
cy życia. Niestety, jej pierwsza rehabilitantka była tzw. specjalistą 
starej daty i nie przeprowadzała pionizowania, co później odbiło 
się na kondycji stópek i kolan.

- Dopiero od niedawna ćwiczymy nowoczesnymi metodami - do-
dają rodzice.

Jak przekonują, nie było dnia, aby nie szukali ratunku dla córki. 
Wykonali całe mnóstwo badań, odwiedzili niezliczonych lekarzy, 
wykonując dziesiątki konsultacji. Rodzima medycyna nie potrafiła 
zaoferować żadnego sensownego rozwiązania.

- Byliśmy już na granicy rezygnacji, kiedy usłyszeliśmy o specjali-
ście z USA, który operuje w Polsce dzieci w najtrudniejszych przy-
padkach. Udaliśmy się na konsultację i okazało się, że jest ratunek 
dla naszej córeczki. Ogromna szansa, że wstanie z wózka i będzie 
umieć poruszać się na własnych nogach. Operacja, którą zaofe-
rował dr Feldman, naprawi jej stopy, kolana i bioderka za „jednym 
cięciem” - mówi Artur Kaproń, tata.

Dzięki ofiarności darczyńców Kaproniowie uzbierali ponad 350 
tys. zł, ale później - jak podkreślają - wydarzył się dramat.

NIE MA CHWILI DO STRACENIA. POMÓŻ 
URATOWAĆ KRĘGOSŁUP I ŻYCIE DZIECKA
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Monika Wójcik, fot. Fundacja Siepomaga

Jak najszybciej musi się odbyć operacja dwunastoletniej Zuzan-
ny Kaproń, mieszkanki gminy Kłomnice. - Przy tak zniszczo-
nym kręgosłupie i uciśniętych płucach każda sezonowa infek-
cja niesie zagrożenie, a  zapalenie płuc może doprowadzić do 
ogromnej tragedii - mówi jej mama. Rodzice ostatnią nadzieję 
pokładają w operacji w USA, jednak koszt tego zabiegu będzie 
liczony w milionach złotych. Zuzia i jej rodzina proszą o pomoc.

- Zuzia od urodzenia walczy o sprawność. Przez niemal całą cią-
żę nie wykryto żadnych nieprawidłowości i dopiero ostatnie USG 
na przełomie ósmego i dziewiątego miesiąca wzbudziło niepokój 
lekarzy. W trybie pilnym przeprowadzono cesarkę, a później nas 
rozdzielono, bo mała została zabrana do innego szpitala - relacjo-
nuje historię córki Katarzyna Kaproń, jej mama.

U dziecka wykryto wodogłowie. Zaraz po urodzeniu noworodko-
wi zamknięto też przepuklinę na plecach.

- Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, że była szansa na opera-
cję Zuzi jeszcze w moim łonie, ale żaden z lekarzy się na nią nie 
zdecydował - ubolewa kobieta.

Córka państwa Kaproń rehabilitowana jest od pierwszych miesię-

RE
KL

AM
A 



W POWIECIE2

Wydawca: Kingmaker sp. z o.o. ul. Czecha 16/22, 42-200 Częstochowa, e-mail: redakcja@wpowiecie.pl, Skład i łamanie: Kingmaker sp. z o.o., 
redaktor naczelny: Piotr Biernacki, druk: Polska Press sp. z o.o., nakład: 20 000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

RE
KL

AM
A TRWA RENOWACJA ZABYTKOWEGO 

KOŚCIOŁA W MOKREJ

XVIII-wieczna drewniana świątynia w Mokrej przechodzi renowa-
cję. Prace prowadzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kato-
wicach. Lokalny samorząd wsparł remont kwotą 50 tys. zł.

Jak poinformował urząd, przy filialnym kościele parafii św. Judy 
Tadeusza i Szymona Apostoła prowadzony jest obecnie drugi etap 
prac budowlano-konserwatorskich, mający poprawić jego stan 
zachowania, aby przez kolejne lata mógł uczestniczyć w tworze-
niu historii wsi.

Świątynia znajduje się w  pobliżu pomnika upamiętniającego bi-
twę z niemiecką dywizją pancerną, stoczoną w pierwszych dniach 
września 1939 roku i  jest jedną z  najbardziej unikatowych kon-
strukcji w regionie częstochowskim. Znajduje się na Szlaku Archi-
tektury Drewnianej województwa śląskiego.

Zawieruchę wojenną obiekt przetrwał nienaruszony. Powstał 
w 1708 roku jako wotum dziękczynne zakonników za wydany po-
myślny wyrok przez Świętą Rotę dla konwentu w Kłobucku. Wy-
rok dotyczył egzempcji spod władzy klasztoru krakowskiego.

Jego wnętrze kryje barokowy ołtarz z  czasów budowy kościoła 
oraz fazowaną belkę tęczową z barokową grupą pasyjną, składa-
jącą się z krucyfiksu oraz wyciętych z desek, polichromowanych 
płaskich figur Matki Boskiej i św. Jana.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

- Zuzia została uznana za wyjątkowo skomplikowany przypadek. 
Tylko dzięki cudowi może jeszcze oddychać. Przedstawiono nam 
wstępny plan leczenia w postaci półrocznego rozciągania skóry 
i  kręgosłupa w  specjalnym aparacie. Będzie to przygotowanie 
przed operacją. Niestety, upływający czas działa na jej niekorzyść, 
a dr Feldman kazał przygotować nam się na każdą ewentualność 
- kwitują ze smutkiem.

Dziś ta rodzina stoi przed największym wyzwaniem w swojej do-
tychczasowej batalii o życie i zdrowie córki. Muszą zmienić miej-
sce zamieszkania, pracę, ale przede wszystkim w krótkim czasie 
zebrać niewyobrażalnie wielkie pieniądze na opłacenie całego 
leczenia w USA.

- Nie znamy dokładnych kosztów, bo wciąż czekamy na wycenę, ale 
obecna wiedza pokazuje nam, że mogą to być równie dobrze dwa 
miliony złotych albo i cztery. Będziemy jednak walczyć o naszą có-
reczkę, bo bardzo ją kochamy. Bardzo prosimy o wszelką pomoc, za 

każdą będziemy wdzięczni. To jedyna szansa, żeby ocalić jakąkolwiek 
sprawność Zuzi. Ona ma dopiero dwanaście lat, a już tak wiele do-
świadczyła w swoim życiu bólu i cierpienia. Prosimy o nadzieję i ra-
towanie naszego bardzo schorowanego dziecka - apelują rodzice.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem Fundacji Siepomaga, 
która prowadzi znaną stronę siepomaga.pl. Wystarczy wejść pod 
ten adres w sieci, kliknąć symbol lupy po prawej stronie witryny 
i wpisać frazę „Zuzia Kaproń”. W tej chwili na koncie zbiórki znaj-
duje się prawie 400 tys. zł.

NIE MA CHWILI DO STRACENIA. POMÓŻ URATOWAĆ KRĘGOSŁUP I ŻYCIE DZIECKA
Ciąg dalszy ze strony 1
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Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie 
śląskim wybrało nowy zarząd wojewódzki
Delegaci na Zjazd w Katowicach wybrali 
władze śląskiego PSL. Nowym Prezesem 
Zarządu został Starosta Kłobucki Henryk 
Kiepura. W ten sposób, decyzją zjazdu, ste-
ry w wojewódzkich strukturach stronnictwa 
objął wieloletni szef kłobuckiej organizacji 
powiatowej PSL, oddany lokalnym spra-
wom samorządowiec i społecznik oraz Pre-
zes Powiatowego Zarządu Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP.   
  
Funkcje Wiceprezesów objęli: Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela, były Wójt 
Gminy Mykanów i Radny Województwa 
Częstochowskiego, działacz Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Ludowych Zespołów 
Sportowych; Artur Janosik – Burmistrz Pili-
cy; Mirosław Szemla - wykładowca akade-
micki i urzędnik, były Wicestarosta Bielski 
oraz Pierwszy Wicewojewoda Śląski; Da-
riusz Kosowicz  - lider  PSL w Gliwicach, 
przedsiębiorca.

Nowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Henryk Kiepura,  w swoim przemówie-
niu podczas zjazdu, podkreślił znaczenie 
regionalnej koalicji Polskie Stronnictwo 
Ludowe z partią Ślonzoki Razem, którą na 
zjeździe reprezentowali zaproszeni przed-
stawiciele tego ugrupowania: Aleksandra 
Jelonek, Jerzy Bogacki, Andrzej Roczniok 
oraz Przewodniczący Leon Swaczyna. 

Jak powiedział Prezes Henryk  Kiepura, 
w różnorodności i bogactwie kulturowym 
ziemi śląskiej, wyeksponowanej przez re-
formę administracyjną z 1999 roku, jest siła 
i potencjał tego regionu. Polskie Stronnic-
two Ludowe deklaruje swoje poparcie dla 
projektu ustawy o języku śląskim.

Młodzież z Powiatu Kłobuckiego
z wizytą u profesora Mariana Zembali

Młodzież licealna ze szkół w Kło-
bucku i  Krzepicach, prowadzo-
nych przez Powiat Kłobucki, 
uczestniczyła w wykładach pro-
fesora Mariana Zembali w  Ślą-
skim Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu.

Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, 
podczas kolejnego już wyjazdu 
z młodzieżą do Zabrza, podzięko-
wał Panu Profesorowi wręczając 
mu obraz Panteonu w Krzepicach, 
mieszczącego się na tamtejszym  
cmentarzu. Obiekt ten, upamięt-
niający mieszkańców regionu, któ-
rzy poświęcili Polsce swoje życie 
powstał w  2000 roku z  inicjatywy 
ojca Profesora - ś.p. mjr Kazimierza 

Zembali oraz jego kolegów z kło-
buckiego koła kombatantów. 

Spotkanie z Profesorem, zorgani-
zowane przez Starostwo Powia-
towe w Kłobucku, było kolejnym 
z  serii, a  jak podkreśla Starosta 
Henryk Kiepura, jest już uzgodnio-
ny termin następnej wizyty w Za-
brzu. 

Młodzież z  uwagą wysłuchała 
wykładu, a po nim, żywo uczest-
niczyła w ciekawej dyskusji. 
Młodzieży szkolnej, podczas wy-
jazdu towarzyszyli nauczyciele, 
na czele z  dyrektorem Grzego-
rzem Mastalerzem i  dyrektor Ka-
tarzyną Ściebura.
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KLAUDIA MAJER:
UMOWY KREDYTÓW POWIĄZANYCH Z FRANKAMI
SZWAJCARSKIMI NIE BYŁY UCZCIWYMI PRODUKTAMI

Z dnia na dzień rośnie kurs franka szwajcarskiego, a z miesiąca na 
miesiąc sądy odnotowują coraz większą liczbę składanych pozwów 
od osób, które spłacają kredyty hipoteczne w  tej walucie. Pytamy 
radcę prawnego Klaudię Majer, prowadzącą jedną z  częstochow-
skich kancelarii, jak wygląda sytuacja frankowiczów oraz co zrobić 
jeśli się miało lub ma kredyt we frankach?

Czy frankowicze mają szanse w sporze z bankiem?

Oczywiście. Frankowicze w sporach z bankami mogą występować 
w  podwójnej roli. Sami mogą pozwać bank, albo, gdy zaprzestali 
spłaty kredytu, to bank może ich pozwać. W obu sytuacjach mają 
szansę wygrać z bankiem. W nieco gorszej sytuacji są osoby, wo-
bec których banki prowadzą już egzekucję z nieruchomości. Nie jest 
to jednak sytuacja bez wyjścia i warto wrócić do tematu, gdyż dużo 
zmieniło się w podejściu sądów oraz w samym orzecznictwie na ko-
rzyść kredytobiorców. Jest to jednak kwestia na dłuższą rozmowę.

Czy faktycznie można wygrać z bankiem?

Kiedyś graniczyło to z  cudem. Dziś sądy już wiedzą, że umowy 
kredytów powiązanych z frankami szwajcarskimi nie były uczci-
wymi produktami. Umowy te są nieważne w całości lub co naj-
mniej w  zakresie zapisów zawierających odesłania do kursów 
z  tabeli banku. Zdarzają się również umowy, w  których oprócz 
kursu waluty bank dowolnie ustalał oprocentowanie kredytu. 
Sam fakt wprowadzenia do umowy z  konsumentem nieograni-
czonego ryzyka stanowi nieuczciwe działanie banku i podstawę 
do uznania, że umowa jest nieważna.

Co powinien zrobić kredytobiorca, by pozbyć się tego toksycz-
nego produktu?

Najlepiej jest porozmawiać z  radcą prawnym, który ma wiedzę 
i doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw oraz upraw-
nienia do reprezentacji klienta w sądzie. Z prawnikiem kredyto-

Monika Wójcik, fot. Archiwum Klaudii Majer biorca wspólnie ustali strategię działania dopasowaną do jego 
potrzeb. Potrzeby i  oczekiwania kredytobiorców są różne. Ktoś 
spłacił już kredyt i chce odzyskać pieniądze, inny przymierza się 
do sprzedaży mieszkania, ktoś jest po rozwodzie, a  jeszcze inna 
osoba otrzymała kredyt w spadku. Raca prawny wskaże jakie do-
kumenty będą potrzebne, pomoże je uzyskać, a następnie prze-
prowadzi przez proces sądowy.

Który sąd będzie rozpoznawał sprawę i  ile razy trzeba będzie 
stawić się na rozprawie?

Kredytobiorcy mogą kierować sprawy przeciwko bankowi do 
sądu w  miejscu swojego zamieszkania. Jest to duże ułatwienie. 
Przekłada się to na krótszy czas rozpoznawania spraw i eliminuje 
dojazdy do odległych sądów. Kredytobiorca ma możliwość bie-
żącego nadzoru nad sprawą w  lokalnym sądzie, a  te kończą się 
zazwyczaj po jednej, dwóch rozprawach. Obecność frankowicza 
w sądzie jest potrzebna tylko raz, gdy będzie przesłuchiwany.

Niewątpliwie naszych czytelników interesuje przede wszystkim 
to, jakie orzeczenia zapadają w częstochowskim sądzie?

Sąd Okręgowy w  Częstochowie, który rozpoznaje większość 
spraw z  terenu Częstochowy i  okolic objął kredytobiorców 
ochroną gwarantowaną przez unijne przepisy. Oznacza to, że 
w sytuacji, gdy umowa zawiera niedozwolone zapisy i wystawia 
kredytobiorców na nieograniczone ryzyko, to jest uznawana za 
nieważną od samego początku. Gdy sąd stwierdzi, że umowa jest 
nieważna, to będzie można wykreślić hipotekę i przestać spłacać 
kredyt. Kredytobiorca odzyska możliwość dysponowania nieru-
chomością i zapomina o uciążliwym zobowiązaniu. Może również 
odzyskać wpłaty jakich dokonał na rzecz banku.

Zapytam przewrotnie. Czy osoby posiadające kredyty lub po-
życzki w złotówkach również mają szansę w sporze z instytu-
cjami finansowymi?

Należy pamiętać, że zarówno kredytobiorcy posiadający kredy-

ty frankowe, jak i te w rodzimej walucie, to konsumenci, którym 
prawo daje taką samą ochronę. Prowadząc kancelarię zajmuję się 
nie tylko sprawami frankowiczów. W sporach z bankami bronię 
również osoby spłacające kredyty w złotówkach, gdyż zdarza się, 
że również te umowy są obarczone wadami. Szczególnie wadliwe 
są tzw. chwilówki. Frankowicze przecierają ścieżki, z których ko-
rzystają tzw. złotówkowicze. Unijna dyrektywa 93/13 chroni ich 
przed silniejszym podmiotem na rynku, jakim jest przedsiębiorca. 
Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że to banki muszą ponieść 
ryzyko stosowania niedozwolonych klauzul. Prawo chroni kon-
sumenta. W  ciągu ostatnich dwudziestu lat Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej (TSUE) ukształtował prokonsumencką 
linię orzeczniczą, którą systematycznie umacnia. Zawsze warto 
zweryfikować swoja umowę, nawet po jej podpisaniu. Po więcej 
szczegółów zapraszam na mój facebook’owy profil, gdzie syste-
matycznie publikuję informacje na ten temat. Wystarczy po za-
logowaniu skorzystać z opcji „szukaj” i wpisać frazę: Kancelaria 
Radcy Prawnego - Klaudia Majer.

Jak mogą się z panią skontaktować osoby, które nie używają fa-
cebook’a?

Można wysłać wiadomość na adres e-mail: kmajer@kancelaria-
-mk.pl z dopiskiem w tytule: „wPowiecie” lub zadzwonić pod nu-
mer 607 289 929. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie nade-
słane pytania.

Dziękuję za rozmowę.

CAŁA GÓRA BARWINKÓW ZAPRASZA NA KOLEJNĄ 
ODSŁONĘ SWOJEGO FESTIWALU

NOWY SAMOCHÓD DLA KŁOBUCKICH
FUNKCJONARIUSZY. ZAKUP SFINANSOWA-
NY DZIĘKI WSPARCIU OKOLICZNYCH GMIN

18 grudnia w  sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Kłobucku odbędzie się ósma już edycja festiwalu „Reggae jak 
Malina”. 

Cykl poświęcony jest pamięci Przemka „Kuriego” Maliny, nie-
żyjącego kolegi muzyków z zespołu Cała Góra Barwinków. To 
właśnie ten kłobucki zespół organizuje co roku to wydarzenie. 
Z  jednej strony jest to forma upamiętnienia przyjaciela, który 
przegrał walkę z rakiem, a z drugiej potężna dawka pozytywnej 
muzyki. 

To jednak nie wszystko. Co roku podczas festiwalu zbierane były 
pieniądze na pomoc potrzebującym. Nie inaczej będzie w  bie-

Monika Wójcik, fot. Cała Góra Barwinków

Do służby w kłobuckiej policji włączono nowy samochód. Jego 
zakup wydatnie wsparły lokalne samorządy. Kluczyki do tego 
nabytku funkcjonariusze odebrali symbolicznie z rąk ich wło-
darzy 22 listopada.

Do doposażenia jednostki w pojazd dołożyły się starostwo powiato-
we oraz cztery gminy – Kłobuck, Miedźno, Popów i Opatów. Furgon 
volkswagen transporter trafił do mundurowych z ogniwa potrolo-
wo-interwencyjnego kłobuckiej komendy. Radiowóz wyposażony 
jest w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 150 KM. Może nim po-
dróżować pięciu policjantów oraz dwie zatrzymane osoby. 

- Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku Mariola Biskup podzię-
kowała samorządowcom za zrozumienie policyjnych potrzeb zwią-
zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz za wsparcie w dopo-
sażeniu w nowe środki transportu - – zaznacza asp. Kamil Raczyński, 
oficer prasowy jednostki. - Podkreśliła, że okazana pomoc jest nie 
tylko wyrazem dobrze układającej się współpracy, ale też dbałości 
o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Sprawny pojazd to szansa, 
by policjanci szybciej dojechali na miejsce zdarzenia i skuteczniej za-
reagowali na zgłaszane interwencje - dodaje.

Piotr Biernacki, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

żącym - na rzecz siedmioletniej Agaty Kuberskiej, która walczy 
z nowotworem złośliwym mózgu. Na operację w USA, która sku-
tecznie może pomóc uratować życie dziecka rodzina musi zebrać 
zawrotną kwotę 8 mln zł.

- W tym roku gwiazdą festiwalu będzie formacja Gutek, której li-
der Piotr „Gutek” Gutowski znany jest z występów w kultowym 
Indios Bravos, współpracy z Abradabem, Kalibrem 44 czy Pakto-
foniką. A składu dopełni częstochowsko-kłobucki Forsal - infor-
muje o przewidzianym na 18 grudnia line-up’ie Jakub Kaczmarek, 
muzyk Całej Góry Barwinków, która również pojawi się na scenie 
podczas tegorocznej „Maliny. 

Początek imprezy zaplanowano na godz. 18. Bilety na to wydarze-
nie kosztują 35 zł.
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W trosce o Seniorów - Nowa inicjatywa 
w Częstochowie

Wieczór Patriotyczny
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Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego, 
wychodząc naprzeciw wykluczeniu senio-
rów z życia społecznego realizuje projekt - 
Akademia Aktywnego Seniora. 

Projekt ten jest szansą dla osób starszych na 
samorozwój, gdyż w ramach Akademii pro-
wadzone są szkolenia z języka angielskiego, 
zajęcia z obsługi komputera oraz szkolenia 
z zakresu prawa. Zajęcie te cieszą się dużym 
zainteresowaniem, ponieważ łączą w sobie 
naukę oraz pozwalają aktywnie spędzić czas 
i wyrwać się z marazmu dnia codziennego. Do 
końca roku zaplanowanych jest jeszcze kilka 
spotkań, na które bardzo serdecznie zaprasza-
my. Szkolenia z języka angielskiego odbędzie 
się 1 grudnia o godzina 17:00. 

Zajęcia z obsługi komputera zaplanowane 
są na 4 grudnia na godzinę 10:00. Natomiast 
szkolenie z zakresu prawa zostanie przeprowa-
dzone 11 grudnia o godzinie 10:00. Szkolenia 
odbywają się w siedzibie Fundacji - ul. 7 Ka-
mienic 15/2 w Częstochowie. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 789 
486 446 oraz 797 460 202. Zachęcamy tak-
że do odwiedzenia strony internetowej oraz 

fanpage’a Fundacji. 

Działanie sfinansowane przez Narodowy In-
stytut Wolności - Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego ze środków Progra-
mu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 
lata 2018-2030.

11 listopada to dla nas Polaków jedna z naj-
ważniejszych dat w kalendarzu - Narodowe 
Święto Niepodległości. 

To właśnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach 
zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie. 
W przeddzień Dnia Niepodległości w ramach Aka-
demii Aktywnego Seniora, w restauracji Drzazga, 
Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego wraz 
z Fundacją dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II 
zorganizowała Wieczór Patriotyczny, łączący po-
kolenia oraz integrujący lokalną społeczność wokół 
takich wartości, jak patriotyzm, wolność, Ojczyzna.  

Był on wspólnym powrotem do korzeni i historii 
naszego narodu. Działanie to zostało sfinansowa-
ne przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Rozwoju Organizacji Oby-
watelskich na lata 2018-2030. Tworząc to wy-
darzenie towarzyszyły nam słowa Józefa Piłsud-
skiego „Naród, który traci pamięć przestaje być 
Narodem”. Z okazji 103. rocznicy odzyskania 
niepodległości mieliśmy przyjemność wysłuchać 
prelekcji jednego z wiceprezesów Fundacji Wol-
ności i Rozwoju Społecznego, historyka - Łu-
kasza Noszczyńskiego pt. „11 listopada, co tak 
właściwie świętujemy?”. 

W drugiej części spotkania  zgromadzeni wspól-
nie śpiewali pieśni patriotyczne. Część arty-
styczną poprowadził Artur Broncel. Dziękujemy 

wszystkim, którzy chcieli wspólnie z nami pie-
lęgnować patriotyzm narodowy i naszą historię. 
Podczas tego wieczoru, została także zaprezen-
towana nowa inicjatywa Fundacji Wolności 
i Rozwoju Społecznego - Wirtualna mapa miejsc 
Chwały i Zbrodni, dzięki której każdy bez wy-
chodzenia z domu, może odkrywać istotne punk-
ty na historycznej mapie regionu. Fundacja oraz 
wolontariusze zaangażowani w projekt przemie-
rzyli powiat częstochowski w celu odnalezienia 
oraz dokonania dokumentacji fotograficznej po-
mników, tablic, obelisków, grobów bohaterów, 
miejsc bitew, walk i potyczek, w których udział 
brała społeczność lokalna. Efekty naszych dzia-
łań mogą Państwo zobaczyć na stronie www.
miejscachwalyizbrodni.pl. 

Projekt ten został dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO.

POKONAŁA GUZA MÓZGU, ALE DALEJ TOCZY WALKĘ O ŻYCIE. BY JE URATOWAĆ POTRZEBA 
OSIEM MILIONÓW ZŁOTYCH

Pod koniec września lekarze zdiagnozowali u  siedmioletniej 
dziewczynki nowotwór mózgu o czwartym, najgorszym stopniu 
złośliwości. Przeszła operację, czeka ją teraz długotrwała walka 
o powrót do zdrowia. Największą szansę na normalne życie daje 
leczenie w St. Louis Children’s Hospital w Stanach Zjednoczo-
nych. By jednak do niej doszło rodzina musi zebrać olbrzymią, 
jak na jej możliwości finansowe, kwotę. Ruszyła specjalna zbiór-
ka, która ma w tym pomóc. Liczy się każda wpłacona złotówka.

Zaczęło się od uporczywego bólu brzucha. Mimo kolejnych wizyt 
u specjalistów, licznych badań i przyjmowanych leków stan Agaty 
Kuberskiej nie ulegał poprawie. 

- Dodatkowo pojawił się jeszcze ból głowy, coraz silniejszy, który 
nie chciał odpuścić. Dopiero pod koniec września usłyszeliśmy 
straszną diagnozę. Guz mózgu. Rdzeniak zarodkowy. Czwarty 
stopień złośliwości. Ten najgorszy - relacjonują rodzice.

Dziewczynka trafia na oddział onkologiczny. W  Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przechodzi skompliko-
waną operację wycięcia guza. Nowotwór zostaje w całości usu-
nięty, ale Agatę czeka chemioterapia, radioterapia głowy i rdzenia 
kręgowego oraz chemioterapia podtrzymująca.

- Niestety radioterapia niesie za sobą szereg powikłań dotyczą-
cych płuc, nerek, wątroby, układu nerwowego, odpornościowego 
oraz funkcjonowania całego organizmu.

Może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń wielu narządów 
i  uniemożliwić normalne życie dziecka. Dlatego też, po licznych 
konsultacjach, zdecydowaliśmy się na alternatywę wobec radiote-
rapii - protonoterapię. Polega ona na bardzo precyzyjnym naświe-
tlaniu i  niszczeniu komórek nowotworowych, przy jednoczesnym 
omijaniu tych zdrowych, dzięki czemu nie wpływa ona negatywnie 
na inne narządy - wyjaśnia Katarzyna Kuberska, mama Agaty. 

Problem w tym, iż choć protonoterapia stosowana jest w Polsce, 

Monika Wójcik, fot. Fundacja Siepomaga

to obecnie jedynie wobec dorosłych pacjentów onkologicznych. 
Rodzina się nie poddała i poszukała rozwiązania za oceanem. Hi-
storię choroby swojej córki rodzice skonsultowali z prof. Moha-
medem Abdelbaki z kliniki w amerykańskim St. Louis. Abdelbaki 
to światowej sławy neuroonkolog, który zakwalifikował Agatę do 
leczenia na kierowanym przez siebie oddziale. Koszty są jednak 
gigantyczne. Według wstępnych szacunków sięgną około 8 mln 
zł. Z wiadomych względów taka kwota jest nie do udźwignięcia 
przez rodzinę siedmiolatki. 

- Potrzebujemy pomocy, żeby uratować nasze dziecko. Bardzo 

prosimy o pomoc dla naszej córeczki. Zebrane pieniądze umożli-
wią Agacie powrót do dawnego, normalnego i szczęśliwego życia 
sprzed diagnozy, o co bardzo mocno walczymy razem z nią każ-
dego dnia - apelują rodzice dziewczynki.

Każdy kto zechciałby pomóc Agacie Kuberskiej może wpłacić 
pieniądze za pośrednictwem Fundacji Siepomaga, która prowa-
dzi znaną stronę siepomaga.pl. Wystarczy wejść pod ten adres 
w sieci, kliknąć symbol lupy po prawej stronie witryny i wpisać 
frazę „Waleczna Agatka”. W tej chwili wpłacono już blisko 1,4 mln 
zł i kwota ta cały czas rośnie.
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ROWEREM LUB PIESZO. NOWA ŚCIEŻKA 
POŁĄCZYŁA JANÓW I ZŁOTY POTOK

PRZEŻYLI RAZEM PÓŁ WIEKU I MAJĄ APETYT NA WIĘCEJ

NIE PALCIE ODPADÓW W DOMOWYCH 
PALENISKACH. URZĘDNICY APELUJĄ
O ZDROWY ROZSĄDEK

Dokładnie cztery miesiące upłynęły od chwili odebrania przez 
wójta Edwarda Moskalika symbolicznego czeku na przebudowę 
„Promenady” łączącej Janów ze Złotym Potokiem do momentu 
oficjalnego otwarcia tej inwestycji. Nowa ścieżka pieszo-rowe-
rowa już cieszy mieszkańców i  turystów, którym daje szanse 
eksploracji malowniczych terenów Jury.

6 lipca miejscowy włodarz odebrał z rąk marszałka województwa 
czek na niebagatelną kwotę 500 tys. zł. Za pozyskane środki ze 
Śląskiego Pakietu dla Turystyki całkowitej metamorfozie poddana 
została ścieżka pieszo-rowerowa, która połączyła Janów i  Złoty 
Potok.

Biegnie ona ulicą Kościuszki, na odcinku od ulicy Leśnej w Jano-
wie do cmentarza parafialnego w Złotym Potoku. To tam spaja się 
ze szlakiem wzdłuż drogi wojewódzkiej, a  następnie ze ścieżką 
„Ku Źródłom”, łączącą gminę Janów z samorządami Żarek i Nie-
gowy.

Dwanaście par małżeńskich z terenu gminy świętowało w listo-
padzie jubileusz pięćdziesięciu lat wspólnego pożycia. 

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie w życiu samych jubilatów, 
ale również i ich bliskich. Jako wyraz uznania za wspólnie prze-
żyte pięć dekad zaproszeni na uroczystość do sali sesyjnej urzę-
du gminny otrzymali prezydenckie medale i kwiaty. Te w imieniu 
prezydenta RP wręczyli wójt Edward Moskalik oraz Tomasz Trela, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie. 

- Po części oficjalnej dostojni jubilaci zostali zaproszeni na wspól-
ny poczęstunek oraz tradycyjną lampkę szampana - informu-
ją gminni urzędnicy. 

Tym razem tę piękną rocznicę celebrowali Barbara i Marian Bry-
guła, Helena i Edward Gielezy, Bożena i Henryk Jakubczak, Janina 
i  Kazimierz Kaleta, Zofia i  Kazimierz Kała, Krystyna i  Stanisław 
Kimla, Marianna i  Józef Kozieł, Janina i  Bogdan Nocuń, Zofia 
i Władysław Radosz, Anna i  Jerzy Sikora, Alfreda i  Jan Skowron, 
a także Marta i Feliks Stępień.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

– W  ramach zadania powstał ciąg z  nawierzchnią bitumiczną 
o długości 933 metrów oraz szerokości 3,7 metra, a w części zale-
sionej jeszcze dodatkowo oświetlenie, ławeczki, stojaki na rowery 
i stacja naprawy rowerów – informuje janowski urząd gminy.

6 listopada odbyło się oficjalne otwarcie tej najnowszej gminnej 
inwestycji. Całkowity koszt przebudowy sięgnął 572 tys. zł. Na 
uroczystym przecięciu wstęgi, obok wójta Moskalika nie zabrakło 
parlamentarzystów, samorządowców różnych szczebli, urzędni-
ków oraz oczywiście mieszkańców.

– Były podziękowania, gratulacje i radość z nowego miejsca, do-
skonałego do aktywnego wypoczynku, ale przede wszystkim uła-
twiającego komunikację między sąsiadującymi miejscowościami. 
Po części oficjalnej uczestnicy otwarcia utworzyli peleton, który 
przejechał na parking przy Stawie Amerykan. Tam czekał słod-
ki poczęstunek ufundowany przez lokalną cukiernię. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim gościom i mieszkańcom, tak licznie przy-
byłym na otwarcie nowej „Promenady” – podkreślają przedstawi-
ciele urzędu.

Butelki z  politereftalanu etylenu, foliowe reklamówki, zuży-
ta odzież, drewno pokryte lakierami czy gumowe odpady. To 
w  tym przypadku nie zawartość wysypiska śmieci, a  materiał 
opałowy w wielu domach na terenie gminy.

- W związku z trwającym sezonem grzewczym apeluję o zaprze-
stanie spalania w piecach centralnego ogrzewania i paleniskach 
domowych odpadów z  tworzyw sztucznych - podkreśla wójt 
Edward Moskalik.

Jak przekonuje włodarz, tego typu odpady są często wykorzysty-
wane przez mieszkańców jako paliwo w kotłach nieprzystosowa-
nych do tego celu, co powoduje emisję do powietrza szkodliwych 
substancji w postaci benzopirenu, metali ciężkich, formaldehydu, 
fenoli czy flatanów.

- Spalanie jakichkolwiek odpadów zawsze powoduje negatywne 
skutki dla naszego zdrowia, a wdychanie tego co powstaje na sku-
tek tego spalania ma katastrofalny wpływ na wszystkich. Od dzie-
ci począwszy, a  na osobach najstarszych skończywszy - dodaje 
samorządowiec.

Wrzucenie do pieca butelki z tworzywa, choć ze względu na niską 
kaloryczność takiego rozwiązania wiele ciepła i tak nie da, to tym 
samym spowoduje wyemitowanie do atmosfery szeregu dioksyn 
i furanów. Według badań to właśnie te związki mogą odpowiadać 
za plagę takich chorób, jak astma, nowotwory, schorzenia dróg 
oddechowych i  liczne alergie. To również winowajca odpowie-
dzialny za złe samopoczucie, osłabienie i ogólny spadek odpor-
ności organizmu. Rocznie w Polsce zanieczyszczenie powietrza 
zabija co roku około pięćdziesięciu tysięcy osób.

- Apelujemy do lokalnej społeczności o  zaprzestanie tego typu 
praktyk i  jednocześnie uświadamiamy, że poza wspomnianymi 
zagrożeniami dla zdrowia w  związku ze spalaniem takiego ro-
dzaju odpadów, powyższe działania stanowią naruszenie prawa. 
Grożą za nie konsekwencje karne w postaci grzywny lub aresztu 
- przekonują pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik, fot. Pxhere
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OTWARTO GAZOCIĄG W SIEDLCU. TO PIERWSZA NITKA NA TERENIE GMINY

PRZYBYLI UŁANI DO JANOWA

11 listopada Częstochowska Sekcja Koła Żołnierzy 12. Pułku Uła-
nów Podolskich odwiedziła dwa miejsca w gminie.

Przedstawiciele wspomnianej sekcji udali się najpierw na rynek 
w  Janowie, gdzie oddali hołd bohaterom pod zlokalizowanym 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Mieszkańcy Siedlca mogą już korzystać z  błękitnego paliwa. 
Polska Spółka Gazownictwa właśnie ukończyła budowę pierw-
szego odcinka na terenie gminy. W planach są kolejne, ale to już 
uzależnione jest od zainteresowania mieszkańców.

Wójt Edward Moskalik, obejmując urząd w 2018 roku, za jeden ze 
swoich najważniejszych celów obrał sobie gazyfikację gminy. Jak 
podkreślał wielokrotnie, również na naszych łamach, wykorzy-
stanie gazu, oprócz wygody, przyczyni się do ograniczenia niskiej 
emisji spalin, poprawy jakości powietrza, a tym samym ogranicze-
nia chorób wywoływanych tym zanieczyszczonym.

Gmina Janów starania o gazyfikację Siedlca rozpoczęła kilka lat 
temu. Prace ruszyły przed dwoma laty. 26 listopada dokonano 
z kolei uroczystego, oficjalnego otwarcia zakończonej inwestycji. 
To było duże wydarzenie dla lokalnej społeczności.

Już w trakcie budowy oddanej właśnie nitki urząd gminy prowa-
dził szeroko zakrojone akcje informacyjne i konsultacyjne związa-
ne z przyłączeniem do sieci gazowniczej kolejnych miejscowości. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

w  centrum pomnikiem, upamiętniającym mieszczan biorących 
czynny udział w  zrywie narodowościowym w  latach 1863-1864 
roku.

Następnie odwiedzili cmentarz w  Złotym Potoku, na którym 
z kolei znajduje się mogiła żołnierzy 7. Dywizji Piechoty Wojska 
Polskiego poległych w walce z Niemcami w początkach września 
1939 roku.

RUSZYŁ OSTATNI ETAP 
BUDOWY DROGI

W połowie listopada rozpoczęły się prace budowlane przy prze-
budowie drogi transportu rolnego w relacji Okrąglik-Żuraw. To 
końcowy etap modernizacji tego połączenia. Nową ulicą miesz-
kańcy pojadą jeszcze w tym roku.

W ramach realizowanej właśnie inwestycji urzędnicy przewidzieli 
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, poboczy z kruszywa 
oraz odtworzenie rowów. Całkowity koszt zadania to 507 tys. zł. 

Nie wszystko pokryte będzie jednak ze środków własnych sa-
morządu. Wójt Edward Moskalik na tę właśnie inwestycję zdobył 
ponad 208 tys. zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

DWA SPORTOWE SUKCESY 
W JEDNYM MIESIĄCU 

Kacper Mizgała, mieszkający w  Janowie biegacz wywalczył 
pierwsze miejsce w Mykanowie oraz drugie w Pajęcznie. 

Podczas VII Biegu Niepodległości, który miał miejsce 11 listopada 
w Pajęcznie, Kacper Mizgała zajął drugą lokatę w kategorii open 
na dystansie pięć i pół kilometra.

Biegacz okazał się natomiast bezkonkurencyjny w biegu o Puchar 
Wójta Gminy Mykanów. W wydarzeniu zorganizowanym trzy dni 
później, na dystansie sześciu kilometrów, zawodnik zajął pierwsze 
miejsce, także w kategorii open.

Mizgała na co dzień trenuje w klubie lekkoatletycznym „CKS Bu-
dowlani Częstochowa”. Sportowiec od lat odnosi liczne sukcesy, 
nie tylko w bieganiu, ale i w nordic walking.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

W szczególności Pabianic, Piasku, Skowronowa, Janowa, Poniku 
i Złotego Potoku. W połowie tego roku zainteresowanie przyłą-
czeniem wyraziło niemal czterysta gospodarstw.

Gazyfikacja to oczywiście proces długotrwały, bo główne decyzje 
w tej sprawie zapadają w PSG, ale i są uzależnione od woli samych 
mieszkańców. Im więcej zainteresowanych odbiorców, to oczy-
wiście opłacalność przedsięwzięcia rośnie. Zapotrzebowanie jest 
więc jednym z głównych czynników warunkujących rozwój sieci, 
także na terenie gminy Janów.
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BURMISTRZ NAGRODZONY 
PRZEZ GOSPODARCZE GREMIA 
REGIONU

ZMODERNIZOWANO ODCINEK
CHODNIKA PRZY KOCHANOWSKIEGO

W SOŁECTWIE BRODY MALINA
DOPOSAŻONY ZOSTAŁ PLAC ZABAW

„DWÓJKA” MA NOWĄ STOŁÓWKĘ

10 listopada odsłonięto w Kłobucku piękny mural. To pierwsze 
takie dzieło w przestrzeni miejskiej, a jak podkreśla Olga Skwa-
ra, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kłobucku, prawdopo-
dobnie nie ostatnie. 

Autorem muralu jest pochodzący z Kłobucka Bartosz Stępiński, 
grafik, który ukończył swego czasu z wyróżnieniem Liceum Pla-
styczne im. Jacka Malczewskiego w  Częstochowie, a  następnie 
kontynuował naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Mural 
został wykonany w ramach projektu Kuźni Lokalnych Pomysłów 
Domy Kultury+ 2021.

– Inicjatywa Bartosza Stępińskiego została wysoko oceniona 
przez ekspertów i autorów pozostałych inicjatyw lokalnych. Zdo-
była dwadzieścia jeden punktów, co dało jej drugie miejsce w ran-
kingu zwycięskich przedsięwzięć – informuje Olga Skwara, dy-
rektor lokalnego MOK-u.

Dzieło artysty ozdobiło jedną ze ścian siedziby tej instytucji kul-
tury. W miejscu, gdzie jeszcze do niedawna wisiały wielkoforma-
towe reklamy, teraz podziwiać można obraz, dla którego inspira-
cją było miasto oraz region.

Głównym jego elementem jest bowiem olbrzymie drzewo. To dąb 
bezszypułkowy. Właśnie od tego gatunku wzięła nazwę Dębowa 
Góra — najwyższe wzniesienie w Kłobucku — uwidoczniona wy-

4 listopada odbyła się gala 21. konkursu Jurajski Produkt Roku, 
który od ponad dwóch dekad organizuje Regionalna Izba Prze-
mysłowo-Handlowa w  Częstochowie. Pośród dwudziestu na-
grodzonych firm i instytucji, to wyróżnienie przypadło również 
Jerzemu Zakrzewskiemu, burmistrzowi Kłobucka.

Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przedsiębiorcom z  regio-
nu możliwości promocji swoich wyjątkowych produktów i usług 
wyróżniających się wysoką jakością, niepowtarzalnością, jak rów-
nież wiarygodnością. Jak podkreślają inicjatorzy, „Jurajski Produkt 
Roku” ma upowszechniać zasady rzetelnego prowadzenia działal-
ności gospodarczej, wspiera i promuje lokalną przedsiębiorczość 
oraz gospodarcze przedsięwzięcia.

Burmistrza Jerzego Zakrzewskiego nagrodzono za działalność na 
rzecz miasta i gminy Kłobuck, całego powiatu kłobuckiego oraz 
wyróżniającą się dobrą współpracę z biznesem.

Galę poprzedził kongres gospodarczy, poświęcony w  tym roku 
zagadnieniom współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczy-
mi, uczelniami a samorządami i poszukiwaniu szans na stworze-
nie klimatu partnerstwa i szans dla lokalnych firm na tej właśnie 
linii. Poruszano również szeroko tematykę rynku pracy w Często-
chowie i województwie.

Wydarzenie odbywało się pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy, a  wieczór 
rozdania laurów uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W  połowie listopada zakończono modernizację chodnika przy 
placu rekreacyjno-sportowym przy ulicy Kochanowskiego 
w Kłobucku.

Inwestycja, którą zrealizował Zarząd Dróg i  Gospodarki Komu-
nalnej, pochłonęła około 44 tys. zł. Dzięki tym środkom udało się 
przebudować ponad siedemdziesiąt dwa metry ciągu pieszego 
wzdłuż północnej krawędzi ulicy Kochanowskiego w Kłobucku.

Piotr Biernacki, fot. Jakub Misiak

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Po modernizacji terenu rekreacyjnego w Gruszewni oraz przy 
dwóch przedszkolach w Kłobucku urząd miejski ukończył kolej-
ny taki projekt. Tym razem w sołectwie Brody Malina.

- W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, 
bujaki sprężynowe, urządzenie sprawnościowe typu „piramida 
linowa” oraz elementy małej architektury. Wartość zamówienia 
wyniosła prawie 40 tys. zł – podkreślają pracownicy urzędu.

To jednak nie koniec inwestycji w rekreację w tym sołectwie. Do-
posażenie placu w nowe urządzenia zabawowe dla najmłodszych 
jest pierwszą z części większego projektu rewitalizującego tam-
tejszą przestrzeń rekreacyjną. W  przyszłym roku prace obejmą 
przystosowanie i  zagospodarowanie istniejącego terenu na po-
trzeby boiska do piłki nożnej.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w  Kłobucku 
oddała swoim uczniom do dyspozycji odremontowaną stołówkę. 
W  oficjalnym otwarciu nowej przestrzeni uczestniczyły rów-
nież władze gminy.

3 listopada burmistrz Jerzy Zakrzewski oraz sekretarz Sylwia 
Piątkowska odwiedzili kłobucką „dwójkę”. Powód był zacny. Tego 
dnia dyrekcja szkoły oddała oficjalnie do użytku odrestaurowaną 
szkolną stołówkę. Placówka z  tej okazji otrzymała od samorzą-
dowców okolicznościowy prezent.

- Koszt inwestycji wyniósł ponad 7 tys. zł. Odświeżona i  prze-
budowana stołówka to efekt zaangażowania środków z budżetu 
szkoły oraz wsparcia inicjatywy przez radę rodziców – informują 
pracownicy kłobuckiego magistratu.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

raźnie na drugim planie. Odpoczywająca postać w centralnej czę-
ści kompozycji jest z kolei personifikacją miasta. Świadczy rów-
nież o tym jej nakrycie głowy. Srebrny kłobuk wprost nawiązuje do 
herbu Kłobucka. Możemy zaobserwować także kościół świętych 
Marcina i Małgorzaty, czyli jedną z najważniejszych i najbardziej 
charakterystycznych budowli miejscowości czy pałac na Zagórzu.

Poza historycznymi odwołaniami są także te nawiązujące do 
współczesności oraz obecnego pejzażu i krajobrazu. To podkre-
ślają turbiny wiatrowe, które obecnie charakterystycznie rysują 
się na panoramie miasta. Pola rzepaku okalające Kłobuck mają 
podkreślać rolny charakter regionu. Rojownik pospolity nato-
miast to jedna z najcenniejszych roślin, objęta ścisłą ochroną ga-
tunkową, występująca w rezerwacie przyrody Zamczysko.

– Pomysł Bartka Stępińskiego od razu bardzo mi się spodobał. 
W Kłobucku nie było dotąd tak dużego muralu, a i instytucję kul-
tury, jako ramy takiego wielkoformatowego obrazu, uważam za 
doskonałe połączenie i doskonałe miejsce do tego rodzaju ekspo-
zycji. W namalowanym na MOK-u muralu jest dużo odniesień do 
tradycji i otaczającej Kłobuck przestrzeni, dlatego jest on bardzo 
lokalny, przez co cieszy nie tylko oczy, ale i serca naszych miesz-
kańców – podkreśla Olga Skwara. – Nic tak nie odmienia szarych 
miast, jak sztuka uliczna, która nie boi się dużego formatu i eks-
perymentów ze stylem i ekspresyjną formą. Myślę, że wniósł dużo 
radości i koloru do naszego miasta i w niedalekiej przyszłości po-
wstaną w Kłobucku kolejne murale – dodaje dyrektor.

MIASTO ZYSKAŁO KOLEJNĄ MIASTO ZYSKAŁO KOLEJNĄ 
WIZYTÓWKĘ. TO MURAL WIZYTÓWKĘ. TO MURAL 
AUTORSTWA BARTOSZA AUTORSTWA BARTOSZA 
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KLUB Z KŁOMNIC Z DOTACJĄ. PIENIĄDZEKLUB Z KŁOMNIC Z DOTACJĄ. PIENIĄDZE
SFINANSOWAŁY ZAKUP SIATKISFINANSOWAŁY ZAKUP SIATKI

103. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne gminne uroczystości upamiętniające roczni-
cę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęła msza 
święta za ojczyznę. Jak co roku złożono również kwiaty i za-
palono znicze.

Nabożeństwo w  kościele św. Marcina w  Kłomnicach odpra-
wił ksiądz kanonik Mirosława Turonia, proboszcz tejże parafii. 
W uroczystej eucharystii udział wzięła posłanka Lidia Burzyńska, 
władze gminy z wójtem Piotrem Juszczykiem na czele, przedsta-
wiciele działających lokalnie organizacji i  stowarzyszeń, a  także 
młodzież szkolna. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice
Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli pod tablicę upamiętnia-
jącą mieszkańców, którzy toczyli walki o niepodległość, umiesz-
czoną przy kaplicy modlitw intencjonalnych. To tam złożono 
wiązanki kwiatów i  znicze. Hołd bohaterom oddano także pod 
krzyżem zlokalizowanym naprzeciw plebanii.

Po zakończeniu tej części uroczystości delegacje udały się na 
cmentarz parafialny w Kłomnicach. Podobnie, jak w dwóch wcze-
śniejszych miejscach, znicze zapłonęły również przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza oraz Grobie Powstańców Styczniowych, gdzie 
tradycyjnie mieszkańcy gminy upamiętniają i wspominają wszyst-
kich tych, którzy zginęli walcząc o niepodległość.

DRUH WÓJT. JUSZCZYK 
PONOWNIE WYBRANY 
NA PREZESA GMINNEGO 
ZWIĄZKU OSP

Pod koniec października w remizie w Rzerzęczycach odbył się 
zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Kłomnicach. Delegaci ponownie wybrali dotychcza-
sowego prezesa na kolejną kadencję. 

Spotkanie, na którym oprócz druhów pojawili się przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej i lokalni samorządowcy, rozpoczęło 
się od miłego akcentu w  postaci wręczenia okolicznościowych 
grawertonów tym prezesom miejscowych OSP, którzy zakończy-
li już swoje kadencje. Druhom Markowi Misiewiczowi z OSP Pa-
cierzów i Stanisławowi Piech z kłomnickiej jednostki przekazał je 
prezes gminnego związku.  

Zanim Piotr Juszczyk podsumował pięcioletni okres działalności 
oddziału, delegaci powołali komisje niezbędne dla prawidłowego 
przebiegu zjazdu. Nie zabrakło również dyskusji nad sprawozda-
niami i  głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującym 
władzom. Zostało ono jednogłośnie przyjęte. W kolejnym punkcie 
uczestnicy zebrania wybrali nowy zarząd, w którym znalazły się 
dwadzieścia cztery osoby, a także trzyosobową komisję rewizyjną. 

Po ukonstytuowaniu się składów tych ciał ogłoszono nazwiska. 
Zaskoczenia nie było, gdyż druhowie powierzyli na kolejne pięć 
lat szefostwo gminnego związku OSP w  ręce Piotra Juszczyka. 
Zastępować go będzie dwóch wiceprezesów w osobach Kazimie-
rza Wilkoszewskiego oraz Rafała Matusiaka. Przemysław Zieliński 
będzie pełnił funkcję komendanta gminnego, Szymon Bik - sekre-
tarza, a rola skarbnika przypadła Januszowi Bławatowi. 

Komisji rewizyjnej z kolei szefować będzie Piotr Błachowicz. Łu-
kasz Kulejewski został wiceprzewodniczącym tego gremium, 
a  Hubert Maciąg - sekretarzem. Wyłoniono także czterech de-
legatów na zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Czę-
stochowie. Są to Piotr Juszczyk, Kazimierz Wilkoszewski, Prze-
mysław Zieliński i Jarosław Łapeta.

Monika Wójcik

Stowarzyszenie GLKS Pogoń 1947 Kłomnice otrzymało dofinan-
sowanie z  Narodowego Instytutu Wolności na wymianę siatki 
bezpieczeństwa dookoła boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Dofinansowanie, które sięgnęło blisko 9,4 tys. zł, było możliwe 
dzięki programowi mającemu na celu bezpośrednie wspieranie 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice
rozwoju rodzimych organizacji obywatelskich. Dotacje w jego ra-
mach są przydzielane na rozwój instytucjonalny oraz realizację 
ich celów statutowych.

Dzięki wspomnianej kwocie udało się wymienić całą siatkę do-
okoła boiska. W  demontażu starej i  zawieszeniu nowej pomogli 
druhowie z kłomnickiej OSP.

RE
KL

AM
A



RE
KL

AM
A



11W KONIECPOLU

KOLEJNE MILIONY DLA KONIECPOLA
5 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało tabelę z kwo-
tami dofinansowania dla gmin w ramach tzw. uzupełnienia sub-
wencji ogólnej, które dedykowane jest wyłącznie na wsparcie 
zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Gmina Ko-
niecpol otrzymała na rozwój sieci sanitarnej i zadania wodocią-
gowe ponad 2,5 mln zł.

W skali całego kraju rozdysponowano łącznie 4 mld zł, z  czego 
1 mld na zadania wodociągowe, a 3 mld zł na zadania kanalizacyj-
ne. W sumie wparcie otrzyma 1714 gmin. Przyznane środki mogą 
one wykorzystać na inwestycje w latach 2021-2024.

Podział pieniędzy nastąpił automatycznie na podstawie opraco-
wanego przez Ministerstwo Finansów algorytmu. Gminy nie skła-

Piotr Biernacki

Co roku 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora. Z tej okazji 
dla lokalnych nestorów władze gminy oraz Dom Kultury w Koniec-
polu przygotowały wyjątkowe wydarzenie. Sala widowiskowa Cen-
trum Społeczno-Kulturalnego wypełniła się po brzegi.

Nie ulega wątpliwości, że osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia 
stanowią dziś w kraju prawie 25 proc. populacji. Trend starzenia się 
społeczeństwa będzie narastał. Zgodnie z prognozami w 2050 roku 
osoby starsze będą stanowić ponad 40 proc. społeczeństwa.

Podejmowane więc na poziomie lokalnym inicjatywy nie tylko 
wspierają środowisko, ale pomagają im się rozwijać, a niejedno-
krotnie wyrwać z kręgu samotności. Czas spędzony poza domem 
to dla niektórych świetna szansa na aktywizację, zacieśnianie 
więzi społecznych czy po prostu dobrą rozrywkę. A  Koniecpol 
w ostatnim czasie wiele dla seniorów takich możliwości stworzył. 
Działają prężnie kluby seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jednym z wydarzeń, które miało podkreślić znaczenie i jednocze-
śnie docenić dotychczasowy wkład miejscowych seniorów w roz-

Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w Koniecpolu

To będzie jedna z trzydziestu dwóch lokalizacji w kraju. W mie-
ście pojawi się SOWA, czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Ak-
tywności. Projekt lokalnego minicentrum nauki zrealizuje Cen-
trum Nauki Kopernik.

SOWA to pilotażowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 
Centrum Nauki Kopernik zapoczątkowany w sierpniu 2020 roku. 
Przeznaczono na niego 44 mln zł. Pierwszą z takich miejscówek 
otwarto pod koniec września w Piotrkowie Trybunalskim. Jesz-
cze w tym roku zostanie oddana do użytku druga, w Raciborzu, 
a trzydzieści kolejnych ma powstać do końca 2023 roku. Jak zgod-
nie podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia, do tych miejsc mają 
być przenoszone najlepsze doświadczenia edukacyjne i  wysta-
wiennicze CNK.

- Celem stworzenia ośrodków SOWA jest wzbogacenie lokalnych 
społeczności o  nowe środowiska edukacyjne. Ich oddziaływa-
nie ma szansę w  istotny sposób rozwinąć środowiska uczenia 
się, z  jakimi stykają się uczniowie z mniejszych ośrodków miej-
skich i  wiejskich oraz zwiększyć zasoby kształtujące ich kapitał 
naukowy – informują pomysłodawcy, którzy liczą jednocześnie, 
że dzięki temu wyzwolą potencjał przyszłej kadry pracowników 
naukowych.

Jedną z  tych miejscowości, której oferta została wybrana, jest 
właśnie Koniecpol. Jak prognozuje burmistrz Ryszard Suliga, ubo-
gacenie samorządu taką właśnie przestrzenią naukową stanie się 
realne w pierwszym kwartale 2023 roku.

- Mały Kopernik będzie utworzony na dworcu kolejowym PKP. To 
zadanie przygotowywaliśmy od ponad roku, występując w pierw-
szej kolejności do Polskich Kolei Państwowych o udostępnienie 
budynku. Obiekt nie jest obecnie zagospodarowany i nie jest też 
tam prowadzona działalność związana z obsługą podróżujących 
koleją, z wyjątkiem udostępnia poczekalni na parę godzin dzien-
nie. Niektóre pomieszczenia są puste i niewykorzystane – uchylił 
rąbka tajemnicy włodarz na łamach „Gazety Koniecpolskiej, lokal-
nego biuletynu samorządowego.

Jak będą wyglądać SOWY? Zgodnie z założeniami w każdej pla-
cówce mieścić się będzie przestrzeń wystawowa oraz kolejna do 
swobodnego eksperymentowania i rozwijania umiejętności kon-
struktorskich. W niej również mają być prowadzone wszelkiego 
rodzaju zajęcia i animacje.

- W każdej strefie aktywności na wystawie znajdzie się kilkanaście 
eksponatów zaprojektowanych i zbudowanych przez zespół CNK. 
Ukazują one zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, ta-
kie jak ruch, światło czy procesy biologiczne. Znalazły się wśród 
nich między innymi „kolorowe cienie” ukazujące mechanizmy po-
wstawania cienia i mieszania barw, „rysowanie w lustrze” pozwa-
lające na koordynację oka i ręki czy zadanie „usyp mapę” uczące 
analizy ukształtowania terenu – wyjaśniają pracownicy Centrum 
Nauki Kopernik.

Warto podkreślić, że nie tylko pomoce naukowe przekaże Koper-
nik. Każda z lokalnych placówek otrzyma know-how, zaproponuje 
scenariusze zajęć czy pomysły na wydarzenia oraz wyszkoli ka-
drę techniczną i animatorów. Ponadto każde minicentrum będzie 
mogło dołączyć do jednego z  programów realizowanych przez 
warszawską instytucję.

Piotr Biernacki, fot. Centrum Nauki Kopernik

dały żadnych wniosków na konkretne przedsięwzięcia. Algorytm 
ten opiera się na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, 
w tym tych dotyczących zamożności samorządów oraz uwzględ-
nieniu danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 paź-
dziernika.

Jak podkreślał na ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Ryszard 
Suliga, dedykowane 1,4 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej 
zostanie przeznaczone na drugą część prac na Magdaszu oraz 
trzeci etap w dzielnicy Słowik. Natomiast 1,1 mln zł, które trze-
ba wykorzystać na rozwój infrastruktury zaopatrującej w wodę, 
pozwoli w  końcu zamknąć prowadzone od kilku lat prace przy 
budowie wodociągów na terenie gminy. Te środki urząd zamierza 
przeznaczyć na inwestycje w Wąsoszu, Kuźnicy Wąsowskiej, Ły-
sakowie oraz na ulicy Zielonej w Łysinach.

NIE BĘDZIE PODWYŻKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

TO BYŁ WSPANIAŁY DZIEŃ KONIECPOLSKICH SENIORÓW

Samorząd Koniecpola nie planuje podnosić lokalnych podat-
ków i innych płat lokalnych w przyszłym roku. Takie informacje 
przekazał 25 listopada burmistrz Ryszard Suliga.

Podatki, które mieszkańcy gminy zobowiązani są wnosić do 
gminnej kasy, pozostaną w  przyszłym roku na poziomie, które 
obowiązują obecnie. Co więcej, urząd nie planuje również doko-
nywać zmian opłat za odbiór i  zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych. Te w Koniecpolu są jednymi z najniższych w całym 
regionie.

- Gospodarka finansowa i inwestycyjna są na dobrym i bezpiecz-
nym poziomie. Świadczy o  tym decyzja Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w  Katowicach, która bez żadnych zastrzeżeń wyda-
ła opinię o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze tego roku. 
Dobry stan budżetu pozwolił nam nie podnosić stawek podatko-

Piotr Biernacki
wych - podkreślił burmistrz Ryszard Suliga. - Mamy nadzieję, że 
sytuacja finansowa w dalszym ciągu będzie korzystna. Pomimo że 
dostrzegamy zagrożenia wynikające z rosnącej inflacji, to liczymy, 
iż nie wpłynie to niekorzystnie na system wydatkowania pienię-
dzy na inwestycje czy wydatki bieżące - dodawał na ostatniej sesji 
rady miejskiej.

Jak podnosił włodarz, samorządowcy obserwują rosnące w niesa-
mowitym tempie stawki opłat na wysypiskach za zagospodarowa-
nie odpadów. Największe wzrosty i koszty w tym aspekcie doty-
czą strumienia bioodpadów. Władze gminy, wspólnie z zarządem 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu, znala-
zły jednak na tę sytuację remedium. By zneutralizować rosnące 
koszty i co się z tym wiąże, by nie zwiększać opłat za śmieci dla 
mieszkańców, podjęto decyzję, że lokalna firma komunalna opra-
cuje i wdroży system zagospodarowania odpadów zielonych we 
własnym zakresie.

BĘDZIE SOWA. POWSTANIE 
W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 
DWÓCH LAT

wój nie tylko lokalnego samorządu, był właśnie Gminny Dzień 
Seniora. 14 listopada sala widowiskowa Centrum Społeczno-Kul-
turalnego szczelnie się wypełniła starszymi mieszkańcami gminy.

Mieli oni okazję między innymi podziwiać premierę przedstawie-
nia „Festiwal”, której autorem i reżyserem jest Zbigniew Woldań-
ski a  sceniczną interpretację zapewniła grupa teatralna Feniks. 
Jak podkreślają przedstawiciele lokalnej instytucji kultury, gratu-
lacjom dla aktorów i dla reżysera nie było końca. Podczas wyda-
rzenia goście wysłuchali również wykładu o hetmanie Koniecpol-
skim, a na zakończenie zagrał zespół Alpex.

- Oglądając grupę teatralną Feniks, w trakcie każdego spektaklu 
czerpiemy niesamowitą radość z zabawy – powiedział burmistrz 
Ryszard Suliga. - Samych seniorów łączy radość z współtworze-
nia bezinteresownie rzeczy tak rozwijającej jaką jest teatr. Teatr 
amatorski nie wygra z  profesjonalną grą i  zapleczem technicz-
nym zawodowych teatrów, jednak ma niesamowite atuty jakimi są 
wielka pasja do aktywności i zaangażowanie. Nasza grupa teatral-
na zachwyca formą, ciekawym pomysłem i  pozytywną energią. 
Taniec i śpiew to zawsze najlepsza metoda terapii - dodał włodarz 
cytowany przez serwis koniecpol.info.
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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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W  dorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” na 1533 
gmin wiejskich Konopiska ulokowały się na 93. lokacie. To trze-
ci najlepszy wynik spośród gmin subregionu częstochowskiego 
oraz drugi w powiecie częstochowskim w tej kategorii.

Choć miejscowy samorząd zanotował spadek w  stosunku do 
ubiegłego roku (wówczas zajął 75. miejsce - przyp. red.), to i tak 
plasuje wysoką pozycję. Gmina kierowana przez Jerzego Żurka 
i  Iwonę Lisek wciąż znajduje się w czołówce najlepiej zarządza-
nych gmin wiejskich w Polsce. W regionie lepszy wynik spośród 
gmin wiejskich odnotowało jedynie Miedźno w powiecie kłobuc-
kim (49. miejsce) oraz Poczesna (50. miejsce).

Przygotowywany od siedemnastu lat Ranking Samorządów 
„Rzeczpospolitej” uznawany jest za jedno z najbardziej prestiżo-

Monika Wójcik

MIESZKAŃCY SIĘ WYSZCZEPILI
I WYGRALI DLA GMINY KONKURS. 
TERAZ DO JEJ BUDŻETU SPŁYNIE 
MILION ZŁOTYCH

KONOPISKA W PIERWSZEJ SETCE SAMORZĄDÓW 
W PRESTIŻOWYM RANKINGU

W pierwszej połowie listopada ogłoszone zostały wyniki trzech 
konkursów zorganizowanych w ramach tzw. Narodowego Pro-
gramu Szczepień. W jednym z nich tutejszy samorząd uzyskał 
najwyższy wzrost poziomu wyszczepienia swoich mieszkańców 
i tym samym zdobył pierwsze miejsce w powiecie. 

Konkurs, w którym gmina postanowiła zawalczyć o główną na-
grodę sięgającą 1 mln zł nazywał się „Rosnąca Odporność”. Pre-
miował te samorządy, które pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 
osiągną najwyższy wzrost poziomu wyszczepienia swoich miesz-
kańców. Łączna pula nagród w tej loterii wynosiła ponad 500 mln 
zł!

- W powiatach z trzema gminami nagrodę 1 mln zł zdobywa tylko 
jedna gmina z  najwyższym wzrostem. W  powiatach z  czterema 
gminami nagrody 1 mln zł i 500 tys. zł zdobywają dwie najlepsze 
gminy. W  przypadku pozostałych powiatów, liczących powyżej 
czterech gmin, nagrody otrzymają trzy gminy - można było wy-
czytać w konkursowym regulaminie.

Rodzimi mieszkańcy odpowiedzieli na sączące się nieprzerwa-
nym strumieniem z telewizora apele i chętnie odsłonili swoje na-
gie ramiona. Finalnie okazało się, że ukłuciu poddało się 55 proc. 
miejscowej populacji. Na lekko ponad 10,7 tysięcy całkowitej liczby 
ludności zamieszkujących gminę, przynajmniej jedną dawką  za-
szczepiło się niecałe 6,1 tysiąca. Pełnemu wyszczepieniu poddało 
się z kolei 5,9 tysięcy. 

Najliczniejszą grupą wiekową była ta w przedziale 40-59 lat (2114 
osób). Na drugim miejscu dominują ludzie w wieku 20-39 lat (1459 
osób). Trzecie miejsce na podium przypadło wczesnym seniorom 
z grupy 60-69 lat (1139 osób). Nieco mniejsza była natomiast grupa 
emerytów w wieku powyżej 70+ (999 osób). Najmniej na zastrzyk 
skusiło się najmłodszych osób z przedziału 12-19 lat (364 osoby).

Co gmina zamierza zrobić z wygranym milionem? Jak informu-
ją urzędnicy, wójt Jerzy Żurek po konsultacji z radnymi przezna-
czy tę kwotę na konkretne zadanie. 

- Pomysł na ich zagospodarowanie już ma i wpisuje się on w ramy 
regulaminu konkursu - umiarkowanie zdradza plany włodarza 
Ewa Stefanowska-Lasoń, nowa specjalistka od informacji i  pro-
mocji w gminie.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

W  niedzielne popołudnie 14 listopada artyści z  Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Konopiskach zaprezentowali się w wyjątko-
wym koncercie. Uroczystość poświęcona była upamiętnieniu 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wydarzenie miało miejsce w  kościele parafialnym w  centrum 
gminy, gdzie wspólnie z  orkiestrą wystąpił chór Jasnogórskiej 
Szkoły Muzycznej z Częstochowy. Spotkanie rozpoczęto od od-
śpiewania hymnu państwowego, po którym orkiestra wykonała 
takie utwory jak między innymi „Pierwsza brygada”, „Rozkwitały 
pąki białych róż”, „Wojenko, wojenko” czy „Przybyli ułani”. Tema-
tyczna oprawa koncertu, w której dominowało nastrojowe oświe-
tlenie i biało-czerwone kwiaty dodawały całości niepowtarzalne-
go charakteru.

- Blisko godzinny koncert zakończyła „Rota”. Na bis artyści wyko-
nali znany utwór „Róża czerwona, biało kwitnie bez” - relacjonuje 
odpowiedzialna za promocję gminy Ewa Stefanowska-Lasoń.

Monika Wójcik

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH. TO 
Z OKAZJI 103. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Jak informuje urząd gminy, jedna z  prowadzonych inwestycji 
właśnie się  zakończyła, a  sfinalizowanie dwóch innych plano-
wane jest w przyszłym roku.

Zakończono i  odebrano częściową modernizację budynku OSP 
w  Jamkach. Prace objęły wymianę kotła węglowego na kocioł 
opalany pelletem wraz z naczyniem na ciepłą wodę opałową, wy-
mianę grzejników oraz stolarki okiennej z dwu- na trzyszybową. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

CO SŁYCHAĆ W GMINNYCH INWESTYCJACH?

PRZEDSZKOLE W HUTKACH DOSTAŁO OD MINISTERSTWA 
PIENIĄDZE NA ZAKUP KSIĄŻEK

Sporo natomiast wciąż się dzieje w związku z budową budynku 
socjalnego w Konopiskach. Wewnątrz obiektu przy ulicy Przemy-
słowej trwają prace wykończeniowe. Jak podkreślają urzędnicy, 
roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem, a termin od-
danie inwestycji niezmiennie planowany jest na pierwszy kwartał 
przyszłego roku.

W 2022 roku zostaną także zakończone wszelkie roboty drogowe 
związane z budową chodnika w Jamkach. Zakres przewidzianych 
na ten rok prac praktycznie dobiega końca.

Przedszkolaki z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikoła-
ja Kopernika w  Hutkach mogą spodziewać się w  najbliższym 
czasie, iż zbiory biblioteczne w  tej placówce wkrótce zostaną 
poszerzone o nowe pozycje książkowe. Tamtejsze przedszkole 
objęte zostało wsparciem finansowym w  ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Kwota wspomnianego wsparcia sięga 2,5 tys. zł. Jak informują 
urzędnicy z  referatu oświaty i  sportu urzędu gminy, wysokość 
przyznanych środków uzależniona była od liczby dzieci i uczniów 
w placówce. W przypadku przedszkoli może wynosić ona od 1,5 
tys. zł do 3 tys. zł. 

Zasady te określają zapisy Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa. To wieloletni projekt  Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego realizowany we współpracy z  Ministerstwem 
Edukacji i  Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz 
Narodowym Centrum Kultury.

Jego celem jest rozwój czytelnictwa w Polsce oraz tworzenie mu 
sprzyjających warunków rozwoju poprzez kształtowanie i  pro-
mowanie postaw pro czytelniczych, a także wzmacnianie roli bi-
bliotek publicznych, pedagogicznych i  szkolnych jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do 
kultury oraz wiedzy. 

- W ramach udzielonego wsparcia przedszkole w Hutkach podej-
mie liczne działania promujące czytelnictwo wśród przedszkola-
ków i w środowisku lokalnym, a także wzbogaci księgozbiór dla 
najmłodszych czytelników. Wszystkie zrealizowane projekty oraz 
przedsięwzięcia przyczynią się do popularyzacji czytelnictwa 
i zachęcą do korzystania z zasobów biblioteki - deklarują gminni 
urzędnicy.

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.



W LELOWIE14

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie we współpracy z Fundacją 
Nakielska oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstocho-
wie organizują IX Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Radość 
Kolędowania”.

Konkurs ma na celu promowanie młodych talentów w obszarach 
muzycznych oraz rozbudzanie młodzieżowej aktywności w  tym 
zakresie. W tym przedsięwzięciu chodzi również o kultywowanie 
tradycji świątecznych, upowszechnianie rodzimych kolęd i  pa-
storałek, a także podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji ich 
śpiewania. Kto może zgłosić swój akces?

- Mogą brać w nim udział uczniowie, młodzież i osoby dorosłe 
z terenu gminy Lelów. Soliści i zespoły muzyczne, zarówno wo-
kalne, wokalno-instrumentalne, jak i  instrumentalne zgłaszają 
się w kategoriach obejmujących przedszkole, szkoły podstawowe 
klas I-III, klasy IV-VI, klasy VII- VIII, jak i  również szkoły śred-
nie. Liczymy też na osoby dorosłe i  seniorów oraz rodziny. Co 
istotne, tegoroczny konkurs odbywa się bez kategorii duet - in-
formują gminni urzędnicy. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz udzielenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez każdego z uczestników. 
Wspomniane dokumenty należy dostarczyć do siedziby Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lelowie, najpóźniej do 1 grudnia. 

- Uczestnicy wybierają wyłącznie kolędy lub pastorałki i wykonują 
po jednym utworze trwającym maksymalnie pięć minut. Tym sa-
mym prosimy o przemyślane decyzje w kwestii doboru repertu-
aru. Tytuł utworu podany na karcie zgłoszenia jest zobowiązujący 
i nie ma możliwości jego zmiany. Piosenki świąteczne w tej edycji 
nie będą brane pod uwagę podczas oceny - dodają organizatorzy.

Wykonawców oceniać będzie komisja, która dokona oceny 
wszystkich prezentacji według takich kryteriów, jak ogólny wy-
raz artystyczny, oryginalność formy, dobór elementów w postaci 
strojów, rekwizytów czy scenografii, a  także dobór repertuaru 
oraz czystość i  poprawność wykonania utworu. Jak podkreślają 
inicjatorzy konkursu, regulamin dopuszcza akompaniament lub 
podkład muzyczny bez wokalu. Co równie ważne, to wszystkie 
prezentowane utwory muzyczne muszą być wykonywane wy-
łącznie w języku polskim. Całe wydarzenia odbędzie się 7 grudnia 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie. Początek zaplanowano 
na godz. 14.

- W przypadku powrotu obostrzeń przesłuchania odbędą się on-
line - zastrzegają organizatorzy konkursu deklarując jednocze-
śnie, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Monika Wójcik

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU 
KOLĘD I PASTORAŁEK. UDZIAŁ 
MOŻE WZIĄĆ KAŻDY KTO JEST 
MIESZKAŃCEM GMINY

ZJAZD OSP STAŁ SIĘ OKAZJĄ DO ROZMÓW Z POSŁAMI 
NA TEMAT WSPARCIA DLA GMINNYCH JEDNOSTEK

11 listopada w Lelowie mieszkańcy w towarzystwie między in-
nymi lokalnych władz, samorządowców i  harcerzy świętowali 
103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Gminne obchody Święta Niepodległości tradycyjnie swój 
początek miały na placu przed budynkiem Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Lelowie. Chwile po rozpoczęciu uro-
czystości przedstawiciele Lelowskiego Towarzystwa Histo-
ryczno-Kulturalnego złożyli kwiaty pod pomnikiem Walentego 
Zwierkowskiego. 

- Następnie uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych gmin-
nych jednostek ochotniczych straży pożarnych przemaszerowali 

Pod koniec listopada miał miejsce XII Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Lelowie. Spotkanie miało za zadanie wyłonić 
nowe zarząd i komisję rewizyjną.

Do druhów, którzy obradowali w  siedzibie lelowskiego GOK-u, 
zajrzeli między innymi z wizytą parlamentarzyści, władze gminy, 
a także zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Czę-
stochowie oraz przedstawiciele jednostek z Koniecpola. 

Po tym, jak wójt Krzysztof Molenda oficjalnie powitał przybyłych 
gości, do sali obrad wprowadzony został sztandar, a  następnie 
odegrano hymn Związku. Tradycyjnie minutą ciszy uczczono 
zmarłych strażaków.

Obecni na sali politycy obiecywali pomoc przy rozbudowie i mo-
dernizacji remizy OSP Lelów II Zbyczyce czy wymianę wysłużo-
nego pożarniczego stara należącego do jednostki w  Staromie-
ściu. Poruszono także temat dodatku do emerytur dla strażaków 
ochotników, który jest zapisany w obecnie procedowanej przez 
parlament ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów

na plac kościelny w Lelowie, gdzie harcerze zaciągnęli honorowe 
warty, a przedstawiciele władz gminy oraz dyrektorzy gminnych 
jednostek organizacyjnych złożyli wiązanki kwiatów w miejscach 
pamięci - informują miejscowi urzędnicy. 

Zwyczajowo nie zabrakło nabożeństwa w  intencji ojczyzny oraz 
wspólnie odśpiewanego przez zgromadzonych hymnu państwo-
wego.

- Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w  ten 
uroczysty sposób uczcili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dziękujemy jednostkom OSP z  pocztami sztan-
darowymi, orkiestrze, harcerzom, nauczycielom i uczniom oraz 
mieszkańcom naszej gminy - dodają pracownicy urzędu gminy.

- Korzystając z  okazji, wójt podziękował parlamentarzystom za 
pomoc w pozyskaniu dwóch nowych samochodów pożarniczych 
dla jednostek OSP Lelów II Zbyczyce oraz OSP Nakło - informuje 
urząd gminy.
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Do Urzędu Gminy Miedźno trafiły kolejne pieniądze. Chodzi 
o kwotę sięgającą prawie 670 tys. zł. Wsparcie pomoże sfinanso-
wać realizowaną obecnie modernizację dróg w Ostrowach nad 
Okszą. Tym samym w ciągu ostatniego miesiąca z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg samorząd otrzymał na gminne szlaki 
prawie 5,4 mln zł.

W ubiegłym roku urząd kierowany przez wójta Piotra Derejczy-
ka złożył w  konkursie na środki dedykowane wsparciu rozwoju 
infrastruktury drogowej dwa nowe wnioski. Pierwszy na inwesty-
cję w Ostrowach nad Okszą, gdzie w grę wchodziła modernizacja 
czterech ulic – Brzozowej, Leśnej, Cichej oraz Bór. Kolejny prze-
widywał nakłady w Borowej i przebudowę aż siedmiu gminnych 
szlaków – ulicy Głównej, ks. Morawca, Wesołej, Nadrzecznej, So-
snowej, Dębowej i Brzozowej.

– Po rozstrzygnięciu konkursu, w  kwietniu br., okazało się, że 
wnioski naszej gminy znalazły się na bardzo wysokich miejscach, 
piątym i siódmym, listy rezerwowej wniosków rekomendowanych 
do dofinansowania. Po powstaniu oszczędności przetargowych 
i pojawieniu się wolnych środków w naborze zostały tym samym 
przeniesione na listę podstawową dotowanych zadań drogowych 
w województwie śląskim – informuje Daria Piątek, rzecznik pra-
sowy miejscowego urzędu gminy.

Pierwszy z projektów był stosunkowo niewielki. Zakładał nakłady 
na poziomie około 2,5 mln zł. Drugie zadanie to założony wydatek 
rzędu 9,5 mln zł. Łącznie starano się więc o około 6 mln zł na te 
dwie inwestycje. Informacja o tym, że zadanie w Borowej będzie 
dotowane dotarła do Miedźna już w połowie października. Wte-
dy przyznano 4,5 mln zł. Z początkiem listopada dofinansowanie 
podniesiono do pełnej wnioskowanej sumy, czyli ponad 4,7 mln zł. 

– 5 listopada dotarła do nas kolejna świetna informacja o przy-
znaniu dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Tym razem na zadanie drogowe w Ostrowach nad Okszą. Wynie-
sie ono połowę wszystkich faktycznie poniesionych kosztów. Po 
przetargu okazało bowiem, że zamkną się one w kwocie niewiele 
przekraczającej 1,3 mln zł. Dofinansowanie wyniesie więc około 
670 tys. zł. Prace przy tym zadaniu są już mocno zaawansowane 
– precyzuje Piątek. 

W  minionych trzech latach gmina pozyskała z  tego rządowego 
funduszu łącznie prawie 13,5 mln zł. Ponad 8 mln zł to dofinan-
sowanie na sześć dróg w Miedźnie – ulice gen. Filipowicza, Łą-
kową, 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, a w przygotowaniu są kolejne projekty, choćby przebudo-
wa prawie sześć i pół kilometra dróg w Kołaczkowicach Dużych 
i Kołaczkowicach Małych. Jak zapowiedział już w maju wójt Piotr 
Derejczyk, na to zadanie samorząd także będzie się ubiegał o pie-
niądze z RFRD.

Piotr Biernacki, fot. Pxhere

PONAD PIĘĆ MILIONÓW
ZŁOTYCH DLA GMINY 
Z RZĄDOWEGO FUNDU-
SZU ROZWOJU DRÓG

JEDNA TRZECIA BUDŻETU GMINY PÓJDZIE NA INWESTYCJE

Miedźno w  2022 roku stawia na poprawę infrastruktury dro-
gowej i  modernizację gminnych obiektów. Wydatki na takie 
inwestycje będą dominować w  przyszłorocznym budżecie sa-
morządu. Początku prac rewitalizacyjnych doczeka się również 
Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą.

Wójt Piotr Derejczyk przedstawił radnym założenia do przyszło-
rocznego budżetu. 41,7 mln zł dochodów i 47,8 mln zł wydatków 
to główne pozycje w zaproponowanym projekcie. Na inwestycje 
ma iść z kolei 15,8 mln zł. Sporo, bo ponad 33 proc. wszystkich 
wydatków samorządu.

Planowany deficyt budżetu gminy sięgnie kwoty 6 mln zł. Ma 
być pokryty przychodami z  zaciągniętych kredytów i  pożyczek 
w kwocie 4,4 mln zł oraz 1,6 mln zł z wolnych środków, którymi to 
pieniędzmi dysponuje gmina.

To w  tej chwili najmniej zadłużony samorząd w  powiecie kło-
buckim. Po trzecim kwartale tego roku jego długoterminowe 
zobowiązania wynosiły niewiele ponad 4,7 mln zł. Przeliczając na 
jednego mieszkańca, wychodzi około 663 zł. Niewiele, patrząc 
na wskaźniki innych gmin. Strachu z kolejnego kredytu więc być 
nie powinno. Tym bardziej że zadań inwestycyjnych jest sporo, 
a  łączne wydatki w  majątek gminny mają wynieść w  przyszłym 
roku prawie 16 mln zł. Co w  tej strukturze będzie dominować? 
Przede wszystkim pozyskane środki zewnętrzne. Z funduszy unij-
nych i krajowych ma wpłynąć na konto urzędu aż 9,7 mln zł.

– Przyszłoroczny budżet jest bardzo bezpieczny. Trzymamy w ry-
zach ogólny poziom zadłużenia gminy, nie rezygnując przy tym 
z dużych zadań inwestycyjnych. To efekt pozyskania wielomilio-
nowych środków zewnętrznych w tym roku i w latach wcześniej-
szych — mówi wójt Piotr Derejczyk. – Priorytetem będą dalsze 
rozbudowy infrastruktury drogowej oraz działania w  zakresie 
budowy, modernizacji i  wzmocnienia infrastruktury społecznej 
i rekreacyjno-turystycznej – dodaje.

Jak podkreśla, przyszły rok to przede wszystkim kontynuacja już 
rozpoczętych inwestycji, jak dokończenie przebudowy i  termo-
modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Mokrej, roz-
budowy dróg gminnych w  Miedźnie – ulic Dębowej, Sosnowej, 
Ogrodowej i  Polnej czy gruntownej modernizacji budynku byłej 
szkoły w Izbiskach, gdzie ma powstać reprezentacyjny obiekt na 
potrzeby sołectwa.

Piotr Biernacki

Ale i nowych inwestycji będzie kilka. Dzięki 4,7 mln zł dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych rozpocznie się remont 
aż siedmiu szlaków w Borowej. Chodzi o ulice Główną, ks. Mo-
rawca, Wesołą, Nadrzeczną, Sosnową, Dębową oraz Brzozową. To 
zadanie wieloletnie, na które urząd przewiduje wydać jeszcze do-
datkowe około 5 mln zł z własnych zasobów. Nie od razu, bo jego 
ukończenie ma przypaść na rok 2026. Kolejne odcinki mają być 
modernizowane także w Ostrowach nad Okszą, przede wszyst-
kim ulice Ogrodowa i Łąkowa.

Ruszy także rozbudowa i  termomodernizacja budynków remiz 
strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz z wymianą 
źródeł ciepła. I na te projekty urząd kierowany przez wójta De-
rejczyka zdobył kasę. Prawie 4,8 mln zł, z czego 750 tys. zł z Unii, 
a nieco ponad 4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

Ważnym przedsięwzięciem będzie także odnowienie Pomnika 
Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z  rewitalizacją przylegające-
go do niego terenu. Wiele osób, nie tylko w gminie, czekało od 
dawna na prace renowacyjne przy tym chyba jednym z najważ-
niejszych pomników historii regionu częstochowskiego. Prace 
zaplanowano wstępnie na dwa lata. W przyszłym roku samorząd 
Miedźna chce na nie przeznaczyć 500 tys. zł.

Poza tymi pozycjami zrealizowanych zostanie również ponad 
trzydzieści zadań wybranych przez mieszkańców w ramach przy-
szłorocznego funduszu sołeckiego. Wydatkowane zostanie na nie 
ponad 353 tys. zł. Z tych pieniędzy pojawią się nowe place zabaw, 
wiaty przystankowe czy zakupione zostaną działki w sołectwach 
pod przyszłą przestrzeń rekreacyjną. Skorzystają również liczne 
organizacje – kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i strażacy. 
Druhowie z Mokrej planują zakupić chociażby nowy wóz bojowy.

– Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki bieżące związa-
ne z funkcjonowaniem oświaty. Wynoszą one ponad 12,7 mln zł. 
Część oświatowa subwencji ogólnej, jaką gmina Miedźno otrzy-
ma w 2022 roku, będzie wynosić 6,8 mln zł. Różnicę w wysokości 
5,8 mln zł musieliśmy zagwarantować z innych źródeł dochodów 
naszego samorządu – komentuje włodarz. – W budżecie zabez-
pieczyliśmy także wydatki na lokalny transport zbiorowy. Zakła-
damy, że wyniosą one około 510 tys. zł. Znaczna część tej kwo-
ty pokryta zostanie dotacją sięgającą 353 tys. zł z  tytułu dopłat 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – zaznacza wójt 
Piotr Derejczyk.

Do 22 listopada trwały w Miedźnie konsultacje w sprawie połą-
czenia czterech miejscowości. Opinia mieszkańców była jedno-
znaczna. 60 proc. tych, którzy prawidłowo oddali swoje głosy, 
opowiedziało się, aby wsie Kołaczkowice, Wapiennik, Izbiska 
i Miedźno stały się jednym organizmem administracyjnym.

Jak poinformował miejscowy urząd gminy, w konsultacjach wzię-
ło udział niemal 30 proc. uprawnionych do tego wyborców. Do-
kładnie z urny wyborczej wyciągnięto 958 kopert. Jednakże spo-
ro z nich nie mogło być brane pod uwagę, bowiem nie spełniały 
wszystkich wymogów formalnych konsultacji. Co było wynikiem 
takiej sytuacji?

Wyjaśniał to Dariusz Nowak, przewodniczący gremium powo-
łanego do przeprowadzenia plebiscytu, który podkreślił, że nie-
którzy z mieszkańców wrzucili do urny same ankiety z głosami, 
podczas gdy potrzebne było łącznie jeszcze oświadczenie o oso-
bistym oddaniu głosu, potwierdzające jednocześnie czynne pra-
wo wyborcze. Inni z kolei postąpili na odwrót. Wrzucali koperty 
jedynie z oświadczeniami, bez załączonej ankiety konsultacyjnej.

Ostatecznie komisja ustaliła, że w prawidłowy sposób zagłosowa-
ło 721 osób. 428 z nich poparło koncepcję połączenia, a przeciw-
nych takiemu rozwiązaniu było 293 głosujących. Jak wyniki kon-
sultacji komentuje wójt Piotr Derejczyk?

– Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w  tak 
niezwykle ważnych dla naszego samorządu konsultacjach spo-
łecznych. Duża, prawie 30 proc. frekwencja, świadczy o tym, że 
mieszkańcy mocno angażują się w lokalne sprawy. To niewątpliwy 
sukces tego przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i obywatel-
skim – podkreśla włodarz. – W samym głosowaniu przeważają-
ca większość opowiedziała się za połączeniem. To zapoczątkuje 

Piotr Biernacki

MIESZKAŃCY ZA POŁĄCZENIEM MIEJSCOWOŚCI.
TERAZ DECYZJA PO STRONIE MINISTERSTWA

proces, którego pozytywna finalizacja da mieszkańcom natych-
miastowe korzyści w postaci uporządkowania chaosu adresowe-
go, który obecnie występuje na naszym terenie. W dłuższej zaś 
perspektywie może przyczynić się do zdynamizowania rozwoju 
całej gminy – dodaje.

To właśnie wspomniany chaos adresowy był impulsem do podję-
cia działań przez lokalne władze. Do urzędu wpływało wiele próśb 
o uporządkowanie tej kwestii. Znaczny rozwój zabudowy spowo-
dował, że ustalone jeszcze w  latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku granice ewidencyjne nie przystawały do zachodzącego 
procesu urbanizacji. Niejednokrotnie sąsiadujące ze sobą nieru-
chomości posiadają adresy administracyjnie przydzielone do róż-
nych miejscowości.

– Osoby z zewnątrz niejednokrotnie mają problem z ustaleniem, 
gdzie jest jaka miejscowość. Dla przykładu, przy jednej ulicy są 
domy na działkach w  Miedźnie, za chwilę jest Wapiennik, a  po 
drugiej stronie już Kołaczkowice. Tworzy się coraz większy bała-
gan, a problemy będą narastać, gdyż miejscowości szybko się roz-
budowują — zaznacza wójt Derejczyk. – Cały obszar Miedźno-Ko-
łaczkowice-Wapiennik-Izbiska to obecnie jeden zwarty obszar 
aglomeracyjny. Na terenie „nowo powstałej” miejscowości nadal 
funkcjonować będą dotychczasowe sołectwa i podział na obręby 
geodezyjne. Możliwe będzie za to wprowadzenie jednolitego sys-
temu nazewnictwa ulic i numeracji gospodarstw – dodaje.

W efekcie procesu połączenia ma powstać jedna miejscowość – 
Miedźno – licząca w sumie około 3700 mieszkańców. Aby to się 
ziściło, decyzję musi jeszcze wydać Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, do którego rada gminy musi wystąpić z od-
powiednim wnioskiem za pośrednictwem wojewody śląskiego. 
Zakończone właśnie konsultacje społeczne były jednym z  nie-
zbędnych warunków, aby gmina dopełniła wymogów prawnych 
w tej sprawie.
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Tutejszy samorząd znalazł się  na opublikowanej przez resort 
finansów liście z  dedykowanymi kwotami dofinansowania dla 
gmin na zadania wodociągowe i kanalizacyjne.

Dodatkowe pieniądze, które trafią do gminy, to efekt podziału 
środków, który nastąpił automatycznie na podstawie algorytmu 
i w oparciu o dane, jakie na ostatni dzień października posiadał 
Główny Urząd Statystyczny. 

Algorytm uwzględniał między innymi czy udział liczby mieszkań-
ców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej 
liczbie jej mieszkańców jest mniejszy niż 60 proc., a także określał 
poziom zamożności poszczególnych samorządów.

W przypadku zarządzanej przez wójta Tomasza Gęsiarza jednost-
ki samorządu terytorialnego chodzi o blisko 2,54 mln zł. Środki 
te lokalne władze będą mogły przeznaczyć jedynie na inwestycje 
kanalizacyjne. Co istotne muszą się one zakończone najpóźniej 
w 2024 roku.

Monika Wójcik, fot. Fotolia

PONAD DWA I PÓŁ MILIONA 
ZŁOTYCH TRAFI DO GMINY 
NA INWESTYCJE WODNO-
-KANALIZACYJNE

RUSZYŁY PRACE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ 
SZKOŁY W KRASICACH

ŚWIĘTOWALI 103. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Pochodzący z  lat 50-tych ubiegłego wieku budynek wymaga 
kompleksowego docieplenia.

Szkoła Podstawowa w  Krasicach mieści się parterowej budowli 
wyposażonej w  częściowe podpiwniczenie i  nieużytkowe pod-
dasze. Bryła budynku została wykonana w tradycyjnej, murowa-
nej technologii. Charakteryzuję ją wielospadowy, wysoki dach 
o drewnianej konstrukcji, pokryty trapezową blachą. 

- Ze względu na zły stan techniczny dachu, który od kilku lat 
stawał się coraz większym problemem, konieczne stało się jego 
przebudowanie - informuje urząd gminy.

Wykonano nową konstrukcję i pokryto ją powlekaną blachą tra-
pezową. Zwiększony został również kąt nachylenia dachu, gdyż 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Olbrzymia flaga w  narodowe barwy i  piękny koncert pieśni 
patriotycznych to dwa główne symbole obchodów w Mstowie 
103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W te-
goroczne uroczystości zaangażowały się setki mieszkańców, 
nie tylko z  samej gminy, ale również okolicznych samorzą-
dów. Celebrę połączono bowiem z powiatową mszą św. dzięk-
czynną za ojczyznę.

Całe wydarzenie rozpoczęło się na mstowskim rynku. Tam od-
był się apel, zorganizowany i  przygotowany przez harcerzy 
oraz zuchy z  III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała”. 
Wciągnięto flagę na maszt i  odśpiewano Mazurka Dąbrowskie-
go. Wszystko przy akompaniamencie orkiestry dętej z sąsiednich 
Rędzin.

- Ceremonię jak zawsze prowadził pomysłodawca imprezy, ko-
mendant szczepu phm. Tomasz Derda. Przedstawiciele samorzą-
du gminy wraz z ks. proboszczem Dawidem Koverem CRL złożyli 
u stóp masztu z powiewającą biało-czerwoną flagą zapalone zni-
cze, jako symboliczny hołd dla wszystkich, którzy walczyli o nie-
podległą Polskę – informują mstowscy urzędnicy.

Zwieńczeniem tej części obchodów był przemarsz uczestników, 
wśród których nie brakowało przedstawicieli władz samorządo-
wych i powiatowych, licznych pocztów sztandarowych z gmin-
nych i powiatowych OSP do kościoła parafialnego, gdzie odpra-
wiono nabożeństwo dziękczynne za ojczyznę. Przewodniczył mu 
ks. gen. Stanisław Rospondek. Podczas samej drogi do świątyni 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

zdarzało się, iż obsługujący kotłownię komin w czasie opadów at-
mosferycznych zalewany był wodą.

Wiele do życzenia pozostawiała też cieplna izolacyjność przegród 
samego budynku, przez co wymykał się on wymaganiom obecnie 
obowiązujących norm. Stąd decyzja władz gminy o  przeprowa-
dzeniu kompleksowej termomodernizacji, która głównie obejmie 
docieplenie ścian i przebudowę dachu nad salą przedszkolną czy 
remont kominów oraz ław kominiarskich.

- W  toku prac zmodernizowana zostanie również instalacja 
centralnego ogrzewania oraz kotłownia. Wykonawca położy 
nowe parapety, dokona obróbek blacharskich, systemu ryn-
nowego i  instalacji odgromowej. Przy okazji tej inwestycji od-
tworzona zostanie też nawierzchnia utwardzona przy budynku 
- dodają urzędnicy.

w oczy rzucała się niesiona dumnie przez dzieci olbrzymia flaga 
w narodowe barwy.

- Po zakończonej eucharystii odbył się piękny koncert pieśni pa-

triotycznych w wykonaniu mstowskiego chóru Cantemus Domi-
no, któremu przewodniczył Ireneusz Tyrasa, Orkiestry Dętej OSP 
Rędziny pod batutą dyrygenta Krzysztofa Gajowniczka oraz sa-
mych parafian – podkreślają przedstawiciele urzędu gminy.
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RADNI POCHYLILI SIĘ NAD PRZYSZŁOROCZNYMI STAWKAMI 
PODATKOWYMI

Podczas niedawnej sesji rady gminy lokalni samorządowcy za-
twierdzili wysokość ceny żyta, a także stawki podatku od nie-
ruchomości i środków transportowych, jakie obowiązywać będą 
w 2022 roku.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Decyzją radnych obniżona została średnia cena żyta, przyjęta do 
wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w  przyszłym roku. 
Kwota ustalona jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Z kwoty 61,48 zł spadła do 55 zł za jedną 
decytonę (dawniej kwintal - przyp. red.)

Bez zmian pozostały natomiast stawki podatkowe od środków 
transportowych, a  te związane z  podatkiem od nieruchomości 
zmieniły się o wskaźnik inflacji.

- Stawki podatkowe w gminie są dobrze zbilansowane, a zebrane 
podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicz-
nych - informują miejscowi urzędnicy. - Obserwując to, co się 
dzieje na rynku ogólnopolskim i światowym w postaci szalejących 
cen paliwa, energii elektrycznej czy materiałów budowlanych, to 
nasze lokalne podatki pozostają praktycznie bez zmian, na sto-
sunkowo niskim poziomie - dodają.

Jak podkreślają ponadto pracownicy urzędu gminy, tutejszy sa-
morząd ma jedne ze zdecydowanie najniższych stawek opłat 
za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków w regionie. 
To dzięki temu, że gmina ma własny zakład gospodarki komu-
nalnej, który samodzielnie prowadzi gospodarkę wodno-ście-
kową.

RE
KL

AM
A

WYDALI PIĘKNY ALBUM O WALORACH PRZYRODNICZYCH GMINY

Urząd kierowany przez wójta Tomasza Gęsiarza przygotował 
kolejną nie lada gratkę dla miłośników walorów gminy Mstów. 
W tym roku przygotowano album uwypuklający piękno przyro-
dy i krajobrazu nadwarciańskiego samorządu.

Album przyrodniczy „Krajobraz i  Przyroda w  Gminie Mstów” 
liczy aż sto dwanaście stron. Prezentuje między innymi zale-
ty rzeki Warty, Góry Szwejcera, Skały Miłości w  Mstowie czy 

Piotr Biernacki

Urząd gminy zakończył inwestycję, którą wskazali mieszkań-
cy do realizacji w  ubiegłym roku z  funduszu sołeckiego. Przy 
zbiorniku wodnym w Mokrzeszy powstał chodnik oraz utwar-
dzone miejsca parkingowe.

To niezwykle popularne miejsce spotkań dla lokalnej społeczno-
ści. Już wcześniej zadbano o miejsce do grillowania i altanę. Teraz, 
by można było dotrzeć do nich w komfortowych warunkach, uło-
żono chodnik okalający obrzeża stawu, a dla zmotoryzowanych 
zbudowano parking.

- Zakres prac obejmował między innymi wykonanie podbudowy, 
ułożenie kostki betonowej, obrzeży i krawężników. Utwardzone 
miejsce parkingowe znajduje się od strony zjazdu z  publicznej 
drogi powiatowej – podkreślają urzędnicy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

POPULARNE MIEJSCE REKREACJI POPULARNE MIEJSCE REKREACJI 
W MOKRZESZY GRUNTOWNIEW MOKRZESZY GRUNTOWNIE
ODNOWIONEODNOWIONE

Zbiornika Tasarki. Zainteresowani będą również mogli prze-
czytać w  nim o  Górze Stróżnica, kamieniołomie Latosówka, 
Przeprośnej Górce, Grodzisku Gąszczyk w Siedlcu, Górze Ście-
gna, Górze Wał w Mstowie czy Górze Trzech Jaskiń w Srocku. 
Prezentuje on ponadto Jar Małuski i  znane w  całym regionie 
sady owocowe.

- Założenie merytoryczne wydawnictwa zakładają prezenta-
cję pięknych terenów naszej gminy, jej walorów krajobrazowych 

i  przyrodniczych we wszystkich porach roku i  najciekawszych 
turystycznie miejsc. Dodatkowo przedstawiony jest, w  formie 
ciekawostki, krajobraz gminy na archiwalnych, czarno-białych 
lub w kolorze sepii zdjęciach sprzed lat – podkreślają miejscowi 
urzędnicy.

Każdy, kto chciałby sięgnąć do rej unikatowej książki, może to 
zrobić w Bibliotece Gminnej w Mstowie i  jej oddziałach filial-
nych. Co więcej, egzemplarze zapewniono również wszystkim 
szkolnym bibliotekom. Można je również zakupić. W tym przy-
padku należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Mstowie.
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GMINNE OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

MANEWRY W POCZESNEJ. WSZYSTKIE JEDNOSTKI 
POSTAWIONE W STAN PEŁNEJ GOTOWOŚCI

SPEKTAKL PATRIOTYCZNY 
WE WRZOSOWEJ

JAK CO ROKU POJECHALI NA KRESY, 
BY ZAWIEŹĆ RODAKOM DARY OD 
MIESZKAŃCÓW REGIONUPrzemarsz, nabożeństwo i kwiaty w miejscach pamięci. Jak co 

roku lokalna społeczność upamiętniła rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Tym razem już sto trzecią.

11 listopada przed siedzibą Gminnego Centrum Kultury, Informa-
cji i Rekreacji w Poczesnej zebrali się kombatanci, byli więźniowie 
polityczni, członkowie organizacji pozarządowych i  partii poli-
tycznych. Tradycyjnie nie zabrakło miejscowych władz, samorzą-
dowców różnych szczebli, urzędników czy przedstawicielek kół 
gospodyń wiejskich oraz druhów z  ochotniczych straży pożar-
nych z terenu gminy. 

To stamtąd, przy dźwiękach generowanych przez Młodzieżową Or-
kiestrę Dętą Gminy Poczesna, uczestnicy przeszli do kościoła św. 
Jana Chrzciciela, gdzie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Delega-
cje złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów w miejscach pamięci 
narodowej, zapalili znicze i tym samym oddali hołd poległym za wol-
ność. Po nabożeństwie za ojczyznę, które celebrował ks. prałat Jaro-

W  wyniku prowadzonego remontu na parterze budynku pod-
stawówki w  Poczesnej dochodzi do zaprószenia ognia. Jedna 
z osób doznaje obrażeń ciała oraz ulega podtruciu toksycznymi 
produktami spalania. Następnie w trakcie prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych dochodzi do rozszczelnienia instalacji 
gazowej w kotłowni.

Powyższy opis to na szczęście jedynie scenariusz zrealizowanych 
w ostatnią sobotę października manewrów, w jakich udział wzięły 
wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gmi-
ny.

- Celem manewrów było między innymi praktyczne sprawdzenie 
założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zda-
rzenia, przewidzianych sił i środków, a także zapoznanie ćwiczą-
cych z warunkami budowlanymi obiektów, warunkami ewakuacji, 
zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu - informuje druh 
Zbigniew Strugacz.

Jak podkreślają natomiast gminni urzędnicy, symulacja pozwoliła 
przyjrzeć się ponadto umiejętnościom pracowników szkoły w sy-
tuacji pojawienia się pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Ochotnicy z lokalnych jednostek mieli z kolei unikalną szansę na 
to, by przećwiczyć prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych 
w  strategicznej części miejscowości. Przy okazji zweryfikowali 
kwestie związane z koniecznością budowy zaopatrzenia wodnego 
w oparciu o wewnętrzną oraz gminną sieć hydrantów.

Całym przedsięwzięciem kierował druh Marian Kołodziej, ko-

Monika Wójcik, fot. GCKIiR w Poczesnej

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

sław Sroka, zebrani mieli okazję wysłuchać przemówienia włodarza.

- 11-ego listopada szczególnie myślimy o patriotyzmie. Tego-
roczne obchody skłaniają nas do refleksji i  zadumy. Na prze-
strzeni wieków, jako naród, potrafiliśmy się jednoczyć w  siłę 
oraz powstawać ze zgliszczy. Sto trzy lata temu spełniło się 
marzenie wielu pokoleń Polaków. Polska odzyskała niepodle-
głość, wróciliśmy na mapę świata. Marzenie, za które wielu 
naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę, stało się rzeczy-
wistością. Dziś w szczególny sposób pamiętamy o bohaterach 
tamtych dni, również tych bezimiennych - mówił między inny-
mi wójt Krzysztof Ujma.

Na zakończenie uroczystości zebrani mogli wysłuchać utworów 
w  wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Poczesna, 
solistów w osobach Marii Pietrzak, Kai Pietrzak i Jakuba Wójcika 
czy artystów z zespołów folklorystycznych „Wrzosowianie” oraz 
„Kwiatów Jesieni”. Ta ostatnia z  wymienionych grup dała rów-
nież koncert dzień wcześniej w  siedzibie GCKIiR-u. Panie przy 
akompaniamencie Grzegorza Leonarcika zaprezentowały szereg 
patriotycznych pieśni.

mendant gminny OSP. Z kolei manewry z ramienia częstochow-
skiej straży pożarnej nadzorował mł. bryg. Krzysztof Dzwonnik.

- Osoby, które sprawowały nadzór nad przebiegiem działań, 
zgodnie podkreślały, że druhowie z  poszczególnych jednostek 
wykazują wysoki poziom wyszkolenia - cieszy się wójt Krzysztof 
Ujma, który w  towarzystwie komendanta miejscowego komisa-
riatu policji oraz dyrektora szkoły w Poczesnej obserwował prze-
bieg manewrów.

19 listopada w remizie we Wrzosowej miał miejsce spektakl pa-
triotyczny w choreografii Justyny Wilk i Katarzyny Nowickiej 
i w wykonaniu artystów z rodzimego Zespołu Folklorystycznego 
„Wrzosowianie”. 

Uczestnikom spotkania zaprezentowano kujawiaka, poloneza czy 
krakowiaka. Mieli oni również okazję wysłuchać suitę tańców 
i przyśpiewek muzycznych z regionu krakowskiego. Koncert stał 
się także okazją do tego, by zebrani obejrzeli część niedawno za-
kupionych przez gminę strojów.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Trzy TIR-y z podarkami pojechały w drugiej połowie listopada 
do Polaków mieszkających na dawnych wschodnich ziemiach 
Rzeczypospolitej. To już kolejna edycja akcji, którą co roku pro-
wadzi Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie.

Od 17 do 20 listopada delegacja gminy przebywała w rejonie so-
lecznickim, w okręgu wileńskim na Litwie. To tam pojechał trans-
port kilkudziesięciu ton darów stanowiących wyraz ofiarności 
mieszkańców regionu częstochowskiego, którzy i tym razem ak-
tywnie włączyli się w zbiórkę zainicjowaną przed laty przez ks. 
Ryszarda Umańskiego, obecnie proboszcza parafii św. Wojciecha 
w Częstochowie.

- Z  każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które dzięki tej akcji 
otrzymują paczki. W tym roku było ich pięć tysięcy. Zostały prze-
kazane dary dla polskiej parafii w Nowej Wilejce, w gminie Mic-
kuny, w szkole w Pakienie, w gminie Rukojnie oraz w gminie Ja-
szuny - relacjonuje Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, która także wybrała 
się z transportem na wschód.

Jak relacjonuje, delegacja miała okazję uczestniczyć w nabożeń-
stwie w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, jak i również od-
wiedziła cmentarz na Rossie. Zwieńczeniem wizyty było z kolei 
spotkanie ze Zdzisławem Mażejko, starostą gminy Jaszuny. To 
z tym samorządem współpracuje od kilku lat Poczesna.  

- Około 80 proc mieszkańców Jaszun stanowią Polacy. Funkcjo-
nuje tam polska szkoła, ośrodek kultury oraz biblioteka, a miesz-
kańcy tych terenów mówią po polsku. Obecnie jest to jedna z naj-
prężniej działających gmin rejonu solecznickiego - podkreśla 
dyrektor Skorupa. - Podczas naszego pobytu tam ksiądz Umański 
zaznaczał, że w całej akcji nie chodzi tylko o obdarowanie naszych 
rodaków dobrami materialnymi na Boże Narodzenie. Najważniej-
szy jest element patriotyczny. Sam gest solidarności z Polakami 
tam mieszkającymi - dodaje.

Dary zawiezione w tym roku finalnie trafią do naszych rodaków 
mieszkających na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna
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Kolejny ranking potwierdza bardzo dobrą sytuację gminy Przy-
rów. Tym razem w  skali rodzimego województwa. Sklasyfiko-
wano ją na ósmym miejscu w  „Rankingu Gmin Województwa 
Śląskiego” w kategorii gmin do dwudziestu tysięcy mieszkań-
ców. To najlepszy wynik pośród samorządów subregionu pół-
nocnego.

Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorzą-
du Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym 
Urzędem Statystycznym w  Katowicach. Jego wyniki ogłoszono 
16 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskie-
go w  Katowicach, podczas uroczystości, w  której udział wzięło 
kilkudziesięciu włodarzy gmin i  miast z  obszaru województwa. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

- Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wy-
różniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne 
staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem 
lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – pod-
kreślają przedstawiciele fundacji.

„Ranking Gmin” Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego organizują już od jedenastu lat. Począt-
kowo inicjatywa obejmowała województwo małopolskie. W kolej-
nych latach zestawienia tworzono także w podkarpackim i lubel-
skim. W  tym roku podjęto decyzję o  przeprowadzeniu badania 

Przyrowski samorząd kontynuuje projekt budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w indywidualnych gospodarstwach 
mieszkańców. W przyszłym roku tamtejszy urząd chciałby wes-
przeć trzydzieści takich inwestycji.

Podobnie, jak w ubiegłym roku przedsięwzięcie ma być realizo-
wane z udziałem funduszy pozyskanych z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po-
zyskanie takiego dofinansowania jest zresztą jednym z warunków 
uruchomienia finansowej pomocy dla chętnych mieszkańców.

- Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenach, na których nie ma możliwości podłączenia do 
istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Dotyczy to ob-
szarów poza aglomeracją, w szczególności sołectw Kopaniny, Wola 
Mokrzeska, Bolesławów i Sieraków – informuje wójt Robert Nowak.

Włodarz chciałby, by w przyszłym roku na terenie gminy powsta-
ło trzydzieści kolejnych przydomowych instalacji. Wysokość dofi-
nansowania dla jednego gospodarstwa ustalono w wysokości nie 
więcej niż 9,9 tys. zł, czyli do 90 proc. tzw. kosztów kwalifikowa-
nych zrealizowanej inwestycji.

By móc skorzystać z zaproponowanych rozwiązań, zainteresowa-
ni mieszkańcy muszą przede wszystkim złożyć w urzędzie wnio-
sek o włączenie do programu wraz z oświadczeniem właściciela 
lub współwłaścicieli dotyczącym wyrażenia zgody na realizację 
inwestycji przez przyszłego beneficjenta. Niezbędne będzie także 
zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu, jak również bada-
niu poddane zostaną warunki terenowe i hydrologiczne. Doku-
menty te przyjmowane będą do 30 listopada.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Gmina Przyrów otrzyma niemal 12 mln zł z budżetu państwa. 
Ponad 10,7 mln zł wykorzystane zostanie na przebudowę 
oczyszczalni ścieków w Przyrowie, a kolejne 1,2 mln zł posłuży 
wsparciu inwestycji w zadania wodociągowe i kanalizacyjne.

25 października ogłoszono wyniki pierwszego naboru wniosków 
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Działanie będące 
jedną ze składowych tzw. „Polskiego Ładu” ma na celu zwiększe-
nie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowa-

Piotr Biernacki

GMINA PRZYRÓW W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE
NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW W WOJEWÓDZTWIE

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

9-LETNIA MIESZKANKA PRZYROWA 
WALCZY Z BIAŁACZKĄ. FUNDACJA
Z BLISKIMI APELUJĄ O WSPARCIE

PRAWIE DWANAŚCIE MILIONÓW DLA GMINY NA ZADANIA WODNO-KANALIZACYJNE

w całym kraju. Ocenie ekspertów poddawane są obiektywne i po-
wszechne dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny. 
W sumie brano pod uwagę aż szesnaście wskaźników.

W  ramach rankingu ocenie poddane zostały wszystkie gminy, 
miasta i miasta na prawach powiatu. Samorządy skategoryzowa-
no w trzech grupach – miasta na prawach powiatu, gminy powy-
żej dwudziestu tysięcy mieszkańców oraz te, które zamieszkuje 
do dwudziestu tysięcy osób.

Przy konstruowaniu rankingu, eksperci którzy analizują poszcze-
gólne wskaźniki, biorą pod uwagę przede wszystkim sytuację 
finansową samorządu, wydatkowanie funduszów z  Unii Euro-
pejskiej, wydatki na inwestycje, oświatę, kulturę czy ochronę śro-
dowiska. Liczą się też dane o stanie rozwoju sieci kanalizacji sa-
nitarnej czy procent pokrycia gminy planami zagospodarowania 
przestrzennego, a ponadto te przedstawiające liczbę podmiotów 
gospodarczych, współpracę gminy z organizacjami pozarządowy-
mi i nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin oraz rad-
nych. Nie bez znaczenia na ostateczny wynik miała wpływ także 
jakość kształcenia i osiągnięcia absolwentów, przyrost naturalny 
czy salda migracji.

- Te sukcesy to efekt naszej codziennej, systematycznej i odpowie-
dzialnej pracy w ostatnich dwudziestu latach. Za co bardzo dziękuję, 
szczególnie wszystkim naszym pracownikom i radnym, którzy nie-
jednokrotnie podejmowali trudne, ale jak widać trafne i dające dobre 
efekty decyzje. Dziękuję też wszystkim organizacjom społecznym 
i przedsiębiorcom z gminy Przyrów za działalność na rzecz naszej 
wspólnoty – komentuje i podkreśla wójt Robert Nowak.

- Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, 
które nie są zamieszkane.
Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiąz-
ki stron zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą 
a właścicielami nieruchomości. Taka umowa zostanie podpisana 
już po uzyskaniu przez nasz samorząd dofinansowania z WFOŚi-
GW w Katowicach – precyzuje wójt Nowak.

Wszelkie informacje na temat programu mieszkańcy mogą uzy-
skać również w referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospo-
darki gruntami, telefonicznie pod numerem 34 355 41 20 wew. 
40 lub wysyłając mail na adres: srodowisko@przyrow.pl. Wzory 
potrzebnych dokumentów można pobrać ze strony internetowej 
gminy Przyrów.

W sierpniu u Wiktorii Bekus wykryto ostrą białaczkę limfobla-
styczną. By móc opiekować się dzieckiem w  trakcie leczenia, 
jej mama zmuszona była zrezygnować z pracy. Rodzina nie jest 
w stanie udźwignąć kosztów związanych z terapią i dojazdami 
do szpitala. Liczy się każda, choćby najdrobniejsza wpłata.

Dziewczynka razem z mamą przebywa obecnie na oddziale onko-
logii i hematologii dziecięcej zabrzańskiego szpitala, gdzie pod-
dawana jest chemioterapii. Zarówno dla niej, jak i  jej rodziny to 
niezwykle trudny czas. Oprócz chemii w  plan leczenia dziecka 
wpisana jest antybiotykoterapia, przetaczanie czerwonych i bia-
łych krwinek, narkozy, biopsje szpiku czy punkcje lędźwiowe.

Kolejnym etapem będzie około półtoraroczne leczenie podtrzy-
mujące, które polega na doustnym podawaniu chemii w  domu. 
Wszystko po to, by zabezpieczyć zdrowie dziecka przed poten-
cjalnym nawrotem nowotworu. Na obecnym etapie większość 
kosztów pokrywa jeszcze szpital, ale niebawem cały finansowy 
ciężar leczenia Wiktorii spocznie na barkach rodziców.

- To między innymi koszty leków, wizyt w poradniach specjali-
stycznych mających ochronić dziecko przed powikłaniami po 
chemioterapii, ale i  rehabilitacja, regularne badania krwi czy 
kontrolne wizyty w przyszpitalnej poradni. Są to koszty znacznie 
przewyższające możliwości finansowe rodziny - informują przed-
stawiciele Fundacji Iskierka.

To właśnie za pośrednictwem tej organizacji pożytku publiczne-
go, która specjalizuje się w pomocy dzieciom z chorobami nowo-
tworowymi, można wpłacać pieniądze na rzecz małej mieszkanki 
Przyrowa. Jak podkreślają pracownicy fundacji, każda złotówka 
ma ogromne znaczenie.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio z poziomu strony inter-
netowej Fundacji Iskierka, którą można znaleźć wpisując nazwi-
sko dziewczynki na stronie fundacjaiskierka.pl, lub przelewem na 
jej konto: Fundacja Iskierka, nr 37 1050 0099 6781 1000 1000 1086. 
Warto pamiętać o  tym, że Wiktorii można również pomóc przy 
okazji wypełniania na początku przyszłego roku zeznania podat-
kowego. Chodzi o tzw. jeden procent. Wystarczy wówczas w od-
powiedniej rubryce wpisać KRS 0000248546 i  cel szczegółowy: 
„Wiktoria Bekus”.

Monika Wójcik, fot. Fundacja Iskierka

nie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorial-
nego. W  powiecie częstochowskim środki otrzymają wszystkie 
gminy, a wartość wsparcia na wybrane projekty ma przekroczyć 
130 mln zł.

Spora część z tej puli trafi właśnie do Przyrowa. Ze zgłoszonych 
przez wójta Roberta Nowaka wniosków do dofinansowania wy-
brano jeden – budowę i przebudowę lokalnej oczyszczalni ście-
ków. Wartość przyznanej promesy opiewa na ponad 10,7 mln zł.

Kolejne pieniądze popłyną z Ministerstwa Finansów. 5 listopada 
resort opublikował tabelę z  kwotami dofinansowania dla gmin 
w ramach tzw. uzupełnienia subwencji ogólnej, które dedykowa-
ne jest wyłącznie na wsparcie zadań z zakresu gospodarki wod-
no-kanalizacyjnej. I tutaj dla gminy zarezerwowano 300 tys. zł na 
zadania wodociągowe i  te z zakresu zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę, a kolejne 900 tys. zł na projekty rozbudowy sieci kana-
lizacji sanitarnej. Przyznane środki mogą być wykorzystane do 
końca 2024 roku.







„LEŚNA PRACOWNIA” W KULEJACH. NOWA 
SALA DYDAKTYCZNA OFICJALNIE OTWARTA

SZKOŁA W SKRZYDLOWIE Z NOWĄ PRACOWNIĄ 
DO NAUK PRZYRODNICZYCH

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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W  Szkole Podstawowej im. Orła Białego w  Kulejach otwarto 5 
listopada nową pracownię do nauk przyrodniczych. Powstanie 
przestrzeni dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach. Swój wkład wniósł 
również samorząd oraz rada rodziców.

W  ramach projektu stworzenia „Leśnej pracowni” gruntownie 
wyremontowano salę do nauk przyrodniczych, zaopatrzono ją 
w nowe meble i całe mnóstwo sprzętów dydaktycznych, w tym 
nowoczesny monitor interaktywny.

- Całość prezentuje się znakomicie i zachęca do nauki. W sali od-
bywać będą się lekcje geografii, biologii, przyrody, fizyki i chemii. 
Otwarcie uświetnili swoją obecnością wójt i liczni przedstawiciele 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie 
zyskała nową pracownię. To efekt zaangażowania dyrekcji szko-
ły, rady rodziców i wielu innych sympatyków placówki, dzięki 
których staraniom udało się zrobić projekt i pozyskać niezbęd-
ne na remont oraz doposażenie środki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uroczyste otwarcie „Zielonej Oazy” odbyło się w  połowie paź-
dziernika, w Dniu Edukacji Narodowej. To wtedy właśnie zapro-
szeni goście, wśród których nie zabrakło również wójta Piotra 
Juszczyka czy radnych z  gminy i  powiatu, mogli wziąć udział 
w  lekcji pokazowej. To podczas niej uczniowie mogli zaprezen-
tować całą gamę możliwości edukacyjnych nowej ekopracowni.

Motywem przewodnim koncepcji przestrzeni jest las i  jego oto-
czenie, aczkolwiek nie brakuje także odwołań do nauk o kosmosie. 
Świadczy o tym rozpościerające się nad głowami uczniów niebo 
czy mural Układu Słonecznego. Ponadto klasę, poza nowym wy-
posażeniem w postaci krzeseł czy stolików, doposażono w dużą 
ilość nowych pomocy naukowych – mikroskopów, map czy sprzę-
tu laboratoryjnego. Jest i farma mrówek pozwalająca dzieciom na 
bieżąco śledzić codzienne życie tych pożytecznych owadów.

W  tym roku dzięki dofinansowaniu z  WFOŚiGW w  Katowicach 
powstanie w województwie śląskim sześćdziesiąt jeden nowych 
zielonych pracowni. Od wielu już lat przedmiotem konkursu „Zie-
lona Pracownia” jest utworzenie projektu i  wykonanie szkolnej 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Wręczyca Wielka

Piotr Biernacki, fot. SP im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

CZTERY GMINY Z REGIONU 
W PIERWSZEJ SETCE RANKINGU 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Opatów, Konopiska, Miedźno oraz Kłobuck to samorządy, które 
znalazły się w pierwszej setce najbardziej aktywnych w kraju, we-
dług danych za trzeci kwartał tego roku, w opublikowanym wła-
śnie rankingu programu „Czyste Powietrze”.

Przygotowywane przez Polski Alarm Smogowy wraz z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zestawienie 
oparte jest o wskaźniki liczby wniosków złożonych w gminie i liczbę 
budynków jednorodzinnych. Obejmuje wszystkie jednostki samo-
rządowe w kraju.

Tworzone jest co kwartał na podstawie dostarczonych przez wo-
jewódzkie fundusze ochrony środowiska i  gospodarki wodnej da-
nych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powietrze” złożonych 
przez właścicieli budynków jednorodzinnych w  poszczególnych 
gminach. O pozycji samorządu w rankingu decyduje wskaźnik, któ-
rego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej 
gminy na każdy tysiąc budynków jednorodzinnych.

W najnowszym zestawieniu mocno dominują gminy z województwa 
śląskiego. Jest ich aż pięćdziesiąt dwie w pierwszej setce. Nie jest 
to wielkie zaskoczenie, gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już od dawna lideruje 
wśród swoich odpowiedników z pozostałych województw w liczbie 
przyjmowanych wniosków i kwotach udzielanych dotacji na zadania 
wskazane zakresem programu „Czyste Powietrze”.

Czy jest to wynik tego, że na terenie województwa śląskiego już za 
sześć tygodni wejdzie w życie zakaz użytkowania kotłów na pali-
wa stałe starszych niż dziesięć lat? W jakiejś części zapewne tak, 
aczkolwiek najważniejszą przesłanką jest rosnąca świadomość 
ekologiczna mieszkańców i zagrożeń, które niesie ze sobą smog 
i niska emisja.

Badania opinii publicznej, które niedawno przeprowadził PAS po-
kazują bowiem, że mieszkańcy Śląska w  przeważającej większości 
opowiadają się za odejściem od ogrzewania węglem swoich domów. 
Takie rozwiązanie poparło 65 proc. ankietowanych. Sporo jest jesz-
cze do zrobienia w tej dziedzinie, gdyż o antysmogowych przepisach 
nie słyszał niemal co trzeci mieszkaniec regionu.

Niemniej jednak najlepszy wynik w trzecim kwartale tego roku osią-
gnęli mieszkańcy gminy Godów.

- Mieszkańcy złożyli 262 wnioski do programu na łączną liczbę 
budynków jednorodzinnych wynoszącą 3721. Drugą pozycję zajęła 
gmina Czerwionka-Leszczyny, trzecią Jejkowice. Aż siedemnaście 
pierwszych miejsc zestawienia zajmują gminy z województwa ślą-
skiego. Tradycyjnie już, również w  tej (trzeciej) edycji, największą 
liczbę wniosków złożono w Rybniku, aż 726 – podsumowano.

Z subregionu północnego w pierwszej setce znalazły się trzy gminy 
powiatu kłobuckiego oraz jedna z częstochowskiego. Na 34. pozycji 
sklasyfikowano Opatów z 48 wnioskami, 61. są Konopiska (70 wnio-
sków), 69. miejsce przypadło dla Miedźna (47 wniosków), a  na 82. 
ulokowano Kłobuck (100 wniosków).

- Tak jak w poprzednim kwartale i tym razem liderem jest wojewódz-
two śląskie. W pierwszej setce rankingu znalazły się aż pięćdziesiąt 
dwie gminy z  tego województwa. Widać wyraźnie, że tam, gdzie 
samorząd lokalny aktywnie zachęca do wymiany starych urządzeń 
grzewczych i informuje o uchwale antysmogowej, tam zaintereso-
wanie mieszkańców „Czystym Powietrzem” jest wyraźnie większe – 
komentował Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Trzeba dodać, że taka aktywność samorządów w promocji i zachę-
caniu mieszkańców do wymiany kopciuchów i modernizacji źródeł 
ogrzewania także może być nagrodzona.

- Na gminy z najlepszymi wynikami pod względem liczby składanych 
wniosków o  dofinansowanie w  ramach programu „Czyste Powie-
trze” czekają dodatkowe, finansowe bonusy. Aktywność poszczegól-
nych gmin będziemy rozpatrywali w ujęciu rocznym (ranking obej-
mie okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku - przyp. 
red). Pula środków na ten cel sięgnie 16 mln zł – przypominał na kon-
ferencji prasowej Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Piotr Biernacki

samorządu gminy, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedsta-
wiciele rady rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej Kuleje, Koła 
Łowieckiego „Knieja” w Nowinach i wykonawców projektu – pod-
kreślają lokalni urzędnicy.

Zanim doszło do oficjalnego przecięcia wstęgi i zwiedzania eko-
pracowni, to uczniowie, nauczyciele i członkowie miejscowej OSP 
działający w Grupie Teatralnej w Kulejach wystawili na tę okazję 
przygotowany pod kierunkiem Bożeny Tomzińskiej spektakl „Za-
czarowany Las”. Później odbyła się już lekcja pokazowa.

- Uczniowie klasy ósmej i  siódmej zaprezentowali możliwości 
pozyskanych środków dydaktycznych w formie lekcji pokazowej. 
Zebrani goście mieli okazję znów poczuć się jak w szkole - bardzo 
nowoczesnej i będącej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą – 
dodają przedstawiciele urzędu gminy.

sali na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Poziom nadesłanych prac, a było ich łącznie sto trzydzieści trzy, 
okazał się tak bardzo wysoki, że zarząd Funduszu postanowił 
zwiększyć tegoroczną pulę środków z  pierwotnie przeznaczo-
nych na ten konkurs 2 mln zł do ponad 2,3 mln zł. Do tej pory na 
utworzenie prawie trzystu siedemdziesięciu zielonych pracowni 
wojewódzka instytucja przeznaczyła ponad 13,4 mln zł.
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Do końca listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje prace w konkur-
sie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwi-
dacji niskiej emisji – „Tak dla Czystego Powietrza”. Do wygrania 
są nagrody o łącznej wartości ponad 12 tys. zł. 

Nowością tegorocznej edycji konkursu jest możliwość udziału 
w nim nie tylko uczniów szkół podstawowych oraz świetlic śro-
dowiskowych z  terenu województwa śląskiego, ale także dzieci 
w wieku przedszkolnym. 

– Konkurs do tej pory był przeznaczony dla uczniów do 15 roku 
życia. Ale jako, że zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań do-
tyczących przedszkolaków, to w tym roku postanowiliśmy wyjść 
im naprzeciw i utworzyć kategorię, w której i ci najmłodsi będą 
mogli się wykazać umiejętnościami plastycznymi – wyjaśnia prze-
wodnicząca jury Aleksandra Kuszka, dyrektor biura WFOŚiGW 
w Katowicach.

W tym roku konkurs podzielony został łącznie na sześć kategorii 
wiekowych: A – dzieci w wieku przedszkolnym, B – 6-7 lat, C – 8-9 
lat, D – 10-11 lat, E – 12-13 lat oraz kategoria F – przeznaczona dla 
najstarszych dzieci w wieku 14-15 lat. 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

PRZYJACIELE PRZYRODY Z HUTEK. DZIECI 
POZNAŁY JAK TO JEST BYĆ LEŚNIKIEM
Przedszkolaki i  uczniowie pierwszych trzech klas z  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach po-
znali tajniki zawodu leśnika. O specyfice zawodu i pracy opo-
wiadali im Marcin Gibaszek oraz Krzysztof Wołczyk, leśnicy 
z Nadleśnictwa Herby.

Zaproszenie gości do placówki związane było z realizacją tema-
tów dotyczących lasu i jego mieszkańców w ramach innowacji pe-
dagogicznej „Przyjaciele przyrody”. Leśnicy opowiadali dzieciom 
na czym polega praca leśnika, przedstawili plansze i  naturalne 
okazy różnych gatunków drzew i krzewów leśnych, jak również 
zaprezentowali w praktyce pomiar drewna i  jego oznaczanie za 
pomocą specjalnego numeratora. 

Oprócz informacji na temat leśnej flory na spotkaniu nie za-
brakło także ciekawostek dotyczących mieszkańców lasu – 
lisa, borsuka, sarny, jelenia, dzika, zająca, dzięcioła czy sójki. 
Poruszono też tematykę bezpiecznego wypoczynku w  lesie, 
a przede wszystkim prawidłowego zachowania w zakresie za-
sad przeciwpożarowych.

- Treści przyrodnicze w  wychowaniu przedszkolnym i  edukacji 
wczesnoszkolnej mają ogromne znaczenie dla prawidłowego roz-
woju dzieci i uczniów. Ciekawie przekazane informacje dotyczą-
ce przyrody oraz jej ochrony na długo zostają w pamięci naszych 
najmłodszych, jednocześnie uczą ich odpowiedzialności za swoje 
postępowanie - podkreśla Iwona Maj, szkolny wychowawca. - 
Uczniowie mocno angażowali się w zajęcia, chętnie odpowiadali 
na stawiane im pytania oraz zadawali wiele dotyczących przyro-
dy i pracy w  lesie. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, 
a  przedstawione wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą 
dzieci – dodaje.

Piotr Biernacki, fot. ZSP im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

2020. Przewidziano nagrody o wartości od 200 do 700 zł, w zależ-
ności od kategorii. Łącznie Fundusz przeznaczył w tym roku na 
ten cel ponad 12 tys. zł. 

Zgodnie z  Regulaminem, prace muszą być dostarczone do 
WFOŚiGW w Katowicach do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 

(decyduje data wpływu Funduszu). Ogłoszenie wyników zaplano-
wano na grudzień.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło dwieście siedemnaście prac. 
Jury przyznało łącznie dwadzieścia pięć nagród i wyróżnień w pięciu 
kategoriach. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2019 roku.
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