oraz dziękuję nauczy-
cielom i opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu - 
dodaje wójt Krzysztof Ujma, który również pojawił się na elimi-
nacjach w Poczesnej.



URZĄD ZAWIESZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ 
KLIENTA. TO PRZEZ NOWE OGRANICZENIA

NADARZA SIĘ OKAZJA,
BY POZBYĆ SIĘ ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH. 
PRZYJADĄ PO NIE
W POŁOWIE KWIETNIA

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Od 12 do 14 kwietnia w gminie prowadzona będzie zbiórka me-
bli, wykładzin, dywanów i innych niepotrzebnych już przedmio-
tów o dużych wymiarach.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych podzielony został na trzy 
etapy. Pierwszego dnia zbiórki firma, która zajmie się ich utyli-
zacją, odwiedzi mieszkańców Julianki, Sierakowa, Staropola, Sy-
gontki, Wiercicy i Zalesic. Kolejnego zawita do Aleksandrówki, 
Bolesławowa, Kopanin, Kniei, Smykowa, Stanisławowa, Woli Mo-
krzeskiej oraz Zarębic. Natomiast ostatniego dnia zbiórki śmieci 
o znacznych gabarytach będą mogli pozbyć się mieszkańcy Przy-
rowa.

Mieszkańcy proszeni są o wystawienie sprzętu przed posesję 
w dniu odbioru, najpóźniej do godz. 8. Wszystkich zaintereso-
wanych tym rozwiązaniem urząd gminy prosi o zgłaszanie chęci 
pozbycia się przedmiotów telefonicznie pod numer tel. 34 355 41 
20 wew. 31 najpóźniej do 2 kwietnia.

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Wprowadzenie przez rząd nowych obostrzeń zaskutkowało ko-
niecznością dokonania zmian w trybie pracy urzędu gminy. Do 
9 kwietnia wójt Robert Nowak zawiesił bezpośrednią obsługę 
interesantów.

Załatwienie spraw urzędowych możliwe jest przez telefon, za 
pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz drogą mailową. Wnioski 
można również składać do skrzynki podawczej mieszczącej się na 

parterze budynku urzędu gminy.

- Prosimy, aby składane wnioski były podpisane i wypełniane rze-
telnie, w sposób zgodny z wymogami - apeluje wójt Nowak.

Sprawy, które mimo wszystko wymagają osobistego stawiennic-
twa, będą umawiane wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym 
ustaleniu terminu. Jak dodają miejscowi urzędnicy, z bezpośred-
niej obsługi zostaje również wyłączona kasa urzędu.

17W PRZYROWIE
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Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie

odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem
i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech w najbliższych dniach towarzyszy
Wam pokój i wzajemna życzliwość.

Serdecznych, zdrowych i rodzinnych świąt.

Robert Nowak
Wójt Gminy Przyrów

Maria Stępień
Przewodnicząca Rady Gminy Przyrów
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Z POCZĄTKIEM LIPCA MA RUSZYĆ TRZECIA 
ODSŁONA PROGRAMU „MÓJ PRĄD”

REKORDOWY ROK DLA WOJEWÓDZKIEJ INSTYTUCJI.
PONAD MILIARD ZŁOTYCH NA EKOLOGIĘ

MOŻNA SIĘ JUŻ STARAĆ 
O DOFINANSOWANIA 
W PROGRAMIE „MOJA 
WODA”

Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że instytucja 
planuje uruchomić z początkiem lipca kolejną transzę dotacji 
na zakup i montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. 
Program „Mój Prąd” czeka wiele korzystnych modyfikacji.

Główne założenia pozostaną bez zmian. Z dotacji będą mogły 
skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na 
własne potrzeby z instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Warunkiem 
koniecznym będzie zawarcie umowy z zakładem energetycznym 
i dystrybutorem energii. Ma ona kompleksowo regulować kwestie 
związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytwo-
rzonej z mikroinstalacji.

O ile jednak w dwóch poprzednich edycjach maksymalna kwota 
dofinansowania mogła wynosić 5 tys. zł, to obecnie poziom dofi-
nansowania ma być uzależniony od zakresu rzeczowego inwesty-
cji. Co więcej, nowe zasady obejmą także osoby, które zrealizowa-
ły już inwestycję. Kwalifikowane będą mogły być bowiem koszty 
poniesione od 1 lutego ubiegłego roku. Wnioskodawcy, którzy 
zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31 stycz-
nia 2020 roku – będą mogli skorzystać więc z dofinansowania po 
spełnieniu warunków określonych w programie.

– Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwięk-
szenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowolta-
icznych na terenie kraju, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk 
na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej – mówi 
wiceprezes Mirowski.

Jak podkreślił Fundusz w informacji prasowej, trwają jeszcze 

Piotr Biernacki, fot. Freepik

prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz 
NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania, a także zakresem 
rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej 
odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozsze-
rzenia dotychczasowego zakresu programu o punkty ładowa-
nia do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy za-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach podsumował ubiegły rok. Z przygotowanego 
sprawozdania wyszło, że proekologiczne działania na obszarze 
śląskiego dofinansował sumą ponad 1 mld zł. – To rekordowy 
wynik, który w 28-letniej historii działalności Funduszu wcze-
śniej się nie wydarzył – podkreśla Mirosław Cichy, jego rzecz-
nik prasowy.

Jakie zadania znalazły się w głównej orbicie dotacji? Przede 
wszystkim te, które przyczyniają się do poprawy jakości powie-
trza. Walka ze smogiem wyraźnie przyspieszyła. Fundusz prze-
znaczył na ten cel niemal 873 mln zł.Kolejne prawie 65 mln zł 
stanowiły wydatki na ochronę wód, adaptację do zmian klimatu 
i gospodarkę wodną, a ponad 31 mln zł – na gospodarkę odpada-
mi i ochronę powierzchni ziemi.

– Największe środki pochodzą z zasobów własnych Funduszu. 
Z nich w ubiegłym roku udzielono dofinansowania na kwotę 
prawie 395 mln zł. W ramach działań na rzecz likwidacji niskiej 
emisji udzielono wsparcia w łącznej wysokości 388 mln zł zło-
tych. Z kolei ze środków udostępnionych przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – niemal 220 
mln zł – informuje Mirosław Cichy.

Nie zapomniano także o zadaniach mających przeciwdziałać po-
ważnym awariom, edukacji ekologicznej, jak również tych z za-
kresu zarządzania środowiskowego w regionie czy promujących 
różnorodność biologiczną.

– Ta kwota robi olbrzymie wrażenie. Mogę powiedzieć, że to 
historyczny wynik. Do tej pory Fundusz tak dużych pieniędzy 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

22 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejny nabór wniosków 
w programie, którego głównym celem jest ochrona wód przed 
skutkami zmian klimatycznych.

Oferta skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych, 
którzy chcą stworzyć na swojej posesji przydomowe instalacje, 
pozwalające na wyłapywanie i wykorzystywanie deszczówki, 
którą później będzie można ponownie wykorzystać. Dofinanso-
wanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instala-
cji na terenie nieruchomości. Można otrzymać do 5 tys. zł.

Przyjmowane będą jedynie wnioski wypełnione i przesłane do 
Funduszu za pomocą portalu beneficjenta. W celu złożenia 
wniosku o dofinansowanie należy więc założyć konto na stronie 
portal.wfosigw.katowice.pl.

W odpowiednich zakładkach dostępny jest aktywny formularz 
wniosku, który należy pobrać i wypełnić, a następnie za pomo-
cą skrzynki podawczej wysłać do Funduszu. Uzupełniony doku-
ment trzeba jeszcze dodatkowo wydrukować, podpisać i prze-
słać lub dostarczyć osobiście wraz wymaganymi załącznikami 
do siedziby WFOŚiGW w Katowicach. Należy zwrócić przy tym 
uwagę, aby na dostarczonych formularzach wniosków, zarów-
no w wersji elektronicznej jak i papierowej, sumy kontrolne 
umieszczone na dokumencie były tożsame.

Piotr Biernacki

rocznie na dofinansowania nie przeznaczał. Tym bardziej, że 
przecież ubiegły rok był wyjątkowy. Pojawiła się bowiem pan-
demia COVID-19 i mieliśmy obawy czy wiele działań prowadzo-
nych przez beneficjentów nie zostanie sparaliżowanych bądź 
mocno ograniczonych. Jak widać, tak się nie stało – tłumaczy 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

rządzania energią w domu oraz magazyny ciepła czy chłodu.

To, które technologie będą premiowane, ma zostać wkrótce ogło-
szone. Podobnie jak przewidywany budżet na tegoroczne wspar-
cie prosumentów. Nabór planowany jest od 1 lipca i ma potrwać 
do 20 grudnia.
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FUNDUSZ NAGRODZIŁ KONCEPCJE ZIELONYCH PRACOWNI. 
JEST KILKA WYRÓŻNIEŃ Z NASZEGO REGIONU

SĄ PIENIĄDZE NA MODERNIZACJĘ SIEDZIB OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH, KTÓRE CHCĄ BYĆ EKO

Pięć szkół podstawowych z terenów powiatu częstochowskie-
go i kłobuckiego zostało nagrodzonych w rozstrzygniętym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach konkursie na najlepszą koncepcję zielo-
nych pracowni. W skali całego województwa wyróżniono pięć-
dziesiąt prac. 

 „Zielona Pracownia_Projekt’2021” to konkurs, w którym liczy 
się pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie prze-
strzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność 
rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia 
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. W siódmej już edycji pula 
nagród pieniężnych została znacząco podwyższona. Placówki 
mogły uzyskać nawet 10 tys. zł. 

– Zainteresowanie tymi konkursami jest ogromne. Bardzo nas 
to cieszy, bo dzięki temu szkolne pracownie wyglądają coraz 
piękniej. Ponieważ poziom zgłoszonych w tym roku projektów 
zielonej pracowni był bardzo wysoki, zwiększyliśmy pulę nagród 
pieniężnych – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Do Funduszu wpłynęły łącznie sto siedemdziesiąt trzy projekty 
z całego województwa. Jury wytypowało pięćdziesięciu laure-
atów, którym przekazane zostanie ponad 470 tys. zł. Pośród nich 
znalazły się dwie placówki oświatowe z powiatu częstochow-
skiego oraz trzy z kłobuckiego. 

Wyróżniono zatem szkołę w Piasku za projekt „Młodzi odkryw-
cy”, w Kamienicy Polskiej za koncepcję „Leśnej Bazy Ekologów”, 
a także podstawówki: w Waleńczowie za „Ekologiczne Centrum 
Nauki”, Kulejach – za „Leśną pracownię” oraz w Parzymiechach 
za „Zielone okno na świat”. 

Aby wcielić pomysły na nowe zagospodarowanie klas do nauki 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

W połowie marca wystartował nabór na dofinansowanie ter-
momodernizacji remiz strażackich. Łącznie do wzięcia są 3 
mln zł. To już druga edycji programu. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił konkurs przeznaczony dla ochotniczych 
straży pożarnych z terenu województwa śląskiego. Nabór wnio-
sków odbywa się w trzech rundach. Pierwsza potrwa do końca 
kwietnia, druga do końca maja, a ostatnia do ostatniego dnia 
czerwca. 

- W ubiegłym roku ogłosiliśmy ten konkurs po raz pierwszy, 
można powiedzieć pilotażowo w ramach programu wsparcia dla 
ochotniczych straży pożarnych. Okazało się, że zainteresowa-
nie jest spore. Dlatego kontynuujemy go również i w tym. Mamy 
nadzieję, że dzięki tym środkom jakość wielu strażackich sie-
dzib zmieni się diametralnie – mówi Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

W poprzedniej edycji wpłynęło łącznie szesnaście wniosków, 
z czego dziesięć przeszło pozytywną weryfikację. W obecnej od-
słonie do pozyskania są łącznie 3 mln zł dofinansowania, z prze-
znaczeniem na termomodernizację budynków, w tym również 
zastosowanie OZE. 

O środki mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego lub bezpośrednio ochotnicze straże pożar-
ne.

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych moż-
na się starać o środki z drugiego z działań Funduszu w tym 
zakresie. Do końca marca można składać wnioski w konkursie 
„Zielona Pracownia’2021”, gdzie dotacje służą już konkretnie 
modernizacji przestrzeni klasy oraz jej doposażeniu. Najlepsze 

będą mogły zostać dofinansowane kwotą nawet 40 tys. zł. 

Do tej pory na wsparcie zrealizowanych przedsięwzięć moder-
nizacyjnych szkolnych klas katowicki Fundusz przeznaczył pra-
wie 11 mln zł.
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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


