
WYSŁAŁA PACJENTKĘ NA ŚMIERĆ,
BO BAŁA SIĘ KORONAWIRUSA?
PROKURATURA OSKARŻYŁA LEKARKĘ

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Lekarka z częstochowskiego szpitala odpowie przed sądem za 
narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 87-letniej kobiety. Choć ra-
townicy podejrzewali zawał, to ta uznała, że pacjentka może być 
zakażona koronawirusem. Odesłała ją do innej placówki, gdzie 
starsza kobieta zmarła. Szpital nie urlopował oskarżonej do cza-
su wyjaśnienia sprawy. Młoda lekarka wciąż leczy tam ludzi.

Dramat 87-latki rozpoczął się 5 maja, gdy pogotowie ratunkowe 
przewiozło ją do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskie-
go Szpitala Zespolonego w  Częstochowie. Przyczyną interwen-
cji medyków było podejrzenie zawału serca pacjentki w związku 
z  sygnalizowanymi dolegliwościami w  postaci duszności i  bólu 
w klatce piersiowej.

- Lekarka, która pełniła dyżur, uznała, że kobieta wymagała izola- Ciąg dalszy na stronie 2
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cji z uwagi na zgłaszaną duszność, gdyż taki objaw sugerował po-
dejrzenie zakażenia koronawirusem. Lekarka nie przeprowadzi-
ła jednak badania pacjentki, bazując wyłącznie na oświadczeniu 
ratowników medycznych. W  związku z  decyzją lekarza kobieta 
została przewieziona do Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w  Częstochowie - informuje 
prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okrę-
gowej w Częstochowie.

Pełniący dyżur w  tym oddziale lekarz nie stwierdził u  pacjent-
ki objawów choroby zakaźnej. Uznał jednocześnie, że z  uwagi 
na niewydolność układu krążenia wymaga ona pilnej interwen-
cji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub oddziale chorób we-
wnętrznych. Skutkowało to przewiezieniem karetką kobiety do 
SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, 
który znajduje się w innym miejscu. Tam kobieta zmarła.
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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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Z POCZĄTKIEM WRZEŚNIA WYSTARTUJE SIEDEM POWIATOWYCH POŁĄCZEŃ. OBSŁUŻĄ JE DWIE FIRMY

Siedem nowych połączeń autobusowych uruchamia od począt-
ku września częstochowskie starostwo. Obsługą pięciu linii 
zajmie się firma z województwa świętokrzyskiego, a usługi na 
dwóch kolejnych świadczył będzie PKS Częstochowa.

Władze powiatu umowę z  firmą Robert Oparka Przewóz Osób 
z Korczyna podpisały już 5 sierpnia w Lelowie podczas zorgani-
zowanego w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury wydarzenia 
poświęconego prezentacji wdrażanych rozwiązań komunikacji 
publicznej. To właśnie ten podmiot odpowiadał będzie za prze-
wóz osób na zdecydowanej większości tworzonych połączeń. 
Pojazdy przedsiębiorstwa kursować będą na terenie samorządów 
Koniecpola, Lelowa, Przyrowa, Dąbrowy Zielonej, Janowa, Olsz-
tyna, Mstowa, Rędzin, Kłomnic i Mykanowa, zapewniając tym sa-
mym tamtejszym mieszkańcom bezpośrednie połączenia z Czę-
stochową.

Numeracja autobusów nawiązywać ma do kodów pocztowych 
docelowych miejscowości. Te oznaczone symbolem „42-235” za-
pewnią transport z Częstochowy przez Olsztyn i Janów do Lelo-
wa. Kolejne – „42-233” – w relacji z Częstochowy przez Wierz-
chowisko, Lubojnę do Mykanowa. Przystankiem końcowym 
połączenia „42-265” będzie z kolei Dąbrowa Zielona. Na tej trasie 
znajdą się jeszcze między innymi Srocko, Żuraw, Wiercica i Przy-
rów. Z Częstochowy do Kłomnic przez Rędziny kursował będzie 
natomiast pojazd oznakowany numerem „42-270”. Ostatnia („42-
230”) zapewni komunikację z Dąbrowy Zielonej, przez Soborzyce, 

Piotr Biernacki Radoszewnicę, Koniecpol, Drochlin do Lelowa.

– Nas najbardziej interesuje linia „42-265”, której kurs przebiegał 
będzie wzdłuż drogi powiatowej 1040S, przez: Srocko, Brzyszów, 
Małusy Małe, Małusy Wielkie i Kobyłczyce. Nowa linia bardzo do-
brze uzupełnia schemat naszej komunikacji gminnej. Docelowo, 
jak powstanie projektowana aktualnie pętla autobusowa w Srocku 
i  zostanie w  to miejsce przedłużona komunikacja miejska MPK, 
mieszkańcy tej części gminy Mstów będą mieli więc wybór, w jaki 
sposób dojechać do Częstochowy. Albo bezpośrednio komunika-
cją powiatową obok terenów huty, albo z  przesiadką na komu-
nikację gminną, czyli linię miejską MPK do Częstochowy lub do 
Mstowa – komentuje Tomasz Gęsiarz, wójt gminy.

Z nowych propozycji powiatu zadowolony jest również Krzysztof 
Molenda, włodarz Lelowa. Mieszkańcy tego samorządu od daw-
na czuli się wykluczeni komunikacyjnie. 1 marca zresztą, na mocy 
porozumienia z  gminą Koniecpol, uruchomiono bezpośrednie 
połączenie pomiędzy tymi gminami, co usprawniło mieszkańcom 
kilku miejscowości dojazd do samego Lelowa i  znajdujących się 
tutaj instytucji publicznych oraz tych, których siedzibą jest wła-
śnie Koniecpol, jak chociażby Wydziału Zamiejscowego Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, ZUS-u, KRUS-u czy Powiatowego 
Urzędu Pracy. Ponadto zyskali oni dojazd na połączenia kolejo-
we odchodzące z Koniecpola, a uczniowie do zlokalizowanej tam 
szkoły średniej.

– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców takich gmin jak 
Lelów. Wielość linii pozwoli na to, aby strumień pasażerów mógł 

wybrać dogodną dla siebie godzinę transportu. W naszym przy-
padku będą to dwie linie. Jedna biegnąca po DK46, a  druga do 
Koniecpola po drodze wojewódzkiej – zaznaczał podczas konfe-
rencji Krzysztof Molenda.

Operatorem dwóch kolejnych połączeń został częstochowski 
PKS. Umowę podpisano 12 sierpnia. Spółka zajmie się przewozem 
pasażerów z Częstochowy przez Kolonię Poczesna do Kamienicy 
Polskiej (linia „42-260”) oraz w relacji Częstochowa – Rędziny – 
Kruszyna (linia „42-282”).

Szczegółowy schemat wszystkich połączeń i rozkłady jazdy czę-
stochowskie starostwo ma przedstawić w  najbliższym czasie. 
Wiadomo jednak, że na każdej z linii ma być około dziesięć kur-
sów dziennie w obie strony w dni robocze oraz sześć w dni świą-
teczne. Ceny biletów z kolei ustalono progresywnie. Podstawowy 
na trasie do dziesięciu kilometrów ma kosztować 3 zł. Za każdą 
kolejną taką odległość podróżny będzie musiał dopłacić 1 zł. Od-
cinek powyżej pięćdziesięciu kilometrów ma się wiązać z wydat-
kiem około 8 zł.

Uruchomienie komunikacji zarządzanej przez powiat to efekt po-
zyskania sporej dotacji na ten cel z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. W tym roku dopłata dla samorządów do jednego 
wozokilometra z tego rządowego działania wynosi bowiem 3 zł. 
Z tej możliwości wsparcia skorzystało wiele gmin w regionie, któ-
re zdecydowały się na uruchomienie własnej komunikacji zbioro-
wej. Powiat częstochowski tylko w tym roku na swój projekt ma 
otrzymać łącznie w okolicach 2,1 mln zł.

SZPITAL NA CZĘSTOCHOWSKIEJ PARKITCE WYPOSAŻONY 
W NOWOCZESNĄ PRACOWNIĘ AKCELERATOROWĄ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi 
Panny w  Częstochowie uruchomił nowoczesną pracownię, do 
której zakupiony został akcelerator Versa HD. Dzięki sięgającej 
blisko 9,5 mln zł inwestycji możliwe będzie leczenie najbardziej 
skomplikowanych przypadków nowotworowych. 

– Zakup nowoczesnego akceleratora przez nasz szpital pozwoli 
na wdrożenie innowacyjnych technik leczenia, które były do tej 
pory niedostępne w regionie częstochowskim. Wpłynie to na po-
prawę efektywności oraz wzrost bezpieczeństwa wykonywanych 
zabiegów - podkreśla Zbigniew Bajkowski, dyrektor szpitala.

Według Bajkowskiego dostęp do tak zaawansowanej technologii 
był do tej pory możliwy wyłącznie w najlepszych ośrodkach on-
kologicznych w kraju. Świeżo nabyty akcelerator Versa HD firmy 
Elekta stosowany jest w  radioterapii i  zabiegach radiochirurgii. 
To jedno z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych 

Monika Wójcik, fot. WSS im. NMP w Częstochowie pod względem technologicznym urządzeń tego typu. Pozwala 
zminimalizować wpływ leczenia onkologicznego na jakość życia 
pacjenta, ograniczyć ekspozycję tkanek na naświetlanie i zmniej-
szyć skutki uboczne terapii. 

Zakład radiologii częstochowskiego szpitala, który pod swoją pie-
czą ma pracownię akceleratorową, każdego dnia leczy od sześć-
dziesięciu do osiemdziesięciu pacjentów. Co miesiąc skompliko-
waną terapię kończy tutaj ponad setka chorych. Jak podkreśla 
kierownictwo placówki, postęp technologiczny pozwala w  spo-
sób ciągły modernizować zakład. 

- Zakup akceleratora, który został dofinansowany przez Mini-
sterstwo Zdrowia oraz Województwo Śląskie, to kolejne z działań 
mające na celu poprawę jakości i  skuteczności terapii. Obecnie 
trwają również prace nad projektem budowy trzech sal operacyj-
nych o profilu onkologicznym wraz z niezbędną modernizacją sali 
wybudzeń i  Oddziału Chirurgii Onkologicznej z  Pododdziałem 
Chorób Piersi - dodaje Zbigniew Bajkowski.

Na podstawie zarządzonej przez prokuratora sekcji zwłok usta-
lono, iż przyczyną jej zgonu była niewydolność krążenia w prze-
biegu ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego. Po badaniach 
okazało się, że pacjentka nie była zakażona wirusem SARS-CoV-2. 
W  toku śledztwa zasięgnięta została również opinia biegłego 
sądowego z zakresu kardiologii. Wszystko po to, aby ustalić czy 
postępowanie personelu medycznego było prawidłowe i zgodne 
z zasadami sztuki medycznej?

- W wydanej opinii biegły uznał, że prawidłowe postępowanie le-
karki SOR Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie po-
winno polegać na natychmiastowym zastosowaniu diagnostyki 
i wdrożeniu leczenia, gdyż takie działania dawałyby realną szansę 
na zmniejszenie ryzyka śmierci pacjentki. W ocenie biegłego od-
mowa zbadania chorej spowodowała znaczące opóźnienie lecze-
nia i zwiększyła ryzyko zgonu - dodaje prokurator Ozimek.

Podstawą wszczęcia śledztwa w tej sprawie było zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie złożyło kierownic-
two Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie  
- czyli tej placówki, do której została później przetransportowana 
pacjentka. Przesłuchana w  charakterze podejrzanej lekarka nie 
przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa i odmówiła skła-
dania wyjaśnień.

Przestępstwo narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu za-
grożone jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 
pięciu lat. W przypadku skazania sąd może także orzec zakaz wy-
konywania zawodu lekarza na okres od jednego roku do piętnastu 
lat.

Jak udało się nam ustalić, choć lekarka zrezygnowała z pełnienia 
dyżurów w szpitalnym oddziale ratunkowym to wciąż jest rezy-
dentem w  jednym z oddziałów Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie. 

Placówka nie zechciała odpowiedzieć na pytania redakcji co do 
stażu pracy lekarki, choć status rezydenta wyraźnie świadczy, że 
jest to osoba młoda, jeszcze w trakcie specjalizacji. Kierownictwo 
szpitala nie uznało też za zasadne odpowiedzieć na pytanie czy 
w  związku z  prokuratorskim dochodzeniem i  ciążącymi na le-
karzu zarzucie, nie widzi potrzeby urlopowania pracownika lub 
zawieszenia go w pełnionych obowiązkach do czasu zakończenia 
całej sprawy.
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Z wiceprezesem Regionalnego Funduszu Gospodarczego, największej 
spółki z  udziałem Skarbu Państwa w  regionie częstochowskim, roz-
mawiamy o realizowanych inwestycjach oraz strategii i wizji rozwoju 
przedsiębiorstwa na najbliższe lata.

Jaka jest obecna sytuacja Regionalnego Funduszu Gospodarczego? 
To największa spółka Skarbu Państwa na naszym terenie. Kilka lat 
temu było dość głośno o kłopotach firmy, a także jej spółek zależ-
nych.

Regionalny Fundusz Gospodarczy w  momencie, kiedy wspólnie 
z prezesem Mirosławem Matyszczakiem wszedłem do zarządu, czyli 
na początku 2016 roku, to była spółka, w której, ogólnie rzecz ujmu-
jąc, bardzo źle się wiodło. Pod poprzednim zarządem dwie z czterech 
spółek zależnych — Delite i Vena — zostały zlikwidowane. Kolejna — 
Gemina — została sprywatyzowana, a czwarty podmiot — medycz-
na spółka Amicus — znajdowała się w fazie ogromnych niepokojów 
społecznych, jeżeli chodzi o  jej pracowników. Rozpoczął się proces 
jej prywatyzacji, a załoga obawiała się, że odbędzie się to ponad jej 
głowami, że będą redukcje zatrudnienia. Były strajki, protesty pod 
ministerstwem czy biurami poselskimi, a  nawet palono kukły czy 
wywożono na taczkach podobiznę poprzedniej pani prezes RFG. 
Zasadniczo atmosfera wokół spółki była nie najlepsza. RFG nie pro-
wadziło wtedy żadnej działalności inwestycyjnej. Koncentrowało się 
na wyprzedaży majątku pohutniczego, który pozostał w jego rękach. 
Tego oczywiście cały czas ubywało. Pieniądze, które uzyskiwano ze 
sprzedaży, lokowano jedynie na lokatach bankowych.

Co się przez te kilka lat zmieniło?

Pierwsze co zrobiliśmy, to opracowaliśmy nową strategię działania. 
Wyznaczyliśmy sobie cele w perspektywie na kilka lat. Dzisiaj, po pię-
ciu latach funkcjonowania możemy powiedzieć, że wszystkie z tych 
punktów są w trakcie realizacji. Do pewnych działań udało się znaleźć 
wspólników. Wraz z tym procesem następowało tworzenie spółek-
-córek, które kolejno przejmowały określone zadania inwestycyjne. 

Jakie to podmioty?

Pierwsza, najważniejsza inwestycja to Jurajski Agro Fresh Park, czy-
li nowoczesny rynek hurtowego handlu płodami rolnymi, znalazła 
wspólnika w postaci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z for-
malnego punktu widzenia stało się to możliwe po tym, jak w 2019 
roku została znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Wcześniej KOWR nie mógł wnosić swojego majątku do nowo two-
rzonych spółek. Dlatego też RFG do JAFP-u wniosło jako swój wkład 
30 mln zł i ponad pięćdziesiąt hektarów gruntów, a KOWR dołożył do 
tego dwieście dwadzieścia hektarów swoich nieruchomości. Grunty 
te są o tyle cenne w JAFP-ie, że sto trzydzieści hektarów terenów po-
łożonych w Lubojence w gminie Mykanów stanowi teren przeznaczo-
ny pod produkcję rolną, który wykorzystamy, by wzmocnić potencjał 
produkcyjny dla JAFP-u, a  dziewięćdziesiąt hektarów w  granicach 
miasta Częstochowy, w Rząsawach, to z kolei znakomity teren przy 
węźle autostradowym, który ma miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego definiujący jego funkcję jako logistyczno-magazy-
nową, produkcyjną etc. Ten obszar będziemy, we współpracy z Ka-
towicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, starać się przeznaczyć pod 
długoterminowe dzierżawy dla inwestorów i chcemy tam stworzyć 
strefę aktywności gospodarczej, by powstawały nowe firmy i tworzy-
ły miejsca pracy zarówno dla miasta, jak i okolicznych powiatów.

W samej Częstochowie dość głośno jest o innej waszej spółce pod 
nazwą Częstochowa Wiolinowa.

Tak, ale wynika to z faktu, że jej działalność jest trochę nie na rękę 
władzom miasta. To niezrozumiałe, bo celem jej powołania jest wy-
budowanie tanich, atrakcyjnych mieszkań w ramach programu rzą-
dowego „Mieszkanie dla rozwoju”. Do tego pomysłu przekonaliśmy 
rządową agencję - Krajowy Zasób Nieruchomości, która zajmuje się 
zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi należącymi do 
Skarbu Państwa. KZN wniósł do spółki Częstochowa Wiolinowa pięk-
ną działkę, około sześć hektarów gruntu w Częstochowie, na Gra-
bówce przy ulicy Wiolinowej, a RFG jako wkład kapitałowy dołożyło 
10 mln zł oraz know-how w postaci decyzji o warunkach zabudowy 
dla tego terenu i decyzji środowiskowej. Częstochowa Wiolinowa ma 
za zadanie wybudować osiem budynków wielorodzinnych zawierają-
cych łącznie około 600 lokali mieszkalnych, gdzie połowa mieszkań 
będzie dostępna w sprzedaży na wolnym rynku, a druga część prze-
znaczona zostanie na wynajem, zgodnie z przepisami ustawowymi 
w ramach wspomnianego programu rządowego.

W ubiegłym roku, bo to wszystko zadziało się formalnie w 2020 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

roku, stworzyliście więc dwa potężne podmioty do realizacji zadań 
inwestycyjnych.

Tak. To są spółki o dużym kapitale. JAFP ma 140 mln zł kapitału ak-
cyjnego, a Częstochowa Wiolinowa posiada 30 mln zł kapitału za-
kładowego. Sama wielkość tych kapitałów wskazuje, że są to spół-
ki zbudowane na silnych podstawach i są w stanie doskonale sobie 
poradzić  z  wyznaczonymi zadaniami. Na ulicy Wiolinowej ma po-
wstać sześćset mieszkań. Około trzystu zostanie przeznaczone pod 
wynajem. To potężny zastrzyk dla miasta i regionu, który boryka się 
z niedoborem lokali dla młodych ludzi, którzy mogliby tutaj zostać, 
rozwijać się i pracować. Myślimy, że pomimo wszelkich trudności do 
końca roku uda się prezesowi spółki Robertowi Lecińskiemu uzyskać 
pozwolenie na budowę. Możliwości przeszkadzania ze strony władz 
miasta się bowiem kiedyś wyczerpią. Po prostu musi upłynąć nieco 
więcej czasu.

W samej Częstochowie, ale i regionie widać obecnie boom na de-
weloperskim, komercyjnym rynku mieszkań. RFG też się pod ten 
trend podłączyło.

Tak, to prawda. Obok naszej spółki córki, niezależnie od projektu 
„Mieszkanie dla rozwoju”, samo RFG zaczęło działalność deweloper-
ską. Jesteśmy w ponad 70 proc. zaawansowani przy budowie budyn-
ku mieszkalnego przy ulicy Botanicznej w Częstochowie. W tym mo-
mencie zarezerwowane są w nim już niemal wszystkie mieszkania. 
Popyt jest duży, pomimo tego, że ta nasza inwestycja celuje w wyż-
szy segment rynku. Zarówno cenowy, jak i jakościowy. Jestem zatem 
pewny, że gdy tylko ruszy budowa przy ulicy Wiolinowej, to chętnych 
na te mieszkania nie zabraknie. Ponadto my sami, jak tylko skończy-
my budynek na ulicy Botanicznej, będziemy sukcesywnie podobne 
inwestycje powielać. W planach mamy zamiar co dwa lata budować 
nowy obiekt mieszkalny.

Z tych słów wynika, że kupujący wykazują do was dużą dozę zaufa-
nia. Wcześniej nie mieliście przecież doświadczenia w budowlance.

Kupujący traktują nas, jako dewelopera, bardzo dobrze. Wiedzą, że 
za inwestycją stoi spółka Skarbu Państwa i co za tym idzie, mają do 
nas większe zaufanie. To jest ten element solidności, który wnosimy. 
Jak wiemy, na przestrzeni czasu zdarzały się różne sytuacje z dewe-
loperami. My nie budujemy z pieniędzy przyszłych lokatorów. Mamy 
na tyle środków, że inwestycję prowadzimy z własnych. Przyszli wła-
ściciele lokali oczywiście wpłacają pieniądze, ale są one deponowane 
na rachunkach powierniczych. Nie posiłkujemy się nimi na etapie 
trwania inwestycji. Obecnie budujemy również kompleks garaży dla 
mieszkańców osiedla Spółdzielni Jura w dzielnicy Błeszno.

No właśnie, a propos tego tematu. Kilka lat temu z  tą spółdziel-
nią RFG prowadziło wiele sporów sądowych. Teraz okazuje się, że 
współpracujecie. Jak to się stało, że doszło do tak radykalnej zmia-
ny?

Sporna sprawa dotyczyła osiedla przy ulicy Palmowej. Jest tam kilka 
bloków, a problem wynikał z tego, że grunt należał do nas, a budyn-
ki były własnością spółdzielni. To prawda, toczyło się wiele spraw 
sądowych i zapadły konkretne wyroki. Kiedy wspólnie z prezesem 
Mirosławem Matyszczakiem rozpoczęliśmy pracę jako zarząd RFG 
okazało się, że spółdzielnia nie płaci zasądzonych na rzecz spółki 
należności wynikających z  tych wyroków. A  te, proszę mi wierzyć, 
były znaczne. Na skutek podjętych przez nas działań udało się dojść 
do porozumienia, ale i pomóc w pewien sposób uzdrowić od środka 
sytuację finansową spółdzielni. Okazało się, że jej problemy finanso-
we brały się stąd, iż prawie 30 proc. mieszkańców nie płaciło latami 
czynszu. Pozostali mieszkańcy nie mieli świadomości co tak napraw-
dę się dzieje, bo ówczesne zarządy spółdzielni ten fakt przed nimi 

zatajały. Doprowadziliśmy do podpisania ugody, rozłożyliśmy spół-
dzielni należności na raty i w konsekwencji przekazaliśmy im grun-
ty. To duża zmiana dla właścicieli tych lokali, bo oni latami nie mogli 
tak naprawdę rozporządzać swoją własnością. Nie mogli chociażby 
sprzedać mieszkania, bo nie mieli własności gruntu. Spółdzielnia od 
kilku lat bardzo dobrze wywiązuje się ze spłatą umówionych kwot. 
Nie ma problemów w tym temacie.

A co z działalnością turystyczną. RFG, kiedy przejął majątek Huty 
Częstochowa, zarządzał sporymi aktywami turystycznymi. W port-
folio było kilka ośrodków wypoczynkowych, zarówno w okolicy jak 
i nad Bałtykiem.

Obecnie w Jastrzębiu obok Poraja prowadzimy tylko dwa ośrodki – 
Jurajską Przystań i Leśną Radość. Oba są obecnie po modernizacji 
i zaczynają po pandemii świetnie prosperować. Pieniądze na te dzia-
łania pochodziły ze sprzedaży niepotrzebnego nam majątku w Po-
raju, który zbyliśmy właśnie na rzecz gminy. Można powiedzieć, że 
pozbyliśmy się ciążącego nam balastu, za który musieliśmy płacić tyl-
ko podatki, łącznie z oczyszczalnią ścieków, której eksploatacja była 
dla nas bardzo kosztowna i nieopłacalna. Ośrodki zostały wpięte do 
gminnej sieci kanalizacyjnej. Także te sprawy zostały również unor-
mowane. Z tego rozwiązania zadowolona jest zarówno gmina Poraj, 
jak i my. Te ośrodki mają obecnie naprawdę wysoki standard. Leśna 
Radość dysponuje ponadto odrestaurowanym basenem odkrytym. 
Oba obiekty cieszyły się wysokim obłożeniem w całym sezonie wa-
kacyjnym. Niestety pozostałe aktywa spółki RFG, czyli dwa ośrodki 
wypoczynkowe nad morzem, zostały sprzedane przez poprzedni za-
rząd. Kontrowersji sprawie dodaje fakt, iż wcześniej je gruntownie za 
pieniądze spółki wyremontowano. Cena sprzedaży była jednak niższa 
niż wartość poniesionych na modernizację nakładów.

No dobrze, działalność turystyczna powoli rozkwita przynajmniej 
w  naszym regionie. I  z  tego niewątpliwie należy się  cieszyć, ale 
wróćmy na chwilę jednak do wspomnianego Amicusa. Jak działa 
obecnie ten ośrodek zdrowia?

W tej chwili Amicus jest podmiotem, który nie ma żadnych proble-
mów finansowych. To o  tyle ważne, że przychodnia działa w  for-
mie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie może więc liczyć 
na żadne dofinansowania i  dotacje. Działa jako NZOZ. Przez pięć 
ostatnich lat wykazywała dodatni wynik finansowy. Okazuje się, że 
spółka dobrze zarządzana, i jest to niewątpliwa zasługa pani prezes 
Renaty Materki, może sobie spokojnie poradzić na tak konkurencyj-
nym rynku świadczeń medycznych. Mało tego, Amicus cały czas się 
rozbudowuje. Ma filie w gminie Olsztyn w postaci Przychodni Zam-
kowej i nowo otwartą przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie. 
Ponadto sporo inwestuje. Rehabilitacja w Amicusie jest jedną z naj-
lepszych i  najbardziej uznanych w  Częstochowie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o kwestie ortopedyczne. Ta spółka żyje, widać to po tłumach 
pacjentów, którzy cenią sobie jej usługi. Pacjent, który do niej trafia 
ma zapewnioną kompleksową opiekę zdrowotną, gdyż pracuje tu-
taj cały przekrój świetnych specjalistów. Przed rokiem pani prezes 
otworzyła jeszcze przychodnię dziecięcą, a teraz są plany zainwesto-
wania w pocovid’ową rehabilitację.

Kilkanaście miesięcy temu było dość głośno o przejęciu przez RFG 
spółki Hutmar. Czy można w tym momencie powiedzieć, że wyko-
nane ruchy doprowadziły do stworzenia lokalnego holdingu?

My tą firmą zostaliśmy poniekąd obdarowani przez Skarb Państwa. 
Dostaliśmy 85 proc. akcji i również pchnęliśmy ją na nowe tory, gdyż 
wcześniej głównie wyprzedawała własny majątek. Pani prezes Ka-
rolina Kowalska wygasiła niedochodowe działalności. W  tej chwili 
spółka przygotowuje budowę farmy fotowoltaicznej w dzielnicy Dź-
bów, o mocy 1MW. Przy okazji tej farmy Hutmar będzie zasilał w prąd 
działających na tamtym obszarze przedsiębiorców. Funkcjonuje tam 
bowiem coś w rodzaju mini-strefy aktywności gospodarczej. Hutmar 
wejdzie zatem w rolę lokalnego dostawcy energii, ponieważ dyspo-
nuje własną, wewnętrzną siecią przesyłową.

Jakie są plany firmy na najbliższych kilka lat? Uporządkowane zo-
stały pewne zaprzeszłe kwestie i  spory, powołane zostały nowe, 
duże podmioty, a  sami stawiacie najmocniej na budownictwo 
mieszkaniowe i turystykę. Coś jeszcze?

Turystyka i „mieszkaniówka” to dwie nogi, na których obecnie stoi 
RFG. Chcemy także dokończyć  projekty otwarte w ramach spółek 
zależnych. Jurajski Agro Fresh Park to podmiot ponadlokalny, który 
może stać się największą inwestycją w regionie powstającą w szero-
ko pojmowanym sektorze rolniczym. Budowa mieszkań w  ramach 
rządowego programu „Mieszkanie dla rozwoju” to kolejne duże wy-
zwanie przez nami stojące. Mamy dalekosiężne plany związane ze 
stymulacją rozwoju gospodarczego regionu i konsekwentnie, krok po 
kroku, wdrażamy je do realizacji.

ARTUR SOKOŁOWSKI: MAMY DALEKOSIĘŻNE PLANY ZWIĄZANE ZE 
STYMULACJĄ ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU
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TRWAJĄ PRACE KONCEPCYJNE ZWIĄZANE 
Z PLANAMI PRZEBUDOWY RYNKU

DOŻYNKI W STAROMIEŚCIU

Na początku sierpnia w siedzibie urzędu gminy doszło do kolej-
nego spotkania, które dotyczyło planowanej przebudowy cen-
trum Janowa. 

- W  spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, architekci zwycięskiego projektu, 
wójt Edward Moskalik z  pracownikami urzędu oraz przedsta-
wiciele instytucji kultury z  terenu gminy - informują miejscowi 
urzędnicy. 

Jak podkreślają, uczestnicy w trakcie rozmowy starali się wypra-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów cować najkorzystniejsze rozwiązania architektoniczne i  urbani-
styczne. W toku dyskusji padać miało wiele interesujących pomy-
słów i  propozycji na takie zagospodarowanie przestrzeni, które 
w  pełni odpowiedzą na oczekiwania zarówno mieszkańców, jak 
i turystów odwiedzających gminę.

- Prosimy o cierpliwość. Na tym etapie nie chcemy jeszcze mówić 
za wiele - reagują urzędnicy na pytanie o szczegóły ustaleń.

Wiadomo jednak, że docelowa modernizacja będzie kosztować 
kilka milionów złotych. Pieniądze na ten cel włodarz chce pozy-
skać z kilku źródeł, choćby nowej europejskiej perspektywy finan-
sowej.

Reprezentacje Sołectwa Lgoczanka, Bystrzanowice oraz By-
strzanowice-Dwór 15 sierpnia 2021 r. uczestniczyły w uroczy-
stej mszy dożynkowej w   Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Staromieściu. 

Panie zaprezentowały przygotowane przez mieszkańców so-
łectw piękne wieńce dożynkowe symbolizujące podziękowanie za 
ukończenie żniw i prac polowych.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

SOŁECTWO SKOWRONÓW
NAGRODZONE PO RAZ KOLEJNY

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” ogłosiło konkurs 
skierowany do sołectw z  obszaru działania organizacji w  ra-
mach realizowanego projektu „Najlepsze inicjatywy lokalne 
inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury”. Pośród 
kilkunastu innowacyjnych i  niepowtarzalnych przedsięwzięć 
znalazło się zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w Skowro-
nowie. Jak się okazało z sukcesem, na podium. Inicjatywa zosta-
ła nagrodzona trzecim miejscem.

Celem zorganizowanego konkursu jest prezentacja oddolnych 
działań i rozwiązań, które poprawiają jakość życia na obszarach 
wiejskich, polepszają standard usług społecznych, publicznych, 
optymalnie wykorzystują zasoby lokalne czy stanowią odpowiedź 
na potrzeby i problemy lokalnych społeczności, a ponadto cechu-
ją się wrażliwością terytorialną. Jury konkursu poszukiwało nie-
szablonowych i  innowacyjnych oddolnych działań, tworzących 
przyjazną do wychowywania, rozwijania i dojrzewania kolejnych 
pokoleń przestrzeń wiejską.

Sołectwo borykało się z  problemem braku miejsca, w  którym 
można by było przeprowadzić zebranie sołeckie, zorganizować 
spotkanie integracyjne, warsztaty czy zajęcia dla dzieci. Miesz-
kańcy postanowili więc dwa kolejne fundusze sołeckie przezna-
czyć na zakup drewnianego, wolnostojącego domku. Do tego 
pięknie zagospodarowali jego otoczenie. 

- Pozytywne wrażenie na komisji zrobiła dbałość o  to miejsce. 
Sami mieszkańcy sołectwa stworzyli harmonogram prac społecz-
nych, cyklicznie co dwa tygodnie dbają o porządek wokół dom-
ku wykonują prace porządkowe i pielęgnacyjne terenu. Każdego 
roku 15 sierpnia w  Skowronowie odbywa się konkurs „Piękne 
ziele”, uroczyście obchodzony przez mieszkańców z  uwagi nas 
święto Matki Boskiej Zielnej. Nowe miejsce zachęciło mieszkan-
ki Skowronowa do utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich „Skow-
ronki”. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego organizowania 
i  przeprowadzania zebrań sołeckich, a  planów na kolejne lata 
w jak efektowny sposób zagospodarować jeszcze to miejsce jest 
bardzo dużo – uzasadniało wybór jury z PPJ.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

JANOWSKI DOM SENIORA
I ŚWIETLICA MARZEŃ CORAZ BLIŻEJ

Wójt Edward Moskalik może na swoim koncie zanotować kolej-
ny sukces. Gmina pozyskała ponad 530 tys. zł na dwa projekty 
społeczne.

Te ponad pół miliona złotych przysłużą się wsparciu dzieci oraz 
seniorów z  terenu gminy. Dla pierwszych zostanie utworzona 
Świetlica Marzeń, natomiast dla starszych – Janowski Dom Se-
niora.

- Gmina Janów uzyskała wsparcie na te dwa projekty w ramach 
funduszy europejskich. Obydwa znalazły się na liście z rekomen-
dacją do dofinansowania w  konkursie na rozwój usług społecz-
nych – informują miejscowi urzędnicy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

PĘKALA I DORS W CZOŁÓWCE DRUGIEGO 
ETAPU ZAWODÓW NORDIC WALKING

14 sierpnia w  Pabianicach rozegrano drugą rundę Jurajskiego 
Pucharu Nordic Walking. Zwycięzcami zawodów w klasyfikacji 
open zostali Anna Pękala i Łukasz Dors.

Wśród nagrodzonych prym wiedli młodzi mieszkańcy gminy, 
a nagrody dla najlepszych uczestników imprezy wręczali gospo-
darze sołectwa Pabianice - Danuta i Rafał Tomza. 

Pierwsze miejsca wywalczyli Kinga Zych, Błażej Mizgała, Wojciech 
Mendakiewicz, Kacper Karoń, Wiktor Pękala i  Grzegorz Sztan-
derski. Drugie miejsca na podium przypadły Oli Pękala, Michalinie 
Kita, Kamilowi Strzelczykowi, Borysowi Machnikowskiemu, Fili-
powi Tomzikowi i Wiktorowi Walczykowi. Trzecie miejsca z kolei 
zjęli Natalia Kołek, Lena Zych, Dawid Mizgała, Igor Walczyk, Jan 
Antoński oraz Victor Olczak.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów
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WYPIEKAJĄ NAJLEPSZY CHLEB 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Piekarnia Doroty Kaszyńskiej z  Janowa została wyróżniona 
w  jubileuszowym, regionalnym finale dwudziestej edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” 2021.

Organizowane od dwóch dekad przedsięwzięcie ma na celu wy-
łonienie najlepszych regionalnych i  tradycyjny produktów żyw-
nościowych oraz najlepszych dań i potraw. Celem konkursu jest 
identyfikacja regionalnych produktów i  dań oraz ich promocja, 
przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach ja-
kości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym oraz 
zachęcenie rolników i  właścicieli lokalnych firm do korzystania 
z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogace-
nia swojej oferty rynkowej.

Głównym organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego, a partnerami merytorycznymi i organi-
zacyjnymi finałów w regionach są urzędy marszałkowskie i woje-
wódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Tegoroczny, śląski finał odbył się 1 sierpnia podczas Jarmarku 
Produktów Tradycyjnych w  Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny” w Chorzowie. Do udziału zakwalifikowano czterdzie-
ści pięć produktów wytwarzanych przez lokalnych przetwórców 
oraz dziesięć zespołów w części gastronomicznej.

Dorota Kaszyńska zgłosiła swój sztandarowy wypiek – chleb wiej-
ski. Był on oceniany w kategorii produktów zbożowych. I wygrał. 
Zajął pierwsze miejsce, co tylko potwierdza potencjał i doskonałą 
jakość żywności i  lokalnego pieczywa w  regionie częstochow-
skim.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

POZIOM WODY W STAWIE AMERYKAN 
SPADŁ O BLISKO METR. TO EFEKT USUNIĘTEJ 
JUŻ AWARII ŚLUZY 

Kilka tygodni potrwa uzupełnienie wody w  stawie Amerykan 
w Złotym Potoku. To pokłosie naprawy, która była niezbędna ze 
względu nagłego rozszczelnienia śluzy. 

Awaria sprawiła, iż w ciągu kilkunastu dni poziom wody w zbior-
niku opuścił się prawie o metr. Jak informują gminni urzędnicy, 
w sytuacji mogło ucierpieć zarówno wiele ryb, jak i innych żyją-
cych w wodzie organizmów. 

4 sierpnia dokonano naprawy śluzy wodnej. Przy okazji z wnętrza 
usunięto również  nagromadzone przez żyjące w  okolicy bobry 
gałęzie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA OSTATNIEGO ODCINKA DROGI DO HUCISKA

Gmina sfinalizowała modernizację drogi do miejscowości Hu-
cisko.

Inwestycja podzielona była na trzy etapy. Dwa odcinki, liczącej 
łącznie półtora kilometra arterii, wybudowane zostały jeszcze 
w ubiegłym roku. W bieżącym powstał kolejny o długości 721 me-
trów, który połączył drogę w jedną całość. 

Ubiegłoroczne prace sfinansowane zostały ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych oraz tych pochodzących z gminnego 
budżetu. Trzeci odcinek z kolei powstał za pieniądze Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych i środków Gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów
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DYREKTOR PRZEDSZKOLA ODWOŁANA. 
ZAGROZIŁA BEZPIECZEŃSTWU DZIECI?

STARTUJE PRZEBUDOWA
ULICY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. 
INWESTYCJA POCHŁONIE
PONAD CZTERYSTA TYSIĘCY

NOWE BOISKO 
DO KOSZYKÓWKI

Dotychczasowa szefowa jednego z  kłobuckich przedszkoli nie 
kieruje już placówką. Jak informuje magistrat, stanowisko 
utraciła w wyniku niedopełnienia obowiązków i przekroczenia 
swoich uprawnień. Decyzję burmistrza Kłobucka w tym zakre-
sie poparło kuratorium oświaty, a miejsce byłej dyrektor zajęła 
jedna z jej dotychczasowych podwładnych. 

Decyzję o odwołaniu Aleksandry Sulimy ze stanowiska dyrektor 
Przedszkola Gminnego nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku bur-
mistrz Jerzy Zakrzewski podjął 16 sierpnia. Co istotne, nie prze-
widywało ono wypowiedzenia i  weszło w  życie z  dniem podpi-
sania przez włodarza stosownego zarządzenia. Taką możliwość, 
organowi, który powierza stanowisko kierownicze w  placówce 
oświatowej, dają w szczególnie uzasadnionych przypadkach obo-
wiązujące przepisy. Wymagają jednak uzyskania stosownej opinii 
od kuratorium.

- Burmistrz wystąpił o wydanie takowej opinii 28 lipca. Śląski Ku-
rator Oświaty pozytywnie zaopiniował odwołanie Aleksandry Su-
limy ze stanowiska kierowniczego w trakcie roku szkolnego bez 
wypowiedzenia - informują kłobuccy urzędnicy.

Jaki był powód zwolnienia dyrektor? Miesiąc przed odwołaniem 
Sulimy ze stanowiska do władz Kłobucka dotarła informacja 
o  pracach budowlanych prowadzonych na placu przedszkola. 
Zdziwienie urzędników spotęgował fakt, iż w bieżącym roku gmi-
na nie planowała prowadzenia żadnych inwestycji w tym miejscu. 
Dyrektor poproszono o wyjaśnienia. Aleksandra Sulima poinfor-
mowała władze Kłobucka, iż na przedszkolnym placu trwają prace 
związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do nowo wy-
budowanych bloków. 

- Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że wiedzę na temat prac bu-
dowlanych obcego inwestora pani dyrektor posiadała od stycznia. 
Wyraziła zresztą na nie zgodę na piśmie - słychać w magistracie.

Kolejnym problem powstał, gdy 16 lipca przedszkole rozpoczę-
ło dyżur wakacyjny. W tym czasie w placówce przebywało blisko 
sześćdziesięcioro maluchów, które korzystały z placu w momen-
cie prowadzonych prac budowlanych. Po tłumaczeniach Aleksan-
dry Sulimy burmistrz Jerzy Zakrzewski zlecił przeprowadzenie 
kontroli i polecił dyrektor prawidłowe zabezpieczenie placu bu-
dowy. 

- Kilka dni po tym nasi pracownicy sprawdzili, jak zostało zre-
alizowane to polecenie. Okazało się, że dotychczas niezabezpie-
czony teren został wydzielony za pomocą taśmy ostrzegawczej, 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Bud-Met z Truskolas przebuduje drogę biegnącą wzdłuż ulicy 
Powstańców Śląskich w Kłobucku. Spośród czterech oferentów 
biorących udział w  przetargu, to właśnie ta firma złożyła na-
jatrakcyjniejszą ofertę. Całkowity koszt robót sięgnie 425 tys. zł.

Umowę na realizację inwestycji władze gminy podpisały z przed-
siębiorcą pod koniec lipca. Bud-Met na jej sfinalizowanie ma trzy 
miesiące. Odcinek, którego dotyczyć będzie przebudowa, zloka-
lizowany jest pomiędzy skrzyżowaniami z  drogą powiatową nr 
2043S - ulicą Szkolną i drogą krajową nr 43 - ulicą Częstochow-
ską, ale już bez wspomnianych skrzyżowań.

Drogowcy wykonają roboty polegające w szczególności na sfre-
zowaniu istniejącej nawierzchni jezdni, wymianie podbudowy 
i  krawężników, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, 
a  także ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych. Na koniec prac wykonają również oznakowania dro-
gowe.

Monika Wójcik, fot. Fotolia

Niecałe 113 tys. zł kosztowało stworzenie nowego obiektu spor-
towego, który powstał przy ulicy Kochanowskiego w Kłobucku. 

Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wilk 
z Kłobucka. W ramach zadania wykonawca wybudował z kostki 
betonowej boisko do koszykówki o powierzchni niemalże 450 m². 

Wzdłuż ulicy Kochanowskiego oraz od strony wschodniej obiektu 
zamontowane zostały dwa piłkochywty o wysokości czterech me-
trów, stopy fundamentowe pod montaż konstrukcji wraz z nimi 
oraz epoksydowe tablice z  obręczami wyposażonymi w  siatkę 
łańcuchową. 

Wykonawca wytyczył także i wymalował linie boiska oraz dokonał 
przesadzeń dwóch drzew.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

a  wykop częściowo zasypany. Niestety jednak nadal brakowało 
zabezpieczenia, które uniemożliwiałoby przedostanie się dzieci 
z  placu w  rejon prowadzonych prac budowlanych - relacjonuje 
urzędnik, z którym rozmawiamy.

Informacje te znajdują potwierdzenie w uzasadnieniu odwołania 
dyrektor przedszkola ze stanowiska. W  drobiazgowo opisanych 
szczegółach zajścia można przeczytać między innymi, iż podej-
ście Aleksandry Sulimy spowodowało destabilizację w  realizacji 
funkcji placówki i godzi w interes związany z realizacją zadań sta-
tutowych przedszkola i tym samym interes publiczny. 

Kwestie prowadzenia jakichkolwiek prac remontowych w  pla-
cówkach oświatowych reguluje rozporządzenie resortu edukacji. 
Z  jego zapisów jasno wynika, że jakiekolwiek zajęcia poza po-
mieszczeniami szkoły nie mogą się odbywać w miejscach, w któ-
rych prowadzone są prace instalacyjne. Te mogą być realizowane 
jedynie w czasie, gdy przedszkole jest zamknięte ze względu na 
wakacyjną przerwę. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy ich 
przeprowadzenie jest niezbędne z  uwagi na grożące dzieciom 
niebezpieczeństwo. W tym przypadku jednak taka przesłanka nie 
zachodziła.

Załączone do zarządzenia odwołującego Sulimę ze stanowiska 
uzasadnienie jest druzgocące dla byłej już dyrektor. We wspo-
mnianym dokumencie, który w całości dostępny jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miejskiego wynika, iż „do 
obowiązujących przepisów nie zastosowała się w  jawnie lekce-
ważący sposób”. Raz, że na etapie uzgodnień z wykonawcą inwe-
stycji powinna zadbać o  to, by prace odbyły się  w  czasie kiedy 
placówka była nieczynna ze względu na przerwę wakacyjną. Dwa, 
nie wiedziała nawet, w  jakim terminie roboty budowlane będą 
prowadzone i  jaki będzie ich zakres. Z kolei harmonogram prac 
otrzymała dopiero po konsultacji z inwestorem i to siedem dni po 
rozpoczęciu przez niego prac.  

- Brak jakiejkolwiek reakcji dyrektora w stosunku do zamierzeń 
obcego inwestora, a  także brak wystąpienia o zgodę do właści-
ciela nieruchomości na umieszczenie rur ciepłowniczych w  te-
renie działek przedszkola i co najważniejsze brak jakiegokolwiek 
zawiadomienia organu prowadzącego o  planowanej inwestycji 
i  późniejszej jej realizacji stanowi jawne niedopełnienie i  naru-
szenie uprawnień kierownika jednostki - można przeczytać we 
wspomnianym uzasadnieniu. 

Wątpliwości co do konieczności natychmiastowego odsunięcia 
Aleksandry Sulimy ze stanowiska dyrektora nie miał również Ślą-
ski Kurator Oświaty. Pracownicy tej instytucji podzielili argumen-
tację Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
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GMINA UGOŚCIŁA CAŁY POWIAT ZBADAJĄ WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ 
NA DZIAŁANIE INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH

Politechnika Częstochowska wraz z częstochowską spółką Li-
ghthief rozpoczęła badania nad wpływem zanieczyszczeń osa-
dzających się na instalacjach fotowoltaicznych. Chcą sprawdzić, 
w jaki sposób zabrudzenia wpływają na funkcjonowanie paneli.

Celem badań nad zabrudzeniami instalacji fotowoltaicznych jest 
analiza relacji ich funkcjonalności i uzysku z poziomem zabrudze-
nia powierzchni modułów. 

- Nikt nie prowadził w Polsce jeszcze badań na taką skalę. Chcemy 
sprawdzić, jak często i czym należy myć instalacje, by nie tracić 
pieniędzy i energii przez zaburzenia w produkcji prądu wynika-
jące z zabrudzeń - mówi Marko Hernaiz, prezes spółki Lighthief. 

Jak podkreśla Hernaiz, wspólnie z częstochowską uczelnią zamie-
rza również który zbadać wpływ podwyższonej temperatury na 
terenie większych instalacji fotowoltaicznych na uzyski energii 
z ogniw fotowoltaicznych oraz możliwości obniżenia tejże tem-
peratury poprzez nasadzenia roślinne, chłodzenie powietrzem 
i wodą lub inne metody hybrydowe. 
 
Oba podmioty planują również wybudowanie wspólnej testowej 
instalacji fotowoltaicznej.

Monika Wójcik

PRZEDSIĘBIORCZY STRAŻACY Z KARCZEWIC. STWORZYLI PIĘKNY PLAC ZABAW

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garnek nie po raz pierw-
szy udowodniła, że potrafi dbać o dobro mieszkańców miejsco-
wości. Nie tylko w  zakresie ich bezpieczeństwa, ale również 
kreowania pięknej, funkcjonalnej i  przyjaznej do życia prze-
strzeni publicznej.

Jednym z ostatnich projektów druhów jest stworzenie „strażac-
kiego” placu zabaw dla dzieci przy ulicy Łąkowej w Karczewicach. 
Pomysł, który zaczęto wdrażać w życie już w 2019 roku, niedawno 
zyskał oczekiwany przez lokalną społeczność kształt.

Z  inicjatywą budowy reprezentacyjnej przestrzeni dla najmłod-
szych mieszkańców miejscowości wyszedł prezes OSP Józef 
Koza. Była to odpowiedź na potrzeby dzieci, którym brakowało 
miejsca do zabawy. W 2019 roku wystarano się o grant w wysoko-
ści ponad 25 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny” 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na montaż 

Piotr Biernacki, fot. „LGD Razem na wyżyny”
dwóch urządzeń zabawowych. Powstała trzydziestometrowa ty-
rolka oraz ścianka wspinaczkowa. Ponadto teren oświetlono lam-
pą solarną oraz postarano się o jego monitoring.

Pod koniec ubiegłego roku podjęto decyzję o doposażeniu terenu 
zabawowego, ponownie pozyskując pieniądze z LGD. Tym razem 
w dużo wyższej kwocie – aż 75 tys. zł. Za to zakupiono huśtawki, 
bujaki, różnorodne domki czy urządzenia zabawowe ze zjeżdżal-
niami i przeszkodami. Postanowiono przy okazji podnieść bezpie-
czeństwo korzystających, zmienić lokalizację, powiększyć obszar 
placu zabaw i  przenieść na niego również atrakcje z  drugiego 
funkcjonującego na ulicy Wolności miejsca zabawowego.

Na nową miejscówkę wybrano więc działkę, która znajduje się 
w  sporej odległości od przebiegającej przez Karczewice ruchli-
wej drogi powiatowej. Prace wiążące się z przenosinami urządzeń 
zabawowych wykonali zarówno druhowie z miejscowej OSP, jak 
i rodzice i dziadkowie najmłodszych mieszkańców wsi.

29 sierpnia na placu przy hali sportowej w  Kłomnicach świę-
tował cały powiat częstochowski. Gmina była bowiem gospo-
darzem tegorocznego święta plonów. Lokalna społeczność 
wydarzeniem żyła już od kilku tygodni. Dożynkowe dekoracje 
upiększyły  miejscowości i sołectwa ludowymi akcentami. Im-
prezą towarzyszącą XXI Dożynkom Powiatowym było także lo-
kalne Święto Pszczoły. 

Dziękczynienie rozpoczęła o godz. 13 polowa msza święta na bło-
niach. Wspólnie modlono się w  intencji rolników oraz udanych 
plonów każdego roku. Po niej nastąpiło oficjalne otwarcie uroczy-
stości. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło przedstawicieli 
gmin i władz różnych szczebli.

Mieszkańcy powiatu jak zwykle nie zawiedli i  tradycyjnie wyko-
nali przepiękne wieńce dożynkowe oraz wypiekli pachnące, tra-
dycyjne chleby. Panie z kół gospodyń wiejskich promowały swoje 
samorządy na przygotowanych stoiskach i raczyły wszystkich re-
gionalnymi przysmakami. Przy tej okazji można było skosztować 
znakomitych potraw czy też lokalnych wyrobów. Również kłom-

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki nickich miodów. Produkt, który wytwarzają miejscowi pszczela-
rze, już od kilku lat jest znakiem rozpoznawczym gminy Kłomnice.

Program tegorocznych uroczystości zakładał ogłoszenie zwy-
ciezców powiatowych konkursów rolniczych, które na przestrze-
ni ostatnich miesięcy organizowało starostwo. O oprawę muzycz-
ną i dobrą zabawę zadbała ponadto młodzież z lokalnej orkiestry 
dętej i ludowe zespoły z regionu. Wieczór natomiast uprzyjemniły 
dźwięki Duetu Gajda oraz Zespołu Cygańskiego Hitano.

- Dożynki należą do najpiękniejszych polskich, ludowych obrzę-
dów. Charakterystyczna uroczystość święta plonów, podsumo-
wująca coroczny trud rolników, jest wspaniałą okazją do zapre-
zentowania lokalnego dorobku rolnictwa oraz osiągnięć kultury 
i sztuki ludowej – mówi Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice. - 
Rolnicy podczas uroczystości mogli pochwalić się efektami swojej 
ciężkiej pracy, zademonstrować osiągnięcia lokalnego rzemiosła 
i pokazać piękno wsi, które łączą nowoczesność z  tradycją. Ta-
kie święta stanowią wspaniałą okazję do międzypokoleniowej, ale 
i międzygminnej integracji. Cieszę się bardzo, że w tym roku mo-
gliśmy wszystkich gościć i  ugościć na naszej, kłomnickiej ziemi 
– dodaje.

RE
KL

AM
A



W KŁOMNICACH8

KSIĄŻKI ONLINE DLA KAŻDEGO. BIBLIOTEKA W KŁOMNICACH 
UDOSTĘPNIA BEZPŁATNIE TYSIĄCE EBOOKÓW
Gminna Biblioteka Publiczna w  Kłomnicach ma nową ofertę 
związaną z udostępnianiem zbiorów. Od tego miesiąca placów-
ka umożliwiła wszystkim swoim zarejestrowanym czytelnikom 
bezpłatny dostęp do ebooków.

Dostęp do szerokiej oferty uzyskano w ramach zadania “Książki 
online dla każdego”. Zadanie finansowane jest w ramach drugiej, 
tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa.

- Zostały wybrane wszystkie dostępne opcje. Czytelnicy mają 
możliwość skorzystania z  trzech serwisów - deklarują pracow-
nicy urzędu gminy. 

To Legimi, Ebookpoint oraz Ibuk Libra. O ile pierwsza opcja za-

Monika Wójcik, fot. Pixabay
wiera bogaty wybór beletrystyki, w  sumie kilkadziesiąt tysięcy 
tytułów w tym wiele nowości wydawniczych, o tyle druga obfituje 
w  literaturę piękną oraz cenione i popularne tytuły z dziedziny 
informatyki i dziedzin pokrewnych. Ibuk Libra daje z kolei możli-
wość skorzystania z ponad trzech i pół tysiąca ebooków w zakre-
sie prawa, medycyny, nauk społecznych, ekonomicznych, huma-
nistycznych czy technicznych.

Aby otrzymać dostęp do wybranego serwisu należy pobrać kod 
w kłomnickiej placówce lub napisać na adres biblioteka@klomni-
ce.pl i podać swoje imię, nazwisko oraz numer karty bibliotecz-
nej. Po wygaśnięciu dostępu do Legimi lub Ebookpoint czytelnicy 
mogą pobrać w bibliotece następny miesięczny kod. W każdym 
miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna, ograniczona 
liczba kodów.
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14 sierpnia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach re-
prezentowały gminę podczas wojewódzkiego finału Festiwalu 
Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”, który w tym roku 
odbył się w Zawierciu.

To wyjątkowe wydarzenie przygotowano z  myślą o  szerzeniu 
dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, 
edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i  tradycji. 
Organizatorzy chcieli podkreślić, jak ważne jest dla nich, aby idąc 
z  duchem czasu kultywować lokalną tożsamość. Jak zaznaczali, 
festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych 
społeczności, promocję polskich produktów i  dziedzictwa kuli-
narnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności 
i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Wielki finał imprezy 
odbędzie 25 września się na stadionie PGE Narodowy w Warsza-
wie.

Festiwal to przede wszystkim moc atrakcji - taniec, śpiew, zaba-
wa, pyszne jedzenie, ale również panele dyskusyjne, warsztaty 
oraz rywalizacja najlepszych kół gospodyń wiejskich w  regio-
nie. KGW Kłomnice w szranki turniejowe stanęło do rywalizacji 
w trzech kategoriach.

- Niestety tym razem bez efektów w postaci nagrody, ale pozosta-
ły nam super wspomnienia i zdobyłyśmy doświadczenie na przy-
szły rok. Nasza potrawa „Pieczonki kłomnickie” została przyjęta 
z takim apetytem, że w kilka minut brakło jej w kociołku. Chcemy 
podziękować wszystkim, którzy oddali na nas głosy w konkursie 
sms-owym, a szczególnie panu wójtowi Piotrowi Juszczykowi za 
pomoc i zorganizowanie transportu do Zawiercia – cieszą się pa-
nie z Kłomnic.

KGW KŁOMNICE NA FESTIWALU 
„POLSKA OD KUCHNI”
Piotr Biernacki, fot. KGW Kłomnice



W niedzielę, 22 sierpnia, w kościele Świętej Trójcy w Koniec-
polu zainaugurowano piątą już edycję Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej. Cykliczne wydarzenie będzie miało w tym 
roku swoją drugą odsłonę 26 września i 17 października. Patro-
nat honorowy nad festiwalem objął burmistrz Koniecpola Ry-
szard Suliga. 

Powzięty przed kilkoma laty pomysł organizowania festiwalu jest 
inicjatywą burmistrza Ryszarda Suligi. Włodarz chciał zachęcić 
do słuchania muzyki organowej, a także szerzej wypromować ko-
ściół parafialny Trójcy Świętej w Koniecpolu. Z jednej strony jako 
wybitny obiekt architektoniczny, a z drugiej strony - jako zabytek 
stanowiący potencjalną atrakcję dla odwiedzających miasto tury-
stów. 

Jednym z  najważniejszych elementów wyposażenia koniecpol-
skiej świątyni są unikatowe w skali kraju barokowe organy. Są one 
jednymi z  niewielu tak dobrze zachowanych pomników historii 
muzyki. Idea więc kultywowania, pielęgnowania i prezentowania 
takiego dziedzictwa przyczyniła się do powołania do życia wyjąt-
kowego w skali regionu częstochowskiego wydarzenia.

Wydarzenie organizowane jest przez Dom Kultury w Koniecpolu 
we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstocho-
wie. 22 sierpnia ławy kościelne szczelnie zapełniły się wielbiciela-
mi koniecpolskich organów i koneserami muzyki. Przy organach 
zasiedli Michał Markuszewski i  Tadeusz Barylski. Arie operowe 
wykonała natomiast mezzosopranistka Marta Mika.  

- Na przestrzeni ostatnich edycji wystąpiło w Koniecpolu wielu 

wybitnych artystów, cieszących się wielkim uznaniem nie tylko 
w Polsce. Repertuar oraz jego znakomita prezentacja jest nieby-
wałą gratką dla osób ceniących muzykę na najwyższym poziomie. 
Przyczyniają się niewątpliwie do promocji samorządu, budowania 
jego marki, jak i  kulturalnego potencjału – podkreśla burmistrz 
Ryszard Suliga.

W tym roku okazja, by zakosztować dźwięków koniecpolskich or-
ganów będzie jeszcze 26 września oraz 17 października. Podczas 
drugiego koncertu wystąpią dr hab. Tomasz Głuchowski (orga-
ny) oraz Krakowskie Trio Stroikowe. Zwieńczeniem cyklu będzie 
z kolei recital organowy dyrektora artystycznego festiwalu Tade-
usza Barylskiego.
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ORGANY WYBRZMIAŁY PO RAZ KOLEJNY. NASTĘPNE 
KONCERTY WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU

W pierwszą sobotę września odbędzie się kolejna edycja Naro-
dowego Czytania. To ogólnopolska akcja, którą już od dziesię-
ciu lat co roku inicjuje Kancelaria Prezydenta RP. Swój udział 
w projekcie ma także i gmina Koniecpol.

W  tym roku lekturą jubileuszowego Narodowego Czytania jest 
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór z 1906 roku 
jest uważany za jedno z  najważniejszych osiągnięć twórczych 
pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajo-
wych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. 

- To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaj-
dujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowa-
nie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne 
przesłanie moralne, które w  imię uczciwości i  sprawiedliwości 
każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę pol-
ską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na 
trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie in-
terpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał 
w liście prezydent Andrzej Duda.

W tym roku Koniecpol gościł będzie przy tej okazji wyjątkową po-
stać - Emilię Krakowską. To znana polska aktorka filmowa, estra-

Po nawałnicy, która przeszła nad gminą w  połowie ubiegłego 
miesiąca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ko-
niecpolu wypłacił poszkodowanym przewidziane w takich oko-
licznościach wsparcie doraźne.

Zasiłki celowe przeznaczone są dla rodzin lub osób, które z powo-
du nawałnicy znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 
Pomoc taka może wynieść do 6 tys. zł. To najszybsza i najmniej 
skomplikowana ścieżka do uzyskania przynajmniej podstawo-
wego wsparcia po wystąpieniu zjawisk klęskowych. Do wypłaty 
pieniędzy potrzebna jest jednakże decyzja Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach, gdyż pieniądze pochodzą ze środków 
rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom 
klęsk żywiołowych i ich usuwanie. 

Ta dotarła do miejscowego urzędu na początku sierpnia. Nie-
zwłocznie zaczęto więc przekazywać środki poszkodowanym 
przez żywioł mieszkańcom. 9 i 10 sierpnia wypłacone one zostały 

Piotr Biernacki, fot. Wikipedia

Piotr Biernacki

NARODOWE CZYTANIE Z EMILIĄ KRAKOWSKĄ. DOM KULTURY ZAPRASZA

POSZKODOWANI MIESZKAŃCY OTRZYMALI DORAŹNĄ POMOC

 Piotr Biernacki, fot. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Drodzy Mieszkańcy,

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest naj-
ważniejszym badaniem realizowanym raz na 10 
lat, na terenie całego kraju. Jako Burmistrz Miasta 
i Gminy Koniecpol proszę – nie odkładajcie spisu 
na późniejszy czas, spiszcie się jak najszybciej!

Zgodnie z Ustawą o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkową 
metodą przekazania danych w ramach NSP 2021 
jest samospis internetowy. Formularz spisowy 
dostępny jest na stronie https://spis.gov.pl/. Sa-
mospis internetowy to szybka, bezpieczna i pro-
sta metoda udziału w spisie.

Jeżeli nie posiadamy dostępu do komputera/In-
ternetu dzwonimy na infolinię: 22 279 99 99 i spi-
sujemy się przez telefon lub odwiedzamy urząd 
miasta/gminy, gdzie na czas trwania spisu, przy-
gotowano specjalne miejsce do spisania się przez 
Internet. Jeśli nie spiszemy się przez Internet ani 
przez telefon, skontaktuje się z nami rachmistrz 
telefonicznie dzwoniąc z  numeru 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99, aby przeprowadzić spis. Rach-
mistrzowie prowadzą również wywiady bezpo-
średnie. Oznacza to, że mogą odwiedzać osoby, 
które nie spisały się samodzielnie przez Internet, 
nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły 
w wywiadzie telefonicznym. Czas na samodziel-
nie spisanie się w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 mamy do momen-
tu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Pamiętajcie, że udział w spisie to obowiązek wy-
nikający z ustawy o narodowym spisie powszech-
nym ludności i  mieszkań w  2021 r. Odmowa 
udziału w NSP grozi karą grzywny na podstawie 
art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę wszyst-
kich mieszkańców na ogłoszony przez Główny 
Urząd Statystyczny konkurs na najbardziej cy-
frową gminę, w którym będzie się liczył odsetek 
mieszkańców gminy spisany przez Internet. Do 
wygrania jest cenny sprzęt IT, który może posłu-
żyć m.in. jako wyposażenie pracowni komputero-
wych w szkołach naszej gminy.

Im więcej mieszkańców gminy dokona samo-
spisu internetowego, tym większe są szanse na-
szej gminy na wygraną! Podejmijmy rywalizację! 
Zawalczmy z  innymi gminami w  województwie 
i wygrajmy konkurs na najbardziej cyfrowa gminę.

Wspólnie osiągnijmy jak najwyższy odsetek osób 
spisanych przez Internet. Wspólnie -  Liczmy się 
dla Polski.

Więcej informacji o spisie na https://spis.gov.pl/

NARODOWY SPIS POWSZECHNY.
APEL BURMISTRZA RYSZARDA SULIGI

Ryszard Suliga
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

dowa i teatralna. Wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcie-
liby wziąć udział w  planowanym wydarzeniu, miejscowy Dom 
Kultury zaprasza serdecznie 4 września na godz. 16 do Centrum 
Społeczno-Kulturalnego w Koniecpolu.
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dla czterdziestu dwóch rodzin. Jak informowała Edyta Wierzbiń-
ska, kierownik MGOPS-u, na liście do takiego wsparcia było łącz-
nie pięćdziesiąt jeden gospodarstw.

Ale nie tylko o pomoc doraźną można było wnioskować. Jeśli dom 
bardzo ucierpiał w wyniku wichury, można ubiegać się o pomoc 
przeznaczoną na remont albo jego odbudowę. Do 200 tys. zł moż-
na uzyskać na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub 
lokalu mieszkalnego, a do 100 tys. zł na remont albo odbudowę 
budynku gospodarczego, niezależnie od liczby zniszczonych lub 
uszkodzonych budynków gospodarczych. Kwoty pomocy finan-
sowej uzależnione będą w tym przypadku od oszacowanego pro-
centu uszkodzeń.

W  tych przypadkach procedura niestety jest nieco dłuższa. Do 
przyznania tych pieniędzy niezbędna jest decyzja o nakazie roz-
biórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca upraw-
nienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
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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
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Od początku sierpnia w urzędzie gminy ponownie można sko-
rzystać ze stacjonarnych porad prawnych. Specjaliści bezpłat-
nej pomocy udzielają dwa razy w tygodniu.

Wznowienie działalności punktu stało się możliwe po opubliko-
waniu nowych wytycznych w tym zakresie przez resort sprawie-
dliwości. Nie oznacza to jednak pełnego powrotu do zasad, które 
obowiązywały przed wprowadzeniem obostrzeń epidemicznych.

Porady udzielane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego dwa 
razy w tygodniu, we wtorki od godz. 13 do godz. 17 oraz w piątki 
w godz. od 9 do 13.

W związku z tym konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty. 
Aby to zrobić należy zadzwonić pod numer telefonu 508 857 462.

11 sierpnia sto drugą rocznicę urodzin obchodziła Kazimiera 
Marianna Kruk. To obecnie najstarsza mieszkanka gminy Ko-
nopiska. Sędziwa kobieta wciąż cieszy się dobrym zdrowiem 
i nieustającą pogodą ducha. Aurą, którą wokół siebie roztacza, 
potrafi ująć wszystkich. O tym wyjątkowym dniu nie zapomnieli 
przedstawiciele władz samorządowych.

Z tej szczególnej okazji odwiedzili mieszkankę miejscowości Wy-
goda, by przekazać kilka ciepłych słów, gratulacji oraz okolicz-
nościowy bukiet kwiatów. Zastępca wójta gminy Iwona Lisek 
w towarzystwie Katarzyny Boreckiej z Urzędu Stanu Cywilnego 
w Konopiskach wręczyli seniorce pamiątkowe upominki, życząc 
jednocześnie jeszcze długich lat życia w spokoju i dobrym zdro-
wiu. Dopełnieniem uroczystości był tort urodzinowy, tradycyjna 
lampka szampana oraz pamiątkowe zdjęcia.

– Na spotkaniu było bardzo miło i sympatycznie. Rozmowy przy 
wspólnym stole przyprawiały jubilatkę o  uśmiech. Uroczystość 
przebiegła w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Pani Kazimiera Ma-
rianna była zadowolona i zarazem poruszona przebiegiem całego 
spotkania. Nie kryła radości i wzruszenia – informuje kierownicz-
ka USC w Konopiskach.

Także nasza redakcja dostojnej jubilatce życzy kolejnych wielu 
lat życia, wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych chwil 
oraz szacunkiem i miłością najbliższych.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

Piotr Biernacki, fot. Adobe Stock

DROGĘ W JAMKACH PRZEBUDUJE WYKONAWCA Z POCZESNEJ.
TO PIERWSZA ODSŁONA DWUETAPOWEGO ZADANIA

PUNKT PORAD PRAWNYCH 
WZNOWIŁ STACJONARNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ

PANI KAZIMIERA SKOŃCZYŁA 
WŁAŚNIE STO DWA LATA. TO
NAJSTARSZA MIESZKANKA GMINY

Blisko 488 tys. zł kosztować będzie pierwszy etap budowy chod-
nika w Jamkach w kierunku ulicy Sportowej. Firma, która pod-
pisała z urzędem gminy umowę na realizację tej inwestycji, ma 
jedenaście miesięcy na zakończenie przewidzianych kontrak-
tem prac.

Choć do przetargu zgłosiło się aż dziewięciu oferentów, to jednak 
cztery podmioty z tego grona zostały odrzucone ze względu na 
niezgodną z warunkami zamówienia treść ofert lub na ich złoże-
nie po wyznaczonym terminie. Finalnie przebudową drogi w Jam-
kach, z której główna część polegać będzie na budowie chodnika, 
zajmie się spółka Pol-Bruk z Poczesnej.

Wspomniana ulica posiada nawierzchnię bitumiczną i  jest okra-

Monika Wójcik, fot. Pixabay

SPORTOWA IMPREZA NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI. BIEG 
KOLORÓW DLA DZIECI I PÓŁMARATON ALEKSANDRYJSKI

wężnikowana po obu stronach jezdni. Remont jest koniecz-
ny, gdyż na jej początkowym odcinku pojawiły się nierówności, 
spękania i wykruszenia. Droga posiada utwardzone pobocze po 
stronie południowej i przydrożne rowy z przepustami rurowymi 
i zjazdami na posesje. 

- Projekt przewiduje uporządkowanie obsługi komunikacyjnej 
ruchu pieszego przy tej drodze po stronie północnej na długo-
ści około 1,1 kilometra poprzez wykonanie chodnika ze zjazdami 
z kostki brukowej oraz peronu przystankowego, a także odwod-
nienie jezdni i jej poszerzenie na odcinku 132 metrów po obu stro-
nach - precyzują gminni urzędnicy. 

Drogowcy zagospodarują także bezpośrednie otoczenie poprzez 
plantowanie, humusowanie i obsianie trawą. Usuną również sta-
re, zniszczone oznakowanie, by zastąpić je nowymi tablicami.

Gminne Centrum Kultury i  Sportu w  Konopiskach we współ-
pracy ze szkołą w Aleksandrii oraz Atelier Sportu przygotowało 
dla mieszkańców gminy sportową imprezę na zakończenie wa-
kacji. W Aleksandrii dorośli po raz pierwszy mogli spróbować 
swoich sił w półmaratonie. Dla dzieci natomiast przewidziano 
Bieg Kolorów.

– Pod koniec czerwca uroczyście otworzyliśmy nową salę spor-
tową w Aleksandrii, która jest kolejnym wspaniałym obiektem na 
mapie sportowej infrastruktury gminy. Nawiązując do lokalizacji 
naszej nowej, sportowej inwestycji oraz mając na uwadze promo-
cję aktywności, zdecydowaliśmy się na organizację pierwszej edy-
cji Półmaratonu Aleksandryjskiego, który połączony był z Przeła-
jowymi Mistrzostwami Powiatu Częstochowskiego – mówi Olga 
Muc, główny specjalista ds. informacji i  promocji Gminy Kono-
piska.

Przygotowania do imprezy trwały kilku tygodni. Chętni mogli 
uczestniczyć także w treningach przygotowawczych do półma-
ratonu, które prowadził maratończyk Rafał Gniła. Jednakże jak 
podkreślali organizatorzy, nie trzeba było być zawodowcem, by 
przebiec swój pierwszy półmaraton w życiu.

Biegacze wystartowali na dystansie dwudziestu jeden kilometrów 
o godz. 16 w Aleksandrii Pierwszej. Wcześniej natomiast, już od 
godz. 14 na krótszych dystansach, od trzystu do tysiąca metrów, 
sportowe możliwości na miejscowym Orliku mogły zaprezento-
wać dzieci. Choć w tym przypadku to bieg, którego główną ideą 
jest dobra zabawa. Wszystkich bowiem oczarowała magia kolo-
rów.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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Jak co roku mieszkańcy sołectwa Ślęzany, 14 sierpnia, w przed-
dzień święta Matki Bożej Zielnej gromadzą się, by wspólnie 
w wyznaczonym miejscu ustawić kilkudziesięciometrowy słup 
świerkowy. Nakładają na niego specjalną konstrukcję drewnia-
ną z płodami rolnymi, czyli tak zwanym „zielem”. 

Ta tradycja sięga czasów potopu szwedzkiego. To wówczas do-
szło do potyczki wojsk króla Jana Kazimierza w  okolicach wsi 
Mełchów pod Lelowem z wrogim oddziałem. Władcy z pomocą 
przybiegli wyposażeni w kosy i siekiery chłopi ze Ślęzan. Udzie-
lone królowi wsparcie okazało się skuteczne, niemniej jednak po-
święcenie mieszkańców okupione zostało licznymi ofiarami. 

Aby uczcić pamięć poległych druhów Ślęzanie na środku wsi po-
stawili im w  hołdzie potężne drzewo, na którym wyryli nazwi-
ska poległych. Na szczycie tego pala zamocowali wieniec ze zbóż 
i ziół, a samo zdarzenie miało miejsce w czasie, gdy katolicy ob-
chodzili święto Matki Bożej Zielnej. 

Od tego momentu, co roku, w przeddzień wspomnianego święta, 
w centrum wsi mieszkańcy z własnej inicjatywy wkopywali naj-
większe drzewo, jakie tylko udało im się znaleźć, z tradycyjnym 
wieńcem na górze. Obecnie im słup wyższy, tym bardziej widocz-
ny i lepiej świadczy o udanych zbiorach. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

20 i 21 sierpnia miała miejsce kolejna edycja Festiwalu Kultury 
Polskiej i  Żydowskiej - „XVIII Święto Ciulimu-Czulentu” Le-
lowskie Spotkania Kultur. Ze względu na wciąż panujące obo-
strzenia sanitarne, wydarzenie - jak podkreślają organizatorzy 
- miało kameralny, bardziej refleksyjny, intelektualny i eduka-
cyjny charakter.

Pierwszy dzień lelowskiego święta rozpoczął się od muzyczne-
go akcentu, w ramach którego Agnieszka Skowrońska i Mateusz 
Wójcik wykonali szereg klezmerskich i  żydowskich utworów. 
Miała również miejsce projekcja filmu „Austeria” w reżyserii Je-
rzego Kawalerowicza. Tradycyjnie po emisji nie zabrakło dyskusji 
o filmie, którą jak co roku moderował dr Maciej Stroiński, znawca 
tematyki żydowskiej, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
filmoznawca, krytyk teatralny i tłumacz.

Drugi dzień festiwalu zainaugurowały warsztaty pisania w  języ-
ku jidysz. Poprowadziła je Karolina Koprowska, jidyszystka i dok-
torantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przy okazji pełni-
ła także rolę przewodnika po ohelu i  synagodze. Podobnie, jak 
i dzień wcześniej i tym razem nie zabrakło projekcji filmowej. Tym 
razem zainteresowani mieli okazję zapoznać się z produkcją tele-
wizji publicznej „Cadyk z Lelowa”.

- Spotkanie poprowadził Mirosław Skrzypczyk, prezes Lelow-
skiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego 
Zwierkowskiego, laureat licznych nagród i  wyróżnień na rzecz 
przywracania pamięci i budowania dialogu polsko-żydowskiego, 
autor wielu publikacji dotyczących tematyki żydowskiej i  lelow-
skich Żydów oraz wcześniej wspomniana Karolina Koprowska - 
relacjonują organizatorzy. 

Drugi dzień Lelowskich Spotkań Kultur zwieńczył spektakl 
„I  skrzypek gra” w  wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Ziemi 
Lelowskiej, a także koncert laureatów Konkursu Piosenki Żydow-
skiej oraz zespołu wokalno-instrumentalnego Ogniki z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lelowie. 

- Dzięki występom artystycznym uczestnicy festiwalu mieli moż-
liwość przenieść się na chwilę do przedwojennego Lelowa, by na 
nowo usłyszeć głosy żydowskiego sztetla, w którym rozbrzmie-
wała muzyka i gościł taniec - dodają gminni urzędnicy.

Dwudniowemu festiwalowi towarzyszyła także wystawa fotogra-
ficzna „Chasydzi w  Lelowie” autorstwa Dariusza Gawrońskiego. 
Uczestnikom udostępniona została też Izba Tradycji Ziemi Lelow-
skiej wraz ze znajdującą się wewnątrz żydowską Dioramą. Oczy-
wiście nie zabrakło i  tradycyjnej degustacji przysmaków kuchni 
regionalnej i żydowskiej, w tym lelowskiego ciulimu oraz czulen-
tu, które to potrawy dla gości przygotowali pracownicy Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lelowie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

- Dużą wagę w  tych przygotowaniach przykłada się do samego 
elementu wieńcowego, zdobiącego szczyt słupa. Do zrobienia 
wieńca wykorzystuje się kłosy zbóż, kwiaty, warzywa i owoce, po-
chodzące z okolicznych gospodarstw. Dobór gatunków roślin za-
leży od urodzajów i plonów uzyskiwanych w danym roku. Ważne 
jest, aby eksponowane rośliny wyróżniały się dorodnością i walo-
rami dekoracyjnymi - wyjaśniają znawcy tematu z urzędu gminy. 

Od kilku lat mieszkańcy przyozdabiają kolumnę słupa, w połowie 
jego wysokości, flagami. Do montażu wykorzystywany jest ciężki 
sprzęt, a sam słup ze względów bezpieczeństwa zabezpiecza się 
specjalną metalową liną.

- Ustawione „ziele” stoi aż do przypadającej na 8 września Mat-
ki Bożej Siewnej, kiedy to skrzętnie zebrane ziarna poświęca się 
w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Staromieściu. 
Poświęcone plony rolnicy dzielą między siebie i wysiewają wraz 
z innymi ziarnami, z nadzieją na ich obfitość w następnym roku - 
tłumaczą gminni urzędnicy.

Czynny udział w budowaniu „ziela” biorą zarówno przedstawicie-
le starszego, jak i młodszego pokolenia. Jedną z osób podtrzymu-
jących tę tradycję jest Zenon Pytlarz. Z kolei na pomysł szerszego 
jej wypromowania wpadł Janusz Trenda, sołtys wsi Ślęzany, który 
zgłosił projekt do konkursu organizowanego przez Partnerstwo 
Północnej Jury. Przedsięwzięcie ma za zadanie doceniać najlepsze 
lokalne inicjatywy.

kurs dojenia krowy czy pieczenie podpłomyków w oryginalnym 
piecu chlebowym i ognisko. Wszystko będzie można oczywiście 
degustować. Na imprezie nie zabraknie także tradycyjnej lelow-
skiej potrawy, czyli ciulimu – podkreślają organizatorzy.

Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 11.

CO ROKU W CENTRUM WSI STAWIAJĄ POTĘŻNY SŁUP 
Z PŁODAMI ROLNYMI. TA TRADYCJA SIĘGA XVII WIEKU

11 września w gospodarstwie edukacyjnym w Białej Wielkiej od-
będzie się festiwal „Bialczańskie smaki”. To unikatowe wydarze-
nie organizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, spo-
łeczny i  edukacyjny o  wyjątkowej skali i  zasięgu. Każdego roku 
we wrześniu mieszkańcy całej Europy mogą bezpłatnie zwiedzić 
najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokie-
go wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Uczestnicy 
licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę 
zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.

Organizatorzy tych wydarzeń proponują także wiele innych 
atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, pre-
zentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów arty-
stycznych i  rzemieślniczych. Zachęcają do obcowania z  kulturą 
i  zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tra-
dycje i zwyczaje.

Do tych właśnie wartości odnoszą się „Bialczańskie smaki” w Bia-
łej Wielkiej. Ostatni właściciele Białej, na przełomie XVIII i  XIX 
wieku byli pionierami nowych technologii w rolnictwie. Założyli 
gospodarstwo nabiałowe słynące z  bialczańskiego masła śmie-
tankowego. Organizowane warsztaty będą nawiązywać do tej 
tradycji.

- Tematem przewodnim będzie mleko i jego przetwory. Śmietana 
pozyskana z centryfugi, masło ubijane tradycyjnie w maselnicach 
różnego rodzaju, biały ser wyciskany na koziołku. Będzie też kon-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

„BIALCZAŃSKIE SMAKI” W BIAŁEJ WIELKIEJ JUŻ ZA 
NIECAŁE DWA TYGODNIE

CIULIM I CZULENT JUŻ PO RAZ 
OSIEMNASTY, CHOĆ TYM RAZEM 
W SKROMNIEJSZEJ FORMULE
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W  pierwszym naborze Programu Inwestycji Strategicznych 
gmina Miedźno zgłosiła wnioski na trzy inwestycje opiewają-
ce łącznie na ponad 76 mln zł dofinansowania. Program będący 
jedną ze składowych Polskiego Ładu, pakietu zmian, nad które-
go ostatecznym kształtem trwają jeszcze prace w Sejmie.

Do połowy sierpnia jednostki samorządowe miały czas, by prze-
słać do Banku Gospodarstwa Krajowego maksymalnie trzy wnio-
ski do pierwszej, pilotażowej edycji działania. Instytucja ta ma 
bowiem udzielać promes inwestycyjnych na realizację propono-
wanych przedsięwzięć. Budżet zakończonego niedawno naboru 
to 20 mld zł. Samorządy i ich związki złożyły łącznie niemal osiem 
tysięcy wniosków. Z samego województwa śląskiego wpłynęło ich 
pięćset czterdzieści pięć. Z możliwości tej skorzystały także wła-
dze gminy Miedźno.

Wójt Piotr Derejczyk ze wsparciem tych pieniędzy chciał-
by w  pierwszej kolejności rozbudować oczyszczalnię ścieków 
w  Ostrowach nad Okszą. Konsekwencją tego byłaby budowa 
brakujących odcinków kanalizacji na terenie całej gminy. Po jego 
zakończeniu niemal wszystkie gospodarstwa miałyby dostęp do 
sieci sanitarnej. Budowa brakujących odcinków bezpośrednio 
wpłynęłaby na poprawę komfortu egzystencji ponad dwóch ty-
sięcy mieszkańców. Koszty inwestycji miałyby sięgnąć 46 mln zł.

Druga aplikacja przewiduje wsparcie na budowę przeprawy mo-
stowej na Liswarcie, pomiędzy miejscowościami Władysławów 
i Brzózki. Okoliczni mieszkańcy czekają na tę inwestycję już od 
wielu lat. Zresztą prace projektowe nad nią już trwają i są mocno 
zaawansowane. Efektem ma być skomunikowanie gminy Miedźno 
z gminami sąsiadującymi - Popowem i Kłobuckiem, jak również 
z  terenem powiatu pajęczańskiego. Przy okazji poprawiłaby się 
również sieć dróg, jak i komunikacja w miejscowościach Kołacz-
kowice, Miedźno, Wapiennik, Ostrowy nad Okszą, Władysławów 
i  Borowa. Urząd oszacował koszt przedsięwzięcia na prawie 30 
mln zł.

Trzeci, najmniejszy z  projektów, wyceniony na nieco ponad 4,5 
mln zł, ma pomóc w gruntownej modernizacji remiz strażackich 
we Władysławowie i Borowej. Mają tam powstać swoiste centra 
życia kulturalnego i integracyjnego tych miejscowości, z których 
korzystać będą zarówno lokalni druhowie, jak i pozostali miesz-
kańcy. W zamierzeniach budynki mają zostać wykonane w pro-
ekologicznej technologii oraz wykorzystywać odnawialne źródła 
energii. Zyska również ich otoczenie.

- W gminie Miedźno skupiliśmy się na obszarach wsparcia prze-
widujących inwestycje w  infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 
drogową oraz społeczną. W  dwóch pierwszych dofinansowanie 
może sięgnąć 95 proc. wartości inwestycji, a w kolejnym 90 proc. 
– podkreśla wójt Piotr Derejczyk. - To niezwykle ważne, strate-
giczne dla nas inwestycje, z  których dobrodziejstwa skorzysta-
łoby kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Nie tylko naszej gminy, 
ale również sąsiadujących gmin i powiatów. Szacunkowe koszty 
wszystkich zgłoszonych przez nas projektów to ponad 80 mln 
zł. Dofinansowania miałyby więc pokryć ponad 76 mln zł. Jeśli to 
wszystko by się udało zdobyć, to udział gminy, przy takich nakła-
dach, będzie dosłownie symboliczny – komentuje włodarz.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Miejscowy urząd gminy zamierza ogłosić wkrótce konsultacje 
społeczne w  sprawie administracyjnego połączenia Miedźna, 
Izbisk, Kołaczkowic i Wapiennika w jedną miejscowość - Miedź-
no. To efekt szeregu głosów mieszkańców domagających się 
uporządkowania chaosu adresowego na wspomnianym terenie. 
Podjęcie działań w tej sprawie zapowiedział kilka miesięcy temu 
wójt Piotr Derejczyk.

Temat poruszaliśmy na naszych łamach już w maju, po tym, jak 
radna Małgorzata Grzyb zwróciła się do wójta z interpelacją do-
tyczącą kwestii ujednolicenia nazewnictwa i numeracji adresów 
w  Izbiskach i  Miedźnie. Powołując się na sygnały płynące od 
mieszkańców podnosiła, iż niespójność w tym zakresie niesie za 
sobą szereg niepotrzebnych komplikacji, związanych chociażby 
z organizacją pracy sołectwa, a przede wszystkim rodzi problemy 
podczas zdarzeń wymuszających konieczność wezwania służb 
ratunkowych. Dochodzi wówczas do utrudnień w dokładnym zlo-
kalizowaniu posesji. Sołectwo Izbiska nie obejmuje bowiem swo-
im zasięgiem wszystkich domów wzdłuż drogi biegnącej przez tę 
miejscowość. Część z nich posiada adres przy ulicy Częstochow-
skiej w Miedźnie.

Jeszcze większe trudności występują przypadku Kołaczkowic, 
Wapiennika i Miedźna. Dochodzi do sytuacji, kiedy dwie sąsiadu-
jące ze sobą nieruchomości należą do innych sołectw. W Kołacz-
kowicach, które dzielą się na Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice 
Małe, dodatkowo ulice nie posiadają nazw. Przykładowo w ciągu 
jednej ulicy położonej w  Kolonii Wiktorów i  Małych Kołaczko-
wicach są budynki o numerach adresowych do wszystkich tych 
trzech miejscowości. Podobnie sytuacja wygląda w  przypadku 
drogi powiatowej z Miedźna do Mokrej, gdzie, pomimo jednolitej 
zabudowy, budynki posiadają adresy przynależące do Miedźna, 
Wapiennika i Kołaczkowic.

To efekt tego, że granice miejscowości zgodne są z obrębami ist-
niejącymi w ewidencji gruntów i budynków, która powstała ponad 
sześćdziesiąt lat temu, a obecny stan spotęgował intensywny roz-
wój zabudowy. 

Z informacji, jakie płyną z urzędu gminy wynika, iż już z począt-
kiem września mają zostać ogłoszone konsultacje z mieszkańca-
mi. Terminowi temu mają bowiem sprzyjać również planowane 
na najbliższy czas zebrania wiejskie. Jak podnoszą urzędnicy, bę-
dzie zatem okazja, by opracowane rozwiązania przedyskutować 
w gronie bezpośrednio zainteresowanych.

Piotr Biernacki, fot. Adobe Stock
W  jaki sposób miałby się odbyć docelowo cały proces? Władze 
gminy najprostszego i najmniej uciążliwego rozwiązania upatrują 
w scaleniu miejscowości. Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik mia-
łyby zostać administracyjnie połączone z Miedźnem. Co istotne, 
sołectwa miałyby jednak własną podmiotowość.

- Połączenie miejscowości umożliwiłoby wyeliminowanie proble-
mów, a w kolejnym kroku ujednolicenie nazewnictwa ulic i nu-
merację domostw. Zmiany granic miejscowości nie będą miały 
wpływu na granice sołectw, gdyż te określane są w odrębnym po-
stępowaniu. Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik stano-
wią de facto jeden spójny obszar. Stosowna uchwała rady gminy, 
po zasięgnięciu opinii mieszkańców, byłaby po prostu prawnym 
uporządkowaniem istniejącego już stanu – wyjaśnia wójt Piotr 
Derejczyk. - To podobny schemat, jak chociażby w  przypadku 
sołectwa Dębiniec, które cieszy się własną podmiotowością, ale 
leży w granicach administracyjnych miejscowości Miedźno. Pro-
ponowana reforma nie wpłynie także na zmianę obrębów geode-
zyjnych. Numeracja działek geodezyjnych pozostanie bez zmian 
– dodaje.

Jak podkreślają urzędnicy, planowane zmiany w  adresach nie 
wiązałyby się z żadnymi kosztami po stronie mieszkańców. Do-
kumenty, jak dowody osobiste, paszporty czy prawa jazdy i  tak 
nie zawierają  informacji o miejscu zamieszkania. Jeśli natomiast 
chodzi o dowody rejestracyjne, w których dla odmiany takie dane 
się znajdują, to ustawodawca nowelizując kilka lat temu przepisy 
w tym zakresie zwolnił zainteresowanych z konieczności wymia-
ny wspomnianego dokumentu. Równie istotne jest to, że zmiana 
nazwy miejscowości nie wpłynie także na ważność posiadanych 
umów czy aktów notarialnych.

- Aktualizacja danych w  dokumentacji geodezyjnej i  kartogra-
ficznej, księgach wieczystych, rejestrze mieszkańców, gminnej 
ewidencji podatkowej oraz gminnej ewidencji opłat za odbiór od-
padów następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z ty-
tułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów. Również aktualizacja 
danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego oraz urzędzie skarbowym następować będzie 
bez dodatkowych opłat – zaznaczają pracownicy urzędu gminy. 
- Niewielki koszty finansowe mogą ponieść jedynie przedsiębior-
cy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek firmowych bądź 
osobistych, wizytówek czy publikowanych reklam. Natomiast 
koszty zmiany oznaczeń granic miejscowości na drogach obcią-
żać będą zarządcę drogi – dodają.

WE WRZEŚNIU MAJĄ RUSZYĆ
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE 
POŁĄCZENIA MIEJSCOWOŚCI

WŁADZE GMINY ZAMIERZAJĄ 
POZYSKAĆ SIEDEMDZIESIĄT 
SZEŚĆ MILIONÓW ZŁOTYCH
NA TRZY INWESTYCJE
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JEST SZANSA NA WZNOWIENIE PARTNERSKIEJ 
WSPÓŁPRACY Z RUMUŃSKIM TAŠNAD

Miejscowy samorząd, jak każdego roku, przygotował plan ob-
chodów upamiętniających bohaterstwo polskich żołnierzy wal-
czących w pierwszych dniach II wojny światowej podczas Bitwy 
pod Mokrą. Pamięć o Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii uczczo-
na zostanie podczas podniosłych uroczystości, jak i wydarzeń 
o kulturalnym i sportowym charakterze.

Oficjalne uroczystości rozpoczną się 31 sierpnia o godz. 19. Przy 
mogile Wołyńskiej Brygady Kawalerii na cmentarzu w Wapienniku 
zostanie odprawiona msza święta w intencji „Poległych w obronie 
Ojczyzny”. Nabożeństwo zakończy uroczysty Capstrzyk. 1 wrze-
śnia natomiast o godz. 13 pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy pod 
Mokrą obchody otworzy przegląd Kompanii Honorowej i  ode-
branie meldunku od Dowódcy Kompanii Honorowej. Odczytany 
zostanie apel poległych, a pamięć o żołnierzach Wołyńskiej Bry-
gady Kawalerii uczci salwa honorowa. Nie zabraknie także złoże-
nia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem, jak i przemówień 
zaproszonych delegacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie przygotował z kolei wysta-
wę. 31 sierpnia o godz. 15 w Muzeum w Mokrej otwarta zostanie 
ekspozycja poświęcona 7. Pułkowi Ułanów Lubelskich i gen. Julia-
nowi Filipowiczowi.

- „7 Pułk Ułanów Lubelskich w  obiektywie” to tytuł wyjątkowej 
wystawy poświęconej działalności gen. Juliana Filipowicza, któ-
rego losy skrzyżowały się z historią naszej gminy w tragicznym 
wrześniu 1939 roku. Zapraszamy w przeddzień rocznicy wybuchu 
II wojny światowej do Muzeum w Mokrej na obejrzenie wystawy 
złożonej z kilkudziesięciu zdjęć, połączonej z prelekcjami history-
ków. Niech pamięć o lokalnej historii będzie wyrazem patriotycz-
nej postawy i wpisze się w pamięć o historii narodu – podkreśla 
Justyna Pośpiech, dyrektor GOK-u.

Podsumowanie wszystkich wydarzeń nastąpi 5 września. Odbę-
dzie się już trzecia edycja Biegu Pamięci Bitwy pod Mokrą. Start 
głównego na dystansie dziesięciu kilometrów zaplanowany zo-
stał na godz. 10 sprzed szkoły w Mokrej. Sportowcy do pokonania 
będą mieli dwie pętle o długości pięciu kilometrów. Najmłodsi ry-
walizować będą na dystansach dwustu, czterystu i ośmiuset me-
trów. Ich rozpoczęcie przewidziano na godz. 11.45.

-W gminie Miedźno szczególną cześć i honor oddajemy żołnie-
rzom Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Oddział ten, jako jeden z nie-
licznych podczas wojny obronnej 1939 roku, odniósł zwycięstwo 
nad zmotoryzowanymi i  pancernymi siłami niemieckimi na po-
lach miejscowości Mokra. Główną osią rocznicowych wydarzeń 
będzie tradycyjne spotkanie pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy 
pod Mokrą. Tegoroczne obchody honorowym patronatem objęło 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - pod-
kreśla Daria Piątek, rzeczniczka urzędu gminy.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

82. ROCZNICA BITWY 
POD MOKRĄ

Względna stabilizacja sytuacji epidemicznej zaczęła sprzyjać 
wznawianiu międzynarodowych kontaktów samorządowych. 
W  połowie sierpnia na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin Re-
gionu Południowo-Zachodniego Mazowsza oraz Śląskiego 
Związku Gmin i  Powiatów wójt Piotr Derejczyk odwiedził ru-
muńskie Tašnad.

Przedstawiciele polskich samorządów już od kilku lat prowadzą 
rozmowy o zawiązaniu partnerstwa z gminami krajów z Europy 
Środkowej. To między innymi w Miedźnie w 2019 roku podpisa-
no Deklarację Współpracy Samorządów i Organizacji Pozarządo-
wych Krajów Środkowej Europy, która była zwieńczeniem i pod-
sumowaniem 23. Międzynarodowej Konferencji „Regionalizm 
wobec integracji europejskiej”. Wtedy, obok krajowych, wzięło 
w  niej udział kilkanaście delegacji ze Słowenii, Mołdawii, Serbii 
i Rumunii, w tym właśnie z Tašnad. Dodatkową okazją do rewizyty 
stał się Tašnad Festiwal, najważniejsze w roku dla lokalnej spo-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno
łeczności wydarzenie kulturalne związane z  odchodami święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

- Tašnad to potencjalne miasto partnerskie gminy Miedźno. Sy-
tuacja pandemiczna i zmiana władzy w rumuńskim samorządzie 
na chwilę wyhamowały trwające od kilku lat rozmowy. Obecnie 
jest szansa, że dwustronne kontakty zostaną ponownie zakty-
wizowane. Temat ten był podnoszony przez wójta Piotra Derej-
czyka podczas wielu dyskusji w gronie zagranicznych partnerów 
- informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu. - Nawiązanie 
relacji z odpowiednikami z innych krajów ukierunkowane jest na 
wymianę kulturalną, gospodarczą i  informacyjną. Wpływa to na 
tworzenie pozytywnego wizerunku naszego samorządu i  jego 
promocję w międzynarodowej przestrzeni publicznej – dodaje. 

Jak do tej pory gmina Miedźno posiada jedną oficjalnie podpisaną 
umowę partnerską. To ukraińska gmina Piaskówka, z którą miej-
scowe władze intensywnie współpracują już od 2018 roku. W pla-
nach jest jeszcze nawiązanie podobnych stosunków z  walijskim 
miastem Newport.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Mokrej czekają kolejne prace 
remontowe. Do trwającej obecnie termomodernizacji obiektu 
władze gminy chcą dorzucić jeszcze przebudowę ciągów komu-
nikacyjnych czy budowę windy dla niepełnosprawnych. Prze-
targ ogłoszono w połowie sierpnia.

Realizowane obecnie prace remontowe w  szkole w  Mokrej są 
efektem pozyskania przeszło 2,3 mln zł z  funduszy unijnych na 
projekt poprawy efektywności energetycznej budynków publicz-
nych na terenie gmin Miedźno i Przystajń. Zadanie obejmowało 
termomodernizacje dwóch remizo-świetlic – w  Podłężu Szla-
checkim oraz miejscowości Ługi-Radły – na obszarze partner-
skiego samorządu oraz właśnie rodzimej placówki oświatowej.

- Zakres prowadzonej termomodernizacji obejmuje przede 
wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i  podda-
sza czy wymianę stolarki okiennej. Pojawi się nowa instalacja 
grzewcza oraz ekologiczny kocioł centralnego ogrzewania. Bu-
dynek będzie opalany peletem – informuje Daria Piątek, rzecznik 
prasowy urzędu gminy. - Ponadto zamontowane zostaną panele 
fotowoltaiczne, zakupiony będzie agregat prądotwórczy, by za-
bezpieczyć budynek przed brakiem elektryczności, jak również 
wymienione zostaną na energooszczędne oprawy oświetleniowe, 
co ma zminimalizować jeszcze bardziej pobór prądu i  obniżyć 
skalę emisyjności budynku. Dużą część już udało się wykonać – 
dodaje.

Wskazany wyżej zakres robót ma kosztować około 2 mln zł. Jed-
nakże to nie wszystko, gdyż urząd zdecydował się dorzucić ko-
lejne kilkaset tysięcy złotych, by oddać mieszkańcom budynek 
w naprawdę wysokim standardzie.

- W trakcie prowadzonych prac powstała konieczność wykona-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

nia dodatkowych prac budowlanych, wynikających z  potrzeby 
dostosowania istniejących rozwiązań do obecnie obowiązujących 
norm przewidzianych dla budynków oświatowych. Chodzi przede 
wszystkim o wykonanie nowych wejść i drzwi zewnętrznych do 
budynku i nowych schodów, by dojścia były kompatybilne z tymi 
wejściami. Do tego przebudowane zostaną zewnętrzne ciągi 
komunikacyjne. Nowe chodniki zapewnią komfort poruszania 
się. Wszystkie wejścia zewnętrzne zostaną zadaszone daszkami 
szklanymi z bezpiecznego szkła hartowanego – podkreśla rzecz-
nik urzędu.

Jak się jednak okazuje to jeszcze nie wszystko. W przetargu prze-
widziano również budowę szybu i  montaż windy dla osób nie-
pełnosprawnych. Rozwiązanie takie ma zapewnić dostępność 
zarówno do szkoły, jak i oddziału przedszkolnego.

- Chcemy, by prowadzone na terenie obiektu prace były kom-
pleksowe. Tak, by w  najbliższej przyszłości szkoła nie stała się 
ponownie placem budowy. Stąd podjęta została decyzja o dosto-
sowaniu placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umożliwi 
to budowa szybu windowego oraz montaż zewnętrznego dźwi-
gu, który da możliwość komunikacji z poziomu gruntu na parter 
i piętro – zaznacza urzędniczka.

WIĘKSZY ZAKRES REMONTU SZKOŁY W MOKREJ
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KONKURSY, DMUCHAŃCE, KONCERTY I DYSKOTEKA.KONKURSY, DMUCHAŃCE, KONCERTY I DYSKOTEKA.
SPORO ATRAKCJI NA TEGOROCZNYM „ŚWIĘCIE JABŁKA”SPORO ATRAKCJI NA TEGOROCZNYM „ŚWIĘCIE JABŁKA”

Program najnowszej, długo wyczekiwanej edycji „Święta Jabłka”, 
dał uczestnikom wiele powodów do tego, by 14 sierpnia pojawić 
się na mstowskich błoniach. Sceniczne występy zaproszonych 
muzyków przyciągnęły tłumy zarówno mieszkańców gminy, jak 
i osób przybyłych z innych części regionu. 

Impreza rozpoczęła się od różnej maści konkursów o  typowo 
sprawnościowym charakterze. W  centrum zabawy oczywiście 
znajdowało się jabłko. Uczestnicy mieli za zadanie między innymi 
je strącać, rzucać nimi do kosza lub spychać kręgle. 

Wśród scenicznych atrakcji w pierwszym rzucie nie zabrakło lo-
kalnych akcentów. Podobnie, jak i przy innych gminnych wyda-
rzeniach prym wiodły „Mstowianki”. Folklor polskich gór i  tere-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Mieszkańcy Cegielni mają już gdzie organizować spotkania. 
W ramach funduszu sołeckiego zamontowana i wykończona zo-
stała drewniana altana.

Jak informują gminni urzędnicy, do tej pory w Cegielni nie było 
miejsca, w którym zamieszkujący tę miejscowość mogliby prze-
prowadzać zebrania sołeckie czy inne niezbędne spotkania. 

- Zebrania wiejskie odbywały się często w domach poszczegól-
nych sołtysów, ewentualnie w  sali sesyjnej urzędu gminy - wy-
jaśniają. 

Ta niedogodność została w  końcu zażegnana. Z  pieniędzy po-
chodzących z  funduszu sołeckiego sfinansowano wybudowanie 
liczącej 35 m² altany. Obiekt, który do podłoża przytwierdzono 
betonowymi bloczkami, ma zabudowane ściany i  dach pokryty 
bitumicznym gontem.

Dodatkowo, w ramach prac wykończeniowych zarówno dach od 
wewnętrznej strony, jak i ściany docieplone zostały wełną mine-
ralną. W środku położono instalację elektryczną oraz drewnianą 
boazerię. 

- Zakres prac objął także montaż stolarki okiennej w postaci czte-
rech okien PCV oraz metalowych docieplonych drzwi. Ponadto 
nad drzwiami wejściowymi wykonano zadaszenie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

nów żywiecczyzny zaprezentował z  kolei Zespół Pieśni i  Tańca 
„Ziemia Rajczańska”. 

- Grupa dwudziestu ośmiu osób wytańczyła i wyśpiewała pięk-
ne ludowe tradycje. Zespół na scenie podzielił się na muzyków, 
tancerzy i wokalistów. Przez blisko godzinę rozbrzmiewały góral-
skie przyśpiewki, wirowały kolorowe kiecki i warkocze. Widowi-
sko było arcyciekawe - relacjonuje Krzysztof Drynda z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mstowie.

Później sceną zawładnął Czadoman. To Paweł Dudek, wokali-
sta, który odniósł spory sukces w programie „Twoja twarz brzmi 
znajomo”. Artysta, który w telewizyjnym show zaskoczył jurorów 
swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami wokalnymi, nie zawiódł 

i na mstowskiej scenie. 

Po jego występie, tuż przed koncertem gwiazdy wieczoru, zebra-
ni mieli możliwość prześledzić na telebimie aktywność artystycz-
ną GOK-u  z  przestrzeni ostatnich miesięcy. Finał wydarzenia 
uświetnił swoim występem zespół Kombi. 

- Zespół zaprezentował dorobek muzyczny i opowiedział o swojej 
historii. Była to niebanalna podróż w czasie, dla wielu oglądają-
cych wręcz sentymentalna - podkreśla Drynda. 

Po koncercie, dla najbardziej wytrwałych uczestników organiza-
torzy „Święta Jabłka” przewidzieli dyskotekę do późnych godzin 
nocnych.

ALTANA W CEGIELNI. LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ ZYSKAŁA WŁAŚNIE WYCZEKANE MIEJSCE
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Wydarzenie, które zdaje się wypełniać lukę w powiecie po tym, 
jak władze Blachowni zrezygnowały z  organizacji podobnych 
zawodów u  siebie, spotkało się z  bardzo dobrym przyjęciem. 
Impreza miała miejsce na terenie kopalni piasku w  Zawadzie 
oraz w jej najbliższej okolicy. Z kolei trasy rowerowe przebiega-
ły przez gminy Mstów i Kłomnice.

Pod koniec lipca odbyła się impreza sportowa „Mstów Triathlon”. 
Choć triathlon to trudna i wymagająca dyscyplina, która składa 
się z pływania, jazdy na rowerze i biegania, to na brak zaintereso-
wania sportowców organizatorzy nie mogli narzekać. 

- W sumie do Mstowa przyjechało ponad trzy setki zawodniczek 
i  zawodników z  całej Polski, aczkolwiek startowali również za-
wodnicy z zagranicy - informują pracownicy urzędu gminy.

Na biorących udział w zawodach czekały dwie triathlonowe kon-
kurencje. Pierwsza obejmowała pływanie na dystansie 475 me-
trów, jazdę na rowerze liczącą 22,5 kilometra oraz przebiegnięcie 
5,25 kilometra. Natomiast druga to dwa razy dłuższe trasy do po-
konania - przepłynięcie 950 metrów, jazda na rowerze przez 45 
kilometrów i bieganie na odcinku 10,55 kilometra.

- Zawody dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń, a jak 
bardzo męczący jest start w takich zawodach było widać po za-
wodnikach, którzy wbiegali na metę - relacjonują mstowscy 
urzędnicy. 

Każdy z uczestników po jej przekroczeniu otrzymał pamiątkowy 
medal. Dekoracja zwycięzców odbyła się na Rynku w  Mstowie, 
gdzie statuetki oraz nagrody wręczali organizatorzy zawodów 
Kajetan Leszczyński i  Jakub Goliniewski oraz Małgorzata Gra-
bowska, wicewójt Mstowa.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

KONTYNUACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM SKWERU W ZAWADZIE

Gmina realizuje kolejne etapy działań mających doprowadzić do 
poprawy estetyki i  funkcjonalności bezpośredniego otoczenia 
terenów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym w Zawadzie.

Zaczęło się od wykonania nowej nakładki bitumicznej wzdłuż ulic 
Stawowej i Sadowej w 2017 roku. W kolejnym sezonie, w ramach 
środków pochodzących z  funduszu sołeckiego, udało się dopo-
sażyć plac zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej. Pojawił się 
podwójny surfer, twister i  jeździec konny, a  rok później „tyrol-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

RE
KL

AM
A TRIATHLON W MSTOWIE. 

PIERWSZA EDYCJA
ZGROMADZIŁA PONAD 
TRZYSTU ZAWODNIKÓW

ka” oraz ogrodzenie dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci. 
Z kolei w ubiegłym roku gruntownie wyczyszczono i częściowo 
ogrodzono tamtejszy zbiornik wodny. Usunięto zalegający na dnie 
osad, wyprofilowano skarpy i uszczelniono jaz odpływowy. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku kontynuowano 
prace w tym rejonie. Zakres robót objął dokończenie ogrodzenia 
od strony ulic Głównej i  Sadowej wraz z  dwiema furtkami oraz 
słupkami. Ponadto przeprowadzone zostały prace porządkowe 
w  postaci frezowania korzeni, dowiezienie i  wyrównanie ziemi 
oraz wykonania nasadzenia drzew.
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PODZIĘKOWALI ZA ZBIORY. BYŁA MSZA, KOROWÓD
I ZAGRAŁA ROCKOWA KAPELA

WAKACYJNY WYJAZD POD
PATRONATEM WÓJTA

SZEFOWA GMINNYCH EMERYTÓW 
UHONOROWANA ZA TRZY DEKADY 
DZIAŁANOŚCI

RODACY Z LITWY PONOWNIE
ODWIEDZILI PARTNERSKĄ GMINĘ

PIĄTE URODZINY STOWARZYSZENIA

Tegoroczne Święto Chleba w  gminie tym razem fetowano 
w miejscowości Mazury.

To jeden z najważniejszych dni w roku dla rolnika, a rodowód tej 
długowiecznej tradycji sięga jeszcze średniowiecza. W tym roku 
samorząd świętował 21 sierpnia. Całość wydarzenia zaczęła się od 
przemarszu barwnego korowodu. Zgromadzonym przygrywała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Poczesna, panie z kół gospo-
dyń wiejskich niosły wieńce dożynkowe, a działacze lokalnych or-
ganizacji pozarządowych dzierżyli poczty sztandarowe. W gronie 
zaproszonych gości można było wypatrzeć parlamentarzystów 
oraz samorządowców różnych szczebli. Przybyła także litewska 
delegacja z partnerskiej gminy Jaszuny. Jak zwykle nie zabrakło 
nabożeństwa polowego, które celebrował ks. Marek Włoch, pro-
boszcz parafii w Nieradzie. 

– Dożynki mają nam wszystkim przypominać, że to dzięki ciężkiej 
pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb. Ży-

Ponad sześćdziesięcioosobowe grono młodych mieszkańców 
z terenu gminy przebywało na obozie sportowo-rekreacyjnym 
w Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim.

W  programie obozu przewidziano między innymi szereg zajęć 
i  zawodów o  typowo sportowym charakterze. Młodzież miała 
okazję pograć w badmintona, piłkę nożną oraz siatkówkę. Powo-
dów do narzekań nie mieli również miłośnicy biegania, wycieczek 
pieszych czy zwykłego plażowania.

Pobyt uprzyjemniały im też gry i zabawy świetlicowe, warsztaty 
taneczne i plastyczne. Nie zabrakło również profilaktycznych po-
gadanek związanych z kwestiami bezpieczeństwa oraz kultural-
nego zachowania w różnych sytuacjach i miejscach. 

W  trakcie tego wyjazdu młodzież odwiedziła papugarnię, mu-
zeum bursztynu i latarnię morską w okolicznych miejscowościach 
Jarosławca.

Prezes Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poczesnej zo-
stała doceniona za trzydzieści lat swojej pracy społecznej.

Regina Krzyczmonik w działalność na rzecz mieszkańców gminy 
angażuje się odkąd ci sięgają pamięcią. Jej praca właśnie została 
doceniona przez zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Podczas niedawnego posiedzenia jego władz, Krzyczmonik 
odebrała dyplom za wybitne zasługi dla Związku. Ponadto krajo-
we struktury wspomnianej organizacji nadały jej honorowe człon-
kostwo.

- Składam serdeczne podziękowanie za wieloletnią, nacechowaną 
wielkim społecznym zaangażowaniem działalność. Życzę dalszej 
wytrwałości i wspaniałych osiągnięć w pracy na rzecz emerytów, 
rencistów i  inwalidów w naszej gminie - nie omieszkał również 
pospieszyć z gratulacjami wójt Krzysztof Ujma.

Przez trzy dni w gminie gościła delegacja samorządowców z za-
przyjaźnionej litewskiej gminy Jaszuny.

Krajanie zza wschodniej granicy pojawili się w Poczesnej, gdzie po 
raz kolejny wzięli udział w Gminnych Dożynkach. Przed wyjazdem 
odwiedzili również miejscowy urząd, gdzie wspólnie z przewod-
niczącą rady gminy Iwoną Chołą i pracownikami administracyj-
nymi poruszyli szereg tematów związanych z  funkcjonowaniem 
obydwu samorządów.

W ostatnią sobotę lipca Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju 
Sołectwa Zawodzie” obchodziło swoje piąte urodziny. W obec-
ności samorządowców i  lokalnej społeczności jego członkowie 
podsumowali dotychczasową aktywność. 

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie” dzia-
łalność rozpoczęło w lipcu 2016 roku. Powołane zostało z inicja-
tywy szesnastu osób, które podczas zebrania założycielskiego 
wyłoniły ze swego grona zarząd z ówczesną prezes Barbarą Łu-
kasiewicz na czele.

Dziś stowarzyszeniu szefuje Eulalia Błaszak, a  zaangażowanie 
członków organizacji zaowocowało między innymi powstaniem 
Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie. Ma ono za 
zadanie aktywizować miejscową społeczność i podejmować dzia-
łania integrujące mieszkańców Zawodzia.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Monika Wójcik

AWANSE W RODZIMEJ OŚWIACIE

Pod koniec ubiegłego tygodnia w  sali sesyjnej urzędu gminy 
miało miejsce wręczenie dokumentów potwierdzających nada-
nie awansów na nauczyciela mianowanego oraz wręczenie ak-
tów powierzenia stanowisk dyrektorskich. 

Egzamin na nauczyciela mianowanego został przeprowadzony 
jeszcze w  lipcu. Wówczas przed komisją egzaminacyjną stanęło 
pięć nauczycielek ze szkół z terenu gminy. Wszystkie bez proble-
mu zaliczyły egzamin.

Natomiast 26 sierpnia panie złożyły stosowne ślubowanie, by 
chwilę później z rąk wójta Krzysztofa Ujmy otrzymać akty nada-
nia stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Trafiły one do Olgi 
Jadczyk ze szkoły w Nieradzie, Anny Soboty z placówki w Hucie 
Starej B, Agnieszki Piątkowskiej i Joanny Konieckiej, które na co 
dzień uczą w szkole w Słowiku oraz Mileny Gagla, nauczycielki ze 
szkoły we Wrzosowej. Podczas spotkania miało też miejsce wrę-
czenie aktów powierzenia stanowiska dyrektora. Przez najbliższe 
trzy lata swoją misję w zarządzaniu podstawówką we Wrzosowej 
kontynuować będzie Justyna Wilk. Z kolei Małgorzata Nowak po-
kieruje przedszkolem w  tej miejscowości, a  Marzanna Banasiak 
analogiczną placówką w Hucie Starej B.

Monika Wójcik
PIKNIK W ZAWODZIU
Obfitujące w szereg atrakcji rodzinne spotkanie, które odbyło 
się 1 sierpnia miało za zadanie popularyzację aktywnych form 
wypoczynku wolnych od uzależnień. 

Głównym organizatorem wydarzenia była społeczność Zawodzia 
na czele z Anną Rak, sołtys Zawodzia i Kolonii Borek, a zarazem 
szefową tamtejszego koła gospodyń wiejskich oraz Eulalią Bła-
szak, prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa 
Zawodzie”.

Najmłodsi mieszkańcy mieli możliwość częstowania się watą cu-
krową czy korzystania z zabawy na dmuchańcach. Od organizato-
rów otrzymali również kredki, bloki rysunkowe oraz plecaki. Star-
si natomiast zyskali okazję, by porozmawiać przy kawie i ciastku. 

- Celem zorganizowanego w  Zawodziu przedsięwzięcia było 
wskazanie właściwych wzorców zachowań, jak również popu-
laryzowanie aktywnych form wypoczynku oraz zorganizowania 
wolnego czasu w ramach profilaktyki od uzależnień - informują 
inicjatorzy spotkania.

Monika Wójcik

Monika Wójcik

czę wam, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło nam chleba. 
Tego najważniejszego symbolu dożynek - mówił do zebranych 
wójt Krzysztof Ujma. 

Jak podkreślał włodarz, urząd gminy stara się, aby każdego roku 
dożynki organizowane były w innym sołectwie. 

- Bo każde ma coś do zaproponowania, każde ma się czym po-
chwalić i  każde jest jednakowo ważne.  Dożynki to doskonała 
okazja, aby połączyć tradycję z teraźniejszością. To symboliczny 
dzień wyrażenia szacunku do pokarmu oraz pracy rolnika, a także 
ziemi, która jest matką nas wszystkich - dodawał samorządowiec. 

Po mszy na uczestników czekała prezentacja wieńców dożynko-
wych i degustacja potraw przygotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich. O  oprawę artystyczną zadbali natomiast uczniowie 
z  podstawówki w  Nieradzie pod czujnym okiem instruktorów 
Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. 
Swój popis dały także panie z KGW, a mini recital wykonała Na-
talia Froch. Na zakończenie wystąpiła rockowa formacja Clodie, 
a także zespół Mr Big i Przyjaciele.

NIE ŻYJE JANUSZ BENDKOWSKI. MIAŁ 73 LATA
5 sierpnia po długiej walce z ciężką chorobą zmarł Janusz Bend-
kowski, znany społecznik z Nowej Wsi. Pozostawił żonę, córkę, 
syna i dwie wnuczki.

Ze swoją miejscowością związany był od urodzenia. Przez blisko 

Monika Wójcik pięćdziesiąt lat wspólnie ze swoją małżonką prowadził czterdzie-
stohektarowe gospodarstwo rolne. Uprawiał zboża, był również 
hodowcą byków. Lubił podkreślać, że rolnictwo to nie tylko jego 
zawód, ale i pasja. 

Janusz Bendkowski był również znanym społecznikiem, aktywnie 
angażującym się w życie gminy.
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TEGOROCZNE DOŻYNKI TYM RAZEM 
W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE 
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

NOWE OŚWIETLENIE LED’OWE NOWE OŚWIETLENIE LED’OWE 
NA BOISKU W „BRZÓZKACH”NA BOISKU W „BRZÓZKACH”

Dożynki Gminne, które miejscowy samorząd zaplanował na 5 
września, odbędą się na terenie niedawno co oddanego do użyt-
ku kompleksu rekreacyjnego „Brzózki”. Jak obiecują gminni 
urzędnicy, wydarzenie i tym razem ma obfitować w szereg licz-
nych atrakcji. 

Świeżo zagospodarowana przestrzeń to idealne miejsce w gminie 
do organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń plenerowych. Poło-
żony w malowniczej okolicy kompleks po modernizacji zyskał pla-
żę, boiska po piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci, a także altany 
i stanowiska do grillowania.

Jak informuje urząd gminy, dożynkowe uroczystości rozpoczną 
się o godz. 15 od nabożeństwa polowego. Zaraz po mszy zaplano-
wano otwarcie wydarzenia, w ramach którego władze gminy po-
witają delegacje i zaproszonych gości. W programie przewidziano 
składanie przez delegacje sołectw wieńców dożynkowych, oko-
licznościowe przemówienia i występy zespołów ludowych.

Z  kolei o  godz. 19 wystartuje koncert zespołu artystyczno-mu-
zycznego „Zbóje”, a chwilę po nim odbędzie się zabawa dożynko-
wa. W międzyczasie wręczone zostaną też nagrody w konkursach 
gminnych oraz będzie można wziąć udział w turnieju sołectw.

Tradycyjnie nie zabraknie stoisk gastronomicznych, licznych 
atrakcji dla dzieci, loterii fantowej, jak i również wystawy plonów 
oraz wyrobów piekarniczych czy ludowego rękodzieła. W  tym 
roku, przy okazji dożynek, urzędnicy zamierzają przeprowadzić 
ponadto konsultacje społeczne dotyczące studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

- W związku z tym zapraszamy mieszkańców do udziału w dysku-
sji. Będzie można nie tylko formułować swoje uwagi oraz zadawać 
pytania przedstawicielom władz samorządowych i projektantowi, 
ale i także wziąć udział w loterii. Chętni będą się mogli również 
zaszczepić przeciwko Covid-19 - mówi Anna Kowalska-Fert, za-
stępca wójta.

Monika Wójcik

Teren rekreacyjno-sportowy „Brzózki” zyskał oświetlenie 
led’owe. Inwestycję wsparły środki pochodzące z  budżetu sa-
morządu województwa. Radości z faktu realizacji inwestycji nie 
ukrywają władze KS Piast Przyrów.

Wzorem lat ubiegłych wójt Robert Nowak złożył wnioski do zor-
ganizowanego przez urząd marszałkowski konkursu „Inicjatywa 
Sołecka”. Gmina starała się w nim o wsparcie zadań w dwóch so-
łectwach – Przyrowie i Sygontce. Ostatecznie komisja wybrała do 
dofinansowania jeden projekt. 

Chodzi o budowę oświetlenia ledowego na terenie rekreacyjno-
-sportowym „Brzózki” w Przyrowie.
Kwota przyznanych środków sięgnie 24,5 tys. zł. Sama inwestycja 
to wydatek około 56 tys. zł. Włodarz stosowną umowę przyzna-
jącą dofinansowanie podpisał z  przedstawicielami władz woje-
wództwa 22 lipca w Janowie.

W  ramach tej inwestycji na boisku piłkarskim, z  którego na co 
dzień korzysta Klub Sportowy Piast Przyrów, stanęło sześć słu-
pów oświetleniowych, które oświetlają arenę dwunastoma lam-
pami led’owymi. 

- Mamy to! Bardzo dziękujemy włodarzom naszej gminy za wyj-
ście naprzeciw naszym potrzebom i okazane wsparcie. Tak trzy-
mać! - komentują i cieszą się przedstawiciele KS Piast Przyrów na 
profilu facebook’owym klubu. - Oświetlenie jest niezwykle waż-
nym elementem boiska, ponieważ pozwoli nam na prowadzenie 
treningów oraz rozgrywanie meczy sparingowych wieczorem, 
zwłaszcza wczesną wiosną czy późną jesienią, kiedy wcześnie 
robi się ciemno – dodają.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów
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KONSULTACJE SPOŁECZNE
Gmina Przyrów realizuje projekt pn.

„Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

W  związku z  powyższym zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w  konsultacjach społecznych- dyskusji, do 
stoiska podczas Dożynek Gminnych w Przyrowie dotyczących zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Przyrów.

Podczas spotkania mieszkańcy mogą formułować swoje uwagi oraz zadawać pytania przedstawicielom władz samo-
rządowym i projektantowi. Spotkanie zostanie zakończone loterią nagród!

Zrealizowano w ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju .
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ZAINWESTOWALI PRAWIE SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW W NOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

Choć nowa oczyszczalnia ścieków w  Karolinie działa już fak-
tycznie od kilku miesięcy, to dopiero 4 sierpnia władze gminy 
Rędziny zdecydowały się na oficjalne otwarcie tej największej 
w ostatnim czasie gminnej inwestycji. Realizowane od niemal 
trzech lat zadanie pochłonęło prawie 17 mln zł.

Pieniądze na tak duże przedsięwzięcie pochodziły głównie z po-
życzki zaciągniętej w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To bardzo korzystne 
rozwiązanie dla samorządów. Wsparcie takie jest w dużej części 
umarzane po osiągnięciu określonych w  umowie wskaźników 
ekologicznych. Ponadto pozyskano dodatkowe 2,5 mln zł z fun-
duszów unijnych.

Nowa mechaniczno-biologiczna instalacja dysponuje przepusto-
wością sięgającą 2000 m³ na dobę. To prawie siedmiokrotnie 
więcej niż jej poprzedniczka. Starą trzeba było zastąpić, gdyż 
nie wytrzymywała już naporu ścieków z ciągle rozbudowywanej 
sieci sanitarnej na terenie gminy Rędziny. W minionych sześciu 
latach udało się jej wykonać bowiem ponad trzynaście kilome-
trów. Obecna oczyszczalnia ma więc docelowo obsłużyć potrzeby 
wszystkich miejscowości i pozwolić spokojnie planować budowę 
kolejnych odcinków kanalizacji.

A zamiary z tym związane są daleko idące. Obecnie finalizowany 
jest projekt budowy ponad trzech kilometrów sieci w Rudnikach 
i  Kościelcu. Jeśli chodzi o  Kościelec powstanie ona na ulicach 
Żabiej, Krótkiej, Ogrodowej i Wiatrakowej. W przypadku Rudnik 
– na ulicy Ogrodowej, Szkolnej i Pocztowej, jak również zaplano-
wano wykonanie drugiego przejścia pod linią kolejową. W kolejce 
czekają następne inwestycje tego typu w Rędzinach, na ulicy Ko-
ściuszki, jak i w Koninie.

Na zorganizowanej na początku sierpnia uroczystości nie zabra-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Rędziny

kło zarówno przedstawicieli miejscowego samorządu, jak i  po-
wiatowego. Obecni byli także częstochowscy parlamentarzyści. 
Przybyli sołtysi i licznie mieszkańcy gminy. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach repre-
zentował natomiast Krystian Smuda, kierownik Zespołu Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi.
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ŚLĄSKIE NA CZELE. PONAD CZTERDZIEŚCI 
SIEDEM TYSIĘCY WNIOSKÓW

GMINY MAJĄ CZAS DO POŁOWY WRZEŚNIA

KOLEJNA PULA PIENIĘDZY 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
NA FOTOWOLTAIKĘ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
opublikował dane dotyczące realizacji programu „Czyste Powie-
trze”. Jak się okazuje, największe zainteresowanie dotacjami na 
wymianę „kopciuchów” czy inwestycje termomodernizacyjne 
jest w województwie śląskim.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach do 20 sierpnia wpłynęło aż czterdzieści 
siedem tysięcy wniosków na łączną kwotę 657,17 mln zł. Dało to 
tym samym pierwsze miejsce w kraju. Do tej pory beneficjentom 

Piotr Biernacki, fot. NFOŚiGW wypłacono już prawie 175 mln zł. 

Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie, w któ-
rym złożono niecałe trzydzieści trzy tysiące wniosków na łącz-
ną kwotę sięgającą blisko 653 mln zł. Najniższy szczebel podium 
przypadł dla województwa mazowieckiego. Do tamtejszego fun-
duszu wpłynęło niemalże trzydzieści dwa tysiące dokumentów, 
które przewidują dofinansowania na sumę 534 mln zł.

W skali całego kraju udało się właśnie osiągnąć próg trzysta tysię-
cy złożonych aplikacji. Opiewają one na niemal 5,2 mld zł. Z kolei 
wypłacone środki sięgnęły już prawie 1,9 mld zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
po raz ostatni umożliwia przystąpienie gmin do realizacji pro-
gramu „Czyste Powietrze. Na pisemne zgłoszenie chęci współ-
pracy samorządy mają czas do 15 września. By mogły skorzystać 
z  przygotowanych dla nich finansowych zachęt, z  zawarciem 
porozumienia lub podpisaniem stosownego aneksu trzeba zdą-
żyć przed końcem września.

Do tej pory prawie dwa tysiące gmin przystąpiło do programu 
„Czyste Powietrze”, decydując się między innymi na utworzenie 
i  prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych. W  skali 
całego województwa śląskiego usługi takie świadczyło do nie-
dawna około siedemdziesięciu jednostek administracyjnych. Po 
wprowadzeniu z początkiem roku pakietu zachęt finansowych na 
utworzenie punktu i jego promocję na swoim terenie na taki krok 
zdecydowało się kolejnych kilkadziesiąt gmin. Efekt? Spośród stu 
sześćdziesięciu siedmiu gmin w  województwie śląskim pomoc 
swoim mieszkańcom oferuje już ich około stu czterdziestu.

Jednakże NFOŚiGW oraz jego wojewódzkie przedstawicielstwa 
chcą, by punkty działały docelowo w każdej gminie w kraju. Stąd 
dodatkowy termin na przystąpienie i  podpisanie porozumienia 
z instytucjami. Obowiązuje pisemna forma zgłoszenia przez gmi-
ny do właściwych terytorialnie wojewódzkich funduszy ochrony 

Piotr Biernacki, fot. Freepik

środowiska i  gospodarki wodnej. Na samorządy czeka w  sumie 
ponad 100 mln zł na działania dotyczące programu „Czyste Po-
wietrze”.

- Nowe bonusy dla gmin składają się z  trzech komponentów. 
System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżą-
ce funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla 
mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek 
o  dofinansowanie z  terenu gminy (150 zł przy podwyższonym 
poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym) oraz do 16 
mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się naj-

1 września Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach uruchomi przyjmowanie wniosków 
w kolejnej edycji programu dedykowanego mikro, małym i śred-
nim przedsiębiorcom, którzy noszą się z zamiarem zainwesto-
wania w fotowoltaikę.

Firmy z województwa śląskiego mogą się ubiegać o dofinansowa-
nie na budowę instalacji o mocy do 50 kW. Dla zainteresowanych 
Fundusz przeznaczy 5 mln zł. 4,5 mln zł w formie niskooprocen-
towanych pożyczek, a kolejne 500 tys. zł będą stanowiły dotacje. 
Nabór potrwa tylko przez miesiąc lub do wyczerpania alokacji 
środków.

Przyznane dofinansowanie będzie mogło pokryć całość kosztów 
planowanej inwestycji, z  tym że nieumarzalna pożyczka jego 90 
proc., a sama dotacja – do 10 proc. udzielonego dofinansowania.

– Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w  for-
mie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki 
w ramach niniejszego programu – zaznacza instytucja.

Dotychczasowe edycje programu „50 kW na start” cieszyły się 
dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Potwierdził to ubie-
głoroczny pilotaż. W 2020 roku firmy sektora MŚP złożyły dwa-
dzieścia sześć wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 
3,5 mln zł. Obecny nabór jest już drugim w  tym roku. Podczas 
wiosennej akcji do dyspozycji było 10 mln zł.

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

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

większą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków 
w programie „Czyste Powietrze”. W ramach zachęt koszty kwali-
fikowane są od 1 kwietnia 2021 roku – podkreśla w komunikacie 
NFOŚiGW.

Jak zaznaczono, dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się 
do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych 
gmin oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych „kop-
ciuchów”, a  tym samym liczby składanych wniosków o dofinan-
sowanie w ramach „Czystego Powietrza”, co ma wpłynąć także na 
przyspieszenie tempa realizacji rządowego programu.
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NIE OTRZYMAŁEŚ JESZCZE DOTACJI W PROGRAMIE „MÓJ PRĄD”? 
PROFILAKTYCZNIE ZŁÓŻ WNIOSEK W OBECNYM NABORZE

DUŻE ZAINTERESOWANIE DOPŁATAMI DO AUT ELEKTRYCZNYCH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
poinformował o  realizacji programu „Mój Prąd”. Jak wynika 
z  zaprezentowanego komunikatu, nie wszyscy wnioskodawcy, 
którzy starają się o  dotacje w  drugiej edycji programu, będą 
mogli je otrzymać. Fundusz apeluje, by profilaktycznie ponowić 
wniosek w obecnie trwającym naborze.

Celem wdrożonego programu jest zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej z  mikroinstalacji fotowoltaicznych. Fundusz dotuje 
przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu urządzeń o za-
instalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Beneficjentami 
mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na 
własne potrzeby, które mają zawartą kompleksową umowę regu-
lującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elek-
trycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

W dwóch zakończonych już edycjach można się było starać o do-
tacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W obecnie trwa-
jącym naborze, który rozpoczął się 1 lipca, wspomniane dofinan-
sowanie może wynieść już jednak nie więcej niż 3 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie.

Wnioskodawcy, którzy starali się o pieniądze w drugiej edycji pro-
gramu, nie mogą być jednak pewni tego, że faktycznie otrzymają 
wsparcie. Dlaczego? NFOŚiGW wyjaśnia, że zainteresowanie jest 
tak duże, że budżet, który i tak był dwukrotnie już powiększany 
do kwoty 1 mld 155 mln zł, jest na wyczerpaniu.

– Powiadomienia mailowe w tej sprawie są systematycznie wysy-
łane do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie 
mikroinstalacji fotowoltaicznych w poprzedniej edycji programu 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

(drugi nabór – przyp. red.), a  do tego momentu nie otrzyma-
li środków. Należy przy tym podkreślić, że regulamin programu 
nie dawał gwarancji otrzymania dofinansowania, gdyż obowiązuje 
zasada konkursowa, a alokacja środków, choć dwukrotnie zwięk-

W połowie lipca wystartował nabór wniosków w programie „Mój 
elektryk”, korzystając z którego osoby fizyczne mogą otrzymać 
dotacje do zakupu samochodów zeroemisyjnych. Po miesiącu 
działania programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej przedstawił pierwsze efekty trwającego 
naboru.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay Program „Mój elektryk” daje możliwość otrzymania bezzwrotnej 
dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów, których koszt 
nabycia nie przekracza 225 tys. zł. Limit cenowy nie dotyczy jed-
nak posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja wynosi niemal 19 
tys. zł, natomiast w przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą 
dzieci może sięgnąć 27 tys. zł. Jego celem jest minimalizacja za-
nieczyszczenia powietrza poprzez wspieranie zakupu lub leasin-
gu nowych, ekologicznych pojazdów.

szana, o 100 mln zł i 55 mln zł, siłą rzeczy musiała być ograniczona 
– informuje instytucja.

Fundusz zachęca więc, by osoby te profilaktycznie złożyły wnio-
sek w trwającej obecnie trzeciej edycji programu.

– Zważywszy na fakt, że ogromne środki w obu poprzednich na-
borach zostały już wyczerpane i prawdopodobieństwo, że pewna 
grupa wnioskodawców nie znajdzie się w  gronie beneficjentów 
drugiej edycji programu „Mój Prąd”, NFOŚiGW zachęca do skła-
dania wniosków w  aktualnie trwającym naborze trzeciej edycji 
programu „Mój Prąd”. Ponowne złożenie wniosków w  obecnie 
trwającym naborze jest dodatkową możliwością dla osób, które 
najprawdopodobniej nie dostaną dotacji, a spełniają warunki re-
gulaminowe trzeciej edycji – zaznaczono w komunikacie praso-
wym.

Trwający od 1 lipca nabór potrwa do 22 grudnia tego roku albo do 
wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. W puli jest 534 
mln zł, ale środki te równie szybko się wyczerpują. Przez półtora 
miesiąca wpłynęło już bowiem ponad sto dziesięć tysięcy wnio-
sków, a zgodnie z szacunkami alokacja ma pozwolić na udzielenie 
około blisko stu osiemdziesięciu tysięcy dotacji.

– Proponujemy zatem i  jednocześnie zachęcamy, aby wniosko-
dawcy z  drugiego naboru, którzy spełniają warunki regulaminu 
trzeciego naboru, a  dotychczas nie otrzymali dofinansowa-
nia, skorzystali z  dodatkowej szansy. Warto z  tym nie zwlekać, 
gdyż zainteresowanie jest tak duże i dynamiczne, że dziennie do 
NFOŚiGW wpływa nawet od trzech do czterech tysięcy wnio-
sków. Przy tym tempie składania dokumentów budżet trzeciej 
edycji programu „Mój Prąd” może wyczerpać się już do połowy 
września bieżącego roku – podkreśla NFOŚiGW.

– Po miesiącu od uruchomienia programu wpłynęło do NFOŚiGW 
czterysta trzynaście wniosków na kwotę 8,4 mln zł. Odpowiada 
to dokładnie jednej dwunastej rocznego budżetu przeznaczonego 
dla osób fizycznych. Program rozwija się zgodnie z planem – po-
informował Artur Lorkowski, wiceprezes instytucji.

Wypłaty środków dla pierwszych beneficjentów mają rozpocząć 
się już na początku września. Dofinansowanie dla nabywców in-
dywidualnych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części 
poniesionych kosztów zakupu auta.

Budżet programu, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-
2026, wynosi obecnie 500 mln zł, z czego na bezpośrednie do-
płaty dla osób fizycznych zarezerwowano 100 mln zł. Pozostała 
alokacja, 400 mln zł, przeznaczona została na dopłaty do leasingu 
samochodów elektrycznych za pośrednictwem banków. Nabory 
mają trwać do końca 2025 roku lub do wyczerpania środków.

Obecnie toczą się prace nad wdrożeniem drugiej części progra-
mu. To właśnie banki poprzez udzielane leasingi mają odegrać 
kluczową rolę w dystrybucji dopłat, w głównej mierze dla przed-
siębiorców. Fundusz uruchomił już 2 sierpnia nabór instytucji 
finansowych, które będą współpracować przy wdrażaniu pro-
gramu. Przy wyborze takiej ścieżki finansowania warunki dotacji 
mają być takie same jak przy zakupie.

– System dystrybucji dopłat będzie przyjazny dla przedsiębior-
ców, w pełni zintegrowany z biznesowym modelem finansowania 
aut przez leasing. Wnioski o  dopłaty do leasingu aut zeroemi-
syjnych będą składane u  pracownika firmy leasingowej, który 
będzie odpowiadał również za umowę leasingową. Banki będą 
podejmowały – w imieniu NFOŚiGW – decyzje o przyznaniu do-
tacji w ciągu dwudziestu dni od przekazania wniosku do banku 
przez firmę leasingową. Tak prosty dostęp do dopłat na leasing 
aut elektrycznych jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy 
NFOŚiGW z  przedstawicielami sektora bankowego oraz leasin-
gowego – wyjaśniał wiceprezes Lorkowski podczas prezentacji 
założeń programu.
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