
TOMASZ BEDNAREK: FINANSUJEMY 
CAŁE SPEKTRUM ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach rozmawiamy o problemach ochro-
ny  środowiska  w  województwie  śląskim  oraz  ofercie  finansowej 
instytucji, która wspiera proekologiczne inicjatywy.

Panie prezesie, ubiegły rok był rekordowy dla instytucji, któ-
rą pan kieruje, pod względem udzielonego dofinansowania na 
działania proekologiczne. Ponad 1 mld zł rozdysponowanych 
środków w skali województwa robi wrażenie.

Chcemy, aby każdego roku jak najwięcej inwestycji proekologicz- Ciąg dalszy na stronie 2
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nych zostało zrealizowanych czy też rozpoczętych. To jest wła-
śnie nasze zadanie, nasz cel, aby wspierać finansowo te zadania, 
które wpływają na jakość i poprawę stanu środowiska. Faktycznie, 
ubiegły rok historycznie przyniósł najwyższe dofinansowania, bo 
udało się po raz pierwszy przekroczyć 1 mld zł we wszystkich 
formach wsparcia, które realizujemy. Co ważne, w tym miliardzie 
około 800 mln zł to są środki przeznaczone na poprawę jakości 
powietrza, na ochronę atmosfery. W zdecydowanej większości są 
to zatem środki, które są wydatkowane na walkę ze smogiem. To 
pokazuje, że ten priorytet jest w tej chwili dla nas najważniejszy, 
żeby jak najszybciej poprawić jakość powietrza i zlikwidować zja-
wisko smogu. Stąd tak duże środki kierujemy właśnie na ten cel.
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TOMASZ BEDNAREK: FINANSUJEMY CAŁE SPEKTRUM ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Jak zapowiada się obecny rok? Z pewnością po tych pierwszych 
miesiącach można wysnuć już jakieś prognozy?

Będziemy się oczywiście starać, żeby tych inwestycji było jak naj-
więcej, by ten rok był nie gorszy od poprzedniego. Myślę, że do-
brym symptomem początku roku jest zainteresowanie chociażby 
programem „Czyste Powietrze”. Jeżeli spojrzymy na dane rok do 
roku, to w tym widzimy znaczne zwiększenie zainteresowania. Ta 
dynamika pokazuje, że porównując pierwszy kwartał roku ubie-
głego do tożsamego okresu roku bieżącego, mamy złożonych 
trzykrotnie więcej wniosków. Tylko od stycznia do końca marca 
2021 roku złożonych zostało ponad sześć i pół tysiąca wniosków. 
To pokazuje, że mieszkańcy naszego województwa coraz bar-
dziej chcą inwestować w nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, 
chcą termomodernizować swoje domy. To cieszy, bo pokazuje, że 
w tym roku wydamy na program „Czyste Powietrze” jeszcze wię-
cej środków niż w roku ubiegłym. Czy łącznie na wszystkie pro-
gramy to będzie miliard? Na razie za wcześnie, by o tym mówić.

Nawiązując do tego co pan właśnie powiedział, to można stwier-
dzić, że pandemia nie miała wpływu na działalność Funduszu 
pomimo wielu ograniczeń i obostrzeń, które przecież obowią-
zywały i cały czas w jakiejś formie trzeba się do nich stosować 
w dostępie do administracji publicznej.

Nie ukrywam, że z początkiem ubiegłego roku, wraz z nadejściem 
pandemii, obawialiśmy się czy inwestycje nie staną i czy bene-
ficjenci, samorządy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz 
przedsiębiorcy nie wstrzymają inwestycji. Na szczęście okazało 
się, że nic takiego nie wystąpiło, że zadania są kontynuowane 
oraz że podejmowane są nowe.

W realizację programu „Czyste Powietrze” włączyły się niedaw-
no również banki. Jakich efektów współpracy z tymi instytucja-
mi spodziewa się Fundusz?

Podpisaliśmy porozumienia z bankami, one jeszcze nie uruchomi-
ły naborów. Ten proces wdrażania banków w tej chwili się jeszcze 
toczy. Myślę, że to bardzo ważny element domykający system fi-
nansowania w ramach programu. Do tej pory w „Czystym Powie-
trzu” tego brakowało. Osoby chcące zrobić większą inwestycję 
lub nie posiadające środków na wkład własny, do tej pory musiały 
korzystać ze stricte komercyjnej oferty banków i uzupełnić wkład 
własny tego rodzaju kredytem czy pożyczką. Wprowadzając ban-
ki do programu powodujemy, że będzie możliwość łatwiejszego, 
swobodnego skorzystania z połączonego finansowania. Z jednej 
strony środkami dotacyjnymi, a z drugiej uzupełnione finansowa-
niem kredytowym. Dzięki temu porozumieniu będzie to można 
zrobić jednym wnioskiem złożonym w banku. To duże ułatwienie 
i uproszczenie, bo bank zajmie się za beneficjenta całą procedurą 
pozyskania dofinansowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach jest jednym z liderów w skali kraju w zakre-
sie współpracy z gminami przy wdrażaniu programu „Czyste 
Powietrze”. Ile tych umów na ten moment jest i jak przebiega 
współpraca z samorządami?

W ostatnim czasie dzięki inicjatywie Ministra Klimatu, dzięki 
wprowadzeniu pakietu zachęt dla gmin, które na utworzenie, 
prowadzenie i promocję punktu programu „Czyste Powietrze” 

otrzymują gratyfikację finansową, zainteresowanie porozumie-
niami obopólnej współpracy znacząco wzrosło. W ciągu ostatnich 
miesięcy akces zgłosiło pięćdziesiąt sześć gmin. Łącznie z tymi, 
które już z nami współpracują, będzie już ponad sto trzydzieści 
gmin na sto sześćdziesiąt siedem w całym województwie śląskim. 
To bardzo duża liczba, ale mam nadzieję, że i pozostałe samorzą-
dy także w najbliższym czasie się zgłoszą. Takie skrócenie ścieżki 
dostępu dla mieszkańców na pozyskanie środków z programu to 
dla nich realna pomoc. To jest najważniejsze, by mieszkańcy na 
terenie gminy, w której mieszkają, mogli uzyskać informację oraz 
pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku. To gmina będzie nam 
ten wniosek przekazywać do rozpatrywania. Dziękuję tym gmi-
nom, które już się zgłosiły i zachęcam gorąco pozostałe. 

Panie prezesie, w połowie roku ma ruszyć kolejna edycja pro-
gramu „Mój Prąd”, w którym można uzyskać do 5 tys. zł na in-
stalacje fotowoltaiczne. Szykują się spore zmiany. Na czym one 
mają polegać?

Akurat ten program samodzielnie prowadzi Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzkie fundu-
sze go nie realizują. Nie da się jednak ukryć, że zainteresowanie 
pierwszą edycją, gdzie dofinansowanie otrzymało około dwieście 
tysięcy osób było bardzo duże. Zmiany, które ogłosił NFOŚiGW 
dotyczą uzupełnienia programu o nowe elementy, jak ładowarki 
elektryczne, być może magazyny energii. Myślę, że i tegoroczna 
edycja będzie się cieszyć dużą uwagą. Dodam tylko, że „Mój Prąd” 
został zintegrowany z programem „Czyste Powietrze”, także ci, 
którzy zamierzają realizować montaż instalacji fotowoltaicznej 
i równocześnie wymianę źródła ciepła nie muszą składać dwóch 
odrębnych wniosków do programów. W ramach „Czystego Po-
wietrza” dofinansowania na instalację fotowoltaiczną także mogą 
otrzymać.

Katowicki Fundusz za to samodzielnie realizuje program „50kW 
na Start” przewidujący dofinansowania na zakup i montaż foto-
woltaiki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W tym 
roku mamy drugą odsłonę tego działania. Jakie jest zaintereso-
wanie podmiotów gospodarczych tą ofertą?

Tak, to nasz regionalny program zakupu i montażu instalacji fo-
towoltaicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór 
niedawno wystartował, ale już sporo wniosków spłynęło. Myślę, 
że alokacja, którą założyliśmy w tym roku, będzie wystarczająca.

Niedawno Fundusz uruchomił pilotażowy program wsparcia dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ochotnicze straże po-
żarne Fundusz dotuje od dawna i to w bardzo szerokim zakresie. 
Skąd pomysł, by wspierać również strażacki narybek?

Strażacy ochotnicy, z którymi spotykamy się z okazji realizo-
wanych różnych inwestycji i zadań, bardzo często wskazywa-
li taką potrzebę, by oprócz samochodów i sprzętu inwestować 
też w młodzież i drużyny pożarnicze. One są przyszłością tych 
ochotniczych straży pożarnych. Ponadto jestem przekonany, że 
z tej młodzieży będą wykuwały się kadry również Państwowej 
Straży Pożarnej. I stąd wyjście właśnie naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom ochotników, by dzieci i młodzież miały możliwość 
przygotowywania się do służby, ale również, by podnosić świa-
domość i kształcenie w zakresie edukacji ekologicznej. Przezna-
czyliśmy na ten cel 200 tys. zł. Z płynących sygnałów wiem, że 
zainteresowanie jest ogromne.

Jakie jeszcze, obok wspomnianych wyżej, zadania obecnie 
wspiera WFOŚiGW w Katowicach?

Kontynuujemy działania związane z termomodernizacją budyn-
ków wielorodzinnych. To także ważne. Bardzo duże środki mamy 
zarezerwowane na ten cel z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, działanie 1.7. Obecnie trwa ostatni konkurs 
w tej perspektywie unijnej, więc zachęcam wszystkie samorzą-
dy, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe do składania wnio-
sków, bo to ostatnia szansa na tak duże środki na termomoder-
nizacje i poprawę także jakości powietrza, gdyż dedykowane są 
one również walce z niską emisją. Ale oczywiście, choć to obecnie 
priorytetowe, nie zamykamy się w obrębie tego zagadnienia. Fi-
nansujemy całe ich spektrum, jak zadania związane z gospodar-
ką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, ochroną przyrody 
i bioróżnorodności, w tym ochroną gatunków czy parków za-
bytkowych, jak i ochroną wód i gleby. Pojawiają się nowe zadania 
związane z problemem zmian klimatycznych, jak program „Moja 
Woda” kierowany do wszystkich mieszkańców celem zagospoda-
rowania wód opadowych. W tym roku go kontynuujemy. To ko-
lejne 100 mln zł w skali kraju, które jest do dyspozycji. Jesteśmy 
w stanie kompleksowo odpowiedzieć i dofinansować praktycznie 
wszystkie projekty i zadania, które służą ochronie i poprawie ja-
kości naszego środowiska naturalnego.

Dziękuję za rozmowę.

PODWÓJNY GAZ WE WRĘCZYCY I KRZEPICACH

Monika Wójcik

- Nie reagujesz, więc akceptujesz - przekonują policjanci z te-
renu powiatu kłobuckiego. W miniony piątek, dzięki przytom-
nej reakcji świadków, mundurowym udało się wyeliminować 
z dalszej jazdy dwóch nietrzeźwych kierowców. Obaj nie mieli 
uprawnień, za to każdy był pijany w sztok.

Pierwszy z kierowców poruszał się po gminie Krzepice. Tamtej-
si funkcjonariusze błyskawicznie zareagowali kiedy telefonujący 
świadek przekazał informację, iż za kółkiem volkswagena może 
poruszać się osoba będąca pod wpływem alkoholu. Gdy zatrzy-
mali opisany w zgłoszeniu pojazd okazało się, że 57-latek zgro-
madził w organizmie prawie dwa i pół promila alkoholu. Pojazdem 
kierował pomimo braku prawa jazdy.

Odpowiednim dokumentem uprawniającym do prowadzenia po-
jazdów mechanicznych nie mógł się również poszczycić 40-letni 
mężczyzna, którego kłobucka drogówka zatrzymała we Wręczy-
cy Wielkiej. W tym przypadku również pomógł czujny świadek 
zdarzenia. Swoimi wątpliwościami co do trzeźwości prowadzą-
cego osobowego volkswagena podzielił się ze stróżami prawa. 
Ci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy, a w zasadzie jego braku. 
Alkomat pokazał jeden promil alkoholu w organizmie. Przy okazji 
wyszło, że samochód nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia.

- To kolejne przypadki łamania prawa przez kierowców. Pijani za 
kierownicą są skłonni do brawury, lekceważą przepisy drogowe 
i nie mają pełnej kontroli nad pojazdem. Nie lekceważmy sygna-
łów wskazujących, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. 
Nie bądźmy obojętni i reagujmy. Świadkom dziękujemy za podjęte 
działanie - podkreślają mundurowi.



WEŹ DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ 
STAREGO PIECA I OCIEPLENIE DOMU
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Monika Wójcik, fot. Freepik

Program „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jako-
ści powietrza w Polsce, daje możliwość otrzymania dotacji na 
wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację domu 
jednorodzinnego. Wysokość dotacji, jaką można uzyskać w pro-
gramie, zależna jest od zakresu realizowanej inwestycji oraz 
wysokości dochodów.

Program przewidziany jest dla właścicieli albo współwłaścicie-
li jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodręb-
nioną księgą wieczystą. Należy przy tym pamiętać, iż dotacja nie 
obejmuje domów będących w trakcie budowy. Ile dofinansowania 
można pozyskać i na co je przeznaczyć?

- Dotacja może wynosić do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania i 37 tys. zł dla podwyższonego - wyjaśnia Piotr 
Strzelczyk z częstochowskiej firmy Kopernik Energia. - Pienią-
dze można przeznaczyć na dofinansowanie wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Z tych środków moż-
na również sfinansować przeprowadzenia niezbędnych prac ter-
momodernizacyjnych budynku - dodaje.

Podstawowy cel programu to likwidacja starych pieców tzw. kop-
ciuchów oraz innych nieefektywnych źródeł ogrzewania. Za po-
zyskaną dotację można sfinansować choćby zakup pompy ciepła, 
ogrzewania elektrycznego lub kotła na gaz, ekogroszek lub pel-
let. Można również zainwestować w nową instalację centralnego 
ogrzewania czy kolektory słoneczne, jak i kompleksowo postawić 
na montaż instalacji fotowoltaicznej. 

- Dla naszych klientów przeprowadzamy weryfikację możliwości 
otrzymania dofinansowania, a także pomagamy w przygotowaniu 
wniosku oraz dokumentów rozliczeniowych - zapewnia ekspert 
z Kopernik Energia.

PROWADZIŁ POMIMO ZAKAZU
Monika Wójcik

Trzy lata pozbawienia wolności grożą 42-latkowi, który kiero-
wał pomimo ciążącego na nim dożywotniego zakazu poruszania 
się pojazdami mechanicznymi.

Do zdarzenia doszło w Rębielicach Szlacheckich kiedy kłobucka 
drogówka zatrzymała do rutynowej kontroli kierowcę osobowego 
opla. To wówczas okazało się, że siedzący za kierownicą 42-let-
ni mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Ponadto jego samochód nie był dopuszczony do 
ruchu, nie posiadał badań technicznych. 

Mieszkańcowi gminy Lipie za popełnione przestępstwo grozi te-
raz do trzech lat pozbawienia wolności.
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Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck, tel. 34 317 22 31

e-mail: zsnr1klobuck@op.pl, www.zsnr1-klobuck.edu.pl

Zespół Szkół w Krzepicach
ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice, tel. 34 317 50 21

e-mail: sekretariat@lo.krzepice.pl, www.lo.krzepice.pl

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
ul. 3 Maja 33, 42-200 Kłobuck, tel. 34 317 22 68

e-mail: zskckdlugosz@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
ul. ks. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck, tel. 34 317 26 52

e-mail: zskosinski@cyberia.pl

WYBIERZ NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ W REGIONIE - POWIAT KŁOBUCKI ZAPRASZA

LIPIE

NIELEGALNY HAZARD W GMINIE POPÓW
Monika Wójcik

Policjanci, którzy na co dzień zajmują się walką z przestępczo-
ścią gospodarczą, skontrolowali jeden z lokali w Zawadach. Jak 
się okazało, na miejscu prowadzony był nielegalny proceder.

Po tym, jak kłobuccy funkcjonariusze uzyskali informację, iż 
w miejscowości Zawady w gminie Popów działa nielegalny punkt 
gier hazardowych, udali się na miejsce. Podczas kontroli obiektu 
okazało się, że pod wskazanym adresem faktycznie stało sześć 
maszyn go gier. 

- Zgodnie z ustawą o grach hazardowych na prowadzenie takich 
gier wymagana jest koncesja, której właściciel nie posiadał - in-
formuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy częstochowskiej delega-
tury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy zabezpieczyli 
wspomniane urządzenia.

POPÓW
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Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY 
POWIAT KŁOBUCKI MA OTRZYMAĆ 
1,7 MILIONA ZŁOTYCH
Monika Wójcik

Monika Wójcik

4 maja w Kłobucku odbył się briefing prasowy, podczas którego 
parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości przybliżyli dzienni-
karzom zasady podziału środków Krajowego Funduszu Odbudo-
wy, które Polsce przyznane zostały w ramach Funduszu Odbu-
dowy Unii Europejskiej. 

Do kwestii wykorzystania pieniędzy z KFP odniósł się Szymon 
Giżyński, częstochowski poseł i jednocześnie wiceminister rol-
nictwa oraz jego klubowy kolego senator Ryszard Majer. Z infor-
macji, jakie przekazali wspomniani politycy wynika, iż powiat kło-
bucki otrzyma blisko 1,7 mln zł.

- Pieniądze te przeznaczone zostaną na rozwój edukacji, rol-
nictwa, ekonomii, gospodarki, mieszkalnictwa, a także poprawę 
jakości środowiska. Co istotne, środki te będą wprowadzane po-
przez samorządy i pomogą w powrocie do normalności po pan-
demii – mówił wiceminister Szymon Giżyński. 

Jak podkreślali parlamentarzyści, pieniądze z Krajowego Planu 
Odbudowy to także szansa na poprawę warunków funkcjonowa-
nia służby zdrowia. 

- Każdy Polak powinien mieć możliwość leczenia w szpitalach 
o wysokich standardach medycznych i to chcemy zapewnić – do-
dawał senator Ryszard Majer.

ZATRZYMALI GO ZA PRZEKROCZENIE PRĘD-
KOŚCI. OKAZAŁO SIĘ, ŻE MIAŁ PONAD DWA 
PROMILE

UCIEKAŁ PRZED KONTROLĄ DROGOWĄ. OKAZAŁO SIĘ, ŻE BYŁ POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM
Monika Wójcik, fot. Fotolia

55-letni kierowca, jadąc przez Wręczycę Małą, przekroczył do-
zwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Podczas kontroli 
drogowej wyszło na jaw, że prowadził pod znacznym wpływem 
alkoholu. 

11 maja, krótko po godz. 15, przy ulicy Zamkowej we Wręczycy Małej 
policyjny patrol zatrzymał do kontroli siedzącego za kierownicą re-
nault mężczyznę. Powodem podjętej interwencji było przekroczenie 
przez kierowcę prędkości w obszarze zabudowanym. 

- Od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu. Podczas bada-
nia stanu trzeźwości okazało się, że miał on w organizmie ponad 
dwa promile. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu - re-
lacjonują funkcjonariusze biura prasowego Komendy Powiatowej 
Policji w Kłobucku.

Sprawą nietrzeźwego kierującego zajmą się kryminalni z komisa-
riatu we Wręczycy Wielkiej. 55-latek musi się liczyć teraz z po-
ważnymi konsekwencjami. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a nawet dwa lata 
kary pozbawienia wolności.

- Pijani za kierownicą są skłonni do brawury, lekceważą przepisy 
drogowe i nie mają pełnej kontroli nad pojazdem. Nie lekceważmy 
sygnałów wskazujących, że kierowca może być pod wpływem alko-
holu. Nie bądźmy obojętni i reagujmy - apelują kłobuccy mundurowi.
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Najpierw przekroczył dozwoloną prędkość we Wręczycy Wiel-
kiej, a później uciekał przed radiowozem. Policjanci dopadli go 
w Blachowni, gdy porzuciwszy samochód próbował zbiec na 
piechotę. Ma już do odsiadki rok więzienia. Teraz grozi mu ko-
lejne pięć lat za kratami.

12 maja w godzinach wieczornych w ciągu ulicy Śląskiej we Wrę-
czycy Wielkiej, patrol drogówki podjął próbę zatrzymania do kon-
troli pojazd, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość 
w obszarze zabudowanym.

Mężczyzna najpierw prawie zatrzymał auto, po czym gwałtownie 
przyspieszył i oddalił się w kierunku Blachowni. Chwilę później 

do policjantów, którzy ruszyli za nim w pościg, dołączył kolejny 
radiowóz. Kiedy mundurowi zablokowali dalszą drogę ucieczki 
kierującemu bmw, ten skręcił w dukt leśny. 

- Nie zważając na realne zagrożenie bezpieczeństwa, przejechał 
przez ulicę Sienkiewicza i kontynuował ucieczkę drogą leśną. Ja-
dąc z nadmierną prędkością gubił elementy karoserii samochodu. 
Kiedy dotarł do nasypu torów kolejowych, przez który nie było już 
przejazdu, porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Został 
zatrzymany i obezwładniony przez wręczyckich mundurowych - 
informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy policji.

Gdy funkcjonariusze sprawdzili jego personalia w bazie danych 
okazało się, że zatrzymany to 36-letni mieszkaniec powiatu lu-
blinieckiego poszukiwany listem gończym. Jak się okazało, męż-
czyzna nie zjawił się w zakładzie karnym, gdzie ma odbyć karę 

jednego roku pozbawienia wolności. Oprócz szeregu wykroczeń 
w trakcie swojej ucieczki przed policją odpowie również za to, 
że nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Czy ten klasyfikowany 
jest jako przestępstwo, za które grozi kara nawet do pięciu lat 
więzienia.

WRĘCZYCA WIELKA

WRĘCZYCA WIELKA
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NA OBWODNICĘ PRZYJDZIE POCZEKAĆ DOBRYCH KILKA LAT

ZAPLANOWALI DEPOPULACJĘ W GMINIE. NA CELOWNIKU 
GŁÓWNIE CHRABĄSZCZE

MOPS MA NOWĄ SIEDZIBĘ

Monika Wójcik, fot. Freepik

Monika Wójcik, fot. Freepik

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 
umowę na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Blachowni 
i Herbów w ciągu drogi krajowej nr 46. 

Minie sporo czasu zanim inwestycja zostanie zrealizowana. GDD-
KiA szacuje, że realizacja umowy potrwa ponad trzy lata. Za dwa 
i pół roku powinna powstać dokumentacja projektowa wraz z po-
trzebnymi decyzjami administracyjnymi. 

Natomiast pozostałe siedem miesięcy przewidziano na wyłonie-
nie wykonawcy robót budowlanych. Dopiero wówczas analizo-
wane będą cztery warianty, które odpowiedzą na pytanie którędy 
poprowadzona zostanie obwodnica? 

Jak relacjonuje na swym blogu radny Marek Kułakowski, jedna 
z propozycji zakłada budowę drogi od Herbów do autostrady A1 
z prawej strony DK46. Jak twierdzi samorządowiec, powołując się 
na informacje zasłyszane w katowickiej DGKiA, ma ona jednak 
szansę powstać nie szybciej niż za sześć, siedem lat.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ka-
towicach zlecił przeprowadzenie zabiegów ograniczania liczeb-
ności chrabąszczy i larw osnui gwiaździstej. 

Według pracowników katowickiego WIORiN-u, realizacja całego 
przedsięwzięcia była niezbędna ze względu na potrzebę utrzy-
mania stabilności i funkcjonowania ekosystemów leśnych stwa-
rzanych przez chrabąszcze oraz osnuję gwiaździstą. 

- Na podstawie empirycznie uzyskanych danych podjęto decy-
zję o przeprowadzeniu zabiegów ograniczających liczebności ich 
populacji z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu 
lotniczej aparatury atomizerowej - tłumaczą urzędnicy tej insty-
tucji.

Ograniczanie nadmiernej liczebności chrabąszczy zrealizowano 
na terenie liczącym dwadzieścia cztery hektary, do którego nale-
żą również lasy mieszczące się w obrębie gminy.  

Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabie-
gowych zostali powiadomieni o terminie i sposobie wykonania 
zabiegów z właściwym wyprzedzeniem w formie ogłoszeń wy-
wieszonych w miejscach publicznych. Z kolei powierzchnie prze-
widziane do oprysku oznaczone zostały tablicami ostrzegawczy-
mi - przekonuje Inspektorat.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Interesanci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachow-
ni, by załatwić swoje sprawy będą musieli udać się pod nowy 
adres instytucji. 

Nowa placówka funkcjonuje od 7 maja i mieści się w budynku przy 
ulicy Miodowej. Jak informuje biuro prasowe urzędu miejskiego, 
jest on doskonale znany mieszkańcom gminy. Od lat mieści się 
tam Zarząd Mieniem Komunalnym.

- Wszystkie informacje dotyczące pomocy społecznej moż-
na uzyskać w nowej siedzibie bądź pod numerem telefonu 
34 327 18 05 - informują urzędnicy.

FUNDUSZ DOFINANSUJE 
TERMOMODERNIZACJĘ 
BLOKÓW W ŁOJKACH

Monika Wójcik, fot. Shutterstock

Aż 760 tys. zł przekaże Wojewódzki Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomoderniza-
cję gminnych budynków. 

Kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną dwa budynki 
przy ulicy Długiej w Łojkach. Finansowany ze środków WFOŚi-
GW projekt ma na celu wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych i przyczyniać się do likwidacji niskiej 
emisji w obiektach mieszczących się na terenie województwa ślą-
skiego. 

Całość zadania oszacowano na 980 tys. zł. Kwota przyznanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach dofinansowania sięga 760 tys. zł. Resztę 
dołoży ze swojego budżetu gmina.
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SUKCES RODZIMYCH ADEPTÓW TAEKWONDO. PRZYWIEŹLI CZTERY 
MEDALE

POWIATOWY TURNIEJ W WARCABY TYM 
RAZEM W FORMULE ONLINE

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku 

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Od 14 do 16 maja w Bystrzycy Kłodzkiej odbywały się XXX Mi-
strzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Taekwondo. 
Podczas zawodów nie zabrakło zawodników rodzimego KS Wo-
jownik, którzy wrócili ze złotym, srebrnym i dwoma brązowymi 
medalami.

W najważniejszej w tych kategoriach wiekowych imprezie ta-
ekwondo w kraju udział wzięło ponad dwustu zawodników 
z czterdziestu dziewięciu klubów z Polski. Podczas jubileuszowej 
odsłony turnieju, klub z Kłobucka reprezentowała siedmiooso-
bowa ekipa wojowników z trenerem Arturem Osuchowskim na 
czele. 

6 maja uczestnicy XVII Powiatowego Turnieju Warcabowego 
otrzymali medale i dyplomy za udział w wydarzeniu, które ze 
względów sanitarnych w tym roku musiało odbyć się w prze-
strzeni internetowej. Patronat nad zawodami objął burmistrz 
Kłobucka. 

Uroczyste wręczenie trofeów miało miejsce w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku. W spotkaniu udział 
wzięli burmistrz Jerzy Zakrzewski, sekretarz gminy Sylwia Piąt-
kowska oraz reprezentanci poszczególnych placówek oświato-
wych z terenu powiatu wraz z opiekunami.

W turnieju, który podzielono na cztery kategorie, pierwsze miej-
sca w każdej z nich przypadły odpowiednio Nikodemowi Doro-
żyńskiemu ze szkoły w Kulejach, Adamowi Pasternakowi z Węglo-
wic, Mai Bujak z Panek i Kamilowi Janikowi ze szkoły podstawowej 
w Borze Zajacińskim.

ZABRAŁ KLUCZYKI PIJANEMU KIEROWCY
Monika Wójcik

W Łobodnie doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kie-
rowcy osobowego opla. Człowiek, który zainteresował się pi-
jakiem za kółkiem, najpierw zabrał mu kluczyki, a następnie 
powiadomił policję. Zatrzymany 39-latek miał w organizmie 
ponad trzy promile alkoholu.

13 maja we wczesnych godzinach popołudniowych, przy ulicy 
Sienkiewicza w Łobodnie, przypadkowy świadek uniemożliwił 
dalszą jazdę siedzącego za kierownicą opla mężczyzny. 

- Zareagował po tym, jak widział dziwny styl jazdy i uszkodzone 
koła srebrnego opla - informują funkcjonariusze z biura prasowe-
go Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

Roztropny obywatel zabrał kluczyki kierującemu, który był pod 
wyraźnym działaniem alkoholu i  zaalarmował policję. Mundurowi 
z patrolu, który pojawił się na miejscu, sprawdzili stan trzeźwości 
kierowcy. Okazało się, że 39-letni mężczyzna miał w organizmie 
ponad trzy promile alkoholu. 

- Nieodpowiedzialnemu mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, 
a jego sprawą zajmują się teraz kłobuccy śledczy. O jego dal-
szym losie zadecyduje prokurator i sąd. Mężczyźnie grozi wysoka 
grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
a nawet kara więzienia - dodają policjanci dziękując jednocześnie 
świadkowi zdarzenia za szybką i zdecydowaną reakcję.

Zawody rozegrane zostały w czterech formułach, między innymi 
w konkurencjach technicznych oraz walkach. Z grona podopiecz-
nych klubu prawdziwą niespodziankę sprawił Alex Tukaj, który 
wywalczył aż trzy medale - złoty w układach, srebrny za walkę 
młodzieżowców i brązowy w kategorii juniorów. Brązowy medal 
w walkach juniorek przypadł również Zofii Cichoń. Alicja Melka, 
Kornel Dubała i Jakub Gładysz w tej samej kategorii zajęli piąte 
miejsca. 

- Poza medalami i wysokimi lokatami zawodnicy klubu zdobyli 
czterdzieści cztery punkty ministerialnego systemu sportu mło-
dzieżowego, co dało dziewiąte miejsce w klasyfikacji punktowej 
na wcześniej wspomniane czterdzieści dziewięć klubów - infor-
mują pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

Organizatorem całego przedsięwzięcia był Polski Związek Ta-
ekwondo oraz Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwondo w By-
strzycy Kłodzkiej.
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TEATR DRATWA WRACA NA SCENĘ
Monika Wójcik

W czerwcu na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach 
ponownie pojawi się „Pchła Szachrajka”. Organizatorzy wyda-
rzenia planują jednego dnia dwa spektakle.

Jak przekonuje Dawid Chybalski, który zarówno przygotowuje 
wspomniane przedsięwzięcie, jak i w nim gra, „Pchała Szachrajka” 
to przedstawienie nie tylko dla najmłodszych. Oprócz niego na 
scenie będzie można zobaczyć Martę Gonerę, Oliwię Karczewską 
i Luka Viscio.

- Spektakl w 2018 roku był laureatem Łódzkiego Przeglądu Te-
atralnego „Łópta” - reklamuje i zachęca do wzięcia udziału 
w sztuce Chybalski. 

Wejściówki w cenie 10 zł można nabyć w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kłomnicach. W związku z ograniczeniami związanymi 
z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, w obiekcie będzie mogła prze-
bywać tylko połowa widzów. Stąd też organizatorzy zdecydowali się, 
by 20 czerwca zrealizować dwa przedstawienia. Pierwsze zaplano-
wano na godz. 16, kolejne natomiast na godz. 18.

DWOJE UCZNIÓW NA PODIUM
Monika Wójcik

Znamy wyniki ósmej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki 
w Języku Angielskim. 

Do konkursu, który zorganizowały Joanna Suliga oraz Agniesz-
ka Kloczkowska, dwie anglistki ze Szkoły Podstawowej w Kłom-
nicach, mogli zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych z klas 
siódmych i ósmych z terenu powiatu częstochowskiego oraz 
Częstochowy. 

Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, tegoroczna 
odsłona konkursu odbywała się w formule online. Jury po wy-
słuchaniu wokalistów wyłoniło czwórkę zwycięzców i przyznało 
jedno wyróżnienie.

Pierwsze miejsce zdobył Bartosz Bąk z podstawówki w Kłomni-
cach. Kolejne Klaudia Marchwińska z jednej z częstochowskich 
szkół. Trzecia lokata przypadła w udziale ex aequo Dorocie Stanisz 
z Kłomnic oraz Sandrze Harabas z placówki w Jamkach-Korzonku.

- Wyróżnienie otrzymała z kolei Natalia Froch ze szkoły w Niera-
dzie - informuje Joanna Suliga, nauczycielka języka angielskiego 
w kłomnickiej szkole.

GMINA TWORZY PUNKT KONSULTACYJNY. URZĘDNICY 
POMOGĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Wójt Piotr Juszczyk oraz Tomasz Bednarek, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach podpisali porozumienie o współpracy przy obsłu-
dze programu „Czyste Powietrze”. Gmina będzie mogła od teraz 
przyjmować i weryfikować wnioski o dofinansowania, co z pew-
nością ułatwi wielu mieszkańcom skorzystanie z oferowanego 
wsparcia.

„Czyste Powietrze” to najważniejsze w kraju działanie ukierunko-
wane na dofinansowywanie wymiany starych pieców opalanych 
paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, termomoderniza-
cje budynków jednorodzinnych, a poprzez sprzężenie z progra-
mem „Mój Prąd” także na inwestycje w odnawialne źródła energii. 
Wymiana kopciuchów ma znacząco ograniczyć emisję smogu do 
atmosfery, jego negatywnego oddziaływania na ludzkie zdrowie, 
a także pomóc efektywniej zarządzać energią.

Zainteresowanie tą formą pomocy w województwie śląskim jest 
największe w skali całego kraju. Katowicki Fundusz przyjął już 
niemal trzydzieści tysięcy wniosków, które opiewają na ponad 
400 mln zł. Jednym z elementów, który wpłynął na taki wynik, 
było niewątpliwie włączenie samorządów w realizację programu.

Ideą, która stała u podstawy zaproszenia gmin w cały proces była 
chęć ułatwienia dostępu potencjalnym wnioskodawcom do sko-
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rzystania z programu oraz usprawnienie procesu jego wdrażania. 
Na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej porozumień, mogą one przyjmo-
wać wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej wery-
fikacji.

W skali całego województwa usługi takie świadczyły do tej pory 
siedemdziesiąt dwie jednostki administracyjne. Wkrótce przy-
będzie kolejnych pięćdziesiąt sześć, w tym gmina Kłomnice. To 
między innymi efekt wprowadzonego z początkiem roku pakie-
tu zachęt finansowych na utworzenie punktu i jego promocję na 
swoim terenie. Pośród stu sześćdziesięciu siedmiu gmin w wo-
jewództwie śląskim, pomoc swoim mieszkańcom zaoferuje więc 
ponad sto trzydzieści.

– Bardzo się cieszymy, że podpisaliśmy to porozumienie, któ-
re umożliwi naszym mieszkańcom jeszcze szersze skorzystanie 
ze środków programu „Czyste Powietrze”. Likwidujemy barierę 
niedostępności dla części naszej społeczności. Mieszkańcy będą 
mogli uzyskać fachową pomoc i wiedzę blisko swojego miejsca 
zamieszkania. Uważam, że jest to niezwykle istotne – podkreśla 
wójt Piotr Juszczyk. – Liczę na to, że bardzo dobra współpraca 
z Funduszem przyniesie jeszcze większe zainteresowanie miesz-
kańców oferowanymi formami wsparcia. Mam nadzieję, że dzięki 
temu ekologiczne inwestycje jeszcze bardziej przyspieszą. Zyska-
ją na tym mieszkańcy, a poprzez to także nasze wspólne środowi-
sko życia – zaznacza włodarz gminy Kłomnice.



KLUB SENIORA W RZERZĘCZYCACH. 
TO JUŻ TRZECI W GMINIE
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Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

11 maja rozpoczął działalność kolejny na terenie lokalnego sa-
morządu klub seniora. Swoją siedzibę ma w strażnicy miejsco-
wej OSP w Rzerzęczycach, a jego prowadzenie finansowane jest 
ze środków urzędu gminy.

Do klubu mogą należeć osoby, które ukończyły sześćdziesiąty rok 
życia. Pieczę organizacyjną nad tym miejscem sprawuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, a wsparcia instruk-
torskiego w zakresie zajęć powierzono pracownikom Gminnego 
Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

- Do tej pory chęć uczestnictwa w klubie zdeklarowało około 
czterdziestu osób i nadal przybywają kolejne - cieszy się Paweł 
Leśniak, jeden z inicjatorów. W planach są zajęcia ruchowe i ta-
neczne, spotkania z dietetykiem, wyjazdy na basen czy wycieczki 
- dodaje. 

Na potrzeby całego przedsięwzięcia zaadoptowano i wyremon-
towano trzy pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu remizy. 
Placówkę udało się także solidnie wyposażyć. Na użytek seniorów 
zakupiono nowe meble, sprzęt AGD, urządzenia multimedialne, 
a także urządzenia do ćwiczeń fizycznych.

- Jest także schodołaz, który pozwala pokonać wejście po scho-
dach osobom niepełnosprawnym - informuje Leśniak.

Klub działa dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godz. od 
16 do 21.

JAKIE PLANY INWESTYCYJNE 
MA SAMORZĄD NA RESZTĘ 
TEGO ROKU?
Monika Wójcik

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stwo-
rzenie sieci wodociągowej w dwóch miejscowościach, a także 
przebudowa kilku dróg - to zadania, które urząd gminy zamie-
rza zrealizować w ciagu najbliższych miesięcy.

W ubiegłym roku miejscowe władze podpisały umowę na ter-
momodernizację trzech budynków użyteczności publicznej. 
Realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj zadanie obejmie 
swym zakresem Ośrodek Zdrowia w Kłomnicach, budynek Ze-
społu Gminnego nr 2 w Kłomnicach oraz Przychodnię Lekarską 
w Garnku. 

W pierwszej kolejności termomodernizacji poddana zostanie 
przychodnia. Na wykonanie tej inwestycji gmina pozyskała się-
gające 85 proc. dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego. Całkowity koszt to 1,45 mln zł.

W tym roku rozpoczęły się także prace przy budowie sieci wo-
dociągowej w Przybyłowie. Odcinek jaki planuje wykonać inwe-
stor sięgnie 2,2 kilometrów długości. Koszt robót ma się zamknąć 
w kwocie 299 tys. zł. W tym przypadku środki na to zadanie po-
chodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Na budowę sieci wodociągowej w tym roku mogą liczyć również 
mieszkańcy ulicy Ogrodowej w Witkowicach. Z kolei zamieszku-
jący ulicę Słoneczną w Rzerzęczycach doczekają się jej przebu-
dowy. Urzędnicy planują także przebudowę drogi na Hubach oraz 
budowę oświetlenia ulicznego w Kłomnicach i Rzerzęczycach.

- Złożony został wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi do 
gruntów rolnych w miejscowościach Rzeki Wielkie oraz Karcze-
wice. W przypadku otrzymania dotacji przebudowa dróg będzie 
kontynuacją rozpoczętej w roku 2020 przebudowy drogi w Rze-
kach. Środki na ten cel pozyskuje się tylko i wyłącznie na drogi, 
które w planie zagospodarowanie przestrzennego są przeznaczo-
ne jako tereny rolne, lub budownictwo zagrodowe - dodaje Mar-
lena Bąk, kierownik referatu inwestycji w urzędzie gminy.

SZKOŁA W SKRZYDLOWIE
BĘDZIE MIAŁA EKO-KLASĘ

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie wzbogaci swoją ofertę dy-
daktyczną. Wkrótce powstanie w niej eko-pracownia „Zielona 
Oaza”. Na jej stworzenie pozyskano niemal 40 tys. zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Placówka z terenu gminy Kłomnice znalazła się w gronie sześć-
dziesięciu jeden tegorocznych laureatów konkursu „Zielona Pra-
cownia”. Z terenu powiatu częstochowskiego środki trafią jeszcze 
tylko do podstawówki w Kamienicy Polskiej. 

Rywalizacja była ogromna. Organizowane przez katowicki Fun-
dusz przedsięwzięcie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
organów prowadzących szkoły. W tym roku zwycięzców wyło-
niono spośród stu trzydziestu trzech zgłoszeń z terenu całego 
województwa. Dostępną pulę dotacji zwiększono o 300 tys. zł, do 
ponad 2,3 mln zł.

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.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Od ubiegłego roku trwają prace przy zagospodarowaniu terenu 
leżącego przy ulicy Sądowej w Kłomnicach. Chodzi o tzw. „Pa-
sternik”. Zdewastowana przestrzeń w centrum miejscowości 
zmieni się wkrótce nie do poznania.

Na realizację tego zadania władze gminy pozyskały 85 proc. dofi-
nansowania. Całość inwestycji pochłonie w sumie 3,4 mln zł. W jej 

ramach wykonawca utwardzi plac kostką oraz płytami betono-
wymi o zróżnicowanej strukturze. Powstaną parkingi dla prawie 
czterdziestu pojazdów, chodniki i droga dojazdowa.

Projekt przewiduje między innymi budowę latarni wzdłuż ciągów 
pieszych, wykonanie altany o powierzchni 35 m², a także fontan-
ny wraz z iluminacją. Całość zwieńczy ogrodzenie z paneli z siatki 
stalowej oraz zainstalowanie monitoringu.

ZREKULTYWOWANY „PASTERNIK”ZREKULTYWOWANY „PASTERNIK”
ODMIENI OBLICZE CENTRUM KŁOMNICODMIENI OBLICZE CENTRUM KŁOMNIC



CZY UDA SIĘ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA BUDOWĘ
NOWEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA?

9W KONIECPOLU

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu

Burmistrz Ryszard Suliga zamierza złożyć wniosek do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i po-
walczyć w konkursie o dotację na budowę nowego przedszkola 
i żłobka w Koniecpolu. W tym celu odbyła się również nadzwy-
czajna sesja rady miejskiej, na której rajcy upoważnili włodarza 
do podjęcia niezbędnych działań w tym kierunku.

Budowa nowego przedszkola jest kolejnym wyzwaniem dla lokal-
nych władz. Głównie ze względu na wielkość planowanej inwe-
stycji. Szacunki mówią bowiem o wydatkach sięgających 10,6 mln 
zł.

Tak dużej inwestycji nie da się z oczywistych względów zreali-
zować w ciągu jednego roku. Długofalowy plan zakłada trzyletni 
proces inwestycyjny. Jego pierwszym etapem jest przygotowanie 
dokumentacji projektowej. Na to w tegorocznym budżecie za-
bezpieczono już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pozostałe koszty to 
jednak i tak prawie 10,5 mln zł. Skąd burmistrz zamierza wziąć na 
to pieniądze?

Pierwsza z okazji już się pojawiła. Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w programie 
„Puszczyk”, który dotuje energooszczędne, niskoemisyjne bu-

downictwo obiektów użyteczności publicznej. Między innymi te 
przeznaczone na cele oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, 
kultu religijnego czy pomocy społecznej. Dotacja może wynieść 
do 40 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Do tego możliwe 
jest wzięcie pożyczki na bardzo atrakcyjnych warunkach. Po re-
alizacji celów ekologicznych, tak jak ma być w tym przypadku, 
może być ona następnie w dużym stopniu umarzalna.

Włodarz chce więc z tego właśnie źródła pozyskać łącznie około 
4,2 mln zł. Resztę stanowiłby wkład własny samorządu. Montaż 
finansowy zakłada pokrycie go z wolnych środków oraz przyszłej 
emisji obligacji komunalnych.

- Konkurs, w którym chcemy wystartować, jest konkursem ogól-
nopolskim, otwartym dla wszystkich. Korzystamy z każdej możli-
wości, by otrzymać dofinansowanie, choć nie ukrywam, że może 
być to trudne. Wierzymy jednak, że nam się uda. Musimy próbo-
wać. Tak, jak w przypadku wielu wcześniejszych i zrealizowanych 
już zadań, na które pozyskaliśmy wiele milionów złotych – argu-
mentował Ryszard Suliga na sesji.

Jednym z warunków prawidłowego wniesienia wniosku o dofi-
nansowanie w programie „Puszczyk” jest właśnie uchwała rady 
miejskiej, upoważniająca burmistrza do podjęcia takich działań. 
Radni nie mieli wątpliwości, że ta inwestycja jest potrzebna i jed-
nogłośnie poparli wystosowaną inicjatywę.

WYKONAWCA DRÓG
W KONIECPOLU JUŻ
WYŁONIONY. ROZSTRZYGA 
SIĘ TEŻ PRZETARG NA
WODOCIĄGI
Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Wkrótce na terenie samorządu wystartują dwie ważne inwe-
stycje. Przebudowany będzie układ drogowy, w skład którego 
wchodzi pięć ulic w pobliżu miejscowego liceum. Umowa z wy-
konawcą tego zadania została podpisana 19 maja. Na rozstrzy-
gnięcie czeka jeszcze ostatni etap budowy wodociągów.

Drogi zmodernizuje firma Rafalin z Blachowni. To ten podmiot 
złożył najkorzystniejszą ofertę. Budowa niemal 1,7 kilometra 
jezdni ulic: Fredry, Boya-Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego 
i Norwida wycenione zostały na nieco ponad 2,5 mln zł.

To niemal 400 tys. zł mniej niż pula zarezerwowana na ten cel 
w lokalnym budżecie. Inwestycja ponadto otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 2,3 mln zł z trzeciej rundy Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, także finalnie wprost z kieszeni miesz-
kańców dołożona zostanie symboliczna kwota.

W ramach założonego zakresu wykonawca zrealizuje roboty 
przygotowawcze, w tym między innymi wytyczenie geodezyjne 
i korytowanie. Będzie musiał także usunąć kolizje z istniejącą sie-
cią wodociągową, jak i przebudować sieć elektroenergetyczną. 
Jezdnie zyskają odwodnienie, powstaną przy nich chodniki i zjaz-
dy na posesje mieszkańców. 

Swoistym novum jest budowa wyniesionych skrzyżowań. Pod-
wyższenie będzie miało wysokość dziesięciu centymetrów po-
nad jezdnię, co z pewnością przyczyni się do spowolnienia ruchu 
i podniesie znacznie bezpieczeństwo na krzyżujących się szla-
kach. Zadowoleni powinni być także cykliści. Zadanie przewiduje 
bowiem budowę 320 metrów szerokich na 2,5 metra ścieżek ro-
werowych. Po zakończeniu prac budowlanych firma uporządkuje 
jeszcze tereny zielone oraz zadba oczywiście o właściwe oznako-
wanie pionowe i poziome dróg.

Dwumilionowe wsparcie z tegoż samego rządowego programu 
przyznano także na dokończenie procesu budowy wodociągów 
na terenie gminy. Realizacja około osiemnastu kilometrów sieci 
rozwiąże na dobre ciągnący się od kilku lat problem w dostępie 
do bieżącej wody dla blisko pół tysiąca mieszkańców samego Ko-
niecpola i okolicznych sołectw. Łącznie dla około dwustu gospo-
darstw domowych.

Trzeci etap budowy infrastruktury obejmie Wąsosz, Kuźnicę Wą-
sowską, Łysaków i ulicę Zieloną w Łysinach. W Koniecpolu z kolei 
wodociągu brakuje jeszcze w ciągu ulic Przedmieście Przysieka, 
Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza 
oraz Kościuszki. To właśnie sieć w samym mieście ma być zre-
alizowana w pierwszym rzucie. Przetarg trwa, wykonawcy złożyli 
już oferty.

PODARUNEK OD WICEMINISTRA. STRAŻACY DOSTALI TORBĘ MEDYCZNĄ
Piotr Biernacki

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Koniecpol II wzboga-
cili się o profesjonalną torbę medyczną. Dar wręczył jednostce 
wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

Podarunek z pewnością przyda się w kryzysowych sytuacjach. 

Wtedy, kiedy trzeba będzie udzielać pierwszej pomocy medycz-
nej. Oby był oczywiście używany jak najmniejszą liczbę razy.

Przekazanie torby PSP R1 odbyło się podczas majowej sesji rady 
miejskiej. Gościł na niej również kolejny z częstochowskich par-
lamentarzystów – senator Ryszard Majer.

Z RZERZĘCZYC DO KUŹNICY GRODZISKIEJ. TEN SAMOCHÓD JESZCZE POSŁUŻY
Piotr Biernacki, fot. OSP Kuźnica Grodziska

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Grodziskiej 
zaparkowali w swoim garażu nowy nabytek. To samochód ra-
towniczo-gaśniczy, który lokalny samorząd odkupił z jednost-
ki w Rzerzęczycach, w gminie Kłomnice. Mimo, iż sprzęt jest 
używany, to znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym.

Zabudowany na podwoziu Star 244L samochód do kwietnia tego 
roku użytkowany był przez druhów z Rzerzęczyc. Tam przeszedł 
remont. Odświeżono powłokę lakierniczą i zregenerowano czę-
ści mechaniczne. Po zakupie auto sprowadził na teren gminy sam 
burmistrz Ryszard Suliga, który zasiadł za jego kierownicą, pod-
jeżdżając pod remizę w Kuźnicy Grodziskiej.

Oficjalne przekazanie odbyło się natomiast 3 maja w kościele pa-
rafialnym w Oblasach. Jak zawsze przy takich okazjach uroczy-
stości rozpoczęto mszą świętą, którą celebrował proboszcz ks. 
Stanisław Błaszczyk. W jej trakcie nie zabrakło okolicznościowych 
przemówień i podziękowań.

Po mszy zgromadzeni udali się na plac przed świątynią, gdzie po-
święcono nabytek. W tym ważnym dla miejscowości wydarzeniu 
uczestniczyły nie tylko władze gminy. Obecne były także liczne 
delegacje strażackie z pozostałych jednostek OSP - Koniecpol I, 
Koniecpol II, Łysiny, Okołowice i Stanisławice.



W KONOPISKACH10

18 maja swoją setną rocznicę urodzin obchodziła Lucyna Kosa-
kowska, mieszkanka Wygody. Był tort, lampka szampana i pa-
miątkowe zdjęcia.

Szanowną jubilatkę, w tym szczególnym dla niej dniu, odwiedził 
wójt Jerzy Żurek wraz z Katarzyną Borecką, kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego w Konopiskach. Pani Lucyna otrzymała od 
nich ozdobną ramkę z wygrawerowanymi życzeniami oraz bukiet 
kwiatów.

Serdeczności popłynęły także od przedstawicielek Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Wygodzie, premiera Mateusza Morawieckiego 
oraz Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

LUCYNA KOSAKOWSKA SKOŃCZYŁA STO LAT

W drugi majowy weekend na terenie zalewu w Konopiskach 
odbyła się I Runda Mistrzostw Polski modeli pływających FSR 
EHO. Wydarzenie stało się również dobrą okazją do prezenta-
cji grafiki, która będzie promować przyszłoroczne mistrzostwa 
świata.

W zawodach udział wzięło czterdziestu jeden zawodników z sied-
miu klubów oraz ci niezrzeszeni. 

- Łącznie startowano siedemdziesięcioma ośmioma modelami 
w trzynastu klasach podzielonych na grupy wiekowe i pojemno-
ści silników. Najmniejsze silniki mają pojemność 3,5 cm³, najwięk-
sze 35 cm³. Napęd stanowi paliwo metanolowe albo benzyna - 
wyjaśnia Zbigniew Skrzypiec, prezes FSR Polska.

Na zakończenie spotkania miała też miejsce uroczystość wręcze-
nia nagrody w konkursie na najlepszy projekt grafiki, jaka promo-

Monika Wójcik

PODCZAS ZAWODÓW ZAPREZENTOWANO PLAKAT MISTRZOSTW ŚWIATA

Konopiska gościć będą w czerwcu dwie interesujące imprezy. 
Pierwsza z nich to zaplanowane na 12 i 13 czerwca Indywidu-
alne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Szpadzie. 
Kolejna to II Dziecięcy Memoriał im. Ireny Szewińskiej, który 
odbędzie się 16 czerwca.

Jak przekonują pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Konopiskach, miejscowy samorząd aktywnie wspiera wszelkie 
działania promujące sport i rekreację przy jednoczesnej moder-
nizacji, a także rozbudowie posiadanej infrastruktury sportowej. 

W opinii urzędników, bazę sportową, jaką posiada gmina, można 
uznać za jedną z najlepszych w województwie śląskim. Najnow-
szym przykładem jest między innymi wybudowana sala gimna-
styczna w Aleksandrii, której oficjalne otwarcie także odbędzie 
się w czerwcu.

- Zachęcamy do aktywności budując i modernizując. Dbamy 
o przyszłe pokolenia proponując i gwarantując najlepsze z moż-
liwych warunków do uprawiania wielu sportowych dyscyplin - 
podkreśla Jerzy Żurek, wójt Konopisk.

Włodarz chce, by poprzez organizację wydarzeń pokroju Indywi-
dualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików w Szpa-
dzie czy Dziecięcego Memoriału im. Ireny Szewińskiej przybliżać 
dzieciom i młodzieży sport na najwyższym, mistrzowskim pozio-
mie. Oba wydarzenia będą rejestrowane oraz transmitowane na 
żywo.

Monika Wójcik

SZYKUJĄ SIĘ DWA
WYDARZENIA SPORTOWE
O OGÓLNOPOLSKIM ZASIĘGU

W corocznym plebiscycie dla najlepszych sportowców, trene-
rów i działaczy, uhonorowany został również wójt Konopisk. 

Organizatorem wydarzenia, które odbyło się pod koniec maja 
w Częstochowie, jest Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego w Częstochowie oraz tamtejszy magistrat. Jerzy Żurek 

Monika Wójcik

ŻUREK NAGRODZONY ZA WKŁAD W ROZWÓJ SPORTU I RUCHU OLIMPIJSKIEGO
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NIE ŻYJE BYŁY PROBOSZCZ PARAFII W RĘKSZOWICACH

W wieku 73 lat zmarł ks. prałat Stefan Jachimczak. Przed laty 
budowniczy rększowickiego kościoła i zarazem pierwszy pro-
boszcz tamtejszej parafii.

Jak wspomina na swoim blogu Marek Kułakowski, radny Blachow-
ni oraz częstochowski dziennikarz, w czasach PRL-u kapłan za-
słynął z przechytrzenia ówczesnych władz. Komuniści nie chcieli 
zgodzić się na budowę kościoła w Rększowicach. Duszpasterz 
kupił więc gospodarstwo rolne, by następnie wspólnie ze swoim 
ojcem i braćmi postawić budynek inwentarski. 

- Potem w jedną noc przy budynku wierni postawili krzyż i… do-

Monika Wójcik
konało się to na co władze komunistyczne nie chciały dać zgody 
- relacjonuje Kułakowski. - Ks. Jachimczak pod koniec lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku był również wikariuszem parafii św. 
Michała Archanioła w Blachowni. Święcenia kapłańskie przyjął 
w maju 1972 roku - dodaje.

Duchowny zmarł 18 maja na skutek ciężkiej choroby, z którą zma-
gał się od dłuższego czasu. Pogrzeb miał miejsce 21 maja. Nabo-
żeństwo żałobne, odbyło się w kościele pw. Św. Stanisława BM 
w Myszkowie, gdzie zmarły był niegdyś również proboszczem. 
Mszy przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław 
Depo, a ciało kapłana złożone zostało w grobie na cmentarzu pa-
rafialnym w Myszkowie.

wać będzie „Mistrzostwa Świata Modeli Pływających FSR Konopi-
ska 2022”. Najlepszą propozycją okazała się praca Nataszy Pacudy, 
uczennicy siódmej klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 
Jana Pawła II w Kopalni.

- Jako jednego z pomysłodawców konkursu poproszono mnie 
o opinię dotyczącą wyboru zwycięzcy. Jest to moja subiektywna 
ocena, choć pokrywała się w pełni z opiniami komisji konkurso-
wej - informuje Skrzypiec.

Jak podkreśla prezes, nagrodzona praca wyróżniała się na tle in-
nych zgłoszeń i od pierwszej chwili przyciągała wzrok. 

- O taki efekt właśnie chodziło. Praca jest namalowana własno-
ręcznie, jest kolorowa, radosna, wesoła jak sport, który promuje 
i święto jakim będą mistrzostwa w Konopiskach. Jeszcze raz gra-
tuluję zwyciężczyni i już dziś zapraszam wszystkich na przyszło-
roczne, międzynarodowe zawody - dodaje prezes.

otrzymał dyplom oraz statuetkę za wkład w rozwój sportu i ruchu 
olimpijskiego w regionie częstochowskim. 

To nie jedyny mieszkaniec gminy, którego doceniła kapituła. Lau-
reatem w kategorii „Sport bez barier” został Wojciech Lamch, 
zawodnik paraolimpijskiej dyscypliny Boccia, a także Waldemar 
Trószyński, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ru-
chowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”.
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RUSZA BUDOWA OZE. AUDYTORZY ODWIEDZĄ 
DOMOSTWA, BY ZROBIĆ PROJEKTY INSTALACJI

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA. 
DELEGACJE ZŁOŻYŁY KWIATY 
PRZY MIEJSCACH PAMIĘCI

Lokalne władze, działacze organizacji pozarządowych, miejsco-
wi strażacy oraz mieszkańcy nie zapomnieli o obchodach 230. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podobnie jak przed rokiem uroczystości miały skromny, ofi-
cjalny charakter. W cieniu epidemii ograniczono się do uroczy-
stego nabożeństwa w intencji ojczyzny. Mszę koncelebrował 
ks. kanonik Henryk Młynarczyk, proboszcz miejscowej parafii oraz 
ks. Dariusz Miler.

Członkowie Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kultural-
nego złożyli wiązankę kwiatów przed pomnikiem Walentego 
Zwierkowskiego, współtwórcy polskiej flagi narodowej. Delegacje 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy nie zapomniały 
natomiast o przypadającym 4 maja wspomnieniu św. Floriana.

- Uczczono także pamięć poległych w obronie ojczyzny. Przed-
stawiciele władz samorządowych w osobach wójta Krzysztofa 
Molendy, sekretarza Henryka Nowaka oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Lelów Władysława Jaworskiego złożyli wiązankę 
przy tablicy upamiętniającej ofiary barbarzyństwa hitlerowskie-
go, a dyrektorzy szkół i przedszkola przy grobie zamordowanych 
w Lelowie 4 września 1939 roku – informuje Joanna Sokolińska 
z referatu inwestycji i promocji lelowskiego urzędu gminy.

Piotr Biernacki

PLACÓWKA SENIOR+ JUŻ DZIAŁA. 
SENIORZY SIĘ AKTYWIZUJĄ

W Drochlinie rozpoczął działalność dzienny dom opieki dla se-
niorów z terenu gminy. Podopieczni nie mogą narzekać na brak 
zajęć. Przygotowana oferta w interesujący sposób wypełnia im 
czas.

Samorząd Lelowa stworzył placówkę nakładem ponad 800 tys. zł. 
Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej 
tchnęła w obiekt nowe życie. Dzienną przystań znaleźli w niej jak 
na razie najstarsi mieszkańcy gminy, którzy mogą liczyć na fa-
chową pomoc i opiekę. Wkrótce wyremontowane zostaną kolej-
ne kondygnacje i zagospodarowane otoczenie. Dodatkowa prze-
strzeń ma pełnić funkcję wiejskiej świetlicy. 

Ale nie tylko na samo przystosowanie budynku do wymagań se-
niorów udało się pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Gmina 
postarała się również o finansowanie związane z jego bieżącym 
utrzymaniem. Na ten cel otrzymała niedawno ponad 53 tys. zł.

Chęć skorzystania z usług domu seniora wyraziło ponad dwu-
dziestu mieszkańców gminy. Dla nich przygotowane są zajęcia 
terapeutyczne, aktywizujące kulturalnie, edukacyjnie, społecznie, 
jak również ruchowo i rekreacyjnie.

- Każdy znajdzie coś dla siebie. W pierwszym tygodniu po otwar-
ciu, podczas zajęć terapeutycznych, seniorzy wykonywali na 
przykład kwiaty z krepiny. Były to hiacynty, które są ozdobą na-
szego domu. Na zajęciach ogrodniczych natomiast sadzili pelar-
gonie i surfinie, które cieszą już oko i ubarwiają otoczenie. Były 
także zajęcia z muzykoterapii. Na nich właśnie uczestnicy wspól-
nie śpiewali piosenki biesiadne – informuje Joanna Sokolińska 
z referatu inwestycji i promocji gminy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

Częstochowska Sekcja Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podol-
skich zorganizowała w majówkę rajd konno-rowerowy po hi-
storycznych miejscach pamięci na terenie powiatu częstochow-
skiego. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja dotarli także 
na ziemię lelowską.

Członkowie stowarzyszenia odwiedzili między innymi mogiłę 
żołnierzy 7 Pułku Artylerii Lekkiej, uczcili cywilne ofiary II woj-
ny światowej zamordowane w 1939 roku, jak również mogiłę po-
wstańców styczniowych w Mełchowie.

Piotr Biernacki, fot. Anna Ostrowska

Pod koniec kwietnia wójt Krzysztof Molenda podpisał umowy 
z firmą Flexipower Group na montaż odnawialnych źródeł ener-
gii w gospodarstwach mieszkańców gminy. Przedsiębiorstwo 
będzie generalnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych, ko-
lektorów słonecznych, pomp ciepła, jak również zamontuje ko-
tły na biomasę.

Montaż odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach pry-
watnych mieszkańców jest największą tegoroczną inwestycją na 
terenie gminy. To zwieńczenie przygotowywanego już od 2017 
roku projektu unijnego w partnerstwie jedenastu samorządów, 
gdzie liderem są Tarnowskie Góry.

Jego głównym celem jest przede wszystkim zwiększenie wielko-
ści produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z od-
nawialnych źródeł energii, a w konsekwencji zmniejszenie emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dwutlenku węgla i pyłu 
zawieszonego. U mieszkańców wybudowanych zostanie dwie-
ście sześćdziesiąt jeden instalacji OZE. Stanowi to około 13 proc. 
wszystkich budynków mieszkalnych na terenie gminy Lelów.

- To duży krok w ochronę środowiska na naszym terenie. Przed-
sięwzięcie realizowane będzie w formule „parasolowej”. Oznacza 
to, że gmina będąca beneficjentem środków europejskich jest in-
westorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład własny. Ci, 
którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE za-
mówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina 
przez pięć lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. 
Po okresie trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na 
własność mieszkańcom – wyjaśnia Joanna Sokolińska z referatu 
inwestycji i promocji.

Długooczekiwana przez wszystkich inwestycja nabiera zatem 
namacalnych kształtów. Flexipower Group, wygrywając przetarg 
i podpisując umowę z samorządem, zobowiązało się do końca 
czerwca wykonać dwie części udzielonego przez gminę zlecenia. 
Na pierwszy rzut pójdą więc pompy ciepła i kotły na biomasę. Do 
końca września z kolei ukończony ma zostać największy etap – 
montaż paneli fotowoltaicznych i solarów.

Za kompleksowe wykonanie łącznie stu jedenastu obiektów mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych i kolejnych stu trzydziestu jeden 
kolektorów słonecznych wraz z niezbędnymi szkoleniami dla 
mieszkańców oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji 
i rękojmi gmina zapłaci wykonawcy niewiele ponad 3 mln zł. Po-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

dobny zakres usługi w przypadku trzynastu pomp ciepła będzie 
kosztować 290 tys. zł, a sześć ekologicznych kotłów na bioma-
sę to wydatek 96 tys. zł. Dofinansowanie unijne stanowić będzie 
około 75 proc. całkowitej wartości zadania.

Pracownicy firmy wkrótce odwiedzą mieszkańców biorących 
udział w projekcie, by uzgodnić wszystkie indywidualne kwe-
stie techniczne budowy i montażu instalacji, co pozwoli z kolei 
przygotować niezbędną dokumentację projektową. Zadanie jest 
bowiem realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Aby pra-
widłowo zidentyfikować audytora, będzie można od niego zażą-
dać udzielonego przez wójta gminy specjalnego upoważnienia do 
przeprowadzenia takich czynności.

W najbliższym czasie z osobami zakwalifikowanymi do projek-
tu będą również podpisywane aneksy do wcześniejszych umów. 
Chodzi o końcowe ustalenie wysokości wkładu własnego, któ-
ry będzie musiał być wniesiony przez każdego biorącego udział 
w projekcie mieszkańca. Dogodny termin urzędnicy uzgodnią 
telefonicznie.

Jak podkreślono na ostatniej sesji rady gminy, będą korekty wcze-
śniejszych kwot wynikających z podpisanych z urzędem umów. 
Ostateczna ich wysokość określona została bowiem wynikiem 
przetargu. W przypadku pomp ciepła i kotłów na biomasę na-
stąpi nieznaczne zwiększenie koniecznej do wniesienia opłaty, 
natomiast przy panelach fotowoltaicznych i solarach ich przyszli 
użytkownicy dopłacą mniej niż pierwotnie prognozowano.

- To było bardzo udane wydarzenie. Zapaliliśmy znicze pamięci 
oraz oddaliśmy honory naszym walecznym przodkom walczącym 
podczas powstania styczniowego, jak również ofiarom niemiec-
kiej okupacji – informują organizatorzy. 

Punktem kulminacyjnym trasy po powiecie był dwór należący 
niegdyś do Walentego Zwierkowskiego, wielkiego patrioty, posła 
na sejm Królestwa Polskiego i wójta Białej Wielkiej. Dzięki tej wy-
bitnej postaci zostały ustanowione polskie barwy narodowe. 

- Wielkim zaszczytem było dla nas wciągnięcie flagi na terenie 
obiektu pałacowego, w tej kolebce polskości – podkreślają.
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MIESZKAŃCY CHCĄ UPORZĄDKOWANIA 
CHAOSU ADRESOWEGO. WÓJT ZAPOWIADA 
DZIAŁANIA W TEJ SPRAWIE

ILE GMINA WYDAJE 
NA SZKOŁY?

PRZEBUDUJĄ ULICĘ WĄSKĄ
W OSTROWACH NAD OKSZĄJedna z radnych domaga się od lokalnych władz podjęcia dzia-

łań mających na celu uporządkowanie nazewnictwa i numeracji 
adresów w dwóch miejscowościach na terenie gminy. Powołując 
się na sygnały płynące od mieszkańców twierdzi, iż niespójność 
w tym zakresie niesie za sobą szereg niepotrzebnych kompli-
kacji. 

Radna Małgorzata Grzyb zwróciła się do wójta Piotra Derejczyka 
z interpelacją dotyczącą kwestii ujednolicenia nazewnictwa i nu-
meracji adresów w Izbiskach i Miedźnie. Jak przekonuje, sołectwo 
Izbiska nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich domów wzdłuż 
drogi biegnącej przez tą miejscowość. 

- Część z nich posiada adres przy ulicy Częstochowskiej w Miedź-
nie. Mieszkańcy pomimo tego, że należą oficjalnie do sołectwa 
Miedźno utożsamiają się z mieszkańcami Izbisk. Biorą udział 
w zebraniach wiejskich tego sołectwa i interesują się jego spra-
wami, nie mogą jednak w pełni uczestniczyć w życiu tej społecz-
ności. Przykładem tego jest brak możliwości głosowania podczas 
zebrań wiejskich - wyjaśnia.

Obok problemów z dostarczeniem przesyłek kurierskich, radna 
zwraca także uwagę na jeszcze inny, ważniejszy aspekt. Istniejący 
stan rzeczy rodzi problemy podczas zdarzeń wymuszających ko-
nieczność wezwania służb ratunkowych. Dochodzi wówczas do 
utrudnień w dokładnym zlokalizowaniu posesji. W stanach nagłe-
go zagrożenia życia i zdrowia, jak najkrótszy czas dotarcia karetki 
odgrywa w końcu kluczową rolę.

Utrudnienia, które nakreśliła radna Grzyb zdaje się dostrzegać 
również miejscowy włodarz. Jak zauważa wójt Piotr Derejczyk, 
sołectwo Izbiska to nie jedyna jednostka pomocnicza na terenie 
gminy, której dotyczy ta problematyczna sytuacja. 

- Przykładem tego może być także miejscowość Kołaczkowice. 
Swoim zasięgiem obejmuje ona trzy główne ulice oraz część do-
mów zlokalizowanych przy drodze z Wapiennika w kierunku Mo-
krej. Dzielą one miejscowość na dwa sołectwa. Mam tu na myśli 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Ulica Wąska w Ostrowach nad Okszą jest kolejnym gminnym 
szlakiem, który w tym roku czeka modernizacja. Urząd z roz-
poczęciem prac czeka jeszcze tylko na ostatnie pozwolenia ze 
starostwa powiatowego.

Droga znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafial-
nego. Kolejny odcinek biegnie tuż obok Domu Nauczyciela. Mo-
dernizacja ma objąć w sumie dwieście trzydzieści pięć metrów. 
Jak oszacowano w kosztorysach, ma to kosztować około 200 tys. 
zł.

Dwa odcinki zostaną zbudowane praktycznie od podstaw. Jeden 
o długości nieco ponad osiemdziesięciu metrów od ulicy Chabro-
wej, a drugi przy Domu Nauczyciela – trzydziestopięciometrowy. 
Kolejny, długi na sto dwadzieścia metrów, który obecnie ma na-
wierzchnię żużlową, zostanie przebudowany. 

– Ulica jest drogą wewnętrzną. Prace ziemne rozpoczną się w cią-
gu najbliższych kilku tygodni. Dotychczasowy pas drogowy o na-
wierzchni gruntowej, porośniętej trawą i krzewami a utwardzony 
tylko odcinkowo żużlem, zyska na całej długości nawierzchnię 
asfaltową, pojawią się opaski jezdni i tłuczniowe pobocza. Na tej 
opasce zamontowane zostaną słupy oświetlenia ulicznego – in-
formuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu gminy.

Piotr Biernacki, fot. Google Maps

Jakie koszty oświatowe ponosi gmina Miedźno? Spore. W tym 
roku będzie to około 13 mln zł. Stanowi to ponad 35 proc. 
wszystkich wydatków bieżących gminy. 

Nie od dzisiaj wiadomo, że pieniądze, które trafiają finalnie do sa-
morządów z budżetu centralnego na zadania oświatowe, nie za-
bezpieczają wszystkich potrzeb. Trzeba dokładać. A jak wskazują 
dane, im mniej uczniów jest w szkole i im mniejsza placówka, tym 
wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia są wyższe. W Mokrej 
w tym roku lokalny budżet dołoży do edukacji jednego ucznia 
prawie 11 tys. zł.

Jeszcze pięć lat temu we wszystkich gminnych placówkach naukę 
pobierało 913 uczniów i przedszkolaków. Obecnie liczba ta spa-
dła do 844. W największej szkole w Miedźnie na przestrzeni tego 
okresu – z 538 do 496. W Ostrowach nad Okszą jest obecnie 286 
wychowanków, a w najmniejszej placówce w Mokrej – 62.

Jak przeanalizowali miejscowi urzędnicy, koszty funkcjonowania 
poszczególnych placówek w każdym roku szkolnym, w przelicze-
niu na jednego ucznia różniły się znacząco. Stale rosną, czego 
przyczyną jest spadek liczby dzieci, jak i zmiany w systemie funk-
cjonowania oświaty wynikające z reform resortu edukacji.

I tak w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie utrzymanie 
jednego ucznia w roku 2014 wynosiło 9,2 tys. zł. W roku 2019 było 
to już 12,7 tys. zł. W tym roku spodziewany jest kolejny wzrost, już 
powyżej kwoty 13 tys. zł. Jaka była różnica pomiędzy subwencją 
a tym, co dołożył samorząd? Prawie 3,5 tys. zł na jedną osobę.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą koszt 
kształtował się w roku 2014 na poziomie 8,5 tys. zł w przeliczeniu 
na jednego ucznia. W roku 2019 wynosił już 11,6 tys. zł. Kilka lat 
temu gmina dopłacała tylko niecałe 1,9 tys. zł do edukacji jednego 
ucznia. Obecnie to także kwota oscylująca w granicach 3,3 tys. zł.

Dane te i tak nieźle wyglądają na tle najmniejszej ze szkół. W ZSP 
w Mokrej koszty utrzymania placówki wzrosły z 12,6 tys. zł w roku 
2014 do ponad 19,6 tys. zł w 2019. W obecnym roku szkolnym spo-
dziewany jest skok do już ponad 22 tys. zł. Gmina do nauki jedne-
go dziecka dopłaci więc ponad 10,6 tys. zł.

Piotr Biernacki

Kołaczkowice Duże i Małe. W ich przypadku nie zastosowano na-
zewnictwa ulic. Dodatkowo część kolejno biegnących numerów 
w tej miejscowości należy do dwóch odrębnych sołectw - mówi 
samorządowiec. 

Kłopotów z niespójnością adresów jest więcej, choćby granica 
Miedźna z Wapiennikiem. Z czego to wynika? Naniesione grani-
ce miejscowości zgodne są z obrębami istniejącymi w ewidencji 
gruntów i budynków, która powstała w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Postępujący rozwój zabudowy doprowadził do 
tego, iż dochodzi do sytuacji, gdzie dwa sąsiadujące bezpośrednio 
ze sobą domy należą do zupełnie innych miejscowości. 

Zupełnie logiczne wydaje się tym samym, by uporządkować 
i ujednolicić zarówno nazewnictwo ulic, jak i numeracje domostw. 
Najprościej byłoby ze wspomnianych miejscowości utworzyć jed-
ną. Jak tłumaczy włodarz, byłoby to prawne usankcjonowanie ist-
niejącego stanu rzeczy, w którym Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice 
i Wapiennik stanowią jeden spójny obszar funkcjonalny. 

- Pokrywałby się on znacząco z istniejącym obwodem szkolnym, 
a także obszarem parafii. Działanie takie umożliwiłoby ujednoli-
cenie nazewnictwa ulic i adresów. Nie miałoby bezpośredniego 
wpływu na dotychczasowe granice sołectw, chociaż stwarzało-
by możliwość ich dostosowania do sygnalizowanych przez radną 
potrzeb. Obręby geodezyjne pozostałyby niezmienione - dodaje.

Dokonanie wspomnianej zmiany odbywa się wówczas na wniosek 
rady gminy, która za pośrednictwem wojewody przedstawia go 
właściwemu ministrowi. Wcześniej trzeba jeszcze przeprowadzić 
konsultacje z mieszkańcami.

- Rozumiejąc powagę sytuacji i prośby przekazywane przez 
mieszkańców podejmę w najbliższym czasie działania mające na 
celu wyeliminowanie wspomnianych przez panią radną utrud-
nień. Biorąc pod uwagę występowanie tego problemu nie tylko 
na terenie sołectwa Izbiska, ale także w przypadku Kołaczkowic 
i Wapiennika moje działanie będzie miało kompleksowy charakter 
- obiecuje Piotr Derejczyk.
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SZYKUJE SIĘ DUŻA INWESTYCJA 
DROGOWA W KOŁACZKOWICACH
Władze gminy Miedźno poinformowały właśnie o planach prze-
budowy dużego układu drogowego w dwóch kolejnych miejsco-
wościach. Do gruntownej modernizacji mają iść tym razem dro-
gi w Kołaczkowicach Dużych i Kołaczkowicach Małych. W sumie 
prawie 6,5 kilometra gminnych ulic.

Inwestycja jest mocno zaawansowana. Oczywiście nie pod 
względem wykonawczym, bo do tego etapu jeszcze trochę czasu 
upłynie, ale przede wszystkim pod kątem przygotowania doku-
mentacji planowanego zadania. Urząd gminy otrzymał właśnie 
programy funkcjonalno-użytkowe, w których określono tech-
niczne szczegóły przedsięwzięcia.

– Skala przedsięwzięcia jest bardzo duża. Jego realizacja została 
podzielona na sześć etapów, które obejmują przebudowę niemal 
6,5 kilometra dróg. Drogi dostosowane zostaną do obecnych wy-
mogów bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu eksploatacji. 
Poprawi to znacząco estetykę miejscowości, jak również obniży 
poziom hałasu oraz zapylenia – podkreśla Daria Piątek, rzecznik 
prasowy urzędu gminy.

Przygotowana właśnie dokumentacja ma być podstawą do ubie-
gania się przez samorząd o uzyskanie zewnętrznego finansowa-
nie inwestycji. Nie trudno się domyślić, że po obecnych cenach 
wykonawstwa, całościowy koszt zadania to zapewne kilkanaście 
milionów złotych. Wójt Piotr Derejczyk zamierza ubiegać się 
o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Przebudowane zostaną nie tylko istniejące ciągi, które mają 
mocno zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Inwestycja zakłada 
także modernizację obecnych w tamtym rejonie odcinków grun-

Piotr Biernacki, fot. Freepik

towych, jak chociażby łącznika przy lesie, który połączy biegnące 
przez Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe drogi. Szerokość 
pasów drogowych zostanie ujednolicona, powstaną szerokie 
chodniki, zjazdy na posesje, a dzięki budowie kanalizacji deszczo-
wej oraz rowów odwadniających, nastąpi wyraźna poprawa go-
spodarki gruntowo-wodnej – informuje Piątek.

WICEMISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA 
ZDOBYTE. TERAZ CZAS NA WALKĘ
O MISTRZOSTWO KRAJU

Dwa zespoły siatkarek UKS Tytana Ostrowy znalazły się w czo-
łowych ósemkach drużyn, które zagrały 29 maja w Mikołowie 
w wojewódzkim finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiat-
kówce o Puchar Kinder Joy of moving (Kinder+Sport). 

W kategorii „trójek” znakomicie zaprezentowały się Emilia Szno-
ber, Nikola Zych, Patrycja Soboniak i Nadia Leśnikowska. Zdobyły 
wicemistrzostwo województwa, ulegając w finale jedynie repre-
zentantkom Zawiercia. Równocześnie jednak uzyskały awans na 
szczebel ogólnopolski rozgrywek, które odbędą się pod koniec 
sierpnia. Powalczą więc o Mistrzostwo Polski.

Świetny turniej rozegrały też dziewczęta w „dwójkach”. Repre-
zentantki gminy - Lucyna Konecka, Lena Sznober oraz Anna Ta-
łajczyk zajęły ostatecznie szóstą lokatę. 

Tegoroczny wojewódzki finał jest największym sukcesem klubu 
w historii rozgrywek Kinder+Sport. Przed rokiem dziewczęta 
z rocznika 2009 wywalczyły bowiem czwarte miejsce w woje-
wództwie śląskim.

- Składam serdeczne gratulacje dla całego zespołu i trenerów - 
Sławomira Koneckiego i Michała Leśnikowskiego, a także trzy-
mam kciuki za powodzenie i zwycięstwa w dalszej rywalizacji - 
mówi wójt Piotr Derejczyk.

Piotr Biernacki, fot. UKS Tytan Ostrowy
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     RADNI NIE MIELI WĄTPLIWOŚCI. 
CZTERY NOWE ULICE W SROCKU

LADA CHWILA RUSZĄ PRACE NAD PRZEBIEGIEM TRASY 
ROWEROWEJ, KTÓRA POŁĄCZY OBIE GMINY Monika Wójcik

Podczas niedawnej sesji rady gminy samorządowcy podjęli 
uchwały o nadaniu nazw ulic w miejscowości Srocko. Nim tema-
tem zajęli się radni, całą procedurę rozpoczęto od konsultacji 
z mieszkańcami.

Srocko ma cztery nowe ulice zlokalizowane przy gminnych 
drogach wewnętrznych. Chodzi o Polną, Skałkową, Spacerową 
i Wrzosową.

- To historyczna chwila dla miejscowości i duże ułatwienie dla 
pracy między innymi kurierów czy listonoszy. Srocko intensyw-
nie się rozwija, powstają nowe zabudowania i zwykła numeracja 
bez ulic była już niewystarczająca - podsumowuje Robert Misztal, 
radny z tej miejscowości i obok sołtysa Wojciecha Piaszczyka po-
mysłodawca wprowadzenia nazw ulic.

Wkrótce do właścicieli nieruchomości trafią zawiadomienia in-
formujące o nadaniu nazwy ulicy, przy której stoi ich nierucho-
mość oraz o numerach nadanym poszczególnym budynkom. 
Doręczone zostaną także zaświadczenia o zmianie adresu zamel-
dowania. 

- Na podstawie tego zaświadczenia można będzie udokumento-
wać aktualny adres zameldowania, a także dokonać aktualizacji 
danych adresowych w różnych instytucjach oraz zmienić nie-
które dokumenty - wyjaśniają miejscowi urzędnicy. - Po zmia-
nie numerów powinna nastąpić wymiana tabliczek z numerami 
porządkowymi na domach. Za ich wymianę odpowiedzialni są 
właściciele nieruchomości, ale koszty ich produkcji i montażu 
pokryje gmina - dodają.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Niebawem rozpoczną się prace nad dokumentacją projektową 
związaną z kontynuacją budowy drogi rowerowej, która połączy 
Olsztyn ze Mstowem. Umowy w tym zakresie podpisali już wło-
darze obu samorządów.

Opracowanie projektu to pierwszy krok dający możliwość ubie-
gania się o środki unijne. Władze Mstowa i Olsztyna zamierzają 
wystąpić o nie w przyszłym roku. Choć każda z gmin wykonanie 
dokumentacji własnych odcinków zleciła osobno, to zrobi je jedna 
pracownia projektowa.

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie poddana zo-
stała kompleksowej termomodernizacji. 

Zakres prac, jakie na zlecenie urzędu gminy przeprowadziła ekipa 
budowlana, objął między innymi docieplenie ścian zewnętrznych 
i fundamentowych garażu czy też położenie izolacji przeciwwil-
gociowych. 

Mstowski samorząd planuje przebudować odcinek od granicy 
z gminą Olsztyn do skrzyżowania dróg powiatowych w Srocku. 
Natomiast po stronie sąsiadów trasa rowerowa będzie przebiegać 
w kierunku jeziorka krasowego w Kusiętach, by równolegle do to-
rów kolejowych drogą powiatową koło miejsca straceń poprowa-
dzić rowerzystów w kierunku centrum Olsztyna.

- To bardzo ważna inwestycja dla rozwoju turystyki subregionu 
północnego. Promując walory przyrodnicze i krajobrazowe re-
gionu docelowo zyskamy ciekawe połączenie dla rowerzystów 
zarówno między malowniczymi gminami, jakimi są Mstów i Olsz-
tyn, jak również między powiatami częstochowskim i myszkow-
skim - mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

Rozebrane zostały schody betonowe, wymieniono parapety, 
a także zrealizowano niezbędne obróbki blacharskie. Wokół bu-
dynku ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej, która sta-
nowi swoisty 
chodnik okapowy. 

- Dodatkowo, nad bramami wjazdowymi pojawił się napis „OSP 
Zawada” z led’owym podświetleniem. Napis ufundował druhom 
wójt Tomasz Gęsiarz - informują pracownicy urzędu gminy.

     WŁODARZE POROZUMIELI SIĘ 
W KWESTII PRZEBUDOWY
WSPÓLNEJ ULICY
Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Jeszcze w tym roku powstać ma dokumentacja projektowa 
dotycząca przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w ciagu ulicy Krótkiej w Latosówce. To efekt porozumienia 
z władzami Rędzin.

Jak podkreślają pracownicy mstowskiego urzędu gminy, temat od 
kilku lat przewija się podczas zebrań sołeckich w Latosówce. 

- Sytuacja jest nietypowa, gdyż geodezyjnie ulica Krótka leży 
w całości po stronie gminy Rędziny, natomiast mieszkają przy niej 
mieszkańcy naszej gminy - tłumaczą urzędnicy.

W lutym miejscowi radni postanowili rozwiązać ten problem. 
Przyjęli uchwałę, w myśl której Mstów udzieli sąsiedniej gminie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Takie rozwiązanie 
było konieczne, by włodarze obu samorządów mogli podpisać 
umowę o współfinansowaniu opracowania dokumentacji projek-
towej dla wspomnianej arterii.

- Zadanie będzie realizowane przez gminę Rędziny, która dokona 
wyboru wykonawcy dokumentacji i zawrze z nim umowę. Poten-
cjalnie inwestycja przebudowy ulicy Krótkiej w Latosówce może 
być wtedy zrealizowana w kolejnych latach, pod warunkiem po-
zyskania przez gminę Rędziny dofinansowania z urzędu marszał-
kowskiego - dodają mstowscy urzędnicy.
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RUSZYŁA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
SZKOŁY W ZAWADZIE

UCZNIÓW Z MAŁUS WIELKICH UCIESZY WYREMONTOWANA 
SALA GIMNASTYCZNA I SZATNIA

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Po realizacji kompleksowych termomodernizacji placówek 
w Mokrzeszy, Małusach Wielkich i Mstowie przyszedł czas na 
podobne zadanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawa-
dzie. Jak obiecuje urząd gminy, inwestycja ma zostać zakończo-
na w drugiej połowie tego roku.

Zakres przewidzianych robót obejmie nie tylko ocieplenie obiek-
tu, ale choćby i również unowocześnienie instalacji centralnego 
ogrzewania oraz kotłowni. Po tym, jak ekipa budowlana dokona 
remontu części stropodachu, zamontowane zostaną ponadto pa-
nele fotowoltaiczne. 

     JAŚNIEJ NOCĄ NA 
PRZEJŚCIACH. PIESI 
BĘDĄ BEZPIECZNIEJSI
Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Dwa przejścia dla pieszych, które znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie urzędu gminy i kościoła parafialnego, zyskały wła-
śnie nowe oświetlenie. 

Oba zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej przejścia, to za-
równo jedne z najbardziej uczęszczanych, jak i niebezpiecznych 
miejsc w najbliższej okolicy.  

- Mieszkańcy przechodzą tamtędy udając się między innymi do 
kościoła czy do urzędu gminy. Również dzieci z Wancerzowa czy 
Cegielni, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Mstowie, 
korzystają ze wspomnianych pasów drogowych - mówią miejsco-
wi urzędnicy.

Montaż oświetlenia wyposażył każdą z wymienionych lokalizacji 
po dwie sztuki opraw o asymetrycznym rozsyle światła, dwa słupy 
kompozytowe i tyle samo kompletów fundamentów z elementa-
mi łączącymi.

Całość podłączono do istniejącej linii oświetleniowej, którą steru-
je astronomiczny zegar. 
- Inwestycję wykonała spółka Tauron Nowe Technologie, nato-
miast gmina będzie docelowo ponosiła opłatę ryczałtową za te 
dwie lokalizacje dedykowanego oświetlenia - wyjaśniają pracow-
nicy urzędu.

- W przedmiotowej inwestycji planowana jest też wymiana sto-
larki okiennej, instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrz-
nych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych - deklarują 
miejscowi urzędnicy. - Projekt między innymi przewiduje także 
montaż pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
rynien i rur spustowych, balustrad zewnętrznych czy krat okien-
nych - wymieniają.

Cała realizacja ma zostać sfinalizowana za kilka miesięcy. W tym 
roku władze gminy zamierzają ruszyć z podobną modernizacją 
budynku szkoły w Krasicach.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Zawieszenie zajęć stacjonarnych przyspieszyło zaplanowany na 
okres wakacyjny remont infrastruktury sportowej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Małusach Wielkich.

Solidnie nadgryziona zębem czasu sala gimnastyczna całkowi-
cie zmieniła swoje oblicze. Zakres przeprowadzonych prac objął 
między innymi cyklinowanie, czyszczenie i lakierowanie parkie-
tu. Odmalowane zostały również ściany, a na koniec odnowiono 

znajdujące się na jednej z nich drabinki do ćwiczeń.

Niedawny remont to już kolejny etap prac modernizacyjnych na 
ternie placówki w Małusach Wielkich. W ubiegłym roku odnowio-
no wejście do budynku, a także wyremontowano szereg pomiesz-
czeń, w tym szatnie dla przedszkolaków czy choćby korytarze. 
Powstała również dodatkowa sala dydaktyczna na piętrze.

Z kolei rok wcześniej obiekt poddano gruntownej termomoder-
nizacji. Na to zadanie władze gminy pozyskały ponad 2,1 mln zł 
zewnętrznego dofinansowania.
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CHODNIK W SŁOWIKU. ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI 
PLANOWANE NA KOŃCÓWKĘ CZERWCA

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

Przy ulicy Równoległej w miejscowości Słowik trwają prace bu-
dowy chodnika wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej.

W ramach prowadzonej modernizacji drogowcy, oprócz położe-
nia samego pasażu, wykonają kanalizację deszczową, przebudują 
istniejące zjazdy, a także ułożą krawężniki i obrzeża. Remont za-
kłada także renowację rowu oraz regulacje wysokościową urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych i gazowniczych.

Piotr Biernacki, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

Budynek byłego ośrodka zdrowia przy ulicy Targowej w Nie-
radzie przeszedł już do historii. Gmina zburzyła budowlę, a na 
działce ma powstać plac rekreacyjny. 

Wyburzenie wysłużonego budynku, który przez kilkadziesiąt lat 

Monika Wójcik

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stała się dobrą oka-
zją do zorganizowania rajdu rowerowego, który wiódł szlakiem 
miejsc pamięci na terenie gmin Poczesna i Kamienica Polska. 

1 maja miało miejsce jednodniowe wydarzenie rowerowe stano-
wiące preludium do oficjalnych obchodów związanych z rocznicą 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Trasa rajdu, który został zorga-
nizowany przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej przy współpracy z jego odpowiednikiem z Kamienicy 
Polskiej oraz Stowarzyszeniem Razem dla Wrzosowej, została tak 

GMINNE OBCHODY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

KTOŚ ZROBIŁ ŚMIETNIK Z LASU
PRZY ZALEWIE W ZAWODZIU.
ONE POSTANOWIŁY GO UPRZĄTNĄĆ

BYŁ OŚRODEK ZDROWIA, BĘDZIE REPREZENTACYJNA 
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

PATRIOTYCZNY RAJD ROWEROWY SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI

Monika Wójcik

Sytuacja związana z obostrzeniami sanitarnymi po raz kolejny 
wymusiła odmienny niż zazwyczaj tryb świętowania rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Lokalne uroczystości z okazji 230. rocznicy tego niezwykle istot-
nego w historii Polski wydarzenia rozpoczęły się w sobotę 1 maja 
od rajdu rowerowego. Uczestnicy, którzy wzięli w nim udział, od-
wiedzili miejsca pamięci zlokalizowane na terenie dwóch gmin - 
Kamienicy Polskiej i Poczesnej.

Z kolei oficjalna część obchodów miała miejsce 3 maja we Wrzo-
sowej, gdzie w miejscowej parafii odprawione zostało specjalnie 
przygotowane na tę okazję nabożeństwo. We mszy uczestniczyli 
przedstawiciele władz gminy, samorządowcy, delegacje miej-
scowych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz druhowie 
z działających na terenie samorządu ochotniczych straży pożar-
nych.

- Tę trzeciomajową konstytucję 230 lat temu stworzyli nasi 
przodkowie. Odważni, zdeterminowani, mądrzy, prawdziwi pa-
trioci, którym na sercu leżało dobro Polski. Postanowienia zawar-
te w tym dokumencie wyprzedzały swoją epokę i chociaż obowią-
zywały zaledwie czternaście miesięcy, to o tym, że są nadal ważne 
dla nas Polaków, najlepiej świadczy to, że do dziś obchodzimy 
rocznicę uchwalenie Konstytucji 3 Maja - mówił do zebranych 
w okolicznościowym przemówieniu wójt Krzysztof Ujma.

Tegoroczne obchody zakończyło złożenie przez delegacje wiąza-
nek w miejscach pamięci we Wrzosowej, Poczesnej oraz w Nie-
radzie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Aż kilkanaście worków na śmieci zebrały trzy mieszkanki sołec-
twa Zawodzie. Inicjatywa, którą podjęły, to forma ich sprzeciwu 
przeciwku zaśmiecaniu gminy. 

Eulalia Błaszak ze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołec-
twa Zawodzie”, tamtejsza sołtys Anna Rak oraz Lidia Strąk z lokal-
nego koła gospodyń wiejskich zakasały rękawy i ruszyły w teren. 
Panie postanowiły wysprzątać okoliczne lasy z butelek i puszek 
po napojach, papierach i innych śmieciach, które nieodpowie-
dzialne osoby bezmyślnie rzuciły na ziemię. 

Efekt pracy trójki kobiet to kilkanaście wypełnionych po brzegi 
120-litrowych worków na śmieci. W odpowiedzi na proekologicz-
ną postawę mieszkanek Zawodzia zapewnił je miejscowy urząd 
gminy. 

- Panie w widocznych miejscach rozwiesiły puste worki, do któ-
rych spacerujący po lesie będą mogli wrzucić śmieci. Te zapełnio-
ne odpadami zostały zabrane przez naszych pracowników - rela-
cjonuje Aneta Nawrot z urzędu gminy.

Sprzątanie w Zawodziu to kolejna odsłona proekologicznej ak-
tywności, jaką przejawiają mieszkańcy gminy. Wcześniej podobne 
akcje zorganizowane zostały we Wrzosowej oraz w Nowej Wsi.

- To kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo na terenie 
gminy. Tego typu działania, zgodnie z planami budżetowymi, będą 
prowadzone w kolejnych naszych miejscowościach - deklaruje 
Aneta Nawrot z urzędu gminy. - Za zaistniałe utrudnienia pole-
gające na zwężeniu drogi przepraszamy - dodaje, obiecując przy 
okazji, iż po zakończeniu prac będzie wygodniej i bezpieczniej.

Zgodnie z założeniami wszelkie prace na tym odcinku mają po-
trwać do końca miesiąca.

był siedzibą miejscowego ośrodka zdrowia, jest konsekwencją 
oddania do użytku nowoczesnej placówki medycznej w Micha-
łowie. Samorząd Poczesnej przeznaczył na nią ponad 1,5 mln zł. 
Pacjentów przyjmuje już od niemal dwóch lat.

Funkcjonalny obiekt mieści gabinety lekarskie, gabinet stoma-
tologiczny oraz zabiegowy. Pacjenci mają ponadto do dyspozy-
cji przestronne poczekalnie, a ci najmłodsi zyskali kącik zabaw. 
Jego otoczenie ładnie zagospodarowano, a dla zmotoryzowanych 
przygotowano duży parking. Nie bez znaczenia jest również jego 
bardzo dobre skomunikowanie.

- Po przeniesieniu ośrodka uznano, że wysłużone pomieszczenia 
są zbyt zniszczone i ich remont byłby całkowicie nieopłacalny. 
Dlatego zapadła decyzja o rozbiórce pustostanu. Budynek został 
rozebrany. Teren został uprzątnięty i przygotowany pod nową in-
westycję, która będzie służyć społeczności Nierady – informuje 
Aneta Nawrot z biura prasowego urzędu gminy.

Decyzja o rozbiórce była poprzedzona szeregiem konsultacji 
z mieszkańcami. Działka przy ulicy Targowej ma zmienić swoje 
przeznaczenie. Ustalono, że powstanie tam reprezentacyjny plac 
rekreacyjny, gdzie miło mają spędzać wolny czas zarówno starsi, 
jak i najmłodsi mieszkańcy miejscowości. To z myślą o nich wybu-
dowany zostanie plac zabaw.

zaplanowana, aby uczestniczący w nim cykliści mieli okazję od-
wiedzić miejsca pamięci narodowej. 

Mimo typowo turystyczno-rekreacyjnego charakteru imprezy 
nie zabrakło patriotycznych akcentów w postaci złożenia wiąza-
nek i chwili zadumy. 

- Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 
Oprócz przejazdu zaplanowaną trasą uczestnicy mieli możliwość 
poznania ciekawych informacji na temat infrastruktury i historii 
regionu - relacjonuje Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.
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Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opubliko-
wało listę trzystu czternastu jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, do których w tym roku skieruje wsparcie na zakup 
nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łącznie na ten 
cel przekazanych będzie około 140 mln zł.

Na ogłoszonej liście znajduje się siedem podmiotów z regio-
nu częstochowskiego. Pośród nich także OSP w Wiercicy, które 
otrzyma dofinansowanie zakupu wozu typu średniego. Szacun-
kowa wartość takiego sprzętu sięga 800 tys. zł.

Ponadto wsparcie powędruje w powiecie częstochowskim do 
OSP Piasek i druhów ze Starego Kocina. W powiecie kłobuckim 

natomiast bazę powiększą strażacy ze Zwierzyńca Pierwszego 
oraz z Parzymiech, a w myszkowskim – OSP Poraj i OSP Kozie-
główki.

Ze wskazanej wyżej puli dofinansowania największą część wyasy-
gnują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, bo prawie 61 mln zł. Dotacje z Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego wyniosą kolejne 50 mln zł. Samo minister-
stwo przekaże niemal 20 mln zł, a pozostałe 14,5 mln zł stanowić 
będą środki pochodzące z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

Przyznane dofinansowania nie pokryją oczywiście wszystkich 
kosztów zakupu i doposażenia samochodów. Swój wkład będą 
musiały wnieść także poszczególne jednostki, a także samorządy.

	 						Szanowni	Państwo,

z	 okazji	 obchodzonego	 27	 maja	 Dnia	 Samorządu	
Terytorialnego	 składamy	 serdeczne	 podziękowania	
i	najlepsze	życzenia	wszystkim	samorządowcom,	Rad-
nym	Gminy	Przyrów,	Sołtysom	Sołectw,	pracownikom	
Urzędu	Gminy	w	Przyrowie	oraz	pracownikom	jedno-
stek	podległych,	którzy	przyczyniają	się	do	krzewienia	
idei	samorządności	wśród	naszych	mieszkańców.	

Przyjmijcie	 Państwo	 wyrazy	 wdzięczności	 za	 ważną	
i	 odpowiedzialną	 pracę	 na	 rzecz	 wspólnego	 dobra,	
zaangażowanie	w	ustawiczny	rozwój	Gminy	Przyrów	
oraz	wszelkie	poczynione	trudy	i	wyrzeczenia.

Życzymy	pomyślnej	realizacji	prowadzonych	przedsię-
wzięć,	a	także	niesłabnącego	zapału	do	podejmowania	
nowych	wyzwań.	Niech	kolejne	lata	obfitują	w	liczne	
sukcesy,	niosą	satysfakcję	z	dobrze	wykonanych	zadań	
oraz	 będą	 szczęśliwe	 zarówno	 pod	względem	osobi-
stym,	jak	i	zawodowym.

Przewodnicząca
Rady	Gminy	Przyrów
Maria Stępień

Wójt
Gminy Przyrów

Robert Nowak
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NIE BĘDZIE DOTACJI DO PIECÓW WĘGLO-
WYCH. PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 
PRZECHODZI DIAMETRALNĄ ZMIANĘ

JUŻ WKRÓTCE POJAWI SIĘ OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ 
OGRZEWANIA NIERUCHOMOŚCI
Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany 
będzie do złożenia w urzędzie miejskim deklaracji o źródłach 
ciepła lub źródłach spalania paliw. Przekazane informacje trafią 
następnie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Czym będzie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków? To 
baza danych, która w założeniach ma wpływać na poprawę jako-
ści powietrza i likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką 
jest emisja do atmosfery substancji powodujących smog. Z rzą-
dowych deklaracji wynika, iż CEEB ma być ważnym narzędziem 
wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz miej-
scem, gdzie znajdować się będą informacje na temat wszystkich 
programów finansowania wymiany pieców.

OSTATNI DZWONEK NA ZŁOŻENIE
WNIOSKU W PROGRAMIE „MOJA WODA”

Jeszcze tylko do 10 czerwca będzie można składać elektronicz-
ne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach drugiego, kończą-
cego się już naboru w programie „Moja Woda”.

Oferta skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych, 
którzy chcą stworzyć na swojej posesji przydomowe instalacje, 
pozwalające na wyłapywanie i wykorzystywanie deszczówki, któ-
rą później będzie można ponownie wykorzystać. Dofinansowanie 
obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji na te-
renie nieruchomości. Można otrzymać do 5 tys. zł.

- Do dofinansowania w programie „Moja woda” kwalifikuje się za-
kup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na 
zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych 
oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsię-
wzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń 
zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam 
zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po 
działce – podkreśla Mirosław Cichy z biura prasowego Funduszu.

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

Aby uzyskać wsparcie aplikację należy złożyć przed zakończe-
niem realizacji przedsięwzięcia. W odpowiednich zakładkach 
dostępny jest aktywny formularz wniosku, który należy pobrać 
i wypełnić, a następnie za pomocą skrzynki podawczej wysłać 
do Funduszu. Uzupełniony dokument trzeba jeszcze dodatkowo 
wydrukować, podpisać i przesłać lub dostarczyć osobiście wraz 
wymaganymi załącznikami do siedziby WFOŚiGW w Katowicach. 
Należy zwrócić przy tym uwagę, aby na dostarczonych formula-
rzach wniosków, zarówno w wersji elektronicznej jak i papiero-
wej, sumy kontrolne umieszczone na dokumencie były tożsame.

Zgodnie z wytycznymi, minimalna kwalifikowana kwota inwesty-
cji to 2 tys. zł, zaś minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika 
to 2 m³. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi trzy lata od daty 
jego zakończenia.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Monika Wójcik, fot. Shuterstock
Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie 
miał dwanaście miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu na zło-
żenie wspomnianej deklaracji. Dla tych nowo powstałych ter-
min będzie wynosił czternaście dni od dnia, w którym nastąpiło 
pierwsze uruchomienie źródła ciepła. 

- Deklaracje będzie można składać elektronicznie lub pisemnie. 
Oprócz imienia i nazwisko lub nazwy właściciela czy zarządcy 
oraz adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby, dokument 
będzie zawierał adres nieruchomości, liczbę i rodzaje używanych 
źródeł ciepła i spalania paliw, przeznaczenie tych źródeł i wyko-
rzystywane w nich paliwa - tłumaczą urzędnicy.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna do 5 tys. zł.

Od nowego roku nie będzie się już można ubiegać o dofinanso-
wanie zakupu i montażu kotła na węgiel w programie „Czyste 
Powietrze”. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z tego rozwią-
zania, mają więc jeszcze siedem miesięcy na finalizację przed-
sięwzięcia.

Program „Czyste Powietrze” przechodzi diametralną zmianę. 
Modyfikacje mają obowiązywać od  1 lipca, aczkolwiek w zakre-
sie wyłączenia możliwości dotacji na piece węglowe obowiązywał 
będzie półroczny okres przejściowy. Główny kierunek programu 
zostanie położony na termomodernizacje obiektów.

– Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że 
program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do sześciu mie-
sięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, 
którzy złożą wniosek, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do  
końca tego  roku, będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji 
– informuje Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Zapowiadane zmiany mają dotyczyć także podwyższenia obec-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay nych progów dochodowych, które uprawniają do podwyższonego 
poziomu dofinansowania. Ma to ułatwić większej liczbie bene-
ficjentów uzyskanie rozszerzonego poziomu do 37 tys. zł bez-
zwrotnej dotacji.

– Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu 
(podwyższony poziom dofinansowania) ma na celu ujednolicenie 
progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop 
Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego po-
ziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł 
– podkreśla Fundusz. – Dla gospodarstw jednoosobowych próg 
dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 
2189,04 zł (o około 229 zł wyżej niż obecnie), a dla gospodarstw 
wieloosobowych będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej 
emerytury na osobę, czyli do 1563,60 zł (o około 164 zł więcej niż 
obecnie) – wyjaśnia instytucja.

Co stoi u podstaw wprowadzanej reformy? Przede wszystkim wy-
tyczne Komisji Europejskiej oraz krajowe regulacje. Nie bez wpły-
wu na takie działania pozostają również uchwały antysmogowe 
w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę sta-
rych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania pali-
wa, jakim jest węgiel.
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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


