
EDWARD MOSKALIK: JESTEM 
OTWARTY NA REFERENDUM. MAM 
NADZIEJĘ, ŻE RADNI RÓWNIEŻ

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Z wójtem gminy Janów rozmawiamy o aktualnej sytuacji w samo-
rządzie, inwestycjach i planach, ale także o dużych problemach we 
współpracy z radą gminy.

Upływa trzeci rok, jak objął pan funkcję wójta w gminie Janów. 
Jakie wrażenia po tym czasie panu towarzyszą. Jak się pan czuje 
pracując dla mieszkańców? Wcześniej nie miał pan styczności 
z pracą w samorządzie.

Niezmiernie się cieszę, że mieszkańcy mi zaufali i jestem wójtem, 
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bo przez ten czas wiele potrzebnych spraw udało mi się dla naszej 
społeczności załatwić i zrobić. Kilka pokoleń wstecz moja rodzina 
związała swą życiową egzystencję właśnie z gminą Janów, więc 
dobro tego samorządu leży mi bardzo na sercu. Wiążę nadzieję, 
że moje dzieci i wnuczki także tutaj zostaną i będą w tej gminie 
mieszkać, więc chcę pracować i rozwijać tę gminę. Tak, abyśmy 
mogli równać do najlepszych. Drogi, wodociągi, kanalizacja, ale 
również tworzenie przyjaznej estetyki krajobrazu i atmosfery do 
życia. By było ładnie, a osoby, które nas odwiedzają wracały do 
nas z przyjemnością, a być może również się tutaj osiedlali. Wię-
cej mieszkańców to gwarancja rozwoju.
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Niestety obecnie, patrząc na liczbę osób zameldowanych, ten-
dencja jest spadkowa, bo mamy coraz mniej urodzeń. Faktycznie 
jednak mieszkańców przybywa. Tyle tylko, że wielu z nich po pro-
stu nie zgłasza swojego zameldowania. Można to zaobserwować. 
Wystawiane na sprzedaż nieruchomości chętnie są kupowane 
przez osoby przybywające do naszej gminy. 

Wspomniał pan o rozwoju i pewnych elementach infrastruktu-
ry, o którą chce pan zadbać. Trzy lata temu dosyć głośno było 
w mediach o sporym zadłużeniu gminy. Jak chce pan rozwijać 
samorząd z takim kilkunastomilionowym balastem? A może 
udało się to już zniwelować?

Przez minione dwa lata udało się sporo obniżyć zadłużenie. Teraz 
jest nieco powyżej 10 mln zł. Jak startowałem to zadłużenie się-
gało prawie 12 mln zł. Wtedy był bardzo mały budżet, na poziomie 
około 24 mln zł. Sytuacja była więc nieciekawa. W tym roku nasz 
budżet zaplanowany został w wysokości przeszło 43 mln zł. Dzię-
ki pozyskanym środkom zewnętrznym na zadania inwestycyjne 
udało się nam go pomnożyć niemal dwukrotnie. Z tyłu głowy 
mamy jednak w świadomości, że obecnie się udaje duże pieniądze 
pozyskiwać, ale już w przyszłości? To trudno powiedzieć. Dlatego 
nasz dług trzymamy w ryzach.

Jak obejmował pan urząd były problemy z uchwaleniem budżetu 
na rok 2019. Regionalna Izba Obrachunkowa, która nadzoruje 
finanse samorządów, wydała negatywną opinię o przedłożonych 
planach. Jak udało się wybrnąć z tej sytuacji?

To niestety prawda. Po tej opinii była ograniczona możliwość 
uchwalenia tego budżetu. Musieliśmy  dokonać wielu korekt. 
Wówczas w budżecie zaplanowany był deficyt na kwotę ponad 
1,4 mln zł. Do końca 2019 roku zniwelowaliśmy go do zera. Do-
datkowo o ponad 600 tys. zł udało nam się obniżyć zadłużenie 
i samych inwestycji zrealizowaliśmy niemal za 3 mln zł. Po roku 
już było łatwiej. Zadłużenie spadło o kolejne 700 tys. zł, ale inwe-
stycji pojawiło się już prawie za 8 mln zł. W tym roku, jak wszystko 
dobrze pójdzie, to wydatki majątkowe w gminną infrastrukturę 
sięgną kwoty 15 mln zł. W skali do całego budżetu to prawie 35 
proc. wszystkich wydatków.

Postęp ogromny. Stwierdził pan, że nie byłoby to możliwe bez 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Jaka to jest obecnie łącz-
nie kwota?

Łączna kwota pozyskanych tylko w tym roku funduszy to oko-
ło 13 mln zł. Najwięcej, bo aż 7,8 mln zł, na budowę nowej hali 
sportowej w Janowie. Nieskromnie muszę stwierdzić, że to wielki 
nasz sukces. Poza tym na wodociągi, budowę kanalizacji, drogę 
do Huciska, na ulicę Szkolną w Siedlcu, na budowę ścieżki ro-
werowej w Lgoczance oraz ścieżki rowerowej łączącej Janów ze 
Złotym Potokiem.

Po objęciu urzędu w styczniu 2019 roku, jedną z pierwszych 
pana decyzji, przez niektórych uznawaną za kontrowersyjną, 
była rezygnacja z przebudowy rynku w Janowie. Gmina miała 
na ten cel przyznane około 900 tys. zł dofinansowania unijne-
go, przetarg był rozstrzygnięty. Jaki był powód takiej decyzji 
i zmiany planów co do wizji centrum Janowa?

Bardzo gorąco dziękuję za to pytanie. Gwoli wyjaśnienia, byłem 
od początku przeciwnikiem rewitalizacji rynku, bo tak to było 
nazwane, poprzez budowę targowiska na płycie rynku w Jano-
wie. Mówiłem o tym transparentnie już w kampanii wyborczej. 
Uważam, że wybudowanie straganów handlowych i, można po-
wiedzieć, toalety w centralnym punkcie rynku było pomysłem 
nietrafionym. Dużo na ten temat rozmawiałem z mieszkańcami 
zarówno w kampanii, jak również będąc już wójtem elektem. 
W większości ich pogląd był zbieżny z moim. Zrobiłem ankietę. 
Około tysiąca osób ją wypełniło, z czego ponad dziewięćset było 
przeciwnych budowie targowiska na płycie rynku w Janowie. 
Szpaler wiat handlowych, które w ciągu tygodnia tak naprawdę 
stałyby puste, to nie była wizja do zaakceptowania. Faktycznie, 
była możliwość dofinansowania, ale my z budżetu musielibyśmy 
dołożyć kolejne 1,5 mln zł. To była ta wartość zastanego przeze 
mnie deficytu budżetowego w 2019 roku.

Więc co dalej z rynkiem w Janowie? Są nowe plany w tym wzglę-
dzie?

W związku z tym, że mieszkańcy mieli inne oczekiwania ogłosi-
liśmy konkurs architektoniczny, który przeprowadziliśmy z kato-
wickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konkurs 
poprzedziliśmy konsultacjami społecznymi. W tym konkursie wy-
łoniliśmy docelową koncepcję. Oczywiście wymagała ona pew-
nych korekt. Na tę chwilę podpisaliśmy już umowę na przygo-
towanie projektu budowlanego. Pracujemy nad tym na bieżąco, 
a już ostateczne wizualizacje wkrótce będą gotowe. 

A kiedy spodziewa się pan rozpoczęcia prac budowlanych?

Chciałbym, by było to jak najszybciej oczywiście. Jestem jednak 
realistą. Nie uzależniam tego od pośpiechu, a bardziej możliwości 
pozyskania funduszy pomocowych. To warunek konieczny. Tak, 
jak podkreśliłem wcześniej, nie wyszliśmy do końca z tego kry-
zysu zadłużenia gminy. Mamy na plecach oddech tej straty, którą 
cały czas nasza gmina posiada. Nie stać nas, by tak duże inwe-
stycje robić wyłącznie za własne pieniądze. A koszt oscylowałby 
wstępnie w okolicach 5 mln zł. Oczywiście liczymy tutaj na nową 
perspektywę unijną 2021-2027. Między innymi ten projekt zgłosi-
liśmy do realizacji.

Jak jesteśmy już przy planach, to co jeszcze macie w zanadrzu?

Strategicznym celem jest gazyfikacja gminy. Z kilku powodów. Po 
pierwsze chodzi o ekologię. Nasza gmina jest perełką na Jurze. 
Mamy wspaniały klimat. To ograniczenie niskiej emisji jest nie-
zbędne. Alternatywne, gazowe źródło ogrzewania domów roz-
wiązywałoby problem smogu. Ponadto, jeżeli będziemy mieli gaz, 
to ograniczymy produkcję odpadów komunalnych. Wśród tych 
znaczną ilość ton stanowi przecież popiół ze spalania węgla. Ten 
tonaż wprost wpływa na cenę za odbiór odpadów. Czyli popra-
wimy jakość powietrza, a tym samym jakość życia mieszkańców. 
Czyste powietrze to mniej chorób układu oddechowego czy na-
czyniowego. Wybiegając dalej w tym proekologicznym kierunku, 
to planujemy również inwestycje w odnawialne źródła energii, 
zarówno na budynkach użyteczności publicznej, jak i gospodar-
stwach indywidualnych mieszkańców. Myślę, że środki unijne 
na te cele będą znaczne i będziemy mieli sposobność skorzystać 
z tych pieniędzy, na fotowoltaikę czy pompy ciepła.

Wspominał pan o odpadach komunalnych. Nawiązując do tego, 
to w gminie Janów był ostatnio spory problem z określeniem 
nowej stawki dla mieszkańców. Radni nie przyjęli zapropono-
wanych przez pana stawek. Uchwalili swoje, kilka złotych niższe 
od tych, które wyliczył urząd. Z czego wyniknął taki rozdźwięk?

Niestety tak jest, że temat śmieci jest wdzięcznym tematem ude-
rzania w wójtów. Nie tylko we mnie, ale dotyczy to większości 
samorządów. Problem wziął się z ceny, którą uzyskaliśmy w prze-
targu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z te-
renu naszej gminy oraz niezrozumienia, jak ustawodawca określił 
obowiązki dla samorządów w tym temacie. U nas najniższa cena 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosła 995 zł za tonę 
zmieszanych oraz posegregowanych. Kolejne oferty opiewały 
nawet na 1700 zł za tonę. Wygrała, co oczywiste, cena najniż-
sza. Bardzo duże znaczenie w tym systemie ma całościowa ilość 
wyprodukowanych przez mieszkańców odpadów. Ustawodawca 
takie właśnie określił nowe zasady. Wcześniej płaciliśmy ryczałt, 
co było dużo korzystniejsze dla gminy. Przy płatności od tony 
drastycznie wzrosły nam należności, które musieliśmy płacić za-
kontraktowanej firmie. Zakładaliśmy koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów na poziomie około 100 tys. zł miesięcznie, 
a faktury zaczęły przychodzić, w zależności od miesiąca, na około 
150-180 tys. zł, a dwie nawet na 197 tys. zł. Wzrost horrendalny. 

Skąd to się wzięło? Nagle pojawiło się więcej śmieci?

Zakupiliśmy wagę, zaczęliśmy te śmieci ważyć. Okazało się, że 
średnio mamy 170 ton odpadów miesięcznie. To razy stawka 995 
zł od tony, to daje średnio około 169 tys. zł miesięcznie za od-
biór odpadów. Tę kwotę musieliśmy więc podzielić na mieszkań-
ców zadeklarowanych do systemu, co wyszło 33 zł za sam odbiór 
śmieci od mieszkańców. A ustawa narzuca na samorządy przecież 
jeszcze dodatkowe obowiązki. W opłatach dla mieszkańców mu-
szą być uwzględnione jeszcze koszty obsługi systemu, jak rów-
nież musimy przeznaczać pieniądze na proekologiczne kampanie 
edukacyjne czy likwidację dzikich wysypisk śmieci. Skalkulowali-
śmy więc stawkę na poziomie 35 zł, by system się samobilanso-

wał, co również nakazuje ustawa. Tutaj samorządy mają związane 
ręce. Tak musi być, bo inaczej istnieje ryzyko naruszenia dyscy-
pliny finansów publicznych.

Radni uchwalili ostatecznie 29 zł od mieszkańca? Przedstawili 
jakieś kalkulacje związane z tą stawką?

Nie, żadnej argumentacji merytorycznej nie zaprezentowali.

Czyli musi pan liczyć na cud, by mieszkańcy produkowali mniej 
śmieci, bo inaczej wyrwa w kasie gminy zrobi się bardzo duża?

Ustawa stanowi, że koszty jakie ponosi gmina na funkcjonowanie 
systemu powinny być w całości pokrywane z wpływów od miesz-
kańców. System powinien być samobilansujący się. Gmina nie 
może dokładać i nie wolno nam zarobić nawet złotówki na tym 
systemie. Jeżeli system się nie zbilansuje, to istnieje ryzyko za-
chwiania budżetowej równowagi. Liczę, że mieszkańcy rozważnie 
podejdą do tematu oddawania śmieci, w szczególności odpadów 
zielonych, których odbieramy bardzo dużo. Proszę, by trawę, li-
ście, itp. w miarę możliwości zagospodarowywali we własnym za-
kresie. Jeżeli odpadów będzie rzeczywiście bardzo dużo, to dziu-
ra finansowa w systemie również będzie ogromna. Zobaczymy po 
pewnym czasie czy odpadów zielonych ubędzie czy nie. 

To może o to chodziło radnym? O polityczną awanturę i by się 
pan na czymś potknął? Nowy wójt, nowa energia, pozyskane mi-
liony złotych i ofensywa inwestycyjna. A tutaj kłody pod nogi, 
zgrzyty i nieprzychylność?

Trudno mi się wypowiadać na temat tego, co tak naprawdę chcą 
osiągnąć radni. Nie wszyscy oczywiście, ale ta decydująca więk-
szość. Współpraca z nimi jest trudna, wręcz jej nie ma. Przecież 
wszyscy widzą, że się bardzo dużo dzieje w naszej gminie odkąd 
objąłem urząd. Powiem tak, w poprzedniej kadencji powstały 
cztery drogi asfaltowe o łącznej długości zaledwie kilkuset me-
trów. A tyko w samym 2020 roku wybudowaliśmy dziewięć dróg 
asfaltowych o łącznej długości prawie czterech i pół kilometra. 
Różnica jest ogromna. Radni tego nie chcą dostrzec, tak napraw-
dę nie wiem czego oczekują. Ja swojej niezależności nie sprzedam 
wchodząc w jakieś układy. Jesteśmy tutaj, by pracować dla dobra 
mieszkańców i to powinien być jedyny wyznacznik. Praca i współ-
praca. Dostałem w wyborach od mieszkańców wotum zaufania 
i to głos suwerena jest dla mnie najważniejszym odniesieniem 
oceny mojej pracy. A jak po drodze tej kadencji radni przegłosują 
referendum, gdzie ta ocena dokonań będzie konieczna wcześniej, 
to jestem na to przygotowany. Ja się opinii mieszkańców nie boję. 
Mam nadzieję, że radni również.

To na koniec przejdźmy do nieco przyjemniejszych kwestii. 
Gmina Janów słynie w całej Polsce ze swoich walorów tury-
stycznych i krajoznawczych. Jak i czym po tej, miejmy nadzieję, 
mijającej pandemii chcecie na nowo ubogacić życie kulturalne 
i społeczne? 

Ten rok jeszcze będzie mocno ostrożny, w szczególności pod 
kątem eventów. Z przykrością muszę powiedzieć, że nasze słyn-
ne „Święto Pstrąga” raczej się w tym roku jeszcze nie odbędzie. 
Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wiele czynników 
przemawia na nie. Dlaczego? To poluzowanie obostrzeń związa-
nych z pandemią nie doprecyzowuje masowych imprez organizo-
wanych w plenerze. Mamy za mało czasu, by wszystko właściwie 
przygotować. Skala przedsięwzięcia była zawsze ogromna. W te 
weekendy bawiło się u nas nawet po piętnaście tysięcy ludzi, więc 
sam pan rozumie, że by zapewnić wszystkim bezpieczne warun-
ki, to wymagałoby nieporównywalnie dużych nakładów finanso-
wych. Za dużo argumentów przemawia przeciw. Będziemy nato-
miast próbowali w lipcu zorganizować wspólnie z gminą Olsztyn 
zawody w randze pucharu polski w lotach balonów na ogrzane 
powietrze. I tutaj też oczywiście ograniczymy się tylko do rywali-
zacji sportowej, bez imprez towarzyszących, choć fajnych pomy-
słów w tym przypadku mieliśmy bardzo dużo. Może w przyszłym 
roku już będzie normalnie. Pomimo tych niezależnych od nas 
okoliczności, zapraszamy oczywiście na Jurę, do Janowa czy Zło-
tego Potoku. Działa już zaplecze hotelowe. Jest piękna przyroda, 
ścieżki spacerowe i rowerowe, klimat, woda i wspaniała gastrono-
mia. Cóż więcej nam teraz potrzeba? Zapraszamy. 

Dziękuję za rozmowę.

EDWARD MOSKALIK: JESTEM OTWARTY NA REFERENDUM. 
MAM NADZIEJĘ, ŻE RADNI RÓWNIEŻ
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I PRZY OKAZJI NAWET SPORO ZAROBIĆ

Powiat Kłobucki - ponad 9 mln zł 
na inwestycje - umowa podpisana

Starosta Kiepura z młodzieżą 
u profesora Zembali
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Monika Wójcik, fot. Freepik

Od nowego roku rząd zamierza wprowadzić zmiany w rozli-
czeniu nadwyżek energii dla posiadaczy paneli fotowoltaicz-
nych. Dotkną one jednak tylko tych użytkowników, którzy 
wejdą w instalacje po 1 stycznia 2022 roku. - Zdecydowanie 
się na montaż paneli do końca grudnia zagwarantuje okres 
ochronny w bilansowaniu nadwyżki u operatora na zasadzie 
opustu. I to jeszcze przez piętnaście lat - przekonuje ekspert 
z firmy Kopernik Energia. 

Choć nie jest jeszcze znany ostateczny kształt nowych prze-

W Zespole Szkół nr 1 w Kło-
bucku, 1 czerwca br. Starosta 
Kłobucki Henryk Kiepura 
i  Wicestarosta Zdzisława 
Kall, reprezentując Powiat 
Kłobucki podpisali umowę, 
na budowę pełnowymiaro-
wej hali sportowej dla tej 
szkoły. Ze strony wykonawcy 
– firmy AMB Budownictwo 
Krzysztof Prokop z  Koziej 
Wsi k/Krasocina umowę 
podpisał jej właściciel.

Dokonany w drodze przetargu 
nieograniczonego, zorganizo-
wanego przez Starostwo Po-
wiatowe w  Kłobucku, wybór 
wykonawcy hali, był ostatnim 
etapem procesu poprzedzają-
cego podpisanie umowy. Fir-
mę realizującą budowę hali, 
zgodnej z  opracowaną wcze-
śniej dokumentacją wybrano 
spośród 12 ofert, które zostały 

złożone w przetargu.

Hala, która pomieści trzy bo-
iska do siatkówki oraz kom-
pleks szatni ma zostać oddana 
do użytku w  grudniu 2022 
roku. Koszt jej wybudowa-
nia to, zgodnie z  kontraktem 
9,2 mln zł.

W  Domu Muzyki i  Tańca 
w Zabrzu odbyła się uroczy-
stość poświęcona twórcom 
polskiej kardiologii pn. Aka-
demickie Zabrze - Akade-
micki Śląsk.

Na zaproszenie prof. Mariana 
Zembali w  spotkaniu uczest-
niczył Starosta Kłobucki Hen-
ryk Kiepura z żoną, młodzież 
licealna z Kłobucka i Krzepic, 
nauczyciele i  samorządowcy 
z  Burmistrzem Krzepic Kry-

W  uroczystym podpisaniu 
umowy uczestniczyli po-
nadto, m.in. Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Zbigniew 
Pilśniak, Członek Zarządu 
Powiatu Maciej Biernac-
ki oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 w Kłobucku Anna 
Nowicka.

stianem Kotynią.

„Bardzo się cieszę że mogłem 
uczestniczyć w  tak ważnym 
wydarzeniu i  zabrać na nie 
młodzież z  naszych liceów. 
Spotkanie z  Panem profeso-
rem Zembalą i innymi najwy-
bitniejszymi przedstawiciela-
mi nauk medycznych w Polsce 
to dla nich duże przeżycie 
i  nowe doświadczenia”, po-
wiedział organizator wyjazdu 
- Starosta Henryk Kiepura.

Starosta Henryk Kiepura nie ukrywał satysfakcji podpisując kontrakt na budowę 
hali sportowej  

Z prof. Marianem Zembalą w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
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pisów, to jedno jest już przesądzone. Z początkiem przyszłego 
roku, nowo powstałe instalacje nie będą mogły magazynować 
80 proc. nadwyżek u operatora w ramach opustów. W zamian 
za to, operator odkupi od właścicieli paneli fotowoltaicznych 
nadwyżki. 

- Niestety, po niższej cenie niż ta, którą trzeba będzie zapłacić 
w momencie, gdy instalacja nie będzie generowała prądu - wy-
jaśnia Norbert Pęczkowski z częstochowskiej firmy Kopernik 
Energia.

Nowe zasady obejmą jednak tych, których instalacje zaczną 
działać po 1 stycznia. Tym samym każdy kto rozważa montaż 
fotowoltaiki powinien pospieszyć się z tym tematem. 

- Zostało jedynie pół roku na montaż paneli na starych zasa-
dach, które gwarantują zachowanie dotychczasowych, korzyst-
nych warunków. Dlatego jeśli mogę coś doradzić, to przede 
wszystkim, by nie czekać na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że 
po ogłoszeniu nowych planów rządu w tej materii widzimy jesz-
cze większe zainteresowanie tym rozwiązaniem - dodaje Pęcz-
kowski.
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DZIAŁA JUŻ PLACÓWKA, KTÓRA MA 
SŁUŻYĆ INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI 
KULTURALNEJ W GMINIE
Monika Wójcik

18 czerwca swoje podwoje otworzyło Centrum Usług Społeczno-
ściowych w Janowie. 

Podczas otwarcia nowego obiektu nie zabrakło przedstawicieli 
parlamentu, władz wojewódzkich, samorządowców i pracowni-
ków instytucji kultury. Uroczystość swoim występem uświetnił 
Zespół Folklorystyczny Janowianie, a wójt Edward Moskalik prze-
kazał klucze do budynku Annie Tarczyńskiej, dyrektor Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie. To właśnie ona bę-
dzie zarządzać Centrum.

Jakim obszarem zajmować się będzie nowa instytucja w gminie? 
Przede wszystkim integracją mieszkańców. I to zarówno w wy-
miarze społecznym, jak i kulturalnym. Na pewno nie zabraknie 
zajęć plastycznych, tanecznych czy ruchowych. I to zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Swoją siedzibę będzie tu miał 
również Jurajski Klub Seniora oraz artyści z Zespołu Folklory-
stycznego Janowianie.

Realizacja projektu, która między innymi pozwoliła na wyremon-
towanie budynku, sfinansowana została dzięki pozyskanej przez 
gminę z budżetu województwa śląskiego dotacji oraz preferen-
cyjnej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.WOJEWÓDZKI SUKCES „PABIANEK”. PANIE ZWYCIĘŻYŁY 

W ETAPIE KONKURSU O NAGRODĘ PIERWSZEJ DAMY

KONIEC PROBLEMÓW Z PRZERWAMI
W DOSTAWACH WODY W SIEDLCU
Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

W końcu zażegnany został szczególnie dotkliwy w letnie i ciepłe 
dni problem, kiedy z wodociągu zamiast wody leciało powietrze. 
Tyle co odnowiony zbiornik i zestaw hydroforowy mają popra-
wić zarówno ciśnienie, jak i wydajność całej aparatury.
 
Dokonanie usprawnień możliwe było dzięki oddaniu do użytku 
zbiornika o pojemności sięgającej blisko siedemdziesięciu me-
trów sześciennych. Choć sam obiekt wybudowany został przed 
wieloma laty, to nigdy nie był używany. 

- Poza tym wymieniona została armatura wewnątrz zbiornika, 
zamontowany nowy zestaw hydroforowy i bakteriobójcza lam-
pa UV do dezynfekcji wody, przebudowany węzeł zasilający sieć 
wodociągową oraz doprowadzono nowe zasilenie energetyczne 
o zwiększonej mocy - informuje wójt Edward Moskalik. 

17 czerwca włodarz wspólnie z Michałem Naporą, prezesem Za-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Koło Gospodyń Wiejskich w Pabianicach zajęło pierwsze miejsce 
w etapie wojewódzkim w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich 
o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwycięstwo na szczeblu wojewódzkim dało paniom z KGW prze-
pustkę do krajowego finału konkursu, który odbył się 19 czerwca 
w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Do ostat-
niego etapu zakwalifikowało się szesnaście kół reprezentujących 
każde z województw.

Tematem przewodnim niedawnego finału były regionalne zwy-
czaje oraz obrzędy ślubne i weselne.
Koła Gospodyń Wiejskich na specjalnie przygotowanych stanowi-
skach zaaranżowanych na stoły weselne zaprezentowały po pięć 
wybranych potraw regionalnych, których dobór i walory smako-
we oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem dr Bar-
bary Fedyszak-Radziejowskiej, doradcy prezydenta RP. Oprócz 
specjałów lokalnej kuchni komisja punktowała również wystrój 

stołu weselnego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów lo-
kalnego folkloru.
 
Drugą konkurencją, która miała niezwykle emocjonujący cha-
rakter była przygotowana przez Koła inscenizacja fragmentów 
zwyczajów lub obrzędów ślubnych i weselnych charakterystycz-
nych dla reprezentowanych przez nie regionów. Podczas zmagań 
w Otrębusach pojawiła się Agata Kornhauser-Duda, małżonka 
prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwsza Dama spotkała się z uczest-
niczkami konkursu, odwiedziła przygotowane przez nich stano-
wiska oraz podziękowała za udział w przedsięwzięciu. 
 
Oficjalne ogłoszenie wyników, które połączone zostanie z wrę-
czeniem nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w War-
szawie zaplanowanych na 18-19 września. Jak informuje biuro 
prasowe Kancelarii Prezydenta RP, to wówczas zwycięskie Koła 
dowiedzą się o kolejności miejsc, które wywalczyły w Otrębu-
sach. Niestety w pierwszej trójce laureatów zabrakło rodzimych 
„Pabianek”.

kładu Gospodarki Komunalnej w Janowie oraz radnym Henrykiem 
Srokoszem i sołtysem Przemysławem Tatarowiczem uruchomili 
zmodernizowane ujęcie wody w Siedlcu.

PÓŁ MILIONA NA PRZEBUDOWĘ 
PROMENADY ŁĄCZĄCEJ JANÓW 
ZE ZŁOTYM POTOKIEM

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Z budżetu województwa gmina otrzyma pomoc finansową w ra-
mach „Śląskiego pakietu dla turystyki”. Chodzi o niebagatelną 
kwotę sięgającą 500 tys. zł.

O pozyskanie tych środków wójt Edward Moskalik zabiegał pra-
wie dwa lata. Wspomniane finanse udało się zdobyć dzięki wspar-
ciu lokalnych parlamentarzystów. W konsekwencji możliwa bę-
dzie przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy Janów 
i Złoty Potok. 

- Jestem przekonany, że ta ścieżka sprawi wielką radość nie tylko 
naszym mieszkańcom, ale i turystom, którzy tak licznie i chętnie 
co roku odwiedzają naszą gminę - mówi włodarz.

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA 
PODSTAWÓWKI NAUCZY MŁODZIEŻ, 
JAK BUDOWAĆ ROBOTY
Monika Wójcik

48 tys. zł zasiliło budżet placówki oświatowej w Lgoczance. 
Dofinansowanie między innymi pozwoli uczniom wziąć udział 
w kursie budowy robotów.

Szkoła Podstawowa w Lgoczance słynie w okolicy z tego, że w du-
żej mierze skupia się między innymi na rozwoju umiejętności 
swych podopiecznych w obszarze programowania oraz robotyki. 

Z tą materią związane jest również kolejne pozyskane w ostatnim 
czasie dofinansowanie, które pozwoli młodzieży na uczestnictwo 
w kursie budowy robotów Arduino oraz w szeregu zajęć z obsługi 
aplikacji i specjalistycznych programów komputerowych.

- Zostaną też zakupione niezbędne do zajęć pomoce dydaktycz-
ne, a dziesięcioro uczniów w towarzystwie dwóch opiekunów 
odbędą również tygodniowy kurs robotyki w Rumunii - informuje 
Sylwia Kaniewska, koordynator projektu.

Dlaczego akurat w Rumunii? Tamtejsza Scoala Gimnaziala Sfan-
tul Apostol Andrei w Buzau jest partnerem szkoły w Lgoczance 
w tym projekcie.
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ZANIM PRZEBUDUJĄ DROGĘ 
POWIATOWĄ, GMINA WYMIENI 
SIEĆ WODOCIĄGOWĄ
Monika Wójcik

Do końca sierpnia przyszłego roku potrwa przebudowa drogi 
powiatowej relacji Czepurka - Piasek.

W ramach zadania wykonawca przebuduje jezdnię oraz wybu-
duje ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Krótkiej w Piasku do granicy 
granicy terenu zabudowanego w Czepurce. Wcześniej, w drugiej 
z wymienionych miejscowości, gmina wymienieni sieć wodocią-
gową, która biegnie w drodze powiatowej.

NAD JURAJSKIMI GMINAMI 
PONOWNIE POJAWIĄ SIĘ BALONY

Monika Wójcik, fot. Pixabay

W połowie lipca po raz czwarty nadarzy się okazja, aby obej-
rzeć niezwykle interesujące balonowe widowisko. W programie 
przewidziano rywalizację najlepszych polskich pilotek.

W przyszłym miesiącu Olsztyn i Janów ponownie zorganizują im-
prezę rokrocznie cieszącą się niesłabnącym powodzeniem. Tym 
razem, w ramach IV Jurajskich Zawodów Balonowych, odbędą się 
Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Balonowy Puchar Polski. 

Współorganizatorem zawodów, które w tym sezonie rozpoczną 
się 15 lipca i potrwają w sumie cztery dni, jest Aeroklub Śląski. 
Jak zapewniają organizatorzy, o zwycięstwo rywalizować będą 
najlepsze drużyny, w tym, po raz pierwszy na Jurze, najbardziej 
utytułowane zawodniczki.

– Zawody rozegrane w poprzednich latach okazały się ogromnym 
sukcesem medialnym i przyciągnęły rzesze publiczności. Trudno 
wyobrazić sobie lepszą promocję dla naszych gmin - komentuje 
Edward Moskalik, wójt Janowa.

WODOCIĄG TAKŻE
W KACZYCH BŁOTACH
Monika Wójcik

Firma Sigma z Niegowy realizuje budowę wodociągu do przy-
siółka Kacze Błota. Zakończenie inwestycji planowane jest na 
pierwszą połowę lipca.

Koszt wspomnianego przedsięwzięcia to blisko 520 tys. zł. Na re-
alizowane zadanie gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego.

R
E

K
LA

M
A

 

RUSZYŁA PRZEBUDOWA DROGI 
PROWADZĄCEJ DO MIEJSCOWOŚCI 
HUCISKO
Monika Wójcik

W końcu, po latach oczekiwań, mieszkańcy będą mogli korzy-
stać z porządnej drogi asfaltowej.

Budowa drogi rozpoczęła się w ubiegłym roku. Wówczas wybu-
dowany został odcinek prowadzący przez wieś oraz wjazd od 
strony drogi krajowej nr 46. Dzięki podpisanej pod koniec maja 
umowie pomiędzy urzędem gminy, a wykonawcą inwestycji, oba 
odcinki zostaną połączone i tym samym cała droga do Huciska 
będzie wykonana z asfaltu. 

- Realizowana inwestycja to wielki sukces naszej gminy i ogromna 
radość dla mieszkańców - komentują miejscowi urzędnicy.

Droga będzie szeroka na pięć metrów. Po obu stronach wyko-
nawca stworzy także pobocza po siedemdziesiąt pięć centyme-
trów każdy. Wartość zadania sięga prawie 591 tys. zł. Połowę tej 
kwoty stanowi dofinansowanie, jakie lokalne władze pozyskały 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W końcu, po la-
tach oczekiwań, mieszkańcy będą mogli korzystać z porządnej 
drogi asfaltowej.

Budowa drogi rozpoczęła się w ubiegłym roku. Wówczas wybu-
dowany został odcinek prowadzący przez wieś oraz wjazd od 
strony drogi krajowej nr 46. Dzięki podpisanej pod koniec maja 
umowie pomiędzy urzędem gminy, a wykonawcą inwestycji, oba 
odcinki zostaną połączone i tym samym cała droga do Huciska 
będzie wykonana z asfaltu. 

- Realizowana inwestycja to wielki sukces naszej gminy i ogromna 
radość dla mieszkańców - komentują miejscowi urzędnicy.

Droga będzie szeroka na pięć metrów. Po obu stronach wyko-
nawca stworzy także pobocza po siedemdziesiąt pięć centyme-
trów każdy. Wartość zadania sięga prawie 591 tys. zł. Połowę tej 
kwoty stanowi dofinansowanie, jakie lokalne władze pozyskały 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

ULICA KLONOWA W ZŁOTYM
POTOKU ZYSKA NOWĄ NAWIERZCHNIĘ
Monika Wójcik

Wykonawcą planowanej inwestycji została spółka PRDM „Mysz-
ków”.

Szerokość drogi zostanie poszerzona do czterech metrów, istnie-
jąca nawierzchnia zostanie sfrezowana, a na całości wykonawca 
położy nawierzchnię z asfaltobetonu.
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WKRÓTCE GMINA SFINALIZUJE 
MONTAŻ OŚWIETLENIA W TRZECH 
MIEJSCOWOŚCIACH
Monika Wójcik

Do końca lipca potrwa realizacja budowy oświetlenia w Gru-
szewni oraz w Białej. Oświetlenie zyska również przycmentarny 
parking w Kłobucku i leżące nieopodal przejście dla pieszych. 
W tym przypadku zakończenie prac przewidziane jest na koń-
cówkę września.

Niecałe 58,5 tys. zł pochłonie budowa odcinka sieci oświetlenia 
ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni. Inwestycja w Białej nato-
miast będzie kosztować 41 tys. zł i zakłada montaż opraw led’owych 
na trzynastu stanowiskach słupowych w ciągu ulicy Parkowej.

W podobnej kwocie gmina zamierza zmieścić się w przypad-
ku oświetlenia parkingu przy ulicy Cielebana oraz przejścia dla 
pieszych przy ulicy Częstochowskiej w Kłobucku. Finalnie zlo-
kalizowane zostanie tam sześć stanowisk słupowych. Projekt 
przewiduje także ułożenie kabla zasilającego i montaż szafy 
oświetleniowej.

JEST JUŻ WAKACYJNY 
HARMONOGRAM PRACY 
GMINNYCH PRZEDSZKOLI 
Monika Wójcik

Znane się szczegóły związane z organizacją pracy przedszko-
li lub oddziałów przedszkolnych, jakie funkcjonują w szkołach 
podstawowych na terenie gminy. 

W sumie chodzi o sześć placówek. Pierwszy dyżur podczas prze-
rwy wakacyjnej pełnić będzie przedszkole, które mieści się przy 
ulicy Orzeszkowej w Kłobucku. W tym przypadku zajęcia wy-
startują z początkiem przyszłego miesiąca i trwać będą do 15 
lipca. Dzień później swoje podwoje dla maluchów otworzy „piąt-
ka” działająca przy ulicy Rómmla. Ten obiekt będzie czynny do 1 
sierpnia włącznie. 

Od 2 do 16 sierpnia najmłodsi mieszkańcy będą mogli korzystać 
z oferty przygotowanej przez pedagogów z Przedszkola Gminne-
go nr 1 w Kłobucku.

Kolejnym w kolejce, które zapewni opiekę do końca sierpnia, bę-
dzie przedszkole przy ulicy ks. kard. Wyszyńskiego.

Dyżur wakacyjny pełnić będą również placówki w Łobodnie i Ka-
myku. Ta pierwsza czynna będzie przez cały lipiec, natomiast dru-
ga ze wspomnianych - od pierwszego do ostatniego dnia sierpnia.

Jak podkreślają kłobuccy urzędnicy, o przyjęciu dziecka do przed-
szkola decydują dyrektorzy poszczególnych instytucji oświato-
wych i to z nimi rodzice powinni kontaktować się w kwestii za-
pewnienia opieki dzieciom podczas wakacji.

POD KONIEC PAŹDZIERNIKA RUSZY 
BUDOWA SIECI GAZOWEJ
Monika Wójcik, fot. Fotolia

Dwa lata mają potrwać prace związane z budową sieci gazowej. 
Inwestycja rozpocznie się od południowo-zachodniej części 
Kłobucka, od granicy z gminą Opatów i obejmie odcinek liczący 
około dwanaście i pół kilometra.

Pierwszy etap gazyfikacji gminy podzielony został na cztery eta-
py. Pierwszy wystartuje z końcem października, trzy kolejne - 
pod koniec marca przyszłego roku.

Jak informuje urząd miejski, spółka planuje uruchamianie następ-
nych postępowań przetargowych, które pozwolą na dalszą gazy-
fikację Kłobucka. Finalnie ma to się przełożyć na około dwadzie-
ścia kilometrów sieci gazowej. 

- Planowane zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 
koniec roku 2023. Trwają również prace związane z zaprojekto-
waniem gazociągu stanowiącego potencjalne źródło zasilania dla 
całego powiatu kłobuckiego, a co za tym idzie również miejsco-
wości, które nie będą objęte pierwszym etapem gazyfikacji gminy 
- podkreślają urzędnicy.

Z deklaracji pracowników kłobuckiego magistratu wynika rów-

nież, iż w najbliższym czasie planowane jest spotkanie przedsta-
wicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z przedsiębiorcami z terenu 
gminy. Ma ono dotyczyć możliwości przyłączenia firm do po-
wstającego gazociągu.

ZMIANA PO KILKUNASTU 
LATACH. LGOTA MA
NOWEGO SOŁTYSA
Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Podczas niedawnego zebrania wiejskiego w Lgocie mieszkańcy 
wybrali na sołtysa Krystynę Błaszczyk-Kapuścińską. Zastąpiła 
ona na tym stanowisku Lecha Chłąda.

Zwołanie zebrania wiejskiego i wybór nowego sołtysa podykto-
wane było rezygnacją, jaką Chłąd złożył w ostatnim czasie. Miesz-
kaniec Lgoty swoją funkcję pełnił nieprzerwanie przez kilkanaście 
lat. 

Błaszczyk-Kapuścińska nie miała konkurencji. Nikt inny nie zgło-
sił swojej kandydatury i tym samym głosowanie nad jej wyborem 
było w zasadzie formalnością.

Nowa sołtys otrzymała wymaganą większość głosów spośród 
grona osób, które pojawiły się na spotkaniu.

- Lechowi Chłądowi życzę przede wszystkim zdrowia i dziękuję 
za dotychczasową wieloletnią współpracę. Z kolei nowo wybranej 
pani sołtys składam gratulacje i życzę owocnej współpracy z radą 
sołecką, mieszkańcami oraz pozostałymi organizacjami - mówi 
Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka.

ZAWODY WĘDKARSKIE NA ZAKRZEWIE
Monika Wójcik

Kłobuckie koło Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowa-
ło na zbiorniku Zakrzew powiatowe zawody wędkarskie z oka-
zji Dnia Dziecka. Patronat nad imprezą objął Jerzy Zakrzewski, 
burmistrz Kłobucka.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród 
dzieci z przedziału 6-10 lat pierwsze miejsce przypadło Annie 
Blukacz (3390 pkt). Kolejny był Jakub Krysiak (2540 pkt.) oraz Da-
ria Sawicka (1860 pkt.) 

Z kolei w kategorii wiekowej 11-16 lat bezkonkurencyjny okazał się 
Kaspian Bargiel (3555 pkt.). Drugie miejsce zdobyła Julia Szymo-
cha (2470 pkt.), a trzecie Wiktor Cebula (2090 pkt.).

KOLEJNE SUKCESY
KŁOBUCKIEGO „WOJOWNIKA”
Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-
-do, które odbyły się niedawno w Nowej Rudzie, miejscowy klub 
reprezentowała grupa piętnastu zawodników. Sportowcy przy-
wieźli dwa srebrne medale.

Miejsce na podium wywalczyli Jakub Szewczyk i Stefania Mache-
rzyńska. Natomiast trzy kolejne osoby zajęły piąte miejsca. To Ja-
kub Juszczyk, Natalia Kulej oraz Alicja Herudzińska.

- Turniej w Nowej Rudzie był bardzo mocno obsadzony ilościowo 
i wielu naszych zawodników, mimo wygranych trzech walk, zna-
lazło się w pierwszej szesnastce turnieju co również uważane jest 
za ogromny sukces - informuje trener Artur Osuchowski. 

Główną statystyką Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Ta-
ekwon-do jest liczba zdobytych punktów ministerialnego syste-
mu sportu dzieci i młodzieży. Klub z Kłobucka, który w tym przy-
padku zdobył czterdzieści sześć punktów, zajął wysokie szóste 
miejsce w klasyfikacji generalnej. 

O sporym sukcesie mogą też mówić uczestnicy Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz Juniorów Młodszych, 
które na początku czerwca miały miejsce w Rybniku. KS Wojow-
nik reprezentowało aż czterdziestu rodzimych zawodników.

Owocem tego spotkania było aż dwadzieścia siedem medali. Pod-
opieczni trenera Osuchowskiego przywieźli dziewięć złotych, 
siedem srebrnych i jedenaście brązowych krążków. Na ich koncie 
pojawiło się również dwadzieścia sześć punktów we wspomnia-
nym wyżej ministerialnym systemie sportu młodzieżowego.

- Łącznie rok 2021 zamkniemy z liczbą stu szesnastu punktów. 
Cieszy bardzo fakt, że medale zostały zdobyte w każdej z rozgry-
wanych konkurencji Taekwon-do - podkreśla szkoleniowiec.

WPADLI Z WIZYTĄ DO NAJMŁODSZYCH 
MIESZKAŃCÓW
Monika Wójcik

Z okazji Dnia Dziecka lokalne władze zrobiły niespodziankę ma-
luchom z gminnego żłobka w Kłobucku. 

Burmistrz Jerzy Zakrzewski wraz z sekretarz gminy Sylwią Piąt-
kowską odwiedzili podopiecznych kłobuckiego żłobka. Dzieci 
obdarowane zostały licznymi prezentami oraz wzięły udział we 
wspólnej zabawie.
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W GMINIE POWSTAŁO KOLEJNE MIEJSCE DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW
Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Wójt Piotr Juszczyk i przewodniczący rady gminy Bartłomiej 
Żurek odwiedzili Michała Świerczewskiego. To pochodzący 
z gminy właściciel klubu Raków Częstochowa i prezes spółki 
x-kom.

W imieniu miejscowego samorządu Juszczyk z Żurkiem postawili 
złożyć gratulacje właścicielowi częstochowskiego klubu piłkar-
skiego. Złożyły się na to dwie okazje.

- Przede wszystkim chcieliśmy wyrazić nasze uznanie po tym, jak 
po świetnym sezonie zawodników Rakowa, na ich półkę z trofe-
ami trafił Puchar Polski oraz srebrne medale za wicemistrzostwo 
Polski. Dodatkowym powodem do złożenia gratulacji był również 
fakt, iż w tym roku klub obchodzi stulecie swojego istnienia - wy-
jaśnia wójt Juszczyk. 

Z relacji włodarza wynika, że Michał Świerczewski nie krył za-
skoczenia z otrzymanych gratulacji. Właściciel klubu piłkarskiego 
i prezes spółki x-kom wyraził satysfakcję z faktu, że ciężka praca 
całego sztabu ludzi związanego z Rakowem jest doceniana także 
poza Częstochową.

Kolejny klub seniora otworzył swoje podwoje. Placówka mieści 
się na pierwszym piętrze strażnicy OSP Rzerzęczyce.

- Klub składa się z sali spotkań połączonej z nowocześnie wy-
posażoną kuchnią, sali do ćwiczeń fizycznych wraz z miejscem 
do odpoczynku oraz świetlicy ze stanowiskami komputerowymi 
- relacjonuje wójt Piotr Juszczyk.

Do wyposażonego w tyle co wyremontowane toalety, dostęp do 
sieci internetowej oraz telewizji cyfrowej obiekt, zakupiono mo-
bilny schodołaz. Dzięki temu klub seniora jest również w pełni 
dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zarówno sama moder-
nizacja wnętrz, jak i ich wyposażenie, w 80 proc. sfinansowane 
zostało ze środków pozyskanych przez urząd gminy z budżetu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LOKALNE WŁADZE
SPREZENTOWAŁY
WŁAŚCICIELOWI RAKOWA 
PAMIĄTKOWY GRAWERTON
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- Koszt inwestycji sięgnął prawie 188 tys. zł. Z tej kwoty 150 tys. 
zł stanowi pozyskana dotacja, a blisko 38 tys. zł to wkład własny 
gminy - dodaje Juszczyk, który wspólnie z miejscowymi samorzą-
dowcami dokonał niedawno jego uroczystego otwarcia. 

Podczas tego wydarzenia, oprócz zwyczajowego przecięcia wstę-
gi, miała miejsce prezentacja klubu i występ pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich Zdrowianki. Nie zabrakło życzeń owocnej działalności, 
gratulacji i podziękowań. 

- Serdeczne podziękowania za ogrom pracy włożony w ten pro-
jekt należą się druhom z jednostki OSP w Rzerzęczycach oraz 
paniom z KGW Grusza. Dziękujemy również firmie @Alfanet za 
ufundowanie i zapewnienie dostępu do internetu oraz telewizji 
cyfrowej - podkreśla włodarz.

WĘDKOWALI O PUCHAR WÓJTA
Monika Wójcik

Już po raz siedemnasty z okazji Dnia Dziecka na terenie zbior-
nika w Zwadzie odbyły się zawody wędkarskie dla najmłodszych 
mieszkańców gminy.

Mali wędkarze, których blisko trzydzieścioro zjawiło się na brze-
gu, rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Po czterogo-
dzinnych zmaganiach okazało się, że w kategorii do dwunastu lat 
bezkonkurencyjny okazał się Kamil Bruś. Tuż za nim na podium 
uplasował się Adam Kowalski, a trzecie miejsce zajęła Aleksandra 
Strycharska.

W kategorii od dwunastego do szesnastego roku życia zwyciężył 
Rafał Kowalik. Kolejne miejsce zajęła Pola Szuler. Trzecie miejsce 
pozostało tym razem nieobsadzone. Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy zostali obdarowani 
upominkami. Spotkanie zakończyło się wspólnym grillem.



POLICJANCI Z KŁOMNIC ZATRZY-
MALI MIESZKAŃCA LGOTY MAŁEJ. 
POSIADAŁ NIELEGALNE WYROBY 
TYTONIOWE I NARKOTYKI

„KLEPISKO” MA JUŻ CZTERDZIEŚCI LAT
W KŁOMNICACH8

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Kryminalni z Komisariatu Policji w Kłomnicach pozyskali in-
formację, z której wynikało, iż jeden z mieszkańców gminy Kru-
szyna może przewozić duże ilości wyrobów tytoniowych bez 
polskich znaków akcyzowych. 

Podczas gdy 30-latka zatrzymano do kontroli drogowej okazało 
się, że ten posiada przy sobie sześć kilogramów tytoniu i działkę 
amfetaminy.

- W związku z przypuszczeniem, że mógł kierować pod wpływem 
środków odurzających pobrano mu krew do badań. Otrzymane 
wyniki potwierdziły, że mieszkaniec Lgoty Małej wsiadł za kie-
rownicę swojego pojazdu będąc pod wpływem narkotyków - in-
formuje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Częstocho-
wie.

W jego domu i pomieszczeniach gospodarczych śledczy znaleźli 
kolejne kilkadziesiąt kilogramów tytoniu i nieznaczne ilości ma-
rihuany. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad siedem-
dziesiąt trzy kilogramy krajanki tytoniowej. Gdyby doszło do jej 
wprowadzeniu na rynek skarb państwa straciłby ponad 80 tys. zł.

Mężczyźnie grozi wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami 
i nawet do trzech lat pozbawienia wolności.
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Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

12 czerwca w towarzystwie parlamentarzystów, samorządow-
ców i licznego grona pracowników instytucji publicznych Ze-
spół Śpiewaczy „Klepisko” obchodził jubileusz swojego 40-lecia.

Wydarzenie, które rozpoczęło się od okazjonalnych przemówień 
i kierowanych pod adresem artystów gratulacji i życzeń, obfito-
wało w kilka interesujących akcentów. Oprócz zaprezentowania 
przez samych jubilatów szeregu pieśni ludowych, odbyła się pro-
jekcja filmu Dawida Chybalskiego „Fenomen Klepiska”, a także za-
prezentowano tomik poezji Mieczysława Tkacza „Serdeczny Ga-
limatias” z ilustracjami Katarzyny Sosnowskiej. Uroczystość stała 
się też doskonałą okazją do promowania płyty wydanej specjalnie 
na 40-lecie zespołu. 

- Zespół Śpiewaczy „Klepisko” to perła ziemi kłomnickiej - nie 
ukrywa swego entuzjazmu wójt Piotr Juszczyk. 

Jego początki sięgają 1980 roku, kiedy to ówczesne Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Kłomnicach, wyszło z inicjatywą stworzenia lu-
dowego zespołu śpiewaczego, który miałby zadanie dbać o rodzi-
my folklor. Od tego czasu formacja nieprzerwanie udowadnia, iż 
tradycja, ludowość i ojczyzna to najważniejsze kwestie, o których 
należy zawsze pamiętać. 

Zespól prezentuje nie tylko utwory śpiewane i folklorystyczne, 
ale również religijne, jak i obrzędy lokalne. W każdy swój występ 
wkłada wielkie serce i przygotowuje go profesjonalnie, o czym 
świadczą kolejne sukcesy. W ciągu czterech dekad swojej dzia-
łalność „Klepisko” zgromadziło na swoim koncie sporą kolekcję 
nagród.



CZAS NA MAGDASZ. RUSZYŁY PRACE BUDOWLANE RZĄD OGŁOSIŁ PROGRAM 
PRZYSTANKOWY. KONIECPOL 
NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ

PIĘKNA POGODA
I PIĘKNE WIANKI
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Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w Koniecpolu

Piotr Biernacki

W niedzielny wieczór 20 czerwca nad miejscowym zalewem po-
jawiło się wielu mieszkańców gminy. Po roku przerwy koniec-
polanie ponownie mogli biesiadować, bawiąc się na tradycyjnej 
nocy sobótkowej.

Wydarzenie przygotował Dom Kultury w Koniecpolu. W części 
artystycznej podziwiać można było widowiskową inscenizację 
obrzędów świętojańskich oraz pokaz laserów. Integrację zwień-
czyło wspólne ognisko.

Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budo-
wy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. 
W jego ramach uwzględniono trzysta pięćdziesiąt pięć lokali-
zacji w całym kraju, z czego na liście podstawowej znalazło się 
sto siedemdziesiąt trzy. Pośród nich jest również modernizacja 
dworca w Koniecpolu.

Jak podkreśla resort infrastruktury, celem programu jest zwięk-
szenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. 
Dostępne środki, a będzie to około 1 mld zł, zostaną wykorzystane 
między innymi na wybudowanie lub zmodernizowanie przystan-
ków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z do-
stępnością miejsc parkingowych dla podróżnych.

- Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na 
lata 2021-2025 to kolejny etap likwidacji wykluczenia komunika-
cyjnego. Za 1 mld zł zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe 
oraz wydłużymy perony tam, gdzie obecnie nie mogą zatrzymy-
wać się pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, kom-
fortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miej-
scowości – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 
na niedawnej konferencji prasowej w Niemojkach, podczas pre-
zentacji założeń programu.

W zamyśle ma się on przyczynić do ograniczenia wykluczenia 
komunikacyjnego i umożliwić pasażerom dostęp do kolejowej ko-
munikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Ma się zwiększyć 
ponadto komfort obsługi i wygoda pasażerów. Będzie miał także 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na kolei.

- Przyjęty program realizuje założenia zmierzające do zapewnie-
nia zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego na 
terenie całego kraju, który jest kluczowym ogniwem w budowa-
niu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej pań-
stwa – podkreślają przedstawiciele ministerstwa infrastruktury.

W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ URZĘDNICY POMOGĄ 
MIESZKAŃCOM W SPISIE POWSZECHNYM

I Z BRZEGU I Z WODY. SPOŁECZNIE SPRZĄTALI PILICĘ

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Piotr Biernacki

Niedawno ruszyły prace związane z wykonaniem kolejnego za-
dania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Koniecpola. Za-
warty z firmą Gudrex z Pilicy kontrakt opiewa na 1,46 mln zł.

Za tę kwotę powstanie prawie 920 metrów sieci na ulicy Mag-
dasz, od ulicy Zachodniej do budynku nr 21, Nad Strugą, oraz 
ulicy bocznej od Zachodnej. Wykonawca, by prawidłowo wypeł-
nić zadanie, będzie musiał zrobić przewiert pod rzeką Kalenicą 
oraz położyć odwodnienie ulic, z których wody opadowe będą 

19 czerwca w Koniecpolu odbyła się największa jak do tej pory 
skoordynowana akcja sprzątania Pilicy i zalewu. Zainicjowane 
przez miejscowe władze samorządowe przedsięwzięcie pozwo-
liło oczyścić obszar z porzuconych śmieci, które łącznie wypeł-
niły kilkadziesiąt worków.

W inicjatywę ochoczo włączyli się wolontariusze, lokalne jed-
nostki ochotniczych straży pożarnych, wędkarze i harcerze. Nie 
zabrakło również radnych i sołtysów. Wyznaczony do uprzątnię-
cia obszar podzielono na siedem stref. Akcję prowadzono zarów-
no z lądu, czyszcząc wały i tereny przyległe, jak i na wodzie.

Bardziej wprawieni „sprzątacze” wsiedli w kajaki i przemierzając 
koryto rzeki oraz zalew zbierali pozostałości po nieodpowiedzial-
nych zaśmiecaczach. A było tego sporo. Tyle że kilkadziesiąt wor-
ków zapełniono puszkami, butelkami, opakowaniami foliowymi 

odprowadzane właśnie do tego cieku. Wybuduje także przyłącza 
kanalizacyjne oraz przepompownię ścieków, a także odtworzy 
nawierzchnię dróg i uporządkuje teren po robotach.

Uruchomienie kolejnej gminnej, dużej inwestycji w sieć sanitar-
ną stało się możliwe dzięki pieniądzom pozyskanym w ubiegłym 
roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jak podkreślił burmistrz Ryszard Suliga, prace będą wykonywane 
stopniowo. Tak, aby w najmniejszym stopniu mieszkańcy odczu-
wali utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

czy nawet zdarzały porzucone części ubrań oraz ogumienia sa-
mochodowego.

Jedną z osób, które aktywnie na kajaku penetrował Pilicę, był 
radny powiatowy Gwidon Jelonek i zarazem dyrektor biura w ko-
niecpolskim urzędzie miejskim.

- Pilica to piękne i dzikie rozlewiska. Niestety, w zakolach pełno 
jest śmieci, puszek i plastikowych butelek, a nawet części odzieży. 
W niektóre rejony można dopłynąć tylko kajakiem. Jeśli my nie 
posprzątamy, to tego nikt za nas nie zrobi – komentował inicjaty-
wę w wypowiedzi dla serwisu koniecpol.info.

Worki i rękawice dla wszystkich wolontariuszy zapewniło Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu. Firma odebrała 
zebrane śmieci i zajęła się także ich utylizacją. Całe przedsięwzię-
cie ma się wpisać już cyklicznie w szereg działań na rzecz ochro-
ny środowiska na terenie gminy Koniecpol.

Piotr Biernacki

Władze Koniecpola na 4 lipca zapowiedziały akcję pomocy 
mieszkańcom w wypełnieniu obowiązku spisowego. W tę nie-
dzielę na terenie gminy działać będą dwa punkty, w których 
dyżur i pomoc zapewnią pracownicy miejscowego magistratu.

Stanowiska do samospisu będą znajdować się w budynkach Urzę-
du Miasta i Gminy Koniecpol oraz w Centrum Społeczno-Kultu-
ralnym w Koniecpolu przy ulicy Szkolnej. Spisać będzie się można 
już od godz. 8 rano, aż do 18.

- Udział w spisie jest obowiązkowy. W związku z tym otwiera-

my dwa punkty przeznaczone dla mieszkańców naszej gminy, 
w których świadczona będzie dodatkowa pomoc dla osób mają-
cych trudności z samodzielnym udziałem w spisie. W specjalnie 
uruchomionych punktach będą dyżurować pracownicy, którzy 
pomogą w realizacji obowiązku spisowego – informuje burmistrz 
Ryszard Suliga.

Włodarz apeluje także do wszystkich zainteresowanych, aby 
przed przyjściem przygotować się wcześniej do spisu. Chodzi 
o zgromadzenie niezbędnych danych wynikających z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 
roku. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.spis.gov.pl, jak również w witrynie lokalnego samorządu.
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NAJPIERW DEBATA NAD RAPORTEM
O STANIE GMINY, PÓŹNIEJ GŁOSOWANIE. 
ŻUREK PONOWNIE Z ABSOLUTORIUM

KONOPISKA PO RAZ 
DRUGI GOŚCIŁY U SIEBIE 
SZPADZISTÓW

Radni udzielili wójtowi Konopisk wotum zaufania, zatwierdzili 
sprawozdanie finansowe oraz to dotyczące wykonania budżetu 
za ubiegły rok. Samorządowcy przegłosowali także absoluto-
rium dla Jerzego Żurka. 

Nim radni spotkali się na sesji, która ze względu na sytuację 
epidemiologiczną odbyła się w murach Gminnej Hali Sportowej 
w Konopiskach, obradowali na posiedzeniach poszczególnych 
komisji merytorycznych. Samorządowcy zapoznali się ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym 
gminy za 2020 rok, a także przeanalizowali informację o stanie 
mienia.

Ze wspomnianych dokumentów wynika, iż ubiegłoroczne docho-
dy gminy wyniosły blisko 54,5 mln zł, co stanowi 98,94 proc. za-
łożonego planu, przy realizacji wydatków na poziomie 90,79 proc. 
w kwocie niemal 51,4 mln zł. Z kolei wydatki inwestycyjne zostały 
zrealizowane w 77,87 proc., a bieżące w 92,22 proc. Tym samym 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

WAKACYJNA OFERTA GCKIS-u. 
WŁAŚNIE RUSZYŁY ZAPISY

ZIELONA KLASA W ŁAŹCU

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach zaprasza 
dzieci i młodzież z terenu gminy na zajęcia w ramach wakacyj-
nej oferty tej instytucji.

Przygotowane przez pracowników GCKiS-u propozycje skiero-
wane są do osób w wieku od piątego do piętnastego roku życia. 
Między innymi będzie można skorzystać ze szkółki tenisa ziem-
nego, zajęć lekkoatletycznych, plastycznych czy tanecznych. 

W planach przewidziano również wycieczki, warsztaty muzyczne 
oraz lekcje biblioteczne na świeżym powietrzu. Z kolei na sierpień 
przygotowywany jest turniej szachowy. 

- W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną plan wakacji może 
ulec zmianie - zastrzegają urzędnicy.

Monika Wójcik

W ramach programu English Teaching realizowanego przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, uczniowie trzeciej 
klasy podstawówki w Łaźcu od września ubiegłego roku wdra-
żają projekt „Zielona klasa”.

Od momentu kiedy wystartował projekt uczniowie mieli okazję 
podjąć szereg proekologicznych działań. Między innymi przy-
gotowywali się do założenia ekologicznego ogródka, przy okazji 
ucząc się związanego z uprawą i nazwami warzyw i ziół słownic-
twa w języku angielskim.

- W Parku Korzonek uczniowie mogli zapoznać się z uprawą spo-
sobem permakultury. W czasie ciekawych warsztatów czynnie 
uczestniczyli w pracach ogrodniczych okrywając rośliny słomą. 
Sadzili też ziemniaki i dynię - informuje Agnieszka Chmielewska, 
koordynator projektu.

W kolejnym etapie projektu jego uczestnicy, przy wsparciu rodzi-
ców, utworzyli ogródek na terenie szkoły. Siali i sadzili. Wszystkie 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Gminę odwiedzili uczestnicy Indywidualnych i Drużynowych 
Mistrzostw Polski Młodzików w Szpadzie. 

- W szpadzie kobiet nie było mocnych na Magdalenę Ratynę z Gli-
wic. Drugie miejsce przypadło Alicji Goczał z Kalwarii, a trzecie 
Wiktorii Jędrzejec, również z Gliwic oraz Laurze Misiak z Radlina. 
Z kolei Hanna Śliwiak z Częstochowy zajęła 70. pozycję - infor-
mują działacze WLKS Kmicic Częstochowa.

W turnieju szpadzistów złoto przypadło Filipowi Krochmalskiemu 
z Warszawy, srebro Bartoszowi Kuźnikowi ze Świdnicy, a brązowe 
medale - Aleksandrowi Ziajowskiemu z Warszawy i Jakubowi Ber-
kowiczowi z Krakowa.

Ziajowski otrzymał także specjalną nagrodę Fair Play. W walce 
półfinałowej, prowadząc i będąc blisko do awansu do decydują-
cej rozgrywki, przyznał się do trafienia uzyskanego niezgodnie 
z regulaminem. Jego rywal Bartosz Kuźnik chwilę później dopro-
wadził do remisu i awansował do finału. Przedstawiciele często-
chowskiego Kmicica sklasyfikowani zostali tym razem na dalekich 
pozycjach. 

Natomiast w zmaganiach drużynowych kobiet triumfowały za-
wodniczki Muszkietera Gliwice, które zdystansowały Piasta Gli-
wice oraz PTG Sokół 1893 Mielec. Wśród panów na najwyższym 
stopniu podium stanęli szermierze PKSzerm Warszawa. Na dru-
gim miejscu znaleźli się przedstawiciele Flesza Świdnica, a na 
trzecim Piasta Gliwice. Szpadziści częstochowskiego klubu zajęli 
11. i 12. miejsce.

Monika Wójcik, fot. Michał Nowak/Urząd Gminy Konopiska

pozwoliło to na uzyskanie nadwyżki sięgającej 3,1 mln zł.

Na 2021 rok w gminnej kasie pozostały wolne środki w wysokości 
4,7 mln zł oraz 1,3 mln zł z tytułu niewykorzystanych pieniędzy 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Jeśli zaś chodzi 
o fundusze unijne, to w ubiegły roku gmina otrzymała dofinanso-
wanie na realizację projektów w łącznej kwocie prawie 1,01 mln zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło 15 mln zł, co stanowi 
27,61 proc. dochodów wykonanych. Zobowiązania długotermi-
nowe obejmują zarówno raty kredytów i pożyczek w wysokości 
prawie 14,4 mln zł oraz sięgające 664 tys. zł wydatki na zakup nie-
ruchomości gruntowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która każdorazo-
wo opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu, nie miała uwag 
do pracy władz gminy. Podczas sesji radni pozytywnie ocenili 
działalność włodarza i udzielili mu absolutorium.

rośliny zostały oznaczone nazwami w rodzimym języku oraz po 
angielsku. 

- Przy ogródku powstała również mini kwietna łąka przyciągająca 
owady, tak bardzo potrzebne naszym roślinom. Uczniowie dbają 
o ogródek, systematycznie, według ustalonego harmonogramu 
podlewają rośliny wykorzystując deszczówkę - dodaje Chmie-
lewska.
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RADNI JEDNOGŁOŚNIE DOCENILI PRACĘ WÓJTA

24 czerwca miejscowi radni pochylili się nad uchwałami w kwe-
stii wotum zaufania i udzielenia absolutorium dla wójta Lelowa 
z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Przyjęty został zarówno 
raport o stanie gminy, jak i przedłożone sprawozdania finanso-
we. Zaowocowało to jednogłośnym poparciem działań i polityki, 
którą obiera kierowany przez włodarza urząd.

O zawartości dokumentów, które były przedmiotem sesyjnej de-
baty, wcześniej pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowały je 
komisje rady gminy. Po debacie nad raportem o jej stanie, Rada 
Gminy Lelów udzieliła wójtowi jednogłośnie wotum zaufania oraz 
absolutorium. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok 
obrachunkowy.

Budżet gminy zakładał osiągnięcie dochodów w kwocie prawie 33 
mln zł. W ciągu roku zmniejszono plan dochodów do kwoty 28,8 
mln zł. W roku 2020 dochody wyniosły ostatecznie 28,5 mln zł. 
Wykonanie osiągnęło więc poziom 98,96 proc. Wydano również 

Piotr Biernacki

PUNKT PROGRAMU „CZYSTE
POWIETRZE” TAKŻE W LELOWIE

Od 28 czerwca w Urzędzie Gminy Lelów zostanie uruchomiony 
punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powie-
trze”. Mieszkańcy zyskają pomoc przy wypełnianiu dokumen-
tów, jak również będą mogli w nim fizycznie złożyć wniosek.

Zakres działalności punktu konsultacyjnego obejmował będzie 
w szczególności udzielanie informacji o programie osobom za-
interesowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie 
w zakresie jego przygotowania czy także pomocy przy rozliczaniu 
przyznanych pieniędzy.

- Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli uzyskać informację na temat wymagań 
programu „Czyste Powietrze” dwa razy w tygodniu, tj. w ponie-
działki i wtorki – informuje Joanna Sokolińska z referatu inwesty-
cji i promocji urzędu gminy.

W pierwszy dzień tygodnia punkt zaprasza zainteresowanych 
mieszkańców od godz. 8. Będzie czynny do godz. 13. W kolejny 
natomiast urzędnicy przyjmować będą pomiędzy godz. 10 a 15.

- Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie programem, 
zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny 
indywidualnego spotkania pod numerem 34 355 01 21 wew. 131 – 
apeluje urzędniczka.

Piotr Biernacki

DO GOK-U WRÓCIŁO ŻYCIE

26 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbył się Kon-
cert Laureatów VIII Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzie-
ży. Oprócz uczestników wywodzących się z gminy Lelów udział 
w nim wzięli także przedstawiciele Irządz, Janowa, Koniecpola, 
Niegowej, Przyrowa, Szczekocin, Kroczyc oraz Kłomnic. 

W końcu udało się zorganizować spotkanie na żywo. Choć w nie-
licznym gronie, to do instytucji kultury zaczęło wracać życie. Do-
datkową okazją był obchodzony w tym dniu Dzień Mamy, o czym 
nie zapomnieli przybyli goście, składając z tej okazji okoliczno-
ściowe życzenia.

Festiwal współorganizowało częstochowskie starostwo oraz Re-
gionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Konkurs obejmował 
wykonanie utworu muzycznego bądź tanecznego o dowolnej te-
matyce. Mimo, iż same przesłuchania odbyły się online, to cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Wpłynęły 
łącznie czterdzieści trzy zgłoszenia.

- Komisja oceniała przede wszystkim rytmikę wykonywanego 
utworu oraz intonację i barwę głosu wykonawców. Ważnym ele-
mentem był dobór repertuaru oraz jego muzyczna interpretacja, 
dużym atutem był akompaniament. Zespoły instrumentalne, in-
strumentalno-wokalne oraz taneczne oceniane były dodatkowo 
w takich kryteriach jak współpraca zespołu, jednolitość wykony-
wanego utworu czy choreografia sceniczna – informuje miejsco-
wy GOK.

Na finałowy koncert przybyły władze samorządowe, jak i przed-
stawiciele powiatowych instytucji. To z ich rąk laureaci odebrali 
statuetki i nagrody. A kto zwyciężył?

Szczegółowa lista zwycięzców i wyróżnionych jest bardzo dłu-
ga. Można ją znaleźć na stronie internetowej GOK-u w Lelowie. 
Niemniej jednak wśród przedszkolaków pierwsze miejsce zaję-
ła Laura Janocha z SP w Ludwinowie. Kategorię klas od I do III 
zdominowała Magdalena Kot z SP w Niegowej. Zuzanna Żebrak, 
przedstawicielka SP w Kroczycach była najlepsza pośród uczniów 
do VI klasy. W wyższej kategorii przyznano tylko dwa drugie miej-
sca, w tym dla Klaudii Sochackiej z lokalnego GOK-u. W kategorii 
szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyjna była również miej-
scowa artystka – Natalia Kot.

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
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mniej, niż pierwotnie zakładano – ostatecznie 26,1 mln zł, co dało 
niemal 94,9 proc. założeń. 4,2 mln zł z tej kwoty stanowiły wydatki 
inwestycyjne.

- Dziękuję za ten wyraz zaufania w stosunku do mojej osoby. Chcę 
podkreślić jedną rzecz. Ten wyraz zaufania dla mnie, jako kierow-
nika jednostki, to także wyraz zaufania dla pracowników, którzy 
codziennie w urzędzie wypełniają swoje obowiązki - mówił do 
zebranych wójt. 

Jak podkreślał włodarz, zaufanie radnych to składowa pracy każ-
dego z urzędników. 

- To, że są nowe projekty i powstają nowe inwestycje, i co dzieje 
się z pożytkiem dla naszego społeczeństwa, to jest w dużej mie-
rze ich zasługa. Za to, z tego miejsca, jako ten, który został na-
grodzony tym absolutorium, chcę dzisiaj podziękować i prosić 
również o tak wytężoną i gorliwą pracę, jak do tej pory. A pań-
stwu dziękuję za ten wyraz akceptacji naszej pracy – zwrócił się 
do radnych z podziękowaniami Krzysztof Molenda po absoluto-
ryjnym głosowaniu.
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SZKOŁA W MIEDŹNIE OTRZYMAŁA MOBILNE 
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

OPOZYCJA W RADZIE WÓJTA DEREJCZYKA DALEJ NIE LUBI, ALE... 
JUŻ DOCENIA JEGO PRACĘ

PUNKT PROGRAMU „CZYSTE
POWIETRZE” PONOWNIE
OBSŁUGUJE STACJONARNIE

To był prezent na Dzień Dziecka. Przy okazji pikniku, który 
odbył się w placówce 1 czerwca, ten nietuzinkowy podarunek 
przekazali sekretarz Agnieszka Związek i Wojciech Tałajczyk, 
przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. To właśnie z budżetu tego gremium został sfi-
nansowany zakup.

Uczniowie od razu mieli okazję przetestować funkcjonalność in-
stalacji. I to pod czujnym okiem kłobuckich funkcjonariuszy po-
licji, którzy zostali zaproszeni na tę imprezę. Jest ono przystoso-
wanie do użytku w przestrzeni otwartej, jak i w pomieszczeniach 
zamkniętych. Zestaw składa się między innymi z sygnalizatorów 
świetlnych, znaków drogowych i przede wszystkim mat antypo-
ślizgowych odzwierciedlających ulice, ronda oraz ścieżki rowe-
rowe.

– Obok rekreacyjnych i kulinarnych atrakcji wydarzenie obfito-
wało w szereg walorów edukacyjnych. Policjanci przeprowadzili 

Piotr Biernacki, fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie

Po długiej przerwie związanej z pandemicznymi obostrzeniami, 
z początkiem czerwca wznowił pracę stacjonarną gminny punkt 
obsługi programu „Czyste Powietrze”. Czynny jest dwa dni w ty-
godniu – w każdy wtorek i czwartek.

Miniony rok i pierwsza połowa obecnego w działalności punk-
tu upłynęła głównie pod znakiem zdalnej obsługi mieszkańców. 
Pomimo trudności w bezpośrednich kontaktach lokalni urzędni-
cy i tak przez ten czas zdołali pomóc siedemdziesięciu sześciu 
osobom, które wyraziły zainteresowanie pozyskaniem dofinanso-
wania na wymianę starego źródła ciepła lub termomodernizację 
swoich domów. Tyle bowiem wniosków przekazali do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach.

Gmina Miedźno doradcze wsparcie dla swoich mieszkańców i po-
moc w uzyskaniu dofinansowania zaoferowała jako jedna z pierw-
szych w regionie. Umowa o współpracy pomiędzy instytucjami 
podpisana została bowiem już na początku sierpnia 2019 roku. 
Obecnie podobne rozwiązania wdrożyło ponad sto trzydzieści 
samorządów z całego województwa.

– Byliśmy jedną z pierwszych gmin w województwie, które zde-
cydowały się na podpisanie porozumienia o współpracy z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”. Ta 
dobra współpraca zaowocowała zwiększeniem zainteresowania 
mieszkańców programem, co ma oczywisty wpływ na poprawę 
jakości powietrza w naszej gminie – komentuje wójt Piotr Derej-
czyk.

Na jaką pomoc mogą liczyć zainteresowani? Pracownicy udziela-
ją kompleksowej informacji w zakresie komplementowania nie-
zbędnej dokumentacji, sposobu obliczenia dochodu czy wypeł-
niania wniosku. Dokonują również jego wstępnej weryfikacji oraz 
finalnie przyjmują wnioski o dofinansowanie. 

– Zainteresowani skorzystaniem z fachowej pomocy i doradztwa 
mogą zgłaszać się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10 
do 15. Liczę, że wznowiona działalność punktu i przywrócenie ob-
sługi w pełnym zakresie spowodują, że w kolejnych miesiącach 
z jego usług skorzysta jeszcze większa liczba mieszkańców niż 
dotychczas – dodaje włodarz.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

krótki wykład z zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 
jak również opowiedzieli o urokach zawodu policjanta. Lekcja ta 
miała nie tylko teoretyczny wymiar. Poznaną wiedzę dzieci mogły 
od razu przełożyć na praktyczne umiejętności – informuje Daria 
Piątek, rzecznik prasowy urzędu gminy.

Atrakcji bawiącym się dzieciakom dostarczyli również miejscowi 
strażacy. Zaparkowany na placu szkolnym samochód wzbudził 
duży entuzjazm. Druhowie nie tylko zaprezentowali jego wypo-
sażenie, ale także zorganizowali młodym mieszkańcom gminy 
ćwiczenia bojowe, podczas których strącali pachołki strumieniem 
wody. Nie zabrakło również prezentacji z zasad udzielania pierw-
szej pomocy. 

– Wszyscy dostali także praktyczne prezenty. Dzieci otrzymały 
kamizelki odblaskowe oraz inne gadżety mające podnosić bez-
pieczeństwo milusińskich na drodze, w tym opaski na ramię oraz 
odblaskowe breloki – podkreśla Piątek.

Drugi rok z rzędu wójt Piotr Derejczyk nie otrzymał wotum za-
ufania. Na sesji 24 czerwca politykę rozwoju gminy pozytyw-
nie oceniło siedmioro radnych, pięcioro było przeciw, a troje 
wstrzymało się od głosu. Włodarz otrzymał jednak absoluto-
rium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. W tym przypadku 
pracę miejscowych urzędników doceniło dziesięciu radnych, 
czworo wstrzymało się od głosu, a jedna osoba nie wzięła udzia-
łu w głosowaniu.

Od dawna wiadomo, że w Radzie Gminy Miedźno trwa polityczny 
konflikt. Sześcioro radnych, którzy w 2018 roku objęli mandat z 
listy wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego - Zbigniew Graj, 
Konrad Puchała, Anna Chudaszek, Elżbieta Makles, Zbigniew Cie-
sielski i Waldemar Wosiński oraz dwie kolejne osoby – Ewelina 
Stobiecka oraz Małgorzata Szymonik – które dostały się do rady 
z listy komitetu „Dobro Wspólne”, którego liderem był urzędują-
cy włodarz, a po czasie zmieniły jednak front, przesądziły o nie-

Piotr Biernacki

udzieleniu w ubiegłym roku Derejczykowi absolutorium z wyko-
nania budżetu i wotum zaufania.

Kolejną odsłonę konfliktu mogliśmy obserwować w marcu tego 
roku. Skończyła się ona totalną kompromitacją opozycji. Za spra-
wą ósemki radnych, do rady wpłynął projekt uchwały o drastycz-
nym (50 proc.) obniżeniu wynagrodzenia wójta Piotra Derejczyka. 
W finale – po ponad dwugodzinnej dyskusji, fali krytyki ze stro-
ny pozostałej siódemki radnych i odparciu stawianych zarzutów 
przez wójta – nie chcieli nad nią głosować.

W tym roku opozycyjna większość do podjęcia najważniejszych 
uchwał w samorządzie podeszła zgoła inaczej. Pierwszy z aktów 
dorocznej sesji absolutoryjnej, czyli głosowanie w sprawie wotum 
zaufania poprzedzone debatą nad raportem o stanie gminy, nic 
nowego do konstruktywnej dyskusji nie wniosło. No może poza 
tym, że wójt jeszcze mocniej naciska, by radni w końcu zdecy-

dowali się na zarządzenie referendum, gdzie to mieszkańcy roz-
strzygnęliby narosły spór. Szanse są raczej niewielkie na to. Zasy-
gnalizowała to radna Ewelina Stobiecka, którą zmartwiły koszty, 
jakie musiałaby ponieść gmina na ten plebiscyt. Czy to sprytny 
wybieg z jej strony? Czy opozycja boi się głosu większości miesz-
kańców? W przypadku bowiem porażki takiej inicjatywy, to nie 
wójt opuszcza urząd, ale ze stołkami żegnają się radni. 

Zagrywką było z pewnością wstrzymanie się od głosu nad wotum 
zaufania dla wójta. Uczynili to właśnie Stobiecka oraz radni Szy-
monik i Puchała. De facto jednak, w przypadku tego głosowania, 
głos wstrzymujący się jest nadal głosem przeciwnym. Do podjęcia 
uchwały potrzebna jest bowiem bezwzględna większość, a tej za-
brakło. Wychodzi więc na to, że opozycja wójta Derejczyka dalej 
nie lubi, ale... docenia już jego pracę i kierowanego przez niego 
urzędu. Absolutorium to bowiem ocena pracy z wykonania zało-
żeń budżetowych w poprzednim roku sprawozdawczym.



13W MIEDŹNIE

SZKOŁĘ W MIEDŹNIE CZEKAJĄ DUŻE ZMIANY. URZĄD KONSULTUJE 
LOKALIZACJĘ PRZYSZŁEGO PRZEDSZKOLA
Wójt Piotr Derejczyk przedstawił szereg planów związanych 
z inwestycjami dotyczącymi szkoły w Miedźnie. Pojawiły się 
wizualizacje rewitalizacji placu przed placówką, jak również 
wstępna koncepcja przebudowy obiektu, który dostosowany 
ma zostać do obecnych wymogów bezpieczeństwa oraz potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Urząd rozpoczął również konsultacje 
społeczne w sprawie lokalizacji nowego przedszkola.

Pierwszą z zaplanowanych działań ma być poprawa funkcjonal-
ności placu przed szkołą, co ma zwiększyć ilość dostępnych dla 
rodziców, jak i samej kadry nauczycielskiej miejsc parkingowych. 
Przestrzeń ma być reprezentacyjna i otwarta, dodatkowo ubo-
gacona w elementy małej architektury, jak pergole, donice, ławki 
czy siedziska. Pojawią się również liczne nasadzenia drzew, któ-
rych po zakończeniu inwestycji ma być więcej, niż jest to obecnie.

- Posiadamy już także wstępne wizualizacje docelowej inwestycji 
przebudowy samego budynku szkoły. Ta inwestycja wiąże się nie-
rozerwalnie również z jego rozbudową, by zapewnić jak najlepsze 
warunki nauki i opieki dla dzieci uczęszczających do oddziałów 
przedszkolnych. Koszt takiej rozbudowy wiązałby się z nakładami 
sięgającymi około 10 mln zł. Zadaliśmy sobie więc pytanie czy nie 
lepiej i funkcjonalniej byłoby wybudować zupełnie nowy obiekt 
przedszkolny? Koszty byłyby w takim przypadku bardzo zbliżone. 
To właśnie od tej kwestii będzie zależał ostateczny kształt prze-
budowy ZSP w Miedźnie – mówi wójt Piotr Derejczyk.

Na kanwie tej właśnie inicjatywy urząd gminy rozpoczął konsulta-
cje społeczne dotyczące budowy zupełnie nowego, odrębnego od 
szkoły, budynku przedszkola w Miedźnie. Plany zakładają stwo-
rzenie ośmiu pełnych oddziałów, w których opiekę znalazłoby 
dwustu najmłodszych mieszkańców gminy. Poza salami dla dzieci 
przewidziano również kuchnię wraz z zapleczem kuchennym, ja-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno
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dalnię oraz dużą salę wspólną. Łazienki i sanitariaty umiejscowio-
ne byłyby bezpośrednio przy salach, a na dziedzińcu - plac zabaw.

- Zawierałoby ono także część żłobkową. Budowa niezależnego 
od obiektu ZSP w Miedźnie budynku przedszkola pozwoliłaby 
pozyskać z programów krajowych sporą część pieniędzy po-
trzebną na sfinansowanie tej inwestycji. Po realizacji sale obec-
nego przedszkola zostałyby dostosowane do potrzeb uczniów, 
co w znaczący sposób ułatwiłoby prowadzenie procesu dydak-
tycznego i znacznie poprawiłoby warunki nauki starszych dzieci 
– podkreśla włodarz. - Konsultacje dotyczą docelowej lokalizacji 
nowego przedszkola. Wytypowaliśmy trzy – dodaje. 

Dwie z zaproponowanych znajdują się przy ulicy Szkolnej 
w Miedźnie. Pierwsza to plac obok boiska piłkarskiego, a druga - 
plac starego asfaltowego boiska szkolnego. Kolejna jest w Kołacz-
kowicach Dużych, obejmująca teren boiska piłkarskiego za remizą 

Ochotniczej Straży Pożarnej.

- W przypadku wyboru pierwszej z lokalizacji inwestycją powią-
zaną i zapewne wyprzedzającą byłoby wybudowanie nowego 
boiska piłkarskiego wraz z niezbędnym zapleczem właśnie w Ko-
łaczkowicach Dużych. Zachowanie boiska w Miedźnie wiązałoby 
się z niezbędnym zakupem sąsiadujących działek, mieszczących 
się na południe od aktualnej lokalizacji. Wymagałoby to zgody 
i życzliwości obecnych właścicieli. Wyniki ankiety online wskażą 
najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców lokalizację przyszłe-
go przedszkola wraz z częścią żłobkową. Prosimy o opinie w tej 
sprawie – apeluje Piotr Derejczyk.

Ze szczegółową koncepcją tego przedsięwzięcia można zapoznać 
się na internetowej stronie samorządowej lub profilu facebo-
ok’owym gminy Miedźno. Tam także znajdują linki kierujące do 
ankiety.



NOWE PIŁKOCHYWTY 
WOKÓŁ KOMPLEKSU 
SPORTOWEGO
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GMINA DOFINANSUJE REMONT KLASZTORNEGO 
MURU PRZY PARAFII W MSTOWIE
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Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Nowoczesna infrastruktura sportowa przy mstowskiej szkole 
poddana została delikatnej modernizacji. Ze względu na me-
chaniczne uszkodzenia piłkochwytów konieczny był demontaż 
starej siatki i instalacja nowej.

Mieszczący się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
w Mstowie kompleks sportowy to nie tylko boisko do piłki nożnej 
o nawierzchni z trawy syntetycznej. Oddany do użytku niecałe 
sześć lat temu nowoczesny obiekt to także bieżnia lekkoatletycz-
na, skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą.

Niedawno okazało się, że zamontowane wokół boiska piłkochwy-
ty uległy mechanicznemu uszkodzeniu. Jak tłumaczą pracownicy 
urzędu gminy, do takiego stanu rzeczy przyczyniły się głównie 
warunki atmosferyczne. Tym samym zaistniała konieczność cał-
kowitego ich demontażu. Cały kompleks zyskał nową, profesjo-
nalną siatkę z tworzywa sztucznego. 

- Co ważne pozostawiliśmy istniejące słupy konstrukcyjne. Same 
piłkochwyty zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowania 
kompleksu sportowego, jak również chronią infrastrukturę samej 
szkoły - wyjaśniają mstowscy urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

W połowie maja radni podjęli uchwałę, która umożliwia dofi-
nansowanie prac konserwatorsko-remontowych fragmentu 
muru klasztornego przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Mstowie. 

Prace, które potrwają do końca roku są niezbędne ze względu na 
coraz gorszy stan, w jakim znajdują się zabytkowe mury. Całkowi-
ty koszt zadania sięgnie blisko 80 tys. zł, z czego dotacja z budże-
tu gminy na ten cel wyniesie 38 tys. zł. Z wnioskiem o dofinanso-

wanie przedsięwzięcia, już jakiś nas temu do miejscowych władz, 
zwrócił się Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich.

Zakonnicy założyli klasztor w XII wieku. Świątynia jest najstar-
szym obiektem romańskim w regionie. Przez wieki należał on do 
najważniejszych ośrodków życia religijno-kulturalnego na pogra-
niczu Małopolski i Wielkopolski. Mstowscy zakonnicy mieli oka-
zję podejmować tu polskich królów. Gościli Władysława Łokietka, 
Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę i Kazimierza Jagielloń-
czyka.



NOWA NAWIERZCHNIA
ZASTĄPIŁA TĘ ZNISZCZONĄ PO 
OSTATNIEJ ZIMIE

DRUHOWIE Z MSTOWA WZBOGACILI SWOJĄ 
FLOTĘ O NOWY NABYTEK
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JEDNOSTKA ZWIĘKSZYŁA 
SWÓJ POTENCJAŁ KADROWY
Monika Wójcik

Pięciu nowych ochotników zasiliło zasoby Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Mstowie. Powiększenie grona braci strażackiej 
to efekt odbycia kursu podstawowego i niedawnego egzaminu, 
który wszyscy zaliczyli z pozytywnym wynikiem. 

Sprawdzian umiejętności, który miał miejsce 12 czerwca, orga-
nizowany jest każdorazowo po zakończeniu podstawowego kur-
su dla strażaków ochotników. Szkolenie prowadzone jest przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
i kierowane do osób z tych jednostek, które włączone są do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Choć zajęcia rozpoczęły się w lutym, to ze względu na obostrze-
nia związane z sytuację epidemiologiczną zostały przerwane. 
Wznowiono je dopiero w maju. Finalnie z mstowskiej OSP kurs 
ukończyło pięć osób. Chodzi o Patryka Krzynowka, Michała Wa-
nota, Artura Chwałę, Mateusza Nowaka oraz Przemysława Mało-
lepszego. 

Wszyscy zdali egzamin i teraz mogą uczestniczyć w akcjach ra-
towniczo-gaśniczych.

Monika Wójcik

Zakończył się remont drogi powiatowej na odcinku pomiędzy 
Brzyszowem a Małusami Małymi.

Liczący około półtora kilometra odcinek znajdował się w fatalnym 
stanie. Nawierzchnia nosiła ślady licznych pęknięć i zniszczeń. 

- Dodatkowo pojawiły się znaczne dziury w jezdni, które w kilku 
przypadkach spowodowały problemy z zawieszeniem samocho-
dów osobowych - relacjonują pracownicy urzędu gminy.

Pierwotnie Powiatowy Zarząd Dróg zamierzał skoncentrować się 
jedynie na „łataniu” najgorszych fragmentów drogi. Dzięki stara-
niom miejscowych urzędników i ustaleniom, jakie wójt Tomasz 
Gęsiarz finalnie wynegocjował z władzami powiatu częstochow-
skiego, drogowcy położyli nakładkę na całej długości arterii. 

Remont objął między innymi rozebranie starej nawierzchni i po-
łożenie nowej, utwardzenie poboczy oraz regulację krat ścieko-
wych.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
przekazała jednostce OSP Mstów średni samochód specjalny 
z podnośnikiem hydraulicznym i drabiną o wysięgu dwudziestu 
pięciu metrów.

Uroczyste przekazanie samochodu miało miejsce na początku 
czerwca na rynku we Mstowie. Podczas wydarzenia, które pro-
wadził druh Mateusz Bielawski z tamtejszej jednostki, nie za-
brakło przedstawicieli parlamentu, samorządowców, funkcjona-
riuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz rodzimych ochotników 

z terenu gminy.

Samochód specjalny SH25 MAN wyprodukowany został w 2010 
roku i mieści w środku trzy osoby załogi. Ramię podnośnika wy-
posażone zostało w układ doprowadzenia wody, co niewątpliwie 
skutecznie pomaga w przeprowadzaniu akcji gaśniczych z kosza. 

- Pomost posiada wspornik do mocowania noszy. Ponadto w pa-
kiecie znajdują się między innymi nosze typu „deska”, piła łań-
cuchowa do drewna, a także piła do betonu i stali oraz węże czy 
prądownice - informują pracownicy urzędu gminy.
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TRZY OSOBY Z GMINY
NAGRODZONE PODCZAS GALI 
KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

POKAZALI, ŻE MAJĄ NIE TYLKO AKTYWNYCH 
SENIORÓW, ALE I ZDOLNĄ MŁODZIEŻ

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Realizowany przez ponad rok projekt „Aktywni seniorzy i zdol-
na młodzież - edycja II” doczekał się właśnie stosownego pod-
sumowania. 

Projekt, przez rok z okładem, realizowany był w partnerstwie 
z gminą Poczesna przez działające głównie na terenie Słowi-
ka i Korwinowa Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”. Na 
przedsięwzięcie, które przewidywało zwiększenie dostępności do 
placówki wsparcia dziennego oraz klubu seniora, udało się pozy-
skać ze środków unijnych ponad 330 tys. zł.

- Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu stowarzyszenie mogło 
kontynuować założone w projekcie wsparcie dla mieszkańców 
sołectwa Słowik i Korwinów oraz gminy Poczesna. W ramach 
projektu prowadzono zajęcia w klubie seniora dla osób po zakoń-
czonej aktywności zawodowej - informuje Justyna Krawiec-Pu-
chała, prezes Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor”.

Nie zabrakło warsztatów z zakresu zdrowego żywienia, spotkań 
z dietetykiem, wyjazdów do kina, teatru oraz na basen, a także 
wycieczek krajoznawczych, zajęć animacyjnych, z profilaktyki 
ruchowej czy tych poprawiających pamięć. Spory budżet, jaki or-
ganizacja miała na swoje działania, pozwolił również sfinansować 
świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w wieku od siód-
mego do szesnastego roku życia. 

- Świetlica oferowała udział w zajęciach rozwijających z języka 
angielskiego i koła nauko-technicznego, zajęcia animacyjne, uzu-
pełniające i wyrównujące wiedzę matematyczną, logopedyczne, 
jak i gry oraz zabawy rozwijające, pomoc pedagogiczną i psycho-
logiczną oraz wycieczki krajoznawcze - precyzuje Krawiec-Pu-
chała.

Kluczowym akcentem spotkania podsumowującego drugą edy-
cję było wręczenie podziękowań wszystkim tym osobom, które 
wspierały działalność stowarzyszenia w trakcie realizacji pro-
jektu. Z kolei do rąk jego uczestników powędrowały stosowne 
zaświadczenia potwierdzające udział w całym przedsięwzięciu. 
Część oficjalną uświetnił ponadto występ najpierw dzieci i mło-
dzieży, a następnie seniorów. Był tort oraz poczęstunek przy-
gotowany podczas warsztatów kulinarnych przeprowadzonych 
w klubie seniora z dietetykiem klinicznym.

Uroczysta gala, do jakiej doszło z okazji rozstrzygnięcia plebi-
scytu na najpopularniejszego zawodnika, trenera i działacza 
regionu częstochowskiego w 2020 roku, obfitowała w kilka lo-
kalnych akcentów. Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego w Częstochowie doceniła mieszkankę Poczesnej, jej 
trenera oraz miejscowego włodarza.

Laureatką plebiscytu na najlepszego sportowca w kategorii “Sport 
bez barier” została Natalia Grzyb, absolwentka Szkoły Podstawo-
wej w Poczesnej oraz zawodniczka Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Jedynka” Częstochowa/Akademia Badminto-
na Roberta Mateusiaka Poczesna. Grzyb to nie tylko multimeda-
listka, ale również trzykrotna Mistrzyni Polski i ciągle aktualna 
Mistrzyni Czech w Parabadmintonie oraz członek kadry narodo-
wej w tej dyscyplinie.

Z kolei do rąk trenera Pawła Wiśniewskiego powędrował laur dla 
najlepszego działacza w roku ubiegłym. Wiśniewski jest preze-
sem klubu, w którym na co dzień trenuje Natalia, nauczycielem 
wychowania fizycznego w szkole w Poczesnej oraz członkiem Re-
gionalnej Rady PKOl w Częstochowie.

Za szczególny wkład w rozwój sportu i idei ruchu olimpijskiego 
regionu częstochowskiego uhonorowany nagrodą został również 
wójt Krzysztof Ujma.

BARWNY KOROWÓD PRZEMASZE-
ROWAŁ ULICAMI POCZESNEJ

Monika Wójcik, fot. Mariusz Matyja/GCKIiR w Poczesnej

W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” pedagodzy 
z przedszkola w Poczesnej wspólnie z młodymi podopiecznymi 
zorganizowali specjalny korowód. 

W zakresie promocji czytelnictwa pocześniańskie przedszkole 
zostało docenione już wieloma nagrodami. Placówka otrzymała 
dwa medale, trzy nagrody, cztery wyróżnienia, dwa wyróżnienie 
specjalne i jedno podziękowanie za najlepiej prowadzoną kampa-
nię „Cała Polska czyta dzieciom”. 

- Dzięki takim działaniom edukacyjnym od najmłodszych lat do-
wiadujemy się, że książka jest czymś ważnym i wyjątkowym w ży-
ciu człowieka. Idea i wydarzenia tegorocznej kampanii promują 
wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, w tym roku ze świa-
tłem skierowanym na polskich autorów - mówi Iwona Skorupa, 
dyrektor miejscowej biblioteki i zarazem szefowa Gminnego Cen-
trum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

NIE JEST PROSTE PRZEŻYĆ WSPÓLNIE 
TYLE LAT. W TYM ROKU ZŁOTE GODY
OBCHODZIŁO PONAD DWADZIEŚCIA PAR
Monika Wójcik

Każdorazowo jubileusz związany z pięćdziesięcioleciem wspól-
nego pożycia małżeńskiego w gminie obchodzony jest wyjątko-
wo uroczyście. W tym roku, ze względu na sytuację epidemio-
logiczną i wynikające z niej obostrzenia, uroczystość musiała 
odbyć się w trzech turach.

Łącznie dwadzieścia trzy pary świętowały 10 czerwca uroczy-
stość Złotych Godów. Uroczystego aktu dekoracji odznaczeniami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które tradycyjnie przyznaje 
prezydent RP, dokonał wójt Krzysztof Ujma wraz z Iwoną Chołą, 
przewodniczącą rady gminy.

- Bardzo serdecznie gratuluję wam drodzy jubilaci. To piękna 
rocznica. Nie tylko dla was, ale dla waszych rodzin, dzieci, wnu-
ków. Pamiętajcie, że najbliższym jesteście i będziecie zawsze bar-
dzo potrzebni. Życzę zdrowia i kolejnych rocznic - mówił podczas 
wydarzenia wójt Ujma.

Jak podkreślał włodarz, z wielkim szacunkiem należy patrzeć na 
pary, które przez ponad pięćdziesiąt lat trwają w swoim związku, 
wspierają się wzajemnie w dobrych i złych chwilach oraz wspól-
nie pokonują wszelkie trudności narzucone przez los. W jego opi-
nii jubileusz jest także okazją, aby zatrzymać się, pomyśleć i spoj-
rzeć wstecz na to co udało się osiągnąć i przeżyć.

- Nie jest proste przeżyć wspólnie tyle lat. Ale jak jest miłość, 
wzajemne zrozumienie, chęć wybaczenia a przede wszystkim ro-
dzina, to nawet te najtrudniejsze chwile można pokonać - zgod-
nie podkreślali sami jubilaci.

W muzycznym prezencie dla zaproszonych gości wystąpili soliści 
Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie” z Gminnego Centrum 
Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Artyści zaprezen-
towali wiązanki przyśpiewek ludowych pochodzących z terenu 
Górnego Śląska.
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PO ROKU PRZERWY DZIECIAKI W KOŃCU 
MOGŁY ŚWIĘTOWAĆ

17W PRZYROWIE

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Z okazji Dnia Dziecka Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie 
wspólnie z lokalną biblioteką przygotował dla najmłodszych 
mieszkańców gminy szereg atrakcji. Zabawa była wyśmienita. 
Tym bardziej, że pogoda sprzyjała imprezie w plenerze.

Na plac Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie przybyli 
uczniowie ze wszystkich szkół, które działają na terenie gminy. 
Obok miejscowych zawitali więc również rówieśnicy z Zalesic 
i Woli Mokrzeskiej.

Całe wydarzenie otworzył wójt Robert Nowak. Winszując przed-
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niej zabawy, złożył dzieciakom najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji ich święta. Później królowała już przede wszystkim rekreacja 
i zajęcia sportowe na dmuchanym zamku z kulkami, statku pi-
rackim czy ściance wspinaczkowej. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się stanowisko malowania twarzy.

- Jednym z punktów programu było spotkanie z pisarzem Roma-
nem Pankiewiczem, autorem książek dla dzieci. Podczas prelekcji 
słuchacze dowiedzieli się o podróżach, fascynujących miejscach 
i wykonywanych zawodach, które zainspirowały pisarza do ich 
opisania w ciekawy i zabawny sposób w swoich pracach – infor-
mują przyrowscy urzędnicy.

Otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego Pro-
gramu „Czyste Powietrze”

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców o 
otwarciu w dniu 24 czerwca 2021 w Urzędzie Gminy 
Przyrów Punktu konsultacyjno-informacyjnego Pro-
gramu „Czyste Powietrze”.

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego zain-
teresowane osoby będą mogły między innymi:

otrzymać wszelkie informacje dotyczące Programu 
„Czyste Powietrze”,
uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinanso-
wanie,
przekazać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

Punkt konsultacyjny będzie przyjmował interesantów 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 13 na 
parterze budynku Urzędu Gminy.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 prosimy 
o wcześniejsze umówienie spotkania z pracownikiem 
punktu pod numerem telefonu 34 355 41 20 wew. 40.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Z wójtem gminy Kłomnice rozmawiamy o ekologicznym rozwoju 
gminy, o tych wartościach i inicjatywach, które mają służyć zacho-
waniu i poprawie środowiska naturalnego.

Panie wójcie, niedawno podpisaliście porozumienie z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach na utworzenie gminnego punktu programu 
„Czyste Powietrze”.

Tak, podpisaliśmy umowę z Funduszem, bo zainteresowanie pro-
gramem naszych mieszkańców jest rzeczywiście bardzo duże. 
Docierały do nas jednak sygnały, że przydałoby się dodatkowe in-
stytucjonalne wsparcie, fachowa pomoc i doradztwo przy wypeł-
nianiu wniosków o dofinansowanie. Mniej błędów przy składaniu 
aplikacji, to szybciej przyznane środki. Wymogi „Czystego Powie-
trza” są ścisłe, nie wszyscy potrafią sobie sami z tym poradzić, by 
dobrać chociażby właściwy rodzaj materiałów. Doradztwo reali-
zowane w naszym puncie ma sprawić, że wszystko będzie spójne 
i prawidłowe. Chcemy ułatwić ten proces inwestorom. Poza tym, 
to bardzo ważne dla naszego samorządu, by jak najwięcej tych in-
westycji proekologicznych było realizowanych. I to zarówno jeśli 
chodzi o wymiany starych pieców czy też termomodernizacji do-
mów jednorodzinnych. Im więcej takich działań, tym środowisko 
będzie czystsze i przyjaźniejsze do życia, a ludzie bardziej zdrowi.

Jaka może być skala potrzeb mieszkańców w tym zakresie?

Bez wątpienia ogromna. W istniejących budynkach dominują te 
tradycyjne, opalane paliwem stałym źródła ciepła. To mogę po-
wiedzieć z doświadczenia, które nabyliśmy, realizując w latach 
2017-2018 gminny program wymiany kotłów grzewczych. Jeszcze 
przed programem „Czyste Powietrze” wydaliśmy na te działania 
ponad milion złotych. Sam udział gminy sięgał ponad 300 tys. 
zł. Resztę dofinansowywaliśmy przy wsparciu środków właśnie 
z WFOŚiGW w Katowicach. Przez ten czas skorzystało z tego 
programu prawie trzysta gospodarstw, więc to pokazuje, jaka jest 
skala potrzeb. Gdybyśmy mieli wtedy większe środki do dyspo-
zycji, to zapewne także zostałyby spożytkowane. Jeżeli chodzi 
natomiast o nowe obiekty, to młodzi, którzy stawiają domy, rze-
czywiście inwestują w proekologiczne rozwiązania. I w panele 
fotowoltaiczne i innego rodzaju odnawialne źródła energii. To się 
dzieje i tę zmianę podejścia widać na terenie gminy.

Czyli pod kątem dbałości o jakość powietrza w gminie jest wy-
raźny progres?

Tak, aczkolwiek cały czas sporo jest do zrobienia. Dużo mówimy 
o tym, by wymieniać kotły. Do tego zobowiązuje także uchwała 
antysmogowa sejmiku województwa, która nakłada obowiązek 
wymiany do końca tego roku tych najstarszych, przeszło dzie-
sięcioletnich pieców. Staramy się więc docierać różnymi kanała-
mi do mieszkańców. Informujemy i edukujemy, by mieli świado-
mość w zakresie obowiązującego prawa, jak również właściwych 
zachowań. Niestety jeszcze nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie 
z tego sprawę. Czasem wydawać by się mogło, że wiedzą, bo 
czytają prasę i czerpią informacje z innych źródeł o tym, że nie 
powinno się na przykład spalać tworzyw sztucznych czy innych 
szkodliwych śmieci, a pomimo tego cały czas takie sytuacje wy-
stępują. To czuć szczególnie w okresach jesienno-zimowych, 
więc musimy ciągle zachęcać do inwestycji, ciągle edukować, jak 
również, nie ukrywam, kontrolować. Jednakże jest również wiele 
przypadków, gdzie ludzi po prostu nie stać na wymianę pieca.

Być może z pomocą przyjdzie Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków?

Rzeczywiście, od lipca wejdzie w życie to narzędzie. Zarządcy 
czy właściciele budynków będą mieli obowiązek ujawnić rodzaje 
posiadanych i wykorzystywanych źródeł ciepła. Jak do tej pory 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

nie mieliśmy prawnych instrumentów wejścia w posiadanie takiej 
wiedzy. Teraz to się zmieni i na pewno pozwoli nam w niedalekiej 
przyszłości mocniej reagować, a co za tym idzie i skuteczniej wal-
czyć ze smogiem.

Czy ma pan na myśli tworzenie nowych gminnych programów, 
które wpisywałyby się w gamę działań i inwestycji w niskoemi-
syjną gospodarkę?

Muszę przyznać szczerze, że w tej chwili naszego samorządu nie 
stać, by dotować bezpośrednio prywatne inwestycje mieszkań-
ców. Dużym obciążeniem dla nas są obecnie zobowiązania kre-
dytowe z lat 2010 – 2014. Do 2029 roku musimy oddać rokrocznie 
kilka milionów złotych. Ale jak pojawią się jakieś możliwości, to 
nie wykluczam, że będziemy działać w tym kierunku. Nie oznacza 
to jednak, że nie będziemy jako gmina poprawiać naszej publicz-
nej infrastruktury. Już niedługo wystartuje inwestycja termo-
modernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej. Chodzi 
o ośrodek zdrowia oraz budynek poczty i biblioteki w Kłomni-
cach, a także o przychodnię lekarską w Garnku. Całość inwestycji 
to prawie 1,4 mln zł. Pozyskaliśmy na jej realizację niemal 1 mln zł, 
więc z własnego budżetu dołożymy niewielką część.

Co uda się zrobić za te pieniądze?

Przede wszystkim ocieplenie ścian, stropów oraz wymianę sto-

larki okiennej czy drzwi zewnętrznych. Zamontowane zostaną 
zawory termostatyczne, systemy zarządzania energią oraz kotły 
na pelet. Projekt zakłada również instalację paneli fotowoltaicz-
nych. Pozwoli to na pewno na obniżenie kosztów eksploatacyj-
nych, jak również zmniejszenie emisyjności obiektów.

Czy coś jeszcze przewidujecie?

W sumie każdy nasz ruch, każda próba pozyskania środków ze-
wnętrznych niesie ze sobą działanie proekologiczne. Przykładem 
są np. wnioski złożone w programie wsparcia gmin, gdzie funk-
cjonowały PGRy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skrzydlo-
wie, termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Skrzydlowie. 
Były również dwa wnioski na budowę garaży dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych w miejscowości Nieznanice i Skrzydlów.  Osta-
tecznie dostaliśmy 600 tys. zł na przebudowę i rozbudowę re-
mizy OSP w Skrzydlowie. Ta modernizacja również ma w sobie 
wydźwięk proekologiczny. Poprawi się emisyjność budynku.

Na jakich innych polach ochrony środowiska zostały ostatnio 
poczynione inwestycje w gminie?

Za mojej kadencji zakończyliśmy drugi i trzeci etap kanalizacji 
miejscowości Rzerzęczyce. To było bardzo duże zadanie obej-
mujące zasięgiem wielu mieszkańców, więc ten efekt ekologiczny 
jest w istocie znaczny. Szykujemy kolejne przedsięwzięcia tego 
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NIE BĘDZIE WSPARCIA NA PIECE WĘGLOWE. WIĘKSZE 
PIENIĄDZE PRZEWIDZIANO DLA PIECÓW NA PELET

NOWE OBOWIĄZKI DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW. 
TRZEBA BĘDZIE ZGŁOSIĆ WSZYSTKIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Z początkiem lipca zacznie działać Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków. To nowy rejestr, w którym mają być groma-
dzone dane o źródłach ciepła. Zarówno w budynkach mieszkal-
nych, jak i tych przeznaczonych na przykład na cele usługowe.

Deklarację o źródłach ciepła i spalania paliw wykorzystywanych 
do ogrzewania budynków będzie musiał złożyć każdy właściciel 
lub zarządca danego obiektu. W przypadku istniejących budyn-
ków czasu będzie na to sporo, gdyż dokładnie rok. Dużo szybciej 
z tematem będą musieli się uwinąć ci, którzy oddają do użytko-
wania nowy obiekt. Będą mieli na to tylko dwa tygodnie od mo-
mentu uruchomienia źródła ciepła. Złożenie deklaracji będzie 
obligatoryjne, a zaniechanie w tym przypadku może skutkować 
dość dotkliwą grzywną.

Jak przekonują pomysłodawcy rozwiązania, taka ogólnopolska 
baza danych ma być jednym ze sposobów w walce o czyste po-
wietrze. Organom na szczeblu rządowym, jak i samorządom ma 
pomóc skuteczniej realizować politykę transformacji energetycz-
nej polskiej gospodarki.

Podstawową formą przekazania informacji będzie forma elektro-
niczna, poprzez specjalnie udostępnioną do tego celu aplikację 

Piotr Biernacki internetową. Do weryfikacji niezbędny będzie w tym przypadku 
profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany. Jednakże for-
malności będzie można także dopełnić w urzędach gmin właści-
wych ze względu na lokalizację budynku.

Jakie dane trzeba będzie przekazać do rejestru? Przede wszyst-
kim dane osobowe właściciela lub zarządcy oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby. Następnie adres nieruchomości, 
w której obrębie eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw i informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych 
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła, lub źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. 
Opcjonalnie można będzie także udostępnić dane kontaktowe jak 
numer telefonu czy adres e-mail.

Co bardzo istotne, do CEEB należy zgłosić każdego rodzaju źró-
dła ciepła. Nie tylko te tradycyjne, jak kocioł grzewczy na paliwo 
stałe, piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnię węglową czy ko-
minek, systemy ogrzewania elektrycznego, gazowego czy rów-
nież z sieci ciepłowniczej. Co więcej, także posiadane odnawialne 
źródła energii, czyli pomp ciepła czy też solarów.

Projekt pilotowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowla-
nego. Na stronie internetowej instytucji można znaleźć wszelkie 
szczegółowe informacje.

Program „Czyste Powietrze” przechodzi kolejną zmianę. I to 
dość sporą. Od nowego roku zostaną całkowicie wycofane z nie-
go dotacje na kotły węglowe. Z kolei od 1 lipca zwiększeniu ule-
gną progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu 
dofinansowania oraz poszerzona będzie lista kosztów kwalifi-
kowanych o kotły na pelet o podwyższonym standardzie.

– Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste 
Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Za-
tem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia złożyć 
wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić 
i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo potrzebna jest faktu-
ra wystawiona do końca bieżącego roku. Warunek ten nie dotyczy 
wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w progra-
mie, czyli przed 1 lipca – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wyższe progi dochodowe uprawniające do dofinansowania mają 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

spowodować natomiast poszerzenie kręgu osób, które będą 
mogły się starać o podwyższony poziom dofinansowania, czyli 
o bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

– Od 1 lipca dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy 
wzrośnie o 229 zł, czyli do kwoty 2189 zł. Z kolei dla gospodarstw 
wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł – do 
poziomu 1564 zł na osobę – zaznaczają urzędnicy Funduszu.

O ile inwestorzy noszący się z zamiarem zastąpienia starego 
pieca węglowego tym nowszej generacji stracą całkowicie moż-
liwość na wsparcie takiego przedsięwzięcia, to w pakiecie wcho-
dzących w życie zmian mocno wyróżniono dotacje na kotły na 
pelet o podwyższonym standardzie, czyli z automatycznym spo-
sobem podawania paliwa i o obniżonej emisyjności cząstek sta-
łych. W podstawowym poziomie dofinansowania dotacja może 
wynieść bowiem do 9 tys. zł, ale nie więcej niż 45 proc. faktycznie 
poniesionych kosztów. W podwyższonym z kolei aż do 12 tys. zł, 
nie więcej jednak jak 60 proc. wszystkich kosztów.

typu, bowiem projekty mamy już gotowe. W zasadzie czekamy 
tylko na jakieś dostępne programy, które umożliwią pozyskanie 
dofinansowania zewnętrznego. Bez tego ani rusz, bo wyłącznie 
własnymi siłami tego nie udźwigniemy. Na ten moment potrzeby 
w tym obszarze to kilkadziesiąt milionów złotych. Choćby pierw-
szy etap kanalizacji w Skrzydlowie to około 5 mln zł, a też tam 
będą trzy etapy.

Bardzo prężnie działacie jeszcze w zakresie unieszkodliwiania 
azbestu.

Tak, od kilku lat systematycznie pomagamy mieszkańcom pozby-
wać się tego świństwa z ich nieruchomości. Skorzystało z tego 
kilkadziesiąt gospodarstw, a ilość odebranych materiałów zawie-
rających azbest idzie już w setki ton.

A jak wygląda sytuacja z ekokulturą mieszkańców? Wspomniał 
pan, że są przypadki spalania odpadów. A czy borykacie się ze 
zjawiskiem dzikich wysypisk?

Muszę potwierdzić, że takie przypadki również występują. To dla 
mnie niezrozumiałe, że w naszych lasach czy na terenach zielo-
nych cały czas musimy zapobiegać takim nieodpowiedzialnym 
wybrykom w postaci wyrzucania śmieci. Jakieś opony, odpady re-
montowe czy butelki ze sztucznego tworzywa zbieramy cały czas. 
To niezrozumiałe, bo gmina przyjmuje te śmieci na PSZOK-u. Ale 
zapobiegamy. Wspólnie z Lasami Państwowymi montujemy foto 
pułapki, więc takich delikwentów będziemy mieć na przysłowio-
wym widelcu. Kary za taki proceder są bardzo dotkliwe, więc 
mam nadzieję, że podziała to odstraszająco.

Samorząd Kłomnic zainicjował przed trzema laty kampanię 
„Słodka Gmina Kłomnice”. To nie tylko element promocji gminy, 
ale i kampania mająca zwrócić uwagę na znaczenie pszczół dla 
środowiska naturalnego i kwestii zachowania bioróżnorodno-
ści.

Bez pszczół nie będzie życia. Wszyscy wiemy, jak pożyteczną rolę 
odgrywają te owady w przyrodzie. Nie do przecenienia jest rów-
nież ich strategiczna rola w produkcji rolnej, a co za tym idzie dla 
ludzkiej egzystencji. Na terenie gminy Kłomnice znajduje się wie-
le pasiek pszczelarskich z piękną tradycją produkcji miodów. O to 
dziedzictwo chcemy dbać. Pszczoły to bardzo delikatne organi-
zmy. Populacja tych owadów w skali kraju, jak i świata ciągle się 
zmniejsza. Ekspansywność gospodarcza, zanieczyszczenia śro-
dowiska czy też nieodpowiedzialność w rolnictwie, gdzie używa 
się niewłaściwych oprysków lub pora oprysku jest o niewłaściwej 
porze dnia, wpływa na śmiertelność pszczół. Tutaj trzeba bić na 
alarm. Pszczoły ciężko pracują dla człowieka, więc człowiek rów-
nie mocno musi zadbać o nie. W skali mikro, na terenie naszej 
gminy, taką świadomość chcemy ukształtować wśród naszych 
mieszkańców.

Czy w tym roku podejmujecie jakieś działania w ramach „Słod-
kiej Gminy”?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a kwestie pandemicz-
ne ich nie pokrzyżują, 29 sierpnia wraz z powiatem częstochow-
skim zorganizujemy dożynki powiatowe, które to będą jedno-
cześnie „Świętem Pszczoły”. Dla nas to ważne wydarzenie, gdyż 
dzięki kreatywności naszych pszczelarzy, osoby odwiedzające 
stoiska wystawowe, poznają zwyczaje pszczół, owoce ich pracy, 
jak również dowiadują się o zagrożeniach, na jakie są narażone. 
To wszystko służy budowaniu postawy proekologicznej wśród 
mieszkańców. Poza tymi aspektami, jest to również świetna for-
ma promocji gminy. W sumie miód to produkt wyjątkowy, który 
oprócz walorów smakowych, ma olbrzymie właściwości zdrowot-
ne. A jeśli nic złego nie wydarzy się we wrześniu, marka „Słodka 
Gmina Kłomnice” pojawi się na Dożynkach Jasnogórskich. 

Dziękuję za rozmowę.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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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


