
terenu przyległego do miejsca pozostawionego pojazdu, zatrzy-
mano 47-letniego mieszkańca gminy Kłobuck, który przyznał, że 
wcześniej nim kierował - informuje asp. Kamil Raczyński z biura 
prasowego kłobuckiej komendy.

Jak wynika z relacji funkcjonariusza, w trakcie pierwszego bada-
nia stanu trzeźwości Macieja B. okazało się, że mężczyzna miał 
w organizmie 1,05 promila alkoholu. Niezwłocznie miała też zo-
stać pobrana od niego krew do dalszych badań. Zgodnie z pro-
cedurą policjanci z  patrolu wykonali oględziny zaparkowanego 
pojazdu, a także sporządzili dokumentację procesową.

Szerzej sprawa ujrzała światło dzienne po publikacji często-
chowskiej Gazety Wyborczej. Redakcja przekonywała w  niej, 
że Prokuratura Rejonowa w Częstochowie, która pełni nadzór 
nad policyjnym dochodzeniem, o tym, kim jest zatrzymany na 
początku miesiąca kierowca, dowiedziała się dopiero 18 paź-
dziernika.

ALKOHOLOWY WYBRYK ZA KÓŁKIEM WYSOKIEGO 
URZĘDNIKA Z POWIATU. TA SPRAWA TO JEDYNIE 
WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
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Maciej B., były wicestarosta, a obecnie etatowy członek zarzą-
du powiatu kłobuckiego nie zatrzymał się do kontroli, uciekał 
przed policyjnym pościgiem, a gdy wpadł w ręce funkcjonariu-
szy, to okazało się, że w organizmie ma ponad promil alkoholu. 
Przypadek działacza PSL wskazuje na szerszy problem. Pijań-
stwo na drogach w  tym powiecie to prawdziwa plaga. W  tym 
roku policjanci zatrzymują tam pijanego kierowcę średnio co 
drugą dobę.

Maciej B. to znany w powiecie kłobuckim działacz samorządowy. 
W trakcie swej politycznej kariery zdążył już być starostą i wice-
starostą, a teraz pełni funkcję etatowego członka zarządu powia-
tu. Do zdarzenia z jego udziałem doszło w niedzielę 3 październi-
ka przed godz. 23.

- Policjanci podjęli pościg za kierującym osobowym peugeotem, 
który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W  wyniku pości-
gu nie udało się zatrzymać kierującego pojazdem, natomiast po 
ustaleniu, kto jest właścicielem samochodu oraz sprawdzeniu 
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Rząd ogłosił wyniki pierwszego naboru Programu Inwestycji 
Strategicznych. Program będący jedną ze składowych Polskie-
go Ładu, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne dofinansowanie zadań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Zarówno w  powiecie 
częstochowskim, jak i  kłobuckim środki otrzymają wszystkie 
gminy. Na trzy projekty drogowe pieniądze otrzyma również 
częstochowskie starostwo powiatowe, a  na jedno – kłobuckie. 
Wszystkie samorządy z  powiatu częstochowskiego dostaną 
więc ponad 130 mln zł, a z kłobuckiego - przeszło 77 mln zł.

Samorządy miały czas do połowy sierpnia, by przesłać do Banku Go-
spodarstwa Krajowego maksymalnie trzy wnioski do pierwszej, pi-
lotażowej edycji działania. Instytucja ta ma bowiem udzielać promes 
inwestycyjnych na realizację proponowanych przedsięwzięć. Budżet 
rozstrzygniętego naboru to 23 mld zł. Samorządy i ich związki zło-
żyły łącznie niemal osiem tysięcy wniosków. Z samego województwa 
śląskiego wpłynęło ich pięćset czterdzieści pięć.

Najwięcej pieniędzy z  pierwszego rozdania na terenie powiatu 
częstochowskiego trafi do gminy Janów, ponad 11,4 mln zł. Na 
budowę dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w  Lusławicach na 
konto urzędu przelane zostanie 8,1 mln zł, a na przebudowę ulicy 
Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie 
dodatkowe 3,3 mln zł.

Spore kwotowo środki przeznaczono na inwestycje w  rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej. 10,7 mln zł pozyskał wójt Robert Nowak 

Piotr Biernacki

Blachownia na szarym końcu rankingu badającego poziom ja-
kości zarządzania gminami w kraju. Kierowany przez burmistrz 
Sylwię Szymańską samorząd zalicza monstrualny spadek 
i  z  444. pozycji w  ubiegłorocznym zestawieniu, w  najnowszej 
edycji ląduje dopiero na 765. miejscu.

Wynik uzyskany przez blachowniański samorząd jawi się jako wy-
jątkowo spektakularna klęska. Przypomnijmy, że gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich w Polsce jest 878.

W tej kategorii rankingowej, z grona gmin subregionu północne-
go, Blachownię wyprzedził Myszków (744. miejsce), Kłobuck (692. 
miejsce), Krzepice (667. miejsce), Żarki (556. miejsce), Koziegło-
wy (515. miejsce), Koniecpol (452. miejsce), Woźniki (255. miejsce) 

Monika Wójcik, fot. Fotolia

SAMORZĄDY Z PIENIĘDZMI Z POLSKICH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. 
KOMU RZĄD PRZYDZIELIŁ I ILE?

KATASTROFALNY WYNIK BLACHOWNI W NAJNOWSZYM RANKINGU „RZECZPOSPOLITEJ”

z Przyrowa. Dzięki temu możliwa stanie się gruntowna moderniza-
cja i przebudowa oczyszczalni ścieków w tej miejscowości. Równe 
10 mln zł da także Blachowni możliwość rozpoczęcia pierwszego 
etapu budowy kanalizacji na terenie gminy, a 9,2 mln zł dla Myka-
nowa uskuteczni budowę sieci w  Wierzchowisku. Kolejne 7,9 mln 
zł na takie działania trafi do Rędzin, gdzie inwestycja obejmie ulicę 
Kościuszki i boczne od niej, 4,9 mln zł do Kruszyny na drugi etap ka-
nalizacji Bogusławic oraz do Starczy na budowę wodociągu i kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały 
i Własna. Wsparcie w tym przypadku to 3,2 mln zł.

Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze z  Koniecpola udało się pozy-
skać finansowanie budowy przedszkola. Powstanie integracyjny 
obiekt z  sześcioma oddziałami przedszkolnymi wraz z  częścią 
żłobkową. Miasto zdobyło na ten cel nieco ponad 9 mln zł.

Sąsiadujący Lelów również wybuduje przedszkole. Dofinansowa-
nie wyniesie 6,8 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł z przyznanych samo-
rządowi pieniędzy wójt Krzysztof Molenda wykorzysta na prze-
budowę drogi gminnej nr 689003S - przy młynie w miejscowości 
Staromieście.

Ponad 8,9 mln zł dofinansowania przydzielono gminie Konopiska. 
Co ważne, uznanie komisji konkursowej znalazły wszystkie trzy 
zgłoszone przez wójta Jerzego Żurka projekty. Chodzi o moder-
nizację boiska oraz instalację oświetlenia przy Stadionie Lekko-
atletycznym im. Ireny Szewińskiej w  Konopiskach, przebudowę 
ulicy Szmaragdowej w Konopiskach oraz rozbudowę istniejącego 
budynku usługowego wraz z niezbędną jego przebudową na po-
trzeby utworzenia Domu Seniora w Konopiskach.

Gmina Mstów postawiła na projekty drogowe. I  właśnie na ta-
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kie dwa zadania otrzyma 8,4 mln zł. Chodzi o przebudowę drogi 
gminnej łączącej Kłobukowice i Kuchary oraz przebudowę dróg 
dojazdowych – ulicy Modrzewiowowej, Sosnowej i  Klonowej 
w miejscowości Wancerzów.

Na drogi pieniądze otrzyma także Kamienica Polska oraz gmina 
Olsztyn. Pierwsza dostanie łącznie ponad 5,5 mln zł na remont 
ulicy Magazynowej w Kamienicy Polskiej oraz ulicy Długiej w Za-
wadzie. Jurajski samorząd z kolei z niecałym 3,9 mln zł wsparcia 
wybuduje ulice Słowackiego i Miłosza w Olsztynie oraz ulicę Or-
lich Gniazd w Zrębicach.

Dwa projekty zrealizuje Dąbrowa Zielona. Na e-usługi dla miesz-
kańców oraz modernizację budynku remizy OSP wraz z utworze-
niem sali konferencyjno-widowiskowej w miejscowości Dąbrowa 
Zielona udało się pozyskać niemal 2,3 mln zł.

W infrastrukturę sportową zainwestują natomiast gminy Kłomnice 
i Poczesna. Wójt Piotr Juszczyk dzięki przyznanemu dofinansowaniu 
w wysokości 4,5 mln zł zmierzy się z budową budynku klubowego 
dla GLKS w  Kłomnicach, natomiast włodarz Poczesnej wybuduje 
boisko sportowe do piłki nożnej wraz z  niezbędną infrastrukturą 
w miejscowości Zawodzie. Rządowe wsparcie w tym przypadku to 
3,1 mln zł. Wójt Krzysztof Ujma może się ponadto cieszyć z kolejnych 
3,4 mln zł, które posłużą budowie obiektu dla Gminnego Centrum 
Kultury Informacji i Rekreacji w Hucie Starej B.

Starostwo Powiatowe w  Częstochowie uzyskało dofinansowa-
nie trzech inwestycji. Łącznie to 11,4 mln zł na przebudowę dróg 
powiatowych: nr 1008 S na odcinku Stary Kocin – Nowy Kocin, 
w gminie Mykanów, nr 1051 S w miejscowości Kopalnia, w gminie 
Konopiska oraz nr 1054 S na odcinku Starcza – Łysiec, w gminie 

i odnotowujący rewelacyjny wynik Lubliniec (9. miejsce).

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” ta ogólnopolska redakcja 
przygotowuje już od siedemnastu lat. Jest on uznawany za jeden 
z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych rankingów w Polsce. 
Zasady, w ramach których konstruowane jest zestawienie, usta-
la niezależna kapituła, której pracami kieruje prof. Jerzy Buzek. 
Obecnie od kilku kadencji europarlamentarzysta, wcześniej prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego oraz szef polskiego rządu. 

W  kapitule zasiadają przedstawiciele organizacji samorządo-
wych i pozarządowych, władz centralnych, a  także przedstawi-
ciele redakcji dziennika „Rzeczpospolita”. Źródłem danych, jakie 
wykorzystuje się do przygotowania wspomnianego rankingu, są 
publicznie dostępne bazy danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, Ministerstwa Finansów oraz informacje podane przez sa-
morządy w specjalnej e-ankiecie.

ALKOHOLOWY WYBRYK ZA KÓŁKIEM WYSOKIEGO URZĘDNIKA Z POWIATU. 
TA SPRAWA TO JEDYNIE WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Gazeta w swym materiale powoływała się też na krążące w Kło-
bucku pogłoski, iż domniemana opieszałość organów ścigania 
w tej materii dała sprawcy zdarzenia czas na przygotowanie linii 
obrony. Kłobucka komenda zdecydowanie zaprzecza tej teorii.

- W  toczącym się postępowaniu od 4 do 21 października 
wszczęto dochodzenie, zabezpieczono zapis monitoringu 
wizyjnego, przesłuchano świadków, wydano postanowienie 
o przedstawieniu zarzutów, wystąpiono z wnioskiem do pro-
kuratury o  zatrzymanie prawa jazdy, przesłano do laborato-
rium pobraną krew celem określenia stężenia alkoholu, po 
czym wezwano zatrzymanego na przesłuchanie w charakterze 
podejrzanego. Ponadto, wobec powyższych okoliczności, wy-
stąpiono również z wnioskiem do prokuratury o zatrzymanie 
prawa jazdy. Teraz opinia biegłego i  rachunek retrospektyw-
ny pozwoli określić zawartość alkoholu we krwi w momencie 
zdarzenia, co może mieć wpływ na treść ostatecznego zarzutu 
karnego - dodaje asp. Raczyński.

Przeciwko Maciejowi B. prowadzone jest postępowanie w  kie-

runku niezatrzymania się do policyjnej kontroli oraz kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec nie odbiera te-
lefonu. Nie zechciał również odpowiedzieć na zadane esemesem 
pytanie, czy w związku z zaistniałą sytuacją zamierza podać się do 
dymisji z funkcji członka zarządu powiatu kłobuckiego?

W całej tej sprawie uwagę redakcji wPowiecie zwrócił dodatkowo 
brak wzmianki o tym zdarzeniu na stronie Komendy Powiatowej 
Policji w Kłobucku, która drobiazgowo i systematycznie publikuje 
informacje o zatrzymaniach na drogach powiatu pijanych kierow-
ców. Zarówno lektura, jak i  ilość zamieszczanych każdorazowo 
informacji na ten temat, obrazowały skalę wyjątkowej bezmyśl-
ności i braku wyobraźni ludzi za kierownicą. Z mnogości komuni-
katów kłobuckiej policji przebijał się jeden wniosek — ilość osób, 
które prowadzą pod wpływem alkoholu jest zatrważająco wysoka. 
To wręcz monstrualnych rozmiarów plaga.

Odpowiedź, która przyszła od oficera prasowego okazała się jed-
nak jeszcze bardziej porażająca od wcześniejszych wyobrażeń. 
Okazuje się bowiem, że policjanci z terenu powiatu kłobuckiego 

pijanych za kółkiem łapią średnio co drugi dzień!

- Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kłobuc-
ku nie relacjonujemy wszystkich zdarzeń dotyczących niezatrzy-
mania się do kontroli drogowej lub nietrzeźwości kierującego. Od 
początku roku sto trzydzieści jeden osób usłyszało policyjne za-
rzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, na-
tomiast na stronie internetowej zamieszczono dwadzieścia dzie-
więć komunikatów dotyczących tej problematyki. W tym samym 
okresie policjanci prowadzili sześć postępowań dotyczących nie-
zatrzymania się do kontroli drogowej, przy czym na stronie in-
ternetowej pojawiły się trzy komunikaty na ten temat - precyzuje 
asp. Kamil Raczyński.

Sprawa pijackiego wybryku Macieja B., skądinąd szanowanego 
przez samorządowców fachowca, to jedynie wierzchołek góry 
lodowej jeśli chodzi o problem pijanych kierowców na terenie po-
wiatu kłobuckiego. Patrząc na przytoczoną statystykę, to strach 
pomyśleć ilu z nich będąc na „podwójnym gazie” udaje się mimo 
wszystko umknąć stróżom prawa?
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Powiat Kłobucki wśród najlepiej zarządzanych powiatów w Polsce
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rządów, w kategorii powiatów 
ziemskich, Powiat Kłobucki zajął 
69 miejsce w Polsce na 314 oce-
niane jednostki samorządu teryto-
rialnego!
  
Prowadzona od lat przez Powiat 
Kłobucki rozważna polityka in-
westycyjna i finansowa została 
zauważona przez naukowców 
i spotkała się z wysoką oceną - 
mówił po ogłoszeniu wyników 
Starosta Kłobucki Henryk Kiepu-
ra. Taka polityka finansowa daje 
Powiatowi Kłobuckiemu stabilną 
sytuację finansową, co jest szcze-
gólnie ważne dzisiaj w dobie wal-
ki z COVID 19 i znacznie mniej-
szymi wpływami do budżetu.  

Trwająca pandemia nie pozwoliła 
i nadal nie pozwala przeprowadzić 
podobnych badań w roku ubie-
głym i bieżącym, ale standardy 
działania Starostwa Powiatowego 

W trudnych latach pandemii, 
warto przypomnieć, że zanim 
się ona zaczęła, Powiat Kłobuc-
ki znalazł się w czołówce naj-
lepiej zarządzanych powiatów 
w Polsce. 

Analizie poddano 314 powiatów 
ziemskich. Naukowcy z wyż-
szych uczelni m.in. Uniwersy-
tetu Ekonomicznego z Krakowa 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oceniali sposób gospodarowania 
finansami na podstawie danych 
przekazanych przez Regionalne 
Izby Obrachunkowe. Osiągnięto 
dzięki temu  ważne walory po-
równania - apolityczność oraz 
merytoryczną obiektywność. 
Analiza powstała bowiem, na 
podstawie miarodajnych danych 
i takich samych kryteriów dla 
wszystkich powiatów.
 
W Finansowym Rankingu Samo-

w Kłobucku i jego jednostek or-
ganizacyjnych nie zmieniły się.
 
W ostatnich dwóch latach dra-
stycznie spadły i nadal spadają 
dotacje z budżetu centralnego 
dla samorządów. Jeszcze gorzej 
zapowiada się sytuacja z fundu-
szami, które przez kilkanaście lat 
płynęły do samorządów z Unii 
Europejskiej. Spadek transferów 
do samorządów, to sytuacja nowa, 
dla bardzo wielu samorządów od-
mienna od praktyki kilkunastu 
ostatnich lat, gdy dotacje, w tym 
ze źródeł unijnych, systematycz-
nie rosły. 

Jednakże, prowadzone obecnie 
przez Powiat Kłobucki inwesty-
cje, potwierdzają wyniki badań 
naukowców co do właściwej ja-
kości zarządzania finansami Po-
wiatu przez Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku.
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Starcza.

W powiecie kłobuckim największe pieniądze przyznano samorzą-
dom na zadania przewidujące rozbudowę kanalizacji sanitarnej. 
Inwestycja gminy Opatów w Zwierzyńcu Pierwszym wsparta zo-
stała kwotą 11,8 mln zł. Nieco ponad 9,4 mln zł pomoże samo-
rządowi Przystajni w  budowie sieci w  miejscowości Kostrzyna. 
Podobne pieniądze, aczkolwiek na dwa zadania trafią do sąsia-
dujących Panek. Na drugi etap kanalizacji Konieczek - 2,8 mln zł, 
a 6,6 mln zł na kanalizację Praszczyk i Kawek.

Z rządowym dofinansowaniem inwestycję zrealizuje także Zwią-
zek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód, który na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z montażem instalacji fo-
towoltaicznej otrzymał 3,8 mln zł. Z kolei Krzepice ze wsparciem 
nieco ponad 8,5 mln zł skanalizują i wybudują drogi na terenach 
przemysłowych.

Gmina Popów dostanie 9,5 mln zł na modernizację ulic Piwnej, 
Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej.

Do największego samorządu w powiecie kłobuckim, gminy Kło-
buck, trafi ostatecznie 7,2 mln zł. Z udziałem tych środków bur-
mistrz Jerzy Zakrzewski przebuduje ulicę Mostową w  Kamyku 
wraz z budową obiektu mostowego oraz rozbuduje ulicę Wincen-
tego Witosa w Kłobucku.

Gmina Wręczyca Wielka pozyskała 4,7 mln zł na budowę nowych 
sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą technicz-
ną. Gmina Miedźno natomiast 4,1 mln zł na przebudowę dwóch 
remiz strażackich, w Borowej i we Władysławowie, które zostaną 
przebudowane na centra kulturalne wsi.

Najmniejsze pieniądze otrzyma Lipie, około 3,7 mln zł. Posłużą 
one dobudowie oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy (1,2 mln zł) oraz rozbudowie sieci wodociągowej, na 
które to zadanie pozyskano nieco ponad 2,5 mln zł.

Samo starostwo kłobuckie otrzyma jedynie 4,75 mln zł na pro-
jekt przebudowy ulicy Długiej w Złochowicach, na terenie gminy 
Opatów.
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TŁUMY NA POŚWIĘCENIU NOWEJ KAPLICZKI

3 października dokonano uroczystego poświęcenia drewnia-
nej kapliczki w  Okrągliku, której postawienie dla okolicznych 
mieszkańców miało szczególny wymiar. W  tym roku mija sto 
siedemdziesiąt sześć lat od momentu powstania miejscowości.

Wydarzenie zgromadziło licznie przybyłych mieszkańców Okrą-
glika wraz z  rodzinami, sąsiadami z  okolicznych miejscowości, 
zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych władz, samo-
rządowców i sołtysów z terenu gminy. Mszę Św. sprawował ks. dr 
Adrian Fertacz i proboszcz parafii Żuraw ks. Krzysztof Juszyński. 
Po zakończeniu nabożeństwa zebrani pozowali do wspólnej foto-
grafii, mieli możliwość wpisania się do kroniki czy wzięcia udziału 
w okazjonalnym poczęstunku.

Bieżący rok jest szczególny dla Okrąglika, gdyż właśnie minęła 
sto siedemdziesiąta szósta rocznica utworzenia miejscowości. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów
Pierwsza wzmianka o niej, w księgach parafialnych, pojawiła się 
8 października 1845 roku. Tym samym dla lokalnej społeczności 
wspomniany obiekt ma wyjątkowy wymiar.

Jak przekonują gminni urzędnicy, postawienie nowej drewnia-
nej kapliczki było dla mieszkańców ważne, gdyż poprzez własny 
wkład oraz troskę połączyli historię przodków i jednocześnie dali 
przykład kolejnym pokoleniom. Realizacji niestandardowego za-
mówienia podjęła się firma Drewmart.

- W  imieniu własnym oraz rady sołeckiej dziękuję panu wójto-
wi, oraz pracownikom gminy za okazaną pomoc i zainteresowa-
nie podczas budowy kapliczki. Podziękowania należą się także 
wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Okrąglika, którzy pra-
cowali na różnych etapach budowy kapliczki oraz darczyńcom za 
pomoc materialną. Za wsparcie w  przygotowaniu uroczystości 
dziękuję również pani Annie Tarczyńskiej, dyrektor SOKiS w Ja-
nowie oraz pracownikom ośrodka kultury - podkreśla Anna No-
wak, sołtys Okrąglika.

PONAD DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 
DOFINANSOWANIA NA KOLEJNĄ 
GMINNĄ DROGĘ

FANTASTYCZNY WYSTĘP 
SZTAFETY CHŁOPCÓW

Pod koniec września w  sali Sejmiku Województwa Śląskiego 
odbyła się uroczystość przekazania umów na budowę lokalnych 
dróg dojazdowych dla gmin regionu. Pośród samorządowców, 
którzy odbierali akty dofinansowania do planowanych inwesty-
cji, był również wójt Janowa Edward Moskalik.

W ostatnim rozdaniu urząd marszałkowski rozdysponował ponad 
2,6 mln zł. Spośród dwunastu gmin do tych z terenu powiatu czę-
stochowskiego dofinansowanie trafiło do trzech – Janowa, Przy-
rowa i Kruszyny.

Fundusze te są przekazywane zgodnie z ustawą o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. Pieniądze na to działanie pochodzą z puli, 
do której wpływają środki pochodzące z wyłączeń gruntów rol-
nych z produkcji. W przypadku ich przeznaczania do zagospoda-
rowania na cele inne niż rolnicze pobierana jest specjalna opłata, 
a zgromadzone dochody idą później na prace związane z poprawą 
jakości i ochroną gruntów rolnych.

Do gminy Janów trafi więc łącznie 208,5 tys. zł. Z tym wsparciem 
powstanie droga transportu rolnego łącząca Okrąglik z miejsco-
wością Żuraw. W ubiegłym roku dzięki pozyskaniu niemal 400 tys. 
zł z tego działania udało się zmodernizować niemal dwa kilometry 
dróg w sołectwie Okrąglik, Hucisku i ulicę Ściegienną w Piasku.

Siedmiu młodych mieszkańców gminy odniosło imponujące 
zwycięstwo w trakcie niedawnych Mistrzostw Powiatu Często-
chowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Wydarzenie, które odbyło się na terenie kompleksu sportowego 
im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach, uczniom Szkoły Podstawo-
wej w Piasku przyniosło spektakularny sukces.  

Sztafeta, w  której skład wchodzili Kamil Strzelczyk, Wiktor 
Walczyk, Dawid Mizgała, Jakub Miedziński, Kacper Karoń, Filip 
Tomzik i Jan Antoński zanotowała rewelacyjny występ. 

Chłopcy zdeklasowali konkurentów osiągając blisko trzystu me-
trową przewagę na mecie.

Piotr Biernacki, fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów
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KILKUDZIESIĘCIU POETÓW 
Z RÓŻNYCH MIEJSC KRAJU 
ZAWITAŁO DO GMINY 

REKORDOWE PIENIĄDZE DLA GMINY. PRAWIE 
JEDENAŚCIE I PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

WYSTARTOWAŁA BUDOWA
KANALIZACJI W BYSTRZANOWICACH

W połowie października w Centrum Usług Społecznościowych 
w Janowie odbyła się osiemnasta edycja Jurajskiej Jesieni Po-
etyckiej. Wydarzenie stało się dobrą okazją dla miejscowego sa-
morządu, by ugościć poetów z całej Polski.

Tematyką, która zdominowała tegoroczną Jurajską Jesień Poetyc-
ką, była z jednej strony wolność, a z drugiej… Złoty Potok. W trak-
cie nastrojowej, słownej biesiady, okazję do prezentacji miało 
czterdzieścioro pięcioro poetów. 

Najlepiej wypadła Ludmiła Sobolewska z Opola za wiersz „Droga 
na Kalwarię według Breugla”. To do niej powędrowała nagroda za 
zajęcie pierwszego miejsca. Tuż za nią uplasowała się Anna Giesko 
z Bełchatowa za wiersz „Niż domowy”, natomiast trzecie miejsce 
zajęła Joanna Krzyżańska z Bystrzanowic za wiersz „Mój ogród”.

Jurorzy wyróżnili także Jolantę Stelmasik, Janusza Ochockiego 
oraz Sabinę Kuśmicką, a  nagrody zwycięzcom Jurajskiej Jesie-
ni Poetyckiej wręczyli wójt Edward Moskalik, Małgorzata Majer 
z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Anna Tar-
czyńska z Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.

- Po części konkursowej poeci recytowali wiersze i śpiewali swo-
je piosenki. Z kolei w niedzielę mieli okazję, by przespacerować 
się Szlakiem Poezji w  Złotym Potoku - informują organizatorzy 
spotkania.

Monika Wójcik, fot. Piotr Kłeczek/Urząd Gminy Janów

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej z  Bystrzanowic Dwo-
ru do Bystrzanowic. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. 
Pierwszy właśnie się rozpoczął, kolejny wystartuje na wiosnę.

W  pierwszej części tego zadania zostanie wybudowany kanał 
tłoczny kanalizacji sanitarnej łączący obie miejscowości. Ten etap 
ma zostać zakończony jeszcze w tym roku. 

- Następnie w  pierwszym kwartale przyszłego roku rozpocz-
nie się drugi etap budowy w miejscowości Bystrzanowice. Finał 
przewidywany jest na sierpień – informuje Edward Moskalik, wójt 
gminy Janów.

Na drugą część tego zadania urząd już ogłosił zresztą przetarg. 
Zamówienie obejmuje budowę sieci wraz z sięgaczami do granic 
posesji. Kanalizacja ma składać się z  odcinków grawitacyjnych 
oraz tłocznych, a  na sieci zaprojektowano także jedną prze-
pompownię. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą 
najpierw do niej, a później dalej do miejscowości Bystrzanowice 
Dwór. W  ramach prac zostanie wykonane także zasilanie prze-
pompowni a  teren wokół niej zostanie ogrodzony i  częściowo 
utwardzony.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów
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Lusławice doczekają się w  końcu przedszkola oraz pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej. To efekt pozyskania przez wójta 
Edwarda Moskalika rekordowego dofinansowania na dwa gmin-
ne zadania z Programu Inwestycji Strategicznych.

8,1 mln zł tyle dokładnie wynosić będzie rządowe wsparcie na pla-
nowaną inwestycję w  gminną oświatę w  Lusławicach. Zadowole-
ni powinni być również mieszkańcy Janowa. Na przebudowę ulicy 
Żurawskiej i  łącznika do SKR-u wraz z budową ścieżki rowerowej 

Piotr Biernacki w tej miejscowości gmina otrzymała kolejną promesę na 3,3 mln zł.

Łącznie dało to rekordowe dofinansowanie w skali powiatu czę-
stochowskiego – prawie 11,5 mln zł, które zostaną uruchomione 
przez rząd i Bank Gospodarstwa Krajowego na wnioskowane in-
westycje.

- To nasz wielki sukces. Dziękuję również mieszkańcom Lusławic, 
którzy w ubiegłym roku dali się przekonać do przeznaczenia fun-
duszu sołeckiego na dokumentację projektową sali gimnastycznej 
i przedszkola – cieszy się wójt Edward Moskalik.
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Pieniądze, które w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 
zasilą dwie gminne inwestycje, opiewają na 7,2 mln zł. Lokalne 
władze zamierzają przeznaczyć te środki na przebudowę drogi 
w Kamyku oraz modernizację odcinka jednej z ulic w Kłobucku.

Jak można przeczytać na rządowych stronach, Program Inwe-
stycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji 
publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i woje-
wództwa w całej Polsce. To pomysł władzy centralnej, jak z pomo-
cą Banku Gospodarstwa Krajowego wesprzeć działania zmierza-
jące do odbudowania gospodarki po pandemii. 

Program obejmuje trzydzieści pięć obszarów gospodarki. 

Blisko 73 tys. zł kosztowały urządzenia zabawowe, jakie urząd 
miejski zakupił dla przedszkolaków z dwóch gminnych placówek. 

W połowie października przedstawiciele lokalnych władz uczestni-
czyli w otwarciu jednego ze wspomnianych obiektów, który zlokali-
zowany jest na terenie Przedszkola Gminnego nr 2 w Kłobucku. Za 
kwotę sięgającą 40 tys. zł i przy finansowym wsparciu rady rodziców 
zakupiono i zainstalowano duży zestaw zabawowy, karuzelę, domek 
drewniany, huśtawkę oraz sklepik z tablicą do malowania. 

Z początkiem października w Gruszewni otwarta została nowa 
przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa. Z  nowej 
miejscówki z pewnością zadowolone będą dzieci, młodzież, ale 
i hobbyści napowietrznego fitnessu.

Za niecałe 52 tys. zł samorząd doposażył plac zabaw oraz wy-
budował siłownię zewnętrzną. Dodatkowo uporządkowano i za-
gospodarowano przestrzeń wokół lokalnej świetlicy wiejskiej. 
Pojawiły się ozdobne rośliny i krzewy. Połowę z tej kwoty gmina 

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Piotr Biernacki

W  pierwszym z  pięciu planowanych naborów za priorytetowe 
uznano inwestycje w  infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, mo-
dernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie 
odpadami, a  także inwestycje społeczne jak żłobki, przedszkola 
czy ścieżki rowerowe.

Gmina otrzymała promesy na kwotę sięgającą 7,2 mln zł. Jedna 
dotyczy przebudowy gminnej drogi w  Kamyku wraz z  budową 
obiektu mostowego i opiewa na kwotę 4,05 mln zł. Druga nato-
miast przeznaczona zostanie na przebudowę i rozbudowę odcin-
ka ulicy Witosa w Kłobucku.

- Jest to niewątpliwie bardzo duże wsparcie finansowe dla naszej 
gminy, za co serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców dzię-
kujemy - mówi burmistrz Jerzy Zakrzewski.

Dwa tygodnie później podobnej instalacji doczekały się maluchy 
z przedszkola nr 1. W tym przypadku gmina wydatkowała na ten 
cel prawie 33 tys. zł. Istniejący plac zabaw doposażono w huśtaw-
kę typu „bocianie gniazdo”, dwie huśtawki pojedyncze, łańcucho-
we, bujak sprężynowy, a także zestaw zabawowy. 

- Pod huśtawkami zamontowano maty gumowe. Wszystko po to, 
by zapewnić dzieciom maksymalnie bezpieczne warunki zabawy 
- wyjaśnia burmistrz Jerzy Zakrzewski, który z sekretarz gminy 
Sylwią Piątkowską odwiedził przedszkolaków.

pozyskała z organizowanego przez urząd marszałkowski konkur-
su „Inicjatywa Sołecka”.

- W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano 
orbitreka, wioślarza oraz steper. Urządzenia przeznaczone są dla 
stałych bywalców tradycyjnych siłowni, jak i dla osób, które z po-
dobnym sprzętem nigdy się nie zetknęły. Natomiast plac zabaw 
dla najmłodszych uzupełniono o  huśtawkę wagową i  huśtawkę 
wahadłową, trampolinę, stół do ping-ponga oraz zestaw zabawo-
wy ze zjeżdżalnią – precyzuje urząd miejski.

PONAD SIEDEM MILIONÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU

NOWE PLACE ZABAW PRZY DWÓCH 
PRZEDSZKOLACH W KŁOBUCKU

DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI. W GRUSZEWNI POWSTAŁ FAJNY PLAC REKREACYJNY

OŚWIETLENIE NA ULICY TUWIMA 
W KAMYKU. KONIECZNA
KOREKTA PROJEKTU

MOŻNA JUŻ GRAĆ W KOSZA

Ta modernizacja kosztowała urząd miejski 41 tys. zł.

Gmina odebrała roboty budowlane związane z oświetleniem par-
kingu przy cmentarzu parafialnym w Kłobucku oraz znajdującego 
się nieopodal niego przejścia dla pieszych przez drogę krajową.

Ze względu na brak możliwości posadowienia jednego ze słupów 
oświetleniowych oraz protest części właścicieli nieruchomości, 
konieczne było tymczasowe przerwanie robót budowlanych 
w tym rejonie.

Okoliczni mieszkańcy nie chcieli zgodzić się na przebieg kabla, 
jaki wcześniej został zaplanowany w związku z prowadzoną inwe-
stycją. Po dokonaniu na miejscu przez urzędników wizji lokalnej 
i przeanalizowaniu problemu okazało się, że korekta projektu wy-
maga uprzednio zmiany pozwolenia na budowę.

- Obecnie dokonano już  ponownego uzgodnienia trasy linii 
oświetleniowej oraz przygotowywana jest zmiana do dokumenta-
cji projektowej - informują pracownicy wydziału inwestycji i roz-
woju kłobuckiego magistratu.

Prawie 113 tys. zł kosztował nowy obiekt sportowy, który po-
wstał przy ulicy Kochanowskiego w Kłobucku.

Wykonawca w ramach inwestycji wybudował z kostki betonowej 
boisko do koszykówki o  powierzchni niemalże 450 m². Wzdłuż 
ulicy Kochanowskiego oraz od strony wschodniej obiektu zamon-
towane zostały dwa piłkochywty o wysokości czterech metrów, 
stopy fundamentowe pod montaż konstrukcji wraz z  nimi oraz 
epoksydowe tablice z obręczami wyposażonymi w siatkę łańcu-
chową.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik

Monika Wójcik

ZAKOŃCZYLI PRACE, JEST
JUŻ BEZPIECZNIEJ

Oficjalne otwarcie tej rekreacyjnej inwestycji było również oka-
zją do zorganizowania pikniku dla dzieci. Oprócz mieszkańców 
sołectwa w  zabawie uczestniczyli również burmistrz Jerzy Za-
krzewski oraz zaproszeni przez sołtys Mariolę Wojciechowska 
sołtysi sąsiednich miejscowości - Krystyna Błaszczyk-Kapuściń-
ska z Lgoty oraz reprezentująca Libidzę Urszula Bugaj.

Na wysokości zadania stanęły panie z miejscowego koła gospodyń 
wiejskich oraz rada sołecka. Przygotowali moc atrakcji w klimacie 
dzikiego zachodu. Nie zabrakło oczywiście i poczęstunku. Zaba-
wa była świetna.
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ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO. SĄ JUŻ RAZEM 
PIĘĆDZIESIĄT LAT

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach 
odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie.

W wydarzeniu wzięło udział szesnaście par, które związek mał-
żeński zawarły w 1970 roku. Co najmniej taki staż skutkuje odzna-
czeniem za długoletnie pożycie małżeńskie przez prezydenta RP.

Pamiątkowe medale i  listy gratulacyjne, które do urzędu gminy 
trafiły wprost z kancelarii głowy państwa, jubilatom wręczał wójt 
Piotr Juszczyk. Ci otrzymali także kwiaty i przede wszystkim ży-
czenia wzajemnej miłości, trwałej przyjaźni i  zdrowia na dalsze 
wspólnie spędzone długie lata.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

CZTERY I PÓŁ MILIONA NA REMONT HALI 
I BUDYNEK SPORTOWY
Z  trzech zgłoszonych do Programu Inwestycji Strategicznych 
przez urząd gminy wniosków, tutejszy samorząd otrzymał pro-
mesę na jeden z nich. Chodzi o kwotę 4,5 mln zł, która zosta-
nie spożytkowana na modernizację i rozbudowę infrastruktury 
sportowej w Kłomnicach.

Źródłem wspomnianych pięniędzy będzie Bank Gospodarstwa 
Krajowego w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. W oparciu o założenia 
tego przedsięwzięcia każda gmina mogła złożyć trzy projekty. Tak 
też zrobili miejscowi urzędnicy.

- Złożyliśmy trzy wnioski zgodnie z  zasadami nakreślonymi 
w chwili startu naboru. Jeden bez kwotowego ograniczenia, kolej-
ny którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć kwoty 
30 mln zł i jeszcze jeden, którego z kolei wartość dofinansowania 
nie mogła być wyższa niż 5 mln zł - wyjaśnia wójt Piotr Juszczyk.

Władze gminy za priorytetowe uznały budowę kanalizacji 

Monika Wójcik
w Skrzydlowie, w Kłomnicach i za torami w Nieznanicach wraz ze 
związaną z tymi planami inwestycyjnymi modernizacją ujęć wody 
w  Garnku i  w  Kłomnicach. Całość inwestycji szacowana jest na 
40 mln zł. Samorząd kierowany przez Juszczyka chciał pozyskać 
dofinansowanie na poziomie 38 mln zł.

- Kolejny z wniosków dotyczył modernizacji gminnej infrastruk-
tury drogowej. W tym przypadku wnioskowaliśmy o dofinanso-
wanie na poziomie 14,25 mln zł przy założeniu, że realizacja tego 
przedsięwzięcia pochłonie 15 mln zł - dodaje włodarz.

W trzecim wniosku gmina chciała pozyskać środki na moderni-
zację i  rozbudowę infrastruktury sportowej. Szczegóły projektu 
zakładają remont dachu hali sportowej, przeprowadzenie grun-
townej termomodernizacji obiektu, jak i  również budowę kom-
pleksowego budynku sportowego na terenie przy boisku sporto-
wym GLKS Pogoń Kłomnice. Kwota o jaką aplikowała gmina to 4,5 
mln zł i tyle też zostało jej przyznane. Całość tej inwestycji ma się 
zamknąć natomiast w kwocie 5 mln zł.

SIÓDMA EDYCJA MEMORIAŁU MAJORA WRZOSKA. 
WYJĄTKOWO WYSOKA FREKWENCJA

8 października w Szkole Podstawowej w Kłomnicach odbył się 
VII Memoriał majora Jana Wrzoska. Te cieszące się  niesłab-
nącym zainteresowaniem zawody w  strzelectwie sportowym 
zgromadziły tym razem osiemdziesięciu czterech zawodników.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnymi siłami przez Re-
gionalną Radę Polskiego Komitetu Olimpijskiego w  Częstocho-
wie, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Urząd Gminy Kłom-
nice, Ministerstwo Obrony Narodowej, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice, a także Szkołę Podstawową im. Grze-
gorza Piramowicza w Kłomnicach. 

Sporą atrakcją dla uczestników była możliwość spotkania z olim-
pijczykami - Jakubem Jelonkiem, Ryszardem Boskiem i Marianem 

Monika Wójcik Sypniewskim. Zainteresowani obejrzeli także etiudę aktorską po-
święconą postaci majora Jana Wrzoska oraz wysłuchali wykładu 
historycznego dra Roberta Owczarka, który przypomniał najważ-
niejsze fakty z życia strzelca. 

Na zakończenie części oficjalnej sędzia główny memoriału omówił 
regulamin zawodów, jak i również przypomniał zasady bezpiecz-
nego strzelania. Po oddaniu strzałów przez wszystkich zawodni-
ków podsumowano wyniki wspomnianej rywalizacji, a następnie 
organizatorzy i zaproszeni goście wręczyli nagrody oraz dyplomy.

- Cieszymy się, że dzięki współpracy z  tak zacnymi partnerami 
mogły odbyć się promujące strzelectwo zawody. W naszej gminie 
ma ono doskonałe warunki do rozwoju ze względu na możliwość 
korzystania ze świetnie wyposażonej strzelnicy - podsumowuje 
wójt Piotr Juszczyk.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH. PIENIĄDZE TRAFIŁY DO 
DWUDZIESTU SZEŚCIU OSÓB

Wójt Kłomnic nagrodził stypendiami uczniów, którzy mogą po-
szczycić się najlepszymi wynikami w nauce.

W drugiej połowie października w szkole w Skrzydlowie ucznio-
wie wraz z gronem pedagogicznym oraz rodzicami spotkali się, 
by stypendiami włodarza uhonorować najzdolniejszych uczniów 
z terenu miejscowego samorządu.

- Stypendium jest formą wsparcia rozwoju uczniów, którzy co-
dzienną postawą oraz poprzez swoją pracę i zaangażowanie osią-
gają sukcesy w  dziedzinie oświaty, kultury lub sportu, a  także 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice
godnie reprezentują i promują gminę poza jej granicami - wyja-
śniają pracownicy wójta Piotra Juszczyka. 

Podstawą do zastosowania takiej formy nagrody są nie tylko wy-
sokie wyniki w nauce, ale i  sukcesy w konkursach, olimpiadach 
czy zawodach na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim lub na-
wet międzynarodowym. 

W  tym roku stypendium otrzymało dwadzieścioro sześcioro 
uczniów. Ponadto Piotr Juszczyk przyznał Milenie Bąk oraz Lenie 
Figler, uczennicom szkoły w Kłomnicach, wyróżnienia za promo-
cję gminy poza jej granicami.
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I PO REMONCIE. NOWA 
DROGA W GARNKU

Z początkiem października pracownicy urzędu gminy dokonali 
odbioru technicznego tyle co wyremontowanej ulicy Wschod-
niej w Garnku.

Inwestycja obejmowała remont dotychczasowej nawierzchni as-
faltowej na długości blisko kilometra. Całkowity koszt zadania 
sięgnął kwoty 280 tys. zł. Środki na ten cel w całości pochodziły 
z budżetu gminy.

Monika Wójcik
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CZĘSTOCHOWSKI KLUB PIŁKARSKI OTWORZYŁ W KŁOM-
NICACH PIERWSZY OŚRODEK SZKOLENIA DZIEWCZĄT 

Władze KS Skra Częstochowa oraz Pogoni Kłomnice podpisa-
ły umowę o  współpracy w  dziedzinie szkolenia piłkarskiego 
dziewcząt. Rodzimy klub stał się pierwszym zamiejscowym 
ośrodkiem w projekcie realizowanym przez częstochowskiego 
partnera.

Umowa zakłada współpracę Skry z miejscową Pogonią w zakresie 
szkolenia dziewcząt, które w przyszłości mają trafiać do często-
chowskiej drużyny. Jak podkreślał podczas wspólnej konferencji 
Artur Szymczyk, prezes KS Skra Częstochowa, dzięki tworzonym 
przez niego ośrodkom szkolenia przed wieloma młodymi dziew-
czętami, które fascynują się piłką nożną, otworzy się szereg moż-
liwości.

- Najważniejsze jest to, aby w regionie było jak najwięcej miejsc, 
w których dziewczynki będą mogły bawić się w piłkę, a z czasem 
trenować jak na profesjonalnych treningach – mówił w  trakcie 
spotkania.

Po tym, jak Skra ruszyła z treningami dziewcząt u siebie okazało 
się, że zawodniczek, które chcą grać w piłkę nożną jest dużo i nie 
zawsze mogą one dojeżdżać do Częstochowy. Umowa z kłomnic-
ką drużyną jest sposobem na pokonanie tej bariery. Tym bardziej, 
że Szymczyk ma ambicje wyjść z tym projektem szerzej w region.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice - To jest bardzo dobra droga do tego, by z  mniejszych klubów 
wyciągać chłopców czy dziewczynki. Tutaj młodzież może mieć 
prawdziwą odskocznię, aby trafić potem do takiego klubu jak 
Skra. I to jest bardzo optymistyczne, bo przede wszystkim wycią-
gamy dzieciaków od komputera, od różnych innych rzeczy - do-
dawał z kolei Piotr Juszczyk.

Włodarzowi wtórował Mariusz Misiewicz, wiceprezes Pogo-
ni Kłomnice, dla którego całe przedsięwzięcie stanowi swoiste 
oczko w głowie. 

- Bardzo bym chciał, żeby ten projekt rozwinął się w sposób mak-
symalny. Sam będę cały czas się temu przyglądał, będę chciał to 
korygować jeśli coś będzie nie tak. Jeżeli wszystko będzie szło do 
przodu, chciałbym, żebyśmy byli równorzędnym partnerem dla 
Skry – nadmieniał w krótkim podsumowaniu po podpisaniu umo-
wy o współpracy.

Współpraca zarządzanego przez Artura Szymczyka klubu z kłom-
nickim ośrodkiem to w relacji prezesa pierwszy, a zarazem naj-
ważniejszy z  kroków do zapewnienia profesjonalnego szkolenia 
dziewcząt w  regionie. Całe przedsięwzięcie ma się skupiać na 
podniesieniu poziomu sportowego piłki kobiecej. 

- Jest to projekt mocno przemyślany - zapewniał zebranych pre-
zes Szymczyk.
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ZATOKA AUTOBUSOWA 
I CHODNIK. POWIATOWA 
INWESTYCJA
W NIEZNANICACH

1 października urzędnicy ze starostwa i gminy dokonali uroczy-
stego otwarcia zatoki autobusowej i chodnika w Niezanicach. 

Współfinansowana w części przez urząd gminy inwestycja prowa-
dzona była przez powiat. W efekcie powstała zatoka autobusowa 
zbudowana w technologii betonowej. Jak przekonują urzędnicy, 
taka konstrukcja jest bardziej wytrzymała, a czas jej eksploatacji 
dwukrotnie dłuższy.

Monika Wójcik

UWAGA NA ESEMESOWYCH 
OSZUSTÓW

Do urzędu gminy napływają niepokojące informacje od miesz-
kańców. Skarżą się oni, iż otrzymują SMS-y świadczące o tym, 
że ta instytucja wysyła im w ten sposób ponaglenia. 

- W żadnym wypadku. Urząd Gminy Kłomnice nie wysyła SMS-
-ów dotyczących zaległości za gospodarowanie odpadami, wodę, 
ścieki i podatki - wyjaśniają pracownicy organu. 

Jak podkreślają urzędnicy, działania tego typu mogą nosić zna-
miona czynu przestępczego, które mogą prowadzić choćby do 
wyłudzeń.

- Wszelkie tego typu wiadomości należy zgłaszać organom ści-
gania - dodają.

Monika Wójcik



9W KONIECPOLU

KONIECPOL W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU. 
GMINA WYPRZEDZIŁA SZEŚCIU KONKURENTÓW 
Z SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

RUSZAJĄ Z BUDOWĄ KOLEJNYCH TRZECH ULIC 
I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Tutejszy samorząd znalazł się mniej więcej w połowie listy 878 
najlepiej zarządzanych gmin miejskich i  miejsko-wiejskich 
w kraju. 

Spośród wszystkich gmin subregionu północnego w tej katego-
rii rewelacyjnie wręcz wypadł Lubliniec (9. pozycja). Kolejne były 
Woźniki (255. pozycja). Trzecie miejsce przypadło natomiast Ko-
niecpolowi (452. pozycja). 

Tuż za samorządem zarządzanym przez burmistrza Ryszarda 
Suligę znalazły się Koziegłowy (515. pozycja), Żarki (556. pozycja), 
Krzepice (667. pozycja), Kłobuck - (692. pozycja), Myszków (744. 
pozycja). 

Katastrofalny wręcz wynik w siedemnastej edycji Ranking Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” zanotowała Blachownia. O  ile w ubie-
głym roku gmina mogła poszczycić się miejscem na 444. pozycji, 

Na terenie koniecpolskiego samorządu trwają intensywne pra-
ce drogowe. Mocno zaawansowana jest budowa układu drogo-
wego pięciu ulic w okolicach liceum, a urząd rozstrzygnął nie-
dawno przetargi na modernizację trzech kolejnych odcinków. 
Chodzi o ulicę Stawową i drogę dojazdową do kościoła św. Trój-
cy w Koniecpolu oraz ulicę Barycz w Okołowicach. W poczekal-
ni jest jeszcze dobudowa oświetlenia na ulicach Żeromskiego 
i Słowackiego w Koniecpolu.

Budowa niemal 1,7 kilometra jezdni ulic Fredry, Boya-Żeleńskiego, 
Gruszeckich, Krasińskiego i Norwida w Koniecpolu jest już bardzo 
mocno zaawansowana. Wkrótce można spodziewać się finalnego 
odebrania inwestycji. Za to największe tegoroczne zadanie dro-
gowe na terenie samorządu firma Rafalin z Blachowni zainkasuje 
prawie 2,5 mln zł. Inwestycja ponadto otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 2,3 mln zł z trzeciej rundy Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Kolejny z odcinków w Koniecpolu, ulica Stawowa, przebudowana 
zostanie na długości około 220 metrów. 145 metrów pokryje nowa 

Monika Wójcik, fot. Materiały organizatora rankingu

Piotr Biernacki

o tyle w tegorocznym zestawieniu spadła boleśnie na 765. lokatę. 

Ranking uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wia-
rygodnych w Polsce. Redakcja „Rzeczpospolitej” przygotowuje go 
już od siedemnastu lat. Zasady, w  ramach których jest on kon-
struowany, niezmiennie ustala niezależna kapituła, której szefu-
je prof. Jerzy Buzek. To europarlamentarzysta od kilku kadencji, 
w  latach 2009-2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
a w latach 1997-2001 premier polskiego rządu. 

W kapitule zasiadają również przedstawiciele organizacji samo-
rządowych i pozarządowych, władz centralnych, a także przed-
stawiciele organizatora rankingu.

Źródłem danych, jakie wykorzystuje się do przygotowania wspo-
mnianego rankingu, są publicznie dostępne bazy danych Główne-
go Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz informa-
cje podane przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

nawierzchnia asfaltowa, a  dodatkowo przebudowana zostanie 
nawierzchnia sięgacza dojazdowego z płyt ażurowych na odcin-
ku o długości około 73 metrów. Zadanie będzie kosztować nieco 
ponad 211 tys. zł.

Prace na szlaku prowadzącym do kościoła obejmą z kolei odcinek 
nieco ponad 75 metrów. Wykonana będzie nawierzchnia jezdni, 
obramowana krawężnikami betonowymi, powstanie także chod-
nik z kostki brukowej. Koszt to 105 tys. zł.

Ze znacznie większego zakresu prac cieszyć się mogą mieszkańcy 
Okołowic. Ulica Barycz zyska bowiem nowy wygląd i funkcjonal-
ność na długości niemal 270 metrów. Konstrukcja jezdni zostanie 
gruntownie przebudowana, zyska szerokość 4,5 metra oraz nowe, 
utwardzone pobocza z  kruszywa. Finalnie inwestycja pochłonie 
118 tys zł.

Pod koniec października kierowany przez Ryszarda Suligę urząd 
rozpisał także przetarg na dobudowę oświetlenia ulicznego w cią-
gu ulic Słowackiego i Żeromskiego w Koniecpolu. Przy pierwszej 
ma powstać piętnaście nowych punktów, a przy kolejnej – jede-
naście.

NOWE PRZEDSZKOLE CORAZ
BARDZIEJ REALNE. JEST WSPAR-
CIE PONAD 9 MILIONÓW ZŁOTYCH

Budowa nowego przedszkola w  Koniecpolu jest kolejnym wy-
zwaniem dla lokalnych władz. Do niedawna było również nie 
lada wyzwaniem finansowym, głównie ze względu na wielkość 
planowanej inwestycji. Wstępne szacunki mówiły bowiem o wy-
datkach sięgających niemal 11 mln zł. 

Sytuację tę znacznie uprościło pozyskanie przez burmistrza Ry-
szarda Suligę ponad 9 mln zł dofinansowania z Programu Inwe-
stycji Strategicznych. 25 października rząd ogłosił bowiem wyni-
ki pilotażowej edycji przedsięwzięć samorządowych, które mają 
otrzymać wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Długofalowy plan budowy nowego przedszkola zakłada trzyletni 
proces inwestycyjny. Jego pierwszym etapem jest przygotowanie 
dokumentacji projektowej. Na to w tegorocznym budżecie zabez-
pieczono już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dokumentacja powsta-
je. Cel, jaki przyświeca koniecpolskim samorządowcom to wznie-
sienie obiektu, który pomieści sześć oddziałów przedszkolnych 
dla około stu czterdziestu dzieciaków oraz dodatkowego oddzia-
łu żłobkowego, gdzie opiekę znalazłoby kolejnych trzydzieścioro 
maluchów.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, budynek ma ma być no-
woczesny i energooszczędny. Kilka miesięcy temu urząd bowiem 
złożył już jeden wniosek o  dofinansowanie tego zadania w  Na-
rodowym Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
z programu „Puszczyk”, który dotuje energooszczędne, niskoemi-
syjne budownictwo obiektów użyteczności publicznej.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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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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Niemalże 9 mln zł otrzyma gmina z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. Z tych środków zmierza zrealizować trzy duże in-
westycje infrastrukturalne.

Na konta gminy trafi 8,94 mln zł. Samorząd zarządzany przez wój-
ta Jerzego Żurka zamierza spożytkować je na trzy zadania w Ko-
nopiskach. 

Najwięcej środków, bo 4,42 mln zł pójdzie na przebudowę ulicy 
Szmaragowej w tej miejscowości. Za kolejne 2,4 mln zł zmoderni-
zowane zostanie boisko oraz instalacja oświetlenia przy stadionie 
lekkoatletycznym. Kolejne pieniądze, blisko 2,1 mln zł przezna-
czone będzie na rozbudowę i gruntowną przebudowę istniejące-
go już budynku usługowego, który zostanie przystosowany pod 
potrzeby Domu Seniora w Konopiskach.

Z  początkiem października muzycy z  Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Konopiska wzięli udział w warsztatach zorganizowanych 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Nadwarciański Gród 
w Załęczu Wielkim. 

- Było mnóstwo nauki, ale również dobrej zabawy. Nasi pod-
opieczni szkolili swoje umiejętności gry na instrumentach, po-
szerzali wiedzę w zakresie teorii muzyki oraz uczyli się marszu 
- informuje Ilona Dziubczyk z grupy wsparcia Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Konopiska.

Jak podkreślają uczestnicy, pierwszy dzień pobytu zwieńczyła zaba-
wa przy ognisku, któremu towarzyszyły wspólne śpiewy i tańce.

Monika Wójcik

Monika Wójcik

7 października na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny Sze-
wińskiej w  Konopiskach odbyły się Gminne Zawody Lekko-
atletyczne. Impreza kierowana była do przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych z pierwszych trzech klas. 

- Na zawody przybyło osiemdziesięcioro troje uczestników, któ-
rzy z  radością i  z  werwą przystąpili do sportowej rywalizacji, 
w takich konkurencjach jak bieg na sześćdziesiąt i dwieście me-
trów, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową - relacjonuje Olga 
Muc z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach, który 
odpowiadał za stronę organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Przedszkolaki za udział otrzymały dyplomy i  drobne upominki, 
a uczniowie dyplomy i medale za miejsca na podium. Te wręczyła 
Iwona Lisek, zastępca wójta Konopisk oraz Marcin Kowalski, dy-
rektor GCKiS. Ponadto na wszystkich uczestników czekała ciepła 
herbata i słodki poczęstunek.

Monika Wójcik, fot. GCKiS w Konopiskach

ZŁOŻYLI TRZY WNIOSKI O DOFI-
NANSOWANIE I NA WSZYSTKIE 
OTRZYMALI PROMESY

WYJAZDOWE WARSZTATY 
MUZYCZNE

ŚWIĘTO LEKKIEJ ATLETYKI ŚWIĘTO LEKKIEJ ATLETYKI 
DLA NAJMŁODSZYCHDLA NAJMŁODSZYCH

ZAINTERESOWANI ZAKUPEM DZIAŁKI BUDOWLANEJ OD GMINY 
BĘDĄ MIELI TAKĄ MOŻLIWOŚĆ W POŁOWIE LISTOPADA

Miejscowi urzędnicy ogłosili przetarg na sprzedaż niezabudo-
wanych nieruchomości stanowiących własność gminy, a które 
w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod 
zabudowę mieszkaniową.

Chodzi o  trzy działki w  Rększowicach, z  których każda ma po 
około 950 m² i ceny wywoławcze oscylujące wokół 43 tys. zł oraz 
jedną w Konopiskach. Ta z kolei jest sporo większa, gdyż jej po-
wierzchnia sięga blisko 2,2 m², a cena wywoławcza kształtuje się 
na poziomie 175,6 tys. zł.

Przetarg odbędzie się 15 listopada o  godz. 10 w  sali posiedzeń 
urzędu gminy przy ulicy Lipowej. Każdy zainteresowany wspo-
mnianymi nieruchomościami, chcąc wziąć udział w  przetargu 
musi wpłacić do 8 listopada na konto urzędu wadium. Wynosi ono 
10 proc. wysokości ceny wywoławczej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Korzonku i tamtejsza rada sołecka 
zorganizowali dla starszych mieszkańców spotkanie integracyj-
ne z okazji Dnia Seniora. 

Goście, którzy przybyli z tej okazji do świetlicy w Korzonku, obej-
rzeli program artystyczny przepełniony piosenkami i wierszami, 
jaki przygotowali dla nich uczniowie miejscowej podstawówki. To 
nie wszystko. Panie tworzące trio Lady’s Voice zaprezentowały 
piosenki z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, a całość wydarzenia za-
kończyło wspólne śpiewanie piosenek ludowych.

- Nie brakowało też chętnych do tańca. Dobrej zabawie sprzyja-
ły nie tylko wspaniałe występy artystyczne i pyszne potrawy, ale 
przede wszystkim radosna atmosfera - informują organizatorzy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Inwestor i  wspierająca go grupa przedsiębiorców oraz lokal-
nych działaczy powołali „Ruch obrony ekologicznej oczyszczalni 
ścieków w Hutkach”. Jego inicjatorzy rozkolportowali w gminie 
ulotkę, która w ich mniemaniu ma podkreślać atuty zrealizowa-
nej już inwestycji, jednocześnie zablokowanej przez toczące się 
sprawy sądowe. Z drugiej strony zawarta w niej treść straszy lo-
kalną społeczność widmem bankructwa gminy z uwagi na moż-
liwe procesy odszkodowawcze. Zawartością ulotki zaskoczony 
jest również wójt Konopisk.

Na czele wspomnianego „komitetu obrony oczyszczalni” stanął 
Mieczysław Chudzik, radny powiatu częstochowskiego. Wtórują 
mu działacze z  Aleksandrii – Roman Skoczylas, Marcin Polesz-
czuk, Ryszard Skoczylas i Zenon Skwara. W międzyczasie pojawił 
się jeszcze radny Robert Kołodziejczyk, który później miał nagle 
wycofać swoje poparcie dla tej inicjatywy. Pod opublikowaną we 
wspomnianej broszurze treścią podpisała się też grupa przedsię-
biorców, którzy nie są bezpośrednio związani z gminą.

O ile nie dziwi to, że inwestor chce przekonać i rozwiać wątpliwo-
ści mieszkańców gminy co do wzniesionego przez siebie obiektu, 
o tyle próby wywarcia nacisku i straszenie widmem wielomiliono-
wych odszkodowań od gminy, w przypadku gdy oczyszczalnia nie 
zacznie działać, jak również próba wplątania w bezpośrednie po-
parcie dla inwestycji samego wójta Jerzego Żurka wydają się być 
mocno karkołomne. Tym bardziej, że włodarz w rozmowie z re-
dakcją zaprzecza, jakoby udzielał inicjatorom jakiejkolwiek zgody 
na formułowanie w jego imieniu takich twierdzeń.

- Nie miałem wiedzy, że taka ulotka powstaje. Zawarte w niej sfor-
mułowania, jakobym prowadził intensywne działania zmierzają-
ce do umożliwienia przedsiębiorcy jak najszybsze uruchomienie 
oczyszczalni ścieków w Hutkach są nieuprawnione – komentuje 
włodarz. - Od momentu powstawania tego obiektu, tak również 
teraz konsekwentnie powtarzam, że w wynikłym sporze kieruję 
się, jako organ administracji, przede wszystkim interesem naszej 

Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Pixabay

WSPÓLNA ZABAWA Z OKAZJI ŚWIĘTA SENIORÓW

TEMAT WYBUDOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W HUTKACH PONOWNIE WRACA NA TAPETĘ

gminy i poruszam się wyłącznie w określonej sytuacji, którą w tej 
chwili narzuca litera prawa. Nie robię nic ponad to, co wynika 
wyłącznie z przepisów. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcia to-
czących się spraw sądowych - podkreśla.

Początki przedsięwzięcia i  wszelkie najistotniejsze decyzje za-
padły w  okresie rządów Jerzego Sochy, poprzedniego włodarza 
gminy. Kierowany przez niego urząd pozytywnie odniósł się do 
przedstawionego przez inwestora raportu oddziaływania na śro-
dowisko i  w  maju 2014 roku wydał decyzję o  warunkach zabu-
dowy. Nikt z  mieszkańców, zarówno w  kwestii wydania decyzji 
środowiskowej, jak i  później warunków zabudowy, nie wniósł 
wówczas zastrzeżeń, ani nie odwołał się od tych decyzji. Te z ko-
lei się uprawomocniły, a na ich podstawie w sierpniu 2014 roku 
starostwo powiatowe wydało pozwolenie na budowę.

Przez kolejne cztery lata nic się jednak w tej kwestii nie wydarzy-
ło. Inwestor przystąpił do prac dopiero w listopadzie 2018 roku. 
Kiedy na placu budowy pojawił się sprzęt budowlany, zaczęły się 
również protesty i szeroko zakrojona batalia prawna zainicjowa-
na przez grupę mieszkańców, którzy dopiero w momencie roz-
poczęcia budowy mieli dowiedzieć się o mającej powstać w  ich 
okolicy oczyszczalni.

Mieszkańcy Hutek walczyli o wstrzymanie jej budowy, jak również 
wszelkimi dostępnymi środkami blokują jej uruchomienie. Póki co 
im się to udaje. Inwestor walczy bowiem obecnie w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym o  utrzymanie w  mocy pozwolenia na 
budowę i wydanych przez poprzedniego wójta Konopisk Jerzego 
Sochę warunków zabudowy. W Wojewódzkim Sądzie Administra-
cyjnym w Warszawie toczy się z kolei sprawa mająca rozstrzygnąć 
ważność pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni, które zakwe-
stionował Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Aby zabezpieczyć mieszkańców przed wybudowaniem innych 
budzących wątpliwości inwestycji wójt Jerzy Żurek podjął decyzję 
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego tamtego rejonu.

- Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów nastąpi do 
dnia 18 listopada. Natomiast do ceny wylicytowanej podczas 
przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc. 
- podkreślają urzędnicy.

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 
34 328 20 57 wew. 52.
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18 października koniecpolskie nadleśnictwo odwołało zakaz 
wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Mełchów, który został 
wprowadzony w połowie lipca. 

Przyczyną wprowadzenia zakazu było zagrożenie spowodowa-
ne huraganem i nawałnicą. W ich wyniku doszło do zniszczenia 
i znacznego uszkodzenia drzewostanu. 

- Duża ilość złomów i wywrotów zagrażała zdrowiu i życiu osób 
postronnych - informuje w komunikacie Nadleśnictwo Koniecpol.

Monika Wójcik

MOŻNA JUŻ WCHODZIĆ DO LASU

W ramach pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicz-
nych gmina otrzymała promesę na 8,32 mln zł.

Finalnie pieniądze te mają  zostać przeznaczone na dwie infra-
strukturalne inwestycje. Chodzi o budowę przedszkola w Lelowie 
oraz przebudowę gminnej drogi w  miejscowości Staromieście, 
przy młynie.

Budowa placówki zasilona zostanie kwotą  sięgającą 6,8 mln zł, 
natomiast modernizacja drogi wsparta pieniędzmi w  wysokości 
1,52 mln zł.

Monika Wójcik

DWIE MODERNIZACJE ZA
PIENIĄDZE Z BANKU
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

GOSPODARSTWO Z LELOWA JEDNYM
Z NAJBEZPIECZNIEJSZYCH W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE

JEST SZANSA NA POZYSKANIE PIENIĄDZY,
KTÓRE POMOGĄ W ROZWOJU CYFROWYM
DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR

Katarzyna i Paweł Zymek z Lelowa zajęli trzecie miejsce w woje-
wódzkim etapie XVIII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. 

Konkurs od osiemnastu lat organizuje Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, a patronat nad tym wydarzeniem obejmuje 
prezydent RP. Pełnoletnia edycja konkursu doczekała się wyjąt-
kowej oprawy ze względu na obchody jubileuszu trzydziestolecia 
istnienia KRUS-u. Tegoroczne wydarzenie zorganizowano przy 
współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego 
Ośrodka Wspierania Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Pocztowego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

W tym roku do wojewódzkiego etapu zgłoszono dwadzieścia osiem 
gospodarstw. Z tego grona wyłoniono szóstkę – w dwóch etapach 
regionalnych po trzy gospodarstwa, które zajęły kolejno pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce. Laureaci reprezentowali powiaty cieszyń-
ski, lubliniecki, częstochowski, raciborski, kłobucki i  żywiecki. Jak 
przekonują organizatorzy konkursu, wszystkie gospodarstwa rolne 
poddano szczegółowej ocenie profesjonalnej komisji.

- W naszym regionie mamy różnorodny przekrój rolnictwa. Mo-
żemy zaobserwować wzorowe przykłady przedsiębiorczości, 
pomysłowości, jak również zastosowania wielu nowatorskich 
rozwiązań, a wszystko z zachowaniem wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa – podkreślają urzędnicy KRUS-u.

W  tym roku w  województwie śląskim zwyciężyło gospodar-
stwo Wioletty i Janusza Mróz z miejscowości Strumień leżącej 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

w  powiecie cieszyńskim. Drugie miejsce przypadło Brygidzie 
i  Rajmundowi Pawełczyk z  Pawonkowa w  powiecie lubliniec-
kim. Trzecie miejsce z kolei wywalczyli Katarzyna i Paweł Zy-
mek z Lelowa.

Każdy z  uczestników finału otrzymał praktyczne nagrody oraz 
zestawy upominków. Wydarzenie, które odbyło się w  Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim uświetniły swym występem oraz poczę-
stunkiem panie z  Koła Gospodyń Wiejskich „Kościelanki”, które 
już od czterech dekad działa w gminie Rędziny.

- Na terenie województwa śląskiego w  ciągu ostatnich pięciu 
lat liczba wypadków zmniejszyła się o  60 proc. To efekt naszej 
wspólnej pracy - podsumowali spotkanie gospodarze wydarzenia.

Miejscowi urzędnicy chcą ubiegać się o  grant w  konkursie, 
którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich w  za-
kresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz sieci inter-
netowej.

Możliwość skorzystania z tej możliwości mają rodzice niepełno-
letnich dzieci lub pełnoletni uczniowie, których rodzice, dziad-
kowie lub pradziadkowie w czasach tzw. demokracji ludowej pra-
cowali w okolicznym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki 
rolnej. Jedyny warunek, jaki musieli spełnić to dostarczenie gmi-
nym urzędnikom do 3 listopada specjalnego oświadczenia.

- Będzie ono podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez 
gminę - informują pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik, fot. Pixabay Projekt ma na celu wsparcie dzieci z  rodzin popegeerowskich 
w  zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu 
do internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt 
z  urządzeniami peryferyjnymi i  akcesoriami oraz niezbędnym 
oprogramowaniem, umożliwiające pracę zdalną, w tym niezbędne 
akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

- W przypadku zakupu komputera powyżej wartości sięgającej 3,5 
tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasad-
nienie przez wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego 
sprzętu - dodają pracownicy urzędu gminy.

W przypadku pozyskania grantu, gmina zakupi sprzęt kompute-
rowy i  przekaże go osobom, które spełniły wymogi otrzymania 
wsparcia. W sytuacji gdy nie dojdzie do pozyskania dofinansowa-
nia, projekt nie będzie realizowany.

Lokalne władze zamierzają przygotować nową strategią rozwo-
ju tutejszego samorządu. W pierwszym etapie urzędnicy posta-
nowili wsłuchać się w głos mieszkańców. Apelują o wypełnienie 
krótkiej ankiety.

Strategia stanowić ma jedno z  narzędzi umożliwiających pozy-
skiwanie środków zewnętrznych przez gminę w kolejnych latach 
oraz umożliwić monitorowanie poziomu jej rozwoju. Nim jednak 
na dobre rozpoczną się prace nad tym dokumentem, pracownicy 
urzędu chcą zbadać nastroje samych mieszkańców. Na tę okolicz-
ność przygotowali krótką ankietę, której pytania dotyczą obecnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

- Udział mieszkańców w przygotowanej przez nas ankiecie będzie 
stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strate-
gicznego. Z kolei przekazane uwagi i sugestie będą odzwiercie-
dleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz 
wizji rozwoju gminy na najbliższe lata - zachęca do udziału w ba-
daniu wójt Krzysztof Molenda. 

Wśród piętnastu zagadnień znalazło się między innymi pytanie 
o  to czy gmina jest dobrym miejscem do życia, prośba o  oce-
nę rynku pracy czy stanu poszczególnych elementów miejscowej 
infrastruktury. Urzędnicy chcieliby też poznać zdanie mieszkań-
ców odnośnie mocnych i słabych stron samorządu, a także te kie-
runki, które władze powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla 
dalszego rozwoju.

Ankieta jest przejrzysta, przyjazna dla respondentów i  w  peł-
ni anonimowa, a  jej wypełnienie zajmuje zaledwie pięć mi-
nut. Można ją znaleźć wchodząc bezpośrednio pod adres 
www.ankieta.deltapartner.org.pl/lelow_strategia_rozwoju lub 
poprzez stronę urzędu gminy.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

RUSZAJĄ PRACE NAD STRATEGIĄ ROZ-
WOJU GMINY, ALE NAJPIERW URZĄD 
CHCE POZNAĆ ZDANIE MIESZKAŃCÓW
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Samorząd Miedźna pozyskał ponad 4,5 mln zł na projekt mo-
dernizacji układu komunikacyjnego w Borowej. To kolejne duże 
zadanie drogowe na terenie gminy, które wsparte będzie środ-
kami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Według wstępnych 
szacunków przebudowa siedmiu ulic ma kosztować ponad 9,4 
mln zł.

W pozyskiwaniu pieniędzy na zadania drogowe z tego rządowe-
go programu urząd kierowany przez wójta Piotra Derejczyka jest 
wyjątkowo skuteczny. Jak do tej pory samorząd otrzymał z niego 
blisko 8 mln zł na sześć dróg w Miedźnie. Chodzi o ulice gen. Ju-
liana Filipowicza, Łąkową, Dębową, Sosnową, Ogrodową i Polną. 
Przebudowa dwóch pierwszych już się zakończyła, a  czterech 
kolejnych właśnie trwa. To zresztą największa obecnie gminna 
inwestycja, za prawie 10 mln zł.

Wniosek o wsparcie kolejnego zadania na gminnych szlakach, tym 
razem w Borowej, miejscowy urząd złożył do RFRD w ubiegłym 
roku. I choć został on pozytywnie zaopiniowany to trafił na listę 
rezerwową zadań rekomendowanych do dofinansowania. Znalazł 
się na siódmym miejscu, więc szanse na pieniądze były spore. 
Musiały się znaleźć tylko oszczędności przetargowe na zadaniach 
z listy podstawowej.

- Inwestycja przewiduje modernizację prawie 4,1 kilometra gmin-
nych szlaków w  Borowej. Chcemy tam przebudować w  najbliż-
szym czasie aż siedem dróg. Chodzi o ulice Główną, ks. Moraw-
ca, Wesołą, Nadrzeczną, Sosnową, Dębową i Brzozową. To duże 
zadanie wieloletnie, którego ukończenie zaplanowaliśmy na 
wrzesień 2026 roku – podkreśla wójt Piotr Derejczyk. - 12 paź-
dziernika dotarła do nas świetna informacja. Pojawiły się wolne 
środki w Funduszu, które pozwolą przenieść zgłoszone przez nas 
zadanie na listę podstawową do dofinansowania. Oznacza to, że 
nasz samorząd otrzyma ponad 4,5 mln zł wsparcia na jego reali-
zację – dodaje.

Gmina Miedźno znalazła się w  pierwszej pięćdziesiątce naj-
lepiej zarządzanych gmin wiejskich w Polsce. O ile w ubiegło-
rocznym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” zajęła 221. 
miejsce, o tyle w najnowszej edycji ulokowała się na 49. pozycji 
spośród 1533 samorządów w ocenianej kategorii.

To najlepszy wynik z grona wszystkich gmin subregionu północ-
nego. Tuż za miejscowym samorządem uplasowała się Poczesna 
(50. miejsce), Konopiska (93. miejsce) i Mykanów (94. miejsce).

Przygotowywany od siedemnastu lat Ranking Samorządów 
„Rzeczpospolitej” uznawany jest za jedno z najbardziej prestiżo-
wych i  wiarygodnych przedsięwzięć tego typu w  kraju. Cechu-
je go rzetelna ocena dokonań lokalnych władz. Pozwala wyłonić 
i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównowa-
żony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy 
prof. Jerzy Buzek, niegdyś premier i były przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, od kilku kadencji europarlamentarzysta. 
W  skład wspomnianej kapituły wchodzą także przedstawiciele 
organizacji samorządowych, pozarządowych, władz publicznych 
oraz oczywiście przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Źródłem danych, jakie wykorzystuje się do przygotowania wspo-
mnianego rankingu, są publicznie dostępne bazy danych Główne-
go Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz informa-
cje podane przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Miedźno

Monika Wójcik

SZYKUJE SIĘ KOLEJNA DUŻA INWESTYCJA 
DROGOWA. TYM RAZEM W BOROWEJ

W NAJNOWSZYM RANKINGU 
„RZECZPOSPOLITEJ” GMINA 
NOTUJE POTĘŻNY SKOK

RUSZYŁO GŁOSOWANIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA 
MIEJSCOWOŚCI. POTRWA DO 22 LISTOPADA

Mieszkańcy Miedźna, Wapiennika, Izbisk i  Kołaczkowic mogą 
już  wyrazić swoje zdanie w  sprawie ogłoszonych konsultacji 
społecznych dotyczących połączenia tych miejscowości. Jeże-
li wyrażą zgodę, to urząd rozpocznie proces scalenia, którego 
efektem będzie wspólne zamieszkiwanie w jednej miejscowości 
– Miedźnie. Skończą się również wówczas doskwierające obec-
nie niedogodności związane z chaosem adresowym.

O planach przedsięwziętej przez wójta Piotra Derejczyka inicja-
tywie informowaliśmy już przed dwoma miesiącami. Urząd za-
reagował na szereg głosów mieszkańców, by w końcu uporząd-
kować sytuację związaną z chaosem adresowym na tym właśnie 
obszarze. Obecny stan powoduje, że dwa sąsiadujące ze sobą 
gospodarstwa należą do zupełnie innych miejscowości. To efekt 
tego, że granice zgodne są z  obrębami istniejącymi w  ewiden-
cji gruntów i budynków, która powstała ponad sześćdziesiąt lat 
temu. Obecny stan spotęgował natomiast intensywny rozwój za-
budowy. Pomyślna realizacja tej koncepcji doprowadziłaby zatem 
do ujednolicenie nazewnictwa ulic i numeracji domostw.

Formalnie konsultacje ogłoszono 5 października. Od tego czasu 
do uprawnionych mieszkańców wspomnianych miejscowości, 
posiadających czynne prawo wyborcze, zaczęły trafiać przygoto-
wane pakiety wyborcze.

- Pracownicy urzędu gminy wszystkim uprawnionym miesz-
kańcom, a  jest ich nieco ponad trzy tysiące, dostarczyli pakiety 
wyborcze. Zawierają one zaadresowaną kopertę zwrotną, ankie-
tę konsultacyjną, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie 
o osobistym i  tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania oraz 
informację dotyczącą RODO – informuje Daria Piątek, rzecznik 
prasowy urzędu gminy.

Głosować można od 3 listopada. W  holu urzędu wystawiono 
specjalną urnę, do której mieszkańcy do 22 listopada będą mogli 
wrzucać wypełnione przez siebie ankiety. Jak należy prawidłowo 
oddać głos, by był ważny?

- Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z załączoną do 
pakietu instrukcją głosowania. Ona wszystko wyjaśnia – zaznacza 
rzecznik. - Po oddaniu głosu kartę należy umieścić w  kopercie 
oznaczonej „Koperta na ankietę konsultacyjną” i ją zakleić. Zakle-

Piotr Biernacki, fot. Freepik joną kopertę na ankietę konsultacyjną należy włożyć do dużej ko-
perty zwrotnej zaadresowanej na adres urzędu gminy i załączyć 
również wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu 
głosu. Jeżeli duża koperta zawierała będzie to właśnie oświad-
czenie i małą kopertę z ankietą konsultacyjną, to taki głos będzie 
dopiero ważnie oddany – precyzuje Piątek. 

Ogłoszone konsultacje są pierwszym aktem długiego procesu 
połączenia miejscowości. Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i  Wa-
piennik stanowią de facto jeden spójny obszar. Stosowna uchwała 
rady gminy, po zasięgnięciu opinii mieszkańców, byłaby po prostu 
prawnym uporządkowaniem istniejącego już stanu. 

- Zmiany granic miejscowości nie będą miały wpływu na granice 
sołectw, gdyż te określane są w odrębnym postępowaniu. Propo-
nowana reforma nie wpłynie także na zmianę obrębów geodezyj-
nych. Numeracja działek geodezyjnych pozostanie bez zmian – 
wyjaśniał jakiś czas temu na naszych łamach wójt Piotr Derejczyk.

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

– Aktualizacja danych w  dokumentacji geodezyjnej i  kartogra-
ficznej, księgach wieczystych, rejestrze mieszkańców, gminnej 
ewidencji podatkowej oraz gminnej ewidencji opłat za odbiór od-
padów następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z ty-
tułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów. Również aktualizacja 
danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego oraz urzędzie skarbowym następować będzie 
bez dodatkowych opłat – zaznaczają pracownicy urzędu gminy. 
– Niewielki koszty finansowe mogą ponieść jedynie przedsiębior-
cy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek firmowych bądź 
osobistych czy wizytówek. Natomiast koszty zmiany oznaczeń 
granic miejscowości na drogach obciążać będą zarządcę drogi – 
dodają.
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Z  ogłoszonego niedawno podsumowania pierwszej edycji pi-
lotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego 
Funduszu Polski Ład wynika, że gmina otrzymała dofinansowa-
nie w łącznej kwocie sięgającej 8,4 mln zł.

W  założeniach Program Inwestycji Strategicznych ma wspierać 
zrównoważony rozwój i  nowe inwestycje między innymi w  drogi, 
transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Pierwszy pilota-
żowy nabór wniosków trwał od początku lipca do połowy sierpnia. 

Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksy-

Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej w  Mstowie. Podczas Igrzysk Dzieci Powiatu Częstochow-
skiego w  kategorii piłki nożnej chłopców urodzonych w  roku 
2009 i młodszych brawurowo przeszli wszystkie etapy turnieju.

W  zawodach, które odbywały się w  Kamienicy Polskiej, wzięło 
udział szesnaście placówek edukacyjnych z terenu powiatu czę-
stochowskiego. Drużyna z Mstowa w eliminacjach pokonała Rud-
niki (11:0) oraz drużynę gospodarzy (3:1). W  półfinałach rodzimi 
piłkarze rozgromili zawodników z Rędzin (5:1), a także sportow-
ców z Borowna (9:0). W finale z kolei podopieczni Piotra Całusiń-
skiego spotkali się z uczniami z Dąbrowy Zielonej, gdzie również 
odnotowali przygniatające zwycięstwo (8:2).

W ścisłym finale meczu, który decydował o tytule mistrzowskim, 
mstowscy zawodnicy ponownie rozegrali mecz z Kamienicą Pol-
ską - wygrywając 4:0.

Łącznie w całym turnieju piłkarze ze Mstowa zdobyli czterdzieści 
bramek, tracąc jedynie cztery. 
Najwięcej goli strzelił Igor Kabacik (14). Tuż za nim uplasował się 
Krystian Kępa (13), Paweł Charaziak (6), Igor Wawrzyniak (4) i Da-
wid Kopcik, Kacper Radecki oraz Oliwier Podsiedlik strzeli po jed-
nej bramce.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

URZĄD OTRZYMAŁ PROMESY NA PRAWIE OSIEM 
I PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA

Zainteresowani fotografią krajobrazową mają okazję, by pod-
szkolić swoje umiejętności w  tym zakresie. Gminny Ośrodek 
Kultury w Mstowie rusza z cyklem zajęć i zaprasza wszystkich 
chętnych w każdy wtorek i czwartek do swojej siedziby.

- Zajęcia z  fotografii cyfrowej mają na celu uświadomienie 
uczestnikom o pewnych istotnych rzeczach, które powinny być 
uwzględnione w  fotografii krajobrazowej - zachęca Krzysztof 
Drynda dyrektor GOK-u.

W trakcie zajęć poruszanych będzie szereg niezbędnych w foto-
grafii pojęć, jak między innymi światło czy kompozycja. Oczywi-
ście oprócz teorii będzie też sporo praktyki. Zapisane na kartach 
pamięci zdjęcia uczestnicy będą poddawać odpowiedniej obróbce 
przy pomocy programu graficznego. 

Zajęcia z fotografii krajobrazowej odbywać się będą w każdy wto-
rek i  czwartek o  godz. 17 w  sali plastycznej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Mstowie.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

GOK ZAPRASZA
NA WARSZTATY
FOTO

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY
W MSTOWIE WYWALCZYLI 
MISTRZOSTWO POWIATU

malnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym jeden wniosek bez 
kwotowego ograniczenia, kolejny, którego wartość wsparcia nie 
przekroczyła 30 mln zł oraz jeden z dofinansowaniem nieprze-
kraczającym 5 mln zł.

Finalnie gmina otrzymała promesy na dwa projekty. Chodzi 
o kompleksową przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowo-
ści Kłobukowice z  Kucharami na ponad dwukilometrowym od-
cinku. W tym przypadku wartość dofinansowania sięga niemal 5,4 
mln zł. Kolejny projekt związany jest z przebudową trzech dróg 
gminnych w Wancerzowie. Chodzi o ulicę Modrzewiową, Sosno-
wą i Klonową. Tutaj wartość dofinansowania wynosi 3,04 mln zł.

DAWNA REMIZA ZOSTANIE ROZBUDOWANA. 
MIESZKAŃCY LICZĄ, ŻE OBIEKT STANIE SIĘ 
BARDZIEJ FUNKCJONALNY

Trwają prace związane z rozbudową i przebudową istniejącego 
budynku usługowego w Srocku, który niegdyś służył za strażni-
cę miejscowej OSP. Ta już od lat nie funkcjonuje w sołectwie, ale 
budynek ma szansę dalej służyć lokalnej społeczności. Miejsco-
wy radny chciałby uczynić z tego obiektu centrum integracji dla 
okolicznych mieszkańców.

Przez lata zarówno sam budynek, jak i teren wokół ulegał stopnio-
wej degradacji. Kilka lat temu sytuacja zaczęła ulegać stopniowej 
poprawie. To wówczas dzięki zaangażowaniu Roberta Misztala, 
radnego z tego terenu, zamontowano nowe ogrodzenie panelowe 
oraz przesuwną bramę wjazdową z furtką wejściową. Kiedy teren 
stał się częścią gminnego mienia, budynek doczekał się również 
kompleksowej termomodernizacji wraz z  wymianą stolarki ze-
wnętrznej.

- Wymieniono też pokrycie dachowe oraz wykonano montaż in-
stalacji odgromowej - informują gminni urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów W ubiegłym roku, za środki pozyskane w ramach pilotowanego 
przez urząd marszałkowski konkursu dotyczącego inicjatyw so-
łeckich, obok dawnej remizy powstała nowoczesna strefa rekre-
acji. 

- Remiza to aktualnie tylko nazwa potoczna, gdyż jednostka OSP 
od wielu lat nie jest niestety aktywna. Docelowo zarówno działka, 
jak i budynek mają być ogólnodostępnym, funkcjonalnym i nowo-
czesnym miejscem dla mieszkańców sołectwa. Jako miejsce spo-
tkań, zebrań sołeckich, integracji dla młodzieży i dorosłych. Tak, 
aby każdy mieszkaniec, młodszy czy starszy, mógł znaleźć coś dla 
siebie i z tego skorzystać. Krok po kroku staramy się do tego dą-
żyć - przekonuje radny Robert Misztal.

Obecnie trwa przebudowa i modernizacja istniejącej części bu-
dynku oraz jego rozbudowa o kolejną przestrzeń użytkową. Za-
projektowany został nowy układ funkcjonalny, pojawią się nowe 
pomieszczenia, a te istniejące zmienią swoje przeznaczenie. Do-
datkowo, w ramach zagospodarowania terenu, wykonawca stwo-
rzy też miejsca parkingowe.
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Po raz kolejny z rzędu uczniowie i przedszkolaki z terenu gmi-
ny, przy wymiernym wsparciu harcerzy ze Szczepu „Skała”, 
wzięli udział w akcji „Święty Mikołaj na Kresach”. 

Przedsięwzięcie organizowane jest niezmiennie przez Towarzy-
stwo Patriotyczne Kresy we współpracy z częstochowską delega-
turą Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Co roku, dzięki 
zaangażowaniu między innymi mieszkańców gmin regionu czę-
stochowskiego, realizowana jest misja wsparcia naszych rodaków 
zamieszkujących wschodnie rubieże.

Tegoroczna edycja, oprócz zbiórki datków pieniężnych, obejmo-
wała też dary rzeczowe w postaci przyborów szkolnych czy sło-
dyczy. Wkrótce całość zostanie przekazana dzieciom z polskich 
szkół zlokalizowanych na Wileńszczyznie, Ziemi Lwowskiej oraz 
Białorusi.

- Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za przekazane przybory 
szkolne, zabawki i słodycze, a wolontariuszom i harcerzom za za-
angażowanie w przeprowadzenie zbiórki - podkreślają jej koordy-
natorzy z terenu gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowej szkoły 
skwer poddany został liftingowi. Zadanie zostało sfinansowane 
ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego.

Tam, gdzie jeszcze niedawno spomiędzy płyt ażurowych wysta-
wały chwasty, dziś oko cieszy elegancka kostka brukowa i obrze-
ża. Ponadto realizujący zlecenie wykonawca zadbał także o scho-
dy i zamontował dwie ławki. 

- Wszystko po to, aby przestrzeń publiczna w Mokrzeszy miała 
estetyczny wygląd. Miejsce to znajduje się w bezpośrednim są-
siedztwie między innymi szkoły czy remizy strażackiej - wyja-
śniają gminni urzędnicy.

Jak podkreślają pracownicy wójta Tomasza Gęsiarza, teraz każdy 
może sobie przysiąść w przyzwoitych warunkach.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

W TYM ROKU ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
RÓWNIEŻ POJEDZIE NA KRESY

NOWE OBLICZE SKWERU 
W MOKRZESZY. JEST NOWA 
KOSTKA, SCHODY I ŁAWKI

GMINA WYRÓŻNIONA PODCZAS TEGOROCZNEGO 
FORUM SOŁTYSÓW

W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie odby-
ło się Forum Sołtysów, podczas którego miejscowy samorząd 
otrzymał wyróżnienie w  najnowszej edycji konkursu „Piękna 
wieś Województwa Śląskiego”. 

Forum Sołtysów to cykliczne wydarzenie, którego organizatorem 
co roku jest jeden z  departamentów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Spotkaniu towarzyszy konkurs „Piękna 
Wieś Województwa Śląskiego”. 

- Ma on na celu wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie ak-
tywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także 
działania związane z  zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem 
poczucia tożsamości lokalnej wsi - tłumaczy wójt Tomasz Gęsiarz.

To właśnie włodarz Mstowa odebrał wyróżnienie, które gmina 
otrzymała w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące 
tradycje, obrzędy i zwyczaje”. Konkursowe jury doceniło miejsco-
wych urzędników za organizację Mstowskiej Nocy Świętojańskiej. 

- Wieś nie tylko dynamicznie się rozwija. Równie ważne jest to, 
że pozostaje ona wierna swoim tradycjom. Nagrodzone projekty 
w dużej mierze do tych tradycji nawiązują – podsumowuje Beata 
Białowąs, członek zarządu województwa.

Prezydent RP przyznał medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie, a wójt Mstowa wręczył je podczas specjalnie przygotowa-
nej na tę okoliczność uroczystości. Z grona uhonorowanych nie 
wszyscy mogli przybyć osobiście. Finalnie pojawiło się szesna-
ście par.

Gości przywitała Magdalena Cieśliczka, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Mstowie oraz wójt Tomasz Gęsiarz. 

- Z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego składam wam drodzy 
jubilaci najserdeczniejsze gratulacje za chlubne przeżycie tak 
pięknej i  długiej wspólnej drogi. W  tym uroczystym dniu życzę 
wszystkim państwu długich i pogodnych lat życia w  jak najlep-
szym zdrowiu i zadowoleniu oraz zrealizowania wszystkich wa-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
szych planów i zamierzeń. Z waszego życia wynika niejedna nauka 
dla tych, którzy wybrali lub też wybiorą wspólną małżeńską drogę 
- mówił do zebranych włodarz.

Oprócz prezydenckich medali wszyscy jubilaci otrzymali także li-
sty gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. Tradycyjnie nie 
zabrakło lampki szampana, poczęstunku i pamiątkowej fotografii.

Znaleźli się na niej Maria i Józef Zatoń, Teresa i Andrzej Lewaccy, 
Maria i Edward Kita, Aniela i Piotr Purgal, Wiesława i Stanisław 
Błachowicz, Janina i  Eugeniusz Luter, Marianna i  Witold Łusz-
czyńscy, Krystyna i Wiesław Rozpondek, Elżbieta i Józef Rozpon-
dek, Teresa i Zygmunt Stefańscy, Bożena i Stanisław Pluta, Ewa 
i  Alfred Reterscy, Barbara i  Edward Skóra, Marianna i  Walenty 
Gaudy, Irena i Henryk Fertacz, Grażyna i Stanisław Władeccy.

DWADZIEŚCIA SIEDEM PAR OBCHODZIŁODWADZIEŚCIA SIEDEM PAR OBCHODZIŁO
JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWAJUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA
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Przyznane Poczesnej środki pochodzą z  Programu Inwestycji 
Strategicznych i pozwolą zrealizować dwa zadania.

Blisko 6,6 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego trafi do gmi-
ny w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. Pieniądze posłużą do sfinan-
sowania budowy obiektu Gminnego Centrum Kultury Informacji 
i rekreacji w Hucie Starej B oraz boiska do piłki nożnej wraz z nie-
zbędną infrastrukturą w miejscowości Zawodzie.

W pierwszym przypadku chodzi o kwotę 3,42 mln zł, natomiast 
w drugim wartość dofinansowania sięgnie 3,15 mln zł.

Monika Wójcik

GMINA OTRZYMAŁA PROMESY NA 
DWIE INWESTYCJE

W RAMACH INICJATYWY SOŁECKIEJ
ZESPÓŁ Z WRZOSOWEJ WZBOGACIŁ
SIĘ O STROJE Z CZTERECH REGIONÓW

Tutejszy samorząd pozyskał środki na zakup strojów ludowych 
dla Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie”. To w  ramach 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2021, ale 
część dołożył też urząd gminy.

Dzięki otrzymanym funduszom udało się zakupić czterdzieści 
osiem kompletów strojów ludowych z czterech regionów. To ko-
lejny obok bogatego repertuaru, profesjonalnej kadry i wsparcia 
lokalnego środowiska element wymiernie wspierający członków 
wspomnianego zespołu. 

- Tym samym będziemy mogli jeszcze lepiej realizować zadania, któ-
re służą mieszkańcom, a przede wszystkim naszym młodym artystom 
z Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie” - cieszy się Iwona Skoru-
pa z Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Jak sama podkreśla, skupieni w tej formacji artyści poprzez swoją 
dotychczasową działalność dają wyjątkowy przykład przywiąza-
nia do dziedzictwa kulturowego, a także przekazują kolejnym po-
koleniom piękno rodzimej kultury. 

- To nie tylko marka artystyczna rozsławiająca naszą gminę, ale 
i synonim najwyższego profesjonalizmu i kunsztu - dodaje.

Monika Wójcik

RUSZYŁA PRZEBUDOWA ULICY
CEMENTOWEJ WE WRZOSOWEJ

Gmina realizuje przebudowę liczącego ponad dwieście pięć-
dziesiąt metrów odcinka drogi biegnącego wzdłuż ulicy Cemen-
towej w miejscowości Wrzosowa.

Wartość całego przedsięwzięcia oszacowana została na kwotę 
sięgającą ponad 150 tys. zł. Część środków, bo 54 tys. zł urząd 
gminy pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę za-
bezpieczono w tegorocznym budżecie samorządu. Prace obejmą 
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy o sze-
rokości 0,75 metra.

- Dzięki powyższej inwestycji nastąpi nie tylko poprawa komunikacji, 
między innymi pomiędzy drogami lokalnymi, jak również krajowymi 
czy autostradą A1 - informuje Aneta Nawrot z urzędu gminy.

Monika Wójcik

POWIAT ZAKOŃCZYŁ REMONT WAŻNEJ 
DLA GMINY ARTERII

W  bezpośrednim sąsiedztwie ronda zlokalizowanego przy 
skrzyżowaniu ulic Łąkowej, Chabrowej i Południowej w Pocze-
snej samorządowcy z powiatu i gminy 21 października uroczy-
ście przekazali do użytku nowo przebudowane odcinki.

Chodzi o ciąg biegnący od DK1 poprzez Poczesną, Młynek, Wą-
sosz do drogi wojewódzkiej 908 i przebudowywaną drogę powia-
tową 1056S w Poczesnej.  

- Powyższa inwestycja poprawi komfort życia i bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy, jak również wszystkich korzystających z po-
wyższych dróg - cieszy się z realizowanej przez częstochowskie 
starostwo modernizacji wójt Krzysztof Ujma.

Wartość prac sięga około 7 mln zł. Dofinansowanie na to zadanie 
pochodziło z budżetu województwa śląskiego. Prace polegały na 
kompleksowej przebudowie drogi powiatowej 1056 S w ciągu uli-
cy Południowej oraz Łąkowej w Poczesnej. 

- W ich ramach wykonano nową jezdnię, rondo na skrzyżowaniu 
z  ulicą Chabrową, jak i  również wybudowano chodnik dla pie-
szych - wyjaśniają urzędnicy.

Monika Wójcik

3 października w Zawodziu miał miejsce czwarty etap XI Juraj-
skiego Pucharu w Nordic Walking.

Impreza zgromadziła kilkudziesięciu miłośników marszu z kijami, 
którzy swoje zmagania rozpoczęli w  bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie.

Organizatorami wydarzenia, obok gminy, było częstochowskie 
starostwo, LKS Kabex Podkowa Janów, szkoła w Słowiku, Gminne 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, Stowarzy-
szenie Wspólnie dla Sołectwa Zawodzie, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Zawodziu oraz OSP Poczesna.

Pracownicy urzędu gminy wymienili serwer w  siedzibie po-
cześniańskiego samorządu. Wymieniony sprzęt jest około trzy-
dziestu razy szybszy i pojemniejszy niż jego poprzednik. 

- Ten sprzęt da nam większe zabezpieczenie przed utratą danych, 
a jest ich co raz więcej. Tym działaniem możemy wejść w przyszłość 
komputerowo-informatyczną z  większymi możliwościami usług 
ochrony bazy danych - informuje Renata Smędzik, sekretarz gminy.

Zakup, którego koszty pokryte zostały z jej budżetu, obejmują nie 
tylko wspomniane urządzenie, ale też oprogramowanie, jak i ele-
ment zapewniający awaryjne zasilanie. Zawarta umowa gwaran-
tuje także opiekę nad jednostką serwerową i w razie konieczności 
niezbędne interwencje specjalistów.

Nowy sprzęt oprócz zapewnienia szybszej i  wydajniejszej pracy 
umożliwia również wirtualizację  zasobów administracyjnych, 
a sama inwestycja pozwoli wyeliminować ryzyko usterek.

Monika Wójcik

Monika Wójcik

NAGRODY DLA PEDAGOGÓW

Tradycyjnie w październiku, z okazji Święta Edukacji Narodo-
wej, dyrektorzy placówek oświatowych i miejscowi nauczyciele 
otrzymali nagrody z rąk włodarza Poczesnej. 

Te dodatkowe gratyfikacje finansowe pedagodzy zwyczajowo 
otrzymują między innymi za osiągnięcia w  pracy dydaktyczno-
-wychowawczej, w  dowód uznania za działalność wychodzącą 
poza zakres bieżących obowiązków oraz za nienaganną i godną 
naśladowania postawę.

W  tym roku, spośród dyrektorskiego grona, nagrody trafiły do 
Ewy Rakowskiej i  Małgorzaty Nowak. Pierwsza jest szefową 
przedszkola w Poczesnej, a druga - analogicznej placówki, tyle że 
mieszczącej się we Wrzosowej. 

Wójt postanowił docenić także Ewę Pietrykę i Marzenę Patyk z pla-
cówek w Hucie Starej B, Żanettę Polaczkiewicz, Ewę Krok, Marlenę 
Blukacz - nauczycieli z Poczesnej czy Katarzynę Szydę-Chęcińską 
z podstawówki w Nieradzie. Powody do radości w dniu święta na-
uczycieli miała też Agnieszka Piątkowska z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Słowiku oraz Kamila Mader z przedszkola we Wrzoso-
wej i Ewa Lipiarz ze szkoły podstawowej w tej miejscowości.

Monika Wójcik

POMASZEROWALI Z KIJAMIPOMASZEROWALI Z KIJAMI WYMIENILI SERWER. TEN NOWY MA WYMIENILI SERWER. TEN NOWY MA 
ZAPEWNIĆ WYDAJNIEJSZĄ PRACĘZAPEWNIĆ WYDAJNIEJSZĄ PRACĘ

SPEKTAKL NA JUBILEUSZ. Z PRZYTUPEM PODSUMOWANO SPEKTAKL NA JUBILEUSZ. Z PRZYTUPEM PODSUMOWANO 
DZIESIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ZESPOŁÓWDZIESIĘĆ LAT DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ZESPOŁÓW

2 października w hali w Poczesnej miał miejsce Taneczny Spek-
takl Jubileuszowy „Stworzenie Świata”. To wydarzenie, które 
miało uświetnić dziesięć lat funkcjonowania zespołów Iskierki, 
Błysk, Takt i Rytm.

Choreografię przygotowała Paulina Peryga, instruktor z  Gmin-
nego Centrum Kultury, Informacji i  Rekreacji w  Poczesnej i  od 
dekady kierownik artystyczny rodzimych grup tanecznych, któ-
re specjalizują się w tańcu współczesnym, improwizacji ruchowej 
i ekspresji scenicznej. Prowadzone przez Perygę zespoły tworzą 
etiudy i spektakle taneczne. 

- Zespoły z  Gminnego Centrum Kultury, Informacji i  Rekreacji 
w Poczesnej istnieją ponad dziesięć lat i już zdążyły zdobyć serca 

Monika Wójcik, fot. GCKIiR w Poczesnej
publiczności i uznanie jury na festiwalach, konkursach, przeglą-
dach tanecznych i teatralnych, zajmując czołowe lokaty. Od wrze-
śnia 2018 roku zajęcia odbywają się w sali z lustrami i poręczą do 
ćwiczeń. Została utworzona sala baletowa. W 2017 powstała naj-
młodsza grupa „Iskierki”, dla których zostały utworzone zajęcia 
baletowe - podkreśla Iwona Skorupa, dyrektor GCKIiR. 

Wspomniane wydarzenie spotkaoł się z wyjątkowo dużym zainte-
resowaniem lokalnej społeczności. 

- Tematyka poruszana w  układach choreograficznych to głów-
nie problemy i  niedostosowanie współczesnego człowieka, jego 
zagubienie i duchowa wrażliwość dotkliwie odsłonięta w dzisiej-
szym świecie poddanym dyktatowi pieniądza, pośpiechu i zysku 
- dodaje dyrektor Skorupa.

NOWY PARKING W HUCIE STAREJ B

Zakończyła się budowa parkingu zlokalizowanego na osiedlu 
Huty Starej B. Przy ulicy Północnej powstało osiem miejsc par-
kingowych.

W  ramach zrealizowanych robót ekipa budowlana ułożyła na-
wierzchnię z  kostki brukowej oraz krawężniki. Pojawiło się 
też nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Monika Wójcik
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Podobnie jak w  ubiegłych latach również i  w  tym roku dzieci 
z  terenu gminy wzięły udział w  kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł. To działanie mające edukować, podejmujące profilaktykę 
uzależnień, którego tegorocznym motywem przewodnim było 
hasło: „W poszukiwaniu szczęścia”.

Celem organizowanej już od dwudziestu od lat akcji jest promo-
wanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrak-
cyjnych dla dzieci i  młodzieży aktywności prospołecznych jako 
alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie 
picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 
Pomysłodawcy realizują te szczytne idee poprzez ścisłą współ-
pracę z samorządami w całym kraju. 

- Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają 
zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw infor-
macyjnych, dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych 

22 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przyrowie odbyła 
się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody świętowało kilka par z  terenu gminy. W tym szcze-
gólnym dniu oprócz miejscowych władz i  kierowniczki Urzędu 
Stanu Cywilnego w Przyrowie towarzyszyli im duchowni z parafii 
w Przyrowie oraz Mokrzeszy.

Jak zawsze przy takich podniosłych uroczystościach jubilaci zo-
stali odznaczeni przez wójta Roberta Nowaka Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, które każdorazowo nadaje prezy-
dent RP. Nie zabrakło również gratulacji, słów uznania i  życzeń 
kolejnych tak pięknych rocznic.

- Dostojnym jubilatom raz jeszcze życzymy kolejnych wspólnych 
dni, miesięcy i lat pełnych miłości i szczęścia, ciągłego uśmiechu 
na twarzy oraz radości z życia w każdym jego momencie – win-
szował włodarz.

Zaproszeni goście mogli również podziwiać artystyczne umiejęt-
ności lokalnej młodzieży. To właśnie uczniowie z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Przyrowie przygotowali dla nich na tę oka-
zję specjalny repertuar kulturalny.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY PRZECIWKO 
UZALEŻNIENIOM

KOLEJNE MAŁŻEŃSTWA ŚWIĘTOWAŁY ZŁOTE GODY

RUSZYŁA BUDOWA DROGI 
PRZYRÓW – KNIEJA

BĘDĄ ZBIERAĆ ELEKTROŚMIECI

adresowanych do dzieci, rodziców i  nauczycieli. Umożliwiają 
one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w  placówkach 
oświatowych oraz inicjują wiele lokalnych inicjatyw związanych 
z profilaktyką zachowań negatywnych – podkreślają organizato-
rzy przedsięwzięcia.

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku swój akces do kampanii zgłosi-
ła gmina Przyrów. Ważnym elementem prowadzonych działań są 
konkursy dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, szkole-
nia dla nauczycieli, konferencje dla specjalistów zajmujących się 
profilaktyką czy badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży. 

- W  ramach tegorocznej kampanii dla uczniów szkół zorgani-
zowany został indywidualny konkurs profilaktyczny „Szczęśliwa 
chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”. Uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Przyrowie bardzo chętnie i  licznie 
do niego przystąpili. 25 października tym, których prace dostały 
wyróżnienie, wręczone zostały nagrody książkowe oraz dyplomy 
– informują przyrowscy urzędnicy.

Pod koniec września miejscowy urząd rozstrzygnął przetarg na 
budowę kolejnego gminnego szlaku. Tym razem chodzi o drogę 
w relacji Przyrów – Knieja.

Zadanie, które realizuje już firma z Włoszczowy będzie kosztować 
783 tys. zł. W zamian mieszkańcy otrzymają prawie półtora kilo-
metra porządnej asfaltowej ulicy, która poprawi znacznie komfort 
jazdy i poruszania się. Dotychczasowa nawierzchnia była bowiem 
wykonana z tłucznia.

Na realizację tego projektu wójt Robert Nowak pozyskał również 
spore dofinansowanie zewnętrzne. Wynosi ono 370 tys. zł i przy-
znał je urząd marszałkowski z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. 28 września umowę przyznającą dofinansowanie ode-
brała podczas uroczystości w  Sejmiku Województwa Śląskiego 
zastępca wójta Anna Kowalska-Fert.

W  gminie ponownie prowadzona będzie zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nadarza się  okazja, by pozbyć się niepotrzebnych te le wi zo rów, 
pral ek, lo dów ek, kom pu te rów, te le fo nów, drob nego AGD oraz in-
nej nie po trzeb nej elek tro ni ki. Zbiórka odbędzie się 15 li sto pa da.

Mieszkańcy proszeni są o  wystawienie sprzętu przed posesję 
w dniu jego odbioru, najpóźniej do godz. 8. Wszystkich zaintere-
sowanych tym rozwiązaniem urząd gminy prosi o zgłaszanie do 
10 listopada chęci pozbycia się niepotrzebnych rzeczy pod numer 
telefonu 34 355 41 20 wew. 40.

- Roz mon to wa ne i  zde kom ple to wa ne urzą dze nia nie zo sta ną 
ode bra ne - informują urzędnicy.

Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Fotolia
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MOŻNA JUŻ ZGŁASZAĆ KANDYDATURY DO „ZIELONYCH 
CZEKÓW”. TO NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNĄ

KATOWICKI FUNDUSZ NAGRODZONY 
WYJĄTKOWYM CERTYFIKATEM

PONAD TRZYDZIEŚCI 
POSADZONYCH DRZEW. 
SZKOŁA W ŁAŹCU W AKCJI 
#SADZIMY

Do 19 listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach czeka na zgłoszenia do tegorocz-
nej edycji konkursu „Zielone czeki”. To jedna z najważniejszych 
i  największych w  województwie śląskim inicjatyw promująca 
działania i postaci przysługujące się ochronie środowiska.

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

#sadziMy to nazwa akcji zainaugurowanej trzy lata temu przez 
Lasy Państwowe. Odbywa się pod honorowym patronatem pary 
prezydenckiej. W jej ramach leśnicy rozdają chętnym w całym 
kraju sadzonki młodych drzew. Każdego roku jest ich aż milion. 
W tym roku było podobnie.

Sadzonki drzew były rozdawane we wszystkich czterystu trzy-
dziestu nadleśnictwach w  kraju, jak również w  siedzibach sie-
demnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce.

- Lasy, drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpły-
wają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Są domem dla 
wielu gatunków roślin, grzybów i  zwierząt. Dostarczają najbar-
dziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla 
nas – podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych. – Lasów w Polsce stale przybywa, zajmują już jedną 
trzecią powierzchni kraju. Akcję #sadziMY organizujemy po to, 
żeby jednoczyć nas wszystkich wokół przyrody, bo to nasze dobro 
narodowe, które musimy razem chronić i pielęgnować – dodaje.

Do akcji ochoczo włączyła się choćby podstawówka w Łaźcu. Po-
darowane od Nadleśnictwa Herby sadzonki upiększyły szkolny 
teren. W akcję zaangażowali się uczniowie, ich rodzice, nauczy-
ciele i przyjaciele placówki. Działaniom sprzyjała piękna pogoda. 
9 października było wyjątkowo ciepło i słonecznie.

- W  sumie zasadzone zostały dwadzieścia trzy świerki i  osiem 
brzózek. Młode brzózki w przyszłości dadzą cień na placu zabaw, 
a świerki dumnie będą strzec wjazdu do szkoły. Wzdłuż nowego 
ogrodzenia znalazły swoje miejsce ponadto sadzonki czerwonej 
i pomarańczowej jarzębiny, które ozdobią nasz plac zabaw – mów 
Magdalena Wronkowska ze szkoły w Łaźcu.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Tegoroczne nagrody przyznane będą w  czterech kategoriach. 
To „Ekologiczna osobowość roku”, „Gmina przyjazna dla czyste-
go powietrza”, „Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Progra-
my i  akcje na rzecz ochrony przyrody i  edukacji ekologicznej”. 
Pierwsza z nich dedykowana jest osobom fizycznym, kolejna jed-
nostkom samorządu terytorialnego, trzecia – podmiotom, któ-
re zrealizowały w  ubiegłym roku zadanie dofinansowane przez 
Fundusz. Ostatnia – organizacjom pozarządowym prowadzącym 
działania proekologiczne.

- Kapituła będzie miała też możliwość przyznania nagrody spe-
cjalnej – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach.

Nagrodami w konkursie są „Zielone czeki” o wartości 10 tys. zł, 
statuetki i  dyplomy honorowe. Zgłoszenia do konkursu wraz 
z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, 
kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach 
do 19 listopada. Lista laureatów ma być znana do końca bieżącego 
roku.

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach przy-
znał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się 
pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dzienni-
karze i przedsiębiorcy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach nagrodzony został jubileuszowym certyfikatem 
EMAS. 

EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który jest 
instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsię-
biorstw i  innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się 
do oceny swojego wpływu na środowisko i  doskonalenia swojej 

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach
działalności przyjaznej środowisku. EMAS jest obecnie najbardziej 
wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego. 

- To szczególne wyróżnienie, przyznane przez Komisję Euro-
pejską dla najdłużej działających organizacji zarejestrowanych 
w  europejskim systemie ekozarządzania i  audytu EMAS. Cer-
tyfikat odebrali w  siedzibie Ministerstwo Klimatu i  Środowiska 
w Warszawie prezesi WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek 
i Adam Lewandowski oraz przewodniczący rady nadzorczej Fun-
duszu Maciej Mucha – informuje Mirosław Cichy, rzecznik praso-
wy WFOŚiGW.



NOWA „ZIELONA PRACOWNIA”. TYM RAZEM W JEDNEJ 
Z PLACÓWEK W KAMIENICY POLSKIEJ

23EKOLOGIA W POWIECIE

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

PRZYRODNICY POLICZYLI BOBRY. NAJWIĘKSZA ICH 
POPULACJA ŻYJE W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Katowicach zle-
ciła badanie populacji bobrów w województwie śląskim. Przy-
jęta przez badaczy metodologia pozwoliła oszacować dokładną 
liczbę tych zwierząt w  oparciu o  analizę rozmieszczenia ich 
potwierdzonych stanowisk i istniejącą sieć hydrologiczną. Kon-
trole prowadzone były w okresie od jesieni do wiosny przez trzy 
kolejne sezony. Badania uzupełniano także w okresie letnim. 

Jak przyznają przyrodnicy, wyniki liczenia pozytywnie ich zasko-
czyły. Oszacowali, że populacja tego sympatycznego gatunku, bę-
dącego pod częściową ochroną, liczy sobie ponad siedem tysięcy 
osobników w prawie dwóch tysiącach rodzin. Największa ich licz-
ba zadomowiła się w północnej części województwa, a więc w po-
wiatach częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim 
oraz samej Częstochowie.

- Stosunkowo duża populacja zamieszkuje również okolice Ryb-
nika, Żor i Wodzisławia Śląskiego, a także miasta Sosnowiec i Ja-
worzna. Sporo bobrów zamieszkuje również Podbeskidzie. Gdy-
by jednak wziąć pod uwagę „bobrzą” gęstość zaludnienia, a więc 
ilość potwierdzonych stanowisk bobrów na sto km² powierzchni, 
to zdecydowanie najbardziej „zabobrzonym” powiatem w regio-
nie jest Sosnowiec. Autorzy ekspertyzy potwierdzili tu aż trzy-
naście rodzin bobrów. W rzeczywistości może ich tu być nawet 
dwa razy tyle, gdyż nie do wszystkich tam czy żeremi udaje się 
dotrzeć – zaznacza RDOŚ.

Ale są i  takie miejsca na mapie regionu, gdzie o  spotkanie 
z bobrem będzie niezwykle ciężko. Trzema powiatami, w których 
nie potwierdzono żadnej bobrzej rodziny, są Katowice, Chorzów 
i Siemianowice Śląskie. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje 
się w  tym, że większość cieków wodnych w  tych miastach jest 
mocno uregulowanych, a  ich brzegi zostały zabudowane w taki 
sposób, że bobry nie mogą drążyć nor ani budować żeremi.

Dlaczego populacja tych zwierząt jest tak istotna dla środowi-
ska naturalnego?

25 października w  Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w  Kamienicy Polskiej uroczyście otwarto „Leśną Bazę 
Ekologów”. Powstanie ekopracowni wsparł Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w ramach konkursu „Zielona Pracownia”. Dzięki przyznaniu do-
finansowania utworzono nowoczesną, ekologiczną klasę, wypo-
sażoną w różnorodne pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt 
multimedialny. 

W ramach przeprowadzonych prac została wyremontowana sala, 
zainstalowano nowe oświetlenie i wykładzinę. Pojawiły się este-
tyczne ławki, krzesła i meble, a także nowoczesny sprzęt służący 
do badania zjawisk przyrodniczych, zarówno w klasie, jak i w te-
renie. Sala wyposażona jest również w  monitor interaktywny 
wraz z laptopem.

- Pracownia umożliwi nie tylko skuteczną realizację podstawy 
programowej z  przedmiotów przyrodniczych, ale też stworzy 
możliwość rozwoju zainteresowań i talentów w ramach edukacji 
ekologicznej w naszej gminie. „Leśna Baza Ekologów” uruchomi 
nowe możliwości badawcze, przyczyni się do wzrostu zaintereso-
wania osobliwościami przyrodniczymi najbliższej okolicy i zain-
spiruje młodzież do podejmowania działań na rzecz otaczającego 
ich środowiska naturalnego – twierdzą przedstawiciele miejsco-
wego urzędu gminy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

- Powrót bobra to świetna wiadomość dla natury. Bobry są 
mistrzami małej retencji. Ich działalność powoduje, że poziom 
wód gruntowych podnosi się. Powstawanie naturalnych spię-
trzeń wody powoduje, że znacząco zwiększa się bioróżnorod-

ność na danym obszarze. Tam, gdzie dzięki bobrom odnawia-
ją się siedliska bagienne, tam pojawiają się chociażby rzadkie 
gatunki ptaków, takie jak żuraw, kszyk czy słonka - wyjaśniają 
ekolodzy.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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