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Władze gminy pochwaliły się złożeniem wniosków do pilotażo-
wej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. W  przypadku 
pozyskania środków chcą między innymi doprowadzić do wy-
miany „istniejącej azbestowej sieci wodociągowej we Wręczycy 
Wielkiej”. Ta ma ponoć liczyć sześć i pół kilometra. Przy okazji 
pojawia się pytanie czy w urzędzie gminy potrafią liczyć i czy 
w ogóle mają pojęcie o czym mówią? W oficjalnej koresponden-
cji pracownik wójta twierdzi, że odcinek sieci azbestowej co 
prawda jest, ale ma około… dwóch kilometrów. Przestraszony 
czytelnik boi się o  jakość wody w gminnych rurach, a ekspert 
budowlany łapie się za głowę i mówi o niekompetencji miejsco-
wych urzędników.

- Pijemy wodę, która płynie w niebezpiecznych rurach z azbestu 
- poskarżył się jeden z mieszkańców Wręczycy Wielkiej prosząc 
o zajęcie się tematem.

Zastrzegając swoje nazwisko do wiadomości redakcji czytelnik 
poinformował, iż przeczytał na facebook’owym profilu urzędu 
gminy, że wójt zamierza przeprowadzić inwestycję obejmującą 
„wymianę istniejącej azbestowej sieci wodociągowej w  miejsco-
wości Wręczyca Wielka”. W opublikowanych materiałach autorzy 
wskazali, że jej łączna długość wynosi sześć i pół tysiąca metrów 
bieżących.

- Włos mi się na głowie zjeżył. Sieć wodociągowa z azbestu? Prze- Ciąg dalszy na stronie 2

cież to samobójstwo na raty. Co my w tej gminie pijemy? - pyta 
w alarmującym tonie.

Sprawdziliśmy. Faktycznie, 25 sierpnia na oficjalnym profilu urzę-
du na facebook’u ukazała się obszerna informacja na ten temat.

- „Gmina Wręczyca Wielka złożyła wnioski do pierwszej, pilotażo-
wej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład o łącznej wnioskowa-
nej wartości 102 600 000 zł” - brzmi początek komunikatu, który 
dzień później ukazał się także na stronie internetowej urzędu.

Zamiast ucieszyć się z ambitnych planów włodarza, wspomniany 
mieszkaniec się zmartwił. Wszak azbest zaliczany jest do dziesię-
ciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na świecie. 
To wyjątkowo niebezpieczny minerał o udowodnionym naukowo 
działaniu rakotwórczym. Poprosiliśmy drogą mailową o stanowi-
sko urzędu gminy w spornej kwestii.

- Na terenie Wręczycy Wielkiej znajduje się odcinek sieci wodo-
ciągowej azbestowej o długości około dwóch kilometrów. Jest to 
ostatni odcinek sieci azbestowej znajdującej się na terenie naszej 
gminy - poinformował Waldemar Sołtysiak, tamtejszy urzędnik. - 
W celu wyeliminowania sieci wodociągowej azbestowej tutejszy 
urząd w  minionych latach pozyskał środki zewnętrzne z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
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WEEKEND POD ZNAKIEM 
JUROMANII

Stylowo i  wytwornie, ale również sportowo i  aktywnie – tak 
można podsumować przebieg tegorocznego weekendu z  Ju-
romanią w Złotym Potoku. Na te dwa dni wyśmienitej zabawy 
gmina Janów przygotowała moc atrakcji. Były tematyczne qu-
esty, zawody w nordic walking, koncerty, pokazy iluzji, strojów 
z epoki i tańca z ogniem. Najmłodsi mogli się cieszyć licznymi 
animacjami, a  ponadto na odwiedzających Pałac Raczyńskich 
czekało tradycyjne przyjęcie w ogrodach hrabiego Krasińskiego.

W ponad czterdziestu lokalizacjach na terenie Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej odbywały się od 17 do 19 września setki wy-
darzeń eksplorujących dziedzictwo historyczne, kulturalne, tu-
rystyczne i kulinarne jurajskich samorządów, ale i pokazujących 
potencjał, który drzemie w tym właśnie zakątku kraju. „Jura ak-
tywna z natury” to hasło, które przyświecało tegorocznej edycji 
wydarzenia.

- Juromania za każdym razem szykuje prawdziwą ucztę wrażeń. 
Bogactwo Jury przenosi uczestników w średniowieczne klimaty 
zamków i warowni. Pobudza wszystkie zmyły podczas turniejów 
rycerskich, pokazów historycznych, w regionalnej kuchni czy na 
licznych warsztatach i  zajęciach edukacyjnych. Dla aktywnych 
czekają wspinaczki pod okiem instruktorów, rajdy i  wycieczki 
z przewodnikiem – podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia.

Również i gmina Janów jest jednym z samorządów, który aktywnie 
włączył się w tworzenie koordynowanego przez urzędy marszał-
kowskie z  województw śląskiego i  małopolskiego projektu pro-
mującego ten wyjątkowy obszar. Imprezy odbywają się zawsze 
w Złotym Potoku.

18 września przygotowano atrakcje z myślą o tych, którzy uwiel-
biają aktywny wypoczynek. Tuż po godz. 9 rano spod najstarszej 
pstrągarni w Europie wystartował pierwszy z zaplanowanych na 
ten dzień questów edukacyjnych „Skarby Jury”. Zabawę przy-
gotowało Muzeum Geologiczne, a  jej głównym założeniem było 
ukazanie złotopotockiego krajobrazu krasowego. Gra edukacyjna, 
przypominająca podchody, polegała na odkrywaniu dziedzictwa 
geologicznego tego właśnie obszaru Jury. Na podstawie informa-
cji zawartych w wierszowanych wskazówkach uczestnicy musieli 
zdobywać kolejne stanowiska gry. Nieco inną opcją była debiutu-
jąca w tym roku kolejna trasa wycieczki po Złotym Potoku, która 
wiodła szlakami twórczości Zygmunta Krasińskiego. Uczestnicy 
tej zabawy mogli z kolei zapoznać się, ale i wykazać wiedzą o ży-
ciu i twórczości tego wybitnego poety. Zwieńczeniem sobotnich 
wydarzeń były zmagania w nordic walking, które przygotował Ka-
bex LKS Podkowa Janów.

Kolejny dzień, niedzielę, zdominowały już wydarzenia kulturalne. 
W Zespole Pałacowo-Parkowym w Złotym Potoku odbyło się tra-
dycyjne „Przyjęcie w  Ogrodach Hrabiego Krasińskiego”. Ten hi-
storyczny raut, na którym nie brakowało etykiety i strojów z epo-
ki, ponownie przyciągnęło mnóstwo gości i spragnionych wrażeń 
turystów. Muzycznie całość uświetnił koncert Częstochowskiego 
Kwartetu Smyczkowego w repertuarze z XVIII i XIX wieku. Wy-
stąpiło ponadto trio operetkowe w  programie złożonym z  arii 
i duetów operowych i operetkowych oraz Chór Złotopotocki im. 
Zygmunta Krasińskiego.

- Najmłodsi uczestnicy z  zapartym tchem oglądali pokaz iluzji 
w wykonaniu Pawła Szretera. Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyły się animacje dla dzieci oraz stoisko Muzeum Geologicznego, 
jak i zwiedzanie Muzeum Regionalnego. Dzień pełen atrakcji za-
kończył niezwykle efektowny pokaz tańca z ogniem „Sweet dre-
ams” w  wykonaniu grupy Inferis. Było cudownie i  klimatycznie. 
Dziękujemy wszystkim, że byliście razem z nami i zapraszamy za 
rok – podsumowują janowscy urzędnicy.

Piotr Biernacki, fot. SOKiS w Janowie

19 września w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Kłomnicach wy-
stąpił Zespołu Pieśni i  Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
Koncert zrealizowano we współpracy z  Narodowym Centrum 
Kultury i  dofinansowany został ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

To bez wątpienia było wyjątkowe wydarzenie, poświęcone rów-
nież pamięci Edwarda, Jana i  Józefiny Reszków. Przyciągnęło 
w ten niedzielny wieczór wielu miłośników kultury. Sala miejsco-
wego GOK-u wypełniła się bowiem w całości. Piękne stroje i nie-
kwestionowany kunszt artystyczny wywołał u widzów niesamo-
wite i niezatarte wrażenia.

Ponad stuosobowy skład artystyczny grupy z Koszęcina obejmuje 
chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie 
kulturoznawstwa gwarantuje realizację widowisk na najwyższym 
poziomie i przyniosła zespołowi uznanie na całym świecie, licz-
ne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził czterdzieści 
cztery kraje na pięciu kontynentach, dał ponad osiem tysięcy 
koncertów dla ponad dwudziestu sześciu milionów widzów.

Ambasadorzy polskiej kultury oraz propagatorzy jej ludowego 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

TO BYŁ PIĘKNY KONCERT ZESPOŁU „ŚLĄSK”

wymiaru zaprezentowali w Kłomnicach pieśni patriotyczne oraz 
te najpiękniejsze z własnego repertuaru. Zgromadzeni słuchacze 
przekonali się więc, jak ogromnym potencjałem wykonawczym 
dysponuje zespół występujący na wielu wielkich światowych sce-
nach. Co ważne, jedną z  idei przewodnich jego działalności jest 
to, że odpowiada na zaproszenia również lokalnych mecenasów 
kultury.

co umożliwiło wykonanie wymiany sieci w miejscowościach Bo-
rowe oraz wzdłuż ulicy Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej - dodał 
pracownik wójta Tomasza Osińskiego.

Próbowaliśmy dociekać skąd w takim razie wzięły się dane mó-
wiące o odcinku liczącym sześć i pół kilometra? Tym bardziej, że 
te wyliczenia podano we wniosku, na podstawie którego miejsco-
we władze ubiegają się o olbrzymie, wielomilionowe dofinanso-
wanie. Niestety na to pytanie nie uzyskaliśmy już odpowiedzi.

Chętnie w całej sprawie wypowiedział się za to jeden ze znanych 
nam ekspertów budowlanych, proszący również o  zachowanie 
anonimowości z uwagi na szeroką współpracę z wieloma samo-
rządami w regionie.

- Niestety w tym przypadku doszło do jakiegoś kuriozalnego niepo-
rozumienia. Nie istnieje coś takiego jak rury wodociągowe z azbestu. 
Te rury wykonane są z azbestocementu, a to różnica tak fundamen-
talna, jak między krzesłem i krzesłem elektrycznym. Nie dziwię się, 
że ktoś, kto przeczytał taką informację na stronie urzędu gminy, to 

wpadł w  panikę. Nieprecyzyjne sformułowanie wprowadziło tylko 
niepotrzebny niepokój – mówi nasz rozmówca.

Czym jest azbestocement? To nic innego jak cement z niewielką 
domieszką azbestu i jak się okazuje rury wykonane z takiej mie-
szanki nie stanowią wielkiego zagrożenia w kontekście dystrybu-
cji wody pitnej. Takie stanowisko prezentował przynajmniej Pań-
stwowy Zakład Higieny.

- To coś diametralnie innego niż wdychanie włókien azbestowych 
pochodzących na przykład z eternitu na dachach. Śmiem twier-
dzić, że w naszym kraju jeszcze spora część istniejących wodocią-
gów wykorzystuje rury azbestocementowe – podkreśla. - Są one 
systematycznie wycofywane przy budowie nowych sieci wodo-
ciągowych ze względu na ich niewielką odporność mechaniczną. 
Ponadto wiele samorządów decyduje się na takie inwestycje, gdyż 
zgodnie z  jednym z  rozporządzeń ministra gospodarki, wyroby 
zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwa-
rzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do końca 2032 
roku – podsumowuje.

Ciąg dalszy ze strony 1

AZBEST W GMINNYM WODOCIĄGU? CZY MIESZKAŃCY MAJĄ SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?

Choć zarzuty poświadczenia nieprawdy w zeznaniach majątko-
wych i  nadużycia pełnionego stanowiska prokuratura przed-
stawiła wójtowi jednej z podczęstochowskich gmin pod koniec 
kwietnia, to dopiero niedawno śledztwo dobiegło końca. Samo-
rządowiec odpowie wkrótce przed wymiarem sprawiedliwości.

Blisko rok trwało śledztwo Prokuratury Rejonowej w Częstocho-
wie w związku z nieprawidłowościami w oświadczeniach mająt-
kowych wójta Olsztyna. Gdy w kwietniu pytaliśmy włodarza o jego 
stanowisko w tej sprawie, polityk nadmienił jedynie, że nie zgadza 
się z decyzją organów ścigania. Te podtrzymały swoje stanowisko.

- Postępowanie w  sprawie złożenia przez wójta gminy Olsztyn 
fałszywych oświadczeń majątkowych w zakresie posiadania nie-
ruchomości zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia 
przeciwko Tomaszowi K. - informuje prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Dochodzenie prowadzone było w sprawie trzykrotnego złożenia 
przez wójta fałszywego oświadczenia majątkowego i  dotyczyło 
nieruchomości, o której nie wspominał w wymaganym dokumen-
cie. K. miał zataić informacje o nabyciu w 2017 roku dwuhekta-
rowego gospodarstwa rolnego. Faktu tego miał nie odnotować 
przez kolejne trzy lata w  swoich oświadczeniach majątkowych, 

Monika Wójcik
a takowe jako wójt w świetle obowiązujących przepisów zobowią-
zany jest składać co rok.

Po kilku miesiącach prowadzonego postępowania śledczy posta-
wili wójtowi jeszcze jeden zarzut. Tym razem związany z  nad-
użyciem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w  celu 
osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej. Jakie były ku temu 
przesłanki?

W 2015 roku Rada Gminy Olsztyn podjęła uchwałę o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Dokument miał również obejmować teren, na którym 
zlokalizowana jest posiadłość należąca do Tomasza K. Zdaniem 
prokuratury samorządowiec, jako zainteresowana strona, po-
winien wówczas wyłączyć się z postępowania. Nie uczynił tego 
jednak. 

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

PROKURATURA ZAKOŃCZYŁA DOCHODZENIE.
TERAZ WÓJT STANIE PRZED SĄDEM
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NOWA KOMENDANT W KŁOBUCKU. TO PIERWSZA KOBIETA
POWOŁANA NA TAKIE STANOWISKO W HISTORII ŚLĄSKIEJ POLICJI

PIJANY WJECHAŁ DO ROWU

SZCZENIACZKI PORZUCONE W WORKU. 
TERAZ ŚLEDCZY SZUKAJĄ ZWYRODNIALCA

Przez dwa ostatnie miesiące mł. insp. Mariola Biskup pełniła 
obowiązki szefowej Komendy Powiatowej Policji w  Kłobucku. 
W minioną środę została oficjalnie powołana na stanowisko ko-
mendanta tej jednostki.

29 września na placu apelowym katowickiego oddziału prewen-
cji miała miejsce ceremonia ślubowania nowych policjantów oraz 
wręczenia zasłużonym mundurowym odznaczeń. Ten dzień to 
również kolejny etap w karierze mł. insp. Marioli Biskup, która od 
blisko dwóch miesięcy pełniła obowiązki komendanta kłobuckiej 
policji. 

W trakcie uroczystości, nadinsp. Roman Rabsztyn, szef śląskiego 
garnizonu wręczył funkcjonariuszce rozkaz o powołaniu na sta-
nowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku. Jej awans 
jest o tyle szczególny, iż mł. insp. Biskup jest pierwszą kobietą po-
wołaną na stanowisko komendanta powiatowego w historii ślą-
skiej policji.

Policjant zauważył samochód, który wjechał do rowu. Zatrzymał 
swoje auto i ruszył z pomocą. Bardzo szybko okazało się, że po-
wód zdarzenia wynikał ze stanu nietrzeźwości kierowcy, który 
miał ponad cztery promile alkoholu.

Mieszkaniec gminy Lipie podróżował osobową skodą przez gmi-
nę Popów. W miejscowości Smolarze jego auto nagle wjechało do 
przydrożnego rowu. Jadący tuż za nim sierż. sztab. Arkadiusz Pa-
ciepnik, policjant z komisariatu we Wręczycy Wielkiej, który wra-
cał po służbie do domu, zatrzymał swój pojazd i ruszył z pomocą. 

- Funkcjonariusz szybko zorientował się, że powodem zdarzenia 

Mieszkaniec Libidzy znalazł przez przypadek w  polu pięć ży-
wych piesków zamkniętych w  jutowym worku. Kryminalni 
z Kłobucka szukają teraz sprawcę znęcania się nad tymi zwie-
rzętami.

Do zdarzenia doszło na początku września w okolicy miejscowo-
ści Libidza. Podczas wykonywania prac polowych jeden z rolni-
ków znalazł biały, przewiązany sznurkiem jutowy worek. Gdy go 
otworzył, z wnętrza wybiegło pięć szczeniaków. 

Choć dwa maluchy uciekły w stronę pobliskiego lasu, to mężczyź-
nie udało się złapać pozostałą trójkę. Pieski zostały nakarmione, 
trafiły pod dobrą opiekę i jak przekonują kłobuccy funkcjonariu-
sze, znalazły się już chętne osoby do ich adopcji. 

- Kryminalni prowadzą w  tej sprawie dochodzenie w  kierunku 
znęcania się nad szczeniakami ze szczególnym okrucieństwem - 
informuje biuro prasowe komendy policji w Kłobucku.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszo-
ne są o kontakt z  tą jednostką pod numerem telefonu 47 85 82 
200. Jak podkreślają mundurowi, gwarantują im pełną anonimo-
wość. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucień-
stwem grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Monika Wójcik, fot. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Nowoczesne drony w służbie strażaków 
z jednostek OSP w Powiecie Kłobuckim

Podpisano umowę o przyznanie
stypendium studentce uczelni medycznej 

kierunku lekarskiego

POWIAT KŁOBUCKI WDRAŻA NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA

W  sierpniu  2021  roku  Starosta  Kło-
bucki  Henryk  Kiepura,  ogłosił  nowy 
program  o  nazwie  OPERACYJNY 
SYSTEM  POMOCY  (OSP),  dzięki 
któremu  do  jednostek  OSP  trafią  za-
awansowane  technologicznie  drony, 
przeznaczone  przede  wszystkim  do 
rozpoznania  w  przypadku  pożarów, 
w  warunkach  dużego  zadymienia,  do 
poszukiwania zaginionych oraz wszel-
kich  zdarzeń  wymagających  działań 
ratowniczych.  Drony  wyposażone 
będą min. w kamery termowizyjne.

Pierwsze  trzy drony,  już w 2021 roku 
trafiły  do  jednostek  OSP  w  gminie 
Lipie,  Krzepice  i  Wręczyca  Wielka. 
Operacyjny System Pomocy (OSP)  to 
projekt  opracowany  według  założeń 
przygotowanych  przez  Starostwo  Po-
wiatowe w Kłobucku wspólnie  z  Za-
rządem Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP Powiatu Kłobuckiego.

Cele Programu OSP:
-  Poprawa  bezpieczeństwa  mieszkań-
ców Powiatu Kłobuckiego
-  Wprowadzenie  najnowocześniej-
szych technologii do potencjału opera-

W dniu 24 września 2021 roku Starosta 
Kłobucki  Henryk  Kiepura  i  Członek 
Zarządu  Maciej  Biernacki  podpisali 
umowę o przyznaniu stypendium przy-
szłej  lekarce,  studiującej  aktualnie  na 
uczelni medycznej  na  kierunku  lekar-
skim. 

W  myśl  umowy,  studiująca  będzie 
otrzymywała  pomoc  finansową  –  sty-
pendium  w  wysokości  2.200,00  zł 
brutto miesięcznie, na okres 12 miesię-
cy. Stypendystka, z kolei zobowiązała 
się, że po zakończeniu studiów i w cią-
gu  3  miesięcy  od  uzyskania  pełnego 
prawa  wykonywania  zawodu  będzie 
pracować w Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Kłobucku przez czas nie krótszy 
niż 30 miesięcy. 

Stypendium przyznano w oparciu o po-
stanowienia  uchwały  Nr  95/XII/2020 
Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 
maja 2020 roku w sprawie stypendium 
przyznawanego studentom uczelni me-
dycznych  kierunku  lekarskiego  (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego poz. 4570 z dnia 
8 czerwca 2020 roku) oraz na podsta-
wie  uchwały  Nr  667/2021  Zarządu 
Powiatu Kłobuckiego  z  dnia  13 maja 
2021 roku w sprawie ogłoszenia nabo-
ru wniosków o przyznanie stypendium 
dla  studentów  uczelni  medycznych 

kierunku lekarskiego. 

Informacja o programie stypendialnym 
ukazała się na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Kłobucku, Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
oraz  wyższych  uczelni  medycznych 
naszego kraju. 

Nabór wniosków o przyznanie stypen-
dium trwał do 10 września 2021 roku, 
następnie  wniosek  rozpatrywała  ko-
misja powołana przez Zarząd Powiatu 
Kłobuckiego. 
Zainicjowany  przez  samorząd  powia-
towy  program  stypendialny, ma  przy-
czynić się do uzupełnienia braków ka-
drowych w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku. Intencją Zarządu Powiatu 
jest  również  przekazanie  wyraźnego 
sygnału,  skłaniającego młodych  ludzi 
do  związania  swojej  ścieżki  zawodo-
wej z powiatem kłobuckim.

RE
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cyjnego  jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Powiatu Kłobuckiego
- Podniesienie skuteczności prowadze-
nia działań ratowniczych
- Doposażenie jednostek OSP w nowo-
czesny sprzęt, dotrzymujący kroku po-
stępowi technologicznemu w obszarze 
ratownictwa
- Rozlokowanie  dronów bojowych na 
obszarze  każdej  gminy  wchodzącej 
w skład Powiatu Kłobuckiego Program 
jest  finansowany  przez  Starostwo Po-
wiatowe w Kłobucku oraz gminy z te-
renu Powiatu Kłobuckiego. Nie wyklu-
cza się innych źródeł finansowania.

był prawdopodobnie stan psychofizyczny kierowcy, którym oka-
zał się 47-letni mieszkaniec gminy Lipie. Mężczyzna nie odniósł 
obrażeń ciała natomiast policjant wyczuł od niego silną woń alko-
holu, a w samochodzie znajdowały się puste puszki po piwie - re-
lacjonuje przebieg zdarzenia biuro prasowe kłobuckiej komendy 
policji.

Po tym jak mundurowy powiadomił oficera dyżurnego, ten skie-
rował na miejsce patrol. Policjanci z Krzepic, którzy pojawili się na 
miejscu, przeprowadzili badanie trzeźwości. Alkomat pokazał po-
nad cztery promile alkoholu w organizmie. 47-latkowi grozi orze-
czenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
wysoka grzywna, a nawet kilkuletni pobyt za kratami.
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HALA SPORTOWA W JANOWIE CORAZ BLIŻEJ. 
JEST UMOWA Z WYKONAWCĄ

Pierwszego dnia września władze gminy podpisały umowę 
z wykonawcą budowy hali sportowej w Janowie. Ta największa 
samorządowa inwestycja kosztować będzie ponad 12,5 mln zł.

Przygotowania do wzniesienia długooczekiwanego przez lokalną 
społeczność obiektu trwały już od kilkunastu miesięcy. Najpierw 
wybrano koncepcję architektoniczną, następnie przygotowano 
sam projekt budowlany. Równolegle wójt Edward Moskalik zaczął 
czynić starania o  pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na 
realizację inwestycji. Pierwotne kosztorysy szacowały wydatki na 
poziomie około 9 mln zł. Niewiele mniej udało się pozyskać – 7,8 
mln zł. 3,5 mln zł pokryją środki zdobyte w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kolejne 4,3 mln zł dorzuci Mi-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

nisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
programu „Sportowa Polska”.

Gwałtowne wzrosty cen materiałów budowlanych w  ostatnim 
roku sprawiły jednak, że finalnie inwestycja będzie sporo droższa. 
W  ogłoszonym kilka miesięcy temu przetargu wpłynęły cztery 
oferty. Najwyższa opiewała aż na 14,7 mln zł. Tę najkorzystniejszą 
przedstawiła z kolei spółka Kromar Import Export ze Starokrze-
pic w powiecie kłobuckim, na nieco ponad 12,5 mln zł. I to właśnie 
to przedsiębiorstwo zajmie się wzniesieniem obiektu sportowego.

Hala zlokalizowana będzie przy Szkole Podstawowej w  Jano-
wie. Zastosowane technologie mają natomiast sprzyjać energo-
oszczędności i  wpływać na niskie koszty utrzymania. Komuni-
kację pomiędzy budynkami zapewni przewidziany w  projekcie 
łącznik.

– Sama hala będzie posiadała pełnowymiarowe boiska do koszy-
kówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej oraz trybuny. 
W budynku powstanie siłownia oraz sale do zajęć rekreacyjnych 
i  gimnastycznych. Do dyspozycji będą cztery szatnie z  pełnym 
węzłem sanitarnym, szafkami, ławkami i suszarkami. Cały obiekt 
będzie przystosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności – podkreśla wójt Edward Moskalik.

Budowa obiektu diametralnie zmieni także oblicze przyszkolne-
go otoczenia. Powstanie parking, uporządkowane zostaną tereny 
zielone, pojawią się elementy małej architektury oraz nowe oświe-
tlenie. Infrastruktura sportowa wzbogaci się ponadto o pełnowy-
miarowe boisko zewnętrzne do siatkówki oraz bieżnię z trzema 
torami o  długości sześćdziesięciu metrów. Termin ukończenia 
budowy przewidywany jest na październik przyszłego roku.

   STO DWADZIEŚCIA PRAC
   W KONKURSIE BALONOWEJ JURY

Rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny „Balonowa Jura Ja-
nów-Olsztyn 2021”. Organizatorem wydarzenia był Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie przy współpracy z gminami, 
na terenie których co roku odbywa się ta ciesząca się niesłab-
nącym zainteresowaniem impreza.

Radosław Janczura, Daniel Zborowski, Kamil Sarnowski, Lilianna 
Ligęza-Jasik, Konrad Jakubowski i  Andrzej Rzepecki to laureaci 
wspomnianego konkursu. Jury, w  skład którego weszli uznani 
częstochowscy fotograficy - Sławomir Jodłowski i Krzysztof Mu-
skalski, a także szefowa ROK-u Małgorzata Majer oraz wójtowie 
Edward Moskalik i Tomasz Kucharski, postanowiło przyznać tak-
że wyróźnienia. Te trafiły do Anny Janczura, Kamila Sarnowskie-
go, Rafała Ciszewskiego, Łukasza Maletz oraz Edyty Chrząszcz.  

- Do konkursu wpłynęło sto dwadzieścia prac, które powstały 
podczas IV Jurajskich Zawodów Balonowych zorganizowanych 
w dniach 15-18 lipca - informuje Monika Kosielak z Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie. 

23 września pracownicy placówki otworzyli pokonkursową wy-
stawę plenerową, podczas której autorom nagrodzonych prac 
wręczono nagrody finansowe, a wyróżnionym osobom vouchery 
ufundowane przez firmy z terenu gmin Janów i Olsztyn.

Monika Wójcik

   MIESZKANIEC ZŁOTEGO POTOKU
   DOCENIONY ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI

DZIESIĄTE ZWYCIĘSTWO Z RZĘDU ZAWODNIKÓW KABEX PODKOWA

DRUHOWIE Z PIASKA POWIĘKSZYLI SWOJĄ FLOTĘ
O NOWY WÓZ STRAŻACKI

Podczas śląskich obchodów Światowego Dnia Turystyki, które 
miały miejsce 28 września na Jasnej Górze wręczone zostały 
dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Roz-
woju Turystyki w 2021 roku. Jeden z nich trafił do rąk byłego 
pracownika urzędu gminy.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki zorganizował 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy 
ze Śląską Organizacją Turystyczną. Na uroczystości pojawili się 
przedstawiciele branży turystycznej z terenu całego wojewódz-
twa, a także jego władze.

Ireneusz Bartkowiak, mieszkaniec Złotego Potoku i niegdyś lokal-
ny urzędnik, odebrał dyplom w kategorii indywidualnej. Nagroda 
trafiła też do Związku Gmin Jurajskich, którego członkiem jest 
gmina Janów.

W  ostatnią niedzielę sierpnia rozegrane zostały Mistrzostwa 
Makroregionu Śląskiego w Nordic Walking. Czterech mieszkań-
ców gminy odniosło podczas nich duży sukces.

Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego w Nordic Walking są częścią 
organizowanej od szeregu lat w Blachowni „Przełajowej Ósemki”. 
W tym roku wydarzenie zgromadziło prawie czterystu uczestni-
ków, w tym reprezentację gminy Janów, która wręcz rozgromiła 
konkurentów. 

- Zwycięzcami w kategorii open został Łukasz Dors, zaś drugie 
miejsce zajął Grzegorz Dors. To zwycięstwo było już dziesiątym 
z rzędu zwycięstwem zawodników Kabex Podkowa. W kategorii 
senior wygrał Grzegorz Sztanderski, a trzecie miejsce zajął Adam 
Kołek - informuje klub.

25 września miało miejsce uroczyste przekazanie średniego 
samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piasku.

Łączna wartość zakupionego renault to blisko 810 tys. zł. Zakup 
został sfinansowany dzięki środkom z  kilku źródeł. Najwięcej, 
bo niemalże 210 tys. zł wyasygnował na ten cel ze swego budże-
tu urząd gminy. Po 200 tys. zł przekazali Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach oraz 
resort spraw wewnętrznych, natomiast po 100 tys. zł zrzucili się 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Uroczystość przekazania pojazdu, która rozpoczęła się od nabo-
żeństwa w miejscowej kaplicy,  zgromadziła parlamentarzystów, 
samorządowców różnych szczebli, urzędników, a także przedsta-
wicieli Państwowej Straży Pożarnej, rodzimych druhów czy kół 
gospodyń wiejskich. Po mszy zebrani przemaszerowali na plac 
szkolny w Piasku, gdzie doszło do uroczystego poświęcenia wozu.

- Samochód otrzymał imię Florian - informują pracownicy urzędu 
gminy.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Kabex LKS Podkowa Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

   UCZCILI PAMIĘĆ POLEGŁYCH

1 września przedstawiciele władz gminy złożyli kwiaty na gro-
bach żołnierzy 7 Dywizji Piechoty, którzy polegli w trakcie walk 
stoczonych pod Janowem w pierwszych dniach września 1939 
roku.

Hołd bohaterom złożył wójt Edward Moskalik, przewodnicząca 
rady gminy Ewa Ucieklak oraz radny Andrzej Grzesiak. Samorzą-
dowcom towarzyszyli Justyna Siemion, dyrektor Muzeum Regio-
nalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i zarazem 
Gminnej Biblioteki Publicznej w  Janowie oraz Anna Tarczyńska, 
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Całość wydarzenia zwieńczył festyn, podczas którego nie zabra-
kło muzyki na żywo, szeregu atrakcji dla najmłodszych mieszkań-
ców, jak i poczęstunku dla wszystkich chętnych w postaci gorącej 
grochówki.
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INICJATYWA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 
WYGRYWA W KOLEJNYM KONKURSIE

Drewniany wolnostojący domek dla mieszkańców Skowronowa 
wygrał w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2021. 
Inwestycja, jaką miejscowa społeczność podjęła w  ubiegłym 
roku, zwyciężyła w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy 
wsi. Nagroda to 8 tys. zł.

Celem organizowanego przez urząd wojewódzki konkursu jest 
kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkań-
ców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie 
aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i  zwyczajów 
ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przy-
rodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, 
a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

To już trzeci konkurs, w którym inicjatywa mieszkańców Skowro-
nowa odnosi wymierny sukces. Domek zajął niedawno pierwsze 
miejsce w  wojewódzkim etapie organizowanego przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów ogólnopolskiego konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa”. Co równie istotne, wciąż ma szan-
sę w walce o pierwsze miejsce w kraju. Planowane na początek 
września rozstrzygnięcie konkursu zostało przesunięte na poło-
wę października. Przedsięwzięcie doceniło ponadto Partnerstwo 
Północnej Jury, które przyznało trzecie miejsce w konkursie „Naj-
lepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw”.

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

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

Sporo osób wsparło inwestycję rzeczowo. Kto mógł przekazywał 
stoły, ławki, karnisze do okien, zasłony, nawóz do trawy czy lam-
py. Od tego czasu cyklicznie, co dwa tygodnie, na podstawie przy-
gotowanego harmonogramu dbają również o porządek. W zależ-
ności od pory roku koszą trawę, grabią liście, odśnieżają chodnik 
lub wykonują pozostałe niezbędne prace.

Obok obiektu pojawiła się także drewutnia, ławki, chodnik z po-
wtórnie odzyskanej kostki brukowej i miejsce na ognisko. Dzięki 
staraniom jednej z  osób udało się doprowadzić do przebudowy 
zatoczki przystankowej i  chodnika w  jej bezpośrednim sąsiedz-
twie. W  planach jest także zorganizowanie zajęć świetlicowych 
dla dzieci, a 8 tys. zł tyle co ze zdobytej nagrody niewątpliwie po-
może w realizacji kolejnych celów.

Monika Wójcik

BRĄZOWY MEDAL ŚWIDNICKIEGO

Mieszkaniec gminy Mateusz Świdnicki, na co dzień żużlowiec 
w  Eltrox Włókniarz Częstochowa, wywalczył podczas Mi-
strzostw Polski Juniorów brązowy medal.

8 września w  Częstochowie rozegrany został finał Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski Juniorów. Świdnicki wygrał dwa swo-
je pierwsze starty i choć stracił cenne punkty w trzecim biegu, 
gdzie przyjechał ostatni, to stratę odrobił w  czwartym wyścigu 
wygrywając go w dobrym stylu. Finalnie utrzymał miejsce na po-
dium. 

Monika Wójcik

NOWE LATARNIE W BYSTRZANOWICACH 
I W LGOCZANCE

Z początkiem września zaczęły działać dwie nowe latarnie oświe-
tlenia ulicznego zlokalizowane przy na drodze gminnej przebiega-
jącej na styku miejscowości Bystrzanowice i Lgoczanka. 

Trzy nowe stanowiska słupowe oprócz swojej podstawowej roli 
pozwolą również na poprowadzenie do prywatnych posesji sieci 
światłowodowego internetu.

Monika Wójcik

RUSZA KONKURS FOTO, W KTÓRYM WYGRANĄ ZAPEWNI CIEKAWE 
ZOBRAZOWANIE WIĘZI UCZUCIOWYCH ZE ZWIERZAKIEM

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie przy współ-
udziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie organizują ko-
lejną edycję konkursu fotograficznego „Mój przyjaciel zwierz”. 
Organizatorzy obiecują, iż na zwycięzców czekają  atrakcyjne 
nagrody.

Do 15 listopada miłośnicy fotografii i zwierząt zarazem mogą nad-
syłać swoje prace w dziewiątej już edycji konkursu „Mój przyjaciel 
zwierz”. Co istotne, zgłaszać można tylko i wyłącznie fotografie 
ukazujące więzi uczuciowe łączące ludzi ze zwierzętami. 

- Zdjęcia przedstawiające tylko zwierzęta nie będą brane pod 
uwagę - zastrzegają organizatorzy.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby amatorsko 
zajmujące się fotografią. Zgodnie z  regulaminem, którego peł-
ną treść można znaleźć na internetowej stronie Samorządowego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie, osoby po kierunkach arty-
stycznych związanych z fotografią, prowadzące zakłady foto lub 

Monika Wójcik należące do branżowych organizacji nie mogą być uczestnikami 
konkursu.

- Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię. Musi być 
do niej załączone oświadczenie, że jest on autorem zdjęcia oraz, 
że ma prawo do jego publikowania, a sama publikacja nie narusza 
praw osób trzecich - wyjaśniają pracownicy SOKiS.

Prace należy nadsyłać na adres email: m.folwarczna@janow.pl lub 
dostarczyć osobiście do siedziby SOKiS na nośniku danych. W te-
macie należy podać swoje dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, 
numer telefonu, wiek oraz miejscowość. Organizator prosi, by 
załączyć również krótki opis fotografii oraz zgodę na publikację 
danych w internecie.

W  konkursie przewidziano trzy nagrody finansowe w  postaci 
bonów o wartości 500 zł za pierwsze miejsce, 300 zł za drugie 
oraz 100 zł za trzecie. Z kolei na autorów wyróżnionych prac cze-
kać będą nagrody rzeczowe. Wyniki zostaną ogłoszone 22 listo-
pada poprzez komunikat na stronie internetowej SOKiS-u oraz na 
facebook’owym profilu tej instytucji.

WÓJT Z TYTUŁEM OSOBOWOŚCI ROKU

Edward Moskalik otrzymał tytuł Osobowości Roku 2019 w kate-
gorii polityka, samorządność i społeczność lokalna.

10 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Ka-
towicach odbyła się gala wojewódzkiego plebiscytu Osobowość 
Roku edycji 2019 i 2020 - połączonych ze względu na panujące od 
półtora roku obostrzenia sanitarne. 

Wydarzenie organizowane jest od lat przez redakcję Dziennika 
Zachodniego. Osobom życia publicznego, które czytelnicy gazety 
obdarzą zaufaniem poprzez oddawanie głosów w formie sms-ów 
lub bezpośrednio na stronie internetowej, wręczane są statuetki 
i dyplomy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

WAKACJE Z SOKIS-EM. PRACOWNICY
JEDNOSTKI PODSUMOWALI LETNIE ZAJĘCIA

Około ćwierć tysiąca dzieci uczestniczyło w szeregu przedsię-
wzięć zorganizowanych w ramach tegorocznej edycji „Wakacji 
z SOKiS”. Urzędnicy z Samorządowego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w  Janowie pokusili się o  sporządzenie bilansu podjętych 
działań. 

Program profilaktyczny „Wakacje z SOKiS” miał na celu wsparcie 
fachową opieką dzieci i młodzieży z terenu gminy w czasie wol-
nym od nauki. W miejscowościach Czepurka, Pabianice, Zagórze, 
Lgoczanka oraz Okrąglik zorganizowano pikniki, podczas których 
miały możliwość skorzystać z różnych interesujących zajęć.  

- Odbyliśmy cztery wyjazdy na zamki leżące na Szlaku Orlich 
Gniazd. Chodzi o Mirów-Bobolice, Ogrodzieniec, Rabsztyn i Bę-
dzin - informują pracownicy SOKiS-u. - Ale były również trzy 
wyjazdy do kina czy do chorzowskiego zoo oraz sporo zajęć re-
alizowanych w naszej siedzibie, jak choćby tenis stołowy, bilard, 
zumba czy kółko gitarowe - dodają urzędnicy.

Sporym zainteresowaniem cieszył się też wyjazd do Alpakar-
nii położonej w Nowej Wsi w gminie Poczesna. Uczestnicy mo-
gli dzięki niemu poznać bliżej alpaki, sympatyczne i egzotyczne 
zwierzęta cenione za dobre relacje z ludźmi i wełnę.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Jurunners to grupa aktywnych ludzi, którzy jak sami o  sobie 
mówią - nie bacząc na wiek, płeć i profesję postanowili prze-
mierzać jurajskie lasy bijąc kolejne rekordy. W ostatnią niedzie-
lę sierpnia czworo zawodników tej formacji reprezentowało 
grupę podczas V Zalewu Biegaczy w Poraju. 

Amatorska grupa biegowa Jurunners powstała z pasji do biegania 
i chęci wspólnego, aktywnego spędzania czasu. Członkowie gru-
py wzajemnie motywują się do działania i wspierają w dążeniu do 
osiągania coraz lepszych wyników. Swoją pasję wcielają w życie 
bez względu na porę roku i warunki pogodowe. 

- Jeśli nie jest ci obce hasło „w  zdrowym ciele, zdrowy duch”, 
chcesz doświadczyć uroków Jury, kochasz i szanujesz prawa na-
tury to dołącz do nas. Bieganie to wspaniały świat, który warto 
poznać razem z nami – zachęca Rafał Kozik, członek grupy Jurun-
ners.

Biegacze nie tylko trenują, ale i  biorą udział w  zawodach. Pod-
czas V Zalewu Biegaczy w Poraju, imprezie która miała miejsce 29 
sierpnia, udział w wydarzeniu wzięła czwórka sportowców. 

- Wszyscy wystartowali na dystansie głównym liczącym około 
trzynastu kilometrów, którego trasa przebiegała wokoło zalewu 
w Poraju - dodaje Rafał Kozik. 

W kategorii open kobiet i mężczyzn Nina Puszkarska i Rafał Kozik 
zajęli piąte miejsca, Marek Puszkarski dziewiętnaste, a Paweł Ra-
dło trzydziestą siódmą lokatę.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

W GMINIE POWSTAŁAW GMINIE POWSTAŁA
AMATORSKA GRUPAAMATORSKA GRUPA
BIEGOWABIEGOWA
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GMINA WYKORZYSTAŁA OKRES WAKACJI NA PRZEPROWADZENIE 
REMONTÓW W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłóg czy naprawa da-
chów. Jak przekonują miejscy urzędnicy, to tylko część zadań, 
które na zlecenie magistratu zrealizowano latem w placówkach 
edukacyjnych na terenie gminy.

Co roku okres wakacyjny wykorzystywany jest na przeprowadze-
nie intensywnych prac budowlanych i  remontowych w  budyn-
kach szkół i przedszkoli, dla których urząd miejski jest organem 
prowadzącym. Nie inaczej było podczas lipca i sierpnia. Łącznie 
wydatkowano na ten cel około 170 tys. zł.

I tak Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobuc-
ku wzbogaciła się o  nowe stoliki oraz krzesła. Wyremontowa-
no szkolną stołówkę oraz w  jednej z sal lekcyjnych wymieniono 
podłogę, wygipsowano i pomalowano ściany. Przemalowania do-
czekała się też sala lekcyjna dla uczniów pierwszej klasy, z kolei 
w dwóch innych zamontowano rolety zaciemniające.

W  Szkole Podstawowej Nr 2 natomiast wyremontowano dach, 
trzy sale, odmalowano bibliotekę, kuchnię, gabinet pedagoga i je-
den z korytarzy. Ekipa remontowa odnowiła także elewację przy 
wejściu do placówki.  

W „trójce” kompleksowo zmodernizowano korytarze na parterze 
oraz na trzecim piętrze. Remont objął też hol wejściowy, w kuchni 
wyburzono piec, zakupiono nowy sprzęt oraz położono nową in-
stalację elektryczną. Tę wymieniono również z jadalni, która póź-

Monika Wójcik, fot. Pixabay niej została pomalowana.

Wraz z  nastaniem nowego roku szkolnego, uczniowie placówki 
w Białej mogli ucieszyć się z wymiany drzwi w pomieszczeniach 
szkolnych i toaletach, nowych ławeczek na korytarzu czy zakupu 
szafek, biurek i krzeseł. Szatnia zyskała nową kolorystykę, wymie-
niono także wykładzinę PCV i listwy.

Prace naprawcze i konserwatorskie nie ominęły i Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku. Zamontowa-
no nowe drzwi wejściowe do budynku szkoły oraz kraty zabez-
pieczające korytarz nad halą sportową. Wymieniono też podest 
sceny.

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie 
zyskał trzy pary drzwi na salę gimnastyczną, odmalowano dwie 
sale lekcyjne, a  także dokonano drobnych prac remontowo-po-
rządkowych na terenie całego obiektu.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy przema-
lowała pracownię językową, wymieniła krzesła, jak i - za pienią-
dze z funduszu sołeckiego - doposażyła pracownię informatyczną 
w  nowe komputery. Placówka zyskała też nowe wejście do bu-
dynku oraz odprowadzenie wody deszczowej przy schodach. 

W kłobuckich przedszkolach doposażono place zabaw i przema-
lowano pomieszczenia, z kolei w budynku w Nowej Wsi dokona-
no drobnych prac naprawczych i konserwatorskich. Została tam 
również odnowiona sala do zajęć.

Agata Polak, dotychczasowa sołtys zrezygnowała z  pełnionej 
funkcji. Zastąpiła ją Ewelina Borecka. Była jedynym kandyda-
tem.

W połowie września w Przybyłowie odbyło się spotkanie sołeckie, 
które miało na celu wyłonienia nowego sołtysa, po tym jak pełnią-
ca do tej pory tę funkcję Agata Polak złożyła rezygnację. 

Wielu chętnych nie było. Podczas zebrania, któremu przewodni-
czył burmistrz Jerzy Zakrzewski, zgłoszono zaledwie jedną kan-
dydaturę. Większością głosów nową sołtys Przybyłowa została 
Ewelina Borecka.

- Nowo wybranemu sołtysowi składamy gratulacje i  życzymy 
owocnej współpracy z  radą sołecką, mieszkańcami i  pozosta-
łymi organizacjami. Natomiast ustępującemu sołtysowi życzy-
my przede wszystkim zdrowia i  dziękujemy za dotychczasową 
współpracę - brzmi komunikat urzędu miejskiego.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

SPORO ATRAKCJI PODCZAS XX DNI DŁUGOSZOWSKICH

W organizowanym w Kłobucku przez Ponadregionalne Stowa-
rzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” wydarzeniu, oprócz popula-
ryzacji osoby Jana Długosza, głównym tematem były rocznice 
związane z  ogłoszonym rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego 
i Cypriana Kamila Norwida, a także setna rocznica podpisania 
traktatu ryskiego.

Obchody upamiętniające słynnego dziejopisa i zarazem probosz-
cza miejscowej parafii św. Marcina rozpoczęły się 12 września. 
O godz. 13.30 z Rynku im. Jana Pawła II wystartował XIX Ogólno-
polski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”. O godz. 16 
z kolei uczestnicy wzięli udział w biegu głównym.

Nazajutrz w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku otwarta zo-
stała wystawa „Zarys – proces tworzenia”, a dzień później w la-
sach Nadleśnictwa Kłobuck odbyły się z kolei uroczystości przy 
odnowionym krzyżu śp. Hilarego Lemańskiego.

Kolejnego dnia uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych wzięli udział w  XX Ogólnopolskim Międzyszkolnym Kon-
kursie Historycznym „Jan Długosz i  jego czasy”, a w czwartek 16 
września w  sali konferencyjnej miejscowego magistratu zainte-
resowani mogli wysłuchać wykładów uniwersyteckich. W trakcie 

Monika Wójcik sesji odbył się też występ duetu Olgi i Siergieja Wowkotrub.

- Profesor Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie przedstawił wykład „Traktat ryski. Dla kogo zwycięski? Dla 
Piłsudskiego czy Lenina?” - informują organizatorzy. - Omówione 
zostały również zagadnienia obecności Cypriana Kamila Norwida 
w przestrzeni polskiego romantyzmu. Tym zajął się dr hab. Marek 
Dybizbański z Uniwersytetu Opolskiego, a dr hab. Marceli Anto-
niewicz z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w  Częstochowie opowiedział o  sensacjach XV wieku, 
czyli o przypadkach dwóch braci Janów Długoszów - dodają.

W piątek, także w sali konferencyjnej urzędu miejskiego, otwarto 
wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater”. 
Dzień później wystartował natomiast XXIX Rajd Rowerowy Szla-
kiem Jana Długosza „Wieniawa”. Uczestnicy pokonali trasę z Kło-
bucka do Nowej Brzeźnicy i z powrotem. Tego samego dnia, dla 
miłośników rockowych brzmień, odbył się koncert „Wspomnienie 
o Ryszardzie Riedlu” w wykonaniu zespołu Cree.

W niedzielę, na zakończenie obchodów XX Dni Długoszowskich, 
w kościele św. Marcina zostało odprawione uroczyste nabożeń-
stwo, po którym odsłonięto i  poświęcono pamiątkową tablicę 
współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Augustianek w  Polsce - 
Matki Katarzyny z Kłobucka.

NOWA SOŁTYS W PRZYBYŁOWIE. 
KONIECZNE BYŁY WYBORY, GDYŻ 
POPRZEDNICZKA ZREZYGNOWAŁA

Zlokalizowany na ternie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku 
budynek stanowiący zaplecze sanitarno-szatniowe doczeka się 
wkrótce gruntownego remontu. 

Całkowity koszt zadania to blisko 434 tys. zł, z czego unijne dofi-
nansowanie pokryje ponad 307 tys. zł. Projekt zakłada między in-
nymi realizację prac związanych z termomodernizacją przegród, 
modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolar-
ki, modernizację oświetlenia i montaż fotowoltaiki. 

Jak informują kłobuccy urzędnicy, inwestycja zostanie przepro-
wadzona w przyszłym roku.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

ZAPLECZE OŚRODKA SPORTU CZEKA 
GRUNTOWNA TERMOMODERNIZACJA. 
SĄ NA TO PIENIĄDZE Z UNII
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ZAWODY WZNOWIONE PO DWULETNIEJ PANDEMICZNEJ PRZERWIE 
Piętnaście drużyn strażackich wzięło udział w Gminnych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych, jakie odbyły się na terenie boiska 
LKS Orkan w Rzerzęczycach. Wydarzenie ponownie trafiło do 
kalendarza lokalnych imprez po przerwie spowodowanej obo-
strzeniami sanitarnymi. 

Osiem drużyn męskich, trzy kobiece i  cztery drużyny młodzie-
żowe pojawiły się 5 września w Rzerzęczycach, by wziąć udział 
w  kolejnej już edycji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych, które wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem 
środowisk miejscowych OSP.

- Celem zawodów jest w szczególności mobilizowanie do inten-
sywnego szkolenia pożarniczego zmierzającego do skutecznego 
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszko-
lenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagad-
nień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu 
w zawodach wyższego szczebla - wyjaśnia Przemysław Zieliński, 
komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Kłomnicach.

Jak relacjonuje druh, na początku odbyła się weryfikacja zgłoszeń 
drużyn i odprawa ich dowódców. Wylosowana została kolejność 
startów, a  także omówiono szczegóły sędziowania poszczegól-
nych konkurencji. Chwilę po odprawie zawodnicy przeszli do ry-
walizacji. 

- Najpierw odbyła się sztafeta pożarnicza w każdej kategorii, a na-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice
stępnie druga część zawodów czyli ćwiczenie bojowe popular-
nie nazywane „bojówką”. Niestety nie wszystkim drużynom udało 
się zadanie to wykonać bezbłędnie i komisja sędziowska musia-
ła nałożyć punkty karne. Każdy zespół dawał z siebie wszystko. 
Rywalizacja w każdej kategorii była bardzo zacięta - przekonuje 
Zieliński.

W  kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w  grupie 
dziewcząt pierwsze miejsce zajął team OSP Chorzenice-Witko-
wice i była to jedyna drużyna w tej kategorii. W grupie chłopców 
palma pierwszeństwa przypadła zawodnikom OSP Konary. Drugą 
lokatę zajęła drużyna z OSP Zdrowa, a trzecie miejsce OSP Rze-
rzęczyce. 

W klasyfikacji drużyn kobiecych najlepszy wynik przypadł paniom 
z OSP Karczewice-Garnek, na drugim uplasowała się OSP Cho-
rzenice-Witkowice, a na trzecim OSP Pacierzów. 

Wśród seniorów prym wiosła OSP Zawada, drugie miejsce zajęła 
OSP Zdrowa, a trzecie OSP Konary. Dalej byli zawodnicy z Nie-
znanic, Chorzenic-Witkowic, Rzerzęczyc, Karczewic-Garnka 
i Pacierzowa.

- Cieszę się, że po dwuletniej przerwie nasi druhowie ponownie 
mieli okazję do tego, by zmierzyć się podczas tych zawodów - 
komentował wręczając uczestnikom nagrody, puchary i dyplomy 
Piotr Juszczyk, wójt Kłomnic i jednocześnie prezes zarządu tam-
tejszego oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP.

11 września w  Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze 
w Otrębusach odbyła się finałowa gala czwartej edycji konkur-
su „Floriany”. To ogólnopolskie nagrody Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz redakcji miesięcznika „Strażak” dla 
działaczy i sympatyków ochotniczych straży pożarnych, którzy 
swoimi inicjatywami wspierają lokalne społeczności. W  tym 
roku na wydarzeniu nie zabrakło i akcentów z regionu często-
chowskiego.

Jak zaznaczają organizatorzy, podstawowymi celami konkursu 
są promocja najlepszych inicjatyw społecznych, których efek-
ty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i  jakości życia miesz-
kańców, a także rozwój i  integrację środowisk wokół wspólnych 
przedsięwzięć.

Na tegoroczną edycję wpłynęły ogółem dwieście dwa zgłoszenia 
z całego kraju. Kapituła konkursu do nagrody nominowała nato-
miast dwadzieścia siedem projektów.

– Werdyktem kapituły spośród dwudziestu siedmiu nomino-
wanych nagrodzono dwanaście najlepszych i  najciekawszych 
prospołecznych inicjatyw zrealizowanych w  latach 2018-2019. 
Nagrodzono także dwóch najbardziej zaangażowanych społecz-
nie pracodawców – informuje Nina Mirgos-Kilanowska, rzecznik 
prasowy ZOSP RP.

Wśród laureatów znaleźli się również strażacy z  regionu czę-
stochowskiego. Chodzi o OSP Koziegłówki z gminy Koziegłowy. 
Doceniono ich edukacyjny projekt „Dzisiaj kodujesz – jutro pro-
gramujesz”. Kolejnym z  lokalnych akcentów gali był występ na 
niej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kłomnice wraz z  grupą 
taneczną mażoretek „Fanaberia”. To właśnie lokalni artyści odpo-
wiedzialni byli za oprawę muzyczną uroczystości. Specjalną cho-
reografię na tę okazję przygotowała instruktor Anna Kościuch. 
Prestiżu całemu wydarzeniu dodaje fakt, iż uroczystość rozpoczął 
koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”.

– Tegoroczna gala miała wyjątkową oprawę, ponieważ obchodzi-
my jubileusz 100-lecia zjednoczenia ruchu strażackiego i działal-
ności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za nadesłanie zgłoszeń. Każda inicjatywa jest bez-
cenna i przynosi wiele pożytku mieszkańcom – podkreśla rzecz-
nik związku.

Piotr Biernacki

MAŻORETKI I ORKIESTRA 
UŚWIETNIŁY GALĘ
ROZDANIA „FLORIANÓW”
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POWIATOWY BIEG PO ZDROWIE. PO ZMAGANIACH BYŁO OGNISKO I GRILL

2 października w Garnku odbył się III Powiatowy Bieg po Zdro-
wie. W programie wydarzenia organizatorzy przewidzieli bieg 
na dystansie siedmiu kilometrów, pięciokilometrowy marsz 
nordic walking oraz cztery krótkodystansowe biegi dla dzieci.

Przedsięwzięcie, którego organizatorem był UKS Akademia 
Sportu w  Garnku, rozpoczął się o  godz. 13.30 w  bezpośrednim 
sąsiedztwie kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Południowej we 
wspomnianej miejscowości. 

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału 
oraz do kibicowania podczas naszej imprezy - zachęcali przed 

Monika Wójcik, fot. UKS Akademia Sportu

JAK CO ROKU UCZCILI PAMIĘĆ OFIARJAK CO ROKU UCZCILI PAMIĘĆ OFIAR
II WOJNY ŚWIATOWEJII WOJNY ŚWIATOWEJ

2 września wicewójt Adam Śliwakowski wspólnie z pracownika-
mi urzędu gminy upamiętnili poległych podczas największego 
konfliktu zbrojnego w historii.

Zastępcy wójta towarzyszyły delegacje Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kłomnicach, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz 
poczty sztandarowe z kłomnickiej podstawówki. Zebrani złożyli 
wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze na mogiłach ofiar bombar-
dowania gminy oraz na grobie Nieznanego Żołnierza, który zlo-
kalizowany jest na miejscowym cmentarzu, a także w Garnku oraz 
Zawadzie.

Modlitwę w  intencji poległych odmówił ksiądz Mirosław Turoń, 
proboszcz parafii Św. Marcina w  Kłomnicach. Z  kolei Robert 
Owczarek, nauczyciel historii w szkole w Kłomnicach, przybliżył 
historię tamtych dni.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

ZAWODY PEŁNE EMOCJI.
O ZWYCIĘSTWIE DECYDOWAŁY 
UŁAMKI SEKUND

W  Hali Sportowej w  Kłomnicach odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Modeli Halowych klas A6, A6M oraz Puchar Polski Modeli 
Halowych klasy F1D. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, 
medale oraz dyplomy.

Sporo pozytywnych emocji towarzyszyło miłośnikom modelar-
stwa lotniczego podczas imprezy, która odbyła się 11 i 12 września 
w Kłomnicach.

- Po długotrwałych zmaganiach wyłoniono zwycięzców w klasie 
A6, gdzie najlepszy okazał się Paweł Frąckiewicz. Na podium zna-
leźli się również Jakub Magiera, który zajął drugie miejsce oraz 
Mariusz Wrona, który wywalczył trzecią pozycję - relacjonuje Jo-
lanta Rokita. 

W klasie A6M pierwszą nagroda powędrowała do Marcela Wrzo-
ska. Druga była Monika Kawa, a trzecia Olena Kozłowska. 

Podczas drugiego dnia imprezy odbyły się zawody w  klasie F1D. 
Tutaj ponownie najlepszy okazał się Paweł Frąckiewicz. Tuż za 
nim uplasowała się Karina Sawicka, a trzecie miejsce zajął Edward 
Ciapała, niezwykle ceniony zarówno w  Polsce, jak i  na świecie, 
wielokrotny mistrz i wicemistrz w modelarstwie lotniczym. 

- Podczas zawodów każdemu z uczestników towarzyszyło wiele 
emocji. Niewielkie ułamki sekund mogły zmienić wszystko - pod-
kreślają organizatorzy wydarzenia. 

Spotkanie stało się także dobrą okazją do nagrodzenia Mileny Bąk 
za jej pracę plastyczną. Milena została laureatką Światowego Fi-
nału 2021 FAI Young Artists Contest. Medal wręczył jej wspomnia-
ny Edward Ciapała.

Monika Wójcik

imprezą organizatorzy, którzy oprócz zdrowej rywalizacji obiecy-
wali także ciekawe nagrody oraz ognisko i grill dla uczestników. 
- Wiek nie gra roli. Każdy, kto w miarę możliwości pokona swoje 
słabości i wybrany przez siebie dystans jest dla nas wygranym. Bo 
nie zawsze tempo jest najważniejsze lecz kierunek, w jakim zmie-
rzamy. A my właśnie zmierzamy ku dobrej zabawie, zdrowej ry-
walizacji oraz propagowaniu zdrowego trybu życia - podkreślali.

Pełnoletni biegacze mieli okazję sprawdzić się w biegu na siedem 
kilometrów, z  kolei miłośnicy nordic walking musieli pokonać 
o dwa kilometry krótszy odcinek. Dzieci natomiast, w zależności 
od wieku, miały szansę pobiec na odcinkach liczących dwa i pół 
kilometra, kilometr, a także sześćset lub dwieście metrów.
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POMNIK KATYŃSKI UROCZYŚCIE ODSŁONIĘTY

DUŻE PIENIĄDZE NA REMONT PRZEDSZKOLA. BĘDĄ RÓWNIEŻ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wzniesiony jedenaście lat temu postument upamiętniający po-
mordowanych w  Katyniu koniecpolan został przeniesiony na 
teren przy parafii Św. Michała Archanioła. 19 września odby-
ła się ponowna uroczystość odsłonięcia Pomnika Katyńskiego 
w nowej, godniejszej lokalizacji.

Pomnik pierwotnie odsłonięto 25 sierpnia 2010 roku w innej czę-
ści miasta. W maju 2020 roku decyzję o konieczności zmiany lo-
kalizacji monumentu podjęło Oddziałowe Biuro Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 
Władze gminy wytypowały więc działkę położoną na terenie pa-
rafii  pw. Św. Michała Archanioła w Koniecpolu, tuż obok „Dębu 
Papieskiego”. Przy przenosinach zachowano wszystkie elementy 
pierwotnego projektu.

Przedstawia on trzy krzyże, które symbolizują miejsca rosyjskich 
kaźni na Polakach – Katyń, Charków i Miednoje. Na pomniku wid-

nieje napis Katyń 1940. Ma on przypominać o okrutnej NKWD-
-owskiej zbrodni na dwudziestu dwóch tysiącach polskich żoł-
nierzy, w  tym tych z  terenu samego Koniecpola i  okolicznych 
miejscowości. Instytutowi Pamięci Narodowej znanych jest pięć 
takich postaci. To kpt. Zygmunt Pytlewski, kpt. Aleksander Romu-
ald Bogobowicz, ppor. Ludwik Sędzimir, asp. Policji Państwowej 
Marian Sierpiński oraz pomocnik policjanta Jan Więcek.

Na uroczystości licznie przybyli na parlamentarzyści, przedsta-
wiciele zarządu starostwa częstochowskiego, a  także starostwa 
włoszczowskiego i  innych jednostek samorządowych, urzędów 
i stowarzyszeń, jak i mieszkańcy gminy. Po mszy świętej odpra-
wionej w  intencji pomordowanych i  przy akompaniamencie lo-
kalnej orkiestry dętej, w asyście pocztów sztandarowych, udali się 
pod pomnik, by na nowym miejscu oddać hołd pomordowanym. 
Samego uroczystego aktu odsłonięcia dokonali potomkowie za-
mordowanych w Katyniu mieszkańców Koniecpola, którym towa-
rzyszył burmistrz Ryszard Suliga.

Piotr Biernacki, fot. Gazeta Częstochowska

Urząd marszałkowski dofinansuje prace modernizacyjne Przed-
szkola nr 1 w Koniecpolu. Lokalne władze pozyskały na ten cel 
ponad 1,2 mln zł z Unii Europejskiej.

Zgodnie z zadeklarowanym w konkursie na poprawę efektywno-
ści energetycznej budynków użyteczności publicznej kosztory-
sem inwestycja ma pochłonąć nieco ponad 1,7 mln zł. Gmina mia-
łaby ze swoich zasobów dorzucić około pół miliona. Biorąc pod 
uwagę skalę planowanych działań to stosunkowo niewiele. Tym 
bardziej, że po jej zakończeniu znacząco obniżą się same koszty 
utrzymania placówki. Ocieplenie, nowe okna, drzwi, wymiana in-
stalacji centralnego ogrzewania i samych grzejników, jak również 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w  zakresie ogrzewania 
budynku mają się właśnie do tego przyczynić. Nowa elewacja po-
prawi natomiast estetykę powstałego w połowie lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku obiektu, nie mówiąc już o komforcie i bez-
pieczeństwie samych przedszkolaków.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat będzie to kolejna z  miejskich 
inwestycji w poprawę infrastruktury gminnych budynków. Dzię-
ki 460 tys. zł dotacji z  funduszy unijnych, już w  2017 roku wy-
remontowano i dostosowano pod potrzeby mieszkań socjalnych 
hotel przy ulicy Tarchalskiego. W kolejnym roku zadania rewita-

lizacyjne objęły zdegradowany budynek przy ulicy Szkolnej, któ-
ry obecnie służy potrzebom świetlicy środowiskowej. Na remont 
pozyskano 236 tys. zł unijnego wsparcia oraz 86 tys. zł z progra-
mu Senior+. Obok dzieci i młodzieży swoją przestrzeń mają tam 
bowiem i starsi mieszkańcy.

Największym jak do tej pory zadaniem była przebudowa budynku 
jednostki OSP w Koniecpolu, która także mieści się przy wspo-
mnianej już ulicy Szkolnej i  stworzenie tam również Centrum 
Społeczno-Kulturalnego. Pozyskano na ten cel 2,6 mln zł. Kolejne 
1,8 mln zł z Unii przysłużyło się termomodernizacji Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w  Koniecpolu. Z  pieniędzy budżetowych wybu-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

5 września w Koniecpolu odbyły się uroczystości patriotyczne, 
podczas których uczczono pamięć zamordowanych przez żoł-
nierzy niemieckich w  pierwszych dniach II wojny światowej 
mieszkańców Chrząstowa. W intencji ofiar w kościele parafial-
nym pw. Świętego Michała Archanioła odprawiono uroczystą 
mszę.

Nabożeństwo było jednym z elementów zaplanowanej celebry. Po 
mszy w akompaniamencie lokalnej młodzieżowej orkiestry dętej 
uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik upamiętnia-
jący pomordowanych. Odegrano tam hymn państwowy, odmó-
wiono modlitwę za poległych w  obronie ojczyzny, a  następnie 
złożono tradycyjne wiązanki kwiatów. 

- W  obchodach uczestniczyły delegacje władz gminnych i  po-
wiatowych, szkół i  przedszkoli, zakładów pracy, stowarzyszeń, 
służb mundurowych oraz poczty sztandarowe i mieszkańcy gmi-
ny Koniecpol. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz 
Ryszard Suliga, który podkreślił, że musimy pamiętać o  naszej 
historii, postawach patriotycznych i  przekazywać je następnym 
pokoleniom, aby pamięć o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę 
za wolność naszej ojczyzny - życie, nigdy nie odeszła w  zapo-
mnienie – relacjonują miejscy urzędnicy.

UCZCILI PAMIĘĆ POMORDOWANYCH 
MIESZKAŃCÓW CHRZĄSTOWA
Piotr Biernacki

Mieszkańcy dzielnicy Słowik mogą już przyłączać swoje posesje 
do nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej. Urząd 
zakończył niedawno tę największą gminną inwestycję.

Chodzi o  nieruchomości znajdujące się przy takich ulicach jak 
Wesoła, Willowa, Słowik, Bukowa, Brzozowa, Topolowa, Akacjowa, 
Jodłowa, Górna (od skrzyżowania z ulicą Słowik do skrzyżowania 
z Wąską) oraz Łąkowej (od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do 
posesji nr 24 przy ulicy Łąkowej).

- Przed przystąpieniem do robót związanych z podłączeniem in-
stalacji wewnętrznej z wybudowanym przyłączem na własnej po-
sesji, należy dokonać uzgodnienia z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunalnym w Koniecpolu – podkreśla burmistrz Ryszard Suliga.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i  sieci wo-
dociągowej w  dzielnicy Słowik kosztowała samorząd prawie 
6,5 mln zł. Ponad 2,8 mln zł udało się pozyskać na to zadanie 
z  funduszy unijnych. Obecnie podobne prace prowadzone są 
na terenie miasta w dzielnicy Magdasz. W tym przypadku za-
kończenie prac spodziewane jest w  połowie przyszłego roku. 
Gmina wyasygnuje na ten cel niemal 1,5 mln zł, z czego blisko 
1,2 mln zł to wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

MOŻNA SIĘ JUŻ PRZYŁĄCZAĆ
DO NOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
Piotr Biernacki

dowano ponadto łącznik od szkoły do hali sportowej w mieście, 
a w ubiegłym roku oddano do dyspozycji najmłodszych mieszkań-
ców pierwszy gminny żłobek.

Dofinansowanie do termomodernizacji przedszkola jest trze-
cim tak dużym wsparciem zewnętrznym, które kierowany przez 
burmistrza Suligę urząd zdobył w  tym roku. Pod koniec mar-
ca z  trzeciej rundy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
Koniecpolowi przyznano 4,3 mln zł na realizację dwóch zadań 
– przebudowę dużego układu drogowego w Koniecpolu, w oko-
licach ulicy Norwida, i na dokończeniu budowy wodociągów na 
terenie samorządu. Te inwestycje już na dobre się rozkręciły.
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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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Blisko pięćdziesiąt reprezentacji kół gospodyń wiejskich z całe-
go regionu spotkało się 8 września w Nakle Śląskim. W zorga-
nizowanym tam wydarzeniu pod nazwą Śląskie Forum Gospo-
dyń Wiejskich uczestniczyły także panie z KGW w Aleksandrii, 
Hutkach oraz Jamkach.

Przybyłe na forum delegacje miały okazję zaprezentować nie tyl-
ko stroje regionalne, miody czy lokalne rękodzieło, ale również 
wziąć udział w pokazach tańca, śpiewu czy konkursach na najlep-
sze ciasto lub potrawę z ziemniaków. 

W wydarzeniu nie zabrakło także solidnej reprezentacji gminnych 
kół. W  Nakle Śląskim pojawiła się między innymi Anna Bałdyga 
z gospodyniami z Hutek, szefowa aleksandryjskiego koła - Alek-
sandra Gola oraz koleżanki z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Jam-
kach. 

- W jednym, wspólnym namiocie gminy Konopiska panie zapre-
zentowały piękne rękodzieło wykonywane przez członkinie na-
szych KGW podczas warsztatów organizowanych w kołach - re-
lacjonuje Anna Bałdyga.

W  gronie działaczy, dziennikarzy sportowych i  władz samo-
rządowych GLKS „Lot” Konopiska świętował jubileusz 75-lecia 
swojego istnienia. Spotkanie obfitowało w szereg historycznych 
wspomnień i  wyróżnień wręczonych przybyłym gościom. Nie 
zabrakło też towarzyskiego meczu.

W ramach obchodów jubileuszu gminę odwiedził Marek Przyby-
lik, pochodzący z Konopisk dziennikarz znany z ogólnopolskich 
mediów. Podczas ostatnich Dni Gminy Konopiska wójt Jerzy Żu-
rek przyznał redaktorowi statuetkę. Przybylik nie mógł się wów-
czas pojawić, by ją osobiście odebrać. Dobra okazja nadarzyła 
się właśnie teraz, gdzie podczas jubileuszowego spotkania klubu 
otrzymał również pamiątkową tablicę potwierdzającą, iż decyzją 
radnych został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Gminy Kono-
piska.

Kolejną pamiątkową tablicę dziennikarzowi wręczył także Janusz 
Jończyk, komendant gminnych ochotniczych straży pożarnych. 
Podobna trafiła do Stefan Szczepłeka, również dziennikarza, pi-
sarza oraz pasjonata piłki nożnej, a prywatnie przyjaciela Marka 
Przybylika. 

Gmina zakończyła inwestycję związaną z budową parkingu zlo-
kalizowanego w  sąsiedztwie parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Rększowicach.

Zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie pod-
budowy dolnej i górnej z kruszywa oraz nawierzchni z kostki eko-
logicznej na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonawca ułożył 
także krawężniki i zadbał o zieleń. 

- Łącznie zagospodarowano powierzchnię liczącą 2290 m². In-
westycja na powierzchni 1540 m² została sfinansowana z budżetu 
gminy, z kolei część obejmująca działkę parafialną tj. powierzch-

Monika Wójcik, fot. Anna Bałdyga

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Monika Wójcik, fot. Archiwum parafialne

WÓJT APELUJE, BY WYMIENIAĆ KOPCIUCHY. NIEKTÓRZY 
MAJĄ NA TO CZAS TYLKO DO KOŃCA ROKU

SILNA REPREZENTACJA KÓŁ
Z TERENU GMINY PODCZAS
FORUM GOSPODYŃ WIEJSKICH

MIEJSCOWY KLUB DZIAŁA JUŻ SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ LAT. NIEDAWNO 
OBCHODZIŁ SWÓJ JUBILEUSZ

Od nowego roku użytkowanie pieca na paliwo stałe bez tabliczki 
znamionowej oraz urządzeń z rocznika 2006 i starszych, zagro-
żone będzie karą wynoszącą nawet 5 tys. zł. To konsekwencja 
przyjęcia w 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. 
uchwały antysmogowej.

Decyzja władz województwa podyktowana została szeregiem 
analiz i badań, których wyniki jednoznaczne pokazały, iż na tere-
nie województwa powietrze w szczycie sezonu grzewczego jest 
wyjątkowo złe. Normy szkodliwych substancji w  atmosferze są 
przekroczone kilkukrotnie. Jednym ze źródeł problemu są gospo-
darstwa domowe, skąd pochodzi ponad połowa zanieczyszczeń 
powietrza.
 
Przyjęte kilka lat temu prawo wprowadziło na wspomnianym ob-
szarze ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw stałych. W szczególności chodzi o kotły, 
kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania lub wydzielają ciepło, ale nie spełniają odpowiedniego 
standardu emisyjnego.

Uchwała antysmogowa ma zapobiegać negatywnemu oddziały-
waniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko. Jednym 
ze sposobów na to jest nałożenie na mieszkańców województwa 
szeregu obowiązków związanych z dbałością o jakość atmosfery. 
Zgodnie z przepisami instalacje, których eksploatacja rozpoczęła 
się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione.

- Do końca roku muszą to zrobić wszyscy użytkownicy pieców 
ponad dziesięcioletnich lub urządzeń pozbawionych tabliczki 
znamionowej - przypomina wójt Jerzy Żurek. - Zgodnie z zapisa-
mi uchwały od stycznia przyszłego roku korzystanie z nich będzie 
bowiem zabronione. Ponadto do końca 2023 roku mieszkańcy 
muszą wymienić kotły liczące od pięciu do dziesięciu lat od daty 
ich produkcji, do końca 2025 roku – te poniżej pięciu lat od daty 
ich produkcji, a z końcem 2027 roku – kotły trzeciej lub czwartej 
klasy - dodaje włodarz.

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Oprócz ustawowego zakazu spalania odpadów obowiązuje rów-
nież całkowity zakaz stosowania w paleniskach domowych węgla 
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem 
tego surowca, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-
szanek produkowanych z  ich wykorzystaniem. Zabronione jest 
również wykorzystywanie paliw, w  których udział masowy wę-
gla kamiennego o uziarnieniu poniżej trzech milimetrów wynosi 
więcej niż 15 proc. czy biomasy stałej, której wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20 proc.

- Apeluję szczególnie do osób użytkujących najstarsze piece, aby 
nie zwlekali z  ich wymianą. Spalając zakazane odpady i  paliwa 
narażamy się na sankcje finansowe, ale przede wszystkim wpły-
wamy na otoczenie i powietrze, którym oddychamy - podkreśla 
Jerzy Żurek.

Mieszkańcy, którzy jeszcze korzystają z  najstarszych urządzeń, 
powinni szybko pomysleć nad niezbędną inwestycją. Zaniedbanie 
w  tym temacie będzie mogło skutkować nieprzyjemnymi kon-
sekwencjami. Za zlekceważenie zapisów uchwały sejmiku woje-
wództwa grozi grzywna sięgająca aż 5 tys. zł.

NOWY PARKING PRZY SANKTUARIUM W RĘKSZOWICACH
Podczas dożynek powiatowych, które w  tym roku odbyły się 
w  Kłomnicach w  ostatnią niedzielę sierpnia, rozstrzygnięto 
także kolejną edycję konkursu Ekologiczna Zagroda. Jednym 
z laureatów został mieszkaniec gminy Konopiska.

Ryszard Czaja, bo o  nim mowa, pochodzi z  Aleksandrii Drugiej. 
Od ponad trzydziestu lat prowadzi gospodarstwo pszczelarskie. 

- Jest producentem miodu, którego walory smakowe i  jakościo-
we są doceniane w całej Polsce - informują pracownicy urzędu 
gminy. 

Jego pasieka liczy obecnie czterdzieści uli. Jak podkreślali juro-
rzy argumentując przyznanie wyróżnienia w  konkursie, właści-
ciel stwarza doskonałe warunki dla stałego rozwoju i utrzymania 
zdrowia pszczół oraz przykłada szczególną uwagę do stosowania 
nowoczesnych rozwiązań proekologicznych.

W  ostatnią niedzielę sierpnia w  kościele pw. św. Walentego 
w Konopiskach gościł żeński chór Harmonia z Łukowej. 

Chór wziął udział w oprawie muzycznej nabożeństwa w tamtej-
szej parafii oraz wykonał kilka dodatkowych utworów. Muzycy 
w Konopiskach pojawili się z okazji uczestnictwa w XI Międzyna-
rodowym Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej. 

To odbywające się w  ostatni weekend sierpnia wydarzenie od-
bywało się głównie w częstochowskiej parafii pw. Św. Wojciecha, 
ale koncerty miały miejsce również w Kłomnicach, Koziegłowach, 
Mstowie. Poczesnej. Olsztynie i Konopiskach właśnie. 

W imieniu władz gminy podziękowania i wyrazy uznania dla arty-
stów skierowała Iwona Lisek, zastępca wójta Konopisk.

Monika Wójcik

Monika Wójcik

WYRÓŻNIONY MIESZKANIEC 
ALEKSANDRII DRUGIEJ

CHÓR Z ŁUKOWA ODWIEDZIŁ
KONOPISKA

Tradycyjnie spotkania tego typu obfitują w szereg wystąpień. Po-
dobnie było i tym razem. Przemówienie nawiązujące zarazem do 
historii klubu, jak i  współczesnych wydarzeń wygłosił Rafał Je-
zierski, jego prezes. Pomyślności w dalszym rozwoju klubu życzył 
zebranym poseł Andrzej Szewiński. Na scenie pojawił się także 
Artur Szymczyk, wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, ho-
norowy członek zarządu PZPN Jan Bzowy, prezes WLKS „Kmicic” 
Częstochowa Stanisław Sączek czy byli prezesi GLKS „Lot” - Ko-
nopiska Andrzej Tanerski i Andrzej Szymanek. 

Po oficjalnej części rozegrany został mecz pomiędzy oldbojami, 
a klubowymi seniorami.

nię 750 m² została sfinansowana z  datków parafian - informują 
urzędnicy.

Jak podkreślają pracownicy referatu gospodarki i  rozwoju miej-
scowego urzędu, zadanie zostało zrealizowana wcześniej niż pla-
nowano. Pierwotny termin przewidywał zakończenie prac pod 
koniec września.
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Tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników i  Święcie 
Dziękczynienia za Plony towarzyszyła konferencja, podczas 
której miejscowe koło gospodyń wiejskich zostało uhonorowa-
ne nagrodą szefa resortu rolnictwa.

Chodzi o  Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” Konstantynów-
-Skrajniwa. Członkinie i członkowie koła podczas Dożynek Jasno-
górskich odebrali z rąk Grzegorza Pudy Puchar Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego 
i kulinarnego oraz za międzypokoleniową wymianę doświadczeń. 

- Powyższa nagroda jest docenieniem ogromnego wkładu pra-
cy KGW, promocją jego aktywności oraz mobilizacją do dalszego 
rozwoju i działania - informują pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

„STOKROTKI” Z PUCHAREM 
OD MINISTRA

CIEKAWY SPOSÓB NA UPAMIĘTNIENIE POWSTAŃCÓW. 
GMINA PRZYGOTOWAŁA INSCENIZACJĘ WALKI

25 września odbyły się uroczystości związane z  upamiętnie-
niem 158. rocznicy Bitwy pod Mełchowem. 

Uroczystości, które przygotowali pracownicy urzędu gminy, 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Lelowie oraz członkowie Lelow-
skiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego 
Zwierkowskiego, tradycyjnie rozpoczęło złożenie wiązanek na 
powstańczej mogile zlokalizowanej na starym, lelowskim cmen-
tarzu.

W intencji poległych bohaterów powstania z 1863 roku w kaplicy 
św. Brata Alberta w Mełchowie mszę świętą odprawili ks. Stani-
sław Strycharczyk, kapelan Pułku Żuawów Śmierci oraz ks. kano-
nik Henryk Młynarczyk, proboszcz parafii św. Marcina w Lelowie. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

NARODOWE CZYTANIE W LELOWIE. 
W ROLĘ LEKTORÓW WCIELILI SIĘ
PRZEDSTAWICIELE RÓŻNYCH
INSTYTUCJI 

Z początkiem września w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie 
odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Narodowego Czyta-
nia. To ogólnopolska akcja pod patronatem pary prezydenckiej, 
w której tegoroczną lekturą była „Moralność pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. 

- To popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, który na 
stałe wszedł do kanonu polskiej literatury i mimo upływu kolej-
nych dziesięcioleci nie traci na swojej aktualności - przekonują 
organizatorzy lokalnej odsłony tego przedsięwzięcia. 

Przygotowaniem wydarzenia zajął się wójt Krzysztof Molen-
da, a także pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie 
oraz lelowskiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN 
„WOM” w Częstochowie. To przedstawiciel ostatniej z wymienio-
nych instytucji wcielił się w rolę narratora. Lektorami z kolei byli 
przedstawiciele miejscowego urzędu, Lelowskiego Towarzystwa 
Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego w Le-
lowie czy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
Jana Brzechwy w Bogumiłku. Wspierali ich pracownicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, szkół w Podlesiu i Ślęzanach, 
a także osoby zrzeszone w klubie seniora oraz właściciele Juraj-
skiej Spiżarni w Białej Wielkiej.

- Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa ilustracji dotyczą-
cych dramatu i kadrów z adaptacji teatralnych. Można było rów-
nież obejrzeć przekrój wszystkich lokalnych odsłon Narodowego 
Czytania oraz pamiątkowe książki z poszczególnych edycji otrzy-
mane z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za udział i zaanga-
żowanie w realizację Narodowego Czytania i zapraszamy za rok 
- komentują pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy LelówROCZNICOWE OBCHODY TRAGICZNYCH WOJENNYCH WYDARZEŃ

Po nabożeństwie jego uczestnicy przemaszerowali pod zbiorową 
mogiłę powstańców. To tam delegacje parlamentarzystów, ich 
przedstawicieli oraz władze gminy i  miejscowi samorządowcy 
złożyli kwiaty. 

Zwyczajowo nie zabrakło też okolicznościowych przemówień 
i apelu poległych. Uczestnicy mieli również okazję do wysłucha-
nia wspomnień historycznych związanych z samą bitwą, jak i bez-
pośrednio poczuć atmosferę tamtych wydarzeń podczas insceni-
zacji walk z epoki powstania styczniowego. 

- Stoczona bitwa oddziału dowodzonego przez Zygmunta Chmie-
leńskiego z wojskami rosyjskimi była jednym z ważniejszych epi-
zodów walk niepodległościowych. Dzięki rekonstrukcji historycz-
nej widzowie mogli cofnąć się do wydarzeń września 1863 roku 
i zobaczyć jak to wówczas wyglądało - informuje urząd gminy.

3 września w  Lelowie upamiętniono 82. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej i jej ofiary.  

Uroczystości rozpoczął przemarsz z placu szkolnego do kościoła 
parafialnego w Lelowie. W towarzystwie lokalnych władz, samo-
rządowców oraz przedstawicieli placówek oświatowych z  tere-
nu gminy, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze w miejscach 
pamięci ofiar hitlerowskiej agresji, a  także na grobie Ignacego 
Trendy, męczennika zamordowanego przez Niemców za odmowę 
podpalenia krzyża w miejscowym kościele.

Tradycyjnie tego dnia nie mogło zabraknąć mszy za za poległych 
żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Lelowa, która odpra-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów
wiona została w  lelowskiej parafii. Po niej uczestnicy odwiedzili 
cmentarz wojenny, gdzie również zapalono znicze i złożono kwia-
ty, a także odbył się apel poległych.

O wydarzeniach tragicznego września 1939 roku opowiedział ze-
branym wój Krzysztof Molenda, członek Lelowskiego Towarzy-
stwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego 
Jerzy Karolczyk, a także radna powiatowa Marianna Dziura. 

Po głównych uroczystościach odbył się „VI Bieg Pamięci wrze-
śnia 1939 r.” nad zalewem lelowskim. W  marszobiegu udział 
wzięli uczniowie i pedagodzy z Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Lelowie. Po sportowych zmaganiach wszyscy mieli możliwość 
skosztowania grochówki.
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Każda kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej na terenie 
gminy Miedźno łączy się z szeregiem oficjalnych uroczystości. 
Od trzech lat wieńczone są one również imprezą sportową, któ-
ra ma upamiętniać bohaterstwo polskich żołnierzy z  Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii walczących w Bitwie pod Mokrą, któ-
re to starcie w pierwszych dniach wojny znacząco spowolniło 
marsz pancernych sił niemieckich na Warszawę.

- Tegoroczne obchody 82. rocznicy Bitwy pod Mokrą rozpoczę-
ły się wieczorem 31 sierpnia. W intencji poległych w obronie oj-
czyzny została odprawiona msza święta w kościele parafialnym 
w Miedźnie. Następnie przy mogile Wołyńskiej Brygady Kawalerii 
na cmentarzu w Wapienniku oddano hołd bohaterom, odegrano 
uroczysty capstrzyk, jak również złożono wieńce oraz tradycyjnie 
zapalono znicze. 1 września uroczystości przeniosły się do Mokrej 
– informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu gminy. 

Uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą zawsze 
mają wyjątkową oprawę. Otworzył je przegląd kompanii honoro-
wej i odebranie meldunku od jej dowódcy. Całość uświetniła sal-
wa honorowa, apel poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem 
przez licznie przybyłe delegacje i poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich, stowarzyszeń kultywujących tradycje i wartości 
historyczne, szkół oraz przedstawicieli samorządów z gmin po-
wiatu kłobuckiego, władz powiatowych oraz wojewódzkich.

5 września natomiast odbyła się trzecia edycja Biegu Pamięci 
Bitwy Pod Mokrą. Na starcie stanęło blisko ćwierć tysiąca bie-
gaczy z całego regionu częstochowskiego, w tym liczna grupa 
dzieci. Przyjechali także zwodnicy z  Rzeszowa, Łodzi, Namy-
słowa czy Górnego Śląska. Najmłodszy uczestnik miał niewiele 
ponad roczek, najstarszy z kolei był sporo powyżej siedemdzie-
siątki. Pośród dorosłych wygrał Ukrainiec Sergey Szevchenko, 
który przy okazji o  ponad pół minuty pobił dotychczasowy 
rekord dziesięciokilometrowej trasy biegu w  Mokrej. Pośród 
żeńskiej części sportowców bezkonkurencyjna okazała się Ewa 
Brych-Pająk.

Piotr Biernacki , fot. Urząd Gminy Miedźno

W połowie stycznia wójt Piotr Derejczyk podpisał z firmą IZIM 
umowę na budowę oświetlenia ulicznego na obszarze całej gmi-
ny. To największa obecnie gminna inwestycja, warta ponad 22 
mln zł. Realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-pry-
watnego.

Wybrana do realizacji firma odpowiada za całość przedsięwzięcia, 
od projektu po etap jego finalizacji. Dokumentacja jest na końco-
wym etapie przygotowywania. To właśnie na tę okoliczność wło-
darz wystosował prośbę do mieszkańców o  wyrażenie zgód na 
umiejscowienie części projektowanych słupów oświetlenia ulicz-
nego na terenie ich nieruchomości. Zbieraniem dokumentów zaj-
mują się pracownicy urzędu gminy i sołtysi.

- Zgody te są niezbędne w związku z brakiem możliwości posado-
wienia wszystkich projektowanych słupów w pasach drogowych. 
Część z nich na terenie naszej gminy jest po prostu zbyt wąska, by 
można było bez przeszkód umiejscowić je w ich obrębie. Wyko-
nanie tego zadania, które obecnie jest największą w naszym kraju 
inwestycją oświetleniową realizowaną w formule PPP, gwarantuje 
podniesienie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców nasze-
go samorządu i  spełnienie oczekiwań w  zakresie nowoczesne-
go i  funkcjonalnego oświetlenia wszystkich miejscowości naszej 
gminy – mówi wójt Piotr Derejczyk.

W ramach realizowanej inwestycji ma powstać niemal tysiąc dzie-
więćset punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powia-
towych i  gminnych na łącznej długości ponad siedemdziesięciu 
czterech kilometrów.

Piotr Biernacki

BĘDZIE TERMOMODERNIZACJA REMIZ WE WŁADYSŁAWOWIE 
I BOROWEJ. INWESTYCJĘ WESPRĄ UNIJNE PIENIĄDZE

UCZCILI PAMIĘĆ WALCZĄCYCH W BITWIE POD MOKRĄ

Gmina znalazła się w pierwszej setce najaktywniejszych samo-
rządów w  kraju. Z  rankingu przygotowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski 
Alarm Smogowy dotyczący liczby składanych wniosków w pro-
gramie „Czyste Powietrze” wynika, że mieszkańcy wykazują się 
sporą przedsiębiorczością w  korzystaniu z  programu „Czyste 
Powietrze”.

Najnowsze dane opublikowane przez wspomniane wyżej insty-
tucje obejmują drugi kwartał 2021 roku. O pozycji gminy w ran-
kingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba 
wniosków o  dofinansowanie inwestycji ekologicznych złożo-
nych z  terenu danej gminy na każdy tysiąc budynków jedno-
rodzinnych.

Przez te trzy miesiące mieszkańcy złożyli łącznie czterdzieści 
wniosków o dofinansowanie wymiany „kopciuchów” lub inwe-
stycje termomodernizacyjne. Pozwoliło to tym samym sklasy-
fikować samorząd na dziewięćdziesiątym dziewiątym miejscu 
w Polsce.

- Liczba złożonych wniosków w drugim kwartale tego roku zna-
cząco wzrosła w porównaniu do kwartału pierwszego, kiedy z te-
renu naszej gminy odnotowano dwadzieścia dziewięć aplikacji 
o dotacje przewidziane programem. Progres jest więc znaczący. 
Cieszy nas coraz większa świadomość mieszkańców co do po-
trzeby walki ze smogiem – podkreśla Daria Piątek, rzecznik pra-
sowy miejscowego urzędu gminy.

Urzędniczka przypomina jednocześnie, że do końca tego roku 
wymianie powinny ulec wszystkie ponad dziesięcioletnie kotły 
centralnego ogrzewania oraz te, które nie mają tabliczek znamio-
nowych.

- Obowiązek w tym zakresie wprowadziła uchwała antysmogowa 
Sejmiku Województwa Śląskiego z 2017 roku. Wszystkich, którzy 
planują takie inwestycje zapraszamy do skorzystania z fachowych 
porad i pomocy pracowników punktu informacyjno-konsultacyj-
nego programu „Czyste Powietrze”, który działa w urzędzie gminy 
w każdy wtorek i czwartek – dodaje Piątek.

Piotr Biernacki

MIESZKAŃCY WYMIENIAJĄ 
KOPCIUCHY. GMINA WYSOKO 
W RANKINGU

PROJEKT BUDOWY 
OŚWIETLENIA. URZĄD 
ZBIERA ZGODY

Prowadzona była również klasyfikacja biegaczy z terenu lokalne-
go samorządu. Wśród mężczyzn najlepiej spisał się Dariusz Wilk, 
był czwarty w generalnej klasyfikacji, a z grona pań prym wiodła 
Agnieszka Polak.

- Gratuluję wszystkim zwycięzcom oraz dziękuję uczestnikom 
Biegu Pamięci Bitwy pod Mokrą. Zarówno profesjonalistom, jak 
i dzieciom i młodzieży. Za przybycie, start i sportowe uczczenie 
pamięci o  Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii. Tak wspaniała orga-
nizacja i  koordynacja wydarzenia to przede wszystkim zasługa 
ekipy z  Jest Lepiej, na czele z  Michałem Zarębskim, jak i  zaan-
gażowanych pracowników urzędu gminy. Ponadto pragnę po-
dziękować także wszystkim osobom wspierającym inicjatywę, 
przewodniczącemu GKRPA Wojciechowi Tałajczykowi, przewod-
niczącemu Rady Gminy Miedźno Zdzisławowi Bębnowi, sponso-
rom i  fundatorom nagród, naszym wspaniałym strażakom oraz 
oczywiście licznie przybyłym kibicom i sympatykom. To był trzeci 
bieg i trzecie fantastyczne przeżycie, nie tylko sportowe. Bardzo 
gorąco za te emocje dziękujemy i do zobaczenia za rok - podkre-
śla wójt Piotr Derejczyk.

Prawie 750 tys. zł na termomodernizację dwóch remiz pozyska-
ły władze gminy Miedźno w rozstrzygniętym z końcem sierpnia 
konkursie unijnym. Urząd marszałkowski rozdysponował w nim 
pieniądze na zadania podnoszące efektywność energetyczną 
i wykorzystujące odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej.

Zainteresowanie konkursem wśród samorządów subregionu pół-
nocnego województwa było bardzo duże. Świadczy chociażby 
o tym fakt, że ostatecznie dofinansowanych zostało dwadzieścia 
siedem zgłoszonych projektów. Unijne wsparcie wyniesie na nie 
wszystkie ponad 22 mln zł. 

Wójt Piotr Derejczyk chce z  ich pomocą przeprowadzić termo-
modernizację dwóch remiz strażackich oraz wymienić na ekolo-
giczne znajdujące się w nich przestarzałe źródła ciepła. Inwesty-

Piotr Biernacki , fot. Urząd Gminy Miedźno cja dotyczyć będzie budynków w  Borowej oraz w  sąsiadującym 
z tą miejscowością Władysławowie.

- Projekt naszej gminy uzyskał bardzo wysoką punktację. Upla-
sował się na piątym miejscu listy rankingowej. Przewidywana 
wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł – podkreśla Daria Piątek, 
rzecznik prasowy miejscowego urzędu gminy.

Wskazane działania na tych obiektach gminnych to nie jedyne, które 
samorząd chciałby w najbliższym czasie wykonać. Niedawno infor-
mowaliśmy, iż mają tam powstać swoiste centra życia kulturalnego 
i  integracyjnego miejscowości, z  których korzystać będą zarówno 
lokalni druhowie, jak i pozostali mieszkańcy. W zamierzeniach bu-
dynki mają zostać przebudowane w  proekologicznej technologii 
oraz wykorzystywać odnawialne źródła energii. Zyskać ma również 
estetyka otoczenia. Te zamiary uzależnione są w dużej mierze od 
pozyskania środków z  Programu Inwestycji Strategicznych. Prace 
wyceniono bowiem na nieco ponad 4,5 mln zł.
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2 i 3 września w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości związane 
z obchodami trzydziestolecia istnienia Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. To największe samorządowe stowarzyszenie w kra-
ju, do którego przynależy znakomita większość gmin i powiatów 
w województwie. Jednym z elementów obchodów było rozegra-
nie XVI Samorządowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Mar-
szałka Województwa Śląskiego. 

– Jubileusz 30-lecia to ważny moment dla przedstawicieli samo-
rządów lokalnych, którzy na co dzień współpracują na forum na-
szej organizacji na rzecz lokalnych społeczności. Kluczową war-
tością w naszej organizacji jest to, że Związek tworzą, i tworzyły, 
każdego dnia konkretne osoby związane z samorządem lokalnym. 
Są to samorządowcy kierujący rozwojem gmin i  powiatów oraz 
pracownicy wydziałów czy referatów w urzędach i starostwach. 
Tylko poprzez zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokal-
nych oraz dzięki ich merytorycznemu wsparciu nasza organizacja 
może skutecznie realizować swoje zadania – podkreślają władze 
ŚZGiP.

Poza oficjalną galą, która odbyła się 2 września w  Teatrze Pol-

Mstowska biblioteka ponownie przystąpiła do odbywającej 
się  pod patronatem pary prezydenckiej ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą była „Moralność Pani 
Dulskiej”, komediodramat Gabrieli Zapolskiej.

Placówka w Mstowie, podobnie jak wiele innych bibliotek w kraju, 
podjęła się uczestnictwa w Narodowym Czytaniu i projekt zreali-
zowała według własnego pomysłu. 

- Fragmenty tekstu zostały przedstawione w formie inscenizacji, 
w której czytelnicy razem z bibliotekarzami wcielili się w przy-
dzielone role i je odczytali - relacjonują pracownicy biblioteki.

Idealnie posłużyła do tego scena sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mstowie, a wykorzystana przy tym scenogra-
fia, wystrój, oświetlenie, jak i zarówno stroje pozwoliły zbudować 
odpowiedni klimat. 

- Efekt był niezwykle pozytywny i zaskakujący zarówno dla oglą-
dających, jak i samych czytających. Lektury naprawdę nie muszą 
być straszne czy nudne i akcja Narodowe Czytanie wyraźnie to 
pokazuje - dodają.

Samo przedsięwzięcie stało się również doskonałą okazją do zor-
ganizowania spotkania z  Agnieszką Krawczyk, autorką licznych 
książek obyczajowych oraz kryminałów. Choć w przypadku tych 
drugich utworów pisarka występuje pod pseudonimem - Iga 
Horn.

Podczas spotkania z publicznością Krawczyk zdradziła, jak wyglą-
dają zarówno kulisy pisania oraz sam proces wydawniczy. Wszy-
scy chętni mieli też możliwość otrzymania autografu pisarki. Ci, 
którzy jeszcze nie znają jej twórczości, mogą wypożyczyć książki 
jej autorstwa z miejscowej biblioteki. Pisarka podarowała placów-
ce kilka pozycji.

Piotr Biernacki, fot. Śląski Związek Gmin i Powiatów

W  okresie letniej przerwy od nauki Gminny Ośrodek Kultury 
w Mstowie zorganizował dla najmłodszych mieszkańców szereg 
zajęć zarówno tych plenerowych, jak i typowo stacjonarnych - 
w pracowni plastycznej. 

- Wspaniała aura sprzyjała szalonym i  twórczym zabawom na 
rynku mstowskim - cieszy się Krzysztof Drynda, dyrektor miej-
scowego GOK-u. 

To między innymi zajęcia z  balonami dostarczyły uczestnikom 
wielu pozytywnych wrażeń. Te wypełnione sprężonym powie-
trzem można było choćby dekorować, a te wypełnione wodą po-
służyły do rozegrania prawdziwej balonowej bitwy. 

- Niewątpliwie była ona hitem tych wakacji. Dzieci mokre i szczę-
śliwe odkrywały tajniki fizyki oraz zjawisko przyciągania ziem-
skiego - dodaje Drynda.

Pracownicy GOK-u zrealizowani również kilka spotkań poświę-
conych pracom typowo plastycznym. Dzieci malowały graffiti na 
folkowej ścianie, a na arkuszach papieru obrazy. Oprócz farb do 
malowania służyły kreda i mazaki. 

- Powstało wiele ciekawych prac - komentuje dyrektor i jak pod-
kreśla część zajęć będzie kontynuowana i realizowana już w sta-
cjonarnej formule.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

skim w Bielsku-Białej, gdzie podziękowania i laur za wkład i pracę 
odebrało wielu zasłużonych działaczy samorządowych, 3 wrze-
śnia w Centrum Sportu Rekord w Bielsku-Białej rozegrano turniej 
siatkówki.

– W turnieju wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, 
starostowie oraz inne osoby przez nich wyznaczone. Uczestni-
cy zostali podzieleni na cztery drużyny reprezentujące cztery 
subregiony województwa śląskiego. Mecz sędziował Adrian Hu-
nek – zawodowy siatkarz, który aktualnie gra na pozycji Środko-
wego w pierwszoligowej BBTS Bielsko-Biała – informuje stowa-
rzyszenie.

W sportowych zmaganiach świetnie wypadli reprezentanci z re-
gionu częstochowskiego, czyli subregionu północnego. Drużyna, 
której skład tworzyli między innymi wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, 
członek zarządu powiatu częstochowskiego Gwidon Jelonek, bur-
mistrz Klemens Podlejski i jego zastępca Jakub Grabowski z Żarek, 
wiceprezydent Częstochowy Piotr Grzybowski, a także wójtowie 
Tomasz Osiński z Wręczycy Wielkiej, Bogdan Sośniak z Opatowa, 
Henryk Mach z Przystajni oraz Mariusz Rembak z Niegowy zaję-
ła finalnie drugie miejsce, ustępując jedynie miejsca na podium 
przedstawicielom subregionu zachodniego.

SUBREGION PÓŁNOCNY I SIATKÓWKĄ STOI. SUKCES 
WŁODARZY NA WOJEWÓDZKIM TURNIEJU

ZAJĘCIA W PLENERZE I PRACOWNI. LOKALNI ANIMATORZY
KULTURY PODSUMOWALI WAKACJE

NARODOWE CZYTANIE PONOWNIE 
ZAWITAŁO DO GMINY. PRZY OKAZJI 
POJAWIŁA SIĘ TAKŻE ZNANA PISARKA

W  Kuśmierkach stanął nowy domek drewniany, który miesz-
kańcom tej miejscowości będzie służył, jako miejsce do spotkań 
sołeckich. 

Inwestycja zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego. 
Powierzchnia użytkowa domku liczy blisko 32 m². Obiekt został 
posadowiony na betonowych bloczkach, a jego dach pokryto gon-
tem bitumicznym. 

- Cieszymy się, bo mieszkańcy od wielu lat nie mieli miejsca, 
w którym można było organizować spotkania czy przeprowadzać 
zebrania sołeckie. Teraz się to zmieni. Działka komunalna, na któ-
rej stanęła konstrukcja jest coraz lepiej zagospodarowana - nie 
ukrywa zadowolenia Mirosław Kowalczyk, sołtys Kuśmierek.

Na wspomnianej działce funkcjonuje już między innymi plac za-
baw dla dzieci i boisko. W jej bezpośrednim sąsiedztwie zamonto-
wany został w tym roku przystanek autobusowy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

MAJĄ JUŻ SIĘ GDZIE SPOTYKAĆ 
PODCZAS ZEBRAŃ SOŁECKICH
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Prawie 900 tys. zł kosztować będzie gruntowna termomoder-
nizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie. 
Blisko 500 tys. zł z  tej puli gmina pozyskała ze środków unij-
nych. Realizowane obecnie zadanie ma zakończyć się jeszcze 
w tym roku.

Projekt przewiduje między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachów, remont pokrycia części stropodachu oraz komi-
nów czy choćby montaż instalacji fotowoltaicznej. Zakres prac 
obejmie również wymianę części stolarki okiennej, remont scho-
dów zewnętrznych, a także pochylni dla osób niepełnosprawnych.

- Modernizacji poddana zostanie też instalacja centralnego 
ogrzewania oraz kotłowni. Ponadto firma realizująca prace za-
montuje też pompę do przygotowywania ciepłej wody użytkowej 
- informują pracownicy urzędu gminy.

Przy okazji remontu doczeka się instalacja odgromowa, a budy-
nek zostanie wyposażony z  nowy system rynien oraz rur spu-
stowych. Wymienione zostaną również balustrady zewnętrzne 
i kraty okienne.

- Zadanie znajduje się obecnie w trakcie realizacji i będzie zakoń-
czone w drugim półroczu tego roku - dodają urzędnicy. 

Jak podkreślają pracownicy wójta Tomasza Gęsiarza, termomo-
dernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Zawa-
dzie to kolejna w  ostatnich latach inwestycja w  szkolną infra-
strukturę. Podobne zadania gmina zrealizowała już w placówkach 
w  Mokrzeszy, Małusach Wielkich i  Mstowie. Obecnie samorząd 
termomodernizuje równolegle budynek Szkoły Podstawowej 
w Krasicach.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

POZYSKANE PÓŁ MILIONA ZŁO-
TYCH PÓJDZIE NA TERMOMO-
DERNIZACJĘ KOLEJNEJ SZKOŁY

W ostatnią niedzielę sierpnia Koło Gospodyń Wiejskich w Ma-
łusach Wielkich zorganizowało piknik dla mieszkańców.

Choć prognozy pogody na ten dzień nie napawały specjalnym 
optymizmem, to mimo wszystko aura nad remizą w  Małusach 
Wielkich pozytywnie zaskoczyła. Zamiast zapowiadanych opa-
dów świeciło słońce.

- Panie z koła gospodyń wiejskich przygotowując nie tylko pysz-
ności do jedzenia, ale i wyjątkową oprawę pikniku, stanęły na wy-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

SŁODKI PIKNIK Z ATRAKCJAMI. PANIE Z KGW STANĘŁY NA WYSOKOŚCI ZADANIA
sokości zadania - relacjonują gminni urzędnicy. 

Uczestników, którzy pojawili się na pikniku, już na samym wejściu 
witała zrobiona z balona słomy pszczoła. Cała sceneria wydarze-
nia nawiązywała do malutkich miodów. To właśnie ten produkt, 
jak i miejscowych pszczelarzy promować miał słodki piknik.

- Był grill, pyszne ciasta, popcorn i wata cukrowa. Na placu stały 
wielkie kolorowe dmuchańce dla dzieci, a DJ z ogromnym powo-
dzeniem rozkręcał zabawę taneczną - dodają pracownicy urzędu 
gminy podkreślając, iż już po zmroku ławki były puste, a wszyscy 
goście tańczyli na trawie.
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Około pięćdziesięciu zawodników zgromadziła druga runda za-
wodów o Indywidualny Puchar Polski w kategoriach młodzików, 
kadetów oraz kobiet. Podczas wydarzenia, nad którym patronat 
objął wójt Poczesnej, wysokie lokaty zajęło dwóch mieszkańców 
gminy. Chodzi o Aleksa Radło i jego drugie miejsce oraz o Oska-
ra Dusińskiego, który zakończył zawody na piątej pozycji.

W kategorii młodzików (to zawodnicy do czternastego roku życia 
- przyp. red.) zwyciężył Paweł Szkudlarek reprezentujący Szarżę 
Wrocław. Tuż za nim linię mety przekroczył wspomniany pocze-
śnianin Aleks Radło. 

- Drugie miejsce dla tego zawodnika jest ogromnym sukcesem 
zważywszy na to, iż ma on dopiero dwanaście lat i  w  tych za-
wodach rywalizował w  większości z  zawodnikami ze starszej 
kategorii wiekowej - informuje Damian Krzyczman, organizator 
wydarzenia. 

Trzecie miejsce przypadło Arkadiuszowi Graczykowi z Aseko Orła 
Gniezno, a czwarte 10-letniemu Pawłowi Kuświkowi występują-
cemu w barwach Infornet.euOmegi Ostrów Wielkopolski. 

- Bardzo blisko finału, na piątym miejscu, zawody zakończył 
Oskar Dusiński. Zawodnik Victorii Poczesna tym bardzo dobrym 
wynikiem potwierdził, że jest w ścisłej czołówce wśród zawodni-
ków do lat czternastu w Polsce - dodaje Krzyczman. 

Jak podkreślają organizatorzy, w turnieju młodzików wystartowa-
ło jeszcze dwóch mieszkańców gminy. To Łukasz Waszczyk, który 
zakończył zawody na dwunastym miejscu i Marcel Rakus, który 
finalnie sklasyfikowany został na piętnastym miejscu.

Stowarzyszenie Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie oraz 
Stowarzyszenie Razem dla Wrzosowej włączyły się w tegorocz-
ną akcję „Sprzątanie świata”. Panie ze wspomnianych organiza-
cji wysprzątały Wrzosową oraz Zawodzie.

Gmina po raz kolejny czynnie włączyła się w  akcję „Sprzątanie 
świata”. To ogólnoświatowe wydarzenie, które tradycyjnie co 
roku przypada na trzeci weekend września. Główny cel tej akcji, 
to uświadamianie społeczeństwa i promowanie proekologicznych 
postaw poprzez czynne działanie.

Osiemnasta edycja „Sprzątania świata” upłynęła tym razem pod 
hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”, a zaangażowały się w nią dzia-
łaczki Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie 
oraz Stowarzyszenie Razem dla Wrzosowej. Panie zaopatrzone 
w worki i rękawiczki dostarczone przez urząd gminy gruntownie 
posprzątały teren sołectw Wrzosowa i Zawodzie.

Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Jesieni” z  Poczesnej reprezentował 
gminę podczas I Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów. 
Impreza odbyła się 11 września w Olsztynie.

Zespół powstał w  1994 roku i  od tego czasu funkcjonuje przy 
Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. 

- Na przestrzeni lat jego skład się zmieniał, ale zawsze stanowili 
go członkowie koła emerytów i  rencistów, które od lat prężnie 
działa w Poczesnej. Opiekę merytoryczną i artystyczną nad ze-
społem sprawuje Grzegorz Leonarcik - wyjaśnia Iwona Skorupa, 
dyrektor GCKIiR. 

W drugą sobotę września artyści ze swoim repertuarem pojawili 
się pod zamkiem w Olsztynie. Tamtejsze koło emerytów, renci-
stów i inwalidów zorganizowało pierwszą edycję przeglądu senio-
ralnych grup wokalnych.

- Celem I  Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów było za-
prezentowanie dorobku zespołów artystycznych, stworzenie 
możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie 
tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych - dodaje 
dyrektor Skorupa. 

Z jej relacji wynika, iż wydarzenie cieszyło się dobrym odbiorem 
seniorów i to zarówno tych występujących w roli słuchaczy, jak 
i tych występujących.

Monika Wójcik, fot. korwinow.com/Urząd Gminy Poczesna

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi we współpracy z tamtejszą 
radą sołecką zorganizowało międzypokoleniowy piknik przy grillu.  

Choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała, to niemniej jednak po-
zytywny nastrój nie opuszczał uczestników wydarzenia, które 
miało miejsce 18 września na terenie świetlicy w Nowej Wsi. 

Seniorzy najpierw dokonali otwarcia nowej altany, by po chwili ura-
czyć podniebienia wypiekami przygotowanymi przez panie z lokal-
nego koła gospodyń wiejskich. Jak na wspólne grillowanie przystało, 
tego dnia nie mogło oczywiście zabraknąć kaszanki i kiełbasek. Ca-
łość uzupełniał gar żurku i pajdy chleba ze smalcem.

Po tym, jak towarzystwo się posiliło, uczestnicy pikniku przenieśli 
się do świetlicy, by pochłonięte kalorie spalić podczas gry w teni-
sa stołowego lub na parkiecie w tańcu. Miłośnicy bardziej statycz-
nych rozrywek mieli też do dyspozycji piłkarzyki i stół bilardowy. 
Dzieciom z kolei zapewniono watę cukrową, popcorn i słodycze.

Monika Wójcik, fot. Halina Synakiewicz/Urząd Gminy Poczesna

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

LICZĄ, ŻE PRZEGLĄD ZAPOCZĄTKUJE 
NOWĄ TRADYCJĘ MUZYCZNYCH
SPOTKAŃ W POWIECIE

Najlepsi absolwenci szkół podstawowych otrzymali od wójta Po-
czesnej nagrody za wyniki w nauce.  Wyróżnienia zostały wrę-
czone podczas wrześniowej sesji rady gminy.

Nagrody włodarza trafiły do sześciorga osób pochodzących z te-
renu gminy. To Laura Brzeska, Aleksandra Dróżdż, Edyta Lizoń, 
Magdalena Samul, Miłosz Cembrzyński oraz Marcin Frymus.

Wszyscy, w  trakcie całej swojej edukacji w  szkole podstawowej, 
osiągali nie tylko znakomite wyniki w nauce, ale i wyróżniali się 
ponadprzeciętną aktywnością, jak i zaangażowaniem także na in-
nych polach pozaszkolnej działalności.

Monika Wójcik

WŁODARZ NAGRODZIŁ ABSOLWENTÓW

TRZY TURNIEJE NA TORZE SPEEDROWEROWYM 
W BARGŁACH. ZMAGANIA O PUCHAR WÓJTA

DUŻE SPRZĄTANIE NA TERENIE DWÓCH SOŁECTW

URUCHOMILI NOWĄ ALTANĘ I ODPALILI GRILLA. SENIORZY Z NOWEJ WSI URZĄDZILI 
IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ

Z kolei w kategorii kadet (zawodnicy do szesnastego roku życia - 
przyp. red.) z kompletem punktów zwyciężył Ksawery Kielaszew-
ski z  Szawera Leszno i  jednocześnie nowy Mistrz Polski Junio-
rów. Drugie miejsce zdobył Igor Domagała z  Infornet.eu Omegi 
Ostrów Wielkopolski. Trzeci był leszczynianin Rafał Potoczny. 
Na czwartym miejscu uplasował się natomiast Paweł Szkudlarek, 
wspomniany wcześniej zwycięzca młodszej kategorii wiekowej.

W rywalizacji kobiet wygrała Zuzanna Klett z Mustanga Żołędo-
wo. Tuż za nią znalazła się Sandra Charbich z Lwy Avia Często-
chowa, a trzecie miejsce wywalczyła Sandra Bielaczek, reprezen-
tantka Śląska Świętochłowice. Czwarte miejsce przypadło Oliwii 
Wilbrandt, zawodniczce z Żołędowa. 

- Jedyna w tych zawodach zawodniczka z Poczesnej - Alicja Ha-
mara - została sklasyfikowana na siódmym miejscu - komentuje 
Damian Krzyczman.
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28 sierpnia przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Wiercicy odbyło się przywitanie nowego, specjalistycznego 
wozu ratowniczo-gaśniczego. Na uroczystościach wprowadze-
nia nowego sprzętu do służby w jednostce nie zabrakło miesz-
kańców, strażaków z gminnych OSP, władz gminy, jak również 
zaproszonych parlamentarzystów.

OSP w Wiercicy należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Admini-
stracji opublikowało listę trzystu czternastu jednostek OSP, do 
których w  tym roku skieruje wsparcie na zakup nowych samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych radości z  opublikowanej listy 
nie mogli ukryć również i  lokalni strażacy. Ich starania znalazły 
w  końcu szczęśliwy finał. Resort przyznał im kilkaset tysięcy 
złotych dofinansowania na zakup fabrycznie nowego, średniego 
wozu strażackiego. Szacunkowa wartość takiego sprzętu sięga 
bowiem aż 800 tys. zł. 

I  tak było również w tym przypadku. W postępowaniu przetar-
gowym, które rozstrzygnięto na początku lipca zwyciężyła oferta 
firmy Bocar z Korwinowa w gminie Poczesna. Przedsiębiorstwo 
wyceniło samochód i  jego doposażenie na 782 tys. zł. Poza re-
sortowymi funduszami swój wkład dołożyła także gmina Przyrów. 
I to nie mały, bo sięgający 250 tys. zł.

- Mamy nadzieję, że nowy wóz bojowy będzie służył jak najlepiej 
i jak najdłużej druhom z jednostki, dzięki czemu bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców gminy będzie na najwyższym poziomie 
- podkreśla wójt Robert Nowak.

W ostatnich trzech latach to kolejny sukcesu w dążeniu do odno-
wienia parku maszynowego lokalnych jednostek OSP. Wcześniej 
lekkiego i średniego typu pojazdy bojowe trafiły do OSP w Przy-
rowie.

5 września na terenie rekreacyjno-sportowym „Brzózki” odbyły 
się tegoroczne dożynki gminne. Wśród przybyłych nie zabrakło 
parlamentarzystów, władz powiatu czy włodarzy sąsiadujących 
z  Przyrowem samorządów. Licznie stawili się również sami 
mieszkańcy. Pogoda sprzyjała.

O godz. 15 kilkuset mieszkańców gminy w towarzystwie zapro-
szonych gości wzięło udział w polowej mszy świętej. Bezpośred-
nio po nabożeństwie wójt Robert Nowak dokonał uroczystego 
otwarcia wydarzenia i  wszystkich uroczyście powitał. Inaugu-
racyjne przemówienie było także okazją do zwrócenia uwagi na 
problemy polskiego rolnictwa, a także sytuacji rolników na tere-
nie samej gminy. 

Władze powiatu częstochowskiego włodarz poprosił o  podjęcie 
działań scaleniowych gruntów, co ma w  istotny sposób wpły-
nąć na poprawę struktury obszarowej gospodarstw i wzrost ich 
konkurencyjności. Do parlamentarzystów zwrócił się natomiast 
z apelem o tworzenie dobrego i przyjaznego polskim gospodar-
stwom prawa. Takiego, które będzie wspierało ich rozwój i budo-
wało dobrobyt wsi.

30 września w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny w Koszęcinie odbyło się Forum Sołtysów. Pod-
czas tej cyklicznej imprezy organizowanej przez Departament 
Terenów Wiejskich Województwa Śląskiego wręczono również 
nagrody w  konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 
w roku 2021”. Odebrali je również mieszkańcy gminy Przyrów.

Celem organizowanego od 2004 roku konkursu jest wspieranie 
rozwoju wsi, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej czy 
pobudzanie aktywności gospodarczej, jak również popularyza-
cja działań zmierzających do zachowania wartości środowiska 
kulturowego i  przyrodniczego oraz kształtowania i  utrzymania 
ładu przestrzennego. Konkurs promuje także działania związane 
z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości 
lokalnej wsi.

Nagrody o  łącznej wysokości około 120 tys. zł są przyznawane 
w  pięciu kategoriach — najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza za-
groda wiejska, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepsza 
strona internetowa sołectwa oraz najlepsze przedsięwzięcie po-
pularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.

- Województwo śląskie to nie tylko duże miasta. Śląska wieś ma 
piękne tradycje i  tu także obecny jest wielki etos pracy, który 
stał się atrybutem naszego pokolenia. Za tą bardzo ciężką, pełną 
wyrzeczeń pracę, chciałbym dzisiaj z całego serca podziękować. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak/UMWS

JUŻ JEST. NOWY WÓZ 
BOJOWY W WIERCICY

UDANE DOŻYNKI W PRZYROWIE.
CAŁA GMINA PODZIĘKOWAŁA ZA PLONY

DZIAŁALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW DOCENIONA NA ARENIE WOJEWÓDZKIEJ

Następnie przedstawiciele poszczególnych sołectw złożyli do-
żynkowe wieńce i tradycyjne bochny chleba wypieczone z zebra-
nego podczas tegorocznych żniw ziarna. Wójt obiecał dzielić tym 
dziękczynnym darem równo i sprawiedliwie. 

- Aby nikomu go nie zabrakło - podkreślał.

Po godz. 17 rozpoczęły się występy miejscowych zespołów folk-
lorystycznych i  kół gospodyń wiejskich. Także przyrowski klub 
seniora przedstawił prezentację artystyczną, rozlosowano też 
nagrody w loterii fantowej i rozegrano turniej sołectw. Gwiazdą 
wieczoru tym razem był zespół Zbóje.

Mieszkańcy mogli wziąć również udział w prowadzonych w tym 
dniu konsultacjach społecznych w sprawie zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin-
ny. To ważna inicjatywa, która określi plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący teren całego samorządu na najbliższe 
lata.

Zabawa była wyśmienita. Podobnie jak przygotowane na okolicz-
ność dożynek specjały. Królowały grochówka, zupa gulaszowa, 
pieczonki z grilla, a na deser paleta ciast. „Jurajska Ryba” często-
wała natomiast pysznym wędzonym pstrągiem.

To także ukłon za troskę, jaką otoczyliście nasze małe ojczyzny. 
Dzięki wam śląska wieś pięknieje. Przyznane nagrody i wyróżnie-
nia są tego udokumentowaniem. Wszystkim serdecznie gratuluję. 
Forum to jednocześnie okazja do dyskusji o przyszłości wsi. Nie 
mam wątpliwości, że będą one owocne – podkreślał podczas spo-
tkania Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

Choć główną wygraną zgarnął Kaniów znajdujący się w  gminie 
Bestwina w  powiecie bielskim, to wśród laureatów tegorocznej 
edycji nie zabrakło osób, instytucji i przedsięwzięć z regionu czę-
stochowskiego.

Najlepszym przedsięwzięciem odnowy wsi została inicjatywa 
sołecka zakupu domku wolnostojącego dla mieszkańców Skow-

ronowa w  gminie Janów. Za najlepsze przedsięwzięcie popula-
ryzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje pierwszym miejscem uho-
norowano Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Borowianki” z  gminy 
Mykanów, a  trzecim Zespół Teatralny „Dąbrowianie” w  gminie 
Dąbrowa Zielona za spektakl „Marysine swatanie”.

W tej samej kategorii uznanie znalazła działalność Grupy Kolędni-
czej „Herody” z Sygontki, którą uhonorowano wyróżnieniem, jak 
również organizowana w Mstowie „Mstowska Noc Świętojańska”. 
Ale to nie koniec. W kategorii na najpiękniejszą zagrodę wiejską 
bezkonkurencyjni byli państwo Ewa i Adam Synowiec.

Podczas wręczenia nagród mieszkańcom gminy Przyrów towa-
rzyszył wójt Robert Nowak.



Rocznica śmierci Redaktor Joanny Bar
28 sierpnia tego roku minęło 5 
lat od śmierci Redaktor Joanny 
Bar, prezes Częstochowskiego 
Stowarzyszenia Region, redaktor 
naczelnej miesięcznika „Puls Re-
gionu”, animatorki licznych ini-
cjatyw społecznych, edukacyj-
nych i  kulturalnych, osoby przez 
lata zaangażowanej w  promocję 
lokalnych przedsięwzięć podej-
mowanych przez stowarzyszenia, 
ochotnicze straże pożarne i grupy 
pasjonatów z  regionu często-
chowskiego. Pamiętamy i chcemy, 
aby pamięć o  tej pięknej postaci 

częstochowskiego dziennikarstwa 
była obecna w  życiu naszego re-
gionu. 

W 5. rocznicę śmierci Ś.P. Joan-
ny Bar Robert Kępa, założyciel 
Fundacji Rozwoju Aktywności 
Społecznej im. ks. Kazimierza 
Znamirowskiego, wspólnie z  Ur-
szulą Giżyńską, redaktor naczelną 
„Gazety Częstochowskiej”, z  któ-
rej redakcją przed laty związana 
była Joanna Bar, złożyli kwiaty 
i zapalili znicz na grobie Pani Re-
daktor. Dziś też Fundacja Rozwo-
ju Aktywności Społecznej inau-

guruje konkurs dziennikarski, 
którego patronem jest zmarła 
w 2016 r. Joanna Bar. Konkurs ad-
resowany jest do osób stawiają-
cych pierwsze kroki w  charakte-
rze dziennikarzy, piszących arty-
kuły poświęcone problemom 
lokalnych środowisk, zajmują-
cych się wydawaniem gminnych 
i  parafialnych biuletynów, bloge-
rów, osób prowadzących lokalne 
serwisy internetowe i fora. Laure-
aci konkursu otrzymają cenne 
nagrody rzeczowe i statuetki. 

Konkurs dziennikarski 
im. Joanny Bar
Fundacja Rozwoju Aktywności Spo-
łecznej im. ks. Kazimierza Znami-
rowskiego ogłasza I edycję konkursu 
dziennikarskiego adresowanego do 
osób stawiającymi pierwsze kroki 
w  charakterze dziennikarzy, piszą-
cych artykuły poświęcone proble-
mom lokalnych środowisk, promują-
ce kulturę i  historię, zajmujących się 
wydawaniem gminnych i  parafial-
nych biuletynów, blogerów, osób pro-
wadzących lokalne serwisy interneto-
we i fora. 

– Wierzymy, że media lokalne mają 
bardzo ważną rolę w  opisywaniu zja-
wisk społecznych i kulturalnych. Chce-
my wyróżnić autorów, którzy w swoich 
pracach pokazują aktywność społecz-
ną, relacjonują życie kulturalne, przy-
bliżają lokalną historię, jak również po-
ruszają trudne tematy, podejmują in-
terwencje w  obronie mieszkańców 
– mówi Robert Kępa z  Fundacji Roz-
woju Aktywności Społecznej.

Patronem konkursu jest redaktor Jo-
anna Bar, prezes Częstochowskiego Sto-
warzyszenia Region, redaktor naczelna 
miesięcznika „Puls Regionu”, przed laty 
dziennikarka „Gazety Częstochowskiej” 
i  „Kulisów Regionu”, animatorka licz-

nych inicjatyw społecznych, edukacyj-
nych i kulturalnych, osoba przez lata za-
angażowana w  promocję lokalnych 
przedsięwzięć podejmowanych przez 
stowarzyszenia, ochotnicze straże po-
żarne i grupy pasjonatów z regionu czę-
stochowskiego.

W  konkursie mogą wziąć udział 
wszystkie zainteresowane osoby, w tym 
dziennikarze, blogerzy, osoby zaczyna-
jące swoją przygodę z mediami o zasię-
gu zarówno regionalnym, jak i  lokal-
nym. W konkursie można składać tek-
sty, które zostały już opublikowane, jak 
również te nieopublikowane. Teksty po-
winny dotyczyć tematyki o  zasięgu lo-
kalnym lub regionalnym z obszaru Re-
gionu Częstochowskiego tj. miasto Czę-
stochowa, powiat częstochowski, 
myszkowski, kłobucki i lubliniecki.

Prace konkursowe powinny obejmo-
wać tekst, w tym m.in.: artykuły praso-
we, reportaże, wywiady, materiały in-
ternetowe.

Przy ocenie przesłanych materiałów 
będzie brana pod uwagę ich zrozumia-
łość, aktualność poruszanego tematu, 
wartość interwencyjna, społeczna lub 
kulturalna. Prace konkursowe będą 
oceniane przez Jury złożone z dzienni-
karzy i  redaktorów. 

Na materiały czekamy do 31 paździer-
nika 2021 r. Materiały wraz z podpisa-
nym formularzem zgłoszeniowym pro-
simy przesyłać na adres: kepar@interia.
pl. Laureaci konkursu otrzymają cenne 
nagrody rzeczowe i  statuetki. Nagro-
dzone artykuły zostaną opublikowane 
w  wybranych czasopismach o  charak-
terze regionalnym.

Regulamin Konkursu oraz wszystkie 
informacje związane z  konkursem 
znajdą Państwo na: https://www.face-
book.com/FundacjaKZ.

Ruszają śląskie granty 
senioralne

Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej Województwa Śląskiego po-
informował, że Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego zabezpieczył środki fi-
nansowe w  celu dofinansowania 
w  trybie art. 19a ustawy z  dnia 24 
kwietnia 2003 r. o  działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie 
działań mających na  celu wsparcie 
środowisk seniorskich z  terenu wo-
jewództwa śląskiego oraz działań 
z  zakresu deinstytucjonalizacji do-
mów pomocy społecznej. Zachęca-
my do składania ofert na wsparcie 
działań senioralnych.

Dofinansowanie działań mających 
na celu wsparcie środowisk seniorskich 
z terenu województwa śląskiego będzie 
realizowane w  ramach w  ramach 
dwóch priorytetów: Priorytet I Działa-
nia z zakresu aktywizacji i integracji se-
niorów w okresie epidemii COVID-19 
oraz Priorytet II Działania z  zakresu 
przeciwdziałania/minimalizowania 
skutków COVID-19 w  środowisku 
osób starszych. Maksymalna wartość 
dofinansowania to 10 tys. zł, a okres re-
alizacji zadania to maksymalnie 90 dni. 
Działania można realizować maksy-
malnie do 31 grudnia 2021 r. Nabór 
wniosków w ramach obu działań trwa 
od dnia 8 września 2021 r. do wyczer-
pania zaplanowanych środków. 

Kompletną ofertę należy złożyć 
w  zaklejonej kopercie z  dopiskiem: 
„Oferta – Małe Granty Senioralne 
2021”, w Regionalnym Ośrodku Polity-
ki Społecznej Województwa Śląskiego, 
ul.  Modelarska 10, 40-142 Katowice, 
pok. 205 (II piętro). Ofertę można zło-

żyć osobiście lub przesłać pocztą/kurie-
rem. Bliższych informacji o  naborze 
udziela: Sylwia Adamczyk – (32) 730 68 
86, Karolina Gałuszka – (32) 730 68 51, 
Tomasz Czarnocki – (32) 730 68 85.

Dofinansowanie działań mających 
na  celu działań z  zakresu deinstytu-
cjonalizacji domów pomocy społecz-
nej będzie realizowane w  ramach 
trzech priorytetów: Priorytet I Szko-
lenia pracowników domów pomocy 
społecznej funkcjonujących na  tere-
nie regionu, z zakresu praw i wolno-
ści mieszkańców oraz  działań usa-
modzielniających w  procesie DI, 
Priorytet II Diagnozowanie miesz-
kańców DPS i stworzenie indywidu-
alnych planów usamodzielnienia 
mieszkańców DPS z  województwa 
śląskiego, Priorytet III Prowadzenie 
form terapeutycznych z mieszkańca-
mi DPS, których  celem jest wzmoc-
nienie ich kompetencji w zakresie sa-
modzielnego życia, w każdym aspek-
cie funkcjonowania. Maksymalna 
wartość dofinansowania to 10 tys. zł, 
a  okres realizacji zadania to maksy-
malnie 90 dni. Działania można reali-
zować maksymalnie do 10 grudnia 
2021 r. 

Kompletną ofertę należy złożyć 
w  zaklejonej kopercie z  dopiskiem: 
„Oferta – Małe Granty DI 2021”, w Re-
gionalnym Ośrodku Polityki Społecz-
nej Województwa Śląskiego, ul. Mode-
larska 10,  40-142 Katowice, pok. 205 
(II piętro). Ofertę można złożyć osobi-
ście lub przesłać pocztą/kurierem. 
Bliższych informacji o naborze udzie-
la: Iwona Piątkowska-Lipka (32) 730 
68 83, ilipka@rops-katowice.pl.
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WIEŚCI STRAŻACKIE Z POWIATU KŁOBUCKIEGO POWIAT KŁOBUCKI / LOKALNI LIDERZY 

Co rok organizują rajd charytatywny
Środki z tegorocznej zbiórki pomogą w rehabilitacji ofiary wypadku.
Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet 
w  Ostrowach nad Okszą już od pięciu 
lat organizuje charytatywne rajdy rowe-
rowe, których celem jest niesienie bezin-
teresownej pomocy osobom będącym 
w potrzebie. Wydarzenie obok swojego 
filantropijnego wymiaru przyjmuje jed-
nocześnie formę sportowo-rekreacyjne-
go pikniku dla całych rodzin.

Celem stowarzyszenia jest działal-
ność kulturalna, artystyczna, społeczna, 
dobroczynna, informacyjna, wspierają-
ca i edukacyjna na rzecz rozwoju, pro-
mocji oraz aktywizacji społeczności lo-
kalnej. Panie dały się poznać jako inicja-
torki wszelkiego rodzaju wydarzeń. 
Angażowały młodzież, z którą szlifowa-
ły umiejętności sceniczne – aranżowały 
i  wystawiały bajki. Ponadto organizo-
wały kino letnie pod gwiazdami, akcje 
krwiodawstwa czy też imprezy kultural-
ne i okolicznościowe, chociażby z okazji 
Dnia Dziecka. W  ten sposób integrują 
mieszkańców swojej miejscowości wo-
kół szczytnych idei.

Coroczny Charytatywny Rajd Rowe-
rowy „Nasza Nadzieja” jest jednym 
z  najwyraźniejszych przejawów takiej 
działalności. Promocja i wydźwięk tego 
szlachetnego przedsięwzięcia wychodzi 
dużo dalej poza teren Ostrów nad 
Okszą czy nawet samej gminy Miedź-
no. Kobiety wokół haseł pomocniczości 
i  solidarności skupiły również szereg 
wolontariuszy, darczyńców i  organiza-
cji społecznych z regionu. Jedną z nich 
jest Klub Motocyklowy „Dragon” 
z  Kłobucka, który zawsze ochoczo 
wspiera taką aktywność.

W  tym roku, 29 sierpnia, odbyła 
się piąta edycja wydarzenia. Tym ra-
zem uwagę skupiono na losie Grze-
gorza Sakowskiego, któremu w 2019 
roku przydarzył się tragiczny 
w  skutkach wypadek w  pracy i  od 
tego czasu wymaga ciągłej rehabili-
tacji. Pan Grzegorz jest bratem księ-
dza Łukasza Sakowskiego, pierwsze-
go wikariusza w  parafii Stygmatów 
św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach 
nad Okszą. Rodzina walczy od kil-
kunastu miesięcy, by przywrócić mu 
sprawność po wspomnianym nie-
szczęśliwym zdarzeniu. Jego konse-
kwencją jest niestety niedowład 
wszystkich kończyn. Mężczyzna wy-
maga ciągłej i kosztownej rehabilita-
cji. Pieniądze, które udało się zebrać 
w  czasie akcji, mają pomóc sfinan-

sować wyjazd do specjalistycznego 
ośrodka.

Jak podkreślają organizatorki, liczył 
się sam udział. Zaprosiły więc nie tylko 
rowerzystów, ale również tych, którzy 
jeżdżą na hulajnogach, rolkach czy de-
skorolce. Rekreacji sprzyjało piękne 
otoczenie miejscowości i  malownicze 
trasy. Specjalną przygotowano także 
dla miłośników pieszych wędrówek. 

Pojawiło się również wiele dodatko-
wych atrakcji dla całych rodzin. Po raj-
dzie bowiem na terenie parafii przybyli 
uczestniczyli w  pikniku rodzinnym. 
Wówczas rozlosowano między innymi 
nagrody w przygotowanej loterii, dzieci 
bawiły się podczas animacji, jak rów-
nież można było podziwiać motocykle 
i delektować się przygotowanymi przy-
smakami kulinarnymi.

Nagrali już drugą płytę.
Tak świętowali swoje 100-lecie
Pod koniec czerwca w  kościele pw. 
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Miedźnie odbył się koncert promu-
jący drugą już płytę studyjną, nagraną 
przez Orkiestrę Dętą OSP Miedźno. 
Realizacja projektu „Nuty z ekranu – 
melodie filmowe” stała się możliwa 
dzięki pozyskaniu grantu z  Lokalnej 
Grupy Działania „Razem na wyżyny”.

Historia Orkiestry Dętej OSP Miedź-
no sięga roku 1921. Sto lat temu dowo-
dził nią Franciszek Paluszkiewicz. 
Obecnym jej kapelmistrzem jest Mi-
łosz Janik. Przez ten czas na trwałe wpi-
sała się w  życie kulturalne nie tylko 
gminy Miedźno, ale i  regionu często-
chowskiego. Jej występy towarzyszą 
uroczystościom religijnym, patriotycz-
nym, ale i  wydarzeniom o  czysto roz-
rywkowym charakterze.

Bez wątpienia orkiestra zalicza się 
dzisiaj do jednych z najlepszych zespo-
łów dętych w  regionie. Ciężka praca 
owocowała laurami zarówno na powia-
towych czy ogólnokrajowych przeglą-
dach, ale i nominacjami na mistrzostwa 

świata w Kanadzie w roku 2019 i Japo-
nii w 2020. Te udało się zdobyć na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Zespołów 
Dętych i  Paradnych „Alte Kameraden 
2018” w Gorzowie Wielkopolskim.

Obchody jubileuszu 100-lecia istnie-
nia orkiestry miały być huczne. Plany 
z  tym związane pokrzyżowała jednak 
pandemia, więc uroczystości zostały 
zawieszone. Czas bez koncertów i wy-

stępów scenicznych wykorzystano bar-
dzo twórczo. Muzycy nagrali drugą 
w swojej kolekcji płytę studyjną „Nuty 
z ekranu – melodie filmowe”. Prezentu-
ją na niej autorskie aranżacje najwięk-
szych filmowych przebojów. Pierwszy 
z koncertów promujących album odbył 
się pod koniec czerwca w kościele para-
fialnym w  Miedźnie. Relację filmową Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 

Chronią i ratują już od stu lat
5 września we Wręczycy Wielkiej, 
a sześć dni później w Kalei. Mieszkań-
cy fetowali stulecie istnienia jedno-
stek OSP w swoich miejscowościach.

Choć uroczystości dzielił od siebie 
niemalże tydzień, to w obu wydarze-
niach uczestnicy mogli dopatrzeć się 
wielu punktów wspólnych. Zarówno 
wydarzenie we Wręczycy Wielkiej, jak 
i to w Kalei rozpoczęło się od zbiórki 
jednostek strażackich i  przemarszu 
pododdziałów. 

Były przemówienia zaproszonych go-
ści, przedstawienie kronik OSP oraz od-

znaczenia zasłużonych strażaków. Tra-
dycyjnie nie brakło też różnego rodzaju 
zabaw czy każdorazowo towarzyszą-
cych tego typu jubileuszom występów 
artystycznych i atrakcji dla dzieci.

Druhowie z Parzymiech zyskali właśnie 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
Ochotnicza Straż Pożarna w Parzymie-
chach wzbogaciła się o  nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy marki Re-
nault. Pojazd należy do najnowocze-
śniejszych strażackich wozów 
bojowych w  swojej klasie. To kolejny 
profesjonalny sprzęt, a  na przestrzeni 
kilku ostatnich lat już trzeci nowy wóz 
bojowy w zasobach jednostki. Nie tylko 
strażacy, ale i  lokalna społeczność ma 
się z czego cieszyć, gdyż dzięki sukce-
sywnie rozbudowywanej flocie syste-
matycznie wzrasta poziom bezpieczeń-
stwa okolicznych mieszkańców.

OSP w Lipiu liczy sobie 
już sto dziesięć lat
Pod koniec sierpnia druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Li-
piu świętowali jubileusz 110-lecia 
istnienia swojej jednostki. 

Obchody rozpoczęły się od nabożeń-
stwa w  intencji strażaków i  ich rodzin, 
które odprawił ksiądz kan. Henryk Du-
sza, proboszcz parafii w  Dankowie. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy, samorządowcy różnych 
szczebli oraz urzędnicy.

Po mszy uroczystość przeniosła się 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Li-
piu, gdzie po uczczeniu minutą ciszy 
pamięci nieżyjących druhów, nie za-
brakło okazjonalnych wystąpień, przy-
pomniano historię jednostki, a  także 

wręczono zasłużonym dla pożarnictwa 
strażakom medale i odznaczenia. 

– W  swoich przemówieniach go-
ście podkreślali zasługi OSP Lipie dla 
lokalnej społeczności, jej wkład 
w  rozwój samorządu, ale przede 
wszystkim zaangażowanie i ofiarność 
w niesieniu pomocy potrzebującym – 
informują pracownicy urzędu gminy.

Spotkanie było również okazją do 
przekazania lokalnej jednostce przez 
władze powiatu drona bojowego. Bę-
dzie on wykorzystywany przede 
wszystkim do rozpoznania w  przy-
padku pożarów traw i lasów, przy du-
żym zadymieniu i  poszukiwaniu za-
ginionych osób. Sprzęt wyposażony 
jest między innymi w kamerę termo-
wizyjną.
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NAUKA I TURYSTYKA

Konferencja na temat rozwoju 
inteligentnej wsi na obszarze 
Partnerstwa Północnej Jury
27 sierpnia br. w  Żarkach odbyła się 
konferencja nt. rozwoju inteligentnej 
wsi na obszarze Partnerstwa Północ-
nej Jury. Przedsięwzięcie zrealizowano 
w ramach projektu pt. „Najlepsze ini-
cjatywy lokalne inteligentnych sołectw 
w Partnerstwie Północnej Jury”, wspó-
finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Schematu II Pomo-
cy Technicznej „Krajowa Sieć Obsza-
rów Wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.

Konferencję rozpoczął i  prowadził 
dyrektor Biura Stowarzyszenia „Part-
nerstwo Północnej Jury” Jerzy Motłoch. 
Za przebieg wykładów uwzględniają-
cych idee „smart villages” odpowie-
dzialni byli prelegenci – Beata Fąfera 
i Jerzy Motłoch. – Wsłuchując się w idee 
„smart villages”, uczestnicy brali udział 
w aktywnych warsztatach, gdzie precy-
zowali mocne/słabe strony, szanse i za-
grożenia sołectw i  gmin, które repre-
zentowali. Formułowali także projekty 
wpisujące się w  idee „smart villages”, 
które mogłyby być w przyszłości reali-
zowane na obszarze działania PPJ – in-
formuje Stowarzyszenie.

Gospodarz miejsca, Burmistrz Mia-
sta i  Gminy Żarki Klemens Podlejski, 
serdecznie zapraszał do Żarek, wspomi-
nając o  historii tego uroczego miasta, 
ogromnym potencjale i wielkich możli-
wościach. Zastępca dyrektora Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Tomasz Wikiera podkreślił znaczenie 
doskonałej współpracy pomiędzy Sto-

warzyszeniem „Partnerstwo Północnej 
Jury” a Śląskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w  Częstochowie. – To już 
kolejny projekt realizowany w partner-
stwie m.in. z ŚODR, co potwierdza do-
bre relacje partnerskie i  wzajemną 
współpracę – podsumował dyrektor 
Tomasz Wiekiera.

Z  kolei starosta Myszkowski Piotr 
Kołodziejczyk podkreślił znaczenie 
partnerstwa Powiatu Myszkowskiego 
i Stowarzyszenia PPJ. Trzeba dodać, że 
wszystkie gminy powiatu myszkow-
skiego są członkami założycielami Sto-
warzyszenia PPJ i  aktywnie współpra-
cują z PPJ od samego początku jego ist-
nienia.

Najważniejszymi uczestnikami kon-
ferencji byli sołtysi reprezentujący so-
łectwa biorące udział w  konkursie 
przeprowadzanym przez PPJ. Przez 
cały sierpień Komisja Konkursowa 
w składzie: przewodniczący Jerzy Mo-
tłoch, Iwona Chmurzewska, Beata Fąfe-
ra, Danuta Tomza, Aleksandra Stachura 
i  Magdalena Wojciechowska uczestni-
czyli w dziesięciu spotkaniach z udzia-
łem sołtysów i  lokalnych społeczności, 
których inicjatywy, określane mianem 
smart projektów, zostały zauważone, 
dostrzeżone i  docenione w  konkursie 
realizowanym przez PPJ.

W  trakcie konferencji sołectwom 
przyznano nagrody i  wyróżnienia. 
Pierwsze miejsce uzyskała inicjatywa 
pt.: Nasze Sołeckie Centrum Kultury 
w Lgocie Mokrzesz – Sołectwo Lgota 
Mokrzesz, drugie – inicjatywa pt. Ter-
momodernizacja budynku OSP w Ko-

towicach wraz z  zakupem wyposaże-
nia, Sołectwo Kotowice, trzecie – ini-
cjatywa pt. Zakup domku 
wolnostojącego dla mieszkańców 
Skowronowa, sołectwo Skowronów. 
Przewodniczący Komisji Konkurso-
wej przyznał Sołectwu Olsztyn Na-
grodę specjalną za przedstawienie 
oryginalnej, innowacyjnej, nowator-
skiej inicjatywy lokalnej inteligentne-
go sołectwa Olsztyn zatytułowanej In-
nowacyjne i ekologiczne działania na 
terenie Sołectwa Olsztyn. Komisja 
Konkursowa przyznała także sześć 
wyróżnień laureatom: Sołectwu Skraj-
nicy za realizacje inicjatywy pt. Dom 
Ludowy jako miejsce integracji lokal-
ne społeczności, Sołectwu Postaszo-
wice za inicjatywę pt. Zagospodaro-
wanie działki nr 431/1 w miejscowo-
ści Postaszowice, Sołectwu Ślęzany za 
inicjatywę pt. Tradycja Ziela w Ślęza-
nach, Sołectwu Siedlec za inicjatywę 
pt. Montaż monitoringu w  Sołectwie 
Siedlec, Sołectwu Dębowiec za reali-
zację inicjatywy pt. Odrestaurowanie 
krzyża z  Jezusem Chrystusem przy 
Mogile- Pomniku Poległych w  Dę-
bowcu, Sołectwu Wola Mokrzeska za 
realizację inicjatywy pt. Zagospodaro-
wanie terenu wokół stawu i placu za-
baw w sołectwie Wola Mokrzeska.

Gratulujemy organizatorom konfe-
rencji, zwycięskim sołectwom, jak rów-
nież wszystkim laureatom zrealizowa-
nych inicjatyw.

W  materiale wykorzystano tekst 
i zdjęcie z www.jura-ppj.pl

WIEŚCI Z GMIN

Kultywują piękne tradycje polskiej 
kawalerii. Dbają o pomniki historii

Członkowie Częstochowskiej Sekcji 
Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Po-
dolskich nie po raz pierwszy dali się 
poznać jako osoby, które dbają 
o  dziedzictwo historyczne i  patrio-
tyczne wartości. Niestrudzenie pro-
pagują ideały i  chlubne chwile pol-
skiej kawalerii oraz kultywują pa-
mięć o żołnierzach, którzy ofiarowali 
się walce o  wolność i  niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W sierpniu, tuż przed 82. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej wraz ze 
Stowarzyszeniem Konnym „Husaria” 
z  własnej inicjatywy sfinansowali 
nowe ogrodzenie dębu rotmistrza Je-
rzego Hollaka, który znajduje się na 
polu Bitwy pod Mokrą, jak również 
wykonali przy nim prace porządkowe.

– Miejsce to dla kombatantów, żoł-
nierzy 12 Batalionu Dowodzenia oraz 
wszystkich miłośników 12 Pułku Uła-
nów Podolskich, jak i sympatyków hi-
storii jest miejscem szczególnym, 
więc i  na takie uhonorowanie zasłu-
guje. Tym bardziej jest to dla nas za-
szczyt oraz dołożenie małej cegiełki 

z  naszej strony, aby uczcić tych 
wszystkich, którzy polegli pod Mokrą 
w obronie naszej ojczyzny – podkre-
śla dh Rafał Ostrowski, szef sekcji, 
a zarazem adiutant 12 CDKH im. 12 
Pułku Ułanów Podolskich.

Rosnący na polu bitwy pod Mokrą 
dąb, nazywany dębem rotmistrza Hol-
laka, został posadzony przez jedną 
z  miejscowych rodzin jako pamiątka 
miejsca pochówku żołnierzy poległych 
1 września 1939 roku w  Bitwie pod 
Mokrą. Ich szczątki zostały ekshumo-
wane i  przeniesione na cmentarz 
w  Miedźnie. Spoczywają w  zbiorowej 
mogile Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

– W miejscu po ekshumacji został 
posadzony dąb i nazwano go na cześć 
oficera, który prowadził na tym od-
cinku działania bojowe oraz został 
ciężko ranny, właśnie rotmistrza Je-
rzego Hollaka. Jednak faktycznym 
miejscem jego śmierci były okolice 
wsi Izbiska, w  miejscu, w  którym 
znajduje się obecnie głaz upamiętnia-
jący śmierć rotmistrza Hollaka wsku-
tek odniesionych ran – podkreślają 
przedstawiciele sekcji.

Zabłysnęły w konkursie kulinarnym

Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich 
Wysoka Lelowska zdobyły trzecią na-
grodę w konkursie kulinarnym pod-
czas wojewódzkiego finału Festiwalu 
Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od 
Kuchni”, który w tym roku odbył się 
14 sierpnia w Zawierciu.

Festiwal to przede wszystkim moc 
atrakcji – taniec, śpiew, zabawa, pyszne 
jedzenie, ale również panele dyskusyj-
ne, warsztaty oraz rywalizacja najlep-
szych kół w regionie. KGW Wysoka Le-
lowska w szranki turniejowe stanęło do 
rywalizacji w kilku kategoriach.

Sukces przyszedł w  kulinarnej, 
w której należało przygotować trady-
cyjne danie regionalne lub nowocze-
sną wariację na jego temat. Wyśmie-

nite kluski kijem bite znalazły uzna-
nie, a w nagrodę gospodynie odebrały 
czek w wysokości tysiąca złotych. 

Festiwal „Polska od Kuchni” to wy-
jątkowe wydarzenie przygotowane 
z myślą o szerzeniu dziedzictwa kuli-
narnego, promowaniu zdrowego stylu 
życia, edukacji ekologicznej oraz pie-
lęgnacji polskiej kultury i  tradycji. 
Podkreśla, jak ważne jest, aby idąc 
z duchem czasu, kultywować lokalną 
tożsamość. Jak zaznaczają organizato-
rzy, festiwal ma na celu integrację, ak-
tywizację i  wsparcie lokalnych spo-
łeczności, promocję polskich produk-
tów i  dziedzictwa kulinarnego oraz 
wymianę międzypokoleniowej wie-
dzy, umiejętności i przekazanie trady-
cji młodszym pokoleniom.

Częstochowskie Biuro Interwencji Senioralnej zaprasza
– Zapraszamy osoby starsze w  wieku 
60+ do skorzystania z   usług Często-
chowskiego Biura Interwencji Senioral-
nej. Oferujemy doradztwo specjalisty 
pomocy społecznej, doradztwo prawne 
oraz doradztwo animatora lokalnego. 
Biuro prowadzone jest przez Stowarzy-
szenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire 
w  ramach Programu Wieloletniego na 
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na la-
ta 2021–2025 –  mówi dr Mariola Mi-
rowska z Częstochowskiego Biura In-
terwencji Senioralnej.

Działania Biura mają na celu aktywi-
zację środowiska Osób Starszych w wie-
lu obszarach. Szczegółowy zakres 
wsparcia Częstochowskiego Biura In-
terwencji Senioralnej obejmuje między 
innymi pomoc w rozwiązaniu problemu 
prawnego,  szeroko pojętą pomoc z za-
kresu pomocy społecznej, pomoc 
w tworzeniu inicjatyw senioralnych, jak 
i  animowanie, poszerzanie wiedzy oraz 
świadomości poprzez akcje promocyj-
ne. Oprócz tego, dostrzegamy potrzebę 
pomagania w  organizowaniu spotkań 

lokalnej społeczności, w  tym warszta-
tów tematycznych, jak i wydarzeń kultu-
ralnych, aby wspomagać istotną aktyw-
ność Seniorów.

Mając na uwadze konieczność wspie-
rania Osób Starszych, nawiązujemy 
również współpracę z innymi organiza-
cjami, stowarzyszeniami i fundacjami.

Każda sprawa dotycząca Seniora sta-
nowi dla nas wyzwanie, jak i motywa-
cję do dalszego działania.

Serdecznie zapraszamy!
W  odpowiedzi na potrzeby Seniorów 
pozostajemy do Państwa dyspozycji 
w dniach:
Poniedziałek – godz. 15.00–18.00
Środa – godz. 11.00–14.00
Piątek – godz. 11.00–14.00, 16.30–
18.30
Częstochowa, ul. Krakowska 1 
Zachęcamy do kontaktu za pośrednic-
twem numeru telefonu: 534 991 781
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LIDERZY LOKALNI – GMINA KŁOMNICE

Działa z myślą o mieszkańcach
W ANDA KUSZTAL, radna gminy 
Kłomnice obecnej kadencji, od lat z za-
angażowaniem pracuje na rzecz miesz-
kańców. W  ramach społecznej działal-
ności mocno wspiera rodzinną wieś Pa-
cierzów. To dzięki jej inicjatywie 
w budynku OSP Pacierzów powstała fi-
lia biblioteki gminnej, z  mnóstwem 
książek dla dzieci i dorosłych. Jest także 
jednym z  głównych organizatorów lo-
kalnych imprez środowiskowych, przy-
gotowywanych z  myślą o  integracji 
mieszkańców. W  ostatnich kilku tygo-
dniach, przy wsparciu merytorycznym 

pani Wandy, w  Pacierzowie powstało 
Koło Gospodyń Wiejskich, które swą in-
augurację rozpoczęło od udanego Festy-
nu Rodzinnego. Pani Wanda została tak-
że członkinią KGW Pacierzów. 

Radna Kusztal to osoba ciepła, życz-
liwa i uczynna. Każdy, kto zwróci się do 
niej o pomoc, nie zostaje bez wsparcia. 
Jak sama podkreśla, wyniki jej działal-
ności to efekt współpracy z pozostały-
mi lokalnymi liderami: sołtysem Pacie-
rzowa Robertem Jurczykiem i  preze-
sem OSP Pacierzów Michałem 
Tomaszewskim. 

Zaśpiewali pod zamkiem 
Ciągle przybywa pomysłów aktywizu-
jących osoby starsze. Jednym z  naj-
nowszych jest I Przegląd Zespołów Ar-
tystycznych Seniorów, który swą inau-
gurację miał 11 września 2021 roku na 
błoniach pod zamkiem w  Olsztynie. 
Organizatorem uroczystości był Za-
rząd Koła Emerytów, Rencistów i  In-
walidów w Olsztynie. 

Wśród zespołów wokalnych nie mo-
gło zabraknąć reprezentacji gminy Po-
czesna. Tu dzielnie spisali się wójt Gmi-
ny Poczesna – Krzysztof Ujma oraz Ze-
spół Śpiewaczy „Kwiaty Jesieni”, który 
działa od 1994 przy Gminnym Cen-
trum Kultury, Informacji i  Rekreacji 
w  Poczesnej. Opiekę merytoryczną 

i  artystyczną nad zespołem sprawuje 
Grzegorz Leonarcik. 

Ideą przeglądu było zaprezentowa-
nie dorobku zespołów artystycznych, 

stworzenie możliwości konfrontacji 
twórczości artystycznej, pielęgnowa-
nie tradycji ludowych i  działalności 
zespołów artystycznych.

Obywatelska Blachownia
Od 30 sierpnia do 5 września 2021 
roku mieszkańcy gminy Blachownia 
uczestniczyli w głosowaniu w ramach 
Blachowniańskiego Budżetu Obywa-
telskiego 2022.

W głosowaniu udział wzięły 894 osoby, 
z  czego 153 zagłosowały drogą elektro-
niczną za pośrednictwem portalu konsul-
tacji społecznych. Głosów nieważnych 
oddano 66. Wszystkie zadania zostaną 
zrealizowane w  przyszłym roku. A  będą 
to: Plac Apelowy przy Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni 
za 65 tysięcy złotych, budki lęgowe dla je-
rzyków za 8,5 tys. złotych, modernizacja 
i  monitoring placu zabaw – bezpieczne 
i radosne dzieci za 68 470 złotych – te pro-
jekty dla Blachowni. W sołectwie Cisie bę-
dzie wykonana budowa drewnianej altany 
ogrodowej za 30 401 złotych, w sołectwie 
Kondratów – rewitalizacja placu zabaw 
w sołectwie Konradów za 29 032 złotych 
w  sołectwie Łojki – renowacja pomiesz-
czenia biblioteki szkolnej w  Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w  ZSP w  Łojkach za 20 tysięcy złotych 
oraz chodnik na ulicy Piastów w Łojkach 
(kolejny etap) za 21 533 złotych, w sołec-
twie Nowa Gorzelnia – tor wrotkarski na 
terenie rekreacyjnym w  Nowej Gorzelni 
za 22 490, w sołectwie Gorzelnia Stara – 
doposażenie centrum sportowo-rekre-
acyjnego w Starej Gorzelni za 24 760 zło-
tych, w sołectwie Wyrazów – projekt „Wy-
razów Razem Kulturalnie” za 15 tysięcy 
złotych oraz doposażenie domku pełnią-
cego rolę świetlicy oraz terenu rekreacyj-
nego Wyrazowa za 14 381 złotych.

Narodowe Czytanie 2021 
Narodowe Czytanie jest akcją propa-
gującą znajomość literatury narodo-
wej. Przedsięwzięcie to zapoczątko-
wał w  2011 roku Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W jego realizację 
włączają się lokalne środowiska. 
W  tym roku na lekturę wybrano 
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej.

W Lelowie 
Akcja czytania w Lelowie odbyła się 

4 września 2021 roku i jej organizato-
rem była Gminna Biblioteka Publicz-
na w Lelowie. W rolę narratora wcielił 
się pracownik PBP RODN „WOM” 
w Częstochowie Filia w Lelowie, a lek-
torami byli przedstawiciele różnych 
instytucji: Urzędu Gminy, Lelowskie-
go Towarzystwa Historyczno-Kultu-

ralnego im. Walentego Zwierkowskie-
go w  Lelowie, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Jana 
Brzechwy w  Bogumiłku, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Lelowie, 
Szkoły Podstawowej w Podlesiu, wła-
ściciele Jurajskiej Spiżarni w  Białej 
Wielkiej, Szkoły Podstawowej w  Ślę-
zanach i Klubu Seniora.

W Konopiskach
11 września 2021 roku przy Skwerze 

Wojciecha Korwin-Szymanowskiego 
w Konopiskach wspólnie czytali repre-
zentanci władz gminy, dyrektorzy i na-
uczyciele szkół, dyrektorzy instytucji 
kultury, przedstawiciele Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz ksiądz proboszcz para-
fii w Konopiskach.
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Od lewej: sołtys Robert Jurczyk, 
radna Wanda Kusztal, 
prezes Michał Tomaszewski
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WIEŚCI STRAŻACKIE Z POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

MYKANÓW

100 lat OSP Rybna
11 września 2021 roku OSP Rybna 
obchodziła 100-lecie istnienia. Z tej 
okazji została odprawiona uroczy-
sta Msza Święta na Dróżkach Ma-
ryjnych przy Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej.

Podczas części oficjalnej ceremonii 
przy strażnicy OSP Rybna nastąpiło 
odebranie nowego sztandaru jednost-
ki oraz odznaczenie zasłużonych dru-
hów. Słowa uznania dla służby stra-
żackiej i  kultywowania tradycji prze-
kazali: poseł na Sejm Lidia Burzyńska, 
w imieniu posła Szymona Giżyńskie-
go – dyrektor biura poselskiego Gra-
żyna Matyszczak, wójt gminy Myka-
nów Dariusz Pomada i  zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego PSP 
w  Katowicach st. bryg. Mirosław Sy-
nowiec, komendant miejski PSP 
w Częstochowie bryg. Marek Radosz.

Uroczystość była też okazją do ofi-
cjalnego przekazania dla OSP Rybna 
nowego samochodu bojowego klasy 
średniej, w pozyskaniu którego mocno 
przyczynił się wiceminister rolnictwa 
i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński. 
Wiceminister Giżyński wspierał dzia-
łania jednostki w instytucjach przeka-
zujących dotacje na zakup samochodu.

Wóz został kupiony za kwotę 785 
tys. zł, na którą złożyły się dotacje: 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
(100 tys. zł), Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego (100 
tys. zł), Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej (290 tys. zł) oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach (70 tys. zł). Brakującą część 
w  wysokości 225 tys. zł dołożyła 
Gmina Mykanów.
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Odrestaurowana wieża 
strażacka w Przyrowie

D zięki determinacji druhów 
z  OSP Przyrów udało się odre-
staurować historyczną suszarnię 
węży. 

Wieża, która powstała w 1949 roku, 
ma wysokość około 12 metrów. Dzię-
ki restauracji zyskała nową, drewnia-
ną elewację. Całość inwestycji wynio-
sła 44 343,64 zł. – To jedyna taka wie-
ża w  Polsce, zabytek, który  dla nas, 
strażaków, ma wartość sentymental-
ną. Była już prawie w  rozsypce, 
ale  dzięki posłowi Szymonowi Gi-
żyńskiemu, który  stwierdził, że  taki 
zabytek trzeba zachować, i  obiecał 
pomoc, udało się wieżę odrestauro-
wać. Z Funduszu Składkowego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników 
na remont przekazano 16 000 zł, po-
tem pomógł też Urząd Gminy Przy-
rów, skąd przyszło wsparcie w  wyso-
kości 28 300 zł. Wkład własny naszej 
jednostki wyniósł tylko 43 zł. Bardzo 
dziękujemy panu ministrowi Szymo-
nowi Giżyńskiemu i  panu wójtowi 
Robertowi Nowakowi, bo dzięki nim 
udało się zachować cenny zabytek 

–  mówi prezes OSP Przyrów Jacek 
Stencel.

Działania strażaków wsparli wice-
minister rolnictwa i rozwoju wsi, po-
seł Szymon Giżyński i  wójt gminy 
Przyrów Robert Nowak. 
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
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WYSTARTOWAŁA AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA

KOŃCZY SIĘ BUDŻET TEGOROCZNEJ EDYCJI PROGRAMU 
„MÓJ PRĄD”

16 września zainaugurowana została druga odsłona Akademii 
Czystego Powietrza. To cykl cotygodniowych spotkań online 
z ekspertami, którzy będą objaśniać zasady programu „Czyste 
Powietrze”. Swoisty przewodnik powstaje dzięki inicjatywie 
Ministerstwo Klimatu i  Środowiska, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alar-
mu Smogowego.

To już druga odsłona bezpłatnych webinarów, które, od 16 września 
począwszy, będą odbywać się w  każdy czwartek. Poprzednia cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. Dlatego też zdecydowano się 
na kontynuację szkoleń. Zwłaszcza że program „Czyste Powietrze” 
w ostatnich kilku miesiącach został dość mocno zreformowany. Jak 

Piotr Biernacki, fot. Adobe Stock

Program „Mój Prąd” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
prosumentów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej poinformował niedawno, że już w trzeciej jego 
odsłonie wpłynęło ponad sto sześćdziesiąt tysięcy wniosków 
o dofinansowanie z przewidzianych do wsparcia maksymalnie 
sto siedemdziesiąt osiem tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych.

Budżet tegorocznej edycji to 534 mln zł. Z NFOŚiGW w ramach 
dofinansowania można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów in-
westycji, maksymalnie 3 tys. zł na instalację. Nabór rozpoczął się 
z początkiem lipca i miał być prowadzony najwyżej do 22 grud-
nia lub do wyczerpania puli pieniędzy przewidzianych w aloka-
cji. Wszystko wskazuje na to, że nabór może się zakończyć dużo 
wcześniej, niż pierwotnie założono. 

- Zainteresowanie programem w  bieżącej edycji, podobnie jak 
w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że już 
teraz, po niespełna trzech miesiącach trwania naboru, środki fi-
nansowe są na wyczerpaniu – informują przedstawiciele NFOŚi-
GW.

Dynamika wpływających wniosków jest niezwykle duża. Dzienie 
jest ich obecnie około półtora tysiąca. Jak podkreśla Fundusz, 
chcący jeszcze skorzystać z przewidzianej puli muszą się pospie-
szyć z formalnościami, gdyż na przełomie września i października 
zarezerwowane pieniądze mogą się po prostu skończyć. 

- Przy budżecie obecnej edycji programu dotację w wysokości 3 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

tys. zł może otrzymać maksymalnie sto siedemdziesiąt osiem ty-
sięcy beneficjentów. Tymczasem od początku naboru do NFOŚi-
GW codziennie wpływało nawet trzy-cztery tysiące wniosków 
i  już po miesiącu, na koniec lipca br., złożonych ich było ponad 
osiemdziesiąt pięć tysięcy. Obecnie każdego dnia średnio przy-
bywa półtora tysięcy aplikacji, a  według danych z  24 września 
zarejestrowanych było już ponad sto sześćdziesiąt dwa tysiące 
wniosków o dofinansowanie – podkreślają. 

podkreślają inicjatorzy, ma być przydatnym źródłem informacji za-
równo dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-infor-
macyjnych, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych 
dotacjami na wymianę „kopciuchów” oraz ocieplenie domów.

Szczególny nacisk ma zostać położony właśnie na podnosze-
nie wiedzy przez osoby obsługujące program na szczeblu gmin. 
Szkolenia mają mobilizować jednostki samorządu terytorialnego 
do walki ze smogiem przez wspólne wdrażanie programu „Czyste 
Powietrze” i pomaganie mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowa-
nia.

- Rola samorządów w programie „Czyste Powietrze” jest niezwy-
kle istotna, bo tylko dzięki dobrze działającej lokalnej sieci obsłu-
gi wnioskodawców mamy szansę, żeby dotrzeć w perspektywie 
roku 2029 do nawet trzech milionów gospodarstw domowych, 

Przypomnijmy, że o dotację w programie „Mój Prąd” może ubiegać 
się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wyko-
nana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (między innnymi 
istnieje licznik dwukierunkowy). Pieniądze przysługują na instala-
cje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, z których wytworzona 
energia konsumowana jest na cele mieszkaniowe. Dotacja obej-
muje wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku, pod warunkiem, 
ze instalacja nie została zakończona przed tą datą, a  inwestycja 
nie jest rozbudową już istniejącego systemu.

w których trzeba wymienić nieefektywne źródła ciepła. Wprowa-
dzony system zachęt NFOŚiGW (zwrot dla jednostek samorządu 
terytorialnego części kosztów obsługi beneficjenta, premiowa-
nie najbardziej aktywnych gmin), a także uchwały antysmogowe 
i obowiązek zarejestrowania źródła ciepła w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków – między innymi o tym będziemy rozma-
wiać podczas tegorocznej Akademii – zapowiada Andrzej Guła, 
lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Tematyka spotkań ma również dotyczyć nowych zasad udziela-
nia dofinansowania. Przede wszystkim chodzi o  niedawno uru-
chomioną ścieżkę bankową, czyli Kredyt Czyste Powietrze, który 
przewiduje dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu banko-
wego oraz kwestie dotyczące rozliczenia eko-inwestycji ujętej we 
wniosku o  płatność. Będzie też mowa o  innych aktywnościach 
uzupełniających program „Czyste Powietrze”, w tym na przykład 
o programie „Stop Smog”.

– Pierwsza, zeszłoroczna edycja Akademii Czystego Powietrza 
o  uproszczonym programie „Czyste Powietrze”, dotychczas za-
interesowała około dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób. Co więcej, 
widownia naszego fachowego e-przewodnika, dostępnego nadal 
na stronie czystepowietrze.gov.pl, stale rośnie. Dlatego wspól-
nie z NFOŚiGW oraz PAS zdecydowaliśmy o kontynuacji szkoleń, 
podczas których chcemy dzielić się wiedzą, dobrymi praktykami 
i rozmawiać o tym, jak możemy przyczyniać się do poprawy ja-
kości powietrza, którym wszyscy oddychamy – zaznacza Michał 
Kurtyka, minister klimatu i środowiska

Aby wziąć udział w pierwszym webinariach należy się zarejestro-
wać i zgłosić na stronie https://app.livestorm.co/transmisjalive/
czyste-powietrze, co da możliwość zadawania pytań na czacie. 
Dostępna będzie także ogólnodostępna transmisja na kanale 
NFOŚiGW na YouTube  - youtube.com/user/nfosigw.

Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć na żywo w spotka-
niach, całe wydarzenie będzie udostępnione do ponownego obej-
rzenia również na kanale NFOŚiGW na YouTube.
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NAGRODZILI NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA 
W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM

PIERWSZY BANK W PROGRAMIE „MÓJ ELEKTRYK”. RUSZAJĄ 
DOPŁATY DO LEASINGU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Już od kilku lat częstochowskie starostwo nagradza rolników 
z  terenu powiatu za wdrożone działania sprzyjające środowi-
sku naturalnemu. Okazją do tego jest konkurs „Ekologiczna 
zagroda”, który ma wyłonić najbardziej ekologiczne gospodar-
stwo roku. Inicjatywę tę wpiera również Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem szeroko promowanej inicjatywy jest przede wszystkim 
zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, 
kształtowanie proekologicznych postaw i promowanie bioróżno-
rodności. Organizatorzy chcą w ten sposób propagować przede 
wszystkim produkcję dobrej i zdrowej żywności, upowszechniać 
lokalną politykę ekologiczną i  przyjazne środowisku praktyki, 
których stosowanie ma zapewniać zrównoważony rozwój w ob-
szarze produkcji rolnej.

- Ważna jest nie tylko sama estetyka zagród. Pod uwagę bra-
ne były również takie elementy, jak gospodarowanie odpadami, 
w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie ni-
skiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzyw-
ników, jagodników, pasiek, sadów i  innych form wytwarzania 
żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie me-
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Bank Ochrony Środowiska jest pierwszą w kraju instytucją fi-
nansową, która podpisała z  Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dystrybucji dopłat 
do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Po osobach prywatnych 
również i  więc przedsiębiorcy będą mogli wkrótce korzystać 
z przewidzianych programem „Mój elektryk” rozwiązań.

Choć program dopłat do zakupu aut elektrycznych wystartował 
zaledwie w pierwszej połowie lipca, to cieszy się on już ogrom-
nym zainteresowaniem. Jak do tej pory o dofinansowania sięga-
jące kwoty nawet 27 tys. zł (w przypadku posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny) mogły ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Włączenie 
w proces realizacji programu banków dało natomiast asumpt do 
tego, że NFOŚiGW uruchomi wsparcie dotacyjne na zakup pojaz-
dów przez klientów instytucjonalnych. Ma to być milowym kro-
kiem w dynamizacji procesu transformacji transportu w kierunku 
zeroemisyjnym. Firmy, samorządy i instytucje zainteresowane le-
asingiem samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogły 
korzystać z dopłat właśnie za pośrednictwem banków.

– Z branżowych raportów wynika, że głównymi odbiorcami no-
wych pojazdów są w Polsce klienci instytucjonalni. W 2020 roku 
należało do nich aż 72,6 proc. rynku, pozostały procent to osoby 
prywatne. Taka struktura sprawia, że rozwój elektromobilności 
w  naszym kraju zależy w  głównej mierze od przedsiębiorstw 
i  instytucji, a  najskuteczniejszym finansowym narzędziem upo-
wszechniania pojazdów zeroemisyjnych jest właśnie leasing – 
motywuje swoje działania NFOŚiGW.

Mechanizm ma przyjazny. Chcąc nabyć pojazd, wraz z wnioskiem 
o leasing w firmie leasingowej, dodatkowo trzeba będzie załączyć 
wniosek o dotację. Zweryfikowany pozytywnie firma leasingowa 
przekaże do banku współpracującego z NFOŚiGW, z którym ma 
zawartą umowę, a ten z kolei w imieniu NFOŚiGW w ciągu mak-
symalnie dwudziestu dni podejmie decyzję o udzieleniu dopłaty 
do „elektryka”.

– System dystrybucji dopłat do pojazdów zeroemisyjnych jest 
prosty i przyjazny dla przedsiębiorców, którzy wniosek o dotację 
złożą razem z wnioskiem o leasing w firmie leasingowej. To ona 
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we współpracy z bankiem-pośrednikiem zadba o to, aby koszt le-
asingu dla przedsiębiorcy został pomniejszony o wartość dotacji 
określonej w programie „Mój elektryk – zaznaczał na konferencji 
prasowej Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Pierwszym bankiem, który zajmie się dystrybucją dopłat, będzie 
właśnie Bank Ochrony Środowiska. Na razie do jego dyspozycji 
będzie 20 mln zł.

– NFOŚiGW oczekuje, iż BOŚ podpisze umowy o  współpracy 
z  każdą firmą leasingową, która chce oferować przedsiębior-
com leasing pojazdów zeroemisyjnych z  dopłatami określonymi 
w  programie „Mój elektryk”. Zgodnie z  podpisaną umową, bank 
jest zobowiązany najpóźniej w  ciągu dziewięćdziesięciu dni za-
pewnić zdolność operacyjną do udzielania w  imieniu NFOŚiGW 
dotacji leasingobiorcom, głównie przedsiębiorcom. Mam nadzie-
ję, że stanie się to dużo wcześniej – wyjaśniał wiceprezes NFOŚi-
GW.

Budżet programu „Mój elektryk”, którego wdrażanie zaplanowano 
na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym aż 400 mln 
zł jest przeznaczone właśnie na dopłaty do leasingu. Z otrzyma-
nej z NFOŚiGW puli środków banki-pośrednicy będą udzielały fir-
mom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji 
na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne.

– Porozumienie z  BOŚ to punkt zwrotny w  upowszechnianiu 
w  Polsce indywidualnego transportu elektrycznego. Dostępny 
budżet programu pozwoli na potrojenie liczby pojazdów zero-
emisyjnych w  naszym kraju. Uruchomienie dopłat do leasingu 
ekologicznych samochodów jest kluczem do sukcesu programu 
„Mój elektryk”. Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru 
przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruk-
tury ładowania. Osiągniemy zatem dwa cele. Ekonomiczny i kli-
matyczny, czyli ożywienie w gospodarce oraz ograniczenie emisji 
szkodliwych gazów i substancji do atmosfery – zaznaczył Michał 
Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

todami rolnictwa ekologicznego – podkreślają.

Podobnie jak w latach ubiegłych plebiscyt miał dwa etapy. Pierw-
szy rozgrywany był na szczeblu gmin, gdzie komisje powołane 
przez poszczególnych włodarzy oceniły i wybrały rolniczych lau-
reatów z ich terenu. Na ten krok zdecydowało się jednak w tym 
roku tylko pięć samorządów. Pozostałe zgłosiły już na szczebel 
powiatowy po jednym wyróżniającym się gospodarstwie.

Zwycięzca „Ekologicznej Zagrody” może liczyć nagrodę rzeczową 
o wartości do 5 tys. zł, a gospodarstwa z niższych stopni podium 
– odpowiednio do 3 i 2 tys. zł. Wyróżnienia w konkursie to gra-
tyfikacje o wartości około 600 zł. I dla pozostałych uczestników 
konkursu przewidziane są drobne nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło tradycyjnie na 
dorocznym święcie plonów powiatu częstochowskiego. W  tym 
roku dożynki odbyły się 29 sierpnia w Kłomnicach. 

- Każda zgłoszona zagroda została poddana ocenie w czasie wi-
zytacji zagród przez komisję konkursową. Nie przyznano pierw-
szej nagrody, przyznano za to dwie równorzędne drugie nagrody, 
trzy trzecie nagrody oraz sześć wyróżnień. Dzięki przyznaniu 
dofinansowania puli nagród WFOŚiGW w Katowicach zakupiono 
atrakcyjne nagrody – informują przedstawiciele starostwa.

Za najbardziej ekologiczne gospodarstwa uznane zostały zatem 
zagrody Alicji i Michała Kwapisz z Borowna oraz Alicji Niemczyk 
z Adamowa. Równorzędne trzecie miejsca przypadły dla Eweliny 
Kędzior z Żurawia, Piotra Służałka z Mstowa oraz Marcina Mer-
mera z Turowa.

Wyróżnienia powędrowały do Agaty i Arkadiusz Chrzan z Załę-
ża, Katarzyny i Pawła Zymek z Podlesia, Beaty i Andrzej Grzelka 
ze Skrajniwy, Grażyny Wąsikiewicz z  Teklinowa, Joanny Kubara 
z Kamienicy Polskiej oraz Ryszard Czaji z Aleksandrii II. Za udział 
doceniono natomiast Justynę Ślosarczyk z Rudnika Małego, Ma-
rię Kisiel ze Słowika, Małgorzatę i Andrzej Wypchlak z Blachowni, 
Przemysława Krzyszczyka z Rędzin oraz Janusza Lamcha ze Sta-
ropola.
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