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PROKURATORSKIE ZARZUTY DLA WÓJTA. 
MIAŁ SKŁAMAĆ W OŚWIADCZENIACH
MAJĄTKOWYCH
Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Zarzuty poświadczenia nieprawdy w zeznaniach majątkowych 
i nadużycia pełnionego stanowiska przedstawiła 20 kwietnia 
wójtowi Olsztyna Prokuratura Rejonowa w Częstochowie. To-
masz Kucharski nie chciał szerzej ustosunkować się do tema-
tu. W lakonicznej wypowiedzi zaznaczył tylko, że nie zgadza się 
z decyzją organów ścigania.

Śledztwo mające wyjaśnić rzekome nieprawidłowości w zezna-
niach majątkowych włodarza Olsztyna zostało wszczęte pod ko-
niec sierpnia ubiegłego roku. Toczyło się w sprawie trzykrotnego 
złożenia przez wójta fałszywego oświadczenia majątkowego i do-
tyczyło dwuhektarowej nieruchomości, o której nie wspominał 
w wymaganym dokumencie. 

- W toku postępowania prokurator przedstawił podejrzanemu 
zarzuty złożenia o okresie 2018 do 2020 roku fałszywych oświad-
czeń majątkowych poprzez zatajenie posiadania gospodarstwa 
rolnego nabytego w maju 2017 roku - informuje prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie.

Oświadczenia majątkowe, które Kucharski jako wójt zobowiązany 
jest składać każdego roku, to jeden z elementów przeciwdziałania 
korupcji wśród ludzi władzy i tym samym mający gwarantować 
pełniejszą transparentność życia publicznego. Zobowiązane do 
jego złożenia osoby muszą szczegółowo opisać w nim wszystkie 
składniki posiadanego majątku oraz przedstawić jego szacunko-
wą wartość. Dotyczy to zarówno zgromadzonych oszczędności, 
papierów wartościowych, ruchomości, nieruchomości, a nawet 
zobowiązań finansowych w postaci kredytów czy pożyczek. Błąd 
w takim zeznaniu niejednokrotnie jest brzemienny w skutkach. 
Kodeks karny obwarowuje go zagrożeniem karą pozbawienia 
wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Udowodnienie winy 
i prawomocne skazanie w przypadku włodarzy gmin skutkuje po-
nadto utratą stanowiska i wykluczeniem możliwości startu w ko-
lejnych wyborach.

Częstochowska prokuratura badając prawidłowość przedłożo-
nych przez wójta Olsztyna dokumentów powzięła wątpliwość 
jeszcze w jednym aspekcie. W 2015 roku miejscowa rada gminy 
podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Obejmować miał 
on także teren, na którym zlokalizowana jest wspomniana po-
siadłość. Zdaniem prokuratury Kucharski powinien wyłączyć 
się z postępowania, gdyż był stroną zainteresowaną. Zaniecha-
nie takiego działania w opinii organów ścigania jest nadużyciem 
uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

- Przedstawiony został również zarzut nadużycia funkcji polega-

jącej na nie wyłączeniu się od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru, na  których znajduje 
się nieruchomość - potwierdza prokurator Ozimek.

Dla funkcjonariusza publicznego, który przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę 
interesu publicznego lub prywatnego, kodeks karny przewiduje 
karę do trzech lat pozbawienia wolności. W tej sprawie jednak 
zagrożenie karą jest surowsze. Śledczy uznali bowiem, że czyn 
przedsięwzięty został w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej, za co przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 
roku do dziesięciu lat.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do 
zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień - do-
daje rzecznik prokuratury.

Tomasz Kucharski w stanowisku przesłanym do redakcji także nie 
zechciał szerzej skomentować decyzji prokuratury.

– Nie zgadzam się z zarzutami. Będę to wyjaśniał i wtedy poin-
formuję o szczegółach – podkreślił włodarz Olsztyna, wyrażając 
jednocześnie zgodę na publikację w tekście swojego pełnego na-
zwiska.
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MASECZKOWE TOURNÉE WŁADZ 
POWIATU. PO JEDNEJ SZTUCE
DLA KAŻDEGO

PRZYSZEDŁ SIĘ POMODLIĆ, PRZY 
OKAZJI OBTŁUKŁ BLIŹNIEGO.
KIEDY ZAISTNIAŁ W MEDIACH, 
SAM ZGŁOSIŁ SIĘ NA POLICJĘ
Monika Wójcik, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Po tym, jak policjanci nie odnotowali sukcesu w poszukiwa-
niach mężczyzny w średnim wieku, który na terenie jasnogór-
skiego sanktuarium pobił pracownika tamtejszej straży, mun-
durowi o pomoc zwrócili się do środków masowego przekazu. 
Po opublikowaniu przez redakcje wizerunku sprawcy zdarze-
nia, mężczyzna sam zgłosił się na komisariat. 

Choć do zdarzenia doszło 19 marca, częstochowska komenda do-
piero po kilku tygodniach zdecydowała się opublikować wizeru-
nek mężczyzny, który w nerwowej reakcji na zwróconą mu uwagę 
kilkukrotnie uderzył pięścią w twarz, a następnie przewrócił na 
ziemię pracownika Straży Jasnogórskiej.

Poszło o brak maseczki na twarzy agresora. Na udostępnionym 
przez funkcjonariuszy materiale filmowym widać, jak poproszony 
o opuszczenie świątyni mężczyzna wstaje z ławki, klęka, żegna 
się i udaje do wyjścia. Chwilę później na obrazie z innej kamery 
widać sam atak.

Kilka dni po ujawnieniu wizerunku agresor sam zgłosił się na 
policję po tym, jak rozpoznał się na opublikowanym w mediach 
nagraniu z monitoringu. 51-letni mieszkaniec Gliwic usłyszał już 
prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu został objęty dozorem po-
licyjnym i od tej pory musi regularnie odwiedzać wskazaną jed-
nostkę policji.

- 51-letni mieszkaniec Gliwic nie potrafił wyjaśnić swojego za-
chowania. Usłyszał dwa zarzuty, popełnione w warunkach czynu 
chuligańskiego, naruszenia nietykalności cielesnej i spowodowa-
nia uszczerbku na zdrowiu pracowników Straży Jasnogórskiej. 
Prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczaso-
wego aresztu. Dzisiaj odbyła się rozprawa. Decyzją sądu mężczy-
zna został objęty policyjnym dozorem i raz w tygodniu musi się 
teraz stawiać we wskazanym komisariacie. Grozi mu do dwóch 
lat więzienia - informuje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

29 kwietnia urzędnicy częstochowskiego starostwa przekazali 
pierwszą transzę środków ochrony indywidualnej dla miesz-
kańców powiatu. Mieszkańcy muszą się jednak spieszyć z ich 
wykorzystaniem. Od 15 maja noszenie maseczek na świeżym 
powietrzu ma już nie być obowiązkowe, ale najwyżej zostanie 
po jednej dla każdego na jesień.

W miniony czwartek do rąk wójtów z terenu powiatu trafiły ma-
seczki ochronne.

– W sumie przekazano ich 100 tysięcy sztuk. Druga tura materia-
łów dostarczona będzie po weekendzie majowym. Łącznie powiat 
otrzyma 230 tysięcy maseczek – radośnie obwieścili pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie na stronie internetowej 
tej instytucji.

O ile obywatele przez ponad rok zmagań z kryzysem zdrowot-
nym zdążyli się przyzwyczaić do obrazu wyjątkowo niemrawego 
państwa, które samo tworzy problemy, by za chwilę z nimi boha-
tersko walczyć, o tyle i tak wielu może zdziwić dlaczego Rządowa 
Agencja Rezerw Strategicznych nie wpadła na to, by wcześniej 
posłać w teren wspomniane dary?

Zwłaszcza, iż dzień przed tym, jak powiatowy konwój z transpor-
tem maseczek dla gmin ruszył w głąb częstochowskiej prowincji, 

miała miejsce konferencja prasowa premiera i ministra zdrowia. 
Podczas briefingu poinformowano o luzowaniu obostrzeń, czego 
symbolicznym elementem ma być zniesienie obowiązku zakry-
wania ust i nosa na świeżym powietrzu od… 15 maja.

To, w jak nagle trudnym położeniu znalazły się władze powiatu 
mogą wiedzieć jedynie pracownicy firm kurierskich, wszelkiej 
maści dostawcy i specjaliści od logistyki. Świadomość, by za 
wszelką cenę zdążyć przed zapowiadanym na połowę miesiąca 
początkiem końca trzeciej fali pandemii, wygoniła nawet zza biur-
ka starostę Krzysztofa Smelę i jego zastępcę Jana Miarzyńskiego.

W bogato udokumentowanej sesji zdjęciowej, którą starostwo 
opublikowało w swej internetowej witrynie widać, jak Smela 
szarpie się z kartonami, niestrudzony dźwiga pudła, wręcza je 
wdzięcznym włodarzom. Jego wzrok mimochodem napotyka co 
jakiś czas obiektyw aparatu, który skrupulatnie rejestruje skalę 
poniesionego trudu i  zaangażowania.

Finalnie, udało się. Teraz rolą gminnych włodarzy będzie równie 
sprawne rozdystrybuowanie przywiezionych przez kierownictwo 
starostwa antycovid’owych podarków wśród mieszkańców. Z ra-
cji, iż powiat częstochowski zamieszkuje około 135 tysięcy osób, 
z zasobów pierwszej transzy uda się zabezpieczyć przed 15 maja 
niemalże wszystkich. Oczywiście wyłączając najmłodszych, któ-
rzy maskować się nie muszą. Prawie każdy dostanie po maseczce! 
Jak przyjedzie druga dostawa, to i będzie po maseczce na jesień.
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ZNÓW PIJAŃSTWO NA DROGACH WRĘCZYCY WIELKIEJ. TYM 
RAZEM KOLIZJĘ SPOWODOWAŁA NIETRZEŹWA 30-LATKA

ZNALEŹLI „LEWY” TYTOŃ

Monika Wójcik, fot. Shutterstock

Monika Wójcik

WRĘCZYCA WIELKA LIPIE

KRZEPICE

W niedzielne przedpołudnie młoda kobieta kierując osobowym 
fordem straciła panowanie nad kierownicą, zjechała na chodnik 
i uderzyła w zaparkowany samochód i ogrodzenie posesji. Na 
miejscu okazało się, że nie posiada prawa jazdy. Miała za to pra-
wie dwa promile alkoholu w organizmie.

Nietrzeźwi kierowcy to prawdziwa plaga na drogach powiatu kło-
buckiego. W zatrważających statystykach prym wiedzie gmina 
Wręczyca Wielka. Nie ma miesiąca, by na terenie tego samorządu 
nie dochodziło do zdarzeń, w których negatywnymi bohaterami 
okazują się niestety okoliczni mieszkańcy. Niejednokrotnie jeź-
dzie na podwójnym gazie towarzyszy brak uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi.

Ponad trzynaście kilogramów tytoniu bez polskich znaków ak-
cyzowych znaleźli policjanci u mieszkańca gminy Lipie. Czarno-
rynkowy towar uszczuplił zasoby Skarbu Państwa o kilkanaście 
tysięcy złotych.

Policjanci z kłobuckiej komendy pozyskali informację o tym, iż 
jeden z mieszkańców gminy Lipie może posiadać tytoń z niele-
galnego źródła. W trakcie przeszukania posesji 54-latka, funkcjo-
nariusze znaleźli dwadzieścia siedem strunowych worków z kra-
janką tytoniową w środku. 

- Mężczyzna posiadał łącznie trzynaście i pół kilograma tytoniu, 
na którym ciążył podatek akcyzowy - podaje biuro prasowe Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku oszacowa-
no wstępnie na kilkanaście tysięcy złotych. Mieszkańcowi gminy 
Lipie grozi teraz wysoka grzywna.

SIADŁ NAĆPANY ZA KÓŁKO
Monika Wójcik

35-letni mieszkaniec gminy Krzepice prowadził pomimo doży-
wotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych. Mało tego, mężczyzna znajdował się pod wpływem nar-
kotyków, jego pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a także nie 
posiadał ubezpieczenia.

Kłobucka drogówka zatrzymała w Kostrzynie kierowcę osobo-
wego nissana, który w trakcie swojej eskapady popełnił cały wa-
chlarz wykroczeń i przestępstw. Po tym, jak policjanci sprawdzili 
dokumenty 35-latka okazało się, że jechał autem pomimo orze-
czonego przez sąd dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych.

- Ponadto pojazd, którym poruszał się mężczyzna nie był dopusz-
czony do ruchu oraz nie posiadał aktualnego ubezpieczenia - re-
lacjonuje biuro prasowe kłobuckiej komendy policji.

Kierowcę przebadano alkomatem. Nie wykryto alkoholu w orga-
nizmie, ale wynik badania na zawartość substancji psychotropo-
wych okazał się pozytywny. Grozi mu kilka lat więzienia.

Podobnie i było w minione niedzielne przedpołudnie w ciągu uli-
cy Słonecznej w Szarlejce. Funkcjonariusze z patrol drogówki, 
który został skierowany do zdarzenia ustalił, iż 30-letnia kobieta 
jadąc w kierunku Kalei, straciła panowanie nad pojazdem, zjecha-
ła na chodnik i uderzyła w zaparkowaną skodę oraz w ogrodzenie 
posesji. Finalnie zatrzymała się na chodniku. 

- Okazało się, że mieszkanka gminy Wręczyca Wielka nie posiada 
uprawnień do kierowania, a w jej organizmie było aż 1,8 promila 
alkoholu. Sprawą nietrzeźwej kierującej zajmują się teraz krymi-
nalni z komisariatu we Wręczycy Wielkiej - relacjonują policjanci.

Za nieodpowiedzialne zachowanie kobieta odpowie przed sądem. 
Grozi jej wysoka grzywna oraz kara dwóch lat pozbawienia wol-
ności.
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KOLEJNE ZATRZYMANIE W SPRAWIE BRUTALNEGO NAPADU 
W GMINIE POPÓW

CHCIAŁ SPRAWDZIĆ CZY MA KORONAWIRUSA.
NA TEST WYBRAŁ SIĘ AUTEM PO PIJAKU

TRAGICZNY WYPADEK W KLEŚNISKACH.
NIE ŻYJE 38-LETNI MĘŻCZYZNA
Monika Wójcik

5 kwietnia, na prostym odcinku drogi, kierujący bmw potrącił 
idącego środkiem jezdni mężczyznę. Niestety, 38-latek zmarł na 
skutek odniesionych obrażeń. Policja szuka świadków wypadku.

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach wieczornych na 
DK42 w Kleśniskach, w gminie Lipie. Jak ustalili policjanci z kło-
buckiej drogówki, jadący poza obszarem zabudowanym w kierun-
ku Jaworzna kierowca bmw, na prostym odcinku drogi w kom-
pleksie leśnym, potrącił idącego środkiem drogi pieszego. Silne 
opady atmosferyczne znacznie ograniczały widoczność, a sam 
poszkodowany nie był wyposażony w jakiekolwiek odblaski.

Na skutek odniesionych obrażeń, 38-letni mieszkaniec powia-
tu kłobuckiego niestety zmarł. Kierowca, 27-letni mieszkaniec 
powiatu pajęczańskiego, który w chwili feralnego zdarzenia był 
trzeźwy sam również został ranny i trafił do szpitala. 

Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia 
będą wyjaśnione w toczącym się postępowaniu. Śledczy zamie-
rzają skorzystać z opinii biegłych z zakresu stanu technicznego 
pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. Funkcjona-
riusze Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku proszą wszystko 
osoby, które mogły być świadkiem tego wypadku, o kontakt pod 
numerem telefonu 47 858 22 00 lub z najbliższą jednostką policji 
pod numerami alarmowymi 997 lub 112.

LIPIE

OPATÓW

Mieszkaniec gminy Opatów poczuł naglącą potrzebę przetesto-
wania się pod kątem COVID-19. Zanim jednak dotarł do szpita-
la natknął się na patrol drogówki, który w pierwszej kolejności 
przebadał go alkomatem. Teraz za dwa promile grożą mu dwa 
lata za kratami.

Wirus wyjątkowej głupoty zainfekował pochodzącego z gminy 
Opatów kierowcę volkswagena passata. Mężczyzna postanowił 
pojechać do szpitala, by zrobić sobie test na COVID-19. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż w trakcie próby dotarcia do 
placówki zdrowia 50-latek miał w organizmie prawie dwa promile 
alkoholu.

Jak informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy, patrol zatrzy-
mał kierowcę do rutynowej kontroli w minioną środę tuż przed 

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

W miniony wtorek kłobuccy kryminalni aresztowali trzeciego 
sprawcę, który ostatniego dnia lutego razem z kolegami doko-
nał rozboju na 62-letnim mężczyźnie. Najpierw pobili oni po-
krzywdzonego, a następnie zabrali mu samochód, pieniądze 
i biżuterię. Grozi im dwanaście lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w leżącej w gminie Popów miejscowości Le-
lity. Z relacji funkcjonariuszy wynika, iż chwilę po tym, jak 62-la-
tek został napadnięty przez trzech mężczyzn, najpierw dostał 
pięścią w twarz, a chwilę później stracił osobowego volkswagena, 
gotówkę i kosztowności.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

godz. 8 rano. Jak tylko opuszczona została szyba samochodu, po-
licjanci od razu poczuli woń alkoholu. Przeprowadzone badanie 
nie pozostawiało złudzeń, że zanim kierowca zasiadł za kółkiem, 
dokonał wcześniej gruntownego wewnętrznego odkażania. 

W trakcie prowadzonych czynności okazało się, iż kierujący 
pojazdem podlegał kwarantannie. Mundurowym tłumaczył, że 
zmierzał do szpitala w celu przeprowadzenia testu, gdyż po-
przedniego dnia otrzymał skierowanie na badanie wykrywające 
potencjalną obecność koronawirusa. Policjanci przetransporto-
wali nietrzeźwego do szpitala. Test nie wykazał COVID-19. 

- Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna odpowie 
teraz przed sądem. W związku z jazdą w stanie nietrzeźwości 
grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojaz-
dów i nawet dwa lata więzienia - podkreślają policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Zaledwie dwa dni wystarczyły policjantom, by zatrzymać dwóch 
z trzech podejrzanych. Wobec 19-latka i starszego od niego 
o dwadzieścia lat agresora prokurator zastosował dozór policyj-
ny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie 
mniejszą niż trzydzieści metrów.

- Trzeci podejrzany ukrywał się przed organami ścigania. Został 
zatrzymany 20 kwietnia przy udziale funkcjonariuszy z Komen-
dy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Dzień później, na 
wniosek częstochowskiej prokuratury, sąd aresztował zatrzyma-
nego 35-latka na trzy miesiące - informują mundurowi.

O dalszym losie wszystkich trzech sprawców rozboju zadecydu-
je wymiar sprawiedliwości. Za popełnione przestępstwo grozi im 
nawet dwanaście lat więzienia.

POPÓW
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JECHAŁ AUTEM Z TRZEMA PROMILAMI. DRUGI 
Z PODOBNYM WYNIKIEM NACIERAŁ CIĄGNIKIEM

SZCZEPIĄ W POWIECIE

13 kwietnia w Wilkowiecku patrol policji zatrzymał do kontro-
li kierowcę citroena, który jak się okazało miał w organizmie 
ponad trzy promile alkoholu. Z kolei dzień wcześniej drogówka 
wykluczyła z dalszej jazdy kierującego ciągnikiem rolniczym, 
który w wydychanym powietrzu miał dwa i pół promila. Zgubiło 
go to, iż pomimo jazdy po zmroku, zapomniał włączyć światła. 

We wczesnych godzinach popołudniowych w miejscowości Wil-
kowiecko przy ulicy Długosza, patrol prewencji zatrzymał do kon-
troli 35-letniego kierowcę citroena. Od mężczyzny wyczuwalna 
była silna woń alkoholu. Alkomat pokazał ponad trzy promile. 

Monika Wójcik
Natomiast wynikiem słabszym o pół promila mógł pochwalić się 
54-latek jadący wieczorową porą ciągnikiem rolniczym. Miesz-
kańca gminy policjanci zatrzymali w Opatowie, po tym jak otrzy-
mali anonimowe zgłoszenie, z którego wynikało, że po drodze 
porusza się nieoświetlony pojazd.

- 54-letni mężczyzna kierował pojazdem mechanicznym pomimo 
cofniętych uprawnień - informują mundurowi.

Obu mieszkańcom powiatu kłobuckiego grozi teraz wysoka 
grzywna oraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

MASZ FIRMĘ? MOŻESZ SKORZYSTAĆ 
Z DOTACJI, ZAINWESTOWAĆ
W FOTOWOLTAIKĘ I MIEĆ TANI PRĄD

Do końca czerwca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z te-
renu województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowa-
nie na zabudowę instalacji o mocy do 50 kW.

Aż 10 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla przedsiębiorców zain-
teresowanych zabudową mikroinstalacji fotowoltaicznej. Trzeba 
się jednak pospieszyć. Złożony z trzech rund nabór rozpoczął się 
w kwietniu. Kolejna tura zakończy się z końcem maja. Ostatnia 
potrwa do 30 czerwca. 

- Pilotażowa edycja tego programu, która miała miejsce w ubie-
głym roku pokazała, jak duże jest wśród małych firm zaintere-
sowanie zabudową instalacji fotowoltaicznej i produkcją prądu 
na własne potrzeby - mówi Piotr Strzelczyk z częstochowskiej 
firmy Kopernik Energia. - Rachunek za energię elektryczną jest 

Oprócz dziesięciu punktów szczepień rozlokowanych na tere-
nie całego powiatu, w ubiegłym tygodniu powstały dwa kolejne. 
Chodzi o ten w kłobuckim szpitalu oraz punkt zlokalizowany 
w strażnicy OSP w Krzepicach.

Punkt, który mieści się w szpitalu wystartował w ubiegły wtorek, 
z kolei jego krzepicki odpowiednik szczepienia rozpoczął dwa dni 
później. 

- Jesteśmy organizacyjnie przygotowaniu do masowych szcze-
pień. Cieszę się, że w powiecie kłobuckim ruszyliśmy tak szybko 
- mówi starosta Henryk Kiepura, który zachęcając do szczepienia 
sam skorzystał z tej możliwości. - Liczymy na regularne dostawy 
szczepionek, bo to pozwoli na sprawne przeprowadzenie szcze-
pień zdecydowanych na to mieszkańców - dodaje.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Monika Wójcik

nieodzowną częścią kosztów prowadzenia firmy. Niestety każdy 
przedsiębiorca porównując swoje faktury z ubiegłego roku do 
tych z obecnego z pewnością zauważy znaczną podwyżkę - do-
daje. 

Jak przekonuje Strzelczyk, przedsiębiorca ma dwa wyjścia. Może 
pozostawić sprawy energetyczne swojej firmy przewrotnemu lo-
sowi lub umówić się na bezpłatny audyt, który umożliwi przygo-
towanie raportu z rekomendacjami obniżającymi koszty zakupu 
energii elektrycznej firmie. 

- Naszym celem jest zdjąć klientowi problem z głowy - podkre-
śla ekspert z Kopernik Energia. - Podejmując współpracę z naszą 
firmą zyskuje się pewność, że dobrane rozwiązanie będzie opty-
malne i przede wszystkim zaoszczędzi czas. Poza montażem fo-
towoltaiki pomożemy przy obniżeniu pozostałej części rachunku. 
Doradzimy w każdym aspekcie. Również jeśli chodzi o przygoto-
wanie wniosku o dotację WFOŚiGW - deklaruje.

OPATÓW
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131 KILOMETRÓW PO TERENIE ZABUDOWANYM. CUD, 
ŻE NIKOGO NIE ZABIŁ

Przy ulicy Sienkiewicza we Wręczycy Wielkiej patrol policji za-
trzymał kierowcę audi, który pędził przez rodzimą gminę mając 
131 kilometrów na liczniku. 

32-letni mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 81 kilo-
metrów na godzinę w terenie zabudowanym. W konsekwencji na 
trzy miesiące pożegnał się z prawem jazdy. Za popełnione wy-
kroczenie ukarany został również mandatem w wysokości 400 zł 
oraz dziesięcioma punktami karnymi.

- Pomimo licznych apeli oraz cyklicznych działań kierowcy na-
dal lekceważą przepisy zagrażając bezpieczeństwu wszystkich 

Monika Wójcik, fot. Fotolia

WRĘCZYCA WIELKA

uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości to jedna z głównych przyczyn wypad-
ków drogowych na polskich drogach - nie ustają w przypomina-
niu o tym kłobuccy mundurowi.
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TRIATHLONU W TYM 
ROKU NIE BĘDZIE

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH. JEST JUŻ
HARMONOGRAM NA MAJ

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Na początku kwietnia w Łojkach doszło do zdarzenia, w wyniku 
którego rozległych obrażeń na skutek ugodzenia nożem doznał 
mieszkaniec tej miejscowości. Sprawca został aresztowany na 
trzy miesiące.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie prowadzi dochodzenie 
przeciwko 20-letniemu Kacprowi B. z Częstochowy, niegdyś 
mieszkańcowi wsi Cisie. B. Podejrzany jest o usiłowanie zabój-

Miejscowe władze zrezygnowały z organizacji w tym roku Ele-
mental Tri Series. Ogólnopolskiej imprezy, której Blachownia 
była jednym z czterech gospodarzy.

Wydarzenie, które tegoroczna edycja miała odbyć się pod koniec 
czerwca, jednak nie dojdzie do skutku. Z jednej strony na prze-
szkodzie stoi nieprzewidywalność kryzysu związanego z trwającą 
pandemią, a z drugiej władzom Blachowni nie udało się porozu-
mieć z organizatorem przedsięwzięcia. 

Magistrat próbował wynegocjować obniżenie kosztów partycy-
pacji gminy w tej kosztownej imprezie sportowej. Nie udało się. 
Z tego względu urząd miejski postanowił wycofać się z jej organi-
zacji w tym sezonie. Czy w takim razie Elemental Tri Series wróci 
do Blachowni w przyszłym roku? Na tę chwilę trudno o tym spe-
kulować.

TRZY CIOSY NOŻEM. BYŁY MIESZKANIEC CISIA 
ODPOWIE ZA USIŁOWANIE ZABÓJSTWA

stwa Łukasza W. z Łojek. Sprawca zadał swej ofierze kilka ciosów 
nożem w okolicę szyi i klatki piersiowej. 

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kacper B. nie przy-
znał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia 
wyjaśnień. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego 
tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy - informuje proku-
rator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Mieszkańcy, którzy zmagają się z problematyką uzależnień, 
a także ich najbliżsi, w każdy wtorek i piątek mają możliwość 
skorzystać z porad psychologa oraz instruktora terapii uzależ-
nień. 

Ze względu na trwające obostrzenia sanitarne wszelkie konsulta-
cje, jakie prowadzi mieszczący się przy ulicy Sienkiewicza w Bla-
chowni punkt, udzielane są wyłącznie przez telefon.

Zainteresowani, którzy chcieliby porozmawiać z psycholog 

Wiesławą Gostkiewicz mogą to uczynić w każdy wtorek i piątek 
w godz. od 15 do 18.

Z kolei Marzena Pierz, instruktor terapii uzależnień, służy swą 
pomocą w poniedziałki w godz. od 16 do 19 oraz w piątki w godz. 
od 7 do 10.

W przypadku obu pań, by skorzystać z pomocy wystarczy za-
dzwonić pod numer telefonu 781 292 827. Zarówno porady psy-
chologa, jak i terapeuty są bezpłatne i nie wymagają skierowania 
od lekarza.

NIE ŻYJE WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU I BYŁY SOŁTYS 
WYRAZOWA

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Sebastian Cierpiał przeżył zaledwie 43 lata. Zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie pozostawiając żonę i dwoje dzieci.

- To z jego inicjatywy powstało Centrum Rekreacyjne w Wyra-
zowie, które aktywizuje lokalną społeczność poprzez spotka-
nia, warsztaty oraz różnorodne zajęcia integracyjne - informuje 
biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

Sebastian Cierpiał przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa Wyra-
zowa. Dał się poznać nie tylko jako ceniony społecznik, ale rów-
nież sprawny samorządowiec. W latach 2014-2018 był radnym 
w Blachowni. Z kolei od 2018 roku zasiadał w Radzie Powiatu 
Częstochowskiego, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczące-
go.



BEZPŁATNA APLIKACJA
POINFORMUJE O TERMINACH 
ODBIORU ŚMIECI

DRUHOWIE ZDEZYNFEKOWALI KLUCZOWE MIEJSCA W KŁOBUCKU

CZY TO KONIEC PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW ULIC STASZICA 
I KASZTANOWEJ?

ZAKRZEWSKI PODZIĘKOWAŁ ZAWODNIKOM

KILKANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH TRAFI DO 
STOWARZYSZENIA NA WALKĘ Z ALKOHO-
LIZMEM

W KŁOBUCKU8

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik, fot. kiedysmieci.info

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

20 kwietnia delegacja Kłobuckiego Klubu Pływackiego „Delfin” 
odwiedziła miejscowy magistrat. Ich wizyta to pokłosie udziału 
kłobuckich pływaków w Międzynarodowym Mitingu Pływac-
kim, jaki trzy dni wcześniej miał miejsce w Kędzierzynie Koźlu.

Złożona z zawodników, rodziców i reprezentanta zarządu Mi-
chała Kalke delegacja klubu, spotkała się w sali sesyjnej urzędu 
miejskiego z burmistrzem Jerzym Zakrzewskim. Podczas spotka-
nia sportowcy mieli okazję pochwalić się niedawnymi sukcesami. 

Chodzi głównie o dwa złote medale Emilii Osadnik, drugie miej-

Mieszkańcy gminy Kłobuck mogą od dzisiaj korzystać z aplika-
cji „Kiedy śmieci”. Narzędzie, które dostępne jest zarówno dla 
użytkowników urządzeń z systemem iOS, jak i Android, poin-
formuje o zbliżającym się odbiorze odpadów komunalnych.

„Kiedy śmieci” charakteryzuje wyjątkowo prosty i przyjazny in-
terfejs. Co ważne aplikacja nie wymaga podawania żadnych da-
nych osobowych ani choćby numeru telefonu. Wystarczy ścią-
gnąć ją na swojego smartfona oraz wybrać lokalizację.  

W ustawieniach każdy użytkownik indywidualnie określa moment 
powiadomienia o dacie odbioru śmieci. W aplikacji dostępne są 
również zasady prawidłowej segregacji, najważniejsze dane zwią-
zane z funkcjonowaniem lokalnego PSZOK-u, jak i dodatkowe in-
formacje z urzędu miejskiego w kontekście gospodarki odpadami. 

Aplikację można pobrać bezpośrednio ze strony kiedysmieci.info 
oraz z dedykowanych sklepów. Google Play dla użytkowników 
urządzeń z systemem Android oraz App Store, dla tych którzy ko-
rzystają z urządzeń wyposażonych w system iOS.

Władze Kłobucka podjęły decyzję o wznowieniu akcji dezynfek-
cji przestrzeni publicznej. Czyszczeniu poddany został między 
innymi plac targowy, rynek oraz teren w jego bezpośrednim są-
siedztwie. Jak zapowiada magistrat, planowane są kolejne takie 
działania.

W akcji udział wzięli strażacy z OSP w Kłobucku i Łobodnie. Ak-
cja objęła te miejsca, które mieszkańcy najbardziej uczęszcza-
ją. To między innymi przystanki autobusowe, jak i teren wokół 
nich, parki i skwerki oraz elementy małej architektury miejskiej. 
Głównie chodzi o ławki i siedziska, ale także barierki czy poręcze. 
Zdezynfekowano również najbliższe otoczenie wejść do urzędów, 
szpitala czy ośrodków zdrowia na terenie całej gminy.

Jak podkreślają urzędnicy, użyty do dezynfekcji środek to pod-
chloryn sodu. Mimo, iż jest to substancja żrąca, to jednak właści-
wie użyta nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. 

Monika Wójcik

Lokalne władze podpisały z Kłobuckim Stowarzyszeniem Ro-
dzin Abstynenckich „Atol” umowę, w myśl której gmina wes-
prze działalność tej organizacji.

13,5 tys. zł otrzyma z kasy magistratu Kłobuckie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich „Atol”. Z tych środków sfinansowane zo-
stanie zadanie dotyczące ochrony i promocji zdrowia poprzez 
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom. 

- Głównym celem wsparcia jest realizacja zadania publicznego 
zmierzającego do ograniczenia szkód społecznych i zdrowotnych 
poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecz-
nym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych - informują urzęd-
nicy.

sce w stylu dowolnym Oliwii Kuberskiej, jak i również wysokimi 
czwartymi miejscami oraz rekordami życiowymi w zawodach, 
które zgromadziły blisko pół tysiąca zawodników z całego kraju.

Wizyta w urzędzie stała się też okazją do podzielenia się obawami 
na temat sytuacji pandemicznej i decyzjami związanymi z towa-
rzyszącymi jej obostrzeniami. Dla podopiecznych klubu najwięk-
szym problemem jest brak możliwości treningu, co tym samym 
przekłada się na ich sportowy rozwój. 

- Burmistrz pogratulował sukcesów i życzył dalszego rozwoju 
w tym jakże wymagającym sporcie, jakim jest pływanie - relacjo-
nują urzędnicy końcówkę spotkania.

- Użyty środek podawany jest w formie roztworu wodnego przy 
pomocy specjalnie do tego przystosowanych ręcznych urządzeń 
do podawania preparatów do ochrony roślin. Wozy bojowe, jakie 
użytkuje straż w Kłobucku, nie są przystosowane do podawania 
tego typu żrących środków chemicznych i dla tego bezcelowym 
jest montowanie zraszaczy pod zderzakowych - informują pra-
cownicy urzędu miejskiego.

Piotr Biernacki

Opinia hydrologa była jednoznaczna. Właściciel działki, który 
podniósł teren na własnym gruncie i zasypał rów wzdłuż uli-
cy Jesionowej będzie musiał przywrócić pierwotne stosunki 
wodne. Czy to oznacza, że skończy się problem z zalewaniem 
nieruchomości przy ulicy Staszica i Kasztanowej? Wszystko na 
to wskazuje, gdyż urzędnicy uzyskali w końcu oręż w postaci 
opinii hydrologicznej, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. 

Problem z zalewaniem posiadłości na południowych obrzeżach 
Kłobucka nie jest nowy. Mieszkańcy zwracali się do miejscowego 
urzędu już w 2016 roku. Sygnalizowali, że w tamtym rejonie za-
kłócone zostały stosunki wodne. Urzędnicy szybko zareagowali. 
Jak nakazują obowiązujące przepisy, powołali biegłego hydrologa, 
który przeprowadził szczegółowe analizy. Potwierdziły się infor-
macje o podwyższeniu działki i wpływie tej sytuacji na zmiany 
stanu wód na gruncie. Jednak opinia nie wykazała wystąpienia 
szkód majątkowych na gruntach sąsiednich, co byłoby niezbęd-
nym warunkiem nakazania właścicielowi przywrócenia stanu 
pierwotnego. 

Dodatkowym problemem okazało się obowiązujące prawo. Tego 
urzędnicy muszą bezwzględnie przestrzegać, a wnioski, które na-
sunęły się po przeprowadzonej kontroli nie pozwalały na wydanie 
decyzji zmuszającej właściciela działki, by przywrócił stan pier-
wotny lub wykonał prace, które miałyby zapobiegać w przyszłości 
szkodom. Kolokwialnie rzecz ujmując – nie ma szkody, to nie ma 
problemu, a urzędnicy choć chcieli, to mieli związane ręce. Bez 
współpracy z właścicielem nieruchomości, gmina nie mogła sama 
nic zrobić, a woli takiej współpracy nie było. Zmusić go można 
było urzędowo jedynie w przypadku, kiedy wystąpią jednocześnie 
dwie okoliczności - zmiana stanu wody na gruncie oraz wystąpie-
nie szkody na gruncie sąsiednim. 

- Nieruchomości, które były zalewane, były działkami rolnymi, 
z których w 2016 roku zebrano plony. Nie znaleziono zatem pod-
staw do stwierdzenia, iż mogło dojść do jakiegokolwiek uszczerb-
ku majątkowego oraz braku możliwości użytkowania nierucho-
mości w sposób dotychczasowy. W związku z tym została wydana 
decyzja stwierdzająca, iż wprawdzie przy ulicy Staszica doszło do 
zmiany stanu wód na gruncie, jednakże zmiana ta nie oddziały-

wała szkodliwie na grunty sąsiednie, co potwierdziła sporządzona 
opinia biegłego z zakresu hydrologii – wyjaśnia Anna Grabowska-
-Graj, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Wnioski do miejscowego urzędu o zajęcie się sprawą ponowiły się 
w roku 2019. Okoliczności były tożsame do tych, które miały miej-
sce trzy lata wcześniej. Postępowanie administracyjne musiało 
więc zostać umorzone. Magistrat zwrócił się jednak do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach z prośbą o udostępnienie ko-
respondencji od mieszkańców, dotyczącej zalewania działek i ro-
wów przydrożnych przy ulicy Staszica. 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach polecił Powiatowemu 
Zarządowi Dróg w Kłobucku, zgodnie z podpisanym porozumie-
niem dotyczącym zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkich, wykonanie oczyszczenia rowów wraz z oczysz-
czeniem przepustów pod drogą wojewódzką w ciągu ulicy Staszi-
ca oraz pod ulicą Jesionową, a także wykonanie pogłębienia rowu 
wzdłuż ulicy Staszica wraz z umocnieniem skarp danego rowu. 
Z informacji przez nas posiadanych PZD nie podjął powyższych 
działań – podkreśla Grabowska-Graj.

W marcu tego roku znowu zalało. Poczynione kilka lat temu zmia-
ny i wiosenne roztopy ponownie przyprawiły o ból głowy miesz-
kających w tamtym rejonie. Tegoroczna opinia hydrologiczna jest 
już jednak zgoła inna, niż te, które urząd uzyskał podczas wcze-
śniejszych interwencji.

- Zgodnie z opinią biegłego obecnie na przedmiotowym terenie 
doszło do zmiany stanu wód na gruncie oraz powstały szkody 
dla gruntów sąsiednich, ponieważ woda zalewa budynki miesz-
kalne jednorodzinne, a także uniemożliwia użytkowanie terenów 
w sposób dotychczasowy. W zaistniałej sytuacji możliwe będzie 
wydanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, stosownej 
decyzji nakazującej właścicielowi gruntu wykonanie urządzeń za-
pobiegających szkodom – podkreśla urzędniczka.

Czy to oznacza koniec problemów? Zapewne będzie się to wią-
zało z szybkością wykonania nałożonego na właściciela proble-
matycznej działki obowiązków. Miejscowy urząd zyskał obecnie 
jednak możliwości prawne i może nakreślić konkretny termin 
wykonania niezbędnych prac.



GOK W KŁOMNICACH
ZAPRASZA NA REGIONALNE, 
PSZCZELE KONKURSY

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA KIERUNEK ROZWOJU REGIONU

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach zaprasza mieszkańców 
regionu do wzięcia udziału w pszczelim konkursie. To kolejna 
z odsłon zapoczątkowanego przed dwoma laty projektu „Słodka 
Gmina Kłomnice”, który ma promować tę okolicę jako miejsce, 
gdzie produkuje się wysokiej jakości miody.

W zainicjowanym właśnie przedsięwzięciu nie o sam złocisty 
nektar chodzi. Bardziej o wykazanie się talentem i napisanie bajki, 
której bohaterką będzie sama pszczoła. Na podstawie najlepszego 
utworu powstanie następnie słuchowisko, które zaadoptowane 
zostanie przez Teatr Dratwa.

– „Słodki Świat Pszczół” to konkurs na bajkę, którego celem 
jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych roli oraz 
znaczenia pszczoły miodnej dla środowiska naturalnego, a tak-
że edukacja ekologiczna i propagowanie postaw ekologicznych 
wśród mieszkańców regionu – podkreśla Katarzyna Sosnowska, 
dyrektor lokalnego GOK-u.

Instytucja poprzez organizowany konkurs chce uwrażliwiać dzie-
ci na otaczającą ich przyrodę, a przede wszystkim poszerzać wie-
dzę na temat życia pszczół i ich zwyczajów. Nie bez znaczenia jest 
także rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej, co w obec-
nym stanie zamrożenia wydarzeń kulturalnych ma bardzo duże 
znaczenie.

– Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest 
napisanie bajki z dialogami, o tematyce pszczelarskiej i życiu 
pszczół, która będzie adaptowana na formę słuchowiska. Mini-
mum trzy strony A4. Przy ocenie prac brana pod uwagę będzie 
pomysłowość, oryginalność, wartość merytoryczna oraz wystę-
powanie cech charakterystycznych dla bajki jako gatunku literac-
kiego – dodaje dyrektor.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zostanie on przeprowadzony 
w czterech kategoriach wiekowych – przedszkolaków, 6-8 lat-
ków, 9-11 latków, 12-16 latków i dorosłych. Warunkiem wstęp-
nym jest nadesłanie, wraz z tekstem bajki, karty zgłoszeniowej 
z oświadczeniem o oryginalności swojego dzieła. Można je pobrać 
ze strony internetowej GOK-u. Czasu jest sporo. Utwory można 
przesyłać do 19 maja, na maila marta@gokklomnice.pl. Ogłoszenie 
zwycięzców ma nastąpić z kolei 2 czerwca.

Jeżeli ktoś nie przejawia talentu pisarskiego, alternatywą dla nie-
go może być konkurs plastyczny „Wielki Świat Pszczół”. Każdy 
uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę 
dowolną techniką malarską, w formacie od A3 do A1. W tym przy-
padku prace przyjmowane będą do 12 maja. Należy je przesłać 
pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

  Święto Strażaków

4 maja to w tradycji kościoła katolickiego
wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków. 

Z tej okazji składamy wszystkim druhom strażakom
życzenia pomyślności i zdrowia. Wyrażamy również

nasze najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania
za Waszą bezinteresowną służbę dla naszej społeczności.

Zawsze jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia
i jako pierwsi niesiecie pomoc poszkodowanym.

Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem
satysfakcji i dumy, a uznanie społeczne,

jakim jesteście obdarzani, towarzyszyło Wam każdego dnia.
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Piotr Biernacki

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Wojewódz-
twa Śląskiego rozpoczął konsultacje z organizacjami pozarzą-
dowymi w sprawie wydatkowania środków z nadchodzącej 
perspektywy unijnej. Pomysły i propozycje projektów można 
zgłaszać do 10 maja.

Włodarze wszystkich trzydziestu czterech samorządów z regio-
nu częstochowskiego powołali subregionalne stowarzyszenie 
jeszcze w 2019 roku. Zaczęło ono działać na początku ubiegłego 
roku. Organizacja ma przede wszystkim koordynować przedsię-
wzięcia zmierzające do skutecznego wykorzystywania pieniędzy 
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unijnych z nowej perspektywy finansowej.

Działalność związku skupia się głównie na wspieraniu rozwoju 
i współdziałania podmiotów będących jego członkami, a także na 
ochronie wspólnych interesów oraz upowszechnianiu idei samo-
rządności. Zarówno tej lokalnej, jak i regionalnej.

Jednym z obecnych priorytetów jest opracowanie strategii i kie-
runków, na co mają być wydatkowane przypadające Subregio-
nowi Północnemu Województwa Śląskiego środki unijne w naj-
bliższych kilku latach. Związek tworzy bowiem właśnie bazy 
projektów.

Stąd zaproszenie do działających na terenie Częstochowy oraz 
powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego orga-
nizacji pozarządowych, by te przedstawiły pomysły i koncepcje, 
które z udziałem pieniędzy unijnych będą chciały zrealizować.

– Prace nad projektowaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027 
weszły w taki etap, że niezbędne jest zaangażowanie organizacji 
pozarządowych w tej sprawie – podkreślają przedstawiciele or-
ganizacji.

Konsultacje potrwają do 10 maja. Wszelkie propozycje należy 
przesyłać mailem na adres: ikorgol@subregion-polnocny.pl.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
Bartłomiej Żurek
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ZA POZYSKANE PIENIĄDZE PRZEBUDUJĄ DUŻY 
UKŁAD DROGOWY. INWESTYCJA WŁAŚNIE STARTUJE

URUCHAMIAJĄ SIĘ PUNKTY MASOWYCH SZCZEPIEŃ NA TERENIE POWIATU

Pod koniec marca ogłoszone zostały wyniki trzeciej rundy Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym Koniecpolo-
wi przyznano pieniądze na realizację dwóch zadań. Chodzi o 2,3 
mln zł na przebudowę układu drogowego w mieście i kolejne 2 
mln zł na dokończeniu budowy wodociągów na terenie samo-
rządu. Urząd właśnie ogłosił przetarg na pierwsze z nich.

Inwestycja będzie spora. Jej pierwotną wartość kosztorysową 
oszacowano na prawie 3,7 mln zł. Dokładną cenę pokaże oczywi-
ście wynik przetargu, na który zainteresowane firmy mogą skła-
dać oferty do 4 maja.

Piotr Biernacki, fot. Google Maps

Łącznie przebudowanych zostanie niemal 1,7 kilometra jezd-
ni, które składają się na układ pięciu dróg w Koniecpolu. Cho-
dzi o ulice: Fredry, Boya-Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego 
i Norwida. Przy tym zmodernizowanych zostanie dziewięć skrzy-
żowań, powstaną obustronne chodniki, a mieszkańcy zyskają tak-
że zjazdy na posesje.

Wszystkie szlaki zostaną ponadto odwodnione i powstanie przy 
nich ponad 320 metrów ścieżek rowerowych. Wykonawca zadba 
także o uporządkowanie terenów zielonych po zakończonych ro-
botach budowlanych.

Samorząd Koniecpola, we współpracy z częstochowskim staro-
stwem, zorganizował Punkt Szczepień Powszechnych. W Cen-
trum Społeczno-Kulturalnym przy ulicy Szkolnej ze szczepień 
populacyjnych przeciwko koronawirusowi będą mogli skorzy-
stać nie tylko mieszkańcy gminy, ale również całego regionu. 

Punkty Szczepień Powszechnych tworzone są według jednoli-
tych standardów rządowych. Koszt zakupu szczepionek oraz ich 
podania finansowany jest z budżetu państwa. Są one organizo-
wane przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy 
z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, na polecenie 
wojewody, w punkcie zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Docelowo w całym województwie będzie takich punk-
tów około siedemdziesięciu.

Zgodnie z planami rządu, od 9 maja na sczepienie będą mogły się 
rejestrować wszystkie osoby powyżej osiemnastego roku życia. 
Powstanie PSP ma jeszcze bardziej przyspieszyć realizację Naro-
dowego Programu Szczepień.

- Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże, nie tylko w na-
szej gminie, ale również wśród mieszkańców sąsiednich samo-
rządów. Odpowiedzieliśmy na apel, aby takie punkty powstawały 
i taki zorganizowaliśmy. Uważam, że dodatkowy punkt zlokali-
zowany w Koniecpolu będzie sporym ułatwieniem. Mieszkańcy 
regionu nie będą musieli pokonywać długich odległości, aby się 
zaszczepić. Mamy personel, mamy zabezpieczenie sprzętu me-
dycznego. Liczymy, że dostawy szczepionek będą bez zakłóceń 
i cała akcja przebiegnie bardzo sprawnie – mówi Ryszard Suliga, 
burmistrz Koniecpola.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

REKORDOWA „WIOSNA 
Z PRZEBOJAMI ANNY JANTAR”

Zainteresowanie czwartą edycją konkursu wokalnego „Wiosna 
z przebojami Anny Jantar” znacznie przerosło oczekiwania or-
ganizatorów. Dom Kultury w Koniecpolu otrzymał z całego kra-
ju prawie dwieście sześćdziesiąt zgłoszeń od miłośników twór-
czości zmarłej piosenkarki.

Skierowany do solistów, artystów amatorów w wieku szkolnym 
przegląd, ze względu na obostrzenia sanitarne odbywał się w for-
mule online. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych musieli nagrać filmik z wykonaniem i przesłać go na adres 
koniecpolskiej instytucji.

– Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania, roz-
paliło serwery do czerwoności, przeraziło jurorów, ale oczywiście 
wywołało radość w szeregach organizatorów i współorganizato-
rów – cieszą się przedstawiciele Domu Kultury w Koniecpolu.

Prezentacja laureatów i ich wykonań również miała miejsce 
w sieci. Serdeczne gratulacje i gratulacje uczestnikom złożyła 
także Natalia Kukulska, córka piosenkarki. Całe wydarzenie moż-
na obejrzeć w serwisie YouTube.

Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w Koniecpolu

Koniecpolski jest jednym z dwóch nowo utworzonych na tere-
nie powiatu częstochowskiego. Drugi powstał w Rzerzęczycach 
w gminie Kłomnice, w ośrodku zdrowia przy ulicy Skrzydlowskiej. 
Zlokalizowane na terenie powiatu punkty zaakceptowane zostały 
prze wojewodę i dyrektora śląskiego oddziału Narodowego Fun-
duszu Zdrowia 13 kwietnia. Samorządy musiały następnie skom-
pletować personel medyczny i wyposażenie placówki. Udało się. 
Przeszły pozytywną weryfikację, więc nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby rozpoczęły działalność. Zaczną obsługiwać pacjentów 
z początkiem maja. 

- Chcemy wesprzeć akcję szczepień ludności, tak aby każdy 
mieszkaniec powiatu częstochowskiego, który chce się zaszcze-
pić, mógł zrobić to sprawnie. Ze swojej strony stworzyliśmy nie-
zbędne warunki – komentują władze częstochowskiego staro-
stwa. 

Do powstałych w Koniecpolu i Rzerzęczycach punktów pacjenci 
mogą się rejestrować zgodnie z ustalonym przez Ministerstwo 
Zdrowia harmonogramem. Można to zrobić na stronie gov.pl/
szczepimysie lub przez całodobową infolinię: 989.
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REALIZUJĄ DUŻY MIĘDZY-
NARODOWY PROJEKT

JESZCZE MOŻNA ZAPISAĆ DZIECI 
NA ZAJĘCIA Z TENISA

GRUPY I ORGANIZACJE PRODUCENTÓW MOGĄ GRUPY I ORGANIZACJE PRODUCENTÓW MOGĄ 
OTRZYMAĆ NAWET 100 TYS. EURO ROCZNIEOTRZYMAĆ NAWET 100 TYS. EURO ROCZNIE

W połowie kwietnia ruszyło przyjmowanie wniosków o wspar-
cie w ramach działania dotyczącego tworzenia grup producen-
tów i organizacji producentów. O finansowane z Programu Roz-
woju Obszaru Wiejskich wsparcie można ubiegać się do końca 
maja.

Realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa program skierowany jest do nowych grup producentów 
rolnych. Muszą się one składać z osób fizycznych czy prowadzą-
cych działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. 
O dofinansowanie mogą starać się również organizacje produ-
centów. Dofinansowania nie otrzymają natomiast producenci 
drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owo-
ców i warzyw.

Chętni do otrzymania wsparcia muszą w pierwszej kolejności 
uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Następnym krokiem będzie złożenie do 
dyrektora oddziału regionalnego ARiMR wniosku o uznanie 
za grupę producentów rolnych lub organizację producentów 

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach 
uczestniczą w międzynarodowym e-Twinning’owym projekcie 
„The Future is in my hands” - „Przyszłość jest w moich rękach”. 
Placówka niedawno rozpoczęła współpracę ze szkołami z Turcji, 
Czech oraz z Polski.

Co to jest eTwinning? To społeczność gromadząca szkoły i przed-
szkola z całej Europy (choć nie tylko), która współpracuje ze sobą 
za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również do-
skonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i pedagodzy wy-
korzystując internet współdziałają, wymieniają się informacjami 
i materiałami do nauki. Poszerza także zakres pedagogicznych 
możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do 
nauki i otwarcia na Europę.

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawo-
we i ponadpodstawowe. Zarówno placówki państwowe, jak i pry-
watne z krajów Unii Europejskiej oraz z Albanii, Bośni i Herce-
gowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, 
Serbii czy Turcji. W realizację projektu może być zaangażowa-
na cała szkoła. Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie 
wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy 
szkolni, jak i pozostali pracownicy.

Celem projektu, w którym uczestniczy miejscowa placówka, jest 
przekazanie uczniom wiedzy na temat konsekwencji globalnego 
ocieplenia i zmian klimatycznych. 

- Chcemy podnieść świadomość w tej kwestii oraz jak ważny 
jest recykling dla ochrony przyrody i naszego życia w przyszło-
ści - informuje Edyta Walentek ze Szkoły Podstawowej w Kono-
piskach. - W czasie trwania projektu uczniowie wykonują różne 
zadania oraz doświadczenia. Nawiązali nowe przyjaźnie z ucznia-
mi z innych krajów grając w interaktywne gry edukacyjne. Pomi-
mo nauczania zdalnego i utrudnionych z tym działań uczniowie 
z zaangażowaniem wykonują różne aktywności. Mają również 
możliwość obserwacji działań dzieci z innych krajów poprzez 
media społecznościowe - dodaje.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

MISTRZOSTWA ŚWIATA W KONOPISKACH CO PRAWDA ZA 
ROK, ALE JUŻ TERAZ MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

W przyszłym roku Związek Sportowy Modelarstwa Wodnego 
w Polsce we współpracy z gminą zamierza zorganizować na 
terenie Zalewu Pająk Mistrzostwa Świata Modeli Pływających 
FSR. Powoli rusza promocja tego wydarzenia, której jedną z od-
słon będzie plakat promujący zawody. Właśnie ruszył konkurs 
na jego projekt.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców z terenu 
gminy i ma za zadanie wyłonić najlepszy projekt grafiki na plakat 
promujący mistrzostwa. Będzie ona używana przez organizato-
rów mistrzostw do celów promocyjnych i popularyzatorskich. 
Zarówno w publikacjach promujących całe przedsięwzięcie, jak 
i folderach, stronach internetowych i wszelkich materiałach.

- Projekt grafiki powinien oddawać specyfikę zawodów modeli 
pływających. Z kolei sam plakat musi zawierać takie informacje 
jak nazwa imprezy, miejsce, termin i logotypy organizatorów - 
informują pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach, organizatora konkursu.

Prace muszą być przygotowane w programie graficznym. Moż-
na je realizować zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Każdy 
z uczestników będzie miał możliwość przedstawić maksymalnie 
dwa projekty. Co równie ważne, nie mogą one być nigdzie wcze-
śniej publikowane i nagradzane. Autor zwycięskiej koncepcji 
otrzyma 350 zł.  

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Monika Wójcik

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach organizu-
je szkółkę tenisa ziemnego dla najmłodszych mieszkańców. Są 
jeszcze wolne miejsca.

Pierwsze zajęcia odbyły się 3 maja na Orliku w Aleksandrii. Po-
dzielono je na dwie tury. W pierwszej uczestniczyły dzieci 
w przedziale klas I-III, a w drugiej te uczęszczające do klas IV-VI.

Analogiczny podział obowiązywać będzie także podczas kolej-
nych spotkań. Najbliższe zaplanowano na 8 maja. Tym razem 
młodzi pasjonaci tenisa ziemnego spotkają się na Orliku w Ko-
nopiskach. Dla młodszych uczestników zajęcia zaplanowano na 
godz. 9.00. Starsi będą mogli korzystać z kortu od godz. 10.15.

Jak deklarują organizatorzy szkółki, wszystkim zapewniają nie-
zbędny sprzęt do nauki. Opłata za godzinę lekcyjną to koszt zale-
dwie 10 zł. Zapisywać się można pod numerem telefonu 606 993 
454.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

wraz z planem biznesowym. 

- Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek 
realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas 
grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może 
złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora 
oddziału regionalnego ARiMR - informują urzędnicy tej instytucji.

Pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności przez okres 
pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy 
producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość 
wsparcia w pierwszym roku wynosi 10 proc. przychodów net-
to, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc., w czwartym 
– 7 proc., a w piątym – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych 
środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięciolet-
niego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regio-
nalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem 
skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, 
nadaną w placówce Poczty Polskiej lub też złożyć osobiście.

Na prace GCKiR czeka do końca kwietnia. Można je wysyłać za-
równo drogą mailową lub dostarczyć osobiście na płycie lub pen-
drivie. Wszelkie dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu 
można znaleźć na stronie urzędu gminy.
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WKRÓTCE ZAKOŃCZONA ZOSTANIE
INWESTYCJA DROGOWA W DROCHLINIE

21 kwietnia urząd gminy powiadomił o wyborze najkorzystniej-
szej oferty na przebudowę drogi w Ślęzanach.

Droga zyska porządną podbudowę z kruszywa. Sama nawierzch-
nia będzie asfaltowa. Wykonawca zadba także o zjazdy i pobocza. 

Piotr Biernacki

Mieszkańcy Drochlina będą mogli niedługo korzystać z kom-
pleksowo zmodernizowanej infrastruktury drogowej w cen-
trum miejscowości. W połowie maja zakończy się przebudowa 
pięciu odcinków gminnych ulic.

Na rozpoczęte z początkiem roku zadanie samorząd przeznaczył 
część środków z otrzymanej w ubiegłym roku puli z prawie 903 
tys. zł z funduszu antycovidowego. Pieniądze te wspomogą także 
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ślęzany.

- Drogi w Drochlinie wymagały pilnego remontu. Posiadały bowiem 
jezdnie o nawierzchni nieulepszonej, utwardzone kruszywem. Po 
intensywnych opadach deszczu powstawały kałuże i zastoiska 
wodne. Ponadto nie było wydzielonych poboczy, a ich zmienna 
szerokość stwarzała duże niebezpieczeństwo dla pieszych - pod-
kreśla Joanna Sokolińska z referatu inwestycji i promocji gminy.

Realizowana właśnie przebudowa obejmuje pięć odcinków o łącz-
nej długości niemal 1,2 kilometra. Oprócz asfaltowej nawierzchni 
szlaki zyskają porządną podbudowę, pobocza, a mieszkańcy także 
zjazdy na posesje.

- Wykonane prace wpłyną na poprawę komfortu przemieszczania 
się mieszkańców i innych użytkowników drogi. Wydzielone po-
bocza zapewnią bezpieczeństwo dla pieszych, a zjazdy bramowe 
umożliwią płynny dojazd do posesji prywatnych usytuowanych 
wzdłuż przebudowywanej drogi – dodaje urzędniczka.

Inwestycja w Drochlinie kosztować będzie 637 tys. zł. Oszczędno-
ści po przetargu są więc pokaźne. W uchwalonym jeszcze w ze-
szłym roku budżecie, władze gminy szacowały wydatki na niemal 
1 mln zł. Całość prac ma się zakończyć w połowie maja.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

DUŻE ZAINTERESO-
WANIE FESTIWALEM 
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

DROGA W ŚLĘZANACH JUŻ PO PRZETARGU

Podobnie jak i innych samorządach w kraju, także w gminie 
kwitnie kultura w sieci. Ograniczenia i pandemia nie prze-
szkodziły animatorom z Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie 
w zorganizowaniu ósmej edycji Festiwalu Artystycznego Dzieci 
i Młodzieży.

Mogli wziąć w nim udział zarówno miejscowi artyści, jak i ci za-
mieszkujący sąsiednie samorządy. Zaproszenie wystosowano do 
Janowa, Koniecpola, gminy Irządze, Przyrowa, Kroczyc i Szcze-
kocin. 

- Ten festiwal ma pozwolić dzieciom i młodzieży na spotkanie 
z kulturą, wychowaniem artystycznym, wymianę doświadczeń 
i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami oraz opiekunami grup. Je-
steśmy przekonani, że działania te wpiszą się w rozwój amator-
skiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, 
że festiwal spełni oczekiwania, a cenne uwagi oraz wskazówki od 
jury będą inspiracją do dalszych działań twórczych – podkreślają 
pracownicy GOK-u.

Ze względu na wciąż trwające obostrzenia, zorganizowanie prze-
słuchań w siedzibie gminnej instytucji nie było niestety możliwe. 
Odbyły się one online. Na wydarzenie wpłynęły łącznie czterdzie-
ści trzy zgłoszenia.

- Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Cieszymy się, że po-
mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w dalszym ciągu dzieci 
i młodzież chcą bawić się muzyką. Koncert zwycięzców przewi-
dziany jest na 20 maja, a w przypadku zniesienia obostrzeń lau-
reaci zaprezentują się podczas Pikniku Rodzinnego 27 czerwca na 
placu szkolnym w Lelowie – informują.

Piotr Biernacki
4-go maja w dniu św. Floriana obchodzimy Dzień 

Strażaka.

Z tej okazji życzę wszystkim Druhom z jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lelów 

wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i oso-

bistym oraz dużo zdrowia

i satysfakcji ze służby obdarzonej tak wielkim 

zaufaniem społecznym.

Składam również podziękowania

za Waszą działalność ratowniczą 

i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Charakter Waszej pracy sprawia,

że podejmowane decyzje mają

bezpośredni wpływ na zdrowie i życie tych, któ-

rym często jako pierwsi spieszycie na ratunek.

Niech Wasza służba będzie zawsze realizowana 

w myśl strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, 

ludziom na pożytek”.

DZIEŃ STRAŻAKA
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APEL O POMOC
DLA POGORZELCÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie apeluje o pomoc dla 
mieszkańców Białej Wielkiej, którzy w wyniku pożaru stracili 
dach nad głową. To kolejne tak nieszczęśliwe zdarzenie, które 
mieszkańców gminy dotknęło na przestrzeni ostatnich kilku 
miesięcy.

Do feralnego w skutkach pożaru doszło 26 marca. Niestety, dwój-
ce schorowanych emerytów skończyły się zasoby finansowe, któ-
re pozwoliłyby ponownie stanąć na nogi.

- Rodzina ta już po raz drugi została dotknięta zdarzeniem lo-
sowym. W grudniu ubiegłego roku na posesji wybuchł pożar, 
który zniszczył pokrycie dachowe. Zalane zostały ściany, meble, 
zniszczona została instalacja elektryczna. Rodzina po pierwszym 
zdarzeniu wyremontowała zniszczony dom we własnym zakresie, 
włożyła znaczne środki finansowem. Wszystkie oszczędności po-
chłonął remont. Obecnie nie ma za co wykonać ponownej moder-
nizacji – apelują urzędnicy.

Niezbędna jest pomoc finansowa na wymianę pokrycia dachowe-
go, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę zalanych sufi-
tów i ścian. 

- Zwracamy się z serdeczną prośbą, do wszystkich ludzi dobrej 
woli, o wsparcie materialne i finansowe dla rodziny zamieszkałej 
w Białej Wielkiej. To dla nas wszystkich kolejny czas próby i so-
lidarności z ludzkim nieszczęściem. Razem na pewno damy radę 
– podkreślają.

W sprawie ewentualnej pomocy należy kontaktować się z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Lelowie, pod numerem telefonu 34 
355 00 14. Można też zrobić wpłatę na konto Urzędu Gminy w Le-
lowie – 49 8591 0007 0330 0923 0462 0006 z dopiskiem „POGO-
RZELCY - 03.2021”.

Piotr Biernacki

Do remontu pójdzie ponad półkilometrowy odcinek. Zakres za-
mówienia obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, korekty 
wysokościowe elementów infrastruktury, oczyszczenie rowów 
i wymianę przewodów przepustów. 

Inwestycja ma kosztować 273 tys. zł, a wykona ją spółka Tranzit 
z Moskorzewa.

Wójt Gminy Lelów

Krzysztof Molenda
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OPROTESTOWALI WYCINKĘ LASU NA POLU BITWY POD MOKRĄ. 
NADLEŚNICZY SĄDEL SIĘ ZAGOTOWAŁ

PODPISALI KOLEJNĄ UMOWĘ UŻYCZENIA DZIAŁKI POD BUDOWĘ 
POSTERUNKU

Mieszkańcy Mokrej i wójt Piotr Derejczyk zaprotestowali prze-
ciwko wycince drzewostanu na obszarze lasu, który pamięta 
historyczny bój pod Mokrą. Podjęte działania nie spodobały się 
nadleśniczemu Jerzemu Sądlowi, który w rozmowie z redakcją 
nie ukrywał irytacji takim obrotem sprawy.

Mieszkańcy Mokrej zaalarmowali 20 kwietnia lokalny urząd 
gminy, że na obszarze lasu pomiędzy historyczną leśniczówką, 
a torami kolejowymi, na których w pierwszych dniach II wojny 
światowej walczył pociąg pancerny „Śmiały”, a polscy żołnierze 
bohatersko przelewali krew za ojczyznę, kłobuckie nadleśnic-
two planuje przeprowadzić wycinkę drzew. W prośbie o podję-
cie przez włodarza interwencji argumentowali, że do wyrębu ma 
iść prawie cały cenny drzewostan, w tym między innymi ponad 
stuletnie dęby i buki. Podnosili, że niektóre z nich mają war-
tość przyrodniczą przysługującą pomnikom przyrody. Miejscowi 
urzędnicy szybko sprawdzili te doniesienia.

- W trakcie przeprowadzonych 23 kwietnia oględzin pracownicy 
urzędu gminy ustalili, że drzewa w obwodzie mierzą ponad trzy-
sta centymetrów, w związku z czym kwalifikują się do ustano-
wienia ich pomnikami przyrody. Podjęliśmy już prace legislacyjne 
nad uchwałą zmierzającą do objęcia części drzewostanu właśnie 
taką ochroną – informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu 
gminy.

Konsekwencją było także wystosowanie do Nadleśnictwa Kło-
buck oraz do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki li-
stów protestacyjnych z prośbą o powstrzymanie zaplanowanych 
działań i zmianę podjętej decyzji.

- Wójt Piotr Derejczyk w wystosowanej korespondencji pod-
kreślił, że planowane do usunięcia drzewa rosną w miejscu hi-
storycznym. Są one „niemymi świadkami” wydarzeń Bitwy pod 
Mokrą z 1 września 1939 roku i bohaterskiej postawy polskich 
żołnierzy walczących z niemieckim najeźdźcą. Obecnie stanowią 
tło dla Pomnika Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który zo-
stał w 2020 roku wpisany do rejestru zabytków ruchomych. Pana 
ministra poprosił o pomoc i pilną interwencję w tej sprawie – za-
znacza Piątek.

Przedsięwzięte środki mocno wzburzyły nadleśniczego Jerzego 
Sądla. Poproszony przez redakcję o skomentowanie planów kie-
rowanej przez siebie instytucji nie krył irytacji, atakując bez ogła-
dy, której należałoby się było spodziewać po byłym parlamenta-

O przywróceniu posterunku policji w Miedźnie dyskutuje się 
już od kilku lat. Lokalna społeczność nie pogodziła się z powzię-
tymi w 2012 roku decyzjami. Gdy tylko pojawiła się sposobność, 
lokalne władze rozpoczęły starania o powrót funkcjonariuszy 
na teren samorządu.

Asumptem do tego były rządowe decyzje, które zakładają sukce-
sywne odtwarzanie zlikwidowanych komisariatów. Ten w Miedź-
nie miał się otworzyć w połowie 2020 roku. Gmina przekazała na 
ten cel nieruchomość pomiędzy ulicami Słoneczną i Księżycową. 
Budowa nowego obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka 
zdrowia, w planowanym terminie nie doszła jednak do skutku. 

– Początkowo planowano przeznaczyć na ten cel budynek „Agro-
nomówki”. Koszty adaptacji były jednak bardzo wysokie. Dzięki 
życzliwości Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podjęto 
decyzję o budowie nowego obiektu. Niestety, inwestycji nie uda-
ło się w planowanym wtedy czasie zrealizować. Koncepcji jednak 
nie porzucono. 13 kwietnia zostało podpisane kolejne porozumie-
nie w sprawie użyczenia wspomnianej działki pod budowę poste-
runku – informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu gminy.

Podpisana niedawno przez wójta Piotra Derejczyka i insp. Toma-
sza Górkę, Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, umowa 
została zawarta na trzy lata. Znana jest także ogólna charaktery-
styka mającego powstać obiektu. Ma być identyczny z wznoszo-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Piotr Biernacki, fot. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

rzyście, zarówno interweniujących mieszkańców, jak i samego 
wójta. Jak można wywnioskować z przeprowadzonej rozmowy, 
ciśnienie skoczyło nadleśniczemu szczególnie mocno na wieść 
o powiadomieniu ministerstwa.

- To jest po prostu jakiś śmieszny ten wójt i ten pan, co to napisał. 
Wyjaśnienie pójdzie i do dyrekcji (Dyrekcja Lasów Państwowych 
– przyp. red.) i wszędzie. Ktoś, który nie ma zielonego pojęcia, po 
prostu jak dziecko we mgle i pisze takie głupoty z wójtem na cze-
le. Wójt, nie chcę już na jego temat mówić, pisze do ministerstwa. 
Mało tego, jest tak bezczelny typ, no... On pisze do ministerstwa? 
Najpierw trzeba do nas napisać, jak chcą wyjaśnień, a nie zaraz 
do ministerstwa, do dyrekcji, gdzie tylko. Ludzie! Kto tak robi? 
- wypalił Jerzy Sądel, zbaczając z głównego nurtu pytania w za-
rośla personalnych wycieczek. - Po prostu, tam nic nie będzie 
wycięte to co oni piszą. Była inwentaryzacja i to, co poznaczone 
są kropkami, to pójdzie tylko niewielka część, także drzewostan 
zostanie – dodaje.

- Czyli będzie jakaś wycinka na tym rejonie? - dopytujemy.

- Będzie wycinka, ale tylko trzebież taka. I to nie w tym roku, 
ale na drugi. Przecież nie można pozostawiać drzewostanu bez 
przecinki, a główny pas ekotonalny, dwadzieścia metrów przy 
polu, gdzie są te dęby grube, to wszystko zostanie. Wszyst-
ko jest zgodnie z planem, zgodnie z operatem urządzeniowym 
i tam nie będzie żadnego zrębu całkowitego. Całą Polskę ru-
szają, aby tylko coś uzyskać – zakończył nadleśniczy kolejnym 

odniesieniem do sygnatariuszy protestu.

- Ale przecież te dęby są oznaczone czerwonymi kropkami, czyli 
przeznaczono je do wycinki – pytamy, prosząc o odniesienie się 
do tej kwestii.

- Nie będą szły do wycinki, proszę pana – Jerzy Sądel zapiera się 
po raz kolejny.

- To dlaczego są oznaczone kolorem czerwonym? Jakim kolorem 
oznacza się drzewa przeznaczone do wycinki? - drążymy temat 
dalej.

- Nie będą szły do wycinki. Wie pan, jak pan nie zaznaczy na 
czerwono, jak się mierzy, to będą po trzy razy mierzyli. Który był 
zmierzony, to zaznaczyli – wyjaśnia. - Drzewa do wycinki zazna-
cza się kolorem pomarańczowym albo czerwonym – dodaje po 
chwili.

- No właśnie, są zaznaczone kolorem czerwonym – kontynuuje-
my.

- Ale nie będą wycinane dęby, będzie zrobiona tylko taka trze-
bież, przecinka buków. Także wyjaśnienie pójdzie wszędzie, bo 
to przygotowujemy, więc goście niech nie robią paniki, że ktoś 
im drzewa powycina. Najpierw trzeba troszeczkę jakiejś ogłady, 
a nie zrobić po całej Polsce. Jeszcze może TVN, jeszcze może coś 
innego. Wójt nie ma do tego nic. Niech się lepiej weźmie za swoją 
robotę. Ja już wiem jaka opinia jest wójta, w Ostrowach i wszędzie 
– zbacza z głównego toru rozmowy po raz kolejny, nie wyjaśnia-
jąc, co konkretnie ma na myśli. - Mógł do mnie tylko napisać, a nie 
do ministerstwa i dyrekcji generalnej. Jeżeli chcą wyjaśnień, na-
pisać do mnie, wyślę komisję, przyjadą mieszkańcy i wójt, jak bę-
dzie chciał, a nie pisać po całej Polsce. Wszystko jest legalne i nie 
będziemy żadnych zrębów... i dęby, co są zaznaczone, nie będą 
wycinane. Planowana jest przycinka, powtarzam. Żeby coś przy-
rastało, to musi być trochę światła. Tylko te negatywy będą tam 
wycięte. Co parę lat trzeba przycinać drzewostan, aby przyrastał. 
A wójt jak się angażuje, jak byli mieszkańcy, troszeczkę powinien 
ważyć słowa, bo może go kiedyś coś niemiłego spotkać... - wtrąca, 
nie kryjąc po raz kolejny oburzenia inicjatywą włodarza Miedźna, 
przytaczając mimochodem wcześniejsze spięcia w sprawie wo-
dociągu na Nowym Folwarku. - Mógłbym go już podać do sądu, 
ale... W każdym razie to, co miałem do powiedzenia, już powie-
działem – wyjaśnia po chwili swoje wcześniejsze słowa, które za-
brzmiały niczym cytat z filmu „Ojciec chrzestny” Francisa Forda 
Coppoli.

nym właśnie budynkiem dla stróżów prawa w Kroczycach w po-
wiecie zawierciańskim, a wyróżniać go ma nowoczesny design. 
Zgodnie z tym projektem znajdą się w nim cztery pomieszczenia 
biurowe, kotłownia, garaż, szatnia, toalety oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Powierzchnia użytkowa ma wynosić około 195 m².

– W budżecie gminy Miedźno zabezpieczyliśmy w tym roku kwo-
tę 100 tys. zł, z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Poli-

cji w Katowicach na wsparcie budowy i finalne przywrócenie po-
sterunku policji na terenie gminy. Nowa jednostka organizacyjna 
Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku z pewnością wpłynie na 
podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego samorządu, 
jak również sąsiednich gmin. Zapewni szybki i bezpośredni kon-
takt z funkcjonariuszami oraz istotnie skróci czas reakcji poli-
cjantów na występujące zdarzenia – dodaje Piątek.



W MIEDŹNIE14

R
E

K
LA

M
A

 

Pod koniec kwietnia lokalny samorząd zakończył realizację 
pierwszej z tegorocznych inwestycji. Gotowe są ulice Łokietka 
i św. Jadwigi w Miedźnie. W międzyczasie wójt Piotr Derejczyk 
podpisał trzy kolejne umowy z firmami, które przebudują zleco-
ną im do modernizacji gminną infrastrukturę.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

JEDNO ZADANIE JUŻ SKOŃCZONE,JEDNO ZADANIE JUŻ SKOŃCZONE,
KOLEJNE SIĘ ROZKRĘCAJĄKOLEJNE SIĘ ROZKRĘCAJĄ

Sfinalizowana inwestycja kosztowała ponad 320 tys. zł. Obejmo-
wała przebudowę odcinków o łącznej długości prawie 640 me-
trów. Poza ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej na ciągach 
ulice zyskały także utwardzone pobocza, odwodnienie, a miesz-
kańcy zjazdy na posesje. Szczególnie rozbudowa ulicy św. Jadwigi 
przyczyniła się znacząco do poprawy układu komunikacyjnego. 

Pozwoliła uzyskać połączenie ulicy Jagiełły z Leśną, co umożliwi 
swobodny dojazd do drogi powiatowej w Borowej.

W kwietniu wystartowały także prace na drogach w Ostrowach 
nad Okszą. Urzędnicy przekazali place budowy dwóch kolejnych 
tegorocznych zadań. Firma Bud-Met z Truskolas zaczyna działać 
na ulicach Słonecznej, Topolowej i Zakładowej, a spółka Rafalin 
z Blachowni zajmie się Leśną, Brzozową, Cichą oraz Bór. Wszyst-
kie te prace mają kosztować łącznie niemal 1,9 mln zł. Sfinan-
sowane zostaną ze środków budżetu gminy, choć w przypadku 
drugiego jest spora szansa, że projekt uzyska dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozstrzygniętym bowiem niedawno naborze, obok rocznej 
transzy niemal 2,6 mln zł dofinansowania na dokończenie prze-
budowy ulic Dębowej, Ogrodowej, Sosnowej i Polnej w Miedźnie, 
gmina uzyskała realną promesę na kolejne pieniądze. Włodarz 
zgłosił w ubiegłym roku do konkursu jeszcze dwa projekty. Była 
to właśnie wspomniana inwestycja w Ostrowach nad Okszą oraz 
planowana przebudowa siedmiu gminnych szlaków w Borowej. 
Chodzi o ulice Główną, ks. A. Morawca, Wesołą, Nadrzeczną, So-
snową, Dębową i Brzozową.

- Oba mają bardzo dużą szansę, aby uzyskać dofinansowanie. 
Znalazły się na piątym i siódmym miejscu listy rezerwowej w skali 
województwa śląskiego pośród zadań gminnych rekomendowa-
nych do dofinansowania. To najwyżej ocenione wnioski pośród 
wszystkich zgłoszonych z powiatu kłobuckiego – mówi wójt Piotr 
Derejczyk. - Inwestycja w Borowej to zadanie wieloletnie, które-
go zakończenie zaplanowaliśmy na wrzesień 2026 roku. Zawnio-
skowaliśmy o dofinansowanie 50 proc. ogólnych kosztów, które 
oszacowaliśmy na niemal 9,5 mln zł. Jeżeli uzyskamy pieniądze na 
te dwa projekty, to rozwój naszej infrastruktury drogowej wspar-
ty zostanie kolejnymi ponad 5 mln zł z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg – podkreśla.

Na drogach w gminie Miedźno dzieje się więc sporo. Oprócz tego 
samorząd koordynuje prace budowlane na obiektach użyteczno-
ści publicznej. W Mokrej rozkręciła się na dobre termomoderni-
zacja tamtejszej szkoły. Tuż po świętach wielkanocnych podpisa-
na została także umowa z wykonawcą przebudowy budynku po 
zlikwidowanej placówce oświatowej w Izbiskach, gdzie powstanie 
nowoczesna świetlica wiejska na potrzeby sołectwa.
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NIE UDAŁO SIĘ UTRZYMAĆ STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI. 
JEST PODWYŻKA, ALE NIE DRASTYCZNA

Monika Wójcik, fot. Fotolia

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finan-
sowe zasoby urzędu gminy powiększą się o 1,9 mln zł. Środki 
zasilą rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kładki nad 
Wartą. Dodatkowe 2 mln zł posłużą przebudowie newralgiczne-
go skrzyżowania w Wancerzowie. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotne-
go wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczu-
plone przez trwającą pandemię koronowirusa. Pochodzące 
z budżetu państwa pieniądze należy wykorzystać na niezbędne 
lokalnie działania. 

W przypadku gminy Mstów będą to aż trzy zadania. 1,2 mln zł trafi 
na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, natomiast 700 
tys. zł pomoże zbudować kładkę pieszo-rowerową przez rzekę 
Wartę. Kolejne 2 mln zł z przyznanej puli pomoże przebudować 
niebezpieczne skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Sadową 
w Wancerzowie. Inwestorem będzie województwo śląskie, które 
całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowało na około 6 mln zł.

- Przebudowa skrzyżowania wiąże się z korektą geometrii, któ-
ra wpłynie na znaczną poprawę widoczności. Zapewni poprawę 
warunków ruchu, tym samym poprawę dostępności do głównych 
szlaków drogowych oraz zapewni lepszą infrastrukturę drogową 
łączącą miasta i aglomeracje regionu, jak Koniecpol i Częstocho-
wa, oraz komunikację międzyregionalną z województwem świę-
tokrzyskim - podkreślają pracownicy urzędu marszałkowskiego.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Na dachu strażnicy OSP w Mokrzeszy zamontowana została in-
stalacja fotowoltaiczna o mocy 3,78 kW.  Zadanie sfinansowane 
zostało w ramach funduszu sołeckiego.

Ta przyjazna środowisku naturalnemu inwestycja pozwoli pozy-
skiwać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Tym samym 
przełoży się to na zdecydowane zmniejszenie opłat za energię 
elektryczną, jaka potrzebna jest do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 

- Remiza w Mokrzeszy jest obiektem wielofunkcyjnym. Służy nie 
tylko naszym druhom, ale jest też miejscem zebrań sołeckich czy 
spotkań Koła Gospodyń Wiejskich „Iskierki” - wyjaśniają pracow-
nicy urzędu gminy. 

Realizacja objęła montaż dwunastu paneli fotowoltaicznych oraz 
specjalnego trójfazowego inwertera.

Monika Wójcik

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi zlokalizowane na terenie 
gminy wiaty przystankowe poddane zostały gruntownej dezyn-
fekcji.

Jak tłumaczą władze gminy chodzi nie tylko o estetykę, ale głów-
nie o profilaktykę związaną z bezpieczeństwem mieszkańców 
w świetle trwającej epidemii koronawirusa.  

- Podobnie, jak w ubiegłym roku, dezynfekcja objęła łączną po-
wierzchnię liczącą ponad 1,3 tys. m² - wyjaśnia wójt Tomasz Gę-
siarz.

Monika Wójcik

Biegnący wzdłuż Warty teren rekreacyjny na wysokości Skały 
Miłości i Góry Szwejcera został, podobnie jak i w ubiegłym roku, 
gruntownie oczyszczony. 

Sprzątanie odbyło się w ramach przygotowania do sezonu wio-
senno-letniego. Jak podkreślają urzędnicy, dzięki wykonanym 
pracom wyeksponowano istotną dla wizerunku lokalnego samo-
rządu przestrzeń.

- Jest to ważny element promocji gminy i samego Mstowa. Szcze-
gólnie dla osób, które przejeżdżają biegnącą obok drogą woje-
wódzką, jak również i odwiedzających teren gminy turystów - 
mówią pracownicy miejscowego urzędu.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Wraz z początkiem kolejnego miesiąca w życie wejdą nowe staw-
ki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Mstów. Dotychczasowych nie udało się już dłużej utrzy-
mać. To nie tylko wynik ciągle rosnących kosztów gospodarki 
odpadami w skali całego kraju, ale również znaczącego wzrostu 
produkcji śmieci przez samych mieszkańców samorządu.

Mstowski urząd kilka tygodni temu rozstrzygnął przetarg na od-
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. O ile za usługę 
świadczoną w poprzednim roku gmina musiała zapłacić 1,6 mln 
zł, to obecnie wyszło już prawie 2,5 mln zł. Za każdą tonę odebra-
nych odpadów 829 zł. 

Taki poziom ceny wynika przede wszystkim z ilości wytworzo-
nych w ubiegłym roku przez mieszkańców śmieci – ponad trzy 
tysiące ton. Niemal o tysiąc ton więcej niż w roku 2019. Istotną 
składową mającą wpływ na cenę zaproponowaną przez firmę 
wywozową jest także gwałtowny wzrost opłaty marszałkowskiej, 
którą uiszczają firmy za składowanie odpadów na wysypiskach. 
Ta w ciągu kilku lat wzrosła o 263 proc. Ponadto o przeszło 60 
proc. wzrosły ceny energii, a o kolejne 12,5 proc. płaca minimalna.

Cały system gospodarki odpadami na terenie mstowskiego sa-
morządu poddano w ostatnim czasie skrupulatnej analizie. Wójt 
Tomasz Gęsiarz zreferował go również podczas sesji 12 kwietnia. 
Dla wszystkich stało się jasne, że przy takim tonażu i cenie zapro-
ponowanej przez firmę odbierającą odpady, obowiązujących od 
2019 roku stawek raczej nie uda się utrzymać.

Te, pomimo szalejącego w 2020 roku wzrostu cen za odbiór śmie-
ci niemal we wszystkich samorządach w kraju, w Mstowie były 
wyjątkowo niskie. W regionie opłaty poszybowały także znacząco 
w górę. W Rędzinach i Olsztynie do 29 zł, w Dąbrowie Zielonej – 
do 28 zł, w Mykanowie wynoszą 25 zł, w Janowie i Konopiskach – 
23 zł, w Kłomnicach – 22 zł, a w Przyrowie wzrosły do 21 zł. 

W Mstowie podwyżki nie było. Mieszkańcy płacili 16 zł w przy-
padku selektywnej zbiórki oraz 32 zł w przypadku osób, które nie 

zdecydowały się na segregację. Od początku tego roku zaczęła 
ponadto obowiązywać ulga za kompostowanie bioodpadów.

– Są w życiu radnego takie chwile, że trzeba podejmować trud-
ne decyzje. Jest to uchwała, która zawsze wzbudza emocje wśród 
mieszkańców, bo bezpośrednio wiąże się z obowiązkiem wnosze-
nia opłat do gminy, co uszczupla budżety domowe. Sami jesteśmy 
mieszkańcami gminy i nam także bardzo zależy, by ta stawka była 
jak najniższa, bo każdy z nas również te opłaty ponosi – podkre-
ślał wójt Tomasz Gęsiarz w wystąpieniu na sesji. – O ile na stawkę 
opłaty za wodę i ścieki mamy bezpośredni wpływ i są one zdecy-
dowanie najniższe w regionie częstochowskim, o tyle w przypad-
ku stawek za odpady bezpośredniego wpływu, jak zresztą wszyst-
kie gminy w kraju, niestety nie mamy. Bazujemy na ofertach firm 
odbierających odpady, a następnie musimy dostosować te kwoty 
do stawek dla mieszkańców. Zgodnie z przepisami system musi 
się bilansować, jako gmina nie możemy ani dokładać, ani na tym 
zarabiać – dodawał.

Radni wykazali duże zrozumienie dla przedstawionych przez 
włodarza argumentów. Finalnie stawka podstawowa wzrośnie 
o 6 zł. Do 23 zł od każdego mieszkańca nieruchomości przy se-
lektywnej zbiórce i dwukrotność tej opłaty, gdy tej segregacji nie 
ma. Ponadto, jeżeli zadeklaruje się samodzielne zagospodarowa-
nie odpadów zielonych w przydomowym kompostowniku, będzie 
można liczyć na 2 zł ulgi.

Wójt Gęsiarz liczy ponadto, że w bieżącym roku produkcja śmieci 
spadnie, przynajmniej do poziomu z roku 2015, kiedy to odebrano 
od mieszkańców dwa i pół tysiąca ton. Zmniejszenie tonażu od-
dawanych przez mieszkańców odpadów ma na dłuższy czas usta-
bilizować stawkę finalnej opłaty, którą wszyscy ponoszą. Przyczy-
nić ma się do tego właśnie zmniejszenie produkcji bioodpadów 
oraz solidarność we wnoszeniu opłaty.

Jak podkreślił włodarz na sesji, opłata została skalkulowana przy 
założeniu, że uiszcza ją 95 proc. mieszkańców, a 40 proc. kom-
postuje strumień odpadów zielonych. Urzędnicy mają ten aspekt 
dokładnie kontrolować. W przypadku stwierdzonych nieprawi-
dłowości ulga będzie cofnięta minimum na pół roku.
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TO PONOWNIE NAJLEPSZA BIBLIOTEKA W POWIECIE URZĘDNICY PRZYPOMINAJĄ
O SEGREGACJI ODPADÓW

INWESTUJĄ W LAMPY NAPĘDZANE 
ENERGIĄ SŁONECZNĄ

GMINA MA PROBLEM Z DZIKAMI. JEST APEL DO MIESZKAŃCÓW
Z PROŚBĄ O WSPÓŁPRACĘ

Monika Wójcik, fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej

Monika Wójcik

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej po raz kolejny z rzę-
du okazała się najlepszą tego typu instytucją w powiecie czę-
stochowskim. 

W przygotowywanym co roku przez Bibliotekę Śląską rankingu, 
placówka z Poczesnej znów została doceniona za wysoki poziom 
świadczonych usług. Kierowana przez dyrektor Iwonę Skorupę 
biblioteka zajęła pierwsze miejsce spośród swoich odpowiedni-
ków z terenu pozostałych piętnastu gmin powiatu.

Podczas przygotowywanego zestawienia oceniano między inny-
mi wielkość i stan księgozbioru, zakup nowości wydawniczych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd ma obowiązek 
osiągnąć wymagany poziom recyklingu. W przypadku, gdy nie 
zostanie to spełnione na gminę nakładana jest kara administra-
cyjna. W konsekwencji przekłada się to na wyższą opłatę, której 
koszty muszą ponieść później wszyscy mieszkańcy.

- W związku z obowiązkiem przestrzegania przez nas wszyst-
kich selektywnego zbierania odpadów komunalnych, apeluję do 
mieszkańców o stosowanie się do zasad prawidłowej segregacji 
- powtarza jak mantrę wójt Krzysztof Ujma. - Gmina stara się 
utrzymywać porządek organizując wywóz odpadów wielkoga-
barytowych, które często zalegają przy boksach śmietnikowych 
lecz bez współpracy gminy i mieszkańców nie uda się zachować 
należytego porządku - dodaje.

Pod koniec kwietnia przeprowadzona została wizja stanu boksów 
śmietnikowych, jakie znajdują się na terenie gminy w zabudowie 
wielolokalowej. Na plus należy zaliczyć fakt, iż poprawił się po-
rządek w samych boksach. Niestety zdarzają się jeszcze przypad-
ki porzucania śmieci obok miejsc, które są do tego przeznaczone.

- Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby nie zostawiać odpadów 
przed boksami. W środku znajdują się pojemniki, które do tego 
służą. Takie działanie może zaszkodzić nam wszystkim. Dla od-
miany, konsekwentne stosowanie się do zasad segregacji odpa-
dów i dbanie o zachowanie porządku oraz czystości sprawi, że 
zabudowa wielolokalowa w naszej gminie może stać się wzorem 
dla innych społeczności - podkreśla Krzysztof Ujma.

POZIMOWA KONTROLA PLACÓW ZABAW
Monika Wójcik

Jak co roku, na zlecenie urzędu gminy, specjaliści z zewnętrznej 
firmy dokonują przeglądu infrastruktury zabawowej, jaka znaj-
duje się na terenie samorządu. 

Po sprawdzeniu urządzeń wszelkie uwagi lądują na biurku miej-
scowych urzędników. Ci z kolei, w razie konieczności, zlecają 
usunięcie powstałych usterek. Jak tłumaczą, wszystko po to, by 
najmłodszym mieszkańcom gminy zapewnić pełnię bezpieczeń-
stwa podczas ich eksploatacji.

- Wstępnie ustalono, że kontrole i przygotowanie placów zabaw 
do sezonu zostaną zakończone do połowy maja - informuje Aneta 
Nawrot z urzędu gminy.

Gmina intensyfikuje również działania związane z pracami po-
rządkowymi. Myte są wiaty przystankowe, siłownie zewnętrzne 
czy inne elementy małej architektury.

Monika Wójcik

Władze gminy Poczesna rozwijają system solarnego oświetlenia 
na terenie samorządu. W ostatnim czasie zamontowanych zo-
stało dziewięć urządzeń w dwóch miejscowościach. Nie wyklu-
czone, że wkrótce pojawią się kolejne.

W połowie marca pierwsze tego typu oświetlenie zostało zamon-
towane w Brzezinach Kolonii. Stanęły tam dwie lampy o zasila-
niu fotowoltaicznym, które pilotażowo chciano przetestować. 
Miejscowi fachowcy obserwowali działanie i przydatność takiego 
rozwiązania w lokalnych warunkach. Opinie w zakresie wprowa-
dzanych innowacji mogli wyrazić również mieszkańcy.

I jak się okazało, system świetnie się sprawdził. Urzędnicy poszli 
więc za ciosem. Siedem kolejnych lamp stanęło niedawno w Kor-
winowie, na ulicy Zaniwie i przy Złotej.

Zasada działania lamp solarnych jest bardzo prosta. W ciągu dnia 
będące częścią całej aparatury panele fotowoltaiczne zbierają 
energię słoneczną, którą przetwarzają i magazynują w akumula-
torze. Po zmroku zgromadzona energia jest uwalniana.

- Oświetlenie w powyższej technologii zdało egzamin i spełniło 
swoją funkcję. Zasilane energią słoneczną w ciągu dnia lampy do-
skonale oświetlają drogę po zapadnięciu zmierzchu. To nie tylko 
ekonomiczna, ale również bardzo ekologiczna technologia – pod-
kreśla Aneta Nawrot z urzędu gminy w Poczesnej.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Do miejscowych urzędników napływa co raz więcej zgłoszeń, 
w których dominuje kwestia szkód, jakie wyrządzają dziki. Jak 
wspólnie podkreślają przedstawiciele działających w okolicy kół 
łowieckich oraz pracownicy urzędu gminy, tego problemu nie 
rozwiąże się bez zaangażowania całej lokalnej społeczności.

W opinii osób zaangażowanych w działalność kół łowieckich, 
chcąc jeszcze kilka lata temu zobaczyć dzika trzeba się było spo-
ro natrudzić. W zasadzie bez pomocy leśniczych lub łowczych nie 
było to możliwe, bowiem wiązało się to z nocnymi wędrówkami 
po lesie, albo podejściem do ich legowisk w ciągu dnia.

Dziki, choć jeszcze do niedawna preferowały nocny tryb życia, 
przeszły na dzienny, a co za tym idzie można je spotkać nie tylko 
w lesie, na leśnych polanach, w sąsiadujących z lasami miejsco-
wościach, ale także w miastach czy na ulicach większych aglome-
racji. I to o każdej porze dnia. 

Co jest tego przyczyną? Przede wszystkim wzrost populacji tego 
gatunku spowodowany między innymi brakiem ciężkich i długich 
zim, podczas których najsłabsze osobniki ginęły. Przyczyny nale-
ży upatrywać także w zmianach w rolnictwie i wynikającej z tego 
tendencji do zwiększania upraw kukurydzy. Z drugiej strony, dziki 
to inteligentne zwierzęta. 

- Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w pobliżu ludzkich do-
mostw znajdą wiele pożywienia - tłumaczą specjaliści z dwóch 
działających na terenie gminy kół łowieckich, którzy wspólnie 
z urzędnikami wystosowali apel do mieszkańców. 

Proszą w nim właścicieli, dzierżawców i posiadaczy gruntów rol-
nych o systematyczne wykaszanie traw i niszczenie chwastów 
w obrębie swoich nieruchomości. Jak przekonują pozwoli to 
stworzyć dogodne warunki myśliwym do zmniejszenia populacji 
tych zwierząt. 

- Nieużytki zajmują znaczną część gruntów rolnych. Wiele lat 
niekoszone, porastają krzewami i drzewami, które stają się alter-
natywnym względem lasów miejscem całorocznego bytowania 

czy choćby współpracę z miejscowym samorządem. O ile w ubie-
głym roku informacja o zajętej pozycji w rankingu ogłaszana była 
podczas konferencji prasowej, o tyle w bieżącym - ze względu 
na obostrzenia sanitarne - jego organizatorzy ograniczyli się do 
prezentacji wyników za pomocą poczty elektronicznej.

– Informacja o ponownym przyznaniu naszej bibliotece pierw-
szego miejsca bardzo nas cieszy. To wspaniała motywacja do dal-
szej pracy – reaguje entuzjastycznie Iwona Skorupa, dyrektor bi-
blioteki w Poczesnej. - Ten sukces możliwy był przede wszystkim 
dzięki naszym czytelnikom, zakupom nowości bibliotecznych, 
jakie dokonaliśmy przy wsparciu Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa oraz doskonałej współpracy z urzędem gminy - 
podkreśla.

dzików. Mimo wysiłków podejmowanych przez koła łowieckie, 
pola uprawne rozrzucone między nieużytkami są systematycznie 
niszczone przez dzikie zwierzęta. Ponadto porośnięte wysokimi 
trawami i dzikimi krzewami nieużytki utrudniają myśliwym po-
lowanie ze względu, na znacznie ograniczoną widoczność. Śmia-
łość dzików wynika między z tego, że są one wręcz dokarmiane 
przez ludzi i mają często łatwy dostęp do odpadów. To sprawia, 
że coraz mniej boją się człowieka i śmielej podchodzą do zabudo-
wań - tłumaczą.

Urzędnicy podkreślają, że problem wcale nie jest łatwy do roz-
wiązania. Sprawę utrudniają między innymi zawiłości prawne. 

- Dzik formalnie jest własnością Skarbu Państwa. To oznacza, że 
gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego ma ograniczone 
możliwości działania - informuje Aneta Nawrot z urzędu gminy.

Co w takim razie robić, gdy zauważy się w okolicy te zwierzęta? 
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby do nich nie pod-
chodzić, nie krzyczeć, nie wykonywać żadnych gwałtownych ru-
chów. Najlepiej w miarę możliwości powoli oddalić się w innym 
kierunku. Należy też powiadomić koła łowieckie. Zgodnie z pra-
wem tylko one mają możliwość, aby odpowiednio zareagować.
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Monika Wójcik, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Chętni, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie „Ekologicz-
na Zagroda 2021”, swój udział mogą zgłaszać w urzędzie gminy 
do końca maja. Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe 
o wartości 15 tys. zł.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenów wiejskich 
powiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad 
dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów 
produkcji rolnej metodami ekologicznymi, a także popularyzo-
wanie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii 
w zakresie ochrony środowiska.

Zagroda jest istotną częścią gospodarstwa rolnego. Jest miejscem 
życia, pracy i wypoczynku. W zagrodzie będącej wizytówką go-
spodarstwa można najlepiej ocenić realizację celów szczegóło-
wych konkursu takich jak zachowanie wartości środowiska, jego 
bioróżnorodności czy ochronę krajobrazu.

Organizowane co roku przedsięwzięcie jest celowym działaniem 
edukacyjnym, zmierzającym do poprawy warunków życia miesz-
kańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiej-
skie, poprawy konkurencyjności tychże terenów, stanu środowi-
ska oraz aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

- Każde z sołectw może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy 
zagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja w siedzibie 
Urzędu Gminy Przyrów - zachęca wójt Robert Nowak.

Ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa, zarówno na etapie 
gminnym, jak i powiatowym można zapoznać się w regulaminie, 
który dostępny jest na stronie urzędu. Organizatorem wydarze-
nia jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

W Przyrowie ruszyła kolejna runda naboru wniosków dla tych 
wszystkich mieszkańców, którzy chcą się pozbyć szkodliwego 
azbestu ze swojej nieruchomości.

Wójt Robert Nowak zadanie chce zrealizować przy wsparciu 
środków zewnętrznych pochodzących z funduszów ochrony śro-
dowiska. Pozyskanie tych pieniędzy jest jednym z warunków, od 
którego uzależniono realizację przedsięwzięcia.

– Zadanie będzie obejmować koszty pakowania, odbioru, trans-
portu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Nie będzie na-
tomiast obejmować demontażu pokryć azbestowych oraz zakupu 
i montażu nowych pokryć dachowych. Wnioski można składać 

w terminie do 7 maja – informują miejscowi urzędnicy.

Aby zakwalifikować się do grona osób, które zostaną objęte wpar-
ciem, przy składaniu wniosku należy pamiętać o załączeniu ko-
lorowego zdjęcia zgromadzonego na działce azbestu wraz z opi-
sem zawierającym dokładny adres oraz szczegółową informację 
o typie wyrobów i ocenę stanu ich bezpiecznego użytkowania. 
W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości, by usu-
nąć wyroby z groźnego minerału, potrzebne będą zgody wszyst-
kich na wykonanie niezbędnych prac.

Druki dokumentów są dostępne na stronie internetowej lub 
w siedzibie urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod nume-
rem telefonu 34 3554 120 wew. 40 lub wysyłając pytania na adres: 
srodowisko@przyrow.pl.

Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim druhnom i druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Przyrów

serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą
i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Drodzy Strażacy przyjmijcie najszczersze wyrazy szacunku i uznania
dla Waszej odpowiedzialnej służby – codziennej gotowości do ratowania życia,

zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienia pomocy potrzebującym.
Wasze zaangażowanie i poświęcenie sprawia, że rodzime OSP

cieszą się niesłabnącym zaufaniem społeczeństwa.

Jednocześnie życzę niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości
bliskich, licznych sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

Niech podejmowane inicjatywy przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją
do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Robert Nowak

Wójt Gminy Przyrów
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TOMASZ GĘSIARZ:

MUSIMY DBAĆ O WALORY PRZYRODNICZE. 
TO NASZE DZIEDZICTWO
Z wójtem gminy Mstów rozmawiamy o funkcjonowaniu systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, a także o inwestycjach i dzia-
łaniach proekologicznych, które realizowane są na terenie juraj-
skiego samorządu.

Panie wójcie, z początkiem roku musieliście się zmierzyć z ko-
lejnym przetargiem na wywóz odpadów komunalnych. Ceny, 
które zaproponowały firmy, były znacznie większe niż przed 
rokiem. Skutkowało to podniesieniem stawek opłat dla miesz-
kańców.

Było to uwarunkowane tak naprawdę tymi samymi okolicznościa-
mi, z którymi mierzą się wszystkie gminy w kraju – koniecznością 
dostosowania stawki opłaty dla mieszkańców do ceny, którą uzy-
skaliśmy w przetargu od firmy odbierającej odpady. W związku 
z tym, że gminę zamieszkuje około jedenastu tysięcy osób, opłata 
została wyliczona tak, by bilansowała koszty, które musimy po-
nieść. Niestety, z roku na rok wzrasta ilość śmieci, rosną też kosz-
ty gospodarki odpadami. W związku z tym automatycznie prze-
kłada się to na oferty od firm, które odbierają odpady i oczywiście 
w konsekwencji na wysokość opłaty od mieszkańca. Samorząd na 
tym absolutnie nie zarabia, nie może też dokładać do systemu. 

Jest pan członkiem zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powia-
tów, gdzie z pewnością wielokrotnie pochylacie się nad tą pro-
blematyką. Jakie koncepcje i pomysły się pojawiają w toku dys-
kusji, za którymi lobbujecie później już na szczeblu rządowym?

Temat odpadów pojawiał się wielokrotnie. Wszyscy obserwowa-
liśmy przecież rosnące składowe systemu gospodarki odpadami. 
Mam tu na myśli przede wszystkim wzrost płac, ceny energii, 
paliwa czy opłaty marszałkowskiej i zdawaliśmy sobie sprawę, 
że przełoży się to na wyższe oferty firm odbierających odpady. 
Sygnalizowaliśmy w formie stanowisk i wystąpień do Minister-
stwa Klimatu i Środowiska, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, 
by podzielić te koszty, które w tym momencie praktycznie w stu 
procentach ponosi samorząd i mieszkańcy, również na producen-
tów śmieci, którzy wprowadzają opakowania na rynek. Na przy-
kład na producentów jednorazowych opakowań spożywczych, 
folii, tektury itp. Rozszerzona odpowiedzialność producentów 
jest rozwiązaniem, które powinno zafunkcjonować w polskim 
prawie. Potrzebna jest zmiana przepisów i wiem, że ministerstwo 
coraz mocniej przychyla się ku takiemu rozwiązaniu. To kluczo-
wy aspekt, który może przyczynić się do ustabilizowania systemu 
gospodarki odpadami w samorządach.

Na terenie gminy Mstów ta „produkcja” śmieci przez mieszkań-
ców wzrosła drastycznie w minionym roku, prawie o 30 proc., 
do poziomu niespotykanego do tej pory. Zapewne gruntownie 
tę kwestię przeanalizowaliście. Co może być przyczyną takiego 
stanu rzeczy? 

Z ogólnopolskich analiz wynika, że w całym kraju rośnie „produk-
cja” śmieci. Jako społeczeństwo, które się ciągle rozwija, cały czas 
„gonimy” Europę , „gonimy” Zachód. Jednym z przejawów tego 
rozwoju jest także wzrost konsumpcji. W skali gminy Mstów rocz-
na średnia odpadów z minionych kilku lat oscylowała w okolicach 
2,3 tysiąca ton. W zeszłym roku mieliśmy ponad trzy tysiące ton. 
Wzrost był więc drastyczny. W mojej ocenie wynikało to ze spe-
cyficznego roku covid’owego. Ludzie przebywali na kwarantan-
nie, mieli więc więcej czasu na gospodarskie porządki domostw 
czy podwórek, więc sporo więcej tych starych śmieci oddali. 

W przyjętej uchwale o stawkach opłaty za śmieci pojawia się 
również upust dla tych, którzy własnym sumptem zagospoda-
rują strumień odpadów zielonych w przydomowych kompo-
stownikach.

Ulga za kompostowanie w gminie Mstów to 2 zł mniej od miesz-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

kańca. Życzylibyśmy sobie, by osoby, które zadeklarowały nam 
kompostowanie, faktycznie się z tego wywiązywały. To odpowie-
dzialność zbiorowa, społeczna. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, że 
ktoś deklaruje kompostowanie, a de facto oszukuje pozostałych 
mieszkańców, nie wywiązując się ze swojego zobowiązania. Za-
kładam, że nasi mieszkańcy podejdą do sprawy poważnie i tych 
śmieci w ogólnym rozrachunku będzie dużo mniej, bo to przecież 
główne założenie tej ulgi. A jak będzie mniej śmieci, to wtedy au-
tomatycznie też będziemy płacić mniej.

Niedawno, z okazji Światowego Dnia Ziemi, odbyło się na tere-
nie gminy „sprzątanie świata” w ramach przedsięwzięcia za-
inicjowanego przez częstochowskich policjantów oraz aktorów 
teatru. Objął pan patronat nad tym wydarzeniem. Uzbieraliście 
kilkadziesiąt worków śmieci, które zalegały na malowniczych 
terenach Jury.

Tak, zawsze bardzo chętnie angażujemy się we wszelkiego ro-
dzaju akcje ekologiczne. Nie chodzi tylko o ten namacalny walor 
w postaci oczyszczenia otaczającego nas środowiska, ale przede 
wszystkim jest to niezmiernie ważne działanie edukacyjne. Pomi-
mo, i to muszę stwierdzić z nieukrywaną przykrością, wielu akcji 
informacyjnych o tym, jak ważna jest dbałość o stan otaczającej 
nas natury, w kwestii podnoszenia świadomości społecznej jest 
jeszcze wiele do zrobienia. Przecież obecnie praktycznie wszyst-
kie śmieci może odebrać gmina. Niezrozumiałe jest, dlaczego 
lądują one w lasach czy przy drogach. To głupota, ale takie zda-

rzenia ciągle występują. Pocieszające, że w poszczególnych miej-
scowościach powstają grupy inicjatywne, które za cel obierają 
sobie dbanie o estetykę przestrzeni. Wspieramy ich w tych dzia-
łaniach. Chcę po raz kolejny zaapelować, że nie warto śmiecić. 
Bądźmy odpowiedzialni, bo mamy piękną gminę, z Parkiem Kra-
jobrazowym Orlich Gniazd i obszarami Natura 2000. O te walory 
przyrodnicze i krajoznawcze musimy dbać. To nasze dziedzictwo, 
ale i przyszłość. 

Panie wójcie, wszyscy stoimy u progu transformacji energe-
tycznej. Właściwie proces ten już się rozpoczął. Nierozerwalnie 
związany jest z adaptacją do zmian klimatycznych. Jakie inicja-
tywy proekologiczne w tym kierunku podejmuje gmina?

Od wielu już lat inwestujemy w ekologię. Wspomnę chociażby 
o rozbudowie kanalizacji na terenie gminy, co chroni wody i gleby. 
Jednym z przejawów tego rozwoju jest realizowana obecnie roz-
budowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, niezbędna i niezwy-
kle potrzebna. To największe obecnie zadanie, na które wydamy 
ponad 10 mln zł. Transformacja energetyczna na terenie naszej 
gminy przybiera postać inwestycji w niskoemisyjne rozwiązania, 
w odnawialne źródła energii. Takimi przedsięwzięciami są między 
innymi kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energo-
oszczędne lampy czy termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej, właśnie z wykorzystaniem OZE. Zakończone już 
inwestycje w szkołach w Małusach Wielkich, Mstowie czy trwa-
jące obecnie w placówkach w Zawadzie i za chwilę w Krasicach 
są tego najlepszym przykładem. Dbamy pod tym względem także 
o remizy strażackie. Ukończyliśmy właśnie kolejną termomoder-
nizację, tym razem strażnicy OSP w Zawadzie, a na budynku OSP 
w Mokrzeszy zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne. Te trafi-
ły także na rozbudowywany budynek naszego ośrodka zdrowia 
w Mstowie. Tych inwestycji proekologicznych jest dużo i jest to 
kierunek, w którym w naszej gminie chcemy dążyć.

Z jakich źródeł pozyskujecie na te zadania pieniądze? Tak dużej 
skali zadań nie da się sfinansować wyłącznie z wypracowanych 
środków budżetowych.

Tak. Oczywiście bez wsparcia zewnętrznego nie byłoby to moż-
liwe. Podstawowym źródłem są fundusze europejskie. Wspiera-
my się także programami krajowymi, które wdrażają Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska czy Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z pomocą tych 
instytucji finansujemy właśnie wspomnianą rozbudowę oczysz-
czalni ścieków w Jaskrowie. Zresztą ze środków Funduszu korzy-
stamy cały czas, poczynając od mniejszych zadań jak tworzenie 
zielonych pracowni w naszych szkołach, usuwania azbestu z te-
renu gminy czy doposażenie w niezbędny sprzęt jednostki OSP, 
po duże przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak budowa kanaliza-
cji, termomodernizacje czy dofinansowania zakupu nowych sa-
mochodów dla straży pożarnych.

Jednym z priorytetowych wyzwań w skali kraju jest dbałość 
o czyste powietrze. Na terenie gminy przyjęliście program do-
płat do wymiany kopciuchów. Jak to funkcjonuje? Czy miesz-
kańcy chętnie modernizują stare źródła ciepła?

Muszę przyznać, że zainteresowanie jest bardzo duże. To zapew-
ne wynik wzrostu społecznej świadomości w zakresie szkodliwo-
ści smogu, ale i również obowiązku dostosowania się do wymo-
gów prawnych. W województwie śląskim używający najstarszych 
pieców muszą je do końca tego roku wymienić. Wdrożenie wielo-
letniego programu dopłat dla mieszkańców ma wspomagać w re-
alizacji tego właśnie obowiązku. To był nasz priorytet i spotkało 
się to z bardzo pozytywnym przyjęciem. Tego oczekiwali miesz-
kańcy. Wkrótce ruszy kolejny nabór, który, mam nadzieję, także 
będzie się cieszył dużym powodzeniem. 

Dziękuję za rozmowę.
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WYSTARTOWAŁA DRUGA EDYCJA 
PROGRAMU „50 KW NA START”

W POŁOWIE ROKU MAJĄ RUSZYĆ 
KREDYTY ANTYSMOGOWE.
BANKI POMOGĄ TAKŻE
POZYSKAĆ DOTACJE

ROZSTRZYGNIĘTO SIÓDMĄ EDYCJĘ KONKURSU „ZIELONA PRACOWNIA’2021”

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

29 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie wniosków 
w drugiej edycji programu dedykowanego dla mikro, małych 
i średnich firm. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje 
i pożyczki na fotowoltaikę.

Dla zainteresowanych zabudową mikroinstalacji fotowoltaicznej 
Fundusz przeznaczy 10 mln zł. Nabór potrwa do końca czerwca 
lub do wyczerpania alokacji środków. Z uwagi na ten fakt, będzie 
odbywał się w trzech rundach – pierwsza potrwa do 30 kwietnia, 
druga od 1 do 31 maja, a trzecia od 1 do 30 czerwca.

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskie-
go mogą się ubiegać o dofinansowanie na zabudowę instalacji 
o mocy do 50 kW. W przypadku wyczerpania alokacji w danej 

rundzie kolejna runda naboru już się nie odbędzie – informuje 
Mirosław Cichy z biura prasowego instytucji.

Z zarezerwowanej puli 10 mln zł w formie dotacji rozdysponowa-
nych będzie 1 mln zł. Kolejne 9 mln zł przewidziano na niskoopro-
centowane pożyczki dla podmiotów gospodarczych. W 2020 roku 
firmy sektora MŚP złożyły dwadzieścia sześć wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania ponad 3,5 mln zł. 

– Ubiegłoroczna edycja pilotażowego programu potwierdziła, że 
zainteresowanie zabudową instalacji fotowoltaicznej produkują-
cej prąd na własne potrzeby jest wśród małych firm duże. Stąd 
podjęliśmy decyzję o jego kontynuacji – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Szczegóły programu „50 kW na start” dostępne są na stronie 
WFOŚiGW w Katowicach.

Piotr Biernacki

W tym roku w województwie śląskim powstanie sześćdziesiąt 
jeden nowych zielonych pracowni dzięki dofinansowaniu z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Pula dotacji została zwiększona do ponad 2,3 
mln zł.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły sto trzydzieści trzy 
wnioski od organów prowadzących placówki oświatowe na te-
renie województwa. Wśród nadesłanych wniosków, pięćdziesiąt 
z nich zostało nagrodzonych finansowo już we wcześniejszym 
konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021”. Łącznie dofinanso-
wanie przyznano dla sześćdziesięciu jeden najlepszych koncepcji.

- Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. 

Poziom nadsyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I wła-
śnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną 
pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 mln 
zł do ponad 2,3 mln zł. Do tej pory przeznaczyliśmy ponad 13,4 
mln zł na utworzenie prawie trzystu siedemdziesięciu zielonych 
pracowni w województwie śląskim – wyjaśnia Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pra-
cowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycz-
nych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę pomysł na 
zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funk-
cjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, 
różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu 
oraz zasadność ich zakupu.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Siedem działających na krajowym rynku banków podpisało 
umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, które zakładają szeroką współpracę w dalszym 
wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”. Ścieżka bankowa, 
oparta na kooperacji banków z wojewódzkimi funduszami, ma 
zacząć działać w połowie tego roku.

Skuteczniejszej walce z niską emisją mają pomóc kredyty an-
tysmogowe, które udzielane będą przez instytucje finansowe. 
Wraz z wnioskiem o kredyt na inwestycje ekologiczne inwestorzy 
będą mogli złożyć jednocześnie wniosek o dotację w obsługiwa-
nym przez fundusze wojewódzkie programie „Czyste Powietrze”. 
Wnioskodawca załatwi zatem wszystko w jednym „okienku” ban-
kowym. To odpowiednio przeszkoleni pracownicy banków pomo-
gą dopełnić niezbędnych formalności, prześlą dokumentację do 
funduszów, a udzielona z programu dotacja pomniejszy następnie 
zobowiązanie kredytowe.

– Zwiększamy dostępność. Współpraca z bankami poszerza nasze 
kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych 
źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. To 
ważny krok dla setek tysięcy polskich gospodarstw domowych – 
podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka na kon-
ferencji prasowej.

Łączny budżet, w ramach którego banki będą przekazywać do 
wojewódzkich funduszów wnioski o dotację z przeznaczeniem na 
częściową spłatę kapitału kredytów to na razie 1,5 mld zł. Jako 
pierwsze zdecydowały się wprowadzić takie rozwiązania Alior 
Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank 
Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Cre-
dit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki 
Spółdzielcze SGB. Dysponują one łącznie ponad 3,5 tys. placówek 
w całym kraju. Wkrótce mają do nich dołączyć kolejne instytucje.

– Udzielenie przez banki pierwszych kredytów z dotacją plano-
wane jest w połowie tego roku. Do tego niezbędne jest zakoń-
czenie trwających jeszcze prac nad systemami IT, przeszkolenie 
doradców bankowych oraz uruchomienie Ekologicznego Fun-
duszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego 
zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwaran-
cyjny udzielanych przez banki „zielonych” kredytów w programie 
– wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Dołączenie banków do programu będzie ułatwieniem w sięganiu 
po wsparcie dla wielu zainteresowanych. To odpowiedź na ocze-
kiwanie o produkt łączący dotację, dostępną w ramach programu 
„Czyste Powietrze”, z finansowaniem inwestycji z kredytu ban-
kowego. Ponadto, jak podkreślono, dzięki gwarancjom BGK do-
stępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki będą 
mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji, 
chociażby przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych 
zabezpieczeń.

– Włączenie banków do finansowania przedsięwzięć w ramach 
programu „Czyste Powietrze” oznacza przede wszystkim za-
gęszczenie sieci placówek, w których wnioskodawcy uzyskają 
informację i pomoc w złożeniu wniosku o dotację. Korzystne wa-
runki kredytowania oraz możliwość oferowania kredytu z dota-
cją w tysiącach placówek bankowych i u partnerów handlowych 
banków, pozwoli na większą dostępność wsparcia dla Polaków, 
poszukujących środków finansowych na antysmogowe inwesty-
cje – zaznacza prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pie-
traszkiewicz.
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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


