
MARKO HERNAIZ: PANELE FOTOWOLTAICZNE
WARTO MYĆ. ZABRUDZENIA ZNACZĄCO 
ZMNIEJSZAJĄ ICH WYDAJNOŚĆ

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Z Marko Hernaiz, prezesem firmy Lighthief rozmawiamy o tym, jak 
ważne jest mycie instalacji fotowoltaicznych, czym i jak często to 
robić?

Kierowana przez pana spółka znana jest głównie z prac nad 
recyklingiem paneli fotowoltaicznych oraz reprezentowaniem 
dużych sprzedawców paneli w Bazie Danych Odpadowych jako 
autoryzowany przedstawiciel, ale świadczycie również usługi 
związane z profesjonalnym myciem przydomowych instalacji 
fotowoltaicznych oraz farm fotowoltaicznych. Zastanawia mnie, 
po co właściwie myć te panele?

Bardzo dobre pytanie albowiem powodów do mycia paneli jest 
wiele. Dokładnie tyle, ile zanieczyszczeń może osiadać na po-
wierzchni paneli. Mam tu na myśli kurz, ptasie odchody, tłusz-
cze, pyłki, algi, osady organiczne i nieorganiczne, ale także zapy-
lenie chemiczne z terenów przemysłowych lub wydobywczych, Ciąg dalszy na stronie 2
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sól morską na terenach nadmorskich czy drobny piasek i pył. To 
wszystko zmniejsza wydajność panelu nawet do trzydziestu pro-
cent.

To sporo.

Owszem. Co więcej, w niektórych przypadkach jeden zabrudzony 
i przez to mniej wydajny moduł może spowodować spadek mocy 
całego układu paneli aż o jedną trzecią.

No dobrze, ale czy zwykłe opady atmosferyczne nie są w stanie 
poradzić sobie z tymi zabrudzeniami? Do tej pory wydawało mi 
się, że porządna ulewa załatwia temat.

Niestety nie. Deszcze mogą zmyć brud widoczny jedynie na 
pierwszy rzut oka, jednakże tłuszcz, brud oraz organiczne 
i nieorganiczne zanieczyszczenia wymagają profesjonalnego 
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Zbadaj i umyj
swoją instalację! 

Dzięki Lighthief - nawet do 
30% więcej energii! 

Higiena, ekologia
i ekonomia w jednym!

Badanie instalacji kamerą
termowizyjną z dronem 

Zapraszamy do kontaktu 
z naszym przedstawicielem

Możliwość darmowej wyceny
i/lub oględzin instalacji

e-mail: biuro@lighthief.com
tel: 782 499 997
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czyszczenia, dostosowanego do indywidualnych właściwości 
każdej z lokalizacji. Ponadto wszelkie zanieczyszczenia sprzyjają 
szkodliwemu rozwojowi roślin, a pojawienie się porostów może 
uszkodzić moduły. Zresztą wiele zanieczyszczeń trudno rozpo-
znać niewprawnym okiem, gdyż najpierw pojawiają się na krawę-
dziach i ramach paneli. Dlatego właśnie instalacje powinny być 
myte przy użyciu specjalistycznego sprzętu myjącego, z użyciem 
wody demineralizowanej pod niskiem ciśnieniem i specjalnych 
środków myjących, nieszkodliwych dla delikatnych powłok paneli 
i środowiska. Kluczowe jest używanie demineralizowanej wody, 
niepozostawiającej zacieków ani kamienia, najlepiej w obiegu za-
mkniętym.

Wspomniał pan, że zabrudzenia mogą zmniejszyć wydajność 
paneli fotowoltaicznych nawet do trzydziestu procent. Skąd to 
wiadomo?

Trzydzieści procent to oczywiście skrajne pomiary. Badań do-
tyczących wpływu mycia na panele fotowoltaiczne nie ma zbyt 
wiele, ale już w 2018 roku w Niemczech przeprowadzono jedne 
z pierwszych pomiarów naukowych dotyczące czyszczenia na-
ziemnych systemów fotowoltaicznych. Chciano dowiedzieć się, 
jaki wpływ na wydajność modułów ma profesjonalne czyszczenie. 
Podczas tego badania zostało częściowo oczyszczonych siedem-
naście różnych systemów naziemnych. Wydajność z czystych 
powierzchni porównywano następnie przez okres sześciu mie-
sięcy z wydajnością tych nieoczyszczonych części. Badania jasno 
pokazały, że stopień zabrudzenia był czynnikiem w największym 
stopniu wpływającym na wydajność całej instalacji, zaraz po 
stopniu nachylenia modułów i jakości przyłącza do sieci. Ponie-
waż współpracujemy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i ba-
dawczymi w Polsce i na świecie, mamy dostęp do najnowszych 
urządzeń i technologii oraz badań i wiemy na czym się skupić i jak 
podejść do tematu. Sami również pobieramy bardzo dużo próbek 
z różnych instalacji paneli fotowoltaicznych, które analizujemy 
i porównujemy.

Czyli, jak dobrze rozumiem, odpowiednie mycie przekłada się 
na dłuższą żywotność modułów, a tym samym dłuższy pozostały 
okres użytkowania systemu paneli fotowoltaicznych?

Dokładnie. Dodam jeszcze, że profesjonalny serwis instalacji 
fotowoltaicznych wpływa znacząco nie tylko na komfort użyt-
kowania i estetykę lecz przede wszystkim na ich efektywność 
energetyczną, a tym samym na wyższą stopę zwrotu z inwestycji 
w fotowoltaikę.

Jak często w takim razie trzeba je myć?

Dwa razy do roku to najczęściej zalecana częstotliwość czysz-
czenia instalacji fotowoltaicznych. Najlepiej zrobić to wczesną 
wiosną, aby uwolnić moduły słoneczne od brudu nagromadzo-
nego jesienią i zimą oraz przygotować się na słoneczne miesiące 
wiosny i lata. Drugi raz warto o to zadbać w okolicach sierpnia 
lub września, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać słońce 
w ostatnich nasłonecznionych, ciepłych miesiącach. Oczywiście 
mamy też klientów, którzy posiadają instalacje i farmy zlokali-
zowane nieopodal obszarów przemysłowych, rolniczych, moc-
no pylistych czy leśnych. Tam systemy fotowoltaiczne narażone 
są na zwiększone obciążenie sadzą, kurzem, piaskiem, mgieł-
ką rolniczą i pyłkami co też wymaga wdrażania kilku procedur 
czyszczenia systemu rocznie. Jak wynika z naszych obserwacji, 
wszelkie ptasie zanieczyszczenia są dla powierzchni paneli bar-
dzo niebezpieczne, szczególnie jeśli zostaną na dłuższy czas na 
powierzchni panelu. Już po kilkunastu dniach widać wżery w po-
włokę szkła, a na silikonowym łączeniu ramki ze szkłem istnieje 
ryzyko rozhermetyzowania i zniszczenia całego modułu.

Nie sposób nie zapytać o koszty takiej usługi. Ile właściwie to 
kosztuje?

W podstawowym zakresie i w przypadku przydomowych insta-
lacji o mocy około 5 kWp, jest to koszt sięgający średnio kilkuset 
złotych. Można uogólnić, że jest to zazwyczaj między 15 a 25 zło-
tych za metr kwadratowy powierzchni paneli fotowoltaicznych. 
By jednak precyzyjnie wycenić usługę, musimy znać  moc insta-
lacji, rodzaj i ilość paneli, miejsce montażu - czyli realny roboczy 
dostęp do instalacji fotowoltaicznej - oraz poziom zabrudzenia. 
Wielu naszych kontrahentów podpisuje z nami długotrwałe umo-
wy na mycie i monitorowanie poziomu zanieczyszczeń, bo wiążą 
się z tym atrakcyjne stawki rabatowe. Chciałbym tutaj nadmienić, 
że dla instalacji powyżej 40 kW prowadzimy program badawczy 

związany z wpływem zabrudzeń na skuteczność paneli fotowol-
taicznych i ogólną funkcjonalność instalacji. Otrzymują oni wów-
czas szereg benefitów.

To znaczy jakich?

Głównym jest to, że proces mycia jest tańszy o prawie połowę lub 
w niektórych warunkach - jeśli instalacja fotowoltaiczna położo-
na jest na terenie interesującym badawczo - zupełnie darmowa. 
W ramach wspomnianego programu co miesiąc za pomocą ka-
mery termowizyjnej sprawdzamy przy okazji ewentualne uszko-
dzenia mechaniczne instalacji i jej ogólny stan. Pobieramy także 
próbki z powierzchni paneli, badamy stan zanieczyszczeń i dzięki 
temu jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać, jak często i czym 
należy myć daną instalację.

We współpracy z kim prowadzicie wspomniany program ba-
dawczy?

Współpracujemy w dość dużym zakresie z Siecią Badawczą Łu-
kasiewicz, a w tym akurat projekcie dotyczącym zanieczyszczeń 
bierze udział jeszcze kilka wiodących ośrodków naukowych 
w Polsce. Z lokalnego gruntu jest to choćby Politechnika Często-
chowska. Naukowcy z tej uczelni pomagają nam także w bada-
niach nad efektywnością wykorzystania paneli fotowoltaicznych 
oraz możliwościami ich regeneracji. Jak już wspomniałem, w ra-
mach programu prowadzimy badania nad wpływem zanieczysz-
czeń na wydajność instalacji fotowoltaicznych. Pracujemy także 
nad systemem myjącym z zamkniętym obiegiem wody deminera-
lizowanej. Opracowywana jest innowacyjna, mobilna technologia 
indywidualnej analizy warunków środowiskowych farm fotowol-
taicznych. Badamy także w jednostkowy, dostosowany do danej 
instalacji, sposób i efektywność procesów mycia, a wszystko to 
w zależności od zmiennych warunków pogodowych i w odniesie-
niu do efektywności energetycznej w czasie. Prócz tego nasza fir-
ma zajmuje się szerszym spektrum badawczo-rozwojowym, które 
znacznie wykracza poza samo mycie paneli czy sprawdzanie ich 
sprawności kamerą termowizyjną.

Czym w takim razie jeszcze się zajmujecie?

Lighthief prowadzi też badania związane z recyklingiem i zrówno-
ważonym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Wraz z wiodą-
cymi ośrodkami naukowo-badawczymi pochylamy się nad możli-
wościami odzyskiwania czystego aluminium, szkła i krzemu oraz 
nowymi metodami recyklingu paneli i wiatraków. Wprowadzamy 
na rynek innowacyjne usługi związane z obsługą i zwiększaniem 
efektywności w całej sferze odnawialnych źródeł energii. Mam tu 
na myśli zarówno kompleksowy serwis, jak i zbieranie oraz anali-
zę danych z falowników, stacji pogodowych, dronów oraz kamer. 
Proponujemy innowacyjne i powiązane ze sobą w sieć zabezpie-
czenia dostępowe, urządzenia do ochrony przeciw szkodnikom, 
zabezpieczenia antykorozyjne, całodobowy monitoring CCTV 
i usługi analityczne. Zajmujemy się również myciem elewacji, ka-
mienia i kostki brukowej, myciem trudnych powierzchni, usuwa-
niem graffiti, plam olejowych i skomplikowanych zabrudzeń. 

To dość szerokie spektrum działalności.

To prawda. Ale to jeszcze nie koniec. Bardzo ważna jest nasza 
działalność jako autoryzowanego przedstawiciela. Reprezentu-
jemy firmy produkujące panele fotowoltaiczne oraz duże pod-
mioty wprowadzające je na polski i europejski rynek. Pomagamy 
naszym partnerom, wypełniając za nich ustawowe obowiązki ra-
portowania do Bazy Danych Odpadowych czy realizując kampa-
nie edukacyjne tyczące recyklingu. Robimy to zgodnie z europej-
ską dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrotechnicznego 
i elektronicznego oraz polskim prawodawstwem w tym zakresie, 
chroniąc naszych partnerów przed dotkliwymi karami. Interesu-
ją nas także perspektywy związane z krajowymi i europejskimi 
priorytetami rozwojowymi. Mam na myśli zrównoważoną gospo-
darkę i energię, transformację cyfrową, inteligentną i czystą mo-
bilność oraz zdrowie. Wierzymy, że zbudowana na fundamencie 
rzetelnych badań i realnych doświadczeń działalność biznesowa, 
zorientowana w kierunku efektywności ekologicznej oraz inno-
wacyjności jest odpowiednią odpowiedzią na aktualne wyzwania 
i problemy związane z energią oraz ekologią. 

Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich czytelników do świa-
domego i odpowiedzialnego korzystania z instalacji fotowoltaicz-
nych oraz środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii.
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Nerwowa reakcja zgubiła kierowcę osobowej skody podczas 
kontroli drogowej. Kiedy wydawało mu się, że policjanci nie 
widzą, wyrzucił przez okno woreczki strunowe z białym prosz-
kiem. Podczas przeszukania wpadł także jego kolega, który miał 
przy sobie marihuanę. 

Zanim 24-letni kierowca zatrzymał się do rutynowej kontroli dro-
gowej przez przednie boczne okno zdążył wyrzucić dwa worecz-
ki. Nie umknęło to uwadze funkcjonariuszy, którzy w konsekewn-
cji tego przeszukali samochód i podróżujące nim osoby. Okazało 
się, że zarówno kierujący jak i pasażer posiadali nielegalne sub-
stancje.

- Zabezpieczono dwa wyrzucone wcześniej woreczki strunowe. 
Jeden z suszem koloru zielonego, natomiast drugi z zawartością 
substancji koloru białego. Dodatkowo pasażer, 20-letni mężczy-
zna, miał przy sobie ukryty worek z marihuaną - relacjonują mun-
durowi z biura prasowego kłobuckiej komendy. 

Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu, ale alkomat nie wykazał obecności 
procentów. Zachowanie mężczyzny wskazywało jednak, że może 
być on pod wpływem substancji psychoaktywnych. Przeprowa-
dzony test na obecność narkotyków w organizmie dał pozytywny 
wynik dla amfetaminy.

Obaj po nocy spędzonej na policyjnym „dołku” usłyszeli zarzuty. 
Kierowca odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem sub-
stancji psychotropowej oraz posiadanie amfetaminy i marihuany. 
Pasażer z kolei usłyszał zarzut posiadania marihuany. Mężczy-
znom grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
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Starosta Kłobucki Henryk Kiepura ogłosił nowy program o nazwie 
Operacyjny System Pomocy (OSP). Dzięki niemu do OSP trafią za-
awansowane technologicznie drony bojowe przeznaczone przede 
wszystkim do rozpoznania w przypadku pożarów traw i lasów, przy 
dużym zadymieniu, poszukiwaniach zaginionych oraz wszelkich zda-
rzeń wymagających działań ratowniczych. Drony wyposażone będą 
m. in. w kamery termowizyjne.

Cele Programu OSP:
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłobuckiego
wprowadzenie najnowocześniejszych technologii do potencjału
operacyjnego jednostek OSP
podniesienie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych

Program zakłada zakup 9 dronów bojowych i ich rozlokowanie
na obszarze każdej gminy wchodzącej w skład Powiatu Kłobuckiego.

W programie:
Zbiórka pod pomnikiem Jana Długosza w Kłobucku
Msza Święta w intencji Powstańców Śląskich
Złożenie wiązanek kwiatów pod:
- tablicą upamiętniającą Wincentego Witosa
   i bohaterów Bitwy Warszawskiej
- pomnikiem Matki Polki
- tablicą poświęconą Władysławowi Sebyle
Oficjalne otwarcie i powitanie – Starosta Kłobucki Henryk Kiepura
Koncert patriotyczny w wykonaniu solistów Zespołu „Śląsk”
Występ okolicznościowy w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego 
„Kłobuczanie”
Inscenizacja historyczna Powstań Śląskich – plac przy Delikate-
sach Centrum w Kłobucku (ul. Armii Krajowej)
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Operacyjny System Pomocy
w Powiecie Kłobuckim, czyli
nowoczesne drony bojowe

w służbie strażaków z jednostek OSP

AUTEM NA HAJU PRZEZ KRZEPICE. 
AMFETAMINĘ WYRZUCIŁ PRZEZ 
OKNO, A KOLEGA GANDZIĘ
SCHOWAŁ W SPODNIE

KRZEPICE

Zadanie publiczne pt.
„Ocalić od zapomnienia – pamięci bohaterskich Obrońców Śląska”
jest współfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Starosta Kłobucki – Henryk Kiepura
zaprasza w imieniu organizatorów

na uroczystość jubileuszową 100-lecia Powstań Śląskich,
która odbędzie się 15 sierpnia (niedziela) 2021 roku w Kłobucku.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
Ludowcy pamiętali o bohaterach
Działacze i sympatycy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego z Częstocho-
wy i regionu uczcili pamięć bohate-
rów narodowych oraz ofiar polskich 
wsi, którzy zginęli z rąk hitlerowców 
niemieckich, sowieckich komuni-
stów i ukraińskich nacjonalistów.

Ludowcy odwiedzili zbiorową mogi-
łę żołnierzy Batalionów Chłopskich 
w Białej, pomnik ku czci cywilnych 
ofiar wojny w Parzymiechach oraz 
wieś Grabiec koło Szczekocin, gdzie 
w 1940 roku utworzono Chłopską 
Straż, przekształconą później w Bata-
liony Chłopskie.

Uczestnicy obchodów wzięli także 
udział w nabożeństwie na Jasnej Gó-
rze, które odprawione zostało za po-
mordowanych mieszkańców polskich 
wsi. Po mszy zgromadzeni przeszli do 
Kaplicy Pamięci Narodu, gdzie powitał 
ich Grzegorz Boski, prezes Zarządu 
Miejskiego PSL w Częstochowie oraz 
Stanisław Gmitruk,  radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego oraz prezes 
częstochowskiego oddziału Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.

- Podczas II wojny światowej Ludowcy 
walczyli w swojej organizacji zbrojnej, 
którą były Bataliony Chłopskie. Li-
cząca około 157 tys. ludzi organizacja 

działała na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa i w Wielkopolsce w celu 
obrony wsi polskiej przed terrorem 
niemieckim i eksploatacją gospodar-
czą. Podczas wojny działał także Ludo-
wy Związek Kobiet, który był organi-
zacją społeczno-polityczną, uznającą 
zwierzchnictwo Centralnego Kierow-
nictwa Ruchu Ludowego - mówił Gmi-
truk podkreślając, jak ogromne straty 
poniosła podczas wojny polska wieś.

Po wspólnej modlitwie odczytał rów-
nież list, który do uczestników uro-
czystości przesłał Władysław Kosi-
niak-Kamysz, prezes PSL. Delegacje 
złożyły przed tablicą Wincentego 
Witosa wiązanki, a na zakończenie 
odśpiewano „Rotę”. Ludowcy pojawili 

się także na Placu Biegańskiego, gdzie 
odbyła się konferencja prasowa, pod-
czas której organizatorzy poinformo-
wali przedstawicieli mediów o celu jej 
zorganizowania.

- Chodzi o pamięć oraz jej utrwala-
nie. Pamięć o tych Polakach, którzy 
walczyli za wolną ojczyznę i oddawali 
swoje życie jako ofiary totalitaryzmów 
– faszystowskiego, komunistycznego 
oraz ukraińskiego nacjonalizmu - wy-
mieniał Grzegorz Boski.

Kolejnym punktem w programie ob-
chodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej było spotkanie w Muzeum 
Częstochowskim, gdzie miała miejsce 
konferencja popularno-naukowa.

Monika Wójcik
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MIROSŁAW MATYSZCZAK: JURAJSKI AGRO FRESH PARK TO
NOWATORSKI PROJEKT, NA KTÓRYM SKORZYSTA CAŁY REGION
Z zarządem spółki Jurajski Agro Fresh Park, która na terenie gmi-
ny  Rędziny  zamierza  wybudować  ogromny  kompleks  hurtowej 
sprzedaży płodów rolnych i produktów spożywczych, rozmawiamy 
o  znaczeniu  przedsięwzięcia  dla  regionu  częstochowskiego,  jego 
najważniejszych założeniach i aktualnych działaniach kierownic-
twa spółki zmierzających do ich realizacji.

Panie prezesie, czym w istocie ma być Jurajski Agro Fresh Park? 
Koncepcję tego przedsięwzięcia przedstawiliście mniej więcej 
przed dwoma laty. Sama spółka powstała pod koniec ubiegłego 
roku, a kapitał do niej wniosły dwa podmioty publiczne – Regio-
nalny Fundusz Gospodarczy S.A., którego jest pan także preze-
sem zarządu, oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Mirosław Matyszczak: Idea powstania przedsięwzięcia oparta jest 
o nowatorski model, który ma wnieść nową jakość w zakresie ist-
nienia i funkcjonowania hurtowego rynku handlu płodami rolnymi 
w naszym regionie, a być może w konsekwencji takiego rozwoju 
także w skali kraju. Obecne rynki hurtowe opierają się wyłącznie 
o wynajmowanie powierzchni handlowej dla sprzedawców towa-
rów rolniczych. Model, który my chcemy wprowadzić, jest zu-
pełnie inny. Stworzy nowe relacje pomiędzy producentami, czyli 
rolnikami a rynkiem zbytu. Chcemy, by rolnicy, producenci w na-
szym regionie, a nawet spoza niego, współpracowali bezpośred-
nio z nami. By nam sprzedawali swoje zakontraktowane przez nas 
produkty. To my będziemy musieli zapewnić odpowiednią bazę 
do ich przechowywania i rynki zbytu dla dostarczanych nam pro-
duktów.

Wiele osób zadaje pytanie, kiedy zaczniecie w końcu budować?

Mirosław Matyszczak: Gdybyśmy nastawili się wyłącznie na mo-
del rynku hurtowego, który obecnie dominuje w naszym kraju, 
czyli wybudowanie hal i ich wynajmowanie wyłącznie za opłatę 
dzierżawną, to dzisiaj już byśmy pewnie te hale budowali. Taki 
model jest najprostszy, bo właściciela hal nie interesuje wtedy 
kto, co, jak i za ile sprzedaje. Nikogo nie interesuje producent. 
On ma tylko zapłacić czynsz najmu, a co się z nim dzieje, za ile 
sprzeda to kwestia drugorzędna. Taki model nie leży u podstaw 
założeń, które obraliśmy decydując się na założenie Jurajskiego 
Agro Fresh Parku. Projekt jest tworzony kompleksowo od pod-
staw. Powtórzę, nie chodzi tylko o rozpoczęcie budowy i samo 
wybudowanie hal. Przede wszystkim musimy zebrać potencjał dla 
naszej działalności, a to oznacza gruntowne rozeznanie w moż-
liwościach producentów i skali dostępnej produkcji. Tworzenie 
grupy produktowej na bazie tego, co mamy w najbliższej okolicy 
jest w tym momencie najważniejszym dla nas celem. To proces 
skomplikowany, ale jego zakończenie da nam odpowiedź czego 
możemy oczekiwać i jak finalnie zaprojektować sam kompleks 
budynków.

Jak to rozpoznanie prowadzicie?

Monika Pohorecka: To przede wszystkim szereg spotkań z pro-
ducentami rolnymi, ale i włodarzami gmin w regionie. Tworzenie 
dobrych relacji z samorządami jest szczególnie ważne. To wła-
śnie one i ich mieszkańcy mają być głównymi beneficjentami tego 
projektu.

I jaki jest odbiór przedstawianej przez państwa koncepcji w tym 
gronie?

Monika Pohorecka: Wielu wójtów jest zadowolonych, że taki pro-
jekt powstaje. Spotkania dają nam odpowiedź w zakresie wza-
jemnych oczekiwań współpracy. Poznajemy obecny potencjał 
produkcyjny na terenie poszczególnych gmin, ale także artyku-
łujemy nasze potrzeby. Przed laty w naszym regionie funkcjono-
wało wiele gospodarstw rolnych, które dostarczały wysokiej kla-
sy żywość. Dużo z nich się zlikwidowało lub przestawiło na inną 
produkcję, bo po prostu były kłopoty z dotarciem do odbiorców. 
Były duże problemy ze zbytem na rynku lokalnym wytwarzanych 
przez nich owoców czy też warzyw. Sondujemy więc również, czy 
w przypadku zapewnienia przez nas rynku zbytu, jest potencjał 
do odtworzenia pewnego rodzaju produkcji rolnej, której akurat 
byśmy oczekiwali. Stworzenie nowego modelu wymaga czasu, 
bo do tej pory rolnicy mieli wyłącznie partnerów, którzy raczej 
zniechęcali ich do współpracy. Proces tworzenia tego rynku to 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

w dużej mierze budowanie zaufania do nas.

Czy są już jakieś konkretne deklaracje współpracy?

Monika Pohorecka: Zbieramy listy intencyjne od producentów 
rolnych. Zajmuje się tym specjalnie powołana komórka w JAFP-ie. 
Do końca tego roku chcemy mieć ten podstawowy fundament. 
Nasi współpracownicy działają w terenie. Na razie w promieniu 
stu kilometrów od Częstochowy rozpoznają potencjał produ-
cencki pod kątem potrzebnych nam zasobów.

Dlaczego to takie ważne?

Mirosław Matyszczak: Do momentu fizycznej budowy obiektów 
chcemy mieć już grupę producentów, która się z nami w pewnym 
sensie zwiąże. Kiedy obiekty zaczną powstawać, chcemy mieć 
gwarancję dostaw umówionych produktów, a z drugiej strony 
rolnicy, również ci, którzy być może będą musieli się przebran-
żowić, otrzymają gwarancję odbioru. Na bazie wspomnianego 
fundamentu, w przyszłym roku chcemy wejść w fazę samego 
projektowania.

Jak wielu tych rolników będziecie potrzebować?

Artur Sokołowski: Zakładamy, że areał gruntów rolnych, który 
spełniłby nasze potrzeby, wynosi około cztery i pół tysiąca hek-
tarów. To dużo, ale oczywiście w uśrednieniu na różne produkty. 
Niektóre produkty wymagają większej powierzchni, inne mniej-
szej, ale z analiz ekonomicznych, które zrobiliśmy badając opła-
calność przedsięwzięcia, tak to mniej więcej wychodzi.

A czy problemem nie będzie duże rozdrobnienie gospodarstw 
w regionie? Nie ma zbyt wiele naprawdę potężnych pod wzglę-
dem areału.

Mirosław Matyszczak: Wielkość gospodarstw nie ma aż takiego 
wielkiego znaczenia. Dla nas ci mniejsi rolnicy są bardzo ważni. 
Te gospodarstwa są bowiem bardziej mobilne i ci gospodarze 
mogą się łatwiej dostosować do potencjalnej współpracy i wyma-
gań konsumentów. Duży nacisk kładzie się obecnie na produkcję 
ekologicznej żywności. Mały rolnik szybciej spełni te oczekiwa-
nia. Ten symbol jakości jest dla nas niezmiernie ważny. Ponadto 
w przypadku jakichś komplikacji z produkcją w dużych gospodar-
stwach zrobi się nam spora wyrwa w dostarczanych towarach, 
a współpracując z mniejszymi tę dziurę będzie łatwiej zapełnić. 

Ponadto tacy rolnicy, takie grupy producentów, mogą liczyć 
obecnie na duże wsparcie zarówno rządowe, jak i unijne.

Niewątpliwie najważniejszym aspektem współpracy z wami dla 
samych rolników będzie opłacalność. Czym chcecie ich prze-
konać do siebie, by to właśnie z JAFP-em się związali? Jak ma 
funkcjonować ten model w stosunkach dwustronnych?

Artur Sokołowski: Chcemy dać rolnikom dobre warunki współ-
pracy. Po pierwsze, o czym już wspominaliśmy, to gwarancja 
odbioru towaru. Ponadto nie będą się musieli martwić logistyką, 
przechowywaniem a przede wszystkim znalezieniem rynku zbytu 
dla swoich towarów. To będzie leżeć po naszej stronie. Po trze-
cie będzie to oczywiście cena. Postaramy się być konkurencyjni 
w stosunku na przykład do dużych sieci handlowych. Ideą, któ-
ra stoi u podstaw takiego rozwiązania, jest sprawiedliwy podział 
marży uzyskanej ze sprzedaży. My podzielimy się nią z rolnikami. 
To jest właśnie ta nasza przewaga jako podmiotu z kapitałem pu-
blicznym. Liczą się nie tylko czysto ekonomiczne względy, czyli 
maksymalizacja zysku dla spółki, ale przede wszystkim współpra-
ca oparta na zaufaniu i obopólnych korzyściach. JAFP ma stworzyć 
własną markę wartościowych produktów, ma je sprzedawać pod 
własnym szyldem. Ten łańcuch biznesowy będzie się więc składać 
z wysokiej jakości produkcji, przetwarzania, sprzedaży i dystry-
bucji. Obecnie jest wiele rodzajów marży, która wpływa na final-
ną cenę detaliczną. Rolnicy dostają bardzo niewielkie pieniądze 
ze sprzedaży swojego produktu. Jeżeli koszyczek malin u rolnika 
kosztuje 3 zł, a w markecie 10 zł, to widzimy, jakie jest przebicie 
cenowe i ilu pośredników na tym zarabia. Chcemy wyeliminować 
te obecne mechanizmy wielostopniowego pośrednictwa. To rol-
nik, a nie wielu pośredników, ma zarobić na swoim produkcie. 
Wpłynie to zapewne także na niższą cenę dla finalnego odbior-
cy, czyli konsumenta. Ponadto stworzymy całą bazę wsparcia dla 
producentów. Takie mamy czasy, że warunkiem powodzenia jest 
ciągły rozwój. Nasze know-how opierać się więc będzie także na 
zapewnieniu pomocy w podnoszeniu warsztatu pracy. Mam tu na 
myśli wszelkiego rodzaju szkolenia czy też stworzenie instytucjo-
nalnej pomocy w rozwoju gospodarstw.

No dobrze, ale żyjemy tu, gdzie żyjemy. W naszym kraju produk-
cja rolna warzyw i owoców nie idzie cały rok. Charakteryzuje 
się sezonowością. Pewne produkty można oczywiście zamrozić, 
przechować, ale nie wszystkie. Czy będziecie wspomagać się 
również importem?
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Artur Sokołowski: Nie ukrywamy, że będzie to również jeden 
z elementów naszej działalności. Zobowiązując się jako spółka 
do określonych dostaw towarów do naszych kontrahentów, te 
dostawy będziemy musieli zabezpieczyć. To wszystko wymaga 
pewnych powiązań biznesowych, wejścia na rynki zagraniczne 
i ich rozpoznania w zakresie dostaw i dobrej ceny. Nad tym też 
pracujemy.

Jednym z najważniejszych elementów w modelu, o którym pań-
stwo wspomnieliście, będzie dystrybucja. Komu chcecie sprze-
dawać wasze produkty?

Mirosław Matyszczak: W pierwszej kolejności chcielibyśmy 
się skupić na polskich sieciach handlowych. To nasz docelowy 
odbiorca. Nie wykluczamy jednak, że rozwój przedsięwzięcia 
spowoduje, że naszymi klientami będą także te z kapitałem za-
granicznym. Tutaj kluczowe będzie wspomniane nastawienie 
producentów. To fakt powszechnie znany, że mają oni duże pro-
blemy we współpracy z zagranicznymi sieciami. Jeżeli my, co 
podnieśliśmy wyżej, damy rolnikom dobrą cenę, wyeliminujemy 
po drodze pośredników, to w naturalny sposób rolnicy zwiążą się 
współpracą z nami. A w sukurs za dobrej jakości towarem i dobrą 
ceną, przyjdą również i te największe w Polsce sieci handlowe. 
Mamy jednak świadomość, że będzie to raczej proces ewolucyjny 
niż rewolucyjny.

Czy idea stworzenia takiego rynku, opartego na takim modelu, 
który pan przedstawił, nie wiąże się z nadto dużym ryzykiem? 
Zabezpieczenie produkcji, przechowywanie, rotacja zapasów 
i finalnie dystrybucja będą musiały być tak zgrane, by zapew-
niać płynność finansową zarówno firmie, jak i dostawcom.

Artur Sokołowski: Oczywiście, że wiąże się to z dużym ryzykiem, 
które zawsze stanowi nieodzowny element nowatorskich przed-
sięwzięć. Wszystko zostało jednak poprzedzone skrupulatnymi 
analizami i opracowaniami docelowych rozwiązań w tych ob-
szarach, o których pan wspomniał. Skoro opłaca się handlować 
pośrednikom na istniejących obecnie rynkach hurtowych, a same 
te rynki mają duże zyski z wynajmu powierzchni handlowych, to 
stworzenie nowego modelu opartego na sprzedaży, według na-
szych wyliczeń, powinno przynieść jeszcze większe ekonomiczne 
korzyści. A te trafią bezpośrednio do producentów, którzy będą 
w ten sposób mogli się rozwijać, podnosić jakość produktów 
i oczywiście zabezpieczać dobrobyt swój i rodziny.

Działalność ma być prowadzona w Kościelcu. Tam mają powstać 
budynki i hale JAFP-u. Tak duża inwestycja z pewnością będzie 
jakoś oddziaływała na sąsiedztwo. Transport w logistyce wa-
rzywnej to są przecież mniej więcej godziny od pierwszej do 
czwartej, piątej w nocy.

Mirosław Matyszczak: Tak, ma pan rację. Staramy się tworzyć 
przyjacielskie relacje z mieszkańcami gminy Rędziny. Wiemy, że 
inwestycja będzie w jakimś stopniu oddziaływać na okolicę. Dla-
tego też te relacje ze środowiskiem lokalnym są dla nas bardzo 
ważne. Poczyniliśmy już kroki, by inwestycja była jak najbardziej 
przyjazna dla otoczenia i ludzi, którzy tam mieszkają. Zadbaliśmy 
o budowę drogi technicznej wzdłuż autostrady, co wyeliminuje 
przejeżdżanie ciężarówek przez miejscowość Kościelec. Mamy 
świadomość, że gdyby w nocy przez wieś jeździły TIR-y, to nieza-
dowolenie mieszkańców, wynikające z tego faktu, byłoby bardzo 
duże.

Jedną z wartości tej inwestycji, którą państwo mocno uwypu-
klają, są miejsca pracy.

Monika Pohorecka: Bez wątpienia. Obok tego biznesowego profi-
lu będzie ona oddziaływać na rozwój regionu. Zakładamy, że przy 
optymalnym funkcjonowaniu obiektów, zatrudnienie wyniesie 
pomiędzy trzystu a czterystu pracowników. Wracając na moment 
do ryzyka, o którym była mowa wcześniej, to proszę zauważyć, 
że potencjał, który zostanie stworzony w postaci miejsc pracy 
w samym rolnictwie, jak i już później bezpośrednio w JAFP-ie, 
jest wart tego ryzyka. Wszyscy powinni nas w tym wspierać. To 
będzie duży krok dla regionu i jego mieszkańców. Sama gmina 
Rędziny natomiast będzie miała spore wpływy z podatków.

No właśnie, ale czy uda się pozyskać pracowników o odpowied-

nich kwalifikacjach? Wiele branż ma obecnie spore z tym kło-
poty.

Mirosław Matyszczak: Poruszył pan niezwykle ważną kwestię. 
Istotnie, będziemy potrzebować, oczywiście w jakiejś części, pra-
cowników ukierunkowanych, wykształconych specjalistów zna-
jących charakterystykę branży rolniczej. W szczególności mam 
tu na myśli pracowników kadry kierowniczej. W naszym regionie 
w ostatnich latach nie kształcono w kierunkach rolniczych, bo nie 
było takiego zapotrzebowania. Zresztą, takich fachowców ciężko 
jest obecnie również „importować” z innych miejsc naszego kra-
ju. Z różnych względów, ale to temat na osobną dyskusję. Muszę 
podkreślić jednak, że nasza inwestycja tworzy zapotrzebowanie, 
aby częstochowskie uczelnie zaczęły kształcić fachowców z sze-
rokiej branży rolniczej. Kroki w tej sprawie poczynił już Minister 
Szymon Giżyński. Całkiem niedawno w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi miały miejsce kolejne rozmowy o perspektywie 
utworzenia nowego kierunku rolniczego na Uniwersytecie Hu-
manistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Wiele wskazuje na to, że od nowego roku akademickiego na UJD 
powstanie nowy kierunek związany z technologią, marketingiem 
i ekonomią w rolnictwie. Trwają bardzo intensywne prace pod 
tym względem. Jest duża przychylność ze strony Ministerstwa 
Edukacji, jak i samych władz uczelni. Także, jak pan widzi, jest to 
kolejny przykład, że działania wokół projektu JAFP-u są kompa-
tybilne i systemowe. Wybiegają sporo dalej w przyszłość, aniżeli 
tylko miałyby się ograniczać do samej budowy obiektów. Zgranie 
tego wszystkiego w czasie gwarantuje, że w momencie fizyczne-
go uruchomienia przedsięwzięcia, będziemy mogli liczyć na wy-
kształcone, merytoryczne kadry, a absolwenci tego kierunku na 
pewną i rozwojową pracę.

Taka inwestycja to duże wyzwanie nie tylko organizacyjne czy 
społeczne, co państwo przedstawili, ale, nie ukrywajmy, rów-
nież polityczne.

Monika Pohorecka: Tak, bez wątpienia. Dlatego tak ważne jest dla 
nas wsparcie tych wszystkich osób, z którymi rozmawiamy. Nie 
tylko lokalnie, ale także w Warszawie. Szlaki przeciera oczywiście 
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński, którego 
pomoc w tej materii jest ogromna. Żeby przekonać decydentów 
„na górze”, że taki projekt jest potrzebny, że jest szansa na to, 
by zrewolucjonizować, ale i ucywilizować obecny rynek handlu 
płodami rolnymi, i by powstał tutaj, na naszym częstochowskim 
terenie, to nie było, co oczywiste, łatwe wyzwanie. Udało się. Jest 
wola polityczna, jest zielone światło i wypada się z tego cieszyć, 
i co podkreślę jeszcze raz, wspierać wszelkimi siłami i ponad po-
działami. Niestety zdarzają się incydenty, które chcą zniweczyć 
te dotychczasowe osiągnięcia, ten dobry polityczny klimat wokół 
inwestycji. To przykre.

Nie da się ukryć, że co jakiś czas wybrzmiewają opinie, że spółka 
została założona tylko po to, by dać kolejne wysokopłatne miej-
sca pracy dla przedstawicieli zarządu spółki. Wiele osób powąt-
piewa, że inwestycja w ogóle dojdzie do skutku.

Mirosław Matyszczak: To absolutnie nieuprawnione twierdzenia. 
Spośród trzech członków zarządu tylko jedna osoba otrzymuje 
wynagrodzenie za pracę dla spółki. To pani wiceprezes Monika 
Pohorecka, którą delegował do zarządu wspólnik spółki, czy-
li Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zarówno ja, jak i wice-
prezes Artur Sokołowski reprezentujemy w zarządzie Regionalny 
Fundusz Gospodarczy i w związku z tym nie pobieramy w Juraj-
skim Agro Fresh Parku żadnego uposażenia. Trudno mi się odno-
sić natomiast do opinii wątpiących. Być może wynika to z tego, 
że wstępną koncepcję przedstawiliśmy niemal dwa lata temu. 
Proszę jednak zauważyć, że od momentu pomysłu krok po kroku 
realizujemy założone cele. Musiał upłynąć pewien czas, by prze-
konać szereg ludzi do naszej koncepcji. Skala i rozmiar inwesty-
cji, której koszt oszacowaliśmy na około 300 mln zł powoduje, że 
takie decyzje, wiążące się nieodzownie z tak dużymi nakładami 
finansowymi, nie mogły zapaść na szczeblu lokalnym. Spółka ce-
lowa, czyli JAFP, która ma wcielić w życie założenia, działa tak 
naprawdę dopiero od siedmiu miesięcy. To czym się obecnie zaj-
muje omówiliśmy wcześniej. Jeszcze raz zapewniamy, że działa-
nia idą zgodnie z założonym harmonogramem. W przyszłym roku 
rozpoczną się prace projektowe, a sama realizacja inwestycji zo-
stała zaplanowana do końca 2025 roku.
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IEWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU

WÓJT GMINY MIEDŹNO
OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości położonej w Mokrej,
stanowiącej własność Gminy Miedźno:

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 5.04.2021 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
1. Zgodnie ze stanem prawnym zawartym w księdze wie-
czystej KW CZ2C/00023863/3 nieruchomość jest wolna 
od długów i zobowiązań.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 7.09.2021 r. o godz. 10.00 
w sali nr 3 /sala sesyjna/ Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułań-
ska  25, 42-120 Miedźno (wejście do budynku urzędu z za-
chowaniem zasad wprowadzonych w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii obowiązujących w dniu 5.04.2021 r. 
przy wizycie w urzędzie).
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, 
w pieniądzu na rachunek: Urzędu Gminy Miedźno Nr 
73825910142001000005500006, Bank Spółdzielczy w Po-
powie, Oddział w Miedźnie ul. Słoneczna
4. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 1.09.2021 roku. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Miedźno.
5. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem 
się i akceptacją warunków zawartych w ogłoszeniu o prze-
targu i regulaminie przeprowadzenia przetargu.
6. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
7. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany na 3 dni 
przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarial-
nej do wniesienia jednorazowo wylicytowanej ceny. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzeda-
ży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od 
umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Osoby zainteresowane szczegółowe informacje o prze-
targu mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźno ul. Ułań-
ska 25, 42-120 Miedźno, tel. 34 317-80-10, 317-80-77, fax 
34 317-80-30, e-mail: ug@miedzno.pl
9. Ogłoszenie o przetargu wraz z Regulaminem przetargu 
wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, na tablicach ogło-
szeń w sołectwie Mokra, oraz opublikowane jest na stronie 
Internetowej Gminy www.bip.miedzno.akcessnet.net
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TYSIĄCE LUDZI ŚLEDZIŁO 
BALONOWE ZMAGANIA

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT ULICY 
KLONOWEJ W ZŁOTYM POTOKU
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

W pierwszy dzień lipca okoliczni mieszkańcy wspólnie z wój-
tem Edwardem Moskalikiem i radnym Pawłem Stefaniakiem 
uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną ulicę Klonową.

Doga została wyremontowana na odcinku 382 metrów, od kościo-
ła do krawędzi jezdni ulicy Parkowej. Stan, który był do niedawna, 
powodował duże uciążliwości w ruchu kołowym i dojeździe do 
posesji oraz gospodarstw. Nadszarpnięta czasem i intensywną 
eksploatacją ulica miała liczne spękania i oberwane krawędzie 
jezdni, a podłoże utraciło nośność na skutek przełomów i dziur.

W ramach przeprowadzonej modernizacji wspomniana arteria 
została wyregulowana na całej swojej długości i poszerzona do 
szerokości czterech metrów. Dotychczasową nawierzchnię pod-
dano frezowaniu, a na poszerzeniach drogi wykonano stosowną 
podbudowę. Na całości położono nową nawierzchnię z asfalto-
betonu. 

Prace trwały nieco ponad miesiąc. Umowę z wykonawcą wójt 
Edward Moskalik podpisał bowiem 6 maja. Inwestycja kosztowała 
niecałe 173 tys. zł.

GMINA OTRZYMA SZEŚĆDZIESIĄT 
TYSIĘCY NA ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ 
W LGOCZANCE
Piotr Biernacki

22 lipca do Janowa zjechali włodarze gmin z całego subregionu. 
Okazją do spotkania było podpisanie umów z przedstawicielami 
urzędu marszałkowskiego na realizację projektów, które zwy-
ciężyły w tegorocznej edycji organizowanego przez samorząd 
województwa konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

W jego ramach w skali całego regionu wpłynęło dwieście pięt-
naście wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5,4 
mln zł. Ta natomiast, w formie dotacji celowej, została przyznana 
na realizację stu trzynastu zadań na łączną kwotę prawie 2,9 mln 
zł. W samym tylko subregionie północnym, obejmującym powiaty 
częstochowski, myszkowski, kłobucki i samą Częstochowę, dofi-
nansowanie trafi do osiemnastu gmin, które  zrealizują trzydzie-
ści inwestycji na kwotę ponad 797 tys. zł.

W gronie wybrańców znalazła się również inicjatywa zapropono-
wana przez gminę Janów. Na konto urzędu wpłynie maksymalna 
możliwa do pozyskania w konkursie suma, czyli 60 tys. zł. Za te 
pieniądze do października tego roku ukończona ma być budowa 
ścieżki rowerowej w Lgoczance.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Od 15 do 18 lipca na terenie gmin Janów i Olsztyn unosiły się 
imponujące balony. To niezwykłe widowisko, które jurajskie sa-
morządy zorganizowały już po raz czwarty, było nie lada gratką 
dla tysięcy miłośników tych konstrukcji na ogrzane powietrze, 
ale i przybyłych je podziwiać turystów.

Współorganizatorem IV Jurajskich Zawodów Balonowych był Ae-
roklub Śląski. W ich ramach rozegrany został Balonowy Puchar 
Polski. Tegoroczna edycja była także widowiskowym sposobem 
upamiętnienia 100-lecia Powstań Śląskich, a samo wydarzenie 
współfinansował Urząd Marszałkowski w Katowicach. Wydarze-
nie patronatem objęło ponadto Ministerstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

W zawodach wzięło udział łącznie trzynaście ekip. Warunki at-
mosferyczne dopisały, choć początkowo były obawy o powodze-
nie całego przedsięwzięcia. Późnym popołudniem 14 lipca nad re-
gionem przetaczały się bowiem potężne burze, które wyrządziły 
wielkie szkody na terenie sąsiadujących gmin - Koniecpola i Lelo-

wa. Zagrożenie na szczęście ustało, a warunki atmosferyczne po-
zwoliły na odbycie czterech z pięciu zaplanowanych w sportowej 
rywalizacji lotów.

Ale nie tylko czysto sportowa rywalizacja stanowiła esencję wy-
darzenia. Dla miłośników balonów, jak i turystów odwiedzających 
jurajskie gminy niewątpliwym wabikiem były wieczorne pokazy, 
które uatrakcyjniły imprezę 16 lipca na błoniach w Złotym Potoku, 
a dzień później pod olsztyńskim zamkiem.

Na nocne świecenie balonów przybyło w te dni kilka tysięcy ludzi, 
a efekty i wrażenia wizualne były naprawdę niezapomniane. Moż-
na było się także unieść, by samemu zobaczyć jak ten cały balono-
wy mechanizm działa od środka. Chętnych, by skorzystać z okazji 
wzniesienia się ponad ziemię, było bardzo wielu. Nie przerażało 
i to, że w kolejce na lot trzeba było odstać nawet i dwie godziny.

W zawodach najwyższe miejsce na podium przypadło Arkadiu-
szowi Iwańskiemu. Drugie miejsce zajął Roman Bauta, a trzecie 
Adam Jaskólski. To oni właśnie odebrali główne laury i nagrody 
w niedzielny poranek 18 lipca w Złotym Potoku „pod Skałą”.

JURAJSKI PUCHAR NORDIC WALKING POWRÓCIŁ. 
WYSTARTOWAŁA JEDENASTA EDYCJA IMPREZY
Piotr Biernacki

Pod koniec czerwca w Pabianicach odbyła się pierwsza z czte-
rech tegorocznych rund XI Jurajskiego Pucharu Nordic Wal-
king. Wydarzenie, które po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią ponownie zagościło na terenie gminy, przyciągnęło 
prawie setkę miłośników chodu z kijkami.

Na starcie imprezy organizowanej przez klub Kabex Podkowa Ja-
nów stanęło osiemdziesięciu zawodników w różnych kategoriach 
wiekowych. Zostali oni serdecznie przywitani przez miejscowych 
gospodarzy, radnych Danutę i Rafała Tomza. Pojawił się oczywi-
ście także wójt gminy Edward Moskalik. Włodarz życzył sukcesów 
w zawodach, a po ich zakończeniu celebrował uroczystość wrę-
czania nagród.

Trasa, jak przystało na Pabianice, była piękna, ale i zarazem bar-
dzo wymagająca dla sportowców. Świetnie odnaleźli się na niej 
zawodnicy lokalnego klubu. Pierwsze miejsca zajęli: Ola Pęka-
la, Natalia Kołek, Irena Pękala, Wiktor Walczyk, Dawid Mizgała, 
Kacper Karoń, Filip Tomzik, Wiktor Pękala, Grzegorz Sztander-
ski. Drugie natomiast - Kinga Zych, Kinga Stępień, Anna Pękala, 

Wojciech Mendakiewicz, Jakub Miedzieński, Patryk Kołek, Jakub 
Sobucki, Kamil Strzelczyk, Jarosław Pękala. Trzecie miejsca zaję-
li: Emila Janocha, Zuzanna Janocha, Michalina Kita, Igor Walczyk, 
Błażej Mizgała, Victor Olczak, Krzystosz Srokosz, Jakub Ucieklak.

W kategorii open najlepiej zaprezentowała się wśród kobiet Mag-
dalena Rajek z Częstochowy. Męska część rywalizacji padła łupem 
Łukasza Dorsa z Janowa.

- Dziękujemy za zabezpieczanie logistyczne i ratownicze impre-
zy strażakom z OSP Janów i OSP Mstów, a uczestnikom za słowa 
wsparcia i podziękowania oraz wszechobecną radość z rywa-
lizacji i mile spędzonego wspólnie czasu w otoczeniu pięknych 
krajobrazów sołectwa Pabianice z jego gościnnymi gospodarza-
mi – podkreślili przedstawiciele organizatora na profilu facebo-
ok’owym wydarzenia.

Kolejne dwie imprezy Pucharu odbędą się także na terenie gmi-
ny Janów. 14 sierpnia miłośników chodu z kijkami ponownie będą 
gościć Pabianice. 18 lub 19 września zmagania przeniosą się do 
Złotego Potoku, a finał - 3 października - zaplanowano w Słowiku, 
w gminie Poczesna.



PROMENADA ŁĄCZĄCA JANÓW ZE ZŁOTYM 
POTOKIEM JUŻ W REALIZACJI

POSTAWILI DOMEK, MAJĄ SIĘ GDZIE SPOTYKAĆ 
I JESZCZE ODNIEŚLI SUKCES W KONKURSIE

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

23 lipca wójt Edward Moskalik oraz skarbniczka Małgorzata La-
skowska kontrasygnowali umowę na wykonawstwo ścieżki pie-
szo-rowerowej łączącej Janów ze Złotym Potokiem. Wykonawcą 
zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
„Myszków”. - Jedna z wielu bardzo oczekiwanych inwestycji 
gminy Janów jest już w realizacji – cieszy się wójt Edward Mo-
skalik.

Powodów do zadowolenia jest naprawdę sporo. W ramach Ślą-
skiego Pakietu dla Turystyki gmina otrzymała bowiem pół milio-
na złotych na przebudowę tegoż traktu, wzdłuż ulicy Kościuszki 
na odcinku od ulicy Leśnej w Janowie do cmentarza parafialne-
go w Złotym Potoku. Wartość zadania wynosi nieco ponad 546 
tys. zł. Łatwo więc policzyć, że z budżetu lokalnego samorządu 
trzeba będzie do niej dołożyć symboliczne pieniądze, tylko około 
10 proc. wszystkich kosztów.

Czek na tę niebagatelną kwotę włodarz odebrał z rąk marszałka 
województwa Jakuba Chełstowskiego już 6 lipca. Za pozyskane 
środki ścieżka przejdzie całkowitą metamorfozę. Łączna długość 
modernizowanego odcinka wyniesie prawie 944 metry, a zyska on 
szerokość 3,7 metra.

- Na trasie ścieżki rowerowej zamontowane zostaną nowe ław-
ki, stojaki na rowery, kosze oraz samoobsługowa stacja naprawy 
rowerów. Pierwsze prace rozpoczną się już na początku sierpnia. 
Nową promenadą przejedziemy się najpóźniej na koniec paź-
dziernika – podkreśla wójt Moskalik.

DZIESIĘCIOLECIE JURAJSKIEGO 
KLUBU SENIORA
Piotr Biernacki

3 lipca w Centrum Usług Społecznościowych w Janowie odbyły 
się uroczystości związane z jubileuszem Jurajskiego Klubu Se-
niora.

Otwarty niedawno CUS jest nowym miejscem spotkań miejsco-
wych seniorów. Podczas uroczystości nie zabrakło zatem okolicz-
nościowego tortu, gratulacji, ale i miłych wspomnień o tym, jak 
przez minioną dekadę układała się historia i działalność organiza-
cji. Całą imprezę, która przebiegła w niezwykle miłej atmosferze, 
uświetnił koncert chóru seniorek.

- Przybyłych gości powitali przedstawiciele zarządu klubu - Bar-
bara Śledzik i Stanisław Wnęk. Goście obejrzeli również przygo-
towaną prezentację przedstawiającą niezliczoną ilość wycieczek, 
spotkań oraz uroczystości, które odbywały się przez ostatnie 
dziesięć lat istnienia. Gratulacje, podziękowania, najlepsze życze-
nia oraz okolicznościowy prezent przekazał także wójt Edward 
Moskalik – informuje janowski urząd gminy.

RUSZYŁA BUDOWA
WODOCIĄGU W CZEPURCE

Monika Wójcik, fot. Freepik

Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czepurka zre-
alizuje spółka Hydromex Plus. 1 lipca władze gminy podpisały 
stosowną umowę z jej prezesem.

Według urzędników, modernizacja jest niezbędna ze względu 
na zły stan techniczny obecnego wodociągu i ciągłe zagrożenie 
awariami. Okazuje się, że czas realizacji tego zadania też nie jest 
przypadkowy. W Czepurce realizowana jest właśnie gruntowna 
przebudowa drogi powiatowej, która przebiega przez tę okolicę. 
Wójt chce tym samym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

W ramach podpisanej umowy wykonana zostanie przebudowa 
sieci wodociągowej o długości sięgającej prawie 960 metrów. Na 
trasie wodociągu wykonawca posadowi hydranty podziemne, od-
powietrzniki oraz zasuwy kołnierzowe. Przebudowane zostaną 
również sześćdziesiąt dwa przyłącza o łącznej długości 294 me-
trów.

Śląski Pakiet dla Turystyki to forma dotacji, która ma za zadanie 
wspierać rozwój infrastruktury turystycznej w gminach poprzez 
budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
oraz rekreacyjnej.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Inicjatywa mieszkańców Skowronowa zajęła pierwsze miejsce 
w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa”. To już czwarta edycja przedsię-
wzięcia organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów.

Lokalna społeczność od szeregu lat borykała się z problemem 
braku miejsca, w którym można by przeprowadzać zebrania so-
łeckie, organizować spotkania kulturalne czy integracyjne. Z bra-
ku ogólnodostępnej przestrzeni, niezbędnej do przygotowania 
choćby zebrań wiejskich, sytuację ratował sołtys. Po prostu gościł 
zaintersowanych we własnym domu. 

W końcu mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. 
Najpierw uporządkowali teren, a następnie w ramach funduszu 
sołeckiego zakupili drewniany wolnostojący domek. Obiekt, który 
idealnie wkomponował się w okoliczny krajobraz kosztował nie-
wiele ponad 23 tys. zł. Na wynajęcie koparki z fachowcem, zakup 
materiałów i wyposażenia ogłosili zbiórkę we własnych szere-
gach.

Sporo osób wsparło inwestycję rzeczowo. Kto mógł przekazy-
wał stoły, ławki, karnisze do okien, zasłony, nawóz do trawy czy 
lampy. Od tego czasu cyklicznie, co dwa tygodnie, na podsta-
wie przygotowanego harmonogramu dbają również o porządek. 
W zależności od pory roku koszą trawę, grabią liście, odśnieżają 
chodnik lub wykonują pozostałe niezbędne prace.

Podjęte działania spotkały się z uznaniem Krajowego Stowa-
rzyszenia Sołtysów. Podczas niedawnej, czwartej edycji organi-
zowanego przez tę organizację konkursu, który ma wyróżniać 
przejawy zaangażowania gminnych społeczności, doceniono 
inicjatywę mieszkańców Skowronowa. Ich domek zajął pierwsze 
miejsce w wojewódzkim etapie wspomnianego konkursu. Nadal 
jest w grze o ogólnopolski laur. Ogłoszenie wyników krajowego 
szczebla nastąpi bowiem 4 września.

Społeczność nie ma zamiaru jednak spoczywać na laurach. Obok 
obiektu pojawiła się niedawno drewutnia, ławki, chodnik z po-
wtórnie odzyskanej kostki brukowej i miejsce na ognisko. Dzięki 
staraniom jednej z osób udało się doprowadzić do przebudowy 
zatoczki przystankowej i chodnika w jej bezpośrednim sąsiedz-
twie. W planach jest także zorganizowanie zajęć świetlicowych 
dla dzieci.

7W JANOWIE
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STARTUJE PUNKT KONSULTACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Monika Wójcik

Monika Wójcik

GAZYFIKACJA CORAZ 
BLIŻEJ. SKORZYSTAJĄ 
NIE TYLKO MIESZKAŃCY, 
ALE I PRZEDSIĘBIORSTWA
Monika Wójcik

Z inicjatywy burmistrza Jerzego Zakrzewskiego odbyło się spo-
tkanie kłobuckich przedsiębiorców z przedstawicielami Pol-
skiej Spółki Gazownictwa, którzy przedstawili harmonogram 
przewidzianych do realizacji prac.

W konsultacjach dotyczących gminnej gazyfikacji udział wzięła 
część właścicieli lokalnych firm zainteresowanych przyłączeniem 
ich do gazociągu. 

- Podczas spotkania Ziemowit Podolski, dyrektor oddziału Zakła-
du Gazowniczego w Zabrzu i kierownik projektu Krzysztof Gubisz 
przedstawili strukturę oraz harmonogram prac dotyczący gazy-
fikacji Kłobucka i wskazali wszystkie istotne dla przedsiębiorców 
terminy - informują urzędnicy. 

Jak podkreślają, jednym z ważniejszych elementów tego spo-
tkania była jednoznaczna deklaracja firmy prowadzącej miejską 
kotłownię odnośnie zmiany źródła zasilania. Kolejne spotkanie 
z przedsiębiorcami w tej kwestii zaplanowano na ostatni kwartał 
tego roku.

Kłobucki magistrat uruchomił właśnie punkt konsultacyjno-
-informacyjny, w którym mieszkańcy zainteresowani pozy-
skaniem dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła lub 
termomodernizację swoich domów będą mogli składać wnioski 
w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Za prawidłową obsługę programu odpowiada Robert Świt (na zdję-
ciu). To pracownik urzędu gminy, który w poniedziałki w godz. od 
9.00 do 14.00 oraz we wtorki pomiędzy godz. 10.00 a 15.00 będzie 
pełnił dyżury. Z urzędnikiem można też kontaktować się drogą ma-
ilową wysyłając wiadomość na adres czystepowietrze@gminaklo-
buck.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 533 385 619.

Wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” można składać 
zarówno przez internet lub w siedzibie urzędu. W tym pierwszym 
przypadku najlepiej posiadać profil zaufany ePUAP. W razie jego 
braku można także skorzystać ze strony Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 
portal.wfosigw.katowice.pl.

Nie ustają roboty budowlane związane z drugim etapem prze-
budowy drogi gminnej w miejscowościach Biała i Kopiec. Za-
równo stopień zaawansowania, jak i tempo prowadzonych robót 
wskazują na to, iż planowane pierwotnie na połowę września 
zakończenie inwestycji, uda się sfinalizować przed upływem 
tego terminu. 

Obecnie wykonawca podjął działania mające na celu skorygowa-
nie geometrii skrzyżowania ulic Parkowej i Salezjańskiej. Tym sa-
mym uciążliwości związane z budową ustaną dużo wcześniej, niż 
to pierwotnie założono w kontrakcie.

Łączna długość modernizowanych odcinków ulic wynosi prawie 
1,6 kilometra. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano budo-
wę chodnika wzdłuż ulicy Salezjańskiej oraz oświetlenie szlaku na 
długości prawie 200 metrów. Koszt całej przebudowy wyniesie 
w sumie 3,5 mln zł. Kłobuccy urzędnicy na ten cel pozyskali 48 
proc. dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Burmistrz Jerzy Zakrzewski podpisał umowę z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie zada-
nia związanego z zagospodarowaniem parku przy ulicy Parko-
wej w Kłobucku. 

Projekt przewiduje odnowienie i doposażenie istniejącego placu 
zabaw, utworzenie siłowni zewnętrznej i zmodernizowanie alejek 
parkowych. Prace obejmą również montaż elementów małej ar-
chitektury i doświetlenie obiektu.

Całkowita wartość przedsięwzięcia pochłonie ponad 250 tys. zł. 
Władze Kłobucka pozyskały na ten cel z urzędu marszałkowskie-
go dofinansowanie sięgające 40 tys. zł.

TA INWESTYCJA NAJPRAWDOPODOBNIEJ 
ZAKOŃCZY SIĘ PRZED TERMINEM

PARK PRZY PARKOWEJ. ZAGOSPODARUJĄ 
GO ZA ĆWIERĆ MILIONA, Z CZEGO CZĘŚĆ 
SFINANSUJE URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Monika Wójcik

Gmina zleciła renowację bocznej płyty boiska zlokalizowanego 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. 

Ze względu na przerwę w rozgrywkach piłkarskich, urząd miej-
ski zdecydował o rozpoczęciu prac renowacyjnych płyty boiska 
treningowego. W pierwszym etapie wykonano specjalistyczne 
piaskowanie trawnika. 

- Ta operacja wymagała użycia około siedemdziesiąt ton piasku - 
informują urzędnicy miejscowego magistratu. 

W kolejnym kroku pracownicy firmy specjalizującej się w realiza-
cji zadań związanych z pielęgnacją boisk piłkarskich przeprowa-
dzili aeracją wgłębną. To nic innego, jak napowietrzanie gleby za 
pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających. Ma to służyć roz-
luźnianiu podłoża i pobudzeniu trawy do krzewienia się. 

- Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest waż-
nym zabiegiem pielęgnacyjnym - słychać w urzędzie miejskim. 

Na sam koniec wykonano szczotkowanie boiska oraz dosiew 
szczelinowy specjalistycznej mieszanki traw.

BOCZNA PŁYTA BOISKA PODDANA 
RENOWACJI

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Około 60 tys. zł ma kosztować doposażenie placu zabaw oraz 
budowa siłowni zewnętrznej. 29 tys. zł na ten cel gmina otrzyma 
od urzędu marszałkowskiego.

Burmistrz Jerzy Zakrzewski oraz skarbnik Katarzyna Trzepizur 
podpisali z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego umowę, dzięki której w ramach konkursu 
„Inicjatywa Sołecka” zostanie dofinansowane jedno z zadań pla-
nowanych do realizacji w Gruszewni. 

Chodzi o doposażenie placu zabaw oraz budowę siłowni ze-
wnętrznej na terenie sąsiadującym z wiejską świetlicą. Jak infor-
mują kłobuccy urzędnicy, dodatkowo na tym terenie pojawią się 
nasadzenia roślin i krzewów.

Koszt inwestycji wyniesie około 60 tys. zł, z czego 29 tys. zł sta-

NOWA INWESTYCJA W GRUSZEWNI
W RAMACH INICJATYWY SOŁECKIEJ

Monika Wójcik

Znana jest już lista samorządów, do których trafią środki z pro-
gramu wspierającego rozwoju lokalnej infrastruktury sporto-
wej. Dofinansowanie otrzyma boisko wielofunkcyjne w Łobod-
nie, a także bieżnia na terenie kłobuckiego OSiR-u.

Jak informują urzędnicy kłobuckiego magistratu, Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło właśnie, któ-
re z samorządów otrzymają pieniądze w ramach tegorocznej edy-
cji programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej”.

Na ponad siedemset złożonych wniosków dofinansowanie otrzy-
mało sto pięćdziesiąt sześć samorządów, w tym tylko sześć 
z województwa śląskiego. W gronie wybrańców znalazł się ten 
związany z budową boiska wielofunkcyjnego i innych elemen-
tów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie. W tym przypadku chodzi 
o dofinansowanie na poziomie 442 tys. zł. 

Drugi wniosek dotyczył przebudowy bieżni i budowy innych 
elementów lekkoatletycznych na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Kłobucku. Tutaj dofinansowanie sięga 272 tys. zł. Apli-
kujące samorządy złożyły sto siedemdziesiąt trzy wnioski, z cze-
go uwzględniono zaledwie trzydzieści dziewięć z nich. Projekt 
z Kłobucka jest jednym z trzech w całym województwie śląskim, 
który się zakwalifikował.

DWA WNIOSKI Z GMINY OTRZYMAJĄ 
RESORTOWE DOFINANSOWANIE NA 
ŁĄCZNĄ KWOTĘ 714 TYSIĘCY

- W tym celu należy założyć konto w Portalu Beneficjenta WFOŚi-
GW w Katowicach, wypełnić wniosek w pdf i umieścić go na 
wspomnianym portalu. Tak przygotowany wniosek należy wy-
drukować, podpisać ręcznie i złożyć wraz z załącznikami w Urzę-
dzie Miejskim w Kłobucku. Urząd rejestruje taki wniosek i przesy-
ła do WFOŚiGW w Katowicach - instruują pracownicy magistratu.

Mieszkańcy niespecjalnie internetowi mogą też skorzystać z po-
mocy urzędnika. Wówczas na miejscu wniosek jest przygotowy-
wany i przesyłany w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej wraz 
z niezbędnymi załącznikami. Warto jednak pamiętać przy tym 
o kilku istotnych zasadach organizacyjnych.

- Przyjmujemy jedynie osoby zapisane wcześniej na wizytę. Nie 
będzie możliwości przyjścia przy okazji, gdyż czas między wizy-
tami wykorzystywany będzie do wietrzenia pomieszczenia. Pro-
simy, by interesanci pamiętali również o przyniesieniu własnego 
długopisu, założeniu maseczki, dezynfekcji dłoni przed wejściem 
do urzędu oraz zachowaniu zalecanej odległości na korytarzu - 
dodają zastrzegając jednocześnie, że samo złożenie wniosku nie 
daje jeszcze gwarancji otrzymania dotacji.

nowi kwota wspomnianego dofinansowania.



reklama@wpowiecie.pl
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Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Gmina pozyskała 3,06 mln zł dofinansowania do realizowanego 
przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach projektu 
o wartości 3,6 mln zł. Ma on pomóc w zwiększeniu zdolności 
do zatrudnienia blisko osiemdziesięciorga osób z terenu gminy.

Sam projekt wystartował z początkiem marca, a jego realizacja 
potrwa do końca sierpnia przyszłego roku. Celem jest przepro-
wadzenie efektywnego i skutecznego procesu powrotu na rynek 
pracy wraz z utworzeniem nowych miejsc wsparcia. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Lipiczanki” zorganizowało festyn 
rodzinny. Impreza miała na celu integrację okolicznych miesz-
kańców, a także pozyskanie środków na odrestaurowanie stawu 
lipickiego.

Jak podkreślają organizatorki, wydarzenie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem. Oprócz miejscowych w zabawie udział wzię-
ły zaprzyjaźnione koła gospodyń wiejskich z Kłomnic, Zdrowej 
i Skrzydlowa. Pojawił się też wójt Piotr Juszczyk.  

Panie zadbały o różnorodność atrakcji w taki sposób, by każdy 
z uczestników festynu znalazł coś dla siebie. Nie zabrakło kon-
kursów kulinarnych i artystycznych. Starsi siłowali się na rękę 
młodzież rozegrała mecz piłki plażowej, a dzieci miały do swojej 
dyspozycji choćby dmuchańca.

Podczas 53. Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Ar-
tystycznych, który odbył się 10 lipca w Brennej, jurorzy docenili 
rodzimych wykonawców.

W przeglądzie udział wzięło blisko czterdzieści zespołów z róż-
nych regionów województw śląskiego, którzy konkurowali w kil-
ku kategoriach. Gminę w Brennej reprezentował działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach Zespół Obrzędowy 
„Grusza” z Rzerzęczyc. 

Za obrzęd pt. „Rozmaitości w izbie szewca Morcina” artyści 
otrzymali wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 
Swój werdykt jury motywowało podjęciem tematu ginącego za-
wodu szewca.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Wręczono umowy w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”. 
Miejscowemu samorządowi przypadło 60 tys. zł. 

Pod koniec lipca w Centrum Usług Społecznościowych w Janowie 
miało miejsce podpisanie i wręczenie umów związanych z reali-
zacją wybranych zadań w ramach organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursu „Inicjatywa So-
łecka”.

Dofinansowanie trafi do osiemnastu gmin z subregionu północ-
nego, które zrealizują łącznie trzydzieści przedsięwzięć na kwotę 
sięgającą blisko 800 tys. zł. 

Z tej puli do gminy trafi 60 tys. zł. Środki zostaną wykorzystane 
na stworzenie placów zabaw w Nieznanicach, Michałowie i Lipi-
czach. Ukończenie zadania zaplanowano na październik.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

11 lipca w Witkowicach odbył V Sołecki Rajd Rowerowy pod pa-
tronatem Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka. 

W wydarzeniu zorganizowanym przez radę sołecką z Witko-
wic udział wzięło ponad siedemdziesięcioro mieszkańców tej 
miejscowości. Po tym, jak peleton dotarł do celu pokonawszy 
uprzednio trzydziestopięciokilometrowy odcinek, okazało się, że 
na mecie na uczestników czeka perspektywa wspólnego ogniska 
połączonego z pieczeniem kiełbasek. 

- Pogoda dopisała, a wszyscy uczestnicy wrócili do domów za-
dowoleni. Czekamy na kolejny rajd w przyszłym roku - mówią 
organizatorzy.

Znane są już nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków na terenie gminy. W tej formie będą 
obowiązywać przez rok. 

20 lipca zmieniły się ceny usług wodno-kanalizacyjnych. Za 1 m³ 
wody dostarczonej z wodociągów  mieszkańcy zapłacą 3,15 zł. 
Z kolei za 1 m³ ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitar-
nej lub dowożonych do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni 
ścieków trzeba będzie uiścić 4,96 zł. Miesięczna opłata stała wy-
niesie natomiast 1,85 zł.

Nowe taryfy obowiązywać będą do 19 lipca przyszłego roku.

PONAD TRZY MILIONY ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA. TE PIENIĄDZE MAJĄ 
ZWIĘKSZYĆ SZANSE ZAWODOWE MIESZKAŃCÓW

FESTYN DLA MIESZKAŃCÓW.
O CAŁOŚĆ ZADBAŁY PANIE Z KGW

„GRUSZA” Z RZERZĘCZYC WYRÓŻNIONA 
PODCZAS PRZEGLĄDU

SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁO-
TYCH DLA GMINY. POWSTANĄ 
ZA NIE PLACE ZABAW

PO RAZ KOLEJNY WSIEDLI NA ROWERY, BY WSPÓLNIE POPEDAŁOWAĆ

NOWE STAWKI OPŁAT 
ZA WODĘ I ŚCIEKI

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Pod koniec czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomni-
cach odbyło się spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Strażac-
kiego Konkursu Plastycznego 2021.

Organizatorem wydarzenia od lat jest Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Konkurs ma na celu rozwój plastyczny 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE ZWIĄZANEJ 
Z POŻARNICTWEM TYM RAZEM MIAŁ MIEJSCE W KŁOMNICACH

dzieci, młodzieży oraz twórców nieprofesjonalnych. Ma także za 
zadanie wzbudzanie zainteresowania uczestników ochroną prze-
ciwpożarową i życiem środowisk strażackich. 

Cały konkurs składa się z kilku etapów. W ich trakcie wyłania-
ni są autorzy najciekawszych projektów. Każdorazowo komisja 
konkursowa bierze pod uwagę ich zgodność z tematem, estetykę 
wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną. 

- Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „100 – lat Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni 
tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”. W sumie wpłynęło ty-
siąc sto osiemnaście prac plastycznych, z czego dwieście osiem 
trafiło do finału - informują organizatorzy.

Niestety choć w gronie nagrodzonych osób zabrakło zarówno 
mieszkańców gminy, jak i powiatu częstochowskiego, to niewąt-
pliwie spotkanie w Kłomnicach przyniosło dla gminy istotny wa-
lor promocyjny. 

- Finaliści mieli okazję wysłuchać występu naszej kłomnickiej 
orkiestry dętej oraz wziąć udział w spektaklu teatralnym „Pchła 
Szachrajka” w wykonaniu teatru Dratwa. Na zakończenie chętni 
mogli wziąć udział w wyjeździe do Olsztyna, gdzie zwiedzali ruiny 
zamku - informuje Karolina Gonera z urzędu gminy.

W konsekwencji projekt ma za zadanie zwiększyć zdolność do za-
trudnienia trzydziestu czterech mężczyzn i czterdziestu dwóch 
kobiet zamieszkujących teren gminy. W jaki sposób? Poprzez 
wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Cen-
trum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu.

- Projekt umożliwia udział w warsztatach z utrzymania czysto-
ści, konserwacji zieleni i małej architektury, doręczycielskim oraz 
warsztacie komunalnym. Ponadto uczestnicy projektu mogą od-
być kursy oraz staże podnoszące kwalifikacje zawodowe - rela-
cjonuje Karolina Gonera z urzędu gminy.
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USUWANIE SKUTKÓW NAWAŁNICY WCIĄŻ TRWA. POSZKODOWANI 
PRZEZ WICHURĘ MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI POMOCOWE

RUSZA BUDOWA WODOCIĄGÓW W KONIECPOLU
SĄ PIENIĄDZE NA KLUBY SENIORA

Burmistrz Ryszard Suliga podpisał w lipcu umowy na realizację 
trzeciego etapu prac budowy brakującej sieci wodociągowej na 
terenie samorządu. Zrealizuje je firma Bud-Maz z Niegowej.

Do realizacji na terenie gminy pozostało około osiemnastu kilo-
metrów sieci. To ciągnący się od kilku lat problem dostępu do bie-
żącej wody dla blisko pół tysiąca mieszkańców samego Koniec-
pola i okolicznych sołectw. Sfinalizowanie projektu pozwoliłoby 
zabezpieczyć podstawowe potrzeby dla około dwustu gospo-
darstw domowych.

RYSZARD SULIGA Z WOTUM 
ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

30 czerwca miejscy radni rozpatrywali szereg uchwał podsu-
mowujących poprzedni rok budżetowy. Nie mieli wątpliwości 
w kwestii przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
udzielenia burmistrzowi absolutorium. Wcześniej debatowali 
także nad raportem o stanie gminy, czego zwieńczeniem było 
udzielenie włodarzowi wotum zaufania.

Przedstawione przez władze gminy dokumenty finansowe badały 
uprzednio Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna 
rady miejskiej. Ciała te wyraziły pozytywną opinię na temat wyko-
nania budżetu za rok ubiegły. A jak kształtował się on w liczbach?

Dochody samorządu wyniosły prawie 45 mln zł. Wydatki z kolei 
były o około 1,6 mln zł mniejsze, co pozwoliło wypracować sporą 
nadwyżkę. Nie zachwiało to w żaden sposób potrzeb związanych 
z bieżącym funkcjonowaniem samorządu, jak i nakładów na inwe-
stycje. Te natomiast sięgnęły progu prawie 7,5 mln zł ogółu wszyst-
kich wydatków, które poniósł urząd. Co istotne, w ubiegłym roku 
udało się pozyskać kolejne 4,8 mln zł środków zewnętrznych.

Rok 2020 był więc kolejnym dobrym rokiem dla gminy. Zrealizowa-
nych zostało kilkadziesiąt zadań, zarówno drobniejszych w ramach 
funduszu sołeckiego, jak i tych kluczowych, współfinansowanych 
z programów unijnych i krajowych. Skupiono się przede wszyst-
kim na dokończeniu budowy kanalizacji w Koniecpolu obejmującej 
ulice Łąkową, Brzozową, Akacjową, Topolową, Bukową, Wesołą, 
Willową, Górną i Słowik. Na same zadania drogowe z kolei prze-
znaczono niemal 2,5 mln zł. W ubiegłym roku władze Koniecpola 
prowadziły także sporo projektów społecznych.

Jak podnosi włodarz, podstawą codziennej pracy jego oraz podle-
głych mu urzędników jest takie kierowanie sprawami, by zapew-
nić zrównoważony rozwój gminy przy równoczesnej stabilności 
budżetu. Podziękował także wszystkim za bardzo dobrą i owocną 
współpracę, która nieustannie przyczynia się do widocznego roz-
woju samorządu, szczególnie w tak trudnym z powodu pandemii 
ubiegłym roku.

- Absolutorium i wotum zaufania jest dla mnie bardzo ważne, bo 
jest potwierdzeniem, iż moja praca jest doceniana – mówi bur-
mistrz Ryszard Suliga. - Dziękuję radnym za zaufanie i współpracę, 
która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszej 
gminy, za otwartość, pomoc oraz podejmowanie rozmów, niekie-
dy w bardzo trudnych tematach. Pomimo pandemii rok 2020 był 
kolejnym, w którym realizowano wiele różnych przedsięwzięć, in-
westycji, wśród nich budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, przebudowę dróg, oświetlenia. Korzystamy z każdej 
okazji pozyskania dofinansowania i sukcesywnie realizujemy po-
trzeby inwestycyjne. Optymistyczne jest to, iż Koniecpol się zmie-
nia. Cieszy nas każdy sukces – dodaje.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki 19 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie burmistrz Ko-
niecpola podpisał z wojewodą śląskim umowę, która przyzna-
je gminie dotacje na funkcjonowanie klubów seniora. Podobne 
podpisali również włodarze sąsiednich gmin. 

W przypadku miejscowego samorządu chodzi o placówki utwo-
rzone w Koniecpolu i w Starym Koniecpolu. Wsparciem z progra-
mu Senior+ objęty został również Dzienny Dom Seniora w Lelo-
wie oraz klubu działający na terenie gminy Przyrów.

- W sumie do tych trzech gmin trafiło w tym roku ponad 127 tys. zł 
dofinansowania – informuje biuro prasowe wojewody.

Piotr Biernacki

Gwałtowne burze połączone z porywistym wiatrem, które prze-
toczyły się w połowie lipca nad północno-wschodnią częścią wo-
jewództwa śląskiego poczyniły ogromne straty na terenie gminy 
Koniecpol. Uszkodzonych zostało ponad sto pięćdziesiąt budyn-
ków. Sytuacja była bardzo ciężka, tym bardziej że prowadzenie ak-
cji ratowniczych utrudniał ciągle padający deszcz, brak prądu czy 
problemy z łącznością telefoniczną. Oszacowaniem strat zajęła się 
powołana przez burmistrza Ryszarda Suligę do tego celu komisja. 
Ci, którzy zostali najbardziej dotknięci i poszkodowani zjawiskami 
atmosferycznymi mogą starać się o specjalną pomoc finansową.

Późnym popołudniem 14 lipca nad gminą Koniecpol przetoczyła się 
burza, która spowodowała ogromne zniszczenia. Połamane drzewa 
nie tylko zatorowały szlaki komunikacyjne, ale uszkodziły wiele bu-
dynków. W samym Koniecpolu dotknięty nawałnicą został zlokalizo-
wany przy tamtejszym rynku kościół czy też zabytkowy Zespół Pa-
łacowo-Parkowy. Straty ponieśli także sami mieszkańcy oraz mocno 
ucierpiała infrastruktura energetyczna i telefoniczna.

- Na godz. 2 w nocy mieliśmy informacje o czterdziestu uszkodzo-
nych dachach. Obecnie liczba ta zbliża się już do stu pięćdziesięciu. 
Mieszkańcy nie zawiadamiali od razu, bo po prostu nie mieli jak. To 
przez bardzo duże problemy z łącznością. Dopiero teraz to wszystko 
do nas spływa – informował włodarz.

Nad usuwaniem skutków nawałnicy i doraźną pomocą dla miesz-
kańców pracowały wszystkie jednostki ochotniczych straży pożar-
nych w gminie. Nie było takiej, która nie byłaby w terenie. Jeździły 
i zabezpieczały, a sytuacja była bardzo ciężka, bo po najtragiczniej-
szej w skutkach nawałnicy, ciągle wracały kolejne burze przynoszą-
ce ulewne deszcze. Posiłki przyszły także z sąsiednich samorządów. 
Pomoc popłynęła zarówno z powiatu częstochowskiego, jak i rów-
nież z włoszczowskiego.

Największe problemy były z plandekami do zabezpieczenia nie-
ruchomości. Tutaj rezerwy uruchomiło starostwo powiatowe, ale 
i tych zabrakło. Potrzebny transport sprzętu przyszedł z Katowic. 
Gmina zabezpieczyła również pomoc żywnościową i lokalową dla 
strażaków, by się mieli gdzie osuszyć, trochę ogrzać, napić i coś 
zjeść. Sztab kryzysowy działał na okrągło.

Likwidacja szkód, które wyrządziła nawałnica, potrwa co najmniej 
kilka miesięcy. Nad ich szacowaniem pracuje specjalnie powołana do 
tego celu komisja, ale ci, którzy zostali najbardziej dotknięci i po-
szkodowani zjawiskami atmosferycznymi już starają się o specjalną 
pomoc finansową.

Odpowiednie wnioski przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koniecpolu. Zasiłki celowe przeznaczone są dla rodzin 
lub osób, które z powodu nawałnicy znalazły się w szczególnie trud-
nej sytuacji życiowej. Pomoc doraźna może wynieść do 6 tys. zł, a jej 
wysokość określona będzie dzięki rodzinnemu wywiadowi środo-

Piotr Biernacki, fot. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

wiskowemu przeprowadzonemu przez pracowników socjalnych. To 
najszybsza i najmniej skomplikowana ścieżka do uzyskania przynaj-
mniej podstawowego wsparcia. Do wypłaty pieniędzy potrzebna jest 
jednakże decyzja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdyż pieniądze 
pochodzą ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na prze-
ciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwanie.

Już w pierwszym dniu po zdarzeniu wpłynęło do miejscowego 
urzędu ponad pięćdziesiąt wniosków. Obecnie jest ich ponad sto 
trzydzieści. Jak zapewnia Edyta Wierzbińska, dyrektor MGOPS, 
wszystkie na bieżąco są przesyłane na szczebel wojewódzki, gdzie 
są rozpatrywane. Dopiero bowiem wydaniu decyzji po przyznaniu 
pomocy finansowej dla gminy przez SUW, lokalny ośrodek pomocy 
społecznej może wydać decyzje indywidualne o przyznaniu pomocy 
dla poszczególnych mieszkańców.

Ale nie tylko o pomoc doraźną można wnioskować. Jeśli dom bardzo 
ucierpiał w wyniku wichury, można ubiegać się o pomoc przezna-
czoną na remont albo jego odbudowę. Do 200 tys. zł można uzyskać 
na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu miesz-
kalnego, a do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku go-
spodarczego, niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych 
budynków gospodarczych. Kwoty pomocy finansowej uzależnione 
będą w tym przypadku od oszacowanego procentu uszkodzeń.

W tych przypadkach procedura niestety jest nieco dłuższa. Do przy-
znania tych pieniędzy niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki 
oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia za-
wodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie MGOPS-u, który mieści 
się na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol – 
w pokoju 35. Wszelkich informacji udzielają pracownicy instytucji, 
dyżurujący pod numerem telefonu 34 355 13 87 lub 34 355 18 81 wew. 
119.

POTĘŻNE STRATY PO NAWAŁNICY. NADLEŚNICTWO WYDAŁO ZAKAZ WCHODZENIA DO LASU NA OBSZARZE KLĘSKOWYM

Potężny front atmosferyczny, który przetoczył się przez teren 
gminy Koniecpol, zniszczył doszczętnie ponad sto pięćdziesiąt 
hektarów lasów na obszarze zarządzanym przez lokalne nadle-
śnictwo. Straty są jednak dużo większe, bo nawałnica dotknęła 
obszar ponad trzystu hektarów.

Tragiczna w skutkach burza, która przetoczyła się przez północ-
no-wschodnie rejony województwa, poczyniła ogromne szkody 
na obszarze kilku samorządów. Najbardziej ucierpiały miejscowo-
ści w gminie Koniecpol, gdzie huraganowy wiatr uszkodził ponad 
sto pięćdziesiąt budynków oraz w gminie Lelów. Szacowanie strat 

Piotr Biernacki

Trzeci etap budowy infrastruktury obejmuje w założeniach Wą-
sosz, Kuźnicę Wąsowską, Łysaków i ulicę Zieloną w Łysinach. 
W Koniecpolu z kolei wodociągu brakuje jeszcze w ciągu ulic 
Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście 
Koniawy, Mickiewicza oraz Kościuszki.

I to właśnie prace na miejskim podetapie rozpoczną się najpierw. 
Rozpisanie przetargu oraz jego finalne rozstrzygnięcie stało się 
możliwe dzięki pozyskanemu pod koniec marca dwumilionowe-
mu wsparciu na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Wykonanie wszystkich prac kosztować będzie łącznie około 
2,5 mln zł.

i usuwanie skutków żywiołu cały czas trwa. Pracują nad tym spe-
cjalnie powołane komisje. Kataklizm nie oszczędził niestety także 
pobliskich lasów. W Nadleśnictwie Koniecpol zniszczeniu uległ 
drzewostan na obszarze ponad trzystu hektarów, z czego na po-
łowie tego areału doszczętnie.

- Gwałtowny front atmosferyczny, któremu towarzyszyły bardzo 
silne porywy wiatru, wyrządził szkody na niespotykaną dotych-
czas skalę. Leśnicy oszacowali masę drewna do uprzątnięcia na 
około 52 tys. m³, co w normalnych warunkach stanowi 65 proc. 
wielkości rocznego pozyskania drewna dla jednostki – podsumo-
wuje instytucja.

Najbardziej ucierpiało Leśnictwo Mełchów. W związku z tą sytu-
acją wydano zakaz wstępu do lasu. Obowiązuje on do odwołania. 
Nadleśnictwo apeluje, żeby do momentu jego zniesienia zrezy-
gnować z wszelkich wycieczek w ten właśnie rejon.

- Nadleśniczy wprowadził zakaz wstępu do lasu na terenie Le-
śnictwa Mełchów. Działanie to jest podyktowane przede wszyst-
kim bezpieczeństwem osób przebywających na terenie klęsko-
wym. Obecnie występuje tam duża ilość złomów i wywrotów 
zagrażających zdrowiu i życiu osób, a osłabiony drzewostan oca-
lały po huraganie stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludzi 
– podkreślają leśnicy.
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HALA SPORTOWA W ALEKSANDRII OFICJALNIE 
ODDANA DO UŻYTKU

ZA ZEBRANE ELEKTROŚMIECI DOSTANĄ 
BON NA ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wójt Jerzy Żurek, w obecności polityków i samorządowców, 
dokonał uroczystego otwarcia sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii. Dzięki inwestycji, która 
kosztowała blisko 4,8 mln zł, udało się w dużej części przebu-
dować istniejący budynek placówki i wzmocnić go tym samym 
o szereg udogodnień.

Szkoła ma nową salę gimnastyczną z boiskiem do siatkówki, ko-
szykówki i tenisa wraz z widownią. Powstało atrakcyjne zaplecze 
socjalno-sanitarne w postaci między innymi szatni, łazienki, to-
alety, pokoju trenera, magazynu sprzętu sportowego czy dwóch 
sal dydaktycznych.

– Nowo powstały obiekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkań-
ców. Zarówno w kwestiach dotyczących edukacji, sportu, zdro-

Uczniowie ze szkoły w Łaźcu zebrali prawie trzy tony zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. To efekt przystąpienia 
placówki do ogólnopolskiego programu, w ramach którego otrzy-
mają w zamian bon na zakup sportowych akcesoriów. 

W niedawno zakończonym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Łaźcu przystąpiła do ogólnopolskiego programu 
„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Pomysłodawcą projektu 
jest jedna z warszawskich firm, która zajmuje się przetwarzaniem, 
a następnie demontowaniem w precyzyjnym cyklu produkcyjnym 
niepotrzebnego już sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

W zbiórkę, która mógł się włączyć każdy chętny mieszkaniec, zaan-
gażował się urząd gminy oraz miejscowi sołtysi. Miejsca pod zmaga-
zynowanie sprzętu użyczyli z kolei druhowie z OSP Wąsosz-Łaziec. 
Całej akcji towarzyszyły też zajęcia na temat elektrośmieci. To one 
wyposażyły uczniów w wiedzę odnośnie wpływu na środowisko nie-
właściwie składowanych odpadów. 

W sumie młodzieży udało się zebrać blisko trzy tony elektrośmieci.

- W zamian za uzbierane kilogramy elektrośmieci nasza szkoła 
otrzyma bon na zakup sprzętu sportowego o wartości 437 zł - rela-
cjonuje Martyna Urbaniak, pedagog ze szkoły w Łaźcu.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Monika Wójcik

SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY NA TRZY ZADANIA. 
TO W RAMACH INICJATYWY SOŁECKIEJ

Władze gminy podpisały w Janowie umowę na realizację trzech 
zadań wybranych w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” zorga-
nizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
w Katowicach.

W ramach konkursu wpłynęło dwieście piętnaście wniosków 
o udzielenie pomocy finansowej na kwotę sięgającą blisko 5,4 mln zł. 
Finalnie dotacje udzielone zostały na sto trzynaście zadań opiewają-
cych na łączną kwotę 2,9 mln zł.

Miejscowy samorząd otrzyma 60 tys. zł. Pieniądze zostanę przezna-
czone na realizację trzech zadań. Dwa z nich dotyczą modernizacji 
oświetlenia boiska Orlik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Kono-
piskach oraz w Aleksandrii Drugiej. Trzecie zadanie z kolei pokryje 
koszty publikacji książkowej wydanej na podstawie historycznych 
zdjęć przekazanych przez mieszkańców gminy.

Monika Wójcik

DRUGIE MIEJSCE W RANKINGU. SEKCJA TE-
NISA STOŁOWEGO PODSUMOWAŁA SEZON

Działająca przy GLKS Lot Konopiska sekcja tenisa stołowego uplaso-
wała się na drugim miejscu w rankingu czwartej ligi. W skali całego 
województwa zawodnicy zajęli trzydzieste siódme miejsce. 

W skład drużyny wchodzą Damian Cesarz, Bogdan Kamiński, Zenon 
Machoń, Robert Garus, Piotr Cierpiał, Paweł Jakubczak, Tomasz Pusz-
czewicz, Rafał Michalak i trener Maciej Cierpiał.

- W rankingu czwartej ligi uplasowaliśmy się na drugim miejscu, co 
jest sporym sukcesem. Tym samym graliśmy baraże o wejście do trze-
ciej ligi, gdzie po pierwszym remisowym meczu z drużyną ULKS Ruch 
Pniów musieliśmy uznać wyższość przeciwników w drugim spotka-
niu - informuje trener Cierpiał. - We współzawodnictwie sportowym 
na terenie województwa śląskiego uplasowaliśmy się na trzydziestym 
siódmym miejscu. Na uwagę zasługuje fakt, że wyprzedziliśmy takie 
drużyny z naszego regionu jak Grom-Złota Dama Poczesna, grającą 
w trzeciej lidze oraz drugoligowy KS Spin Częstochowa - dodaje.

W minionym sezonie zawodnikami, którzy najbardziej się wyróżniali 
przy stole byli Zenon Machoń, który zajął pierwsze miejsce w rankin-
gu zawodników w grach deblowych oraz Damian Cesarz. Jemu z kolei 
przypadło drugie miejsce w rankingu gier singlowych.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

wia, jak i bezpieczeństwa – mówi Jerzy Żurek.

Jeszcze na etapie projektowania budynku wprowadzone zostały 
rozwiązania, które z założenia miały wpłynąć na usprawnienie 
organizacji pracy szkoły. Powstały nowe pomieszczenia z prze-
znaczeniem na stołówkę i zaplecze. Sale dydaktyczne z kolei za-
projektowano w taki sposób, by maksymalnie zadbać o komfort 
nauki najmłodszych uczniów. 

Spory nacisk położono też na ekologiczne rozwiązanie, jakim była 
wymiana kotłowni węglowej na gazową. Jak prognozują samorzą-
dowcy, nowy obiekt umożliwi teraz dyrekcji placówki bezpieczną 
realizację zadań edukacyjnych oraz sportowych. 

Koszt całego przedsięwzięcia sięgnął niemal 4,8 mln zł, z czego 
ponad 1,3 mln zł gmina pozyskała z budżetu resortu kultury, dzie-
dzictwa narodowego i sportu.

TŁUMY NA SOBÓTCE. TO BYŁA PIERWSZA W TYM ROKU 
TAK DUŻA IMPREZA PLENEROWA

RODZIMY KLUB ZNÓW AWANSUJE. TYM RAZEM DO LIGI OKRĘGOWEJ

W ostatni weekend czerwca teren Kompleksu Sportowo-Rekre-
acyjnego „Pająk” w Konopiskach przyciągnął rzesze spragnio-
nych rozrywki mieszkańców. Na scenie wystąpiły zespoły Clas-
sic oraz Pączki w Tłuszczu.

Podobnie, jak w latach ubiegłych tegoroczne obchody Dni Gminy 
Konopiska stały się okazją do wręczenia statuetek za zasługi na 
rzecz lokalnego samorządu. Przyznaje je wójt Jerzy Żurek w czte-
rech kategoriach - samorządność, przedsiębiorczość, oświata, 
kultura sport i turystyka, a także inne szczególne osiągnięcia.

Tym razem włodarz docenił Magdalenę Badorę, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach, Dariusza Mo-
czarskiego - właściciela zakładów mięsnych Aleksandria oraz 
Rafała Jezierskiego - prezesa Gminnego Ludowego Klubu Spor-
towego LOT Konopiska. W kategorii związanej z innymi szczegól-
nymi osiągnięciami nagrodzono wszystkie jednostki OSP z tere-
nu gminy, a także Marka Przybylika, dziennikarza pochodzącego 
z Konopisk.  

Reaktywowany niespełna trzy lata temu GLKS Lot Konopiska za-
liczył właśnie kolejny awans. Pomimo trudnej pandemicznej sytu-
acji drużyna trafiła do ligi okręgowej.

Miniony rok nie był łatwy dla piłkarzy z Konopisk, niemniej jednak 
zawodnicy wywalczyli sobie promocję o klasę wyżej. Choć w klubie 
wciąż grają osoby pamiętające zmagania w klasie B, to sukcesywnie 
wprowadzani są młodzi zawodnicy z roczników 2004 i 2005, a w ko-
lejnym sezonie trener Łukasz Kotas najpewniej sięgnie po graczy 
z rocznika 2006.

- Jestem zadowolony z postawy naszej drużyny w tym sezonie. Prze-
graliśmy w lidze tylko jeden mecz i pewnie awansowaliśmy wyżej. 
Do drużyny wprowadzani są zawodnicy z naszej akademii, którą do-
brze kieruje trener Jacek Ciekot - informuje Kotas. 

Szkoleniowiec nie ukrywa, że piłkarze wykonali kawał ciężkiej pracy. 

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Andrzej Kotas/GLKS Lot Konopiska

W dalszej części wydarzenia organizatorzy imprezy wyłonili zwy-
cięzców konkursu na wianek upleciony z kwiatów i ziół. Później 
puszczano je na wodę, szukano też wspólnie kwiatu paproci oraz 
podpalono „sobótkę”. Muzycznym akcentem podczas pierwsze-
go dnia obchodów gminnego święta był występ discopolowego 
zespołu Classic. W finale sobotniej zabawy nie zabrakło poka-
zu fajerwerków i imprezy tanecznej dla najbardziej wytrwałych 
uczestników.

Niedzielne atrakcje rozpoczęły się od występów dzieci i młodzie-
ży oraz zespołów Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kono-
piskach. Na scenie pojawiły się zespoły KGW Wiosenne Kwiaty, 
Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska, a także Walentynki. Nie 
zabrakło quizów sportowo-rekreacyjne dla dzieci czy wesołego 
miasteczka.

- Na zakończenie tego dnia wystąpił zespół Pączki w Tłuszczu, 
który pod wodzą Tomasza Karolaka dał prawdziwy show i efek-
towny popis na scenie. Ostatnim akordem był wspólny występ 
z muzykami Orkiestry Dętej OSP Konopiska w specjalnie na ten 
występ opracowanej aranżacji - relacjonuje Olga Muc z Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.

- Lot wraca do ligi okręgowej po dłuższej przerwie, ale mamy na-
dzieję, że zostanie tam na dłużej i praca wykonywana przez wielu 
ludzi będzie nagradzana kolejnymi awansami - dodaje trener Łukasz 
Kotas.
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ZAGOSPODARUJĄ CENTRUM NAKŁA. ODEBRALI ŚRODKI NA TEN CEL
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie działalności Klubu 
Senior+ w Drochlinie, wójt Lelowa Krzysztof Molenda kon-
trasygnował kolejne dokumenty przyznające gminie środki ze-
wnętrzne.

Pieniądze, które wspomogą samorząd, pochodzą tym razem 
z budżetu urzędu marszałkowskiego. To właśnie ta instytucja po-
zytywnie zaopiniowała projekt zagospodarowania centrum wsi 
Nakło i przyznała dotację na ten cel sięgającą 29,5 tys. zł. Środki 
pochodzą z działania „Inicjatywa Sołecka”.

– Kwota całkowita zadania realizowanego przez sołectwo wynosi 
36.820,38 zł, wkład własny gminy to 7.364,08 zł. W ramach zadania 
powstanie altana z wyposażeniem oraz siłownia zewnętrzna. Cel 
inicjatywy to stworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajo-
znawstwa i sportu dla dobra wspólnego mieszkańców – podkreśla 
Joanna Sokolińska z referatu inwestycji i promocji miejscowego 
urzędu gminy.

Podpisanie stosownej umowy z przedstawicielami samorządu 
wojewódzkiego odbyło się 22 lipca w Centrum Usług Społeczno-
ściowych w Janowie. Oprócz włodarza w wydarzeniu uczestni-
czyła także skarbnik Wiesława Lipowicz.
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WOJEWODA ZAJRZAŁ Z WIZYTĄ 
DO LELOWA. PODPISAŁ UMOWY 
I ZWIEDZIŁ MIEJSCOWOŚĆ

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

19 lipca do Lelowa zawitał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 
Okazją do wizyty było podpisanie umów na realizację inwestycji 
i projektów, na które miejscowy samorząd pozyskał pieniądze 
z budżetu państwa. W spotkaniu, które odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, uczestniczyli także włodarze Koniecpola, 
Przyrowa, Mykanowa oraz przedstawiciele starostwa powiato-
wego. Po oficjalnej części wójt Krzysztof Molenda zaprosił go-
ścia na mały spacer po Lelowie.

Wojewoda odwiedził między innymi żłobek „Wesoły Maluch”. Na 
jego utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania dwunastu 
miejsc opieki w placówce gmina otrzymała w 2016 roku 236 tys. zł 
wsparcia, a w latach 2017-2021 – dofinansowanie na funkcjonowa-
nie w wysokości ponad 94 tys. zł ze środków Programu „Maluch”. 

Zwiedzono także Dzienny Dom Seniora, który powstał w 2020 
roku z programu Senior+. Zdobyte dofinansowanie na utworzenie 
i wyposażenie placówki wyniosło 300 tys. zł. W ostatniej edycji 
programu gmina otrzymała ponownie ponad 53 tys. zł. Tym ra-
zem na bieżące funkcjonowanie ośrodka.

– Wizyta wojewody Jarosława Wieczorka była okazją do obejrze-
nia inwestycji zrealizowanych w ramach funduszy z programów 
rządowych. Odbyło się również uroczyste podpisanie umów na 
dofinansowanie projektu z Programu Senior + oraz na przebu-
dowę i rozbudowę dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie 
częstochowskim – informuje Joanna Sokolińska z referatu infor-
macji i promocji lelowskiego urzędu gminy.

Podczas spotkania podpisane zostały też umowy dotyczące dofi-
nansowania na funkcjonowanie podobnych placówek w sąsiadu-
jących gminach. Wójt Robert Nowak otrzymał wsparcie na Klub 
Senior+ w gminie Przyrów, a burmistrz Ryszard Suliga – dwóch 
analogicznych klubów w Koniecpolu. W sumie do tych gmin tra-
fiło niemal 75 tys. zł dofinansowania na ten cel.



15W MIEDŹNIE

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

30 czerwca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miedźno 
radni zdecydowali o przystąpieniu samorządu do spółki Spo-
łeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Śląsk Północny”. Podmiot, 
którego jednym z udziałowców będzie Krajowy Zasób Nierucho-
mości, da gminie możliwość wybudowania około dwudziestu 
nowych mieszkań komunalnych.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozu-
mieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystęp-
nym czynszem. Z tych nowych rozwiązań prawnych będą więc 
mogły skorzystać osoby, które nie mogą pozwolić sobie na zakup 
własnego lokum. Jest to zatem alternatywa dla tych, których nie 
stać na kredyt mieszkaniowy lub, którzy nie chcą się wiązać tak 
długoletnim zobowiązaniem pieniężnym. SIM-y umożliwią bo-
wiem budowę domów mieszkalnych w danej gminie oraz ich eks-
ploatację na zasadach najmu.

- Program zakłada jednostkowe wsparcie o wysokości 3 mln zł, 
udzielane gminom na utworzenie nowego SIM. Dla gminy Miedź-
no to duża szansa na to, by powiększyć zasoby mieszkań komu-
nalnych. Na terenie naszej gminy zaplanowaliśmy w ramach SIM 
budowę około dwudziestu mieszkań. Jako lokalizację wskazaliśmy 
tereny przy Domu Nauczyciela w Ostrowach nad Okszą, przy uli-
cy Chabrowej i Wąskiej – mówi wójt Piotr Derejczyk.

Aby skorzystać z wprowadzonych niedawno rozwiązań, włodarz na-
wiązał współpracę z samorządami Kochanowic i Lublińca, które były 
inicjatorami zawiązania SIM „Śląsk Północny”. Przystąpienie do tego 
przedsięwzięcia wiązało się z koniecznością wniesienia kapitału do 
spółki. Zdecydowano, że na pokrycie udziałów w przedsięwzięciu 
posłużą właśnie działki w Ostrowach nad Okszą.

- Na podstawie wniesionego aportu zostanie wypłacone nam 
wparcie na realizację przedsięwzięcia w wysokości 3 mln zł. 
Jego niewniesienie powodowałoby konieczność zwrotu pie-
niędzy – zaznacza Piotr Derejczyk. - Przy wyborze lokaliza-
cji wzięliśmy pod uwagę przeznaczenie działek w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, że jest tam 
przeznaczenie na domy jednorodzinne, to na podstawie tzw. 
lex deweloper można wybudować maksymalnie czteropiętro-
wy budynek. Nasz byłby dwupiętrowy. Ponadto działki są ła-
twe do uzbrojenia. Woda, elektryczność i kanalizacja znajdują 
się w bliskim sąsiedztwie, a niedługo będzie także gaz ziemny. 
Wzięliśmy również pod uwagę bardzo duży potencjał Ostrów 
nad Okszą, gdzie jest znakomita dostępność do infrastruktury 
społecznej, jak szkoła, przedszkole czy dostęp do komunikacji 
publicznej, a ponadto mieszkańcy chcą się tam osiedlać – pod-
kreśla włodarz.

5 września odbędzie się trzecia już edycja Biegu Pamięci Bitwy 
pod Mokrą. Wydarzenie, które lokalny samorząd organizuje 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Jest Lepiej, będzie jednym z ak-
centów obchodów 82. rocznicy słynnego starcia.

Organizowany od trzech lat bieg jest sportowym upamiętnieniem 
i oddaniem hołdu polskim żołnierzom, którzy na tym terenie sto-
czyli jedną z pierwszych bitew II wojny światowej. Dwie poprzed-
nie edycje przyciągnęły nie tylko wielu zawodowych biegaczy, 
ale także amatorów, młodzież i dzieci. Wziąć w nim udział mogą 

PLANUJĄ BUDOWĘ
MIESZKAŃ KOMUNALNYCH 
W OSTROWACH NAD OKSZĄ

GMINA MIEDŹNO ZAPRASZA NA III 
BIEG PAMIĘCI BITWY POD MOKRĄ

Piotr Biernacki

O rewitalizacji terenów rekreacyjnych w Borowej zrobiło się 
głośno nie tylko na lokalnym gruncie, a miejscowy urząd już 
szykuje kolejne prace w tej miejscowości. Trwa właśnie postę-
powanie przetargowe.

Zorganizowana przez hiszpański Institut Català del Sòl konferen-
cja odbyła się 30 lipca. INCASÒL jest jedną z organizacji zajmu-
jących się wdrażaniem Europejskiej Agendy Miejskiej. Jako lider 
jednej z akcji, wraz z partnerami z Polski i Włoch, zrealizował 
przewodnik poświęcony ponownemu wykorzystaniu przestrzeni 
publicznych i budynków.

Pośród wielu osobistości z branżowych instytucji z Polski, Włoch 
i Katalonii, którzy przedstawiali istotne przykłady rewitalizacji 
miast i miejscowości w tych krajach, w konferencji wziął udział 
również wójt Miedźna Piotr Derejczyk. Zaprezentował tam kon-
cepcję zagospodarowania terenów parku w Borowej.

- Prowadzona przez gminę inwestycja była jednym z przykładów 
dobrych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania prze-
strzeni publicznej. Konferencja była również częścią programu 
„Najlepszy projekt roku”, organizowanego przez stowarzyszenie 
Arquinfad, gdzie firmy i profesjonaliści z zakresu projektowa-
nia, architektury i sztuki wymieniają się doświadczeniami w tych 
dziedzinach – mówi Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu gminy.

LOKALNA INWESTYCJA DOSTRZEŻONA 
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

bowiem wszyscy chętni. Podobnie, jak i w ubiegłych latach, także 
i w tym roku zainteresowanie jest bardzo duże. Do tej pory zapi-
sało się już ponad osiemdziesięciu sportowców.

Dorośli rywalizować będą na dystansie dziesięciu kilometrów. 
Do pokonania będą mieli dwie pętle o długości pięć kilometrów 
każda, które prowadzić będą zarówno drogami asfaltowymi, jak 
i odcinkami szutrowymi. Start biegu głównego zaplanowano na 
godz. 10 sprzed budynku miejscowej szkoły, która stanowić bę-
dzie centrum zawodów. Po jego zakończeniu odbędą się biegi dla 
dzieci. Najmłodsi rywalizować będą na dystansach dwustu, czte-
rystu i ośmiuset metrów.
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SZEŚĆ DRUŻYN RYWALIZOWAŁO W TEGOROCZNEJ EDYCJI 
MEMORIAŁU UPAMIĘTNIAJĄCEGO KONRADA TYRASA

ZBIERAJĄ PIENIĄDZE NA AUTO 
DLA PSICH RATOWNIKÓW

Monika Wójcik, fot. M. Woźnicka, M. Kloczkowski/Urząd Gminy Mstów
Piotr Biernacki

Już po raz piąty „Iskra” Mokrzesz zorganizowała Memoriał Pił-
karski im. Konrada Tyrasa. To były prezes miejscowego klubu 
i sołtys Mokrzeszy, który w 2018 roku zginął w wypadku samo-
chodowym. Oprócz sportowych emocji tegorocznej edycji towa-
rzyszyło również odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 
zmarłemu.

Organizowany od pięciu lat memoriał to inicjatywa zarządu klu-
bu mająca uczcić pamięć tej wyjątkowej dla lokalnej społeczności 
postaci. Systematycznie impreza ta dostarcza sporo emocji i gro-
madzi wielu uczestników. Tym razem ważnym akcentem stało się 
uroczyste odsłonięcie ufundowanej przez urząd gminy tablicy 
poświęconej Konradowi Tyrasowi. 

- Tablica pamiątkowa znalazła się na trybunach, między krzeseł-
kami dla kibiców, a to oznacza, że Konrad ma swoje stałe miejsce 
na każdym meczu „Iskry”, jak i w naszej pamięci – podsumował 
wójt Tomasz Gęsiarz.

W samym turnieju rywalizowało sześć drużyn. Na płycie boiska 
pojawił się komplet ekip z terenu gminy, które na co dzień ry-
walizują w oficjalnych rozgrywkach PZPN. Nie zabrakło piłkarzy 
„Warty” Mstów, „Białej Gwiazdy” Krasice, „Iskry” Mokrzesz oraz 
Warty II (Laguna) Mstów. Spoza gminy na murawie pojawiły się 
też „Orły” Kusięta. Planowo miał wystąpić także KS Złoty Potok, 
ale po wycofaniu się jego zawodników z rozgrywek, w ostatniej 
chwili stawkę uzupełniła druga drużyna „Iskry” Mokrzesz.

Pierwsza faza turnieju to rozgrywki grupowe, w których w dwóch 
grupach walczono o awans do półfinałów. 

Sztuki tej dokonały: „Warta” Mstów, „Biała Gwiazda” Krasice, 
„Orły” Kusięta i „Iskra” Mokrzesz, a w ostatecznej rozgrywce spo-
tkały się zespoły „Warty” i „Białej Gwiazdy”. 

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mstowie uruchomili 
zbiórkę na zakup lub dostosowanie posiadanych pojazdów, by 
móc bezpiecznie transportować psich ratowników. Potrzeba 10 
tys. zł.

Szeregi lokalnej straży zasiliły przed niemal rokiem trzy sympa-
tyczne psiaki. To Kora, Zoe i Axe, czyli dwa owczarki niemieckie 
i cone corso. Zwierzaki przechodzą obecnie intensywne szkole-
nie pod kątem działań poszukiwawczo-ratowniczych.

- Nasze psy są szkolone przez znakomitych instruktorów z Pol-
skiego Związku Miłośników Psa Użytkowego oraz przez trenerkę 
Karinę Wilk. Psy po odbytym szkoleniu, zakończonym egzami-
nem, będą mogły brać udział w akcjach ratujących ludzkie życie. 
OSP Mstów nie posiada samochodu, w którym bezpiecznie mo-
żemy przewozić je na szkolenia, a w późniejszym czasie na akcje 
ratownicze. Organizujemy więc zbiórkę na zakup samochodu lub 
dostosowanie obecnie posiadanego na potrzeby psich ratowni-
ków – podkreśla Marcin Czapski z mstowskiej straży.

Jak dodaje, obecnie jednostka niestety nie dysponuje wystarcza-
jącymi zasobami finansowymi, by móc własnymi siłami sfinalizo-
wać inwestycję. Pieniądze zostały bowiem rozdysponowane na 
prowadzoną właśnie przy wsparciu samorządu budowę nowej 
remizy.

- Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspar-
cie naszej akcji przez wpłatę na konto OSP Mstów lub poprzez 
portal zrzutka.pl – dodaje.

Aby wspomóc psich ratowników, należy przelać środki na konto 
jednostki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mstowie o nu-
merze 88 8256 0007 2001 0000 0013 0001 z dopiskiem „Auto dla 
Psiego Ratownika”. Internetowa zrzutka dostępna jest pod tym 
linkiem https://zrzutka.pl/bz2tag.

- Mecz finałowy stał się przysłowiową wisienką na torcie, gdyż 
rozstrzygnięcia nie przyniosły ani regulaminowy czas gry, ani se-
ria pięciu rzutów karnych. Zarządzono więc dodatkowy etap rzu-
tów karnych, z którego to zwycięsko wyszła ostatecznie drużyna 
„Warty” Mstów - informują organizatorzy.

Tytuł króla strzelców przypadł Marcelemu Norkowi, zawodni-
kowi „Warty” Mstów. Najlepszym zawodnikiem zawodów został 
reprezentujący „Orły” Kusięta Artur Czajkowski, a bramkarzem – 
Tomasz Sobalski z „Białej Gwiazdy” Krasice. Zarówno zwycięzcy, 
jak i wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali od organizatorów pu-
chary ufundowane przez gminę oraz pamiątkowe gadżety. 

Podczas tegorocznej edycji pojawił się nowy element w postaci 
występu artystycznego, który przygotowali uczniowie miejsco-
wej podstawówki pod bacznym okiem tamtejszych pedagogów.

- Staramy się, aby z roku na rok nasza impreza odbywał się 
z większym rozmachem. Chcemy, żeby i ona, i każdy mecz Iskry 
był ważnym wydarzeniem w życiu mokrzeskiej społeczności. Dla-
tego bardzo nas cieszy, że szkoła też dołożyła swoją cegiełkę do 
organizacji memoriału – mówi radny Łukasz Całusiński.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość skosztować przysmaków re-
gionalnych, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Iskierki” z Mokrzeszy. Organizatorzy zadbali również o najmłod-
szych. Im z kolei serwowano popcorn i watę cukrową.
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NOWE NAKŁADKI BITUMICZNE. 
TYM RAZEM W MAŁUSACH
MAŁYCH I W KUCHARACH
Monika Wójcik

Specjalizująca się w budownictwie drogowym spółka z Włosz-
czowej wykonała remonty nawierzchni bitumicznych. Nowe 
nakładki asfaltobetonowe pojawiły między innymi na drogach 
w Małusach Małych oraz w Kucharach.

W Małusach Małych nowa nakładka powstała na blisko cztery-
stumetrowym odcinku. Modernizacja tamtejszej arterii stanowi 
uzupełnienie realizowanego w ubiegłym roku zadania dotyczące-
go przebudowy drogi transportu rolnego we wspomnianej miej-
scowości.

Nowe nakładki asfaltobetonowe pojawiły się też w obrębie par-
kingu przy szkole i terenie koło stawu w Kucharach. Wyłoniony 
w przetargu wykonawca wykonał też liczący około 900 metrów 
odcinek drogi transportu rolnego w Latosówce w kierunku Przy-
byłowa do granicy z gminą Kłomnice.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT
DROGI ŁĄCZĄCEJ DWIE GMINY

PLACE ZABAW PO PRZEGLĄDZIE. 
GMINA KUPIŁA SPORO NOWYCH 
URZĄDZEŃ I WCIĄŻ WALCZY
Z WANDALAMI

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Posiadająca liczne spękania, a miejscami nawet głębokie dziury, 
droga biegnącą wzdłuż ulicy Ołowianka w Jaskrowie przeszła 
gruntowną metamorfozę.

Znajdująca się przy granicy z Częstochową, a jednocześnie łączą-
cą gminy Mstów i Rędziny arteria już od dawna wymagała solid-
nego remontu. Tym bardziej, że ze względu na trwające obecnie 
prace na częstochowskich drogach kierowcy jeszcze częściej 
z niej korzystają.

Zakres modernizacji objął wykonanie nakładki wraz z poboczami 
na odcinku pięciuset pięćdziesięciu metrów po stronie tutejszego 
samorządu i niewiele ponad dwieście sześćdziesiąt metrów w uli-
cy Szkolnej w Rędzinach.

Wykonawcą wspomnianego zadania był Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie.

Jak co roku władze gminy zleciły wykonanie przeglądów kon-
serwatorskich gminnych placów zabaw. Tam, gdzie to było ko-
nieczne ekipa remontowa dokonała również niezbędnych na-
praw.

Przegląd objął wszystkie place zabaw zlokalizowane w szesnastu 
miejscowościach z uwzględnieniem terenów rekreacyjnych przy 
urzędzie gminy i Skale Miłości, a także obiektu znajdującego się 
w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika Tasarki.  

Z relacji miejscowych urzędników wynika, iż w urządzeniach za-
bawowych wymienione zostało szereg uszkodzonych elementów. 
Chodzi głównie o łańcuchy, barierki boczne, przeplotnie, belki, 
deski czy słupki. 

- Nie nadawały się one do użytku lub były bardzo mocno znisz-
czone. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe rozmieszcze-
nie urządzeń odpowiadające zgodności z obowiązującymi norma-
mi, a także ich bezpieczne zakotwiczenie w podłożu - informują 
pracownicy urzędu gminy.

W ostatnim czasie gmina dokonała również zakupu kilku no-
wych urządzeń. Przy urzędzie pojawił się zjazd linowy tzw. tyrol-
ka, a w Małusach Wielkich cały zestaw z wieżą, drabinką łukową 
i rurą strażacką. Place zabaw w Brzyszowie i w Mstowie zyskały 
nową podwójną huśtawkę, a Mokrzesz, Krasice i Zawada - pia-
skownice.

- Na placu zabaw w Kuśmierkach i Kucharach zainstalowano 
nowe ważki, natomiast w Łuszczynie karuzelę - dodają urzędnicy.

Jak przekonują, niedawno kupione urządzenia wykonane są z no-
woczesnych materiałów zapewniających jeszcze większe bezpie-
czeństwo i trwałość podczas użytkowania. Niestety wciąż poważ-
nym problemem pozostaje skala dewastacji, jakiej dopuszczają się 
rodzimi wandale. Z tego względu urzędnicy nie ustają w apelach 
o zachowanie zdrowego rozsądku i powstrzymanie się od nisz-
czenia wspólnej własności, a do mieszkańców o reakcję w przy-
padku, gdy są świadkami tego typu zdarzeń.

ULICA KRÓTKA W KRASICACH OD-
DANA DO UŻYTKU PO REMONCIE
Monika Wójcik

Zakończyły się prace na liczącym blisko siedemset metrów 
odcinku w Krasicach. Zakres inwestycji w ciągu ulicy Krótkiej 
objął między innymi wykonanie nowej nakładki asfaltowej, od-
wodnienia oraz regulację istniejącego uzbrojenia.

Wykonawca zadbał o korytowanie drogi na poszerzeniu, wypro-
filowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
a także wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszy-
wa kamiennego. Całość została wyrównana betonem asfaltowym.

Projekt przewidywał również odwodnienie, ścięcie poboczy oraz 
wykonanie zjazdów na posesje i pola, plantowanie i ukształto-
wanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z wyprofilowaniem 
skarp. Konieczna była też regulacja istniejącego uzbrojenia, prze-
brukowanie zjazdów i dojść.
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NOWA TRADYCJA W GMINIE. PO RAZ TRZECI ULICAMI 
OSIEDLA PRZESZEDŁ MUZYCZNY KOROWÓD

PIĘĆ RODZIN SKORZYSTA Z TZW. OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

JEST WSPARCIE DLA
LOKALNYCH INICJATYW

BLISKO DWUKILOMETROWY ODCINEK ZAMKNIĘTY 
ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCĄ PRZEBUDOWĘ

W TRZY GODZINY ZEBRALI PONAD 
PÓŁ TONY ŚMIECI. WSPÓLNA AKCJA 
GMINY I OKOLICZNEGO MARKETU

Monika Wójcik, fot. Iwona Skorupa/GCKIiR w Poczesnej

1 lipca, w rytmie marszowym, głównymi ulicami Huty Starej B 
przeszedł korowód Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Pocze-
sna. Tak mieszkańcy świętowali 72. rocznicę powstania swojego 
osiedla.

Wydarzenie, które jeszcze dwa lata temu było pomysłem na 
upamiętnienie okrągłej rocznicy, dziś jest już swoistą tradycją. 
Cyklicznie oprócz samych mieszkańców biorą w nim udział sa-
morządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, 
strażacy oraz panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich.

- To z jednej strony święto muzyki, a z drugiej także wspania-
ła okazja, by złożyć mieszkańcom Huty Starej B życzenia z oka-
zji 72-lecia powstania osiedla. To również dobra sposobność, by 
przybliżyć związaną z górnictwem rud żelaza historię tej okolicy 
- tłumaczy ideę organizowania corocznych korowodów Iwona 
Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Re-
kreacji w Poczesnej. 

Nie byłoby czego fetować, gdyby w 1949 roku nie rozpoczęto bu-
dowy bloków mieszkalnych osiedla górniczego, które z założenia 
przeznaczone było dla pracowników pobliskich kopalń. Trzy lata 
później stało już dziewiętnaście domów wielorodzinnych. Obec-
nie jest ich dwadzieścia siedem. W 1974 roku rozpoczęto budo-
wę ośrodka sportowego, który obecnie obejmuje stadion i korty 
tenisowe, natomiast w 2010 powstał „Orlik”. Miejscowość ma też 
swoją szkołę, przedszkole, świetlicę środowiskową i bibliotekę.

- W tym szczególnym i ważnym dniu jubileuszu 72-lecia wmu-
rowania kamienia węgielnego pod budowę osiedla górniczego 
w Hucie Starej B, składam wszystkim mieszkańcom serdeczne 
życzenia. Ten jubileusz jest okazją do złożenia życzeń samych 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Gmina pozyskała środki finansowe na realizację dwóch zadań. 
To prawie 54 tys. zł.

- Dzięki otrzymanej pomocy finansowej będziemy mogli jeszcze 
lepiej realizować zadania, które z jednej strony służą mieszkań-
com, a z drugiej podnoszą atrakcyjność naszych terenów w woje-
wództwie śląskim - cieszy się wójt Krzysztof Ujma.

Chodzi o budowę placu zabaw dla dzieci w Nieradzie oraz zakup 
strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie”. 
Pieniądze pochodzą z budżetu województwa śląskiego, a łączna 
kwota dotacji opiewa na blisko 54 tys. zł.

Monika Wójcik

Lokalni urzędnicy podpisali z przedstawicielami Stowarzysze-
nia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej umowę doty-
czącą świadczenia usług w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. 
Dzięki niej opiekujący się chorymi bliscy zostaną odciążeni 
w swych codziennych obowiązkach.

Wsparciem w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Społecznej programie objętych zostanie pięć rodzin 
z terenu gminy. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich 
w codziennych obowiązkach. 

- Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w spra-

PRZEZ DWA DNI GRALI W BADMINTONA

NOWY ZAKUP DLA BOISKA

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Poczesna Jura Cup to cykliczna impreza o integracyjnym cha-
rakterze, w której każdorazowo udział biorą osoby z niepełno-
sprawnościami, dzieci, młodzież oraz samorządowcy. 

Organizatorem zawodów jest Ludowy Uczniowski Klub Sporto-
wy „Jedynka” Częstochowa/ABRM Poczesna. Co roku wydarzenie 
finansowo wspiera również urząd gminy. Tym razem grono part-
nerów poszerzone zostało także o Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego. Patronat nad turniejem objął z kolei Szymon 
Giżyński, częstochowski parlamentarzysta oraz wiceminister 
rolnictwa.

W Nieradzie pojawiły się dwie nowe tablice metalowe z obrę-
czami do gry w koszykówkę. 

Zakup tablic sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego. Ich 
montażem natomiast zajęli się pracownicy techniczni urzędu gminy 
Poczesna we współpracy z konserwatorem ze szkoły w Nieradzie.

- Można już korzystać z nowego sprzętu. Jest bezpiecznie i este-
tycznie - informują urzędnicy.

Monika Wójcik

Od 7 lipca kierowcy poruszający się po terenie gminy muszą li-
czyć się z trudnościami związanymi z przebudową fragmentu 
drogi DW 791. 

Odcinek, który został całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego, 
zaczyna się na skrzyżowaniu z DK 1 w miejscowości Kolonia Po-
czesna, a kończy na skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu. Wcześniej 
wprowadzone były jedynie ograniczenia szybkości i ruch waha-
dłowy, ale postępujące prace wymusiły kolejne ograniczenia.

Zamknięcie odcinka remontowanej drogi niesie szereg utrudnień 
także dla transportu zbiorowego na terenie gminy Poczesna. Jak 
podkreślają pracownicy urzędu gminy, w celu zminimalizowania 
trudności komunikacyjnych, pojawiły się stosowne informacje 
o objazdach.

- Remont odcinka DW 791 idzie pełną parą, ale prace drogowe 
niosą za sobą niedogodności. Głownie dla kierowców i to zarów-
no dla tych indywidualnych, jak i pracujących w szeroko rozumia-
nym transporcie - podkreśla Aneta Nawrot.

Finalnie realizacja wspomnianej inwestycji ma wpłynąć na zwięk-
szenie przepustowości sieci drogowej i poprawę bezpieczeństwa. 
Zgodnie z projektem wykonana będzie między innymi przebudo-
wa drogi, budowa chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych.

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

Pracownicy Leroy Merlin we współpracy z pocześniańskimi 
urzędnikami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Wspól-
ne przedsięwzięcie odbyło się ona pod hasłem „Myślę więc nie 
śmiecę. Zostań bohaterem naszej Ziemi”. 

Trzy godziny trwało niedawne sprzątanie miejscowości Zawo-
dzie, którego podjęli się pracownicy leżącego nieopodal marketu 
budowlanego oraz pracownicy urzędu gminy. Ci pierwsi zadbali 
o zaprowiantowanie i rękawice ochronne, drudzy z kolei o worki 
do segregacji śmieci i samochód, który na koniec wywiózł nieczy-
stości na okoliczne wysypisko. 

Finalnie udało się zebrać ponad pół tony odpadów porozrzuca-
nych przez nieodpowiedzialnych bałaganiarzy. W kilkudziesięciu 
workach wylądowały głównie szklane butelki, których ciężar po 
zważeniu oszacowano na dwieście sześćdziesiąt kilogramów. Ko-
lejne dwieście czterdzieści kilo stanowiły odpady zmieszane. Ze-
brano także czterdzieści kilo różnej maści tworzyw sztucznych. 

- To bardzo udana akcja i nie wykluczamy podobnych wspólnych 
działań w przyszłości - komentuje wójt Krzysztof Ujma, który 
wraz z Fundacją Leroy Merlin i Fundacją Nasza Ziemia objął pa-
tronat nad tym przedsięwzięciem.

Posprzątany teren został wyposażony w puste worki na śmieci. 
Jak obiecują urzędnicy, kiedy tylko zostaną one napełnione, to za-
biorą je pracownicy urzędu gminy.

sukcesów, dalszej współpracy, pomyślności w życiu osobistym, 
kolejnych kreatywnych działań, wymiany poglądów i doświad-
czeń oraz wielu projektów zmierzających do podniesienia jakości 
życia w naszej małej ojczyźnie - podkreślał wójt Krzysztof Ujma 
zwracając się do zebranych osób. 

Jak podkreślają pracownicy samorządowi, przemarsz orkiestry 
dętej zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem. 

- Zarówno rytm, jak i głośna muzyka, mundury oraz marszowy 
krok dostarczają widzom i słuchaczom wielu wrażeń. Duże zain-
teresowanie wydarzeniem ze strony mieszkańców daje nadzieję, 
że przyszłoroczny jubileusz zakończy się podobnym sukcesem 
jak tegoroczny - mówi dyrektor Skorupa.

wowanie opieki będą miały czas dla siebie, który będą mogły 
przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na zała-
twienie niezbędnych spraw - informuje Elżbieta Różycka, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.

Realizacja wspomnianego wsparcia potrwa do końca roku. Na 
każdą z rodzin przypadnie maksymalnie dwieście czterdzieści 
godzin doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośred-
niej opieki nad tymi osobami.     

W tym czasie wolontariusze ze stowarzyszenia dbać będą o pod-
stawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne, przygotowywanie 
i pomoc przy spożywaniu posiłków czy w sprzątaniu. Pomogą 
także w dotarciu i powrocie z placówek ochrony zdrowia oraz 
wspólnie spędzą czas z podopiecznymi.
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Monika Wójcik, fot. Freepik

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt 
zmian w kodeksie wykroczeń, zwiększający kary za porzucanie 
odpadów. Resort chce także doprowadzić do podniesienia kar za 
przestępstwa przeciwko środowisku i idącymi za tym zmianami 
w kodeksie karnym.

Rząd planuje nowelizację tych wykroczeń, które dotyczą po-
rzucania odpadów i śmiecenia oraz kwestie podpaleń np. traw. 
Mają zostać zwiększone kary za porzucanie odpadów w lasach, na 
polach i innych miejscach publicznych z 500 zł do 5 tys. zł wraz 
z obligatoryjnością ich sprzątnięcia. 

Zmienione mają zostać również wszystkie zapisy dotyczące kar 
za przestępstwa środowiskowe, począwszy od nielegalnego ma-
gazynowania, zbierania, przetwarzania i niewłaściwego postępo-
wania. 
Lada dzień projekt nowelizacji przepisów karnych ma zostać wpi-
sany do harmonogramu prac rządu.

Jak argumentują ministerialni urzędnicy, obecnie kary są zbyt 
niskie i w żaden sposób nie odstraszają osób łamiących reguły 
społeczne. Dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy nie 
było nowelizowane od lat dziewięćdziesiątych.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Lokalny samorząd sfinalizował inwestycję związaną z zagospo-
darowaniem przestrzeni położonej w bezpośrednim sąsiedz-
twie zbiornika retencyjnego w Przyrowie. 

Udostępniony niedawno dla mieszkańców i odwiedzających gmi-
nę turystów teren biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 793. 
Oprócz walorów typowo rekreacyjnych, wizytówkę tej malowni-
czej okolicy stanowi również najstarszy zabytek w gminie. Chodzi 
o pochodzący z początku XVI wieku kościół Świętego Mikołaja. 

- Świątynia wybudowana została w miejsce starego drewniane-
go kościoła parafialnego istniejącego jeszcze w XIII wieku we wsi 
Komorowo - informuje wójt Robert Nowak. 

Dzięki dofinansowaniu, jakie gmina pozyskała z urzędu marszał-

kowskiego, leżąca nieopodal tego sakralnego obiektu okolica 
zyskała szereg nowych walorów. Na zagospodarowanym terenie 
pojawiła się plaża, boiska do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci 
oraz altany i stanowiska do grillowania. 

Kilka tygodni temu odbyło się uroczyste otwarcie terenu. Obok 
tradycyjnego przecięcia wstęgi nie zabrakło typowo rekreacyj-
nych imprez. Rozegrano między innymi turniej sołectw w I Plażo-
wym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przyrów. Z kolei 
najmłodsi mieszkańcy z Zespołu Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nut-
ki” przygotowały na tę okazję specjalne przedstawienie.

- Pomimo, iż pogoda nie była dla nas tego dnia zbyt łaskawa, to 
niemniej jednak uczestnicy pozytywnie ocenili tę pierwszą po in-
auguracji obiektu imprezę - relacjonują pracownicy urzędu gmi-
ny.



Twój region - Twoja sprawa.
Inauguracja projektu

Mini granty dla 
wolontariuszy

Rozmowa z Robertem Kępa, założy-
cielem Fundacji Rozwoju Aktywności 
Społecznej im. ks. Kazimierza Znami-
rowskiego, autorem projektu „Twój 
region Twoja sprawa”.

Fundacja Rozwoju Aktywności Społecz-
nej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego 
rozpoczyna realizację projektu pn. „Twój 
region – Twoja sprawa” współfinansowa-
nego ze środków Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego w ramach Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO. Jakie działania będą realizo-
wane w ramach projektu?

W ramach projektu zostanie przeprowa-
dzony blok szkoleń poświęconych działal-
ności lokalnych rad dialogu, w tym gmin-
nych rad seniorów oraz młodzieżowych 
rad gmin oraz szkolenia dotyczące party-
cypacji społecznej i aktywności lokalnych 
liderów. Jednym z kluczowych działań 
w ramach projektu będzie przygotowanie 
Lokalnej Gazety Obywatelskiej ukazują-
cej się w formie papierowej, jako wkładka 
w wybranych gazetach regionalnych oraz 
w formie elektronicznej, jako portal inter-
netowy. Dodatkowo odbędą się warsztaty 
dziennikarskie dla początkujących dzien-
nikarzy i lokalnych blogerów pozwalają-
ce na rozwój kompetencji dziennikarskich 
tych osób, wymianę doświadczeń oraz 
włączenie się w współtworzenie naszej 
gazety. Kolejnym elementem wzmacnia-
jących rozwój dziennikarstwa obywa-
telskiego będzie konkurs dziennikarski. 
Wsparty w ramach rządowego programu 
NOWEFIO projekt będzie realizowany 
do końca 2022 roku.

Kto jest odbiorcą przygotowanego pro-
jektu?

Uczestnikami projektu będą przedstawi-
ciele rad sołeckich, kół gospodyń wiej-
skich, organizacji senioralnych, grup 
nieformalnych, członkowie zarządów, 
liderzy, wolontariusze, pracownicy orga-
nizacji pozarządowych, członkowie Lo-
kalnych Grup Działania. Będą to osoby, 
które śmiało możemy nazwać liderami 

Korpus Solidarności uruchamia mini 
granty dla wolontariuszy. Ochotnicy 
z całej Polski mogą ubiegać się o sfinan-
sowanie ich inicjatywy wolontariackiej 
do kwoty 1 tys. zł. Mini granty są nową 
formą bezpośredniego wsparcia aktyw-
nych wolontariuszy Programu Korpus 
Solidarności realizowanego przez Na-
rodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go. 

W ramach mini grantów Korpusu Solidar-
ności, w każdym z 16 województw odbę-
dzie się regionalny konkurs, za sprawą 
którego wolontariusze będę mogli zgła-
szać swój projekt. Celem jest wyłonie-
nie autorskich projektów realizowanych 
przez wolontariuszy na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych oraz wzmocnie-
nie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. 
Konkursy są przeprowadzane przez Part-
nerów Regionalnych Korpusu i to do nich 
należy się zgłaszać po informację o rusza-
jących zgłoszeniach.

Mini granty mają na celu wsparcie wolon-
tariuszy Korpusu Solidarności, którzy po-

społeczności lokalnych. Projekt wzmocni 
tę grupę poprzez odpowiednie przygoto-
wanie jej do wdrażania mechanizmów 
partycypacji społecznej przede wszystkim 
na szczeblu lokalnym oraz stworzenie dla 
niej forum wymiany opinii, dyskusji o lo-
kalnych problemach, prezentacji dobrych 
praktyk i sukcesów. 

Głównym działaniem w ramach pro-
jektu jest Lokalna Gazeta Obywa-
telska. Rozmawiamy o projekcie na 
łamach pierwszego jej numeru. Jakie 
zadania stają przed tego typu przedsię-
wzięciem?

Lokalna Gazeta Obywatelska ma za za-
danie promować działania podejmowane 
przez lokalnych liderów społecznych. 
Dziś w środowisku lokalnym dominują 
czasopisma wydawane przez samorządy 
lokalne, które mają funkcję promocyjną, 
przedstawiającą działania władz samorzą-
dowych, tymczasem prasa lokalna od za-
wsze odgrywała szczególną rolę, porusza-
jąc lokalne, bliskie mieszkańcom tematy, 

szukują możliwości sfinansowania wła-
snych aktywności wolontariackich czy 
oddolnych działań grup wolontariackich 
działających na rzecz społeczności lo-
kalnej. Dofinansowane zostaną działania 
realizowane do końca 2021 roku.

Kto może ubiegać się o mini grant? Wo-
lontariusze i zespoły wolontariuszy (zło-
żone z co najmniej dwóch osób, w tym 
lidera projektu), którzy działają na terenie 
poszczególnych województw. Wolonta-
riusz/lider projektu występujący z wnio-
skiem o mini grant powinien posiadać 
aktywny profil w Systemie Obsługi Wo-
lontariatu.

Po więcej informacji dotyczących ubiega-
nia się o mini grant, prosimy kontaktować 
się bezpośrednio z Partnerem Regional-
nym Programy w województwie śląskim: 
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wo-
lontariatu ul. Warszawska 19, 40-009 Ka-
towice, telefon: +48 502 771 669, e-ma-
il: katowice@wolontariat.org.pl, www: 
http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/

JK

którymi bardzo rzadko interesowały się 
media ogólnopolskie. Podejmuje także 
działania interwencyjne pisząc o lokal-
nych problemach, przyglądając się, jak 
radzą sobie władze lokalne. Taka będzie 
gazeta współtworzona przez doświadczo-
nych dziennikarzy, lokalnych dziennika-
rzy, pasjonatów tej pracy i amatorów. Re-
dakcja gazety będzie otwarta na nowych 
ludzi, posiadających zainteresowania 
dziennikarskie, zaczynających pisać w lo-
kalnych biuletynach, szkolnych gazetach 
itp. Chcąc dotrzeć do jak największej gru-
py odbiorców, gazeta będzie publikowana 
w wersji papierowej, jako dodatek na ła-
mach czasopism regionalnych, z którymi 
nasza Fundacja współpracuje od wielu lat, 
a które sprawdziły się jako promotorzy 
społecznych inicjatyw podejmowanych 
przez lokalnych liderów. Gazeta będzie 
miała również swój odpowiednik w wer-
sji elektronicznej na przygotowanej wła-
śnie stronie internetowej.

Działania związane z dziennikarstwem 
lokalnym są motywem przewodnim 

projektu. Jakie inne działania w tym 
obszarze zostały zaplanowane?

Chcemy pomóc lokalnym dziennikarzom, 
często pasjonatom tej sztuki, w rozwoju 
ich kompetencji i umiejętności. Podczas 
przygotowanych warsztatów dzienni-
karskich uczestnicy uzyskają praktyczne 
wskazówki i fachową wiedzę o tym, jak 
w przystępny sposób pisać o tematach 
trudnych, ale jednocześnie ważnych dla 
społeczności lokalnych. Warsztaty będą 
oparte zarówno o praktyczny trening, jak 
i szlifowanie już posiadanych umiejętno-
ści w zakresie prawidłowych sposobów 
budowania przekazu, zasad prowadzenia 
dialogu społecznego za pośrednictwem 
mediów, dobrych przykładów nowocze-
snego dziennikarstwa, nowoczesnych 
środków przekazu i komunikacji. Kolej-
nym działaniem, dla mnie osobiście bar-
dzo ważnym ze względu na jego patrona, 
będzie konkurs dziennikarski adresowa-
ny do osób stawiającymi pierwsze kroki 

w charakterze dziennikarzy, piszący arty-
kuły poświęcone problemom lokalnych 
środowisk, zajmujących się wydawaniem 
gminnych i parafialnych biuletynów, blo-
gerów, osób prowadzących lokalne serwi-
sy internetowe i fora. Patronem konkursu 
będzie zmarła w 2016 roku redaktor Jo-
anna Bar, prezes Częstochowskiego Sto-
warzyszenia Region, redaktor naczelna 
miesięcznika „Puls Regionu”, animatorka 
licznych inicjatyw społecznych, eduka-
cyjnych i kulturalnych, osoba przez lata 
zaangażowana w promocję lokalnych 
przedsięwzięć podejmowanych przez sto-
warzyszenia, ochotnicze straże pożarne 
i grupy pasjonatów z regionu częstochow-
skiego. Pierwsza edycja tego konkursu 
odbędzie się w 2021 roku w piątą roczni-
cę śmierci pani redaktor Joanny Bar.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
sukcesu w realizacji zaplanowanych 
działań.

Rozmawiał JK

fot. Archiwum

Numer 1/2021
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Z ŻYCIA OSP

Rowerem po regionieRowerem po regionie

Szkolić, by ratować

Jeziorko z plażą

Rondo we Wrzosowej zatonie 
w kwiatach i zieleni

Strażacy OSP Olsztyn ćwiczyli na wysokościach

Turystyka rowerowa połączona z edu-
kacją historyczno-patriotyczną to coraz 
modniejszy motyw aktywnego spędzania 
czasu. Taką ideę od kilku lat realizuje 
mieszkaniec gminy Poczesna Marek 
Morzyk, zapalony rowerzysta i miłośnik 
przyrody i lokalnej historii. Za swoją 
działalność, która dla wielu osób staje się 
zachętą do uprawiania czynnej turystyki 
poznawczej, zyskał tytuł Gminnego Ofi-
cera Rowerowego Gminy Poczesna.

Pan Marek na swoim koncie ma już współ-
organizowanie kilku niezwykle ciekawych 
wypraw, w których chętnie uczestniczyli nie 
tylko mieszkańcy gminy Poczesna. W maju 
br. był przewodnikiem Patriotycznego Raj-
du Rowerowego „Szlakiem miejsc pamię-
ci – Poczesna i Kamienica Polska”. Sam 
pomysł grupowych rajdów rowerowych 
zrodził się w 2018 roku. Wówczas Marek 
Morzyk znalazł się w grupie pomysłodaw-
ców i organizatorów, obok wójta gminy 
Poczesna Krzysztofa Ujmy, niezwykle 
atrakcyjnego rajdu. I w kwietniu tegoż roku 
odbył się pierwszy rajd po terenie gminy 
Poczesna pod przewodnim tytułem „Szla-
kiem Syderytów”. Uczestniczyło w nim 
kilkudziesięciu rowerzystów i miłośników 
Gminy Poczesna. 

A teraz w czerwcu zorganizował wyprawę 
dla cyklistów „Z Korwinowa do Mstowa”. 
Celem wycieczki było udowodnienie moż-
liwości przejazdu z Korwinowa do Mstowa 
wzdłuż Warty i w efekcie wytyczenie prze-
biegu szlaku turystycznego, który w przy-
szłości mógłby się nazywać: „Nadwarciań-

skim”, „Warty” lub „Przełomów Warty”. 
Jak stwierdzili uczestnicy wyprawy, trasa 
okazała się średnio trudna, ale pełna wrażeń, 
także niespodzianek. 

- W Częstochowie droga prowadziła przez 
ścieżki szutrowe i asfaltowe. Przejechali-
śmy również betonowym wałem na północ-
nym brzegu Warty, po czym wjechaliśmy 
na gruntowe koleiny, które doprowadziły 
aż do pola biwakowego w Jaskrowie. Jedną 
z atrakcji Mstowa jest „Skała miłości”, ale 
ścieżka do niej prowadząca nie jest niestety 
rowerowa. Trzeba jednak dodać, że do przy-
stani kajakowej można było dojechać ul. 
Dębową i Sosnową. Wracaliśmy szlakiem 
żółtym przez Małusy do Olsztyna – opo-
wiada Marek Morzyk. 

Zachęca jednocześnie do turystyki rowero-
wej, zwłaszcza na Jurze, gdzie jest ogromny 
potencjał terenowy, widokowy, ale też hi-

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykano-
wie zrealizowała projekt pt. „Szkoleni 
by ratować – organizacja szkoleń specja-
listycznych dla strażaków OSP”. Przed-
sięwzięcie wykonano przy współpracy 
z Lokalną Grupą Działania „Razem na 
wyżyny” w ramach projektu grantowego 
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”, Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 

Wniosek o pozyskanie grantu napisał 
radny Gminy Mykanów Piotr Gonera, 
był on również koordynatorem projektu. 
Pozyskane fundusze, w kwocie 25 tys. 
zł, umożliwiły szkolenie 18 druhów z 7 
jednostek OSP z czterech gmin z obszaru 
działania LGD Razem na Wyżyny. Straża-

storyczny. Podkreśla walory szlaku wzdłuż 
rzeki Warty, który przy niewielkim nakła-
dzie organizacyjnym i technicznym może 
stać się piękną drogą rowerową po pół-
nocnej stronie przełomu częstochowskiego 
Warty. 

Marek Morzyk ma oczywiście moc planów. 
Już szykuje kolejną rowerową wyprawę, 
tym razem będzie ona prowadzić przez tzw. 
tereny południowe: z Korwinowa do Kro-
mołowa, czyli źródeł Warty. 

- Sprawdzimy czy da się przejechać i zoba-
czymy czy jest możliwy powrót pociągiem 
– wyjaśnił Marek Morzyk.

My również zachęcamy do spędzania czasu 
na łonie przyrody i poznawania bogactwa 
naszej historii i kultury.

AS

W tym roku mieszkańcy Kusiąt w gmi-
nie Olsztyn podjęli się zagospodaro-
wania otoczenia jeziorka Krasowego 
w Kusiętach za środki własne oraz po-
zyskane z Urzędu Marszałkowskiego. 

W ramach konkursu „Inicjatywa Sołec-
ka” Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego dofinansuje to przedsięwzięcie 
kwotą 60 tys. zł. I dzięki temu powsta-
nie plażowa przestrzeń wypoczynkowa, 
w której znajdą się altana z paleniskiem, 
leżaki, ławki, stojaki na rowery, alejki 
spacerowe. Nie zapomniano i o przyrod-
niczym akcencie. Teren zostanie obsadzo-
ny roślinnością. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia to 125 tys. zł, w tym 60 tys. zł 
pochodzi z dotacji, a 65 tys. zł z budżetu 
gminy. Inwestycja zostanie zrealizowana 
do 30.09.2021 r. 

Warto przy okazji przypomnieć, że wcze-
śniej z funduszu sołeckiego Kusiąt za 
kwotę 10 tys. zł została opracowana do-

kumentacja projektowa na tę inwestycję, 
a w ubiegłym roku, dzięki uzyskaniu 
dotacji z „Inicjatywy sołeckiej” sołectwo 
Przymiłowice doposażyło plac zabaw za 
remizą OSP. 

Fundusz sołecki w Polsce ma już swoją 
12-letnią historię, ale warto zauważyć, 
że tradycja urzędu sołtysa sięga śre-
dniowiecza. 

Idea powołania funduszu sołeckiego jest 
nieskomplikowana, w projekcie zapisano, 
że: w każdej wiosce rada sołecka może 
wydać pieniądze zgodnie z własnymi 
potrzebami. Ma to być metoda na trwałe 
ożywienie lokalnej społeczności osiągane 
dzięki oddolnym inicjatywom mieszkań-
ców, angażujących się w przejmowanie 
odpowiedzialności za siebie, swoje oto-

fot. Marek Morzyk

cy zyskali nowe umiejętności, które przy-
dadzą się podczas akcji ratunkowych.

Czterech strażaków ukończyło 2-tygo-
dniowy kurs (110 godzin) pilarza-drwala, 
operatora pilarki. Kurs odbył się w Żorach 
z dużym naciskiem na działania praktycz-
ne. Wszyscy uczestnicy uzyskali zaświad-
czenia potwierdzające nabycie nowych 
umiejętności. Kolejnych sześciu druhów 
ukończyło kurs operatora bezzałogowych 
statków powietrznych (dronów), w tym 
czterech uzyskało kwalifikacje do wy-
konywania operacji w kategorii „szcze-
gólnej” NSTS – 01 do 4 kg, a dwóch do 
wykonywania operacji w kategorii „szcze-
gólnej” NSTS – 01, NSTS – 02, NSTS – 

05, NSTS – 06 do 25 kg – są to największe 
uprawnienia możliwe do uzyskania dla 
cywilnych operatorów dronów. 

Szkolenie odbyło się w systemie e-le-
arning, wykładów odbywających się 
w strażnicy OSP Mykanów oraz na terenie 
miejscowości Mykanów (loty). Kolejnych 
ośmiu strażaków ukończyło 6-dniowy 
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
Zajęcia odbywały się w strażnicy OSP 
Mykanów. Wszyscy uczestnicy zdali eg-
zamin końcowy i uzyskali tytuł „ratowni-
ka”. Ponadto z projektu zakupiony został 
projektor oraz ekran projekcyjny, które 
były wykorzystywane podczas szkoleń.

AS

Akcje ratownicze strażaków z Ochot-
niczych Straży Pożarnych wymagają 
wielu umiejętności, w tym także kwali-
fikacji działania w trudnych warunkach 
na wysokości. 

Wiedzę o tym, jak pracować w takich 
okolicznościach zdobyli strażacy z OSP 
Olsztyn. W czerwcu br. wzięli udział 
w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wy-
sokościowego. Były one prowadzone pod 
okiem strażaków ze Specjalistycznej Gru-

py Ratownictwa Wysokościowego JRG 
Radzionków oraz Wojskowej Straży Po-
żarnej Jednostki Wojskowej Komandosów 
w Lublińcu.

Przeprowadzono ćwiczenia z zakresu 
ewakuacji osób poszkodowanych z prze-
strzeni trudnodostępnych, poza zasięgiem 
tradycyjnych urządzeń ratowniczych, jak 
np.: skał, jaskiń, studni i elektrowni wia-
trowych, z wykorzystaniem technik lino-
wych.

Specjalistyczne jednostki z Radzionkowa 
i Lublińca doskonaliły swoje umiejęt-
ności na terenie gminy Olsztyn podczas 
zgrupowania szkoleniowo-kondycyjnego, 
dzięki czemu strażacy z Olsztyna mogli 
wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach 
i skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia. 
Dzięki zdobytej wiedzy strażacy z OSP 
Olsztyn będą mogli w przyszłości utwo-
rzyć Grupę Specjalistyczną.

AS

czenie i swoją przyszłość. 
Choć początkowo byli i tacy działacze sa-
morządowi, którzy w funduszu sołeckim 
upatrywali zamach na kompetencje gmin. 

W konsekwencji, właśnie dzięki fun-
duszowi sołeckiemu mieszkańcy mają 
realny wpływ na to, co się w ich miej-
scowościach wykonuje. I staje się tak, 
że wiele tych inicjatywy ujrzało światło 
dzienne tylko dzięki środkom z funduszu 
sołeckiego. W naszym cyklu „Inicjatywy 
sołeckie” będziemy publikować relacje 
z wykonania zadań z funduszu sołeckie-
go. Zachęcamy naszych Czytelników do 
podzielenia się z nami wiedzą o takich 
inicjatywach.

Nowe ogrodzenie przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie

Od 6 lipca trwały prace na rondzie we 
Wrzosowej, dzięki którym teren ten sta-
nie się pięknie zielony. Pracownicy pro-
fesjonalnie przygotowali grunt i nasadzili 

W Jaskrowie w Gminie Mstów miesz-
kańcy zadbali o bezpieczeństwo dzieci 
i estetykę tamtejszej placówki eduka-
cyjnej. 

W ramach funduszu sołeckiego rozpo-
częto tam kontynuację wymiany ogro-
dzenia. Tym sposobem szkoła ma już 

krzewy. Jest to działanie w ramach fun-
duszu sołeckiego, na wniosek mieszkań-
ców. Środki na ten cel pochodzą budżetu 
gminy.

pełne nowe ogrodzenie. Jego wymiana 
zaczęła się w 2017 r., teraz przyszedł 
czas na dalszy etap i zamontowanie 
ogrodzenia za budynkiem. Po demonta-
żu starego ustawiono około 160 metrów 
ogrodzenia panelowego (wraz z po-
dmurówką i furtką) na placu szkolnym.

AS

fot. Aneta Nawrot / Urząd Gminy Poczesna

fot. Urząd Gminy Olsztyn



Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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FUNDUSZ DOFINANSUJE LOTY PATROLOWO-GAŚNICZE 
NAD LASAMI W WOJEWÓDZTWIE

ŚCIEŻKA BANKOWA JUŻ DZIAŁA. MOŻNA STARAĆ 
SIĘ O KREDYT Z DOTACYJNYM WSPARCIEM

Blisko pół miliona złotych przekażą cztery Wojewódzkie Fundu-
sze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w Katowicach, 
Wrocławiu, Opolu i Krakowie – trzem Regionalnym Dyrekcjom 
Lasów Państwowych. Pieniądze dofinansują loty patrolowo-ga-
śnicze na terenach leśnych.

Stosowne umowy na lądowisku Niegowoniczki w Łazach podpi-
sali 13 lipca prezesi Funduszy i dyrektorzy RDLP w Katowicach, 
Krakowie i we Wrocławiu.

– Kwota niebagatelna, bo prawie pół miliona złotych. Naszą ini-
cjatywę doceniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. List gratu-
lacyjny wiceministra Edwarda Siarki odczytał podczas uroczy-
stości Waldemar Andzel, poseł na Sejm RP – informuje Mirosław 
Cichy, rzecznik prasowy katowickiego Funduszu.

Obserwowany w naszym kraju narastający problem zagrożenia 
suszą wymusza ciągłą obserwację lasów, ich nadzór, a w razie ko-
nieczności szybką reakcję. Tegoroczna inicjatywa jest koleją tego 
typu w działalności instytucji. W minionym roku na szybkie prze-
ciwdziałanie mogącym wystąpić pożarom lasów Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska w Katowicach i Opolu przekazały 
350 tys. zł.

Wykorzystywane do działań śmigłowce oraz specjalistyczne sa-
moloty mają szybko lokalizować potencjalne zagrożenia, a w ra-
zie takiej konieczności powstrzymywać ogniska pożarów i mi-
nimalizować straty. Sprzyjać ma temu nieporównywalnie duża 
mobilność sił powietrznych.

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Od 6 lipca pierwsze dwie instytucje finansowe zaczęły przyjmo-
wać wnioski na tzw. kredyty antysmogowe. Mają one wspomóc 
walkę z niską emisją. Na podstawie programu „Czyste Powie-
trze” banki te pomogą pozyskać dofinansowanie, jakim będzie 
dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Jak na razie usługę taką wdrożyły Alior Bank oraz Bank Ochro-
ny Środowiska. Przed kilkoma miesiącami umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisało 
siedem instytucji. Ścieżka bankowa, oparta na kooperacji banków 
z wojewódzkimi funduszami, które przyznają dofinansowania 
z „Czystego Powietrza”, ma jeszcze bardziej ułatwić dostęp po-
tencjalnych inwestorów do funduszy na inwestycje ekologicz-
ne przewidziane w programie, jak również zdynamizować jego 
wdrażanie.

Wnioskodawca załatwi zatem wszystko w jednym „okienku” ban-
kowym. To odpowiednio przeszkoleni pracownicy banków pomo-
gą dopełnić niezbędnych formalności, prześlą dokumentację do 
funduszów, a udzielona z programu dotacja pomniejszy następnie 
zobowiązanie kredytowe.

- To banki udzielą informacji o programie oraz na podstawie 
danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełnią wnioski 
o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie 
kredytu. Wnioski przyjmowane w bankach przekazywane są do 
wojewódzkich funduszy zgodnie z lokalizacją budynku lub lokalu 
mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu – wyjaśnia Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Należy jednak zwrócić uwagę, że część warunków dofinansowa-
nia dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej 
ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich fundu-
szach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dotyczą one, chociażby terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia. 
W przypadku wniosków składanych bezpośrednio w WFOŚiGW 
kwalifikują się te rozpoczęte do sześciu miesięcy przed złożeniem 
wniosku, a za pośrednictwem banków – liczą się tylko te od daty 
złożenia wniosku.

Kolejną zmianą jest okres realizacji. W zwykłym trybie jest na to 
trzydzieści miesięcy od dnia złożenia wniosku, a przez bank – 

osiemnaście miesięcy.

Nieco inaczej następuje także rozliczenie. Wojewódzkie fundusze 
mogą to zrobić maksymalnie w trzech częściach, natomiast przy 
ścieżce bankowej wypłata dotacji będzie jednorazowa. Całość po-
mniejszy kapitał kredytu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kre-
dytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z prze-
znaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym, co 
najmniej w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz 
wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego 
przeznaczeniem – zastrzega Fundusz.



PÓŁ MILIARDA ZŁOTYCH NA DOPŁATY DO AUT 
ZEROEMISYJNYCH. JUŻ MOŻNA APLIKOWAĆ
Prawie 19 tys. zł a w przypadku rodzin wielodzietnych nawet 27 
tys. zł – taką dotację do zakupu nowego auta może od 12 lipca 
otrzymać każda osoba fizyczna. Warunek? Samochód musi być 
zeroemisyjny, czyli z napędem elektrycznym lub wodorowym. 
Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach kolejnego programu prioryte-
towego „Mój elektryk”. Wkrótce o podobne wsparcie będą mogli 
występować także przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. 
W tym przypadku jednak przybierze to formę dopłat do leasin-
gów udzielanych za pośrednictwem banków.

Budżet programu, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-
2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznacze-
niem na dopłaty dla leasingu. Jego celem jest minimalizacja zanie-
czyszczenia powietrza poprzez wspieranie zakupu lub leasingu 
nowych, ekologicznych pojazdów. Jak podkreśla instytucja, osią-
gnięty ma być zarazem ważny cel społeczny – upowszechnienie 
aut zeroemisyjnych.

– Program „Mój elektryk” w nowej odsłonie, uwzględniającej do-
tychczasowe doświadczenia i tendencje w sektorze elektromobil-
ności, daje osobom fizycznym możliwość otrzymania z NFOŚiGW 
bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów ze-
roemisyjnych kategorii M1, których koszt nabycia nie przekracza 
225 tys. zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny. Dotacja wynosi do 19 tys. zł, natomiast w przypad-
ku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci może sięgnąć 27 tys. 
zł – podkreśla Fundusz w komunikacie prasowym.

Uruchomiony właśnie nabór wniosków dla osób fizycznych ma 
potrwać do końca września 2025 roku albo do wyczerpania środ-
ków przeznaczonych na ten cel. Budżet naboru dla tej konkret-
nej grupy docelowej wynosi 100 mln zł. Procedura ubiegania się 
o dotację na „elektryka” ma być prosta, szybka i odbywa się online 
przy minimum formalności. Zainteresowana osoba powinna jedy-
nie przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go w NFOŚi-
GW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofi-
nansowanie (GWD) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.
gov.pl.

– Dofinansowanie dla nabywców indywidualnych będzie przy-
znawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów za-
kupu auta. Aby ją uzyskać, wystarczy przedstawić fakturę zakupu 
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

i przejść kilka prostych kroków w formularzu online – podkreśla 
wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

A co z przedsiębiorcami? Fundusz uruchomi 2 sierpnia nabór 
banków, które mają dystrybuować dopłaty do leasingu. To wła-
śnie banki w imieniu NFOŚiGW będą te dopłaty przyznawać.

– System dystrybucji dopłat będzie przyjazny dla przedsiębior-
ców, w pełni zintegrowany z biznesowym modelem finansowania 
aut przez leasing. Wnioski o dopłaty do leasingu aut zeroemisyj-
nych będą składane u pracownika firmy leasingowej, który będzie 
odpowiadał również za umowę leasingową. Banki będą podejmo-
wały – w imieniu NFOŚiGW – decyzje o przyznaniu dotacji w cią-
gu dwudziestu dni od przekazania wniosku do banku przez firmę 
leasingową. Tak prosty dostęp do dopłat na leasing aut elek-
trycznych jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy NFOŚiGW 
z przedstawicielami sektora bankowego oraz leasingowego – wy-
jaśnia wiceprezes Lorkowski.

Po finalizacji tego procesu podmioty gospodarcze zyskają moż-
liwość ubiegania się o dofinansowanie więcej niż jednego po-
jazdu, a wysokość dotacji uzależniona zostanie od rodzaju auta 

i przewidywanego przebiegu. Dofinansowanie zakupu pojazdów 
dostawczych kategorii N1 wyniesie nawet 70 tys. zł. Warunkiem 
będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej dwu-
dziestu tysięcy kilometrów. Na dopłaty do umów leasingu elek-
tryków firmowych trafi 400 mln zł.

– Uruchomienie dopłat do leasingu jest kluczowe dla sukcesu 
programu „Mój elektryk”, a elektryfikacja transportu w Polsce ma 
zasadnicze znaczenie dla realizacji celów klimatycznych. Wspar-
cie kierowane przez NFOŚiGW do przedsiębiorców i samorządów 
upowszechni stosowanie pojazdów zeroemisyjnych. Dzięki temu 
zostanie potrojona liczba samochodów elektrycznych w Polsce, 
co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury ładowania oraz pro-
dukcji na potrzeby rynku samochodów zeroemisyjnych. Dlatego 
dziękuję przedstawicielom firm leasingowych oraz banków, któ-
rych cenne uwagi pomogły zbudować system dystrybucji dopłat 
do leasingu przyjazny dla leasingobiorców – podkreślał na nie-
dawnej konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Mi-
chał Kurtyka.

Więcej informacji o programie „Mój elektryk” jest dostępnych na 
stronie www.nfosigw.gov.pl/mojelektryk

GMINY WSTRZYMAJĄ 
WYDAWANIE ROLNIKOM 
ZAŚWIADCZEŃ
O DOCHODACH
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Procedura przerwy w wydawaniu przez gminy zaświadczeń 
o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członko-
wie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospo-
darstwa rolnego nie jest nowa. Sytuacja powtarza się każdego 
roku, a związana jest z koniecznością publikacji przez prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rol-
nym. Dokument ten jest bowiem podstawą obliczenia dochodu 
z gospodarstwa.

– Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fi-
zycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z jedne-
go hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 
w wysokości jednej dwunastej dochodu ogłoszonego corocznie 
w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym – przypomina 
w komunikacie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

W związku z powyższym, w okresie od 1 sierpnia do dnia pu-
blikacji obwieszczenia szefa GUS-u, gminy nie mają możliwości 
ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, a co się 
z tym wiąże – nie będą mogły wydać zaświadczenia o dochodach 
uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego. Stan taki może trwać naj-
później do 23 września każdego roku. To nieprzekraczalny termin 
spełnienia obowiązku publikacji obwieszczenia.
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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


