
szkodowań dla druhów i ich rodzin. Dotyczy to zarówno sytuacji, 
w  których ochotnicy doznaliby uszczerbku na zdrowiu, stracili 
życie czy ponieśli szkody w mieniu w związku z udziałem w po-
dejmowanych działaniach.

Ustawodawca wzmocnił również ochronę prawną członków jed-
nostek i wprowadził legitymację strażaka ochotnika, która w za-
łożeniach ma umożliwiać korzystanie z szeregu zniżek. To jesz-
cze nie wszystko, gdyż szczególnie zasłużeni i wyróżniający się 
druhowie OSP będą mogli zostać uhonorowani nadawanym przez 
prezydenta RP Krzyżem św. Floriana. Z kolei strażacy OSP, w tym 
członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzoro-
wo wykonują swoje obowiązki, będą mogli otrzymać specjalne 
wyróżnienie nadawane przez resort spraw wewnętrznych i  ad-
ministracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla 
Społeczności Lokalnej”. Ustawa wprowadza również możliwość 
rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elek-
trycznej według najkorzystniejszej taryfy.

W połowie miesiąca tematem przyjętej przez posłów ustawy zajęli 
się senatorowie. Senat jednogłośnie przyjął z poprawkami proce-
dowany przez izbę niższą projekt ustawy.

PARLAMENT UCHWALIŁ USTAWĘ O OSP. PARLAMENT UCHWALIŁ USTAWĘ O OSP. 
DRUHOWIE MOGĄ LICZYĆ NA DODATKOWE DRUHOWIE MOGĄ LICZYĆ NA DODATKOWE 
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Monika Wójcik, fot. Pixabay

Przyjęte przez polityków prawo ma w  założeniach dopro-
wadzić do poprawy sytuacji ochotniczych straży pożarnych, 
wzmocnić ich rolę, a  także uhonorować wieloletnią oraz 
ofiarną służbę strażaków ochotników. To pierwszy w historii 
akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjono-
wanie tych jednostek. Nowe rozwiązania to także sposób na 
docenienie działalności druhów na rzecz lokalnych społecz-
ności.

Na początku grudnia nad projektem ustawy o ochotniczych stra-
żach pożarnych pochylili się posłowie, którzy w tej akurat materii 
byli wyjątkowo zgodni. 

Przedstawiony przez rząd projekt zakładał wprowadzenie świad-
czenia ratowniczego dla członków OSP, którzy - w  przypadku 
mężczyzn - przez co najmniej dwadzieścia pięć lat oraz dwudzie-
stu - w przypadku kobiet - brali czynny udział w działaniach lub 
akcjach ratowniczych. Wspomniane świadczenie ma być wypła-
cane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-
-Rentowy MSWiA po osiągnięciu odpowiednio sześćdziesiątego 
piątego i sześćdziesiątego roku życia. Co ważne, przy naliczaniu 
okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie 
ciągłości wysługi lat w  OSP. Ustawa reguluje także kwestie od-
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Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, 
wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech 

żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem.

Garnek, ul.Błonie 1A
739 246 246
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Członek zarządu powiatu kłobuckiego, który podejrzany jest 
o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu oraz ucieczkę przed 
policjantami, został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Ma-
ciejowi B. postawiono dwa zarzuty, a prokuratura postanowiła, iż 
sprawę samorządowca prowadzić będzie Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie. Polityk dochodzi do siebie na zwolnieniu lekar-
skim.

Zdarzenie miało miejsce na początku października w godzinach noc-
nych w Kłobucku. Wówczas to policjanci podjęli pościg za kierowcą 
osobowego peugeota, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 

- W wyniku pościgu nie udało się zatrzymać kierującego pojaz-
dem, natomiast po ustaleniu kto jest właścicielem samochodu 
oraz sprawdzeniu terenu przyległego do miejsca pozostawione-
go pojazdu, zatrzymano 47-letniego mieszkańca gminy Kłobuck, 
który przyznał, że wcześniej kierował pojazdem - informował 
w  październiku asp. Kamil Raczyński, funkcjonariusz pełniący 
obowiązki oficera prasowego kłobuckiej komendy.

W trakcie pierwszego badania stanu trzeźwości Macieja B. okaza-

ło się, że miał on w organizmie 1,05 promila alkoholu. Od samo-
rządowca pobrano krew do dalszych badań i wykonano oględziny 
jego samochodu.

- Opinia biegłego i  rachunek retrospektywny pozwoli określić 
zawartość alkoholu we krwi w  momencie zdarzenia. Przeciwko 
kierowcy prowadzone jest postępowanie w kierunku nie zatrzy-
mania się do policyjnej kontroli oraz kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości, które jest nadzorowane przez Prokuraturę Re-
jonową w Częstochowie - dodawał asp. Raczyński.

Początkowo Maciej B. nie został w ogóle przesłuchany, choć miej-
scowi policjanci przekonywali, iż wszystkie działania w tej spra-
wie realizowane są zgodnie z przyjętymi procedurami. Mimo tych 
zapewnień częstochowska prokuratura postanowiła wyłączyć 
Komendę Powiatową Policji w Kłobucku i przekazać sprawę Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.

- Decyzja została podjęta, aby wykluczyć zarzuty o  brak bez-
stronności - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Podejrzany został 
przesłuchany, ale nie przyznał się do winy. Postawiono mu dwa 

PARLAMENT UCHWALIŁ USTAWĘ O OSP. DRUHOWIE MOGĄ LICZYĆ NA DODATKOWE 
ŚWIADCZENIE EMERYTALNE

MACIEJ B. NIE PRZYZNAŁ SIĘ DO JAZDY PO PIJAKU 
I UCIECZKI PRZED POLICJĄ. SIEDZI NA L4

Ciąg dalszy ze strony 1

Monika Wójcik, fot. Freepik

zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu oraz ucieczki przed policyj-
nym pościgiem. W sprawie zostanie powołany biegły, który do-
kona tzw. analizy retrospektywnej, aby dokładnie ocenić stężenie 
alkoholu podczas zdarzenia - dodaje.

Od momentu zajścia Maciej B. przebywa na zwolnieniu lekarskim.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy zdrowia i pogody ducha.

Niech każda świąteczna chwila będzie
pięknym przeżyciem, a w Nowym 2022 Roku

niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Pilśniak

Starosta Kłobucki
Henryk Kiepura

Wprowadził także swoją, w  myśl której wspomniane wcześniej 
świadczenie - zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn - na-
leżałoby się po dwudziestu latach brania czynnego udziału w ak-
cjach ratowniczych, a  nie dwudziestu pięciu, jak w  kontekście 
męskiej części OSP chciał rząd. Za przyjęciem ustawy opowie-

dzieli się wszyscy obecni na sali senatorowie. Nikt nie był prze-
ciwny, ani nie wstrzymał się od głosu.

Przy okazji warto wspomnieć, że ustawa konsoliduje uregulowa-
nia dotyczące relacji między OSP, jednostkami samorządu tery-
torialnego a  administracją rządową. Przewiduje, iż raz na dwa 
lata gmina będzie zobowiązana do podjęcia uchwały o wysoko-
ści ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Nowe przepisy 
wprowadzają obligatoryjny obowiązek zawierania przez gminę 
z OSP umów dotyczących zadań wykonywanych przez ochotni-
cze straże pożarne. Ponadto zrównuje w  kontekście świadczeń 
status strażaków należących do OSP i strażaków przynależnych 
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Ustawa wróci teraz do Sejmu w celu rozpatrzenia propozycji Senatu.



W POWIECIE4

RE
KL

AM
A

RE
KL

AM
A

JAK CO ROKU W KONOPISKACH PAMIĘTANO O GÓRNIKACH
Kluczowym punktem obchodzonego niezmiennie w gminie gór-
niczego święta było nabożeństwo w kościele p.w. Św. Walentego 
w  Konopiskach. Tradycyjnie złożono też kwiaty pod „wagoni-
kiem”.

W gminie Konopiska szczególnie pamięta się o 4 grudnia i związa-
nej z tą datą Barbórce. Wszystko to ze względu na bogate tradycje 
funkcjonowania na tym terenie w przeszłości kopalń rud żelaza. 

Mszę, która każdego roku stanowi nierozerwalny element cele-
browania w Konopiskach górniczego święta, odprawił ks. Euge-
niusz Krzyśko, proboszcz tutejszej parafii. W swej homilii dusz-
pasterz podkreślał, z  jak wielkim trudem i niebezpieczeństwem 
związana jest praca górników. Duchowny wspomniał również 
patronkę męczennicę - Św. Barbarę.

Po nabożeństwie delegacje udały się w okolice ośrodka zdrowia, 
gdzie przed tzw. „wagonikiem” - pomnikiem upamiętniający gór-
ników pracujących w  kopalniach rud żelaza w  rejonie, złożone 
zostały kwiaty i zapalono znicze. 

- Ze względu na obostrzenia sanitarne w bieżącym roku uroczy-
stości miały skromny, oficjalny przebieg - informuje urząd gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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PRAWNIK RADZI: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA NIE JEST KORZYSTNA 
DLA POSIADACZY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WE FRANKACH
W  poprzednim wydaniu pytaliśmy radcę prawnego Klaudię Ma-
jer, prowadzącą jedną z  częstochowskich kancelarii, jak wygląda 
sytuacja kredytobiorców spłacających kredyt we frankach szwaj-
carskich? Co mają zrobić frankowicze, by pozbyć się toksycznego 
kredytu? Po ilości e-maili i telefonów, jakie spłynęły do kancelarii 
można wnioskować, że temat cieszył się wyjątkowym zaintereso-
waniem. Dlatego wracamy z jego kontynuacją.

Pani mecenas, na czym polega różnica między nieważnością 
umowy, odfrankowieniem kredytu, a jego przewalutowaniem?

Nieważność umowy kredytowej to przyjęcie, że umowa nie wiąże 
od samego początku. Strony umowy muszą się wzajemnie rozli-
czyć. Kredytobiorca musi oddać kwotę, którą otrzymał od banku, 
z kolei bank musi oddać wszystkie wpłaty jakie otrzymał po wy-
płacie kredytu, a następnie wykreślić hipotekę z księgi wieczy-
stej. Odfrankowienie z kolei to uznanie, że przeliczenia po kursie 
banku stanowią klauzule niedozwolone, a po ich usunięciu umo-
wa może dalej obowiązywać. Spłacie podlega otrzymana kwota 
w złotówkach z oprocentowaniem określonym w umowie. O tym, 
które rozwiązanie wybrać decyduje kredytobiorca. Odfrankowie-
nie to nie przewalutowanie i dlatego błędem jest zamienne po-
sługiwanie się tymi pojęciami. Przewalutowanie występowałoby 
w kredycie walutowym, a kredyt powiązany z frankami był kredy-
tem złotowym – co potwierdzają sądy.

Czy do sądu mogą iść tylko konsumenci posiadający kredyty 
frankowe czy również firmy, które zaciągnęły zobowiązania 
w tej walucie?

Konsumentem jest osoba, która zaciągała kredyt na cele miesz-
kaniowe, na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Kon-
sument ma zdecydowanie większą ochronę niż podmiot, który 
wykorzystał taki kredyt na działalność firmy. Konsument może 
powoływać się na tzw. klauzule abuzywne, czyli dowolne prze-
liczenia po kursach ustalanych przez bank. Umowy powiązane 

Monika Wójcik, fot. Archiwum Klaudii Majer z frankami są przede wszystkich sprzeczne z bezwzględnie obo-
wiązującym prawem bankowym, a to powoduje, że każdy podmiot 
może zakwestionować ich ważność.

Frankowicze obawiają się, że z ich umowy wynika, iż zostali po-
informowani o ryzyku związanym z kredytem. Czy to stanowi 
przeszkodę w uznaniu, że umowa jest nieważna?

Pouczenia o ryzyku, które pojawiały się w umowach lub w oddziel-
nych oświadczeniach stanowią blankietowe dokumenty. Były one 
zazwyczaj sprzeczne z ustnymi zapewnieniami pracownika banku 
o braku ryzyka i stabilności franka szwajcarskiego. Oświadczenia 
takie nie stanowią przeszkody w procesie przeciwko bankowi.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłoby dobrym roz-
wiązaniem dla kredytobiorców frankowych, którzy mają pro-
blemy ze spłatą kredytu?

Upadłość konsumencka, choć jest coraz bardziej popularna, nie 
jest korzystna dla frankowiczów. Nie rozwiązuje wszystkich pro-
blemów, a  wręcz przeciwnie – generuje nowe. Konsekwencją 
upadłości jest utrata nieruchomości i  konieczność rozpoczęcia 
życia na nowo. Upadłość zamyka drogę do zaciągnięcia kredytu 
na nowe lokum czy choćby do zwykłego zakupu sprzętu na raty. 
Zdecydowanie korzystniejsze jest ustalenie, że umowa jest nie-
ważna i rozliczenie się z bankiem z otrzymanej w złotych kwoty 
kredytu. Pozwoli to na zachowanie nieruchomości i odzyskanie 
spokoju. Przed podjęciem decyzji trzeba poprosić bank o historię 
spłaty kredytu, zobaczyć jaka kwota została wpłacona do banku. 
Zazwyczaj okazuje się, że kredyt jest w znacznej części spłacony, 
a kwota do spłaty nie przeraża już tak bardzo.

Życie pisze różne scenariusze. Mówi się, że kredyt trwalej wiąże 
niż ślub.

Zdarzają się sytuacje, że małżeństwo nie przetrwało próby cza-
su. Pojawia się problem, jak dalej mieszkać we wspólnym domu? 
Bank nie wyraża zgody na przejście kredytu wyłącznie na jednego 

z byłych małżonków. Podział majątku i deklaracja jednego z nich, 
że przejmuje spłatę kredytu nie wiąże banku. Dla instytucji fi-
nansowej w dalszym ciągu za spłatę odpowiedzialni są wspólnie 
byli małżonkowie. Sprzedaż mieszkania nie rozwiązuje problemu, 
ponieważ bank może zażądać kwoty, wyższej niż wartość nieru-
chomości. Zatem w interesie obojga byłych małżonków jest ubie-
ganie się w sądzie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu. 
Doświadczenie pokazuje, że nawet pomimo złych relacji małżon-
kowie podejmują wspólną walkę z kredytem.

Po więcej szczegółów zapraszam na mój facebook’owy profil, 
gdzie systematycznie publikuję informacje na ten temat. Wy-
starczy po zalogowaniu 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 pyta-
nia.

Dziękuję za rozmowę.
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ABY ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA UPŁYNĘŁY W ATMOSFERZE PEŁNEJ CIEPŁA,

ZDROWIA I SPOKOJU,  A NOWY 2022 ROK
 OBFITOWAŁ W WIELE SUKCESÓW  I SZCZĘŚLIWYCH CHWIL

W ŻYCIU PRYWATNYM I ZAWODOWYM.
 

Z  NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
ZARZĄD I PRACOWNICY

REGIONALNEGO FUNDUSZU GOSPODARCZEGO S.A.
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Pod koniec listopada ogłoszono tegorocznych laureatów organizo-
wanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego konkursu 
„Zabytek Zadbany”. Wśród tego grona obiektów znalazł się również 
mieszczący się w Wiercicy zabytkowy, acz działający po dziś, młyn. 
Wyróżnienie na uroczystej gali w  Warszawie odebrali jego obecni 
właściciele - Anna i Andrzej Dobrowolscy.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs resortu kultury i dziedzic-
twa narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego 
celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie naj-
lepszych wzorów konserwacji, utrzymania i ich zagospodarowania. Or-
ganizowany jest już od 1975 roku.

Jak podkreśla ministerstwo, o miano laureatów i wyróżnionych ubiegać 
się mogą właściciele i  zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy 
wzorowo i  konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitaliza-
cyjne, konserwatorskie i  budowlane. W  tegorocznej edycji konkursu 
przyznano siedem nagród i czternaście wyróżnień spośród prawie stu 
czterdziestu zgłoszeń z całego kraju.

Anna i Andrzej Dobrowolscy docenieni zostali w kategorii zabytek tech-
niki, za konsekwentnie prowadzone prace konserwatorskie, podjęte 
z dużą starannością i dbałością o detale, które poprawiły stan technicz-
ny unikatowego młyna przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji.

- Odrestaurowany drewniany młyn wodny (następnie elektryczny) 
w Wiercicy to obiekt niezwykle ciekawy ze względu na fakt, iż we wnę-
trzu znajduje się kompletny, oryginalny ciąg technologiczny  z okre-
su sprzed pierwszej wojny światowej, zachowany w stanie idealnym. 
Urządzenia są w pełni sprawne i nadal spełniają swoją funkcję. Młyn jest 
czynny – podkreśla Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowi-
cach.

Obecny budynek wzniesiony został na przełomie XIX i XX wieku. Po-
sadowiono go na fundamentach oraz części murowanej pierwotnego 
młyna, którego ślady istnienia potwierdzają źródła z  drugiej połowy 
XVIII wieku.

- Ówcześnie w  Wiercicy prawdopodobnie funkcjonował młyn oraz 
tartak. Na przełomie minionego stulecia poszczególne elementy bu-

Piotr Biernacki, fot. Dominika Panaszek/WUOZ w Katowicach

dynku były wielokrotnie wymieniane i wzmacniane. Ślady tych działań 
możemy dostrzec przede wszystkim we wnętrzu, jednak pomimo po-
wyższych prac nie stracił pierwotnego charakteru – zaznaczają przed-
stawiciele instytucji.

MŁYN W WIERCICY WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSU „ZABYTEK ZADBANY”

Każdy, kto chciałby zwiedzić ten unikatowy w regionie częstochow-
skim obiekt, może to zrobić po uprzednim umówieniu się z właścicie-
lami. Ci z pewnością uraczą gości dodatkowymi opowieściami o wyda-
rzeniach, które miały tam miejsce na przestrzeni lat działalności młyna.
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Radosnych Świąt
Narodzenia Pańskiego,

pomyślnego Nowego Roku,
a także wielu wspaniałych

chwil spędzonych w gronie 
najbliższych, życzą

Pracownicy oraz Zarząd 
Jurajskiego Agro Fresh

Parku
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Zakończył się proces, jaki jedna z okolicznych gmin wytoczyła Paw-
łowi Gąsiorskiemu, właścicielowi serwisów internetowych zajmują-
cych się lokalną tematyką. Władze Rędzin zarzuciły mu kłamstwo, 
a sąd przyznał rację samorządowcom.

Proces, który rozpoczął się pod koniec stycznia, dotyczył publikacji 
Gąsiorskiego na temat gospodarki śmieciowej gminy, w której zasu-
gerował, że ta zarabia na odpadach komunalnych. To, jak powszechnie 
wiadomo, stanowi proceder niezgodny z prawem. Tym samym Paweł 
Militowski, wójt Rędzin, zarzucił Pawłowi Gąsiorskiemu rozpowszech-
nianie kłamstw i oddał sprawę do sądu, który swoim wyrokiem przy-
znał rację urzędowi gminy.

- Sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec oskarżonego na okres 
dwóch lat tytułem próby, zasądził nawiązkę w kwocie 500 zł na rzecz 
oskarżyciela prywatnego, a  także zobowiązał go do zamieszczenia 
przeprosin określonej treści na stronie internetowej gminy oraz na jej 
profilu na facebook’u i obciążył oskarżonego kosztami postępowania - 
relacjonuje sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowe-
go w Częstochowie.
  
Wyrok nie jest prawomocny. Gąsiorskiemu przysługuje od niego apela-
cja i z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać, że oskar-
żony z niej skorzysta. Jednak spór z Rędzinami to nie jedyny przejaw 
ostatnich kłopotów byłego sołtysa wsi Cisie (gmina Blachownia - przyp. 
red.) z wymiarem sprawiedliwości. W październiku przeciwko Gąsior-
skiemu toczyła się sprawa o wykroczenie z art. 45 ustawy Prawo Praso-
we. Dotyczyła ona prowadzenia przez niego działalności wydawniczej 
pod tytułem prasowym, którego wcześniej nie zarejestrował w sądzie. 
Co więcej, zarejestrowanym w sądzie wydawcą jest inna, niezwiązana 
z Gąsiorskim spółka. 

- W sprawie tej Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem nakazowym 
uznał obwinionego za winnego i wymierzył mu karę grzywny w kwocie 
100 zł oraz zwolnił z kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny - 
dodaje sędzia Dominik Bogacz, rzecznik sądu.

Monika Wójcik

GĄSIORSKI W SĄDZIE. 
DWA RAZY WINNY
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W czasie pandemii koronawiru-
sa i związanych z nią ograniczeń, 
chciałbym przypomnieć podobne 
wydarzenia sprzed stu i więcej lat. 
W XIX - XX wieku nasze społe-
czeństwo trapiły częste epidemie 
cholery, tyfusu i ospy.

Szczególną „dokumentację” ma 
epidemia tyfusu z 1896 r., która ob-
jęła nasze tereny. Mnóstwo zacho-
rowań i duża śmiertelność znalazły 
odzwierciedlenie w parafialnych 
księgach zgonów. Sytuacja była na 
tyle groźna, że władze wprowadziły 
szereg drastycznych obostrzeń mają-
cych na celu ograniczenie epidemii 
i niedopuszczenie do rozprzestrze-
niania się choroby. Między innymi 
wprowadzono zakaz poruszania 
się między wioskami. Był on prze-
strzegany do tego stopnia, iż nawet 
pogrzeby zmarłych odbywały się na 
miejscu. Tak powstały w naszych 
wioskach liczne cmentarzyki epide-
miczne, nazywane potocznie „cho-
lerycznymi”. Na miejscu tych cmen-

Obecna epidemia nie jest pierwszą
tarzy stoją dzisiaj kapliczki i krzyże 
upamiętniające tamte tragedie i ów 
„lockdown” sprzed ponad 120 lat.

W XX wieku zaczęto stosować 
bardziej nowoczesne metody zapo-
biegania epidemiom. Jedną z nich 
były i są szczepienia. W atmosferze 
dzisiejszych wydarzeń i wątpliwości 
niektórych ludzi co do szczepionek, 
warto spojrzeć na dawne działania 
i ich skuteczność. Chciałbym tu 
przedstawić fotografię sprzed po-
nad stu lat,  przedstawiającą scenę 
szczepienia przeciw ospie ludności 
Kłomnic i okolicy. Jest to szczegól-
nie interesujące ze względu na to, 
iż obecnie również przeprowadzana 
jest podobna akcja, mająca na celu 
stłumienia fali zachorowań na Co-
vid-19.

Fotografię powyższą otrzymałem, 
wraz z wieloma innymi, nie tylko 
w postaci papierowego zdjęcia, ale 
też szklanej kliszy. Na towarzyszącej 
jej kartce był zapisek: „No266. Bez-

płatne szczepienie ospy w Kłomni-
cach. dn. 14/X – 1916 r.”. Kartkę 
z notatką najprawdopodobniej spo-
rządził pan M. Hryciw w okresie 
przedwojennym, bo cały zbiór po-
chodzi od niego. Znamienna jest 
data, ponieważ jest to czas trwania 
I wojny światowej. Dla naszej okoli-
cy oznacza jeszcze jedno: w wyniku 
działań wojennych sił niemieckich 
i austriackich  znaleźliśmy się pod 
ich jurysdykcją. To prawdopodob-
nie władze niemieckie zarządziły 
akcję masowych szczepień przeciw 
ospie. Nie była to oczywiście wielka 
wspaniałomyślność, tylko dbałość 
o bezpieczeństwo swoich działań, 
gdyż epidemia na zapleczu mogła 
zdezorganizować walczące wojska 
skuteczniej niż wszelka dywersja.

Na fotografii widzimy na pierw-
szym planie lekarza (lub felczera), 
który dokonuje szczepień, a na sto-
liku obok odpowiedni sprzęt i me-
dykamenty oraz z boku urzędnik 
zapisujący kolejne osoby poddające 

się zabiegowi. Na dalszym planie 
widoczny jest tłum oczekujących. 
Wszystko to dzieje się w pomiesz-
czeniu wielkości obecnej sali lekcyj-
nej w szkole. Nie udało mi się ustalić, 
gdzie ta salka się znajdowała, choć 
widać w niej wiele charakterystycz-
nych szczegółów. Na ścianie wiszą 
ryciny o charakterze edukacyjnym, 
np. przedstawiające anatomię czło-
wieka, zwierzęta gospodarskie, ja-
kieś portrety. Na początku są napisy 

typu „Myj się i czesz codziennie”. 
Same ściany też są ozdobione linia-
mi i motywami roślinnymi. Może 
to rzeczywiście sala szkolna?! Była 
jeszcze sala w Domu Parafialnym, 
ale też wątpliwe, by miała taką de-
korację. Może jakieś pomieszczenie 
w budynku sądu (obecne przedszko-
le)? Na ten moment zagadka sali po-
zostaje dla mnie nierozwiązana.

Krzysztof Wójcik
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Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
                                                      ~C. K. Norwid

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu dużo zdrowia, spokoju i radości.

Niech ten piękny świąteczny czas upływa w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze - bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Niech spełnią się życzenia wypowiedziane  
nad wigilijnym opłatkiem,  

a Nowy 2022 Rok obfituje w pomyślność  
oraz sukcesy w realizacji zamierzonych planów.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

Wójt Gminy Lipie
Bożena Wieloch

Rada Gminy Lipie
Pracownicy Urzędu Gminy Lipie
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NOWY ODCINEK KANALIZA-
CJI. TYM RAZEM POWSTA-
NIE W BYSTRZANOWICACH

JEST SZANSA NA NOWĄ LINIĘ POWIATOWĄ ZE ZŁOTEGO POTOKU DO CZĘSTOCHOWY

MIKOŁAJKI STAŁY SIĘ OKAZJĄ 
DO OTWARCIA INWESTYCJI
W LGOCZANCE

Do Lgoczanki przybył Święty Mikołaj. Swoje sanie zaparkował 
na nowej ścieżce pieszo-rowerowej, która połączyła dwie od-
dalone od siebie części tej miejscowości. Spotkanie to, pomimo 
mroźnej aury, stało się okazją do oficjalnego otwarcia zakończo-
nej niedawno inwestycji oraz sąsiedzkiej integracji.

Jak na mikołajki przystało, najmłodsi otrzymali od sympatyczne-
go gościa upominki. Zadbano także o coś dla ciała. Przy rozpa-
lonym ognisku można się było ogrzać, jak również upiec kiełba-
skę. Szczególnie dla dzieci było to nie lada atrakcją. Podobnie jak 
wypuszczone w niebo fajerwerki, które przypieczętowały celebrę 
ukończenia inwestycji.

Wzdłuż oddanej ścieżki zamontowanych zostało sześć lamp 
oświetleniowych z  oprawami typu LED. Cztery z  nich na czas 
świąteczno-noworoczny społeczność sołectwa przyozdobiła 
pięknymi iluminacjami.

- Licznie przybyli mieszkańcy powitali Mikołaja przy pięknie roz-
świetlonej choince na nowej ścieżce pieszo-rowerowej. Spotkanie 
wprowadziło w świąteczny nastrój i napełniło wszystkich rado-
ścią – zaznacza wójt Edward Moskalik, który także włączył się 
w celebrę. - Na realizację tego zadania gmina pozyskała kwotę 60 
tys. zł z konkursu „Inicjatywa Sołecka”, a i mieszkańcy Lgoczanki 
na ten cel przeznaczyli pieniądze z funduszu sołeckiego – dodaje.

Szlak pieszo-rowerowy w Lgoczance to kolejny taki odcinek zre-
alizowany na terenie gminy w  tym roku. Przed miesiącem uro-
czyście otwarto ten łączący Janów ze Złotym Potokiem. Wkrótce 
lokalna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna ma wzbogacić się 
o połączenie pomiędzy Janowem a Bystrzanowicami.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Gliwicka spółka Idua wybuduje kanalizację sanitarną w  By-
strzanowicach. W połowie grudnia władze gminy podpisały sto-
sowną umowę z wykonawcą. 

Firma z Gliwic była jednym z czterech podmiotów, które przy-
stąpiły do ogłoszonego pod koniec października przetargu. 
Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wartość  kontraktu 
opiewa na 1,48 mln zł. 

Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Bystrzanowice wraz z sięgaczami do granic posesji. 

- Kanalizacja składać się będzie z odcinków grawitacyjnych oraz 
tłocznych, na sieci zaprojektowana jest jedna przepompownia - 
tłumaczą miejscowi urzędnicy. 

Projekt zakłada także, iż ścieki bytowo-gospodarcze będą od-
prowadzane do projektowanej według odrębnej dokumentacji 
przepompowni. Stamtąd będą odprowadzone do miejscowości 
Bystrzanowice Dwór.

W ramach prac zostanie również wykonane zasilanie przepom-
powni oraz oświetlenie terenu, który dodatkowo zostanie ogro-
dzony i częściowo utwardzony.

Monika Wójcik

Wójt Edward Moskalik oraz władze starostwa powiatowego zamie-
rzają uruchomić nowe połączenie autobusowe. Bezpośrednio z te-
renu gminy do Częstochowy. Jednocześnie zmodyfikowane ma być 
nieco dotychczasowe połączenie autobusowe, które zapewniało 
komunikację mieszkańców na linii Lelów - Częstochowa.

Włodarz list intencyjny z przedstawicielami powiatu w tej sprawie 
podpisał 13 grudnia. Zobowiązał się do współorganizacji i dofinanso-
wania transportu zbiorowego łączącego samorząd z Częstochową. 
Autobusy miałyby kursować na trasie ze Złotego Potoku do miasta, 
obsługując po drodze Janów, Piasek, Pabianice, Siedlec (z objazdem 
do ulicy Tartacznej, Leśnej i Szkolnej), a następnie przez olsztyńskie 
miejscowości - Krasawę, Zrębice, Przymiłowice, Olsztyn, Odrzykoń 
do Rakowa w Częstochowie. Kurs kończyłby na dworcu PKS-u.

Piotr Biernacki
Samorządy o dopłaty do kursów zamierzają się ubiegać w Fundu-
szu Rozwojów Przewozów Autobusowych.

- Jeśli uda się uzyskać stosowne dofinansowanie, to od 1 stycznia 
2022 roku ta nowa linia ruszy. Przewidujemy zorganizowanie ośmiu 
kursów w dni robocze i sześć w soboty i niedziele. Ponadto będzie-
my kontynuowali połączenie linii autobusowej na trasie Lelów - Czę-
stochowa, z tym że autobus na terenie gminy Janów pojedzie przez 
miejscowości Lgoczanka, Bystrzanowice, Apolonka, Janów, Piasek, 
Skowronów i dalej prosto do Częstochowy – wyjaśnia wójt Moskalik.

Jak również podkreślił, janowski urząd już samodzielnie złożył do 
wojewody śląskiego wniosek o objęcie dopłatą już istniejącej linii 
autobusowej na trasie Złoty Potok – Janów – Piasek – Czepurka – 
Lusławice – Zagórze.

Spokojnych i radosnychSpokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiejŚwiąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku, wszystkimpomyślności w Nowym Roku, wszystkim

mieszkańcom Gminy życząmieszkańcom Gminy życzą

Wójt Gminy Janów Edward MoskalikWójt Gminy Janów Edward Moskalik
Rada Gminy JanówRada Gminy Janów

Pracownicy Urzędu Gminy JanówPracownicy Urzędu Gminy Janów
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JEST POROZUMIENIE. POWSTANIEJEST POROZUMIENIE. POWSTANIE
KOMUNIKACJA ŁĄCZĄCA DWIE GMINYKOMUNIKACJA ŁĄCZĄCA DWIE GMINY

16 grudnia włodarze gmin Janów oraz Przyrów – Edward Mo-
skalik i Robert Nowak – podpisali porozumienie międzygminne, 
na mocy którego samorządy ma połączyć nowa linia komunika-
cji autobusowej. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, kursy zaczną 
funkcjonować tuż po Nowym Roku.

W wyniku sygnowanego porozumienia samorządy umówiły się 
na współpracę w  stworzeniu i  organizacji publicznego trans-
portu zbiorowego na swoim terenie. Liderem przedsięwzięcia 
została gmina Przyrów i to jej władze ubiegają się już o objęcie 
dopłatą tworzonego połączenia z Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych. Odpowiedni wniosek do wojewody ślą-
skiego został już złożony.

- To bardzo ważna dla naszych mieszkańców inicjatywa. To 
również ważny moment w budowaniu międzygminnego part-
nerstwa w  zakresie połączenia komunikacyjnego naszych sa-
morządów – podkreślił Robert Nowak, wójt Przyrowa, w czasie 
podpisywania umowy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Jaką trasą mają docelowo kursować autobusy? Koncepcja zakłada 
zabezpieczenie potrzeb transportowych mieszkańców w  relacji 
od Bolesławowa, poprzez Zarębice, Stanisławów, Przyrów, Wier-
cicę, Staropole, Sieraków, Sygontkę, Juliankę i Zalesice na terenie 
gminy Przyrów i dalej poprzez miejscowości gminy Janów obej-
mujące Lipnik, Żuraw, Lusławice, Czepurkę, Piasek, Janów aż do 
Złotego Potoku.

Jeżeli uda się uzyskać wnioskowane dofinansowanie, to transport 
ma zacząć działać od 3 stycznia. Na wskazanej wyżej trasie prze-
widziane są po trzy kursy w każde dni robocze i soboty.

- Zależy nam, aby mieszkańcy szczególnie miejscowości Lipnik 
i  Żuraw mieli możliwość połączenia komunikacyjnego z  cen-
tralną miejscowością gminy - Janowem, którego dotychczas 
nie było. Chcemy również, aby dzieci uczęszczające do Zespołu 
Szkół im. Władysława Szafera w  Złotym Potoku miały możli-
wość dojazdu do szkoły – motywuje z kolei podjęcie współpra-
cy Edward Moskalik, wójt Janowa.
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OD PIĘCIU LAT GMINA WALCZY Z AZBESTEM. NA JEGO 
USUWANIE UDAJE SIĘ POZYSKAĆ KONKRETNE PIENIĄDZE 

NIE SEGREGUJESZ ŚMIECI?
ZAPŁACISZ DWA RAZY WIĘCEJ

Na przestrzeni kilku ostatnich lat urząd gminy pozyskał łącznie 
160 tys. zł na zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwia-
niem wyrobów azbestowych. Właśnie podsumowano tegorocz-
ne efekty.

W tym roku całkowita wartość otrzymanej dotacji na wspomnia-
ny cel wyniosła blisko 47 tys. zł. Pieniądze pochodziły  z budżetu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

- Zadanie obejmowało wykonanie prac związanych z  demonta-
żem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierają-
cych azbest, zarówno z budynków mieszkalnych i gospodarczych, 
jak i odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów z terenu nieru-
chomości - informują gminni urzędnicy.

Pozyskane fundusze pomogły sfinansować demontaż, trans-
port i utylizację niebezpiecznych materiałów z jednego budynku 
mieszkalnego, siedmiu budynków gospodarczych oraz z  trzy-
dziestu trzech innych nieruchomości.

- Począwszy od 2017 roku bierzemy udział w konkursie ogłasza-
nym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospo-
darki Wodnej w  Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięć 
zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie województwa śląskiego. Dzięki 
temu każdego roku udaje się unieszkodliwić ogromne ilości wy-
robów azbestowych, szkodzących zdrowiu i życiu ludzi - podkre-
ślają pracownicy urzędu gminy.   

Monika Wójcik, fot. Fotolia
Od początku grudnia mieszkańców obowiązuje nowa stawka 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W  przypadku śmieci, które zbierane są w  sposób selektywny 
opłata wynosi 34 zł za jednego mieszkańca. Z kolei jeśli właściciel 
danej nieruchomości nie segreguje odpadów, to w tym przypadku 
opłata będzie dwukrotnie większa. Wprowadzone zmiany to po-
kłosie decyzji radnych, którzy zdecydowali się na takie rozwiąza-
nie podczas październikowej sesji. 

Zmianie nie uległo natomiast częściowe zwolnienie z opłaty tych 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkal-
nym jednorodzinnym, którzy kompostują bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w  przydomowym kompostowniku. Od po-
czątku lipca wynosi ona 4 zł od każdego mieszkańca.

- Osoby posiadające przydomowy kompostownik, którzy po raz 
pierwszy chcą skorzystać z  ulgi muszą złożyć nową deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Skorzystanie z  niej oznacza, że bioodpady nie będą odbierane 
przez firmę wywozową i muszą zostać zagospodarowane w przy-
domowym kompostowniku - wyjaśniają gminni urzędnicy.

W tym przypadku właściciel nie otrzyma brązowych worków na 
bioodpady. Zainteresowani tym rozwiązaniem muszą jednocze-
śnie pamiętać o tym, iż odpadów zielonych nie można wrzucać do 
pojemnika na zmieszane nieczystości.

- Korzystając z okazji przypominamy mieszkańcom naszej gmi-
ny o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych - 
podkreślają pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik

Jak do tej pory z  terenu gminy usunięto 336,45 Mg (t) wyrobów 
azbestowych, z czego w samym tylko 2021 roku było to 78,17 Mg (t).
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W LUTYM PRZYJEDZIE 
KABARET

ZESPÓŁ SZUKA NOWEGO NARYBKUZESPÓŁ SZUKA NOWEGO NARYBKU
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Rusza kolejny nabór do Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobuc-
ka”. Poszukiwani są miłośnicy śpiewu, tańca oraz instrumenta-
liści, którym nie jest obca gra na  akordeonie, skrzypcach, klar-
necie czy trąbce.

Grupa powstała w 2008 roku z  inicjatywy Barbary Marszał-Ko-
ścielniak, ówczesnej dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kło-
bucku. Zespół ma na swoim koncie wiele przedstawień, udzia-
łów w konkursach i przeglądach folklorystycznych. Wielokrotnie 
reprezentował miasto i  gminę nie tylko w kraju, ale i poza jego 
granicami.

W swoim repertuarze artyści prezentują pieśni i tańce z wielu re-

Wybuchowa mieszanka śląskiego, ostrego poczucia humoru, 
teatralnego zacięcia i  społecznego komentarza. Całość z  kolei 
podszyta kabaretowym absurdem. W lutym do Kłobucka zwita 
Kabaret Młodych Panów. 

Kabaret Młodych Panów od kilkunastu lat bawi setki tysięcy miło-
śników kabaretu w kraju i za granicą. Panowie, mimo swego sce-
nicznego doświadczenia, nie rezygnują z młodzieńczych żartów, 
energicznych protest songów, a czasem wręcz kontrowersyjnych 
puent. 

Podczas swej wizyty w Kłobucku zaprezentują najpopularniejsze 
skecze ich najlepszych programów, realizacji telewizyjnych, jak 
i te mniej znane fragmenty, skrzętnie za to ukrywane przed ka-
merami. 

Warto się spieszyć z kupnem biletu, bowiem w puli nie zostało już 
ich wiele. Wejściówki można rezerwować za pośrednictwem ser-
wisu biletyna.pl w cenie 75 zł. Wydarzenie odbędzie się 1 lutego 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kło-
bucku. Początek zaplanowano na godz. 18.30.

Monika Wójcik, fot. K. Świtalski / MOK w Kłobucku

Monika Wójcik

gionów Polski. Podczas występów widzowie mogą zobaczyć cha-
rakterystyczne elementy folklorystyczne regionu częstochow-
skiego, cieszyńskiego, łowickiego, a  także z  rejonów Górnego 
Śląska czy Krakowa.

- Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naborze. 
Możemy wspólnie dbać i promować naszą lokalną kulturę - za-
chęca kierownictwo Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”.

Dla zainteresowanych przewidziane są trzy terminy wspomnianej 
rekrutacji. Przesłuchania odbędą się 10, 17 i 24 stycznia. Początek 
wszystkich spotkań zaplanowano na godz. 17. Więcej informacji 
można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z  pracownikami 
kłobuckiego MOK-u.

MIKOŁAJ Z MAGISTRATU
ODWIEDZIŁ ŻŁOBEK

NA WYMIANĘ KOPCIUCHA 
NIEKTÓRZY MAJĄ CZAS 
TYLKO DO KOŃCA ROKU

6 grudnia burmistrz Jerzy Zakrzewski wraz z sekretarz gminy 
Sylwią Piątkowską wybrali się z  mikołajkową wizytą do miej-
skiego żłobka. 

Maluchy otrzymały oczywiście okolicznościowe prezenty, ale 
i przybyli goście nie wyszli z „pustymi rękoma”. 

- W podziękowaniu za wizytę dyrektor placówki w imieniu swo-
ich podopiecznych przekazała gościom świąteczne upominki - 
relacjonują miejscowi urzędnicy.

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

Decyzja władz województwa podyktowana została szeregiem 
analiz i badań, których wyniki jednoznaczne pokazały, iż na tere-
nie województwa powietrze w szczycie sezonu grzewczego jest 
wyjątkowo złe. Normy szkodliwych substancji w  atmosferze są 
przekroczone kilkukrotnie. Jednym ze źródeł problemu są gospo-
darstwa domowe, skąd pochodzi ponad połowa zanieczyszczeń 
powietrza.

Przyjęte kilka lat temu prawo wprowadziło na wspomnianym ob-
szarze ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw stałych. W szczególności chodzi o kotły, 
kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego 
ogrzewania lub wydzielają ciepło, ale nie spełniają odpowiedniego 
standardu emisyjnego.

Do końca roku muszą to zrobić wszyscy użytkownicy pieców po-
nad dziesięcioletnich lub urządzeń pozbawionych tabliczki zna-
mionowej. Zgodnie z  zapisami uchwały od stycznia korzystanie 
z nich będzie bowiem zabronione.

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

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik



EWA DĄBROWSKA: PAŃSTWO STAWIA PRZED SAMORZĄDAMI 
WYZWANIA, ZA KTÓRYMI NIE IDĄ WYSTARCZAJĄCE ŚRODKI FINANSOWE

W KŁOMNICACH12

Rozmowa z Ewą Dąbrowską, skarbnikiem gminy, o stanie finansów 
kłomnickiego samorządu.

Podstawowym problemem, z  jakim od lat boryka się gmina, 
jest systematyczny spadek dochodów własnych. Co jest główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy?

Przede wszystkim zmiany dokonywane w regulacjach obejmują-
cych polski system podatkowy. Analizując ubiegłe lata rok do roku 
wyraźnie widać dwuprocentowy spadek dochodów w 2020 roku 
w stosunku do poprzedniego, 2019 roku. Tym bardziej że w po-
przednich latach widoczny był systematyczny wzrost w przedzia-
le od 7 do 10 proc.

Dla gminnego budżetu to groźne zjawisko.

Owszem. Ponadto sytuację pogarszają rosnące koszty zatrud-
nienia pracowników samorządowych, wywołane w dużej mie-
rze wzrostem płacy minimalnej. Nie bez znaczenia jest i sama 
inflacja, w  wyniku której koszty utrzymania gminnych obiek-
tów znacząco rosną. Te aspekty już niebawem mogą doprowa-
dzić do sytuacji, w której gmina nie będzie w stanie realizować 
żadnych inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców, a w ko-
lejnych latach odczuwalne będą braki finansowe na realizację 
podstawowych zadań.

Jak kształtuje się zadłużenie samorządu na chwilę obecną? Kre-
dyty, jakie gmina wzięła kilkanaście lat temu, dość mocno ob-
ciążały budżet.

Aktualnie kredyty stanowią kwotę sięgającą blisko 22 mln zł. Do-
dam tylko, że wszystkie zadania własne samorządu generują co-
raz większe problemy. Poprzez regulacje prawne, krajowe oraz 
wspólnotowe, stawiane są przed nami coraz wyższe wymagania, 
a  idące za tym środki są niewystarczające lub w ogóle brak jest 
możliwości wnioskowania o wsparcie.

Widać to choćby mocno przy tematyce związanej z gospodarką 
odpadami komunalnymi.

Racja, ale nie tylko. Dochodzą nowe zadania, które będą stanowić 
duże obciążenie dla budżetu. Jednym z nich jest konieczność or-
ganizacji gminnej komunikacji publicznej. Problemy rodzą także 
kwestie związane z wymogami, jakim powinny sprostać obiekty 
użyteczności publicznej. Mam tu na myśli likwidację barier archi-
tektonicznych oraz wymogi pożarowe.

Trudno nie odnieść się również do rosnących kosztów oświato-
wych i malejącej co roku liczby uczniów. Ile wynosi tegoroczna 
subwencja oświatowa w przypadku gminy Kłomnice?

Na realizację zadań oświatowych otrzymaliśmy na ten rok kwotę 
12,2 mln zł, dotację przedszkolną w kwocie niecałych 452 tys. zł, 
a także dotację podręcznikową na poziomie 139 tys. zł. Ponadto 
na realizację programów rządowych gmina pozyskała takie do-
finansowania jak choćby to na rozwój czytelnictwa w  kwocie 3 
tys. zł czy 70 tys. zł na doposażenie w ramach „Aktywnej Tablicy”. 
Na laboratoria przyszłości natomiast - blisko 355 tys. zł. Łączna 
wartość finansowania zewnętrznego wyniosła zatem niecałe 13,3 
mln zł. Z kolei plan wydatków na realizację zadań oświatowych 
w 2021 roku, na koniec października, stanowi kwotę rzędu prawie 
24,2 mln zł.

Jaką część wydatków zabezpiecza wspomniana subwencja?

Pozwala on sfinansować w  całości wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w  szkołach podstawowych, świetlicach, oddzia-
łach przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich oraz pracujących 
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

A gdzie cała reszta?

Utrzymanie obiektów szkolnych oraz finansowanie wynagro-
dzeń pracowników niepedagogicznych jest już wyłącznie kosz-
tem gminy, finansowanym z dochodów własnych. Przyznana na 
funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych dla dzieci do piątego 
roku życia dotacja przedszkolna stanowi ułamek kosztów reali-
zacji tego zadania. Opieka przedszkolna jest w całości zadaniem 
własnym gmin i tym samym to samorząd zobligowany jest sfinan-
sować wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, 
jak również funkcjonowanie obiektów i wynagrodzenia pracowni-
ków niepedagogicznych. Plan finansowy samych przedszkoli, bez 
kosztów stołówek, to kwota prawie 2,4 mln zł. Ponadto w planie 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

finansowym zabezpieczane są środki na inne zadania, na które 
gminy nie otrzymują wsparcia.

Co ma pani na myśli?

Takim zadaniem jest między innymi dowóz uczniów do szkół, 
jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek 
specjalnych. W bieżącym roku na ten cel zaplanowano kwotę 
ponad 678 tys. zł. Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przed-
szkolnych odbywa się w  oparciu o  własne dochody gminy, 
z  udziałem wpłat rodziców, którzy refundują koszty zakupu 
produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania po-
siłków. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano kwotę nie-
malże 1,5 mln zł, a dochody z wpłat rodziców na poziomie 652 
tys. zł. To pokazuje, że 69,6 proc. wydatków „stołówkowych” 
jest kosztem gminy.

Dodatkowo konieczne jest utrzymanie administracji obsługują-
cej wspomniane placówki w zakresie kadrowo-płacowym, księ-
gowym czy organizacyjnym.

Oczywiście i ten koszt w bieżącym roku wynosi 577 tys. zł. Zada-
niem własnym jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
Podnoszenie ich kompetencji oraz nabywanie nowych kwalifi-
kacji. To leży w  interesie naszych uczniów, którym staramy się 
zapewnić najwyższej jakości ofertę edukacyjną oraz możliwie 
najlepszy start w  dorosłe życie. Na doskonalenie zaplanowano 
w bieżącym roku kwotę prawie 101 tys. zł.

Reasumując, wychodzi na to, iż łącznie subwencja oświatowa 
i  dotacje przedmiotowe pokrywają wydatki oświatowe w  nie-
spełna 55 proc.?

Wskazane wyżej wydatki nie obrazują pełnego kosztu oświaty. 
W przypadku wystąpienia takich potrzeb realizowane są większe 
inwestycje, mające na celu rozbudowę, modernizację lub remonty 
obiektów szkolnych i  przedszkolnych. Ich finansowanie najczę-
ściej odbywa się bez udziału środków zewnętrznych i jest realizo-
wane ze środków zabezpieczanych w planie finansowym urzędu 
gminy.

Zmieńmy trochę temat. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach, którą w  sierpniu przyjął parla-
ment, wprowadza nowe rozwiązania mające na celu możliwość 
obniżenia przez samorządy wciąż rosnących kosztów odbioru 
i gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak to będzie wyglą-
dać w praktyce?

Według wdrożonych zmian władze samorządowe będą mogły 
między innymi zadecydować o  rzadszym odbiorze bioodpadów 

i niesegregowanych odpadów komunalnych z gmin wiejskich oraz 
części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich. W związku z tym apelo-
waliśmy do naszych mieszkańców o w miarę możliwości mniejsze 
wytwarzanie bioodpadów.

Na przykład?

Na przykład poprzez ich kompostowanie w przydomowych kom-
postownikach, jednocześnie uzyskując z tego tytułu ulgę w opła-
cie za śmieci. Inną ważną zmianą przepisów wspomnianej ustawy 
dla samorządów jest umożliwienie gminom weryfikowanie infor-
macji z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Jak by to się miało odbywać?

Poprzez korzystanie z  różnych źródeł informacji posiadanych 
przez gminy. Na przykład w celu potwierdzenia liczby osób za-
mieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Tę zmianę na 
pewno odczuły już osoby, które do tej pory uchylały się od obo-
wiązku złożenia korekty deklaracji dotyczącej faktycznej liczby 
osób zamieszkujących w  danym gospodarstwie. Nasi urzędnicy 
skrupulatnie weryfikują wszystkie złożone przez właścicieli nie-
ruchomości deklaracje o  wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W razie nieścisłości w oświadczeniach 
wzywa się mieszkańców do złożenia wyjaśnień.

W  celu ograniczenia wzrostu kosztów gospodarowania odpa-
dami w nowelizacji ustawy umożliwiono gminom dopłacanie ze 
środków własnych do całego systemu. Samorządy będą mogły 
skorzystać z  tego rozwiązania szczególnie w  sytuacjach nad-
zwyczajnych. Na przykład w przypadku znacznego wzrostu cen 
za zagospodarowanie odpadów.

Tak. Również i  gmina przygotowała projekt uchwały dający 
taką ewentualność. Warto w tym miejscu nadmienić, że tylko 
w  tym roku gmina z  własnych środków finansowych pokryła 
część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
wyniosły 1 mln zł. Takie rozwiązanie pozwoliło pozostać przy 
dotychczasowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami 
wynoszącej 22 zł od osoby. Tylko od stycznia do końca paź-
dziernika koszt odbioru, transportu i zagospodarowania ode-
branych od mieszkańców odpadów wyniósł ponad 3,35 mln zł 
przy uzyskanych dochodach z  tytułu pobranej opłaty za ich 
gospodarowanie w kwocie 2,48 mln zł. Obowiązująca do końca 
przyszłego roku umowa opiewa na kwotę blisko 4,9 mln zł. Tym 
samym od 1 stycznia planowana jest zmiana stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy równoczesnym 
pokryciu części kosztów ich gospodarowania z dochodów wła-
snych, wynoszących ok. 0,5 mln zł.

Wspomniana nowelizacja ustawy wniosła sporo dobrych roz-
wiązań dla samorządów, które zresztą zabiegały o te zmiany już 
od dłuższego czasu. W zasadzie od momentu, gdy ceny opłat za 
śmieci gwałtownie szły do góry.

Również i nasza gmina miała w tym swój mały udział. Przypomnę 
choćby spotkanie z  kierownictwem resortu klimatu. Poruszony 
został wówczas problem rosnących opłat za odbiór i gospodaro-
wanie odpadów komunalnych, a także czynników mających wpływ 
na ów wzrost, jak na przykład zwiększona częstotliwość odbioru 
odpadów zmieszanych oraz bioodpadów w miesiącach od kwiet-
nia do października. Sporo czasu w trakcie dyskusji poświecono 
również kwestiom związanym z brakiem konkurencyjności wśród 
podmiotów świadczących usługi w  zakresie odbierania śmieci, 
a  także wzrostowi tzw. opłaty marszałkowskiej. Czyli tej opłaty, 
która dodawana jest do każdej tony składowanych odpadów ko-
munalnych.

Niemniej jednak wciąż nie udało się wyeliminować wszystkich 
wad systemu gospodarowania odpadami.

Oczywiście, nie ma rozwiązań idealnych. Dużym problemem, za-
równo dla większości gmin w Polsce, jak i również naszej gminy, 
jest monopolizacja rynku przez podmioty uprawnione do zago-
spodarowania odpadów i w efekcie tego drastyczny wzrost cen. 
Nasz samorząd nie pozostaje bierny w stosunku do pogarszającej 
się sytuacji związanej z widmem kolejnych podwyżek opłat za ich 
odbiór. Zarówno władze gminy, jak i radni pracują nad tym, aby 
zapobiec wzrostom opłat za śmieci, poszukują nowych rozwiązań 
i biorąc nawet pod uwagę utworzenie własnego zakładu komu-
nalnego.

Dziękuję za rozmowę.
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ZA NAMI KŁOMNICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY. 
KWESTOWANO NA RZECZ ZUZANNY KAPROŃ

LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI 
W KŁOMNICACH. GMINA OTRZY-
MAŁA NA NIE DOFINANSOWANIE

Wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz przed-
świątecznych imprez organizowanych na terenie powiatu 
częstochowskiego, było okazją do zaprezentowania wyrobów 
rękodzieła, lokalnych produktów, ale i tradycji czy obrzędów bo-
żonarodzeniowych. Takich, które są udziałem rodzimych grup 
artystycznych i kół gospodyń wiejskich. Miejscowa społeczność 
nie zapomniała także o zmagającej się z ciężką chorobą Zuzanny 
Kaproń, na której rzecz prowadzone były liczne licytacje.

Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy miał miejsce 12 grudnia. 
Odmiennie niż do tej pory bywało, na miejsce przedświąteczne-
go wydarzenia nie wybrano pobliskiej hali sportowej, ale po raz 
pierwszy unikalny w skali roku klimat zagościł na reprezentatyw-
nym placu obok miejscowego ośrodka kultury. Zrewitalizowany 
nakładem ponad 3,5 mln zł tzw. „Pasternik” idealnie sprawdził się 
podczas kiermaszu.

Na stoiskach dominowało rękodzieło, stroiki, szydełkowe obrusy 
i serwety, kartki okolicznościowe, witraże oraz wyroby gipsowe. 
Można było kupić choinki, bombki i ogółem niemal wszystko, co 
niezbędne, aby stworzyć niepowtarzalną, bożonarodzeniową at-
mosferę.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Ponad 354 tys. zł otrzymał tutejszy samorząd na stworzenie la-
boratoriów przyszłości w placówkach oświatowych, które pro-
wadzi na swoim terenie. Siedem szkół otrzyma wkrótce nowo-
czesne pomoce dydaktyczne.

„Laboratoria Przyszłości” to projekt o wartości 1 mld zł realizo-
wany przez resort edukacji we współpracy z Centrum GovTech. 
Ma znacząco podnieść poziom doposażenia szkół w nowoczesne 
pomoce naukowe jak między innymi roboty, drukarki 3D, mikro-
kontrolery czy sprzęt audio-video. Sam katalog obejmuje ponad 
dwieście dostępnych pozycji.

- Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzy-
jający odkrywaniu ich talentów i  rozwijaniu zainteresowań. Or-
gany prowadzące szkoły otrzymają wsparcie finansowe, dzięki 
któremu uczniowie będą uczyć się poprzez eksperymentowanie 
i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności – wyjaśnia mi-
nisterstwo.

Jak podkreślają inicjatorzy, głównym celem jest wsparcie wszyst-
kich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompe-
tencji przyszłości z  tzw. kierunków STEAM, jak technologia, in-
żynieria, sztuka oraz matematyka. Co istotne, gmina nie poniesie 
przy tym dodatkowych kosztów.

Pozyskanie środków z  tego programu będzie kolejną inwestycją 
w rozwój szkolnej infrastruktury na terenie gminy. W ramach bo-
wiem innego działania - „Aktywna tablica” - samorząd kierowany 
przez wójta Piotr Juszczyka pozyskał 70 tys. zł na zakup pomocy 
dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi dla szkół w Rzerzęczycach i Witkowi-
cach. W tym przypadku z budżetu dołożone zostanie do projektu 
17,5 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

SPEKTAKLE Z MIKOŁAJEM 
W TLE

Przez trzy dni na początku grudnia miejscowy Teatr Dratwa 
zagrał sześć przedstawień, które mimo ograniczeń związanych 
z obostrzeniami sanitarnymi, cieszyły się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców gminy.

Początek grudnia w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Kłomnicach 
obfitował w wydarzenia związane z popularnymi w tym okresie 
czasu mikołajkami. 4 grudnia, po ponad trzyletniej przerwie, na 
scenę wrócił spektakl „Pan Baj”. 

To opowieść o tym jak ważna jest przyjaźń i muzyka, która łagodzi 
obyczaje. Reżyserem i autorem scenariusza jest Dawid Chybalski, 
z  kolei muzyczną stroną spektaklu zajął się Waldemar Ossow-
ski. W przedstawieniu występują Marta Gonera, Kinga Kipigroch 
i wspomniany Dawid Chybalski. 

- Po przedstawieniu, wzorem ubiegłych lat, odbyło się spotkanie 
ze Świętym Mikołajem. Dzieci zostały obdarowane przygotowa-
nymi wcześniej przez ich rodziców prezentami - relacjonuje Ka-
rolina Gonera z urzędu gminy.

Teatr Dratwa zagrał również spektakl charytatywny, podczas któ-
rego odbyła się zbiórka na rzecz Zuzanny Kaproń, młodej miesz-
kanki gminy, która zbiera środki na pilną operację kręgosłupa.

Monika Wójcik

Nie zabrakło i  przysmaków. Panie z  kół gospodyń wiejskich ra-
czyły przybyłych gorącym bigosem i  żurkiem, które to specjały 
w  tak mroźne niedzielne popołudnie cieszyły się wyjątkowym 
wzięciem. Podobnie jak świąteczne wypieki – przeróżne ciasta 
czy pierniki – oraz lokalne miody. Myśliwi natomiast częstowali 
kiełbasą z dzika.

Ze sceny czas umilały z kolei występy dzieci, a także najlepszych 
rodzimych zespołów i grup artystycznych. W międzyczasie pro-
wadzono licytacje dla Zuzanny Kaproń, dwunastoletniej miesz-
kanki Kłomnic, która wspólnie z  rodzicami walczy o  zebranie 
niezbędnych pieniędzy na operację kręgosłupa w Stanach Zjed-
noczonych.

- Ten wyjątkowy jarmark był okazją, by posmakować lokalnych 
pyszności, nacieszyć oko dekoracjami, ale również zrobić coś 
dobrego. Pracowaliśmy dla Zuzi, której leczenie jest niezwykle 
kosztowne. Wiele dobrych serc włączyło się w  akcję pomocy. 
Z przeprowadzonych licytacji zebraliśmy przeszło 4 tys. zł na ten 
szczytny cel – podkreśla wójt Piotr Juszczyk. - Chciałbym ponad-
to serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w organiza-
cję jarmarku. Pracownikom ośrodka kultury, urzędu gminy, szko-
ły w Kłomnicach, druhom ochotnikom oraz wszystkim tym, bez 
których całe wydarzenie nie miałoby szans powodzenia - dodaje.
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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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SKOK DO PIERWSZEJ PIĄTKI POWIATU 
CZĘSTOCHOWSKIEGO

BĘDZIE PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU OD KUŹNICY 
GRODZISKIEJ DO RUDNIK KOLONII

RUSZYŁY PRACE PRZY BUDOWIE 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W KONIECPOLU

Olbrzymi wzrost w  ostatnich latach zanotował samorząd Ko-
niecpola pod względem wydatków inwestycyjnych. Według naj-
nowszego zestawienia, które opublikowało pismo samorządowe 
„Wspólnota”, w minionych trzech latach urzędnicy przeznaczali 
na inwestycje średnio 1094,83 zł na głowę każdego mieszkańca 
gminy.

Wielokilometrowe odcinki sieci wodociągowej, kanalizacja, mo-
dernizacja dróg i chodników, rewitalizacja należących do gminy 
budynków, a  także termomodernizacja szkół i budowa stref re-
kreacji, zagospodarowanie zalewu, utworzenie świetlicy śro-
dowiskowej czy Centrum Społeczno-Kulturalnego – pod takim 
znakiem minęła pierwsza kadencja Ryszarda Suligi na fotelu bur-
mistrza Koniecpola. Lokalne władze wydały na wszystkie zadania 
inwestycyjne prawie 30 mln zł, z czego lwią część kosztów pokry-
ły dofinansowania zewnętrzne.

Obecne władze zaczynały z  16 mln zł długu na koncie urzędu 
i wdrożonym planem naprawczym, który musiał restrykcyjnie re-
alizować. Nie było mowy o podejmowaniu żadnych przedsięwzięć 
modernizacyjnych, bo i  gmina nie mogła się wspierać żadnymi 
kredytami czy pożyczkami, które wspomogłyby ten proces. A wy-
gospodarowanie oszczędności w budżecie, które posłużyłyby jako 
wkład własny do chociażby projektów unijnych, przy rozchwia-
nych finansach i ogromnych wydatkach bieżących, było mało re-
alne.

Te czasy ostrej szkoły przetrwania dla władz gminy i mieszkań-
ców są już tylko smutnym wspomnieniem. Dziś Koniecpol pre-

Częstochowskie starostwo przedstawiało projekt budżetu po-
wiatu na przyszły rok. Wśród zaprezentowanych inwestycji, 
które przewidziano do realizacji znajduje się również przebu-
dowa jednego z  odcinków drogi powiatowej biegnącej przez 
gminę Koniecpol.

Chodzi konkretnie o szlak nr 1092 S. To właśnie w relacji od Kuź-

Pod koniec października kierowany przez Ryszarda Suligę 
urząd rozpisał przetarg na dobudowę oświetlenia ulicznego 
w ciągu ulic Słowackiego i Żeromskiego w Koniecpolu. 8 grud-
nia podpisano stosowną umowę z wykonawcą.

Przedsięwzięcie wykona lokalna firma Elektro Logistyka. W ciągu 
ulicy Żeromskiego powstanie napowietrzna linia o długości 425 
metrów i  jedenaście słupów, na których zamontowane zostaną 
energooszczędne lampy led’owe. Przy drugiej z  ulic natomiast 
tych punktów będzie piętnaście, a  inwestycja pokryje około 570 
metrów szlaku. 

Łączny koszt zadania wyniesie około 152 tys. zł. Wszystko ma być 
gotowe z początkiem stycznia przyszłego roku.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

tenduje do roli symbolu tego, jak w krótkim czasie można wypro-
wadzić gminę z nie lada tarapatów i z outsidera pretendować do 
miana jednego z liderów powiatu.

W  latach 2016-2018 średnie wydatki oscylowały bowiem wokół 
kwoty 919,76 zł per capita, w  okresie od 2017-2019 było to już 
1116,35 zł. Przez minione trzy lata natomiast, od 2018 do 2020 
roku, wartość ta wyniosła 1094,83 zł. Wychodzi więc na to, że lo-
kalny urząd miejski utrzymał tym samym intensywne tempo na-
kładów rozwojowych z wcześniejszych lat.

Dobrze ukształtowana polityka inwestycyjna samorządu i pozy-
skiwanie wielomilionowych dofinansowań na realizowane za-
dania publiczne pozwoliła wskoczyć Koniecpolowi do pierwszej 
piątki najwięcej inwestujących w przeliczeniu na mieszkańca sa-
morządów w powiecie częstochowskim.

Może być jeszcze lepiej. Tylko w tym roku gmina otrzymała bo-
wiem promesy opiewające na kilkanaście milionów złotych, 
w tym ostatnio ponad 9 mln zł na budowę nowego przedszkola 
z oddziałem żłobkowym. Po drodze pojawiały się też pozyskane 
duże pieniądze na drogi, wodociągi i  kanalizację czy termomo-
dernizację Przedszkola nr 1.

Część z tych inwestycji, jak budowa układu drogowego w okolicy 
liceum Norwida, kanalizacja Magdaszu czy finalny etap budowy 
sieci wodociągowej na terenie Koniecpola już się realizuje. Po ich 
zakończeniu ruszą zapewne także prace w Wąsoszu, Kuźnicy Wą-
sowskiej, Łysakowie oraz na ulicy Zielonej w Łysinach. Na termo-
modernizację „jedynki” także ogłoszono już przetarg.

nicy Grodziskiej do Rudnik Kolonii ma on zostać przebudowany. 
Jak wstępnie założono, prace mają kosztować około 3,8 mln zł. 
Montaż finansowy zakłada pokrycie kosztów prac z trzech źródeł.

Pierwszym z nich będzie dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Z tego działania mają wpłynąć bowiem na konto starostwa 
pieniądze na pokrycie połowy planowanych nakładów, czyli 1,9 
mln zł. Sam powiat dołoży 1,6 mln zł, a lokalny samorząd będzie 
partycypował kwotą 300 tys. zł.

MIĘDZYGMINNA WSPÓŁPRACA 
SENIORALNA

Seniorzy z Domu Kultury z Koniecpola gościli w gminie Pocze-
sna. Do spotkania doszło na zaproszenie słuchaczy Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. 

Wydarzenie miało miejsce w  świetlicy w  Nowej Wsi, gdzie naj-
pierw odbyło się przedstawienie teatralne. 

- Występ teatru „Feniks”, który zaprezentował sztukę „Festiwal”, 
wywoływał salwy śmiechu. Artyści nagradzani byli gromkimi bra-
wami - relacjonuje Halina Synakiewicz z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Tradycyjnie, jak na klimat bożonarodzeniowy przystało, nie mogło 
zabraknąć łamania się opłatkiem, wigilijnej wieczerzy i wspólnego 
kolędowania. Seniorzy z  Koniecpola przekazali świąteczno-no-
woroczne życzenia od swojego włodarza. Z kolei wójt Poczesnej 
zrewanżował się tym samym wobec przybyłych gości. 

- Wspólnie wszyscy życzyliśmy sobie zdrowych i wesołych świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022 - dodaje Halina Synakie-
wicz.

Monika Wójcik, fot. Halina Synakiewicz / Urząd Gminy Poczesna
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BUDYNEK W CENTRUM GMINY ZOSTANIE WKRÓTCE 
PODDANY GRUNTOWNEJ MODERNIZACJI

Ponad 2,1 mln zł kosztować będzie termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej w Konopiskach. Blisko 
1,4 mln zł z tej kwoty gmina pozyskała ze środków unijnych.

Projekt ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną tego wie-
lofunkcyjnego budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia i urząd 
gminy. Zakres prac obejmie docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCV, a także poprawę szczel-
ności wejść do budynku, docieplenie stropodachu, remont kominów 
i opaski wokół budynku. Zmodernizowana zostanie również instalacja 
centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, które wyposażo-
ne zostaną w nowe zawory termostatyczne. 

Wspomniany projekt przewiduje również modernizację instalacji 
elektrycznej, która między innymi obejmie wymianę opraw oświe-
tleniowych na led’owe oraz montaż, w tej samej technologii, oświe-
tlenia ewakuacyjnego. Na dachu pojawią się panele fotowoltaiczne, 
przewidziano też wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej. Po-
nadto zmodernizowana zostanie kotłownia. 

Jak przekonują miejscowi urzędnicy, sfinalizowanie tej inwestycji 
przyniesie realizację trzech założonych przez nich celów. Chodzi 
zarówno o ekologię, jak i ekonomię czy wariant społeczny. 

- Cel w  wymiarze ekologicznym osiągnięty zostanie poprzez po-
prawę efektywności energetycznej całego budynku. W wyniku tego 
spadnie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania oraz zastąpie-
nie części energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych źródłami 
odnawialnymi. Bezpośrednio przyczyni się to również do zmniejsze-
nia emisji. Zwłaszcza dwutlenku węgla - wyjaśnia Ewa Stefanowska-
-Lasoń, która w gminie odpowiada za informację i promocję.

Jak podkreśla urzędniczka, równie istotny jest wymiar ekonomiczny 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

SĄ W CZOŁÓWCE POLSKIEJ BOCCI

SUKCES PODOPIECZNYCH GCKIS-u

Zawodnicy Stowarzyszenia „Prometeus” wzięli udział w zawo-
dach Polskiej Ligi Bocci w Zamościu. Podczas turnieju Rafał Sta-
siak i Wojciech Lamch wywalczyli złote medale, a w klasyfikacji 
drużynowej „Prometeus” zajął w efekcie drugie miejsce.

Stowarzyszenie „Prometeus” od lat zaangażowane jest w działal-

8 grudnia w Akademickim Centrum Kultury Politechniki Czę-
stochowskiej odbył się IV Przegląd Dziecięcych i  Młodzieżo-
wych Zespołów Tanecznych Powiatu Częstochowskiego. 

W  tegorocznej edycji konkursu wzięło udział dwanaście zespo-
łów. W czterech kategoriach wiekowych zaprezentowały się za-
równo formacje przedszkolne, jak i  te wywodzące się ze szkół 
podstawowych. Nie zabrakło też uczniów nieco starszych, z po-
nadpodstawowych placówek.

- Na scenie mogliśmy zobaczyć różne formy taneczne, od tańców 
ludowych po modern jazz. Każdy z zespołów przywiązywał dużą 
wagę do doboru strojów, a choreografia dopracowana była na wy-
sokim poziomie - informuje Ewa Stefanowska-Lasoń z Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.

Jak się finalnie okazało, podopieczni tej instytucji wiedli pryzm 
w niemalże każdej z kategorii. I  to zarówno jeśli chodzi o klasy 
szkoły podstawowej, jak i  ponadpodstawowe. Z  kolei rodzime 
przedszkolaki mogły liczyć ze strony jury na wyróżnienie.

Maluchy otrzymały okolicznościowe dyplomy, a  każde dziecko 
debiutujące na scenie maskotkę. Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc w kolejnych kategoriach odebrali dyplomy i statuetki au-
torstwa Mariusza Chrząstka, częstochowskiego artysty plastyka.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

7 grudnia w Konopiskach odbyła się akcja charytatywna „Miko-
łaj z ulicy Krakowskiej”, podczas której prawie pół setki małych 
mieszkańców gminy otrzymało prezenty. Celem akcji była po-
moc tym najmłodszym członkom lokalnej społeczności, którzy 
szczególnie potrzebują wsparcia.

W  akcję miejscowy samorząd zaangażował się już po raz drugi. 
Tegoroczne przedsięwzięcie rozpoczęło się od mikołajkowego 
tańca w wykonaniu dzieci, a następnie wspólnego przywoływanie 
gościa z ulicy Krakowskiej w Częstochowie. 

- Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili, szczególnie przy 
wspólnych zdjęciach na specjalnie przygotowanym tronie. Im-
preza pełna była pozytywnych wrażeń i na pewno zapisze się na 
długi czas w pamięci dzieci, rodziców oraz opiekunów - relacjo-
nuje odpowiedzialna za promocję gminy Ewa Stefanowska-Lasoń.

Wydarzenie nie odbyłoby się gdyby nie wsparcie miejscowych 
przedsiębiorców. 

- Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy nam 
pomogli w organizacji tej imprezy mikołajkowej - podkreślała na 
jej zakończenie Iwona Lisek, zastępca wójta Konopisk.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

ność na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo 
podstawowych warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego 
uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Zarząd tej orga-
nizacji kładzie duży nacisk na przeciwdziałanie wszelkim formom 
dyskryminacji osób z  niepełnosprawnościami, a  także stawia 
wśród nich na rozwój i popularyzację sportu. 

Kluczowym wydarzeniem organizowanym od 2010 roku przez 
stowarzyszenie są Integracyjne Zawody Paraolimpijskie w Boccia 
„Prometeus-Cup”. Od czterech lat turniej ma rangę zawodów eli-
minacyjnych do Mistrzostw Polski w Bocci.

całego przedsięwzięcia. Poprawą izolacyjności obiektu wymiernie 
przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co z kolei 
przyniesie pozytywny wpływ na koszty eksploatacji całej infrastruk-
tury. 

- Ponadto część energii elektrycznej produkowana będzie lokalnie, 
co również obniży koszty eksploatacji budynku. Głównym celem 
w tym wypadku nie jest poprawa ekonomii eksploatacji obiektu lecz 
zmniejszenie uciążliwości emisyjnych i poprawa jakości powietrza. 
Ze względu na wymianę instalacji poprawi się również niezawod-
ność układu, co w  zasadzie wyeliminuje konieczność ponoszenia 
wydatków na występujące awarie - dodaje Stefanowska-Lasoń.

Realizacja inwestycji będzie miała także wymiar społeczny, związa-
ny nie tylko z poprawą wygody użytkowania obiektu i jego walorów 
estetycznych. W całym przedsięwzięciu istotny aspekt stanowi ko-
nieczność wdrożenia obowiązku wynikającego z unijnej dyrektywy 
dotyczącego wzorcowej roli budynków instytucji publicznych w za-
kresie poprawy efektywności energetycznej.

MIKOŁAJ Z KRAKOWSKIEJ WRĘCZYŁ PREZEN-MIKOŁAJ Z KRAKOWSKIEJ WRĘCZYŁ PREZEN-
TY GRUPIE BLISKO PIĘĆDZIESIĘCIORGA DZIECITY GRUPIE BLISKO PIĘĆDZIESIĘCIORGA DZIECI
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LELÓW, IRZĄDZE I SZCZEKOCINY POŁĄCZY 
KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Mieszkańcy gminy Lelów już wkrótce mogą zyskać bezpośred-
nie połączenia z sąsiadującymi samorządami Szczekocin i gmi-
ny Irządze. To efekt podpisanego 14 grudnia przez włodarzy 
porozumienia o współpracy przy organizacji publicznego trans-
portu pasażerskiego.

Wójt Lelowa Krzysztof Molenda, burmistrz Szczekocin Jacek Lipa 
oraz wójt Irządz Jan Molenda porozumieli się w kwestii zapew-
nienia komunikacji publicznej mieszkańcom na obszarze samo-
rządów, którymi zarządzają. Liderem przedsięwzięcia zostały 
Szczekociny, które umocowane wystąpią do wojewody śląskiego 
o  objęcie tworzonych połączeń dopłatami z  Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych, co w  znaczący sposób ma obniżyć 
koszty. W tym roku bowiem dofinansowanie wynosiło aż 3 zł do 
każdego tzw. wozokilometra.

Zgodnie z przedstawioną koncepcją włodarze chcą, aby docelowo 
powstały trzy nowe linie. Pierwsza kursować ma od miejscowości 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Szczekociny Podlesie (gm. Lelów) poprzez Konstantynów, Mełchów, Posłodę, 
Lelów, Zbyczyce, Białą Wielką, Nakło, Szczekociny, Rokitno, Wól-
kę Ołudzką do Ołudza.

Linia numer dwa zapewni połączenia na trasie Szczekociny, Rę-
dziny, Drużykowa, Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk, 
Nakło, Zawadka, Siedliska, Małachów, Tęgobórz, Szczekociny.

Trzecia z projektowanych relacji przebiegać będzie natomiast od 
Szczekocin, przez Nakło, Witów, Irządze, Sadowie, Bodziejowice, 
Mikołajewice, Wilków i dalej do miejscowości Irządze, Zawada Pi-
licka, Grabiec, Bonowice, Szczekociny, Goleniowy, Chałupki i po-
nownie do Szczekocin.

- To przełomowy krok i bardzo ważna dla naszych mieszkańców 
inicjatywa. To również ważny moment w budowaniu międzygmin-
nego partnerstwa, tym bardziej że wykluczenie komunikacyjne 
to jedna z  głównych barier rozwojowych naszych samorządów 
- oznajmili wspólnie włodarze podczas uroczystości podpisania 
porozumienia międzygminnego.

OSP NAKŁO JUŻ Z NOWYM 
WOZEM BOJOWYM

Przed rokiem w  garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Lelów II 
Zbyczyce zaparkował nowy nabytek - średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki volvo. 11 grudnia tego roku podobny wóz 
wprowadzili do służby druhowie z OSP Nakło. Gminna flota po-
jazdów strażackich mocno się więc modernizuje.

Jednostka OSP KSRG Nakło otrzymała nowoczesny wóz bojowy 
o  wartości blisko 800 tys. zł, dzięki dofinansowaniu z  budżetu 
gminy Lelów, środkom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wspomniane in-
stytucje przekazały odpowiednio 300 tys. zł, 100 tys. zł i 400 tys. 
zł na jego zakup.

- Nowy wóz posiada między innymi napęd na cztery koła, zbior-
nik wodny o pojemności trzech tysięcy litrów, wyciągarkę linową 
z przodu kabiny czy led’owe oświetlenie pola pracy. Będzie słu-
żył strażakom zarówno do wyjazdów pożarowych, jak i zdarzeń 
drogowych. Sprzęt zwiększy zdolność bojową jednostki, poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców i  umożliwi skuteczne prowadze-
nie działań ratowniczych w różnych warunkach – mówi Joanna 
Sokolińska, kierownik referatu inwestycji i promocji miejscowego 
urzędu gminy.

Przy dźwiękach strażackiej syreny, utworzonym przez druhów 
szpalerze i  odpalonych racach dymnych samochód pod remizą 
powitali także parlamentarzyści, przedstawiciele władz gminnych 
i powiatowych oraz licznie przybyli mieszkańcy. Kubeł święconej 
wody wylał natomiast na nabytek proboszcz ksiądz Jacek Iwan.

- Szczególne podziękowania za wsparcie w pozyskaniu środków 
na zakup pojazdu kierujemy do wiceministra kultury i dziedzic-
twa narodowego, pana posła Szymona Giżyńskiego – podkreśla 
wójt Krzysztof Molenda.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

W centrum Lelowa pojawił się stalowy kosz w kształcie serca, 
do którego można wrzucać nakrętki z tworzywa sztucznego. Ma 
nie tylko przypominać o segregacji odpadów, ale przede wszyst-
kim wspomóc potrzebujących. 

Na lelowskim rynku zainstalowany został nietypowy kosz. Teraz, 
zamiast wyrzucać nakrętki z  opakowań produktów do śmieci, 
można to zrobić przy okazji odwiedzin w centrum miejscowości. 
I to w szczytnym celu.

STALOWE SERCE NA RYNKU W LELOWIE. TO NA NAKRĘTKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Monika Wójcik

Tworzywo sztuczne to bowiem doskonały materiał wtórny. Do-
chód ze tego surowca będzie przeznaczony na leczenie i rehabili-
tację dzieci z terenu gminy. Siłą rzeczy cała inicjatywa ma również 
pozytywny walor ekologiczny.

- Zbiórka, poza oczywistym celem charytatywnym, w doskona-
ły sposób uświadamia ludziom czym tak naprawdę jest recykling 
i  jaki można dzięki niemu osiągnąć pożytek. Ma również zalety 
z perspektywy gminy, gdyż podnosi poziom odzysku surowców 
pochodzących z odpadów komunalnych - wyjaśniają ideę zamon-

towania stalowego serca lokalni urzędnicy. - Worki czy kartony 
z nakrętkami już nie muszą zalegać w domach. Teraz idąc na spa-
cer, do pracy, szkoły czy na zakupy można je przynieść do tego 
pojemnika - apelują do mieszkańców.

Jak podkreślają pracownicy urzędu gminy, liczy się każda nakręt-
ka. Niezależnie czy stanowi pozostałość po napojach, kawie, mle-
ku czy jogurtach. W pojemniku zostawić można również zakrętki 
po chemii gospodarczej, płynach do zmywania, prania, płukania 
czy po szamponach.

BADACZE I REGIONALIŚCI PRZYJECHALI DO LELOWA, BY WSPÓLNIE POCHYLIĆ SIĘ NAD LOKALNĄ HISTORIĄ

Pod koniec listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie mia-
ła miejsce interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa 
„Rzeczy, obrazy, dokumenty. Materialni świadkowie historii ziemi 
lelowskiej”. 

Wydarzenie było wspólnym przedsięwzięciem Lelowskiego Towa-
rzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, 
Urzędu Gminy Lelów, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkie-
go oraz  Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie. Konferencja, w któ-
rej udział wzięło kilkadziesiąt osób, stanowiła doskonałą okazję do 
spotkania badaczy, naukowców i  regionalistów, którzy wspólnie 
próbują opisać na nowo historię ziemi lelowskiej przy użyciu nowych 
metodologii i za pomocą różnych perspektyw badawczych. 

Wśród prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się dr Jacek Laber-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Lelów schek (Instytut Historii PAN w Krakowie), dr Olgierd Ławrynowicz 
(Instytut Archeologii UŁ), dr Anna Majewska (Instytut Zagospodaro-
wania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ), dr Irmina Gadowska 
(Instytut Historii Sztuki UŁ), dr Agnieszka Świętosławska (Instytut 
Historii Sztuki UŁ), dr Lech Frączek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugo-
na Kołłątaja w Krakowie), Marian Nowak (LTH-K) oraz dr Aleksandra 
Krupa-Ławrynowicz (Instytut Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
UŁ).

Przedmiotem dyskusji byli „materialni świadkowie” lokalnej historii, 
odkrycia archeologiczne, nagrobki historycznych cmentarzy ziemi 
lelowskiej, pieczęcie czy księga gości pałacu w Nakle. Konferencji to-
warzyszyła promocja książki „Wieś i chłopi ziemi lelowskiej” pod re-
dakcją dr Aleksandry Krupy-Ławrynowicz i Mirosława Skrzypczyka. 

- Jest ona efektem współpracy naszej gminy, Lelowskiego Towa-
rzystwa Historyczno-Kulturalnego, a  także Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego. To już piąta publikacja wydana w  serii 
„Leloviana. Prace o historii i kulturze ziemi lelowskiej” - podkreślają 
gminni urzędnicy.

Wydarzenie stało się też okazją do rozstrzygnięcia konkursu wie-
dzy historycznej, „Nie-podlegli ziemi lelowskiej”, skierowanego do 
uczniów szkoły podstawowej z terenu gminy. Laureaci oraz uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
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MIEDŹNO W CZOŁÓWCE GMIN POWIATU POD 
WZGLĘDEM INWESTYCJI

Urząd gminy poinformował o otrzymaniu kwoty ponad 191 tys. 
zł na stworzenie tzw. laboratoriów przyszłości w prowadzonych 
przez siebie szkołach podstawowych w  Miedźnie, Ostrowach 
nad Okszą i  Mokrej. Wdrożony przez resort edukacji projekt 
pozwoli zakupić do placówek nowoczesne wyposażenie i sprzęt 
dydaktyczny.

Jak podkreśla ministerstwo, głównymi założeniami, które stały 
u podstaw wdrożenia wartego około 1 mld zł projektu jest chęć 
wzmocnienia i  uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdo-
bywania wiedzy i  praktycznych umiejętności przez uczniów. 
W  szczególności w  obszarze nauk przyrodniczych, technologii 
i  inżynierii. Ma to być po prostu pilna odpowiedź na wyzwania 
współczesności.

- Szkoły doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, który, zgod-
nie z  założeniami programu, będzie rozwijał ich kompetencje 
z tzw. kierunków STEAM, czyli technologicznych, z zakresu inży-
nierii, sztuki oraz matematyki – informuje Daria Piątek, rzecznik 
prasowy urzędu gminy. - Katalog sprzętu, który może trafić do 
naszych szkół, obejmuje przeszło dwieście pozycji. Jest bardzo 
szeroki, a wśród nich są między innymi roboty, drukarki 3D, mi-
krokontrolery czy sprzęt audio-video – zaznacza.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, uczniowie powinni zacząć 
korzystać z  tych pomocy edukacyjnych z  początkiem nowego 
roku szkolnego. Co ważne będzie on mógł być wykorzystywany 
podczas przeróżnych zajęć pozalekcyjnych, kół naukowych czy 
innych form rozwijania umiejętności.

Piotr Biernacki

LOKALNE SZKOŁY PODSTAWOWE
ZOSTANĄ DOPOSAŻONE
W NOWOCZESNY SPRZĘT EDUKACYJNY

Gmina Miedźno kolejny rok z rzędu znalazła się w ścisłej czołówce 
gmin powiatu kłobuckiego, które przeznaczają największe środki 
na lokalne inwestycje. Choć w porównaniu do poprzedniego zesta-
wienia, przygotowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”, można zaobserwować kwotowy spadek nakładów, to 
ten trend dotknął niemal wszystkie samorządy w kraju.

Jak wynika z rankingu, którego autorami są eksperci kierowani przez 
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, w ostat-
nich trzech latach miejscowy urząd przeznaczał średnio na inwesty-
cje 1043,23 zł na głowę każdego mieszkańca. To czwarty najwyższy 
wynik w powiecie kłobuckim. W ubiegłorocznym zestawieniu kwota 
ta sięgała 1328,12 zł, co gminie Miedźno dało drugie miejsce w po-
wiecie.

Tworząc ranking, pod uwagę brana jest całość wydatków inwesty-
cyjnych za ubiegłe trzy lata budżetowe. W zastosowanej metodolo-
gii nakłady danej jednostki samorządu terytorialnego są uśredniane 
i przeliczane „na głowę” każdego mieszkańca. W ten sposób autorzy 
chcą uniknąć chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą 
rankingu.

- Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z  mniejszych jednostkach, ce-
chują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być 
bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby po-
tem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – podkreślają.

Powodów do zadowolenia jest więc wiele. Tym bardziej że próg po-
nad 1 tys. zł wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2020 osiągnęły 
tylko cztery samorządy. Jeszcze Przystajń, Popów i Panki. Zauważyć 
jednak trzeba, że Miedźno to w tej chwili najmniej zadłużona gmina 
w kłobuckim. Po trzecim kwartale tego roku długoterminowe zobo-
wiązania wynosiły niewiele ponad 4,7 mln zł. W przeliczeniu na gło-
wę mieszkańca daje to około 663 zł. W przypadku Przystajni wartość 
ta sięgnęła około 1173 zł, Popowa – 893 zł, a Panek aż 2151 zł!

W słowie wstępnym do opracowania zaznaczono, że 2020 rok był 
kolejnym, w którym zaobserwowano spadek nakładów inwestycyj-
nych samorządów. Średnio o około 12 proc., co ma związek przede 
wszystkim z  końcem perspektywy unijnej 2014-2020, a  ponadto 
spore piętno na polityce wydatków gmin odcisnęła sytuacja związa-

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

na z epidemią Covid-19.

- Z  punktu widzenia inwestycji samorządowych bardzo trudno 
ocenić rok 2020. Z jednej strony był to drugi, kolejny rok spadku 
ich wielkości. W  ostatnim roku kończącej się bardzo hojnej dla 
Polski – dla samorządów w  szczególności – perspektywy unij-
nej, to nie jest dobra wiadomość. Ale z  drugiej, spadek ten nie 
był dramatyczny. Do tej pory tylko cztery lata przyniosły lepsze 
rezultaty. Zważywszy na rok pandemii Covid-19 i inne znane pro-
blemy budżetów samorządowych, można to ocenić jako sukces 
– podkreślają.

Mając na uwadze przyszłe prognozy w zakresie gminnych inwestycji, 
to mieszkańcy powinni być spokojni o wysokość nakładów we wspólny 
majątek. 14 grudnia Rada Gminy Miedźno uchwaliła już bowiem budżet 
na przyszły rok. A wraz z nim rekordowe 16,7 mln zł na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne. Suma robi wrażenie, bo to ponad 33 proc. wszyst-
kich budżetowych wydatków w  2022 roku. Wśród nich dominować 
będą te na drogi i modernizację budynków użyteczności publicznej.

Mieszkańcy mogą się więc spodziewać przede wszystkim konty-

nuacji już rozpoczętych inwestycji, jak dokończenie przebudowy 
i  termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Mokrej, 
rozbudowy dróg gminnych w Miedźnie – ulic Dębowej, Sosnowej, 
Ogrodowej i  Polnej czy gruntownej modernizacji budynku byłej 
szkoły w Izbiskach, gdzie ma powstać reprezentacyjny obiekt na po-
trzeby sołectwa.

Rozpoczną się także prace przy zupełnie nowych projektach, w tym 
remont aż siedmiu szlaków w Borowej. Kolejne drogi mają być mo-
dernizowane także w Ostrowach nad Okszą, przede wszystkim ulice 
Ogrodowa i Łąkowa. Ruszy też rozbudowa i termomodernizacja bu-
dynków remiz strażackich w Borowej oraz we Władysławowie wraz 
z wymianą źródeł ciepła. W końcu odnowienia doczeka się również 
Pomnik Bohaterów Bitwy pod Mokrą wraz z rewitalizacją przylega-
jącego do niego terenu.

Warto podkreślić, że gros tych tak dużych wydatków inwestycyj-
nych finansowane będzie przy znacznym wsparciu pieniędzy pozy-
skanych z funduszy unijnych i krajowych. Z tych tytułów na konto 
urzędu kierowanego przez wójta Piotra Derejczyka wpłynąć ma pra-
wie 10 mln zł.
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PRAWIE CZTERY MILIONY KOSZTOWAŁA MODERNIZACJA 
ODCINKA SIEDLEC-GĄSZCZYK-SROCKO

KOLEJNA SZKOŁA W GMINIE PO TERMOMODERNIZACJI

Dobiegła końca przebudowa liczącego ponad trzy kilometry od-
cinka drogi powiatowej na odcinku Siedlec-Gąszczyk-Srocko. 
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz wkładów własnych pochodzących 
z budżetu gminy oraz częstochowskiego starostwa.

Realizacja tego zadania była konieczna ze względu na fatalny stan 
tego trzykilometrowego odcinka. Utrudnienia w komunikacji samo-
chodowej oraz w ruchu pieszym były powodowane przez liczne spę-
kania i dziury. Prace prowadzono od 2020 roku.

W  ramach robót wykonano także jednostronny chodnik z  kostki 
brukowej na odcinku łączącym Siedlec i Gąszczyk. Liczy on blisko 
półtora kilometra i jest szeroki na dwa metry. Z kostki powstały też 
zjazdy na posesje. Drogowcy zrealizowali ponadto kompleksowe od-
wodnienie arterii, a na koniec zamontowali nowe oznakowanie.

- Ważnym elementem przebudowy było wykonanie przejścia dla 

Po realizacji kompleksowych termomodernizacji placówek w Mo-
krzeszy, Małusach Wielkich, Mstowie czy Jaskrowie przyszedł 
czas na podobną inwestycję w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Zawadzie. Zadanie, które rozpoczęto wiosną, z początkiem grud-
nia doczekało się uroczystego finału.

Oddany po gruntownym remoncie obiekt niczym nie przypomina 
już nadszarpniętej zębem czasu „tysiąclatki”. Barwna kolorystyka 
elewacji, nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz dopracowane roz-
wiązania architektoniczne i  technologiczne sprawiają, że budynek 
wygląda jakby był tyle co wzniesiony. I o taki efekt władzom gminy 
w tym aspekcie chodziło, acz nie był to główny powód podjętych 
działań.

Całość kosztowała niecałe 900 tys. zł. Ponad połowę tej sumy, czyli 
490 tys. zł, udało się miejscowemu urzędowi pozyskać z funduszy 
unijnych.

- Poprawa estetyki budynku jest dodatkowym bonusem przepro-
wadzonych prac. Przede wszystkim chodziło nam o poprawę stanu 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

pieszych w Gąszczyku wraz z doświetleniem tego miejsca - podpo-
wiadają pracownicy urzędu gminy.

Całość pochłonęła 3,9 mln zł. Projekt został dofinansowany w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który na to zadanie 
przeznaczył połowę tej kwoty. Drugą, w równych częściach, pokryto 
z budżetu Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz tutejszego 
samorządu. 

Gmina do tej modernizacji przygotowywała się od kilku lat. W 2018 
roku na potrzeby wspomnianej inwestycji opracowana została do-
kumentacja projektowa dotycząca odcinka Gąszczyk-Siedlec, a rok 
później ten biegnący pomiędzy Srockiem a Gąszczykiem.

- Bardzo się cieszę z  wykonanej inwestycji. Z  pewnością poprawi 
się bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania na przebudowa-
nym odcinku, zarówno dla mieszkańców Siedlca i Gminy Mstów, jak 
i mieszkańców okolicznych gmin, którzy dojeżdżają tędy do pracy do 
Częstochowy – podsumowuje Krzysztof Choryłek, przewodniczący 
rady gminy i jednocześnie sołtys Siedlca.

technicznego przegród oraz właściwości izolacyjnych. Wpłynie to 
ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej, czyli kosztów 
ogrzewania – podkreśla wójt Tomasz Gęsiarz.

Zakres zrealizowanych robót był w rzeczywistości spory. Objął nie 
tylko docieplenie obiektu, ale i unowocześnienie instalacji central-
nego ogrzewania oraz kotłowni. Ekipa budowlana wymieniła stolar-
kę okienną, instalację odgromową, rynny i rury spustowe, balustrady 
zewnętrzne czy kraty okienne. Wyremontowała ponadto schody ze-
wnętrzne oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a teren wo-
kół placówki został nowocześnie zagospodarowany.

- Na obiekcie pojawiło się także trzydzieści modułów paneli fotowol-
taicznych, które generują moc 13,5 kWp. Produkcja prądu na wła-
sny użytek zmniejszy więc kolejne koszty i wysokość rachunków za 
energię elektryczną zużywaną w szkole – dodaje włodarz Mstowa.

Podczas uroczystego otwarcia, a właściwie prezentacji efektu final-
nego kilkumiesięcznych prac, miejscowym uczniom i  dyrekcji to-
warzyszyli zaproszeni parlamentarzyści, lokalni samorządowcy czy 
przedstawiciele wykonawcy.
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NOWA TRADYCJA NA MAPIE WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH GMINY

TARGOWISKO Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ. ZAKOŃCZYŁ 
SIĘ DRUGI ETAP INWESTYCJI

ZWIĄZEK, KTÓRY ZRZESZA JURAJSKIE 
GMINY, DZIAŁA JUŻ TRZY DEKADY

PROGI ZWALNIAJĄCE ZA PIENIĄDZE 
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

MAJĄ FAJNY SKWER

5 grudnia w Mstowie, jak każdego roku, odbyła się impreza mi-
kołajkowa dla dzieci. W tym jednak dotychczasową formułę spo-
tkania ze Świętym Mikołajem rozszerzono o I Mstowski Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Wypadło świetnie, a  jak podkreśla Krzysztof 
Drynda, dyrektor miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury, takiej 
imprezy mstowski rynek dawno nie widział.

Przedświąteczna impreza stała się doskonałą okazją do uroczystego 
zapalenia tysięcy led’owych lampek na kilkumetrowej choince, jak 
również świątecznych iluminacji w  centrum miejscowości. Także 
Mikołaj wzorowo wywiązał się ze swoich obowiązków. Nie zapo-
mniał o żadnym z dzieci, choć te dobre kilka minut musiały odstać 
w kolejce po upominek.

- W  tak niepowtarzalnej scenerii przebiegała cała impreza, którą 
uroczyście rozpoczął wójt Tomasz Gęsiarz oraz zaproszeni goście. 
Ze sceny popłynęły serdeczne życzenia świąteczne oraz miłe sło-
wa uznania dla wszystkich, którzy włożyli swoją pracę, zapał i talent 
w przygotowanie stoisk, produktów oraz tych największych i naj-

Związek Gmin Jurajskich, którego częścią jest także gmina Mstów, 
obchodził właśnie trzydziestolecie swojej działalności. Podczas 
uroczystej gali, miejscowy samorząd reprezentowali wójt Tomasz 
Gęsiarz oraz przewodniczący rady gminy Krzysztof Choryłek.

Współpraca samorządów położonych na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej, która odbywa się w ramach Związku Gmin Jurajskich 
trwa już trzydzieści lat. 

- Ta historia rozpoczęła się 17 grudnia 1991 roku w Złotym Potoku 
w gminie Janów. Wówczas piętnaście samorządów zdecydowało się 
na współpracę w ramach nowopowstałego stowarzyszenia. Po tych 
latach Związek zrzesza już trzydzieści trzy jurajskie gminy - wyjaśnia 
wójt Tomasz Gęsiarz.

Jak zgodnie podkreślają zaangażowani w to przedsięwzięcie włoda-
rze, dzięki dobrej współpracy samorządów w ramach tej organizacji, 
Jura stała się ważnym regionem turystycznym na krajowej mapie. 
Podczas wspomnianej gali przedstawiciele gmin zrzeszonych w ZGJ 
wyróżnieni zostali pamiątkowymi statuetkami. 

- Mają one formę jurajskich drzewek wyrastających z wapiennej ska-
ły i stanowią symbol wielowątkowej współpracy samorządów w ra-
mach Związku, opartej na wspólnym fundamencie, którym jest Jura 
Krakowsko-Częstochowska - dodają mstowscy urzędnicy. 

Spotkanie stało się również okazją do nagrodzenia tytułem Honoro-
wego Członka Związku Gmin Jurajskich osoby Jerzego Kędziory. Ten 
wybitny rzeźbiarz na co dzień mieszka w gminie Poczesna.

Podczas ubiegłorocznych zebrań wiejskich mieszkańcy Mstowa 
i Małus Małych zdecydowali, by jedną z inwestycji, które lokalny sa-
morząd wykona na terenie ich miejscowości, były progi zwalniające 
ruch samochodowy. Wybrane zadanie właśnie zostało ukończone.

- W Mstowie mieszkańcy zdecydowali o montażu progu na ulicy Nor-
wida, natomiast w Małusach Małych nowy próg zwalniający powstał 
w ciągu drogi gminnej relacji z Mstowa do Małus Małych – informuje 
mstowski urząd gminy.

Zakres wykonanych prac obejmował w szczególności mechaniczne ro-
zebranie masy bitumicznej i podbudowy z kruszywa kamiennego, wy-
konanie podbudowy i profilowanie podłoża oraz montaż progów o na-
wierzchni z kostki betonowej grubości ośmiu centymetrów w kolorze 
czerwonym. Wykonano przy tym także oznakowanie poziome.

- Inwestycje wymagały również wcześniejszego opracowania projek-
tu stałej organizacji ruchu, które zatwierdziło starostwo i  uzyskanie 
wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień – pod-
kreślają urzędnicy.

Mieszkańcy Wancerzowa zyskali świeżo zagospodarowaną prze-
strzeń rekreacyjną. Za pieniądze z funduszu sołeckiego powstał ele-
gancki skwer.

Mowa o miejscu zlokalizowanym w pobliżu meandrującej rzeki Warty. 
Jak przekonują urzędnicy, rejon ten jest często uczęszczany przez ro-
werzystów i spacerujących mieszkańców. 

- Odcinek drogi w ulicy Jaskrowskiej stanowi element szlaku rowero-
wego od Mstowa w kierunku Jaskrowa, Przeprośnej Górki w Siedlcu, aż 
do Częstochowy - tłumaczą pracownicy rzędu gminy.

Zakres prac niezbędnych do uporządkowania skweru obejmował mię-
dzy innymi wykonanie trawnika oraz roślinnych rabat, gdzie wykorzy-
stano tzw. rośliny wieloletnie. Ścieżki utwardzono kostką brukową, 
a także zamontowano urządzenia zabawowe i te przewidziane do re-
kreacji ruchowej dla starszych użytkowników.

Zagospodarowanie terenu uzupełniły jeszcze takie elementy, jak 
ośmiostanowiskowy stojak na rowery, dwie ławki, tablica informacyjna 
regulamin i kosz do segregacji śmieci.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Gmina sfinalizowała realizację projektu związanego z przebudową 
nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z wykonaniem odwod-
nienia oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Na warte niewiele 
ponad 1 mln zł zadanie miejscowy samorząd pozyskał w marcu 733 
tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwszy etap modernizacji miał miejsce w 2013 roku. Od tego czasu 
obiekt ten służy w poniedziałki zarówno okolicznym handlowcom, 
jak i nabywcom produktów rolno-spożywczych. Nie tylko mieszkań-
com gminy, ale i osobom przyjezdnym. 

Najnowsza, tegoroczna inwestycja to kolejny krok w  stworzenie 
sprzyjających warunków dla użytkowników targowiska. Zakres 
przeprowadzonych prac objął między innymi wyremontowanie ist-
niejącej nawierzchni parkingu dla klientów oraz zlokalizowanej przy 
nim drogi czy też przebudowę nawierzchni w rejonach sektorów za-
daszeń namiotowych i na głównej arterii umożliwiającej swobodny 
dojazd do obiektu. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik

Piotr Biernacki

Monika Wójcik

drobniejszych prac organizacyjnych – mówi Krzysztof Drynda, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

Współorganizatorkami premierowej edycji lokalnego, bożonaro-
dzeniowego kiermaszu, obok gminnych instytucji, były panie z kół 
gospodyń wiejskich z Brzyszowa, Jaskrowa, Kobyłczyc, Krasic, Ma-
łus Małych i Wielkich, Mokrzeszy i oczywiście Mstowa. Przygoto-
wane przez nie stoiska kusiły ozdobami świątecznymi, słodkościami 
czy kulinarnymi specjałami. Dla poprawy krążenia w to niedzielne, 
mroźne popołudnie znalazło się i wino grzane.

- Gospodynie mocno przeżywały przygotowania do kiermaszu. Ale 
jak się okazało, było warto. To, co wystawiły na swoich stoiskach 
w  namiotach, było wprost rewelacyjne. Począwszy od misternych 
robótek ręcznych, ozdób świątecznych, przez pachnący barszcz, 
wyszukane wypieki i niespodzianki kulinarne – zachwala Krzysztof 
Drynda. - Impreza pokazała, jak wiele dobrego można zrobić i na 
jak wiele nas stać, przy wykorzystaniu pozytywnej energii pań z kół 
gospodyń wiejskich, pracowników GOK-u  i  mieszkańców gminy 
Mstów – podsumowuje.

- Utwardzono również nawierzchnię na placu targowym dla sprze-
daży z samochodu, a także przebudowano istniejące odwodnienia. 
Zadaszenia z kolei wykorzystano pod zamontowanie instalacji foto-
woltaicznej - dodają pracownicy urzędu gminy.
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MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ ZAWODZIE I WRZOSOWĄ

RODZIME BADMINTONISTKI KOŃCZĄ ROK W DOBREJ FORMIE

GOSPODYNIE PRZYGOTOWAŁY WIGILIĘGOSPODYNIE PRZYGOTOWAŁY WIGILIĘ

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Feniks” w Słowiku zorganizo-
wały spotkanie wigilijne. 

Jak zgodnie podkreślają członkinie miejscowego KGW, dla wielu 
z nich okres bożonarodzeniowych świąt to najbardziej wyczekiwany 
i najpiękniejszy czas w roku. Dlatego też panie starają się jak mogą, 
by podczas organizowanej przez nie wigilii można już było dać się 
ponieść świątecznej atmosferze. 

- Bardzo się cieszę z kultywowanych w naszej gminie od lat spo-
tkań wigilijnych. Życzę wam wszystkim pogody ducha, spokoju, cie-
pła i radości, a przede wszystkich zdrowia. Tak, aby Nowy Rok 2022 
spełnił wszystkie państwa marzenia i oczekiwania - podkreślał wójt 
Krzysztof Ujma.

Do intencji włodarza dołączyła też Iwona Choła, przewodnicząca 
rady gminy.

- Boże Narodzenie jest najbardziej wyczekiwanym momentem roku, 
dzięki czemu jego obchody są dla większości z nas czasem szczegól-
nie radosnym i podniosłym - mówiła. 

Podczas spotkania obecny był również ks. Jacek Kołodziejczyk, pro-
boszcz miejscowej parafii. Zwracając uwagę obecnych na duchowy 
wymiar świąt, których głównym przesłaniem jest życzliwość dla 
bliźnich, życzył chwilowego „zatrzymania się” w tym czasie i refleksji 
nad sensem jego przeżywania. 

Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszył opłatek, życzenia oraz śpiewa-
nie kolęd.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Elfy, diabełki, aniołki i w końcu główny bohater. Tłumy dzieci z ro-
dzicami i dziadkami doczekały się jegomościa w czerwonym ku-
braku. 

- To była świetna zabawa, cieszymy się, że tyle osób dopisało. Dzię-
kujemy wójtowi Krzysztofowi Ujmie (tego dnia robił za elfa - przyp. 
red.), sponsorom i każdemu kto przyczynił się do organizacji tej im-
prezy - podkreśla Eulalia Błaszak, prezes Stowarzyszenia Wspólnie 
dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie.

Mikołaja zaprosili także działacze ze Stowarzyszenia „Razem dla 
Wrzosowej”, który przeszedł ulicami miejscowości nagradzając na-
potkane dzieci upominkami.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna
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NIE ŻYJE BYŁY WICEWÓJT 

Pod koniec listopada w wieku 79 lat zmarł Eugeniusz Pidzik, 
wieloletni działacz samorządowy, były radny oraz zastępca 
wójta gminy Poczesna. 

Zmarły cieszył się powszechnym szacunkiem i sympatią. Przez 
lata uchodził za osobę niezwykle zaangażowaną na rzecz swo-
jej społeczności. W  okresie transformacji ustrojowej aktywnie 
uczestniczył w procesie przekształcania lokalnego samorządu. 
Mieszkańcom dał się też poznać jako wizjoner i pasjonat zafa-
scynowany techniką oraz lotnictwem. 

Eugeniusz Pidzik był członkiem Instytutu Podstawowych Pro-
blemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Zajmował się badaniem 
możliwości praktycznego wykorzystania energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. Był również sztygarem związanym z gór-
nictwem rud żelaza, jak i również przedstawicielem miejscowego 
samorządu w Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

W Szczucinie rozegrany został kolejny już w tym sezonie Krajowy 
Turniej Młodzików i Juniorów Młodszych w badmintonie. W za-
wodach udział wzięły trzy mieszkanki gminy Poczesna.

To już kolejne spotkanie w  ramach cyklu „Podkarpacki Cup 2021”, 
w którym badmintonistki Anna Praska, Urszula Wojtysiak i Liliana 
Zgryza zaprezentowały się z dobrej strony.

- W grze pojedynczej Ula i Liliana zajęły trzecie miejsca. Liliana po 
zaciętym pojedynku o wejście do finału przegrała z Karoliną Kopka 
z Pabianic 19/21, 21/23. Ula uznała wyższość Aleksandry Kurkiewicz 
z Krakowa 19/21, 10/21. Z kolei drugi set skończyła z urazem skręco-
nej kostki - informuje trener Jarosław Ociepa.

Dziewczętom udało się jednak dotrzeć do finału. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

- Już w półfinale Ula i Liliana zagrały z kontuzją Uli. Finał miał bardzo 
dramatyczny przebieg. Mimo prowadzenia przez cały pierwszy set 
dziewczęta przegrały go na przewagi. W drugim sytuacja się powtó-
rzyła, ale ze szczęśliwym końcem dla naszych dziewcząt. W trzecim 
secie niestety widać było jak Uli przeszkadza uraz. Mimo dzielnej 
postawy przegrały go do 17. Liliana w parze z Jackiem Matulą zajęli 
trzecie miejsce w grze mieszanej. Ania swój udział zakończyła na fa-
zie grupowej - dodaje Ociepa. 

W  klasyfikacji końcowej młodziczek Urszula Wojtysiak uplasowała 
się na drugim miejscu, a Liliana Zgryza na siódmym. 

- Niestety, z powodu kwarantanny, nie wzięła udziału we wszystkich 
zawodach. Na trzydzieści osiem sklasyfikowanych drużyn nasz klub 
zajął trzynaste miejsce - relacjonuje szkoleniowiec.
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ROZPOCZĘŁY SIĘ POSZU-
KIWANIA WYKONAWCY 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SPORY SUKCES „PRZYROWSKICH NUTEK” 
PODCZAS POWIATOWEGO PRZEGLĄDU 

KTO W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE WYWOZIŁ ŚMIECI Z GMINY?

8 grudnia Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki” wziął udział w IV 
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Po-
wiatu Częstochowskiego.

Sam przegląd zespołów miał miejsce w Akademickim Klubie Politech-
nik w Częstochowie. Do konkursu w kategorii wiekowej uczniów klas 
I-IV zgłosiło się osiem zespołów z sześciu gmin. Pośród nich „Przyrow-
skie Nutki” zaprezentowały się bardzo dobrze i finalnie zdobyły drugą 

Z  początkiem grudnia urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na zago-
spodarowanie odpadów komunalnych zbieranych z  terenu gminy 
w przyszłym roku. 

Postępowanie podzielono na dwie części. Wywozem opakowań z pa-
pieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych, metalu, a także szkła zajmie 
się Zakład Gospodarki Komunalnej z Zawiercia, który swoje usługi we 

Z początkiem grudnia urząd gminy ogłosił przetarg na budowę i prze-
budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Przyrowie. Nowa instalacja 
ma mieć dobową przepustowość sięgającą nawet 600 m³. Na inwe-
stycję wójt Robert Nowak pozyskał 10,7 mln zł z Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Pod koniec października przyszła promesa o przyznaniu dofinansowa-
nia. 2 grudnia rozpoczęło się poszukiwanie wykonawcy. Tempo pracy 
miejscowego urzędu wydaje się być wzorcowe. Trzeba jednak wspo-
mnieć i o tym, że do tego zadania gmina przygotowywała się już od 
kilku lat. Projekty i dokumentacja były już dawno gotowe. Brakowało 
tylko najważniejszego - funduszy. Nie udało się ich wcześniej pozyskać 
z programów unijnych, więc wykorzystano okazję, by środki zdobyć 
z wdrożonego przez rząd Programu Inwestycji Strategicznych. Ze zgło-
szonych przez wójta Roberta Nowaka wniosków, do dofinansowania 
wybrano jeden – właśnie budowę i przebudowę lokalnej oczyszczalni 
ścieków.

Miejscowy samorząd chce, aby dotychczasowa instalacja zwiększyła 
swoje moce przerobowe do maksymalnej wielkości 600 m³ na dobę. In-
westycja jest tą z kategorii kluczowych, by móc w przyszłości rozwijać 
sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

- To najważniejsza inwestycja dla naszej gminy, od wielu lat wyczeki-
wana, która będzie służyć mieszkańcom. Bardzo ważna pod względem 
ekonomicznym i  zarazem niezbędna w  zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej – podkreśla wójt Robert Nowak. - Dofinansowanie w kwocie 
prawie 11 mln zł to ogromna suma pieniędzy, mając na uwadze oczywi-
ście skalę naszego rocznego budżetu. Dla mnie osobiście to olbrzymi 
sukces. Planowane uruchomienie i oddanie do użytkowania nowej in-
stalacji to maj 2023 roku – dodaje.

W  ramach zamówienia przyszły wykonawca będzie musiał zadbać 
o  wybudowanie pompowni ścieków surowych, budynku socjalno-
-technicznego, zadaszonych reaktorów biologicznych z  zintegrowa-
nymi pionowymi osadnikami wtórnymi, stanowiska zlewnego ścieków 
dowożonych z mechanicznym podczyszczaniem, płyty najezdnej czy 
napowietrzanego zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków do-
wożonych. Ponadto powstanie zbiornik osadu, wiata na agregat prą-
dotwórczy, stanowisko pomiarów ścieków oczyszczonych, chlorownia, 
wiata na osad odwodniony oraz pompownia ścieków oczyszczonych.

Prace mają również objąć infrastrukturę towarzyszącą i zagospodaro-
wanie terenu wokół oczyszczalni jak drogi, ogrodzenie przepompowni, 
chodniki, place manewrowe czy modernizację stacji transformatorowej 
dla zwiększenia poboru energii. Przy oczyszczalni zamontowane zo-
staną także odnawialne źródła energii. Planowane jest zamontowanie 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 96kW.

Oferty od wykonawców mają być otwarte 27 grudnia. Później będą one 
szczegółowo analizowane. O tym, kto zajmie się budową tej najważniej-
szej i największej od lat inwestycji na terenie Przyrowa zainteresowani 
przekonają się najpewniej w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik

nagrodę, którą młodzi artyści odebrali z rąk przedstawicieli władz po-
wiatu.

- Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie pragnie serdecznie podzięko-
wać uczestnikom zajęć za zaangażowanie w prace zespołu, bo dzięki 
takim postawom w tej trudniej sytuacji pandemicznej możemy cieszyć 
się istnieniem „Przyrowskich Nutek” i podziwiać ich artystyczne poczy-
nania - podkreślają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Przyro-
wie.

wspomnianym zakresie wycenił na niecałe 96 tys. zł.

Druga część przetargu obejmowała natomiast zagospodarowanie nie-
segregowanych odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, a także 
tych ulegających biodegradacji, z betonu, gruzu, ceramiki czy śmieci 
stanowiących elementy wyposażenia. W tym przypadku najlepszy wa-
riant zaproponowała spółka Strach z Konopisk. Wartość przyszłorocz-
nego kontraktu z tą firmą opiewa na 431 tys. zł.
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Jurajska Akademia Lidera

Stowarzyszenie Pracy 
Socjalnej Auxilio Venire 
podsumowało projekt pn. 
„Jurajska Akademia Lidera” 
finansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności 
– Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021–
2030. 

Jednym z głównych zadań w ramach 
projektu było stworzenie i przygotowa-
nie grupy lokalnych liderów podejmu-
jących inicjatywy społeczne i obywatel-
skie w swoich lokalnych środowiskach. 
Uczestnicy wzięli udział w  wyjazdo-
wych szkoleniach z  zakresu inicjatyw 
lokalnych i organizacji pozarządowych, 

w  tym w wizycie studyjnej w bielskim 
Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr 
Grodzki” w Bielsku-Białej przygotowa-
nej przez Jana Chmiela. Nie zabrakło 
informacji i dobrych praktyk dotyczą-
cych współpracy samorządu lokalnego 
z  sektorem pozarządowym, rozwoju 
usług społecznych, realizacji inicjatyw 
lokalnych i działań z zakresu ekonomii 
społecznej. Uzupełnieniem warsztatów 
było szkolenie wyjazdowe z  zakresu 
umiejętności interpersonalnych pro-
wadzone przez cenionego warsztatow-
ca Ilonę Opaszowską. Nie zabrakło in-
nych inicjatyw, w  tym związanych 
z  pracą zespołów monitorujących ob-
serwujących działania samorządów 
w regionie częstochowskim pod kątem 
realizacji lokalnych polityk, transpa-
rentności, włączenia mieszkańców 
w tworzenie prawa lokalnego.

Uzupełnieniem działań zaplanowa-
nym w projekcie jest również specjalne 
wydawnictwo pt. „Jurajski Poradnik Li-
dera”, opracowany przez Roberta Kępę, 
eksperta organizacji pozarządowych, 
byłego Pełnomocnika Prezydenta Mia-

sta Częstochowy ds. organizacji poza-
rządowych, współpracownika Stowa-
rzyszenia Pracy Socjalnej Auxilio Veni-
re. Poradnik to znakomite kompendium 
wiedzy dla osób działających na polu 
społecznym, jak i  tych, którzy planują 
podjęcie tego typu działań, połączone 
z praktycznym kalendarium. 

W  ramach projektu Stowarzyszenie 
Pracy Socjalnej Auxilio Venire było 
głównym organizatorem konferencji 
pt. „Ziemia Częstochowska: strategie 
i kierunki rozwoju lokalnych społecz-
ności – usługi społeczne jako wyzwa-
nie”, która odbyła się 22 listopada na 
Uniwersytecie Humanistyczno-Przy-
rodniczym im. Jana Długosza w  Czę-
stochowie. Gościem specjalnym spo-
tkania był Paweł Wdówik, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rodziny i Poli-
tyki Społecznej, Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych. Współ-
organizatorami spotkania była Katedra 
Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej 
i Turystyki Uniwersytet Humanistycz-
no-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie, Pełnomocnik Rektora 

ds. Osób z  Niepełnosprawnościami. 
Konferencja została zorganizowana 
z  okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
2021. Konferencja miała na celu  
przedstawienie perspektywy rozwoju 
usług społecznych oraz deinstytucjo-
nalizacji w  kontekście pomocy spo-
łecznej. Konferencja pokazała istotną 
rolę organizacji pozarządowych w  re-
alizacji tych zadań.  W spotkaniu wzię-
ło udział blisko 70 uczestników repre-
zentujących środowisko akademickie 
Uniwersytetu im. Jana Długosza, 
w tym władze Uczelni, Koordynatorzy 
Wydziałowi ds. Osób z  Niepełno-

sprawnościami, nauczyciele akademic-
cy, studenci, jak również przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych z na-
szego regionu, przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, pracownicy socjalni, samo-
rządowcy.

Projekt to pierwsza tego typu inicja-
tywa włączająca lokalnych liderów 
w działania na rzecz swoich lokalnych 
społeczności w naszym regionie. Mamy 
nadzieję, że to dopiero początek tak 
udanych działań Stowarzyszenia Pracy 
Socjalnej Auxilio Venire na tym waż-
nym polu.

„Jurajski poradnik lidera” opracował działacz społeczny Robert Kępa, ekspert organizacji pozarządowych, uczestnik cyklu warsztatów 
wyjazdowych
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Jan Chmiel ze Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej wśród 
uczestników projektu
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LOKALNI LIDERZY 

Jej pięciu synów służyło w armii. Została za to 
odznaczona za zasługi dla obronności kraju
POWIAT KŁOBUCKI / PRZYSTAJŃ

Henryka Krawczyk, mieszkanka miej-
scowości Wilcza Góra w  gminie Przy-
stajń, została uhonorowana złotym me-
dalem za zasługi dla obronności kraju.

Podczas zorganizowanej z tej okazji 
uroczystości w  lokalnym urzędzie 
gminy odznaczenie zasłużonej senior-
ce wręczył ppłk Mariusz Błaszczyk, 
Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w  Częstochowie. Towarzyszyła mu 
Ewa Kalek z  tej samej instytucji oraz 
przedstawiciele lokalnych władz sa-
morządowych.

Medalem „Za zasługi dla obronności 
kraju” wyróżnia się osoby, które wyka-
zały męstwo i odwagę w bezpośrednim 
działaniu związanym z  obronnością 
kraju albo osiągnęły bardzo dobre wy-
niki w realizacji zadań obronnych. Od-
znaczenia trafiają również do tych osób, 
które posiadają szczególne zasługi 
w  dziedzinie rozwoju myśli i  techniki 
wojskowej oraz potencjału obronnego, 
jak również w zakresie szkolenia i wy-
chowania wojskowego, zaś swoją pracą 
zawodową bądź działalnością w organi-

zacjach społecznych znacznie przyczy-
niły się do rozwoju i umocnienia syste-
mu obronnego.

Minister Obrony Narodowej może 
także wyróżnić rodziców, którzy wy-
chowali wiele dzieci na wzorowych 
i ofiarnych żołnierzy. Tak właśnie było 
w przypadku Henryki Krawczyk.

– Pani Henryka, wraz z  nieżyjącym 
mężem Józefem, wychowała sześcioro 
dzieci, w tym pięciu synów: Krystiana, 
Kazimierza, Tomasza, Zbigniewa oraz 
Jarosława, którzy odbyli zasadniczą 
służbę wojskową – informuje miejsco-
wy urząd gminy.

INICJATYWY SPOŁECZNE
Jednoczą się, by uratować życie ciężko chorej Agaty Kuberskiej
POWIAT KŁOBUCKI / MIEDŹNO

Mieszkańcy gminy Miedźno bardzo 
mocno zaangażowali się w pomoc dla 
ciężko chorej Agaty Kuberskiej. 
U  siedmiolatki pod koniec września 
lekarze zdiagnozowali nowotwór mó-
zgu o czwartym, najgorszym stopniu 
złośliwości. Przeszła operację, czeka 
ją teraz długotrwała walka o  powrót 
do zdrowia. 

Po przebytym zabiegu dziecko nie re-
agowało zbyt dobrze na chemioterapię. 
Największą szansę na normalne życie 
daje leczenie w Stanach Zjednoczonych 
nowatorską technologią protonoterapii. 
To jedna z  najskuteczniejszych metod 
walki z rakiem, w której rodzice dziew-
czynki pokładają ogromne nadzieje.

Aby sfinansować pobyt i hospitalizację 
za oceanem w  klinice w  San Diego, do 
której rodzina wyleciała specjalnym sa-
molotem medycznym 3 grudnia, trzeba 
zebrać olbrzymią kwotę 8 mln zł. Dzięki 
niesamowitej mobilizacji tysięcy ludzi do-
brej woli z całej Polski, w ciągu nieco po-
nad miesiąca akcji udało się zgromadzić 
ponad 2,8 mln zł. Dużo, ale jednocześnie 
jeszcze bardzo daleko od założonego celu.

W pomoc dziewczynce mocno włą-
czyła się społeczność gminy Miedźno. 
Stąd bowiem wywodzą się korzenie jej 
ojca. Wolontariusze wspierani są przez 
lokalny urząd gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury w Miedźnie, lokalne jednostki 
ochotniczej straży pożarnej czy pla-
cówki oświatowe. 

Jednym z przejawów tego zaangażo-
wania było zorganizowanie 4 grudnia 
w  szkole podstawowej w  Ostrowach 
nad Okszą charytatywnych mikołajek 
dla dzieci z  terenu gminy i  maratonu 

zumby, podczas których kwestowano 
na leczenie dziecka. I  jak się okazało, 
mieszkańcy z  entuzjazmem przyjęli tę 
inicjatywę. 

– Akcja mikołajkowa i maraton zum-
by przygotowany przez oddanych i za-
angażowanych wolontariuszy wypadły 
wspaniale. Obok świątecznych warszta-
tów, animacji, atrakcji dla najmłodszych 
i  bożonarodzeniowego klimatu, w  wy-
miarze dobroczynnym udało się zebrać 
na leczenie Agatki kwotę 13,8 tys. zł. 
Chciałybyśmy serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy spędzili z  nami ten 
wspaniały wieczór i tym, dzięki którym 
mógł on dojść do skutku – cieszy się 
Edyta Wolna, jedna z  organizatorek 
przedsięwzięcia. 

W akcję pomocy Agatce Kuberskiej 
zaangażowały się różne środowiska, 
osoby prywatne i media, w bardzo du-
żym stopniu także mieszkańcy Często-
chowy. Warto dodać, że „Waleczna 
Agatka”, tak nazwali ją rodzice,  jest 
wnuczką Małgorzaty Rydz, częstochow-
skiej sportsmenki, która Polskę repre-
zentowała na stadionach całego świata, 
zdobywając najwyższe trofea sportowe. 
Dzisiaj jej wnuczka potrzebuje pomocy. 

WIEŚCI STRAŻACKIE 

Niosą pomoc nie tylko doraźną
POWIAT KŁOBUCKI / MIEDŹNO 

Strażacy z Miedźna włączyli się ak-
cję Szlachetnej Paczki organizowanej 
corocznie przez Stowarzyszenie Wio-
sna. Ich zaangażowanie spotkało się 
z  wielkim odzewem lokalnej społecz-
ności. Do pomocy włączyły się rów-

nież lokalne placówki oświatowe. Ce-
lem Szlachetnej Paczki jest wsparcie 
ludzi w  trudnej sytuacji, których do-
tknął los i jest im ciężko, ale chcą wal-
czyć o swoją przyszłość. Jedną z takich 
osób jest pani Zofia, i  to właśnie jej 
druhowie z OSP Miedźno postanowili 
przekazać zebrane przez siebie dary. 

– Pani Zofia walczy o  odzyskanie 
dzieci, które tymczasowo zostały jej 
odebrane przez przemoc i  alkoholizm 
męża. Zmaga się z trudną sytuacją ma-
terialną. Powoli staje na nogi, a my pra-
gniemy jej w tym pomóc – podkreślają 
druhowie i jednocześnie zachęcamy lu-
dzi dobrej woli do wsparcia Pani Zofii.

Nowy samochód dla Nakła
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI / LELÓW

Drużyna OSP Nakło otrzymała 
piękny i  niezbędny dla jednostki 
prezent – nowy samochód ratowni-
czo-gaśniczy. Wóz do jednostki 
przybył 16 grudnia. – To dla nas 
wielkie wyróżnienie i  odbieramy je 
jako docenienie naszej pracy. I bar-
dzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli zakup samochodu – powie-
dział prezes OSP Nakło Wojciech 
Samborski. 

XIII Zjazd Oddziału Gminnego
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI / POCZESNA

27 listopada odbył się XIII Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w  Po-
czesnej, gdzie udzielono absolutorium 
ustępującemu Zarządowi oraz wybra-
no nowy, składający się z 22 druhów, 
przedstawicieli z każdej jednostki z te-
renu Gminy Poczesna. 

Prezesem Oddziału ponownie zo-
stał wójt Gminy Poczesna Krzysztof 
Ujma, wiceprezesami – Wojciech Min-
kina, Adam Morzyk, Konrad Woźniak. 
Sekretarzem – Marcin Markowski, 
skarbnikiem – Marcin Jabłoński.

Z  funkcji komendanta zrezygno-
wał Marian Kołodziej. Nowym ko-
mendantem został Zbigniew Stru-
gacz. Członkami Zarządu zostali wy-
brani: Tomasz Borecki, Krzysztof 
Brzozowski, Dariusz Caban, Włodzi-

mierz Cierpiał, Szymon Grzybek, 
Marcin Karwacki, Marian Kołodziej, 
Mateusz Kołodziej, Andrzej Lech, 
Sławomir Minkina, Aureliusz Niero-
biś, Łukasz Palimąka, Jacek Szym-
czyk, Krzysztof Tomza, Arkadiusz 
Wawrzyńczak.

Wybrana została też 6-osobowa 
Komisja Rewizyjna, z przewodniczą-
cym Bartłomiejem Szyją i  sekreta-
rzem Bartłomiejem Roratem. Człon-
kowie Komisji to: Zbigniew Górecki, 
Piotr Mazanek, Marcin Puchała, Mi-
chał Soduła.

KULTURA I FOLKLOR

Zespół „Koziegłowy” świętował jubileusz 45-lecia
POWIAT MYSZKOWSKI / KOZIEGŁOWY

P od koniec listopada w  Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Promocji 

Kultury w  Koziegłowach odbyło się 
wyjątkowe wydarzenie. Swój jubileusz 
45-lecia celebrował Gminny Zespół 
Pieśni i Tańca „Koziegłowy”.

Formacja powstała ponad cztery de-
kady temu przy Kole Gospodyń „Zie-
mianki”. Obecnie działa przy miejsco-
wym ośrodku kultury. Jak podkreślają 
lokalni samorządowcy, zespół szybko 
stał się wizytówką gminy i popularyzato-
rem polskiego folkloru. – Występował na 
wielu festiwalach, przeglądach i koncer-
tach, otrzymując między innymi w 2015 
roku odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, przyznaną przez Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za całokształt działalności – dodają.

Jak zawsze podczas uroczystości o 
tym charakterze członkowie grupy ode-
brali wiele gratulacji, dyplomów i statu-
etek od przedstawicieli władz gminnych 

i powiatowych. Nie zbrakło i specjalnie 
przygotowanego na tę okazję filmu pre-
zentującego bogatą i  barwną historię 
działalności. Artystyczny wieczór 
zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Zawiercie”.
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14 listopada podczas uroczystości zorganizowanej na Stadio-
nie Śląskim w  Chorzowie ogłoszono zwycięzców i  laureatów 
tegorocznej edycji „Zielonych Czeków”. Ta doroczna, przyzna-
wana od 1994 roku nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jest uhonoro-
waniem tych osób i  instytucji, które swoją działalnością oraz 
podjętymi inicjatywami wniosły szczególny wkład w  ochronę 
środowiska.

Na konkurs wpłynęły łącznie czterdzieści trzy zgłoszenia. Sta-
tuetki oraz nagrody w  wysokości 10 tys. zł zostały przyznane 
w czterech kategoriach - „Gmina przyjazna dla czystego powie-
trza”, „Ekologiczna osobowość roku”, „Inwestycja proekologiczna 
roku”, oraz „Programy i  akcje na rzecz ochrony przyrody oraz 
edukacji ekologicznej”.

Pośród laureatów znalazła się w tym roku gmina Rędziny. Kapi-
tuła konkursu uznała, że otwarta 4 sierpnia w  Karolinie nowa, 
biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków, to najlepsza 
proekologiczna inwestycja w województwie bieżącego roku. Re-
alizowane przeszło trzy lata zadanie pochłonęło prawie 17 mln zł. 
To także jedna z największych inwestycji współfinansowanych ze 
środków WFOŚiGW w Katowicach. Instytucja przekazała na ten 
cel ponad 8 mln zł, a kolejne wsparcie – 2,5 mln zł – przyszło rów-
nież z funduszy unijnych.

Oddana do użytku instalacja dysponuje przepustowością sięgają-
cą 2000 m³ na dobę. To prawie siedmiokrotnie więcej niż jej po-
przedniczka. Jest tak duża, że zabezpieczy potrzeby wszystkich 
miejscowości i  pozwoli spokojnie planować budowę kolejnych 
odcinków kanalizacji.

- Cieszę się niesamowicie z  tej nagrody. Wreszcie ktoś mocniej 
zauważył tę niezwykle ważną dla naszej gminy inwestycję. Obec-
nie, jako jedyni w powiecie częstochowskim, mamy zagwaranto-
waną oczyszczalnię ścieków dla całej gminy, bo nie ma drugiej 
takiej – mówi Paweł Militowski, wójt Rędzin. - Podjęta kilka lat 
temu decyzja o budowie była więc strzałem w dziesiątkę, patrząc 
na wszystko także pod kątem tego, co się obecnie dzieje na ryn-
ku usług budowlanych i dużego wzrostu cen materiałów. To był 
mega wydatek, którego tak naprawdę mieszkańcy nie widzą, nie 
zauważają na co dzień, ale obecnie za te pieniądze takiej instalacji 
już byśmy nie zrealizowali. Bez niej z kolei nie byłoby możliwości 

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy / WFOŚiGW w Katowicach 

„EKOLOGICZNE CENTRUM 
NAUKI” W WALEŃCZOWIE. 
TO KOLEJNA ZIELONA
PRACOWNIA W GMINIE

W  minionym roku w  Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima 
w  Złochowicach powstała „Zielona ekobaza na Wesołej”. W  tym 
natomiast, dzięki wsparciu projektu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nowo-
czesną pracownię do nauk przyrodniczych stworzono w Waleń-
czowie.

- W bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Waleńczowie przystąpiła 
do dwóch konkursów organizowanych przez katowicki WFOŚiGW. 
W pierwszym konkursie - „Zielona Pracownia_Projekt’2021” wygra-
ła nagrodę w wysokości 10 tys. zł, a w drugim - „Zielona Pracow-
nia’2021” - otrzymała dotację w wysokości 40 tys. zł – podkreśla opa-
towski urząd gminy.

Pozyskane środki wykorzystano na remont sali, by stworzyć „Ekolo-
giczne Centrum Nauki”, klasę dedykowaną poszerzaniu horyzontów 
z zakresu nauk przyrodniczych.

- Podjęte działania znacznie poprawiły bezpieczeństwo i  estetykę 
pomieszczenia, a ponadto pozwoliły w sposób niekonwencjonalny 
zagospodarować przestrzeń. Nauka w tej klasie znacznie podniesie 
świadomość ekologiczną uczniów, uatrakcyjni zajęcia, co przyniesie 
lepsze rezultaty w nauczaniu. Pracownia będzie ponadto miejscem 
organizacji różnorodnych przedsięwzięć przyrodniczych oraz akcji 
ekologicznych dla dzieci i młodzieży – zaznaczają miejscowi urzęd-
nicy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Opatów

dalszego rozwoju sieci kanalizacji na naszym terenie – dodaje.

Obok lokalnego samorządu wyróżnienia w tej kategorii otrzymały 
Katowice oraz Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
Oblackie Centrum Młodzieży.

Ponadto w  kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” 
Zielony Czek trafił do gminy Bieruń, za wielotorowe działania 
w zakresie walki o czyste powietrze. Dzięki aktywnej działalno-
ści punktu tamtejszy samorząd znalazł się na pierwszym miejscu 
w  pierwszym ogólnopolskim rankingu jako najbardziej aktyw-
na gmina w programie. Ponadto miasto prowadzi szereg innych 
działań proekologicznych, w  tym finansowanych ze środków 
europejskich, jak cykliczne nasadzenia drzew i krzewów czy mo-
dyfikuje nieefektywne oświetlenie. Wyróżnienia w  tej kategorii 
otrzymały gminy Wilkowice, Ślemień, Świerklaniec, Gaszowice 
oraz Chorzów i Zabrze.

- Bardzo nas to cieszy, ale przyznam, że nie spodziewaliśmy się 
aż tak dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W tym 
roku po raz pierwszy przyznany został „Zielony Czek” w kategorii 
„Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Kapituła zdecydowa-
ła, że na tę nagrodę zasłużyła gmina Bieruń, bo w zakresie walki 
o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

„Ekologiczną osobowością roku” została natomiast Gabriela Gu-
ściora-Konieczna, pedagog, inicjatorka i  koordynatorka szeregu 
przedsięwzięć pogłębiających wiadomości na temat funkcjono-
wania przyrody. Na co dzień działa na rzecz upowszechnienia 
wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej 
i  społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicz-
nej wśród uczniów czy pozostałych mieszkańców Bielska-Białej 
i powiatu bielskiego. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali z kolei 
Erwin Grzegorzek, Marta Wojciechowska-Smolarz, Michał Łada 
i Małgorzata Bednarek.

W ostatniej z kategorii - „Programy i akcje na rzecz ochrony przy-
rody oraz edukacji ekologicznej” - Zielony Czek trafił do Fundacji 
„Czas na Las”, za prowadzenie edukacji ekologicznej w  ramach 
edukacji przedszkolnej, polegającej na kształtowaniu u dzieci od-
powiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości 
ekologicznej. Wyróżniono ponadto Fundację Ekologiczna „Arka” 
oraz działające w Kaletach koło Polskiego Związku Wędkarstwa.

RĘDZINY Z „ZIELONYM CZEKIEM”. GMINA ZREALIZOWAŁA
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ PROEKOLOGICZNĄ W WOJEWÓDZTWIE



POZNAWAŁY JAK CHRONIĆ DZIKIE ZAPYLACZE. 
CIEKAWY PROJEKT SZKOŁY W RZERZĘCZYCACH

OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW CZEKA MODERNIZACJA. 
MA BYĆ GOTOWA W POŁOWIE PRZYSZŁEGO ROKU
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Dzieci z  podstawówki w  Rzerzęczycach przez ostatnie kilka 
miesięcy realizowały ekologiczny projekt edukacyjny „Pszczoły 
też chodzą do szkoły - murarkowe łąki”. Stało się to możliwe 
dzięki Fundacji Cemex, która wyróżniła koncepcję placówki 
w konkursie „Fabryka Pomysłów”.

Jednym z celów wspomnianej fundacji jest wspieranie projektów 
społecznych podejmowanych przez lokalne organizacje poza-
rządowe i placówki edukacyjne. W całym kraju granty przyznano 
w tym roku na dziesięć projektów. Szkoła w Rzerzęczycach otrzy-
mała 7,2 tys. zł na jego realizację.

W  centrum uwagi znalazły się oczywiście pszczoły. W  ramach 
zgłoszonej koncepcji powstały na terenie szkoły łąki i  rabaty 
z  miododajnymi roślinami. Zbudowano także ścieżkę edukacyj-
no-przyrodniczą składającą się z piętnastu tablic informacyjnych 
z ciekawostkami z zakresu pszczelarstwa, a na drzewach zawie-

Samorząd Opatowa realizuje obecnie jedną z  ważniejszych na 
terenie gminy inwestycji ekologicznych. Chodzi o  rozbudowę 
komunalnej oczyszczalni ścieków, co w przyszłości da możliwo-
ści rozbudowy sieci kanalizacji dla kolejnych miejscowości.

Umowa z wykonawcą została podpisana już w połowie maja tego 
roku. Prace, które są dość mocno zaawansowane prowadzi spółka 
Newater z Wrocławia.

- To zadanie inwestycyjne jest bardzo ważne dla prowadzenia ra-
cjonalnej gospodarki ściekowej w gminie, gdyż zwiększona prze-
pustowość czyszczalnie zapewni odbiór ścieków od mieszkańców 
Nabokowa, Zwierzyńca Pierwszego i Wilkowiecka – podkreślają 
miejscowi urzędnicy.

Dotychczasowa instalacja zostanie rozbudowana o nowy blok 
technologiczny. Reaktor biologiczny z  osadnikiem wtórnym 
i  zbiornikiem osadu będzie miał przepustowość 250 m³ na 
dobę. Pozwoli to dwukrotnie zwiększyć możliwości oczysz-
czalni.

- Obecnie trwają prace przy budowie żelbetowej konstrukcji blo-
ku technologicznego, najważniejszego elementu zadania. Po re-

Piotr Biernacki, fot. Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Opatów

szono szesnaście domków murarek, w tym również jedną w du-
żym rozmiarze dla owadów. Ponadto uczniowie otrzymali nasiona 
roślin miododajnych. Z nich można zrobić podobne instalacje już 
na zapleczu rodzinnego gospodarstwa.

O książki z zakresu pszczelarstwa wzbogaciła się również szkolna 
biblioteka. W ramy projektu wpisały się ponadto ciekawe warsz-
taty edukacyjne i wycieczka do pasieki. Zdobytą wiedzę i  infor-
macje dzieci mogły następnie przedstawić w postaci artystycznej 
wizji na zajęciach plastycznych.

- Wszystkie działania zrealizowane w  ramach projektu podnio-
sły świadomość ekologiczną młodych ludzi na temat znaczenia 
pszczół i dzikich zapylaczy. Efektem realizacji tego projektu było 
poznanie zagrożeń powodujących wymieranie zapylaczy i podej-
mowanie działań mających na celu ochronę populacji pszczół – 
informuje Małgorzata Woszczyna, nauczycielka z rzerzęczyckiej 
placówki.

alizacji łączna przepustowość zwiększy się do 500 m³ na dobę, 
a  wskaźnik oznaczający przeliczeniową liczbę mieszkańców 
wzrośnie z  obecnych 2000 do 4000 – zaznaczają władze Opa-
towa.

Inwestycja kosztować będzie 3,55 mln zł. Lokalny budżet nie musi 
jednak samodzielnie dźwigać tej inwestycji. Kilka miesięcy temu 
udało się bowiem zdobyć na ten cel prawie 2,3 mln zł z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

STARTUJĄ KONKURSY DLA 
SZKÓŁ NA UTWORZENIE 
ZIELONYCH PRACOWNI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach zaprasza placówki oświatowe z  terenu śląskiego 
do udziału w organizowanym już po raz ósmy konkursie „Zielona 
Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona Pracownia’2022”. Będzie 
w nim można uzyskać 10 tys. zł wsparcia na koncepcję utworzenia 
ekologicznej przestrzeni edukacyjnej, a w drugim 40 tys. zł już na 
samą realizację pomysłu.

Zgłoszenia w  konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2022” powin-
ny wpłynąć do Funduszu do końca stycznia. Jego przedmiotem jest 
utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych 
czy chemiczno-fizycznych. Skierowany jest do szkół podstawowych 
(od czwartej do ósmej klasy) i średnich.

O dofinansowanie mogą ubiegać się te placówki, które nie otrzymały 
wsparcia w poprzednich edycjach. Maksymalna wysokość nagrody 
nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia pro-
jektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł.

Na przygotowanie aplikacji do konkursu „Zielona Pracownia’2022” 
jest nieco więcej czasu. Nabór otwarty ruszy bowiem z początkiem 
marca przyszłego roku i potrwa przez cały miesiąc. Celem jest do-
finansowanie w  formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia 
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych 
w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i moż-
liwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych z  zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie 
może przekroczyć 40 tys. zł.

Pierwsza edycja konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona 
Pracownia” odbyła się w 2015 roku. Od tego czasu, dzięki dotacjom 
WFOŚiGW w  Katowicach, powstało ponad trzysta siedemdziesiąt 
zielonych pracowni w województwie śląskim. Fundusz dofinansował 
te zadania kwotą niemal 13,5 mln zł.

Piotr Biernacki
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