
„warzywem” i z ginekologii trafiła na neurologię – czytamy dalej.

Rodzina zarzuca personelowi szpitalnemu utrudnianie kontaktu. 
Twierdzi, że bliskim nie pozwolono na wgląd do dokumentacji 
medycznej powołując się na to, że Agnieszka nie napisała upo-
ważnienia dla męża ani siostry.

- Zatajano wiele spraw. Ze strony medycznej padały słowa o po-
dejrzeniu choroby wściekłych krów, insynuując, że za zły stan 
zdrowia Agnieszki odpowiada jej nieodpowiednia dieta, bogata 
w surowe mięso – dodaje siostra.

23 stycznia nastąpiło zatrzymanie akcji serca, jednak przepro-
wadzona reanimacja pozwoliła przywrócić funkcje życiowe. Naj-
większy kryzys pojawił się dzień później. Stan młodej kobiety był 
agonalny. Większość organów przestała funkcjonować.

- Agnieszkę przetransportowano do szpitala w Blachowni, gdzie 
w końcu personel medyczny okazał się być na tyle profesjonalny, 
że zechciano porozmawiać z rodziną oraz wydać nam dokumen-
tację medyczną. Dopiero teraz wiemy co tak naprawdę się tam 
stało – twierdzi rodzina.

25 stycznia w  godzinach popołudniowych bliscy Agnieszki T. 
otrzymali informację, iż kobieta zmarła.

- Jesteśmy zdruzgotani, a ból jaki nam towarzyszy jest nie do opi-
sania. Bardzo prosimy o pomoc. Dysponujemy niezbitymi dowo-
dami na popełnione przestępstwo, jak i próby utajenia przyczyn 
stanu zdrowia Agnieszki, a także podawanie przez personel szpi-
tala fałszywych informacji co do okoliczności śmierci bliźniąt – 
można przeczytać we wpisie rodziny.

Dzień później do całej sprawy odniosła się dyrekcja szpitala. Kie-
rownictwo placówki przekonuje, że personel dołożył wszelkich 
starań, by zapobiec tragedii, a  wszelkie procedury realizowane 
były zgodnie ze sztuką lekarską.

- Po tym, jak nastąpił zgon pierwszego dziecka przyjęte zostało stano-
wisko wyczekujące, z uwagi na to, że była szansa, aby uratować drugie. 
Pomimo starań lekarzy doszło do obumarcia również drugiego płodu. 
Natychmiast podjęta została decyzja o zakończeniu ciąży.
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Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Matka trójki dzieci i będąca po raz kolejny przy nadziei ko-
bieta zmarła, gdyż, jak przekonują jej bliscy, przez dziewięć 
dni personel medyczny z  częstochowskiego szpitala nie 
chciał usunąć obumarłej ciąży. Szpital nie ma sobie nic do za-
rzucenia. Prokuratura wszczęła dochodzenie.

37-letnia mieszkanka Częstochowy była w  pierwszym trymestrze 
bliźniaczej ciąży. 21 grudnia trafiła na oddział ginekologii Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Pacjentka skarżyła 
się na coraz bardziej uciążliwe bóle brzucha i uporczywe wymioty.

- Wcześniej lekceważono jej skargi mówiąc, że to ciąża bliźniacza 
i ma prawo tak boleć. Przyjechała tam w pełni świadoma, w dobrej 
kondycji fizycznej i psychicznej, z dolegliwościami ginekologiczny-
mi. Z rozmów telefonicznych wynikało jednak, że jej stan z dnia na 
dzień ulegał pogorszeniu – relacjonują najbliżsi Agnieszki T., którzy 
o jej tragicznej historii napisali w mediach społecznościowych.

23 grudnia zmarł pierwszy z bliźniaków.

- Niestety nie pozwolono na usunięcie martwego płodu, ponie-
waż prawo w Polsce tego surowo zabrania. Czekano aż funkcje 
życiowe drugiego z  bliźniaków samoistnie ustaną. Agnieszka 
nosiła w swoim łonie martwe dziecko przez kolejne siedem dni. 
Śmierć drugiego bliźniaka nastąpiła dopiero 29 grudnia – można 
przeczytać w dramatycznym komunikacie.

Bliscy uznali za karygodne to, iż do ręcznego wydobycia płodów 
doszło dopiero po kolejnych dwóch dniach – 31 grudnia.

- Przez ten cały czas zostawiono w  niej rozkładające się ciała 
nienarodzonych synków. Nie zapomniano jednak w porę poinfor-
mować księdza, aby przyszedł na oddział i odprawił pogrzeb dla 
dzieci – informuje Wioletta Paciepnik, siostra zmarłej kobiety.

Jak przekonuje, Agnieszka zachorowała na sepsę.

- Tak sądzimy po wynikach. Informacji o sepsie jednak nigdzie w do-
kumentach nie ma. Jej funkcje życiowe z dnia na dzień pogarszały się 
do takiego stopnia, że w przeciągu kilku dni stała się przysłowiowym 
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Lekarze rozpoczęli indukcję mechaniczną i farmakologiczną. Pomimo 
zastosowania wyżej wymienionych środków brak było odpowiedzi ze 
strony pacjentki pod postacią rozwierania się szyjki i skurczów macicy. 
31 grudnia stało się możliwe wykonanie poronienia – można przeczytać 
w wysłanym do redakcji stanowisku placówki.

Z  lektury wspomnianej korespondencji wynika, iż lekarze wy-
konali szereg procedur medycznych i  konsultacji od hemato-
logicznej, przez psychiatryczną, chirurgiczną, psychologiczną, 
gastroenterologiczną na neurologicznej kończąc. Dwukrotnie 
wykonano również wymaz w  kierunku SARS-CoV-2. Wynik za 
każdym razem był ujemny.

- 23 grudnia nastąpiło nagłe pogorszenie jej stanu zdrowia w postaci 
duszności i spadku saturacji. Pacjentkę zaintubowano, a następnie 

wykonano kolejne badania, na podstawie których stwierdzono cechy 
zatorowości płucnej i  zmiany zapalne. Kolejny wymaz w kierunku 
SARS-CoV-2 dał wynik pozytywny. Stan pacjentki cały czas się po-
garszał. Lekarze podejmowali wszystkie możliwe działania, których 
celem było uratowanie pacjentki – dodaje kierownictwo szpitala.

26 stycznia Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła do-
chodzenie. Śledczy zlecili sekcję zwłok Agnieszki T., a policja za-
bezpieczyła dokumentację medyczną. Dzień później okazało się, 
że sprawę przejmuje katowicka prokuratura. 

- Postępowanie w  sprawie narażenia 37-letniej pacjentki na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu i  nieumyślnego spowodowania śmierci 
pokrzywdzonej, zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez 
Prokuraturę Regionalną w Katowicach - poinformował redakcję 
Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury.

Wydawca: Kingmaker sp. z o.o. ul. Czecha 16/22, 42-200 Częstochowa, e-mail: redakcja@wpowiecie.pl, Skład i łamanie: Kingmaker sp. z o.o., 
redaktor naczelny: Piotr Biernacki, druk: Polska Press sp. z o.o., nakład: 20 000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń
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Ciąg dalszy ze strony 1
POLICYJNA INTERWENCJA U CHASYDÓW. 
PARADOKSALNIE, NIE CHODZIŁO
O ŁAMANIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

W trakcie tegorocznego spotkania chasydów na grobie cadyka 
w Lelowie zapalił się mebel stanowiący wyposażenie budynku, 
w którym odbywała się impreza przybyłych z zagranicy gości. 
Policjanci zabezpieczający to wydarzenie przeprowadzili ewa-
kuację i  ugasili pożar. Co zaskakujące, nie zwracali zupełnie 
uwagi na masowo łamane obostrzenia sanitarne. Rzeczniczki 
prasowe dwóch komend pytane o powody braku podjęcia inter-
wencji w tym zakresie, zagadkowo milczą.

W drugi weekend stycznia w Lelowie odbywał się jorcajt. To rocz-
nica śmierci cadyka Dawida Bidermana. Co roku z  tej okazji do 
miejscowości przylatują chasydzi z całego świata. Spotkanie nie 
ogranicza się jedynie do wspólnych modlitw bezpośrednio nad 
grobem zmarłego. Wydarzeniu towarzyszy również celebra na 
wolnym powietrzu, jak i niezwykle żywiołowa i barwna impreza 
w znajdującym się tuż obok budynku należącym do Fundacji Cha-
sydów z Leżajska, organizatora dorocznych spotkań.

To właśnie wydobywający się z  pierwszego piętra tego obiektu 
dym zauważyli policjanci zabezpieczający drugi dzień wspomnia-
nych obchodów. Na miejsce wezwali straż pożarną i nie czekając, 
aż ogień się rozprzestrzeni, pobiegli po gaśnice do radiowozu. 
Nim ugasili palenisko, wcześniej wyprowadzili z  budynku pięć-
dziesiąt osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a przybyłym 
na miejsce strażakom zostało jedynie oddymienie budynku. Oka-
zało się, że chasydom zapalił się stoliczek.

Policjanci, którzy na co dzień z  wyjątkową gorliwością ganiają 
po galeriach handlowych, wyłapują i karzą osoby bez maseczek 
na twarzy, tym razem nie zauważyli, że stłoczona w małym po-
mieszczeniu grupa przybyłych z  kilkudziesięciu krajów świata 
mężczyzn nic sobie nie robi z obowiązujących ponoć wszystkich 
obostrzeń sanitarnych. W sieci dostępne są liczne zdjęcia i ma-
teriały wideo z  imprezy, jaka wieńczy spotkanie zagranicznych 
gości. Można naliczyć na nich około stu uczestników oddających 
się gremialnym śpiewom i wesołej zabawie. Nikt nie ma maseczki. 
Wszyscy upchnięci jak sardynki w puszce.

Redakcja zapytała rzeczniczkę prasową Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie o zakres podjętych interwencji przez funkcjona-
riuszy w  związku ze złamaniem pandemicznych obostrzeń. Na, 
wydawałoby się, proste pytanie podkom. Sabina Chyra-Giereś nie 
potrafiła jednak odpowiedzieć. Przekierowała nas za to do swoje-
go śląskiego odpowiednika.

- Mundurowi po wejściu do zadymionego obiektu nie byli w stanie 
sprawdzić czy ktoś ma maseczkę czy tez nie, w tej sytuacji najważ-
niejsze było ratowanie zycia i zdrowia uczestników (pisownia orygi-
nalna - przyp. red.) - odpisała podinsp. Aleksandra Nowara z zespołu 
prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Gdy próbowaliśmy dociekać, dlaczego stróże prawa, gdy już nie 
byli zajęci ratowaniem uczestników wydarzenia, widząc, że ła-
mane są obostrzenia sanitarne, nie podjęli interwencji w  tym 
zakresie, funkcjonariuszka zamilkła. Podinsp. Nowara do tej pory 
nie zechciała również odpowiedzieć na pytanie czy wobec wspo-
mnianych policjantów zostanie wszczęte postępowanie wyjaśnia-
jące ani ilu ich tam zostało oddelegowanych?

W  ten sam weekend internet obiegło szokujące nagranie ze zda-
rzenia, do jakiego doszło z kolei na terenie dworca autobusowego 
w Krakowie. Na nagraniu widać starszą osobę, którą dwóch policjan-
tów brutalnie szarpie i zakuwa w kajdanki. Pan nie miał na twarzy 
maski.

- Nagrajcie to, słuchajcie. Ale zobacz pan co robią. O  maskę, 
o maskę mnie skuwają. Proszę to nagrać. Zobaczcie, co oni ro-
bią ze mną – mówi wręcz błagalnym tonem na nagraniu senior, 
którego spokojne zachowanie w  żaden sposób nie wskazywało 
na konieczność zastosowania tak radykalnego środka przymusu 
bezpośredniego.

Monika Wójcik, fot. Printscreen facebook.com/jindrich.buxbaum
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„Przejrzyj na oczy” - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
gra w Powiecie Kłobuckim
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Starosta Henryk Kiepura jako 
wolontariusz, wraz z Zarządem 
Powiatu oraz pracownikami  
Starostwa Powiatowego w Kło-
bucku i jednostek organizacyj-
nych powiatu, kolejny już rok, 
rozpoczyna zbiórkę na rzecz tej 
wielkiej, ogólnopolskiej akcji 
charytatywnej. 

W bieżącym roku XXX Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zbiera datki przede wszystkim 
z przeznaczeniem na specjali-
styczny sprzęt okulistyczny dla 
dzieci. Tegoroczne hasło akcji 
to „Przejrzyj na oczy”. 

Finał w Powiecie Kłobuckim, 
przy wsparciu lokalnych samo-
rządów, organizuje jak zwykle, 
hufiec ZHP w Kłobucku. Dla 
Henryka Kiepury - Starosty Kło-
buckiego to rola,  w którą wcie-
lał się, zbierając datki na sprzęt 
medyczny, już kilkanaście razy.
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TRAGEDIA W BLACHOWNI. 
PRZECHODZIŁ PRZEZ TORY, 
POTRĄCIŁ GO POCIĄG

66-letni mieszkaniec Blachowni stracił życie w wyniku wypad-
ku, do jakiego doszło w pobliżu tamtejszej stacji kolejowej. 

Do tragicznego w  skutkach zdarzenia doszło 21 stycznia we 
wczesnych godzinach nocnych. Dwóch mężczyzn postanowiło 
skrócić sobie drogę i przejść przez tory w niedozwolonym miej-
scu. W jednego z nich uderzył pociąg relacji Warszawa - Wrocław.

Jak informują częstochowscy policjanci, pomimo podjętej reani-
macji 66-latek zmarł na miejscu.

Monika Wójcik, fot. Freepik
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MONIKA FAJER: OŚRODEK REHABILITACYJNY Z RUSINOWIC POTRZEBUJE NASZEGO WSPARCIA

Znana regionie z działalności charytatywnej Monika Fajer po-
wołała kilka tygodni temu do życia fundację mającą na celu or-
ganizowanie, wspieranie, a  także realizowanie przedsięwzięć 
związanych z rozwojem edukacji, ochrony środowiska czy zdro-
wia. - Nasza fundacja co prawda działa krótko, ale niezwykle 
prężnie - przekonują osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie.

Fundacja Fajer podjęła niedawno współpracę z Ośrodkiem Reha-
bilitacyjnym pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Ta dzia-
łająca w  powiecie lublinieckim placówka zajmuje się niepełno-
sprawnymi dziećmi i młodzieżą z całej Polski.

Monika Wójcik, fot. Fundacja „Monika Fajer Zawsze z Ludźmi” - Do ośrodka trafiają głównie osoby z  mózgowym porażeniem 
dziecięcym, zespołem Downa, przepukliną oponowo-rdzeniową, 
dystrofią mięśniową czy encefalopatią. Często dane schorzenie 
jest sprzężone z innymi niesprawnościami jak upośledzenie umy-
słowe różnego stopnia, głuchota, ślepota, napady padaczkowe - 
mówi prezes Fundacji „Monika Fajer Zawsze z Ludźmi”. Jak pod-
kreśla, ośrodek wykonuje wspaniałą pracę i tym samym zachęca 
do przekazywania jednego procenta podczas wypełniania zezna-
nia podatkowego za ubiegły rok. 

- Warto wesprzeć ośrodek rehabilitacyjny z  Rusinowic. Nic to 
osobiście nie kosztuje, a  podopiecznym ośrodka niezwykle po-
może - dodaje Monika Fajer.
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NA TYCH WARSZTATACH NAUCZĄ, JAK SIĘ 
ROBI OGRODY W SZKLE I OBRAZY Z MCHU

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północne Jury” organizuje dla 
mieszkańców gminy bezpłatne, dwugodzinne warsztaty. Dla 
chętnych przewidziano dwa różne zakresy tematyczne. Z uwagi 
na ograniczoną ilość miejsc warto się spieszyć z zapisami.

Warsztaty mają na celu zarówno edukację ekologiczną, jak 
i wzmocnienie wiedzy w zakresie lokalnego bogactwa przyrodni-
czego oraz konieczności systematycznego dbania o środowisko. 

Stowarzyszenie planuje zorganizować je dla zainteresowanych 
sztuką tworzenia ogrodów w szkle, a także tych osób, które cie-
kawi proces powstawania obrazów z mchu. Oba moduły odbędą 
się 16 lutego w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Janowie przy ulicy Częstochowskiej.

Zgłaszać się można na nie zarówno drogą mailową wysyłając wia-
domość na adres: biuro@jura-ppj.pl oraz dzwoniąc pod numer 34 
327 89 43.

- Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu się na 
warsztaty będzie decydowała kolejność dokonywanych zgłoszeń 
- informują organizatorzy.

Monika Wójcik

KOLEJNA INWESTYCJA ODHACZONA.KOLEJNA INWESTYCJA ODHACZONA.
KOSZTOWAŁA PÓŁ MILIONA ZŁOTYCHKOSZTOWAŁA PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH

Wizyta przedstawicielek samorządu wojewódzkiego w Janowie 
stała się okazją do oficjalnego otwarcia inwestycji, jaką w ostat-
nim czasie zrealizował urząd gminy.

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

Fundusze te przekazywane były zgodnie z  ustawą o  ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Do Janowa trafiło łącznie 208,5 tys. zł. 
Z takim właśnie wsparciem wybudowano drogę łączącą Okrąglik, 
Lusławice i Żuraw.

- Jest ona także dużym skrótem dla mieszkańców Lipnika. Cał-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów kowity koszt zadania to nieco ponad 507 tys. zł – informują miej-
scowi urzędnicy.

I  choć sama budowa zakończyła się już jakiś czas temu, to 27 
stycznia szlak ten został oficjalnie otwarty. Okazją stała się wizyta 
na terenie gminy przedstawicielek urzędu marszałkowskiego. Nie 
zabrakło tradycyjnego przecięcia wstęgi, podziękowań, gratulacji 
i życzeń dalszych sukcesów. Wszystkich przybyłych włodarz ugo-
ścił także słodkim poczęstunkiem.

- Podczas wizyty panie odwiedziły także miejsca, w  których 
znajdowały się inwestycje współfinansowane przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego. Spacerowały ścieżką pieszo-
-rowerową łącząca Janów ze Złotym Potokiem, oglądały ścieżkę 
rowerową w  Lgoczance oraz remizę OSP Piasek, a  także nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Zobaczyły też kapliczkę w Okrą-
gliku i zapoznały się z koncepcją zagospodarowania terenu przy 
stawie w Żurawiu – podsumowują wizytę przedstawiciele gminy.

RUSZYŁA PRZEBUDOWA JEDNEJ Z ULIC W SIEDLCU.
PRZY OKAZJI GMINA WYMIENI WODOCIĄG

Ulica Szkolna w Siedlcu idzie do modernizacji. Po podpisaniu sto-
sownej umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych 
„Myszków” Sp. z o.o. 19 stycznia w janowskim urzędzie omówiono 
wszelkie szczegóły związane z harmonogramem prac.

Remont szlaku był mocno oczekiwany przez mieszkańców. Ponad 
siedmiuset metrowy odcinek ma kosztować lokalny samorząd 
przeszło 2,7 mln zł.

- Przebudowanie drogi rozwiąże uciążliwy i  trwający wiele lat 
problem zalewania jezdni oraz prywatnych posesji. Podczas rady 
budowy omówiliśmy kwestie kolejności wykonywania prac oraz 
współpracy inwestora, wykonawców i  inspektorów nadzoru – 
podkreśla wójt Edward Moskalik.

Piotr Biernacki
Jak dodaje włodarz, nowa konstrukcja będzie mieć szerokość 
pięciu i pół metra. Całość otoczona będzie krawężnikami. Duży 
zakres prac obejmie także sieci wodociągowe, kanalizacji desz-
czowej oraz zbiornik odparowalno-chłonny. 

Stary wodociąg zostanie przebudowany, a do posesji wyprowa-
dzone będą nowe przyłącza. Dodatkowo w rejonie miejscowego 
kościoła przewidziano wyprowadzenie odcinka w  stronę ulicy 
Spacerowej. 

- To da możliwość rozbudowy sieci w  przyszłości. Poza tym 
wzdłuż ulicy zaprojektowano zjazdy indywidualne i  publiczne. 
Ruch pieszy do schroniska prowadzony będzie od ulicy Często-
chowskiej jednostronnym chodnikiem o stałej szerokości dwóch 
metrów – dodaje wójt.

NOWY NABÓR NA UTYLIZACJĘ AZBESTU. RUSZY W PRZYSZŁYM MIESIĄCU I POTRWA DO POŁOWY MARCA

Wójt Edward Moskalik ogłosił kolejną rundę naboru wniosków 
dla tych wszystkich mieszkańców, którzy chcą się pozbyć szko-
dliwego azbestu ze swojej nieruchomości.

Włodarz Janowa zamierza zrealizować to zadanie przy wsparciu 
środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Pozyskanie tych pieniędzy jest jednym z warun-
ków, od którego uzależniono realizację przedsięwzięcia.

- Zakres przewidywanych prac związanych z  usuwaniem azbe-

Monika Wójcik stu ma objąć demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest - informują urzędnicy z Janowa.

Jak podkreślają pracownicy tamtejszego urzędu gminy, nie ma 
możliwości objęcia dofinansowaniem zakupu i wykonania nowe-
go pokrycia dachowego. 

- Właściciel nieruchomości sam musi pokryć wydatki z tym zwią-
zane we własnym zakresie. W ramach realizowanego zadania nie 
będzie także dokonywana naprawa, odbudowa czy modernizacja 
obiektów, z których został usunięty ten szkodliwy minerał - za-
strzegają.

Chcąc zakwalifikować się do grona osób, które zostaną objęte 

wparciem, przy składaniu wniosku należy pamiętać o  załącze-
niu kolorowego zdjęcia zgromadzonego na działce azbestu wraz 
z opisem zawierającym dokładny adres oraz szczegółową infor-
mację o  typie wyrobów, a  także ocenę stanu ich bezpiecznego 
użytkowania. W przypadku większej liczby właścicieli nierucho-
mości potrzebne będą zgody ich wszystkich na wykonanie nie-
zbędnych prac.

Wszelkie niezbędne druki dostępne na stronie internetowej urzę-
du gminy oraz w jego siedzibie przy ulicy Częstochowskiej. Wię-
cej informacji można uzyskać wysyłając pytania na adres u-mail: 
gmina@janow.pl lub dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 
34 327 80 48 wew. 15. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego 
i potrwa do 14 marca.

PONAD DWIEŚCIE TYSIĘCY NA ROZ-
WÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY

Do czterech placówek oświatowych z terenu gminy trafią pienią-
dze w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Chodzi o podstawówki w Janowie, Lusławicach, Piasku i Lgoczan-
ce. Trzy pierwsze otrzymają dofinansowanie na poziomie sięgają-
cym 60 tys. zł. Ostatnia może liczyć na połowę tej kwoty. W sumie 
to 210 tys. zł. 

Środki pochodzą z rządowego programu „Laboratoria Przyszło-
ści”, który ma na celu wsparcie wszystkich szkół podstawowych 
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kie-
runków STEAM. To angielski skrót od oznaczający naukę, techno-
logię, inżynierię, sztukę oraz matematykę. 

- W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finan-
sowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształ-
towaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i  technicznych, 
umiejętności samodzielnego oraz krytycznego myślenia, zdolności 
myślenia matematycznego czy umiejętności w zakresie nauk przy-
rodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej orga-
nizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie 
w życiu codziennym - podkreślają gminni urzędnicy. 

Zabiegając o  wspomniane środki szkoły wnioskowały o  bazowe 
wyposażenie, które od 1 września będą musiały mieć wszystkie 
podstawówki, jak i to dodatkowe - dobierane już swobodnie przez 
pedagogów.

Monika Wójcik, fot. Pixabay
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DROGI I INFRASTRUKTURA SPORTOWA. 
NA TO POSTAWIŁ KŁOBUCK W TYM ROKU

NAWET TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH DLA USUWAJĄCYCH AZBEST

Wydatki na poprawę stanu dróg i modernizacja infrastruktury 
sportowej to główne pozycje w budżecie inwestycyjnym kłobuc-
kiego samorządu w tym roku. Zgodnie z przyjętym pod koniec 
grudnia planem na te cele zarezerwowano aż 18,6 mln zł. Ale 
to nie wszystko, co urząd zamierza zrobić. Wszystkie wydatki 
majątkowe mają bowiem przekroczyć 22 mln zł.

Największym kwotowo zadaniem jest dokończenie budowy sali 
gimnastycznej wraz z  zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 
im. Władysława Sebyły w Kłobucku. To aż 5,2 mln zł w tym roku. 
Inwestycję realizuje częstochowska spółka Mar-Bud. Całość 
kosztów sięgnie blisko 6,8 mln zł, z czego prawie 1,9 mln zł gmina 
pozyskała z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. Nowy obiekt sportowy ma mieć prawie 690 m², 
zaplecze szatniowo-sanitarne oraz łącznik z istniejącym budyn-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku
kiem, który wyposażony zostanie w  dźwig osobowy z  przezna-
czeniem dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zosta-
nie także przyległy teren, gdzie oprócz budowy parkingu spółka 
wykona nasadzenia zieleni, przebuduje infrastrukturę technicz-
ną, kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową oraz węzeł 
ciepłowniczy.

Nieco ponad 1,5 mln zł kosztować będzie magistrat budowa bo-
iska wielofunkcyjnego przy kolejnej szkole. Tym razem w Łobod-
nie. Przetarg i na to zadanie został już rozstrzygnięty pod koniec 
minionego roku. Samo pole do gry w piłkę ręczną ma wynosić 800 
m². Ponadto przestrzeń o  nawierzchni poliuretanowej zawierać 
będzie po dwa boiska do gry w  koszykówkę i  siatkówkę. Miło-
śnicy volleyball’a  otrzymają zresztą dodatkowy plac, na którym 
będą mogli uprawiać siatkówkę plażową. Zamierzenia przewidują 
ponadto powstanie trzech torów do biegów oraz skoczni do sko-

ku w dal. Cały teren zostanie oczywiście ogrodzony i doposażony 
w piłko chwyty, urządzenia sprawnościowe i małej architektury, 
jak również oświetlony. Otwarcie zaplanowano na październik.

Z  większych inwestycji sportowych nie można zapomnieć jesz-
cze o  przebudowie bieżni na obiekcie Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji w Kłobucku. To zamierzenie wyceniono na około 825 tys. zł. 
Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego 
na terenie OSiR-u  pochłonie dalsze około 450 tys. zł. W  dal-
szych planach są jeszcze projekty przebudowy basenu odkrytego 
z wodnym placem zabaw, boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Kłobucku czy budynku klubowego dla Pogoni Kamyk. Na razie 
na samo przygotowanie dokumentacji tych inwestycji przezna-
czono 210 tys. zł.

Sporo ma się zadziać także na drogach. W tej dziedzinie naj-
większą pulę wydatków stanowić będą inwestycje realizowa-
ne dzięki pozyskaniu sporych sum z  programów rządowych. 
Główne to przebudowa ulicy Mostowej w Kamyku wraz z bu-
dową obiektu mostowego i rozbudowa odcinka ulicy Wincen-
tego Witosa w Kłobucku. Tylko na te dwa zadania z Programu 
Inwestycji Strategicznych ma wpłynąć na konto magistratu 7,2 
mln zł. Tegoroczne wydatki na te cele oszacowano z kolei na 
prawie 7,6 mln zł.

Dużym, przeszło 3,5 mln zł wydatkiem ma być także remont ulic 
Mickiewicza i Ogrodowej w Kłobucku. Również ze wsparciem ze-
wnętrznym. Połowę kosztów pokryje Fundusz Dróg Samorządo-
wych.

Ponadto remontu doczekają się dwa obiekty mostowe - w Boro-
wiance w ciągu ulicy Stawowej oraz w Rybnie – co ma pochłonąć 
kolejne 470 tys. zł. Nieco mniejsze wydatki przewidziano również 
na poprawę stanu ulicy Sobisia w okolicach kościoła czy doku-
mentacje projektowe. Chodzi o  budowę drogi wraz z  mostem 
łączącej ulicę Sienkiewicza z  ulicą Zakrzewską, trzeci etap dla 
budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku czy ka-
nalizacji i odwodnienia osiedla w rejonie ulicy Cielebana.

Co jeszcze? Między innymi ponad 495 tys. zł, które rozdyspono-
wały sołectwa. W tych przypadkach pieniądze pójdą głównie na 
poprawę stanu oświetlenia ulic, placów zabaw czy zagospodaro-
wania terenów rekreacyjnych. 200 tys. zł otrzyma także Ochotni-
cza Straż Pożarna w Łobodnie, co będzie stanowić wkład samo-
rządu do zakupu średniego samochodu pożarniczego. Dotację na 
ten cel przyznało już zresztą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji. Mieszkańcy powinni oczekiwać też renowacji 
dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej, pro-
jektu zagospodarowania parku przy ulicy Parkowej, sporządzenia 
dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa 
Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku oraz projektu termomoderni-
zacji budynku i przebudowy sali widowiskowej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury.

Urząd Miejski w Kłobucku ogłosił nabór wniosków dla tych miesz-
kańców gminy, którzy w tym roku planują zrealizować w swoich 
gospodarstwach przedsięwzięcia związane z  usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest. W podjętej pod koniec ubiegłego roku 
uchwale przewidziano nawet 3 tys. zł dofinansowania na taki cel.

Do wsparcia kwalifikują się koszty obejmujące wykonanie prac de-
montażowych, transport oraz składowanie odpadów powstałych 
w wyniku usuwania odpadów azbestowych, jak na przykład pokrycia 
dachowe czy elementy elewacji.

- Zasady udzielania dofinansowania określone zostały w  uchwale 
rady miejskiej z 28 grudnia ubiegłego roku. Wysokość dotacji wynosi 
30 zł za m² w przypadku prac demontażu, transportu i składowa-
nia, a maksymalnie 3 tys. zł albo 15 zł za m² w przypadku transportu 
i składowania, nie więcej jednak niż maksymalnie 1,5 tys. zł – infor-
muje burmistrz Jerzy Zakrzewski w wystosowanym komunikacie.

Jak podkreśla włodarz, podstawą udzielenia dofinansowania jest 
złożenie kompletnego wniosku przed przystąpieniem do prac bu-

Piotr Biernacki, fot. Fotolia dowlanych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Mają one 
być realizowane do końca marca danego roku kalendarzowego, aż 
do wyczerpania środków pieniężnych przewidzianych na ten cel 
w budżecie samorządu. Decydującą w tej sprawie jest data wpływu 
dokumentów.

- W przypadku niewystarczającej liczby złożonych wniosków oraz 
pozostania do dyspozycji wolnych środków na ten cel przewidywany 
jest dodatkowy termin ubiegania się o dofinansowanie dla wniosków 
złożonych w terminie od 1 do 31 sierpnia danego roku – dodaje bur-
mistrz.

Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z przyjętymi zapisami pierw-
szeństwo przy przyznaniu dotacji będą miały osoby, które po raz 
pierwszy występują o  przyznanie dotacji na dofinansowanie prac 
związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Ci, którzy 
w przeszłości już otrzymywali wsparcie samorządu na takie przed-
sięwzięcia, mogą liczyć na pieniądze w przypadku wygenerowania 
się wolnych środków na ten cel.

Co ważne, rozliczyć dotację trzeba będzie nie później niż do końca 
lipca danego roku kalendarzowego, a w przypadku drugiego termi-

nu naboru do dnia 30 listopada.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Wydziale Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Kłobucku przy ulicy Zamkowej 12 (pokój nr 23), bądź pod numerem 
telefonu 34 317 40 39 wew. 213.
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URZĘDNICY PODSUMOWALI 
UBIEGŁOROCZNE
INWESTYCJE

Jak podkreślają pracownicy kłobuckiego magistratu, wszyst-
kie zaplanowane na 2021 rok inwestycje zostały zrealizowane 
pomimo trudnej pandemicznej sytuacji. Podobnie rzeczy mają 
się z bieżącym utrzymaniem gminnej infrastruktury i obiektów 
komunalnych. - Tutaj także wszystko wykonywane było na po-
ziomie z lat ubiegłych - deklarują. 

- W  2021 roku rozpoczęliśmy i  zrealizowaliśmy szereg inwe-
stycji związanych bezpośrednio z  potrzebami zgłaszanymi 
przez samych mieszkańców. Obejmowały one między innymi 
inwestycje oraz inicjatywy lokalne, których realizacja w  tak 
szerokim zakresie możliwa była dzięki zewnętrznym środ-
kom finansowym. Te z kolei urząd miejski pozyskiwał zarówno 
z  programów krajowych, jak i  unijnych - tłumaczą miejscowi 
urzędnicy.

Do najważniejszych działań inwestycyjnych minionego roku moż-
na zaliczyć choćby przebudowy sześciu kilometrów gminnych 
arterii, modernizację ulicy Powstańców Śląskich w Kłobucku czy 
drugi etap remontu odcinka drogi gminnej w Białej i Kopcu, któ-
rego koszt wyniósł ponad 3,5 mln zł.

- Stan dróg w gminie jest jedną z najczęściej podnoszonych przez 
mieszkańców kwestii. I  to zarówno w  trakcie zebrań wiejskich, 
jak i korespondencji kierowanej bezpośrednio do urzędu. Dlate-
go nacisk, jaki kładziemy na tę materię to swoista odpowiedź na 
oczekiwania społeczne - dodają.

Miniony rok przyniósł też kilka nowych rozwiązań dotyczących 
infrastruktury sportowej. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kłobucku przebudowana została płyta główna boiska, wykona-
no odwodnienia i nawodnienie. Z kolei przy ulicy Kochanowskie-
go wybudowano nowe boisko do koszykówki, a  przy kłobuckiej 
„jedynce” rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej dla uczniów 
wraz z zapleczem.

- Ponadto w naszych szkołach i przedszkolach wykonaliśmy sze-
reg prac remontowo-budowlanych. Pojawiły się nowe pracownie, 
stołówki, doposażyliśmy też place zabaw. Nowe urządzenia za-
bawowe oraz elementy małej architektury pojawiły się również 
w Sołectwie Brody Malina oraz Gruszewnia. Natomiast na zbior-
niku wodnym Zakrzew w Kłobucku wykonano prace konserwa-
cyjno-remontowe całej okolicznej infrastruktury - wymieniają 
pracownicy urzędu miejskiego.

Mieszczące się w centrum miasta targowisko zostało wyposażo-
ne w monitoring. Tę instalację magistrat tłumaczy koniecznością 
zwiększania poziomu bezpieczeństwa. 

- Natomiast na parkingu obsługującym targowisko i centrum miasta 
pojawiła się nowoczesna toaleta publiczna, a przy ulicy Harcerskiej 
w Kłobucku powstały nowe miejsca parkingowe, które z pewnością 
rozwiążą w  pewnym stopniu problem parkowania przez miesz-
kańców okolicznych bloków. Duży nacisk kładziemy również na 
ochronę środowiska i ekologię, stąd inwestycje w energooszczędne 
oświetlenie. Na terenie całej gminy został przeprowadzony szereg 
inwestycji związanych z budową i uzupełnieniem oświetlenia - sły-
chać w gmachu budynku przy ulicy 11 Listopada.

Monika Wójcik

RE
KL

AM
A

POLICJA SZUKA ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWSTANIE 
DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI W GRUSZEWNI I LIBIDZY

Kłobuccy funkcjonariusze poszukują sprawców nielegalnego 
wywozu śmieci na terenie dwóch miejscowości w gminie Kło-
buck. Wśród porzuconych odpadków znaleziono między innymi 
paragony, które poddawane są teraz drobiazgowej analizie.

W połowie stycznia do oficera dyżurnego kłobuckiej komendy do-
tarła informacja o nielegalnych wysypiskach śmieci. Odnaleźli je 
na terenie swoich miejscowości mieszkańcy Gruszewni i Libidzy.

Skierowani na miejsce funkcjonariusze wstępnie ustalili, iż śmieci 
najprawdopodobniej pojawiły się w tych miejscach kilkanaście dni 
wcześniej. 

- Sprawę przejęli śledczy zajmujący się zwalczeniem przestęp-
czości gospodarczej, którzy wraz z  technikiem kryminalistyki 

Piotr Biernacki
wykonali szereg czynności mających na celu ustalenie sprawców 
nielegalnego wywozu śmieci lub osób, do których wcześniej nale-
żały - informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy.

W  toku oględzin miejsca zdarzenia policjanci między innymi 
zabezpieczyli paragony, które aktualnie są sprawdzane i pod-
dawane analizie. Jak podkreślają policjanci, uzyskane na ich 
podstawie informacje z pewnością pomogą w toczącym się po-
stępowaniu. 

Mundurowi proszą też, aby wszystkie osoby posiadające jakąkol-
wiek wiedzę na temat dzikich wysypisk śmieci kontaktowały się 
z komendą w Kłobucku lub inną najbliższą jednostką policji. 

- Wystarczy zadzwonić pod numery telefonu 47 858 22 00, 997, 
112. Gwarantujemy pełną anonimowość - deklarują policjanci.

UCZCILI ROCZNICĘ 
WYZWOLENIA MIASTA

17 stycznia 1945 roku Kłobuck został wyzwolony spod okupacji 
niemieckiej. Kolejną, siedemdziesiątą siódmą już rocznicę tego 
historycznego wydarzenia uczciły władze gminy.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski wraz z  przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Kłobucku Januszem Soluchem i sekretarz Sylwią 
Piątkowską złożyli z tej okazji kwiaty pod pomnikiem Matki Polki 
w Kłobucku. 

- Wojna obeszła się z naszym miastem okrutnie, więc dzień wy-
zwolenia przyniósł nadzieję na lepsze jutro. Doceniajmy daną nam 
wolność, demokrację i  poczucie bezpieczeństwa – podkreślają 
przedstawiciele lokalnych władz.

Piotr Biernacki
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PROJEKT SZKOŁY W KŁOMNICACH
Z EUROPEJSKĄ ODZNAKĄ JAKOŚCI

DWIE NOWE LINIE DO 
CZĘSTOCHOWY

Wraz z nowym rokiem uruchomione zostały połączenia gminy 
z miastem. To konsekwencja wdrożenia zapisów listu intencyj-
nego, jaki w końcówce ubiegłego roku wójt Piotr Juszczyk pod-
pisał z władzami powiatu częstochowskiego.

Parafowane porozumienie zakładało, iż przy pozyskaniu przez 
powiat dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów autobu-
sowych uruchomione zostaną dwie linie komunikacyjne. To się 
udało. 

Tym samym pierwsza z uruchomionych linii od początku stycz-
nia przebiega na odcinku Częstochowa-Witkowice-Nieznanice-
-Zdrowa-Kłomnice-Pacierzów-Konary, a  druga obsługuje linię 
Częstochowa-Witkowice-Kłomnice-Lipicze-Zawada.

- Planowana częstotliwość połączeń w dni robocze to dwanaście 
kursów dziennie do Częstochowy i tyle samo powrotnych do na-
szej gminy. Z kolei w dni wolne od pracy odbywać się będzie po 
sześć kursów w każdą stronę - informuje wójt Juszczyk.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

GMINA PRZYSTĄPIŁA DO KLASTRA ENERGII 
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do starostwa zjechali 
się przedstawiciele dwunastu gmin z  terenu powiatu często-
chowskiego, a pośród nich wójt Piotr Juszczyk. Przedstawiciele 
samorządów zawarli porozumienie o utworzeniu Klastra Ener-
gii Powiatu Częstochowskiego.

- Klaster energii jest platformą współpracy pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezento-
wanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębior-
cami i  ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmio-
tami deklarującymi włączenie się w realizację zakładanych przez 
klaster celów. Jednym nich będzie przygotowanie do wykorzy-
stania środków unijnych, które w nowym okresie programowania 
będą w dużej mierze przeznaczone na zieloną energię i gospo-
darkę niskoemisyjną – podkreślają przedstawiciele starostwa.

Jak dodają, misją ma być współpraca inwestycyjna, naukowa 
i  badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej, 
zdywersyfikowanej, niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energe-
tycznej, poprawa lokalnego i  subregionalnego bezpieczeństwa 
energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki. Cele te 
mają być osiągnięte dzięki optymalizacji wykorzystywania lokal-
nie dostępnych zasobów energetycznych, w tym pochodzących 
z  odnawialnych źródeł energii. W  subregionie północnym po-
wstaną cztery tego typu podmioty.

Piotr Biernacki

W  poprzednim roku szkolnym Szkoła Podstawowa w  Kłomni-
cach realizowała projekt eTwinning „Welcome to web 2”. Nie-
dawno wyróżniono go Europejską Odznaką Jakości. 

Jednym z najważniejszych elementów eTwinningu jest współpra-
ca pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i  lo-
kalnymi władzami. W ramach eTwinningu nauczyciele współpra-
cują i organizują zadania dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną 
rolę, komunikują się, badają, podejmują decyzje, okazują sobie 
szacunek i zdobywają umiejętności na miarę XXI wieku. Jak pod-
kreślono na stronie internetowej działania, w projektach eTwin-
ning każdy członek zespołu ma coś do zrobienia.

Realizowane przez lokalną podstawówkę działanie, poza krajo-
wym podwórkiem, zyskało wcześniej uznanie również w Rumunii 
i Turcji. To spowodowało, że zostało nominowane do europejskiej 
nagrody. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę w ocenie były 
między innymi innowacja pedagogiczna, integracja z programem 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

REKRUTUJĄ DO PRZEDSZKOLI NA NOWY ROK
Wraz z początkiem lutego rodzice przedszkolaków uczęszcza-
jących do gminnych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych 
zostaną poproszeni o  przedłożenie dyrekcji informacji odno-
śnie ewentualnego kontynuowania edukacji w dotychczasowej 
placówce.

Na złożenie dokumentu będzie czas do 11 lutego. Z kolej trzy dni 
później, bo 14 lutego, ruszy rekrutacja dla tych maluchów, któ-
rych rodzice zamierzają wysłać do przedszkoli od września. Wa-
runkiem niezbędnym, jaki trzeba spełnić, jest zamieszkiwanie na 
terenie gminy. Druk wniosku będzie można pobrać w placówkach 
oświatowych oraz znaleźć na ich stronach internetowych. Czas 
na jego złożenie upłynie 11 marca.

- Dzieci, które nie są mieszkańcami naszej gminy o miejsce mogą 
ubiegać się dopiero w trakcie rekrutacji uzupełniającej. Oczywi-
ście pod warunkiem, że placówka będzie dysponować wolnymi 
miejscami. Ta sama zasada dotyczy dzieci urodzonych w  2020 
roku, które 1 września będą miały ukończone dwa i  pół roku - 
mówi wójt Piotr Juszczyk.

Jak podkreślają urzędnicy, wspomniana rekrutacja uzupełniająca 
zaplanowana została pomiędzy 1 a 11 kwietnia.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

nauczania, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wyko-
rzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej czy osiągnię-
te rezultaty.

Spośród lokalnej młodzieży w programie wzięła udział dwunastka 
wychowanków placówki. To Natalia Bilka, Zuzanna Fidler, Zuzan-
na Perlińska, Zuzanna Krajewska, Helena Tutka, Nadia Zaskórska, 
Wiktoria Łysoń, Amelia Postolska, Mateusz Dróżdż, Mateusz Woj-
ciechowski, Jakub Bedlechowicz i Fabian Zasępa. 

- Celem projektu było zapoznanie biorących w  nim udział 
uczniów z różnymi aplikacjami, które można wykorzystać w pro-
cesie uczenia się i  nauczania, usprawnienie umiejętności pracy 
z komputerem, podniesienie kwalifikacji językowych, wzbudzenie 
i utrzymanie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwój kre-
atywności, pewności siebie, umiejętności planowania, współpra-
cy i odpowiedzialności wśród uczniów. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy – podkreśla 
Karolina Gonera z kłomnickiego urzędu gminy.

ZAKUPILI KOLEJNY SAMOCHÓD POŻARNICZY

W  połowie grudnia ubiegłego roku urząd gminy rozstrzygnął 
przetarg na zakup samochodu pożarniczego dla lokalnej jed-
nostki ochotniczej straży pożarnej. Druhowie dostaną do dys-
pozycji pojazd typu średniego.

Postępowanie dotyczyło zakupu używanego auta. I udało się uzy-
skać niezłą ofertę. Za około 230 tys. zł na teren samorządu trafi 
pojazd, który ma najechane około sześćdziesiąt dwa tysiące ki-
lometrów. Gmina odkupi go od jednostki OSP w Grzymałkowie.

Zgodnie z określonymi w specyfikacji wymaganiami, wóz musiał 
być bezwypadkowy i z napędem na wszystkie koła, mieć wyposa-
żenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze oraz dostosowanie do prze-
wozu minimum sześciu osób. Do celów gaśniczych druhowie 
otrzymają sprzęt, który dysponuje zbiornikiem na wodę przekra-
czającym dwa tysiące litrów.

Piotr Biernacki
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TEATR DRATWA Z NOMINACJĄ DO NAGRODY STAROSTY

26 lutego w  Filharmonii Częstochowskiej ma odbyć się gala, 
podczas której władze powiatu częstochowskiego wręczą sta-
tuetki „Za zasługi dla powiatu”. Wśród nominowanych nie za-
brakło i akcentu z gminy Kłomnice. O laur kulturalny powalczy 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach Teatr 
Dratwa.

Nagrody starosty częstochowskiego mają wyróżnić te posta-
ci i  organizacje, które wybijają się na polu pracy i  działalności 
w przestrzeni społecznej, samorządowej, edukacyjnej, kulturalnej, 
sportowej i biznesowej powiatu. Do takich z pewnością zalicza się 
prowadzony pod auspicjami kłomnickiej instytucji kultury przez 
Dawida Chybalskiego teatr.

Jego początki sięgają 2014 roku. Wtedy to Katarzyna Sosnowska, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, pozyskała środki 
i realizowała projekt zajęć teatralno-plastycznych dla młodzieży.

- Wówczas projekt nosił nazwę „Aktywni-Kreatywni”. Przez pół 
roku Dawid Chybalski i  Marta Gonera wraz z  grupą młodzieży 
pracowali nad spektaklem „Pchła Szachrajka”. Premiera odbyła 
się w czerwcu 2014 roku i odniosła sukces. Wydarzenie to stało 
się wielkim początkiem teatru działającego w gminie Kłomnice, 
o  czym świadczą spektakularne liczby – uzasadniają nominację 
gremia konkursowe.

W istocie jest się czym pochwalić. Przez te kilka lat działalności 
występy kłomnickich aktorów zgromadziły na miejscach dla pu-
bliczności przeszło osiemdziesiąty tysięcy widzów. By dotrzeć ze 
swym przekazem, przejechali kilka tysięcy kilometrów. Wysta-
wiono grubo ponad sto razy „Pchłę Szachrajkę”, kilkadziesiąt razy 
„Małego księcia”, jak i  również spektakl „Pan Baj”. To największe 
sukcesy artystyczne teatru. W czasie, gdy z powodu pandemii za-
mknięto wszelkie formy scenicznej aktywności, członkowie grupy 
nie próżnowali. Przygotowywali nowe projekty, które następnie 
nagrywano i udostępniano w mediach społecznościowych.

- Dużym sukcesem zakończyła się także premiera spektaklu 
„Kopciuch” na motywach dramatu Janusza Głowackiego. Spektakl 
został pokazany podczas Przeglądu Teatrów Amatorskich ŁÓpTA 

Piotr Biernacki, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

w Łodzi, gdzie zyskał gorące uznanie widzów i jury – podkreślają 
przedstawiciele starostwa.

Głównym motorem napędowym formacji jest reżyser i aktor Da-
wid Chybalski. O scenografię dba z kolei Marta Gonera. Ten duet 
wraz z grupą aktorów: Oliwią Karczewską, Luca Viscio, Piotrem 
Woldanem, Magdaleną Kuleszą, Michałem Kryczką, Oskarem Ko-
tasińskim, Zuzanną Piwowarczyk, Zuzanną i Leną Dumin z pew-
nością na uznanie władz powiatu zasługują.

„SENIORITKI” W TELEWIZJI 
Z OKAZJI DNIA BABCI

Lokalny zespół taneczny gościł na antenie jednej z ogólnopol-
skich telewizji. 

Z okazji Dnia Babci, który co roku przypada 21 stycznia, roztań-
czone seniorki z  Kłomnic odwiedziła ekipa telewizyjna. Panie 
miały dwa wejścia na żywo. Najpierw była rozmowa z reporterem, 
a później „Senioritki” zaprezentowały widzom swoje umiejętności 
taneczne.

- Nasze panie pokazały, że w każdym wieku można robić coś cie-
kawego i z pasją - informuje Karolina Gonera z urzędu gminy.

Zespół powstał w  w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Kłomnicach 
w czerwcu 2015 roku z inicjatywy Anny Dzionek i Ewy Eliasz.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice



RESORTOWE PIENIĄDZE NA NOWE SAMOCHODY 
DLA OSP. DO KOGO TRAFIĄ W REGIONIE?

WAKAT W RADZIE MIEJSKIEJ 
UZUPEŁNIONY

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji opubliko-
wało listę czterystu pięćdziesięciu sześciu jednostek ochotni-
czych straży pożarnych, do których w tym roku skieruje wspar-
cie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. 
Łącznie na ten cel przekazanych ma być około 175 mln zł.

Z tej ogólnej kwoty ponad 164 mln zł pochodzić będzie z budżetu 
państwa w ramach dotacji MSWiA oraz Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, a  pozostałe przeszło 11 mln ze środków 
z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

- Do jednostek OSP trafią trzysta cztery średnie samochody ra-
towniczo-gaśnicze, sześćdziesiąt dziewięć ciężkich oraz osiem-
dziesiąt trzy lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi 
około 383 mln zł – podkreśla w komunikacie resort.

Na ogłoszonym wykazie znajdują się także podmioty z  regionu 
– pięć z  powiatu częstochowskiego, trzy z  kłobuckiego i  jedna 
z myszkowskiego.

Wsparcie na zakup nowego sprzętu powędruje w powiecie czę-
stochowskim do OSP Koniecpol II, OSP Aleksandria, OSP Kucha-
ry, OSP Janów i OSP Wrzosowa. Dwie pierwsze nabędą średnie 
pojazdy, jednostka z terenu gminy Mstów – lekki, a samorządy Ja-
nowa i Poczesnej wzbogacą się o wozy strażackie typu ciężkiego.

Szczególnie dla gminy nad Pilicą otrzymanie promesy jest sporym 
wydarzeniem. Starania o podniesienie bezpieczeństwa mieszkań-
ców poprzez modernizację lokalnej floty pojazdów trwały bowiem 
już od dłuższego czasu. Co prawda w  przed rokiem do dwóch 
gminnych jednostek - OSP Koniecpol II i ze Starego Koniecpola 
- przekazano dwa pojazdy, ale nie były one nowe, choć w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Fundusze na zakup pochodziły z Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. Dla gminy pozyskano wtedy 300 tys. 
zł, a kolejne 120 tys. zł dorzucono ze środków własnych.

Judyta Belka-Domińczyk została wybrana przez mieszkańców 
do Rady Miejskiej w Koniecpolu w wyborach uzupełniających, 
które odbyły się 23 stycznia. Przeprowadzenie wyborów w trak-
cie obecnej kadencji w okręgu nr 5 było następstwem śmierci 
śp. radnego Leszka Pokorskiego.

Tym samym gremium wkrótce będzie obradować już w  pełnej, 
piętnastoosobowej obsadzie. Nowa radna zdobyła zaufanie pięć-
dziesięciu pięciu mieszkańców. W wyborczym boju pokonała Jó-
zefę Urban, która otrzymała czterdzieści sześć głosów oraz Mar-
ka Wierzbińskiego, wskazanego przez siedemnaście osób.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki

Także strażacy z  Janowa powinni być ukontentowani. Niemal 
przed dwoma laty, podczas dużego pożaru lasu i  nieużytków 
w Teodorowie, w trakcie akcji gaśniczej zapalił się niestety rów-
nież jelcz, który wspomagał działania druhów. Uszkodzenia były 
na tyle poważne, że wóz nie nadawał się do dalszego użytkowa-
nia. Spaleniu i zniszczeniu uległa zabudowa i podwozie wozu oraz 
jego wyposażenie.

Był to jedyny ciężki gaśniczy samochód pożarniczy w gminie Ja-
nów, który posiadał zbiornik na wodę o pojemności sześciu tysię-
cy litrów. Auto było tak niezbędne w użytkowaniu, że olbrzymim 
wysiłkiem i  dzięki wsparciu wielu osób dobrej woli udało się je 
odrestaurować. Jak wszystko pójdzie dobrze, to pewnie w drugiej 
połowie roku jednostka będzie mogła świętować wprowadzenie 
do służby już całkiem nowego sprzętu.

W powiecie kłobuckim natomiast bazę powiększą strażacy z Ło-
bodna (gm. Kłobuck), Czarnej Wsi (gm. Wręczyca Wielka) i Prasz-
czyk (gm. Panki), a w myszkowskim – OSP Cynków w gminie Ko-
ziegłowy.

Przyznane dofinansowania nie pokryją oczywiście wszystkich 
kosztów zakupu i  doposażenia samochodów. Swój wkład będą 
musiały wnieść także poszczególne jednostki oraz samorządy.
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NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE 
AZBESTU
Piotr Biernacki

Do połowy marca miejscowy urząd miejski czeka na zgłoszenia 
mieszkańców, którzy chcą ze swoich nieruchomości pozbyć się 
szkodliwych wyrobów zawierających azbest.

Na takie działania gmina zamierza pozyskać dofinansowanie 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To właśnie od powo-
dzenia tych starań uzależniona będzie realizacja przedsięwzięcia.

- W celu skorzystania z dofinansowania należy wypełnić ankie-
tę i  złożyć ją w  siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy w  Koniecpolu 
lub przesłać drogą elektroniczną na adres ochronasrodowiska@
koniecpol.pl w  terminie do 14 marca. Do ankiety należy dołą-
czyć minimum dwa kolorowe zdjęcia wskazujące umiejscowienie 
zgromadzonego na terenie nieruchomości azbestu – podkreślają 
urzędnicy.



Mieszkańcy, którzy borykają się z niepełnosprawnością, mogą 
ubiegać się o przyznanie osobistego asystenta. Co ważne, jego 
wsparcie będzie świadczone bezpłatnie. Gmina pozyskała na 
ten cel blisko 71,5 tys. zł.

Oferta, którą ponownie w  tym zakresie przygotował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, ma na celu zwięk-
szenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej 
samodzielnego i aktywnego życia, a w konsekwencji dążenie do 
poprawy funkcjonowania w swoim środowisku. Program adreso-
wany jest do dwóch grup.

– Chodzi o dzieci do szesnastego roku życia, które wymagają sta-
łej bądź długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o  znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymaga-
ją usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w  życiu społecznym – podkreślają pracownicy 
GOPS-u.

Za co będzie odpowiedzialny wspomniany asystent? W szczególno-
ści za pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez 
uczestnika programu miejsce, jak szkoła, praca lub zakupy czy choć-
by w załatwianiu spraw urzędowych. Asystent pomoże też w nawią-
zaniu kontaktu czy współpracy z różnego rodzaju organizacjami, za-
oferuje wsparcie w przypadku chęci korzystania z dóbr kultury czy 
podczas wykonywania typowych czynności dnia codziennego.

Czasowy limit, jaki przypadać będzie na jednego uczestnika 
programu, wynosić będzie - w zależności od stopnia niepełno-
sprawności - od trzystu sześćdziesięciu do osiemset czterdziestu 
godzin w skali całego roku. Mieszkańcy, którzy wyrażą zaintere-
sowanie tą formą pomocy, muszą złożyć w siedzibie GOPS-u kar-
ty zgłoszenia, kopię orzeczenia o  niepełnosprawności w  przy-
padku dzieci do 16 roku życia, a w przypadku osób powyżej tego 
wieku – orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

– Usługi w ramach programu świadczone będą bezpłatnie przez 
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Konopi-
skach – informuje Magdalena Badora, kierownik tej instytucji.

11W KONOPISKACH

MOŻNA SIĘ STARAĆ O DODATEK OSŁONOWY. TO ANTYINFLACYJNA 
PROPOZYCJA RZĄDU NA WYWOŁANĄ PRZEZ NIEGO INFLACJĘ

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRA-
MU PILOTOWANEGO PRZEZ GOPS.

WYDARZENIE, KTÓRE POŁĄCZYŁO 
POKOLENIA

ANIOŁ MIĘDZYPOWIATOWY. NA OKRĄGŁĄ EDYCJĘ KONKURSU 
WPŁYNĘŁO PONAD DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PRAC

Z początkiem stycznia wystartowało nowe świadczenie socjalne, 
które ma ponoć zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywno-
ści. Dodatek przysługuje tym mieszkańcom, których przeciętne 
miesięczne dochody nie przekraczają 2,1 tys. zł w  gospodar-
stwie jednoosobowym lub 1,5 tys. zł na głowę w wieloosobowym. 

Dodatek osłonowy to element tzw. rządowej tarczy antyinflacyj-
nej. Jej wdrożenie to odpowiedź ekipy premiera Mateusza Mo-
rawickiego na konsekwencje innej tarczy - tzw. antykryzysowej, 
która miała stanowić remedium partii rządzącej na skutki polityki 
lockdown’ów wywołanej pandemią koronawirusa. 

W  dużym skrócie - władza najpierw zamknęła gospodarkę, na-
stępnie wydrukowała ponad 312 mld zł pustego pieniądza, który 
rozdała w formie różnych dotacji jako rekompensatę za uniemoż-
liwienie ludziom prowadzenia normalnej działalności, a teraz kry-
zys wywołany galopującą inflacją próbuje przygaszać kolejnymi 
transferami socjalnymi. 

W  skali roku jednoosobowe gospodarstwo domowe ma możli-
wość otrzymać 400 lub 500 zł zł przy założeniu, że jego dochód 
nie przekroczy 2,1 tys. zł. To złożone z  dwóch do trzech osób 
może liczyć na kwotę sięgającą 600 lub 750 zł. Oczywiście jeśli 
dochód nie przekroczy 1,5 tys. zł miesięcznie na każdą z  osób. 
Podobne kryterium dochodowe przyjęto dla rodzin liczących od 
czterech do pięciu osób. Takowa ma szansę zasilić się kwotą 850 
zł lub 1060, a w przypadku gospodarstwa powyżej sześciu i więcej 
osób pod jednym dachem - delikatnie ponad 1,1 tys. zł lub trochę 
powyżej 1,4 tys. zł. Skąd to „lub”?

- Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła 
ogrzewania – wyjaśnia Magdalena Batora, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. - Wyższa kwota do-

Monika Wójcik, fot. Pixabay datku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuch-
nia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków - dodaje.

Jak podkreślają pracownicy socjalni, podczas ustalania prawa do 
dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka 
za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany na-
wet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodat-
ku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna 
kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

- W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla 
gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż 
jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, któ-
ry złożył taki wniosek jako pierwszy. Ponadto jedna osoba może 
wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego - pre-
cyzuje kierownik Badora.

Jak złożyć wniosek o  dodatek osłonowy? Elektronicznie za po-
średnictwem platformy ePUAP, w formie papierowego dokumen-
tu wrzucając go do skrzynki zawieszonej przed wejściem do miej-
scowego GOPS-u lub bezpośrednio u pracowników tej instytucji 
po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Zaintere-
sowani mają na to czas najpóźniej do końca października. 

- Świadczenia, pod warunkiem kompletnego wypełnienia wnio-
sków, będą wypłacone w  dwóch równych ratach, tj. do końca 
marca oraz do końca grudnia. W  przypadku wniosku o  wypła-
tę dodatku osłonowego złożonego później niż na dwa miesiące 
przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wy-
płacony jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku 
- dodają urzędnicy.

Łącznie trzydzieści cztery nagrody powędrowały do uczestników 
XX Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego „Anioł”. Wydarze-
nie, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Konopiskach, przyciągnęło w tym roku rekordową liczbę za-
interesowanych.

W konkursie udział mógł wziąć każdy. Skierowany był on zarówno 
do przedszkolaków, uczniów, a nawet seniorów.

- Tematem konkursu było przedstawienie postaci anioła, jako bo-
skiego wysłannika, sługi, a zarazem broniącego przed złem dostar-
czyciela dobrej nowiny. Anioł miał być figurą przestrzenną, stojącą 
lub wiszącą - informuje Ewa Stefanowska-Lasoń, główny specjalista 
ds. informacji i promocji gminy Konopiska.

Monika Wójcik

Jury nie miało łatwego zadania, bowiem na tegoroczną edycję wpły-
nęło dwieście pięćdziesiąt sześć prac. Zarówno tych indywidual-
nych, jak i grupowych. Komisja przyznała w sumie trzydzieści cztery 
nagrody. 

Również ich rozdanie, które miało miejsce 18 stycznia w  kościele 
parafialnym p.w. Św. Walentego w Konopiskach, zgromadziło liczną 
grupę dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z nauczycielami, instruk-
torami oraz rodzicami. 

- Dziękujemy za liczny udział w konkursie. Cieszy nas niezmiernie, 
że cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem mimo już dwudzie-
stej, jubileuszowej edycji - komentowała Iwona Lisek, zastępca wójta 
Konopisk.

Monika Wójcik

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i  Sportu w  Konopi-
skach zorganizowali 16 stycznia koncert noworoczny. Wydarze-
nie, które tradycyjnie umiejscowiono w kościele pw. Św. Walen-
tego w Konopiskach spotkało się z szerokim zainteresowaniem 
lokalnej społeczności.

Oprócz najmłodszych wokalistów w koncercie wziął udział zespół 
Konopielki. Dzieci wspólnie z zespołem seniorów „Wiosenne Kwia-
ty” zaprezentowały szereg kolęd i pastorałek. W drugiej części kolę-
dowania nie zabrakło też Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Konopisk. 
W przewidzianym na to przedsięwzięcie repertuarze muzycy zagrali 
znane utwory. Zarówno te rodzime, polskie, jak i zagraniczne. 

- Publiczność dopisała i wraz z występującymi zaangażowała się 
we wspólne śpiewanie. Koncert zakończył się wspaniałym wyko-
naniem kolędy „Bóg się rodzi”. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w przygotowanie koncertu oraz miesz-
kańcom i gościom za przybycie - podkreślają pracownicy GCKiS.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska



W MIEDŹNIE12

POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE 
STANĘŁY NA TERENIE GMINY

UCZNIOWIE Z OSTRÓW NAD OKSZĄ JEDNYMI 
Z NAJLEPSZYCH W REGIONIE

Samorząd Miedźna zainwestował w  pojemniki na zużyte ba-
terie. Jak podkreślają miejscowi urzędnicy, ma to być kolejny 
z  elementów stosowania dobrych praktyk segregacji, dbałości 
o środowisko i edukacji ekologicznej na terenie gminy. Jedno-
cześnie zapraszają firmy zainteresowane odbiorem „energe-
tycznych” odpadów do nawiązania współpracy z urzędem.

Ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel, a także substancje mające właściwości 
żrące – to mało optymistyczne substancje, aczkolwiek powszech-
nie wykorzystywane przy produkcji baterii. Te zużyte zaliczane są 
więc powszechnie do odpadów niebezpiecznych, stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i  środowiska. Z  tego względu 
należy je wyrzucać wyłącznie do pojemników przeznaczonych 
na elektrośmieci. Żadne ogniwa nie powinny trafiać na śmietnik 
wraz z innymi odpadami komunalnymi.

W praktyce jednak różnie to wygląda i choć pojemniki na zużyte 
baterie powinny być dostępne niemal w każdym sklepie handlu-
jącym takimi towarami, to podnoszenie świadomości właściwej 
segregacji tych odpadów wciąż jest niewystarczające.

O tym, jak groźne dla otoczenia skutki może spowodować zanie-
dbanie właściwej segregacji tych odpadów informuje chociażby 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno
jeden z  ich producentów. Jak podaje, jedna niewielka, guziko-
wa bateria jest w stanie zanieczyścić pięćdziesiąt tysięcy litrów 
wody, a źle zutylizowana bateria alkaliczna trwale skazi metr sze-
ścienny gleby! Przerażające, prawda?

Urzędnicy z  Miedźna zrobili w  tej dziedzinie krok do przodu. 
U  miejscowego rzemieślnika zamówiono pojemniki w  kształ-
cie baterii, które następnie rozstawiono w  pięciu lokalizacjach 
na terenie gminy. Tuż obok sercowych pojemników na nakręt-
ki. Mieszkańcy nie powinni mieć teraz żadnych kłopotów z tym, 
gdzie należy wrzucać problematyczne odpady.

- Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, jak wiele toksycznych dla 
środowiska oraz zdrowia ludzkiego pierwiastków kryje się w tych 
niewielkich źródłach energii. Ołów, rtęć, nikiel, kadm czy lit mogą 
spowodować prawdziwe spustoszenie w  organizmie człowieka, 
paraliżując narządy wewnętrzne czy wywołując choroby auto-
immunologiczne. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą lub jedną 
z pierwszych gmin w Polsce, która w sposób świadomy i w pełni 
dostępny umożliwia mieszkańcom selektywną zbiórkę baterii – 
podkreśla Daria Piątek, rzecznik prasowa urzędu.

No cóż, takiemu pomysłowi należy tylko przyklasnąć. I oby śla-
dem Miedźna poszły kolejne samorządy.

NOWOROCZNE TOURNÉE
ORKIESTRY Z MIEDŹNA.
KOLĘDUJĄ DLA DZIEWCZYNKI 
WALCZĄCEJ Z GUZEM MÓZGU

Orkiestra Dęta OSP Miedźno pracowicie rozpoczęła nowy rok. 
Swoimi występami w świątyniach powiatu kłobuckiego, podczas 
których prezentują piękny, bożonarodzeniowy repertuar za-
chęcają jednocześnie do wsparcia zbiórki na rzecz ciężko chorej 
Agaty Kuberskiej. Ośmiolatka przechodzi obecnie intensywną 
terapię w Stanach Zjednoczonych mającą zwalczyć guza mózgu.

Jak do tej pory muzycy dali trzy koncerty. Wraz ze Schola Dio 
Angeli z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Ło-
bodnie wystąpili w swoim rodzinnym Miedźnie, a następnie w Po-
powie. Trzeci natomiast miał miejsce 16 stycznia w Łobodnie.

Koncerty noworoczne mają niezwykłą oprawę. Cieszą się wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców powiatu kłobuckiego, a szczytny 
cel kolędowania sprawia, że ochoczo wspierają datkami przed-
sięwziętą inicjatywę. Jak choćby w rodzimej miejscowości, gdzie 
zbiórka charytatywna zasilona została kwotą ponad 6 tys. zł.

Bogata historia Orkiestry Dętej OSP Miedźno sięga 1921 roku. Sto 
lat temu dowodził nią Franciszek Paluszkiewicz. Obecnym jej ka-
pelmistrzem jest Miłosz Janik. Przez ten czas na trwałe wpisała się 
w życie kulturalne nie tylko gminy Miedźno. Jej występy towarzy-
szą uroczystościom religijnym, patriotycznym, ale i wydarzeniom 
o czysto rozrywkowym charakterze.

Bez wątpienia orkiestra zalicza się dzisiaj do najlepszych zespo-
łów dętych nie tylko w regionie. Ciężka praca owocowała laura-
mi zarówno na powiatowych czy ogólnokrajowych przeglądach, 
ale i nominacjami podczas mistrzostw świata w Kanadzie w 2019 
roku i Japonii w 2020. Te udało się zdobyć na Międzynarodowym 
Festiwalu Zespołów Dętych i Paradnych „Alte Kameraden 2018” 
w Gorzowie Wielkopolskim. Na mistrzostwa świata niestety nie 
udało się pojechać. Takie przedsięwzięcie to olbrzymie wyzwanie 
logistyczne, ale przede wszystkim finansowe.

W  2020 roku, pomimo wielu pandemicznych obostrzeń, muzy-
cy z  Miedźna wzięli udział w  wyjątkowym projekcie. Byli czę-
ścią stuosobowej orkiestry, którą tworzyli wspólnie z  kolegami 
z Kłomnic, Dąbrowy Zielonej, Ostrów nad Okszą, Pińczyc, Rędzin, 
Wręczycy Wielkiej i Mykanowa. Swoje umiejętności szlifowali pod 
batutą Mariusza Dziubka, dyrygenta Narodowej Orkiestry Dętej, 
a  efekt projektu można było podziwiać we wrześniu 2020 roku 
podczas finałowego koncertu w Mykanowie. Wieńczył on obcho-
dy jubileuszu 110-lecia tamtejszej orkiestry, podczas którego lo-
kalni artyści wystąpili u boku wielu gwiazd polskiej estrady.

Piotr Biernacki, fot. Orkiestra Dęta OSP Miedźno

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” podsumowało jeden z prowa-
dzonych przez organizację projektów, skierowanych do uczniów 
szkół podstawowych z  terenu działania LGD. „BIZnet – nauka 
przedsiębiorczości z  wykorzystaniem internetowej gry ekono-
micznej” przez ostatnie kilka miesięcy koncentrował uwagę trzy-
stu dzieci z piętnastu szkół regionu.

Jak podkreślały władze stowarzyszenia, zapraszając placówki do 
udziału w projekcie, symulacje biznesowe to innowacyjne narzędzie 
do praktycznej nauki prowadzenia działalności gospodarczej, umoż-
liwiające podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych mają-
cych wpływ na rozwój wirtualnej firmy w wybranej branży. Dzięki 
symulacji uczniowie poznają zasady przedsiębiorczości i zarządza-
nia firmą w sposób atrakcyjny dla nich, czyli poprzez grę interne-
tową.

Duży sukces w prowadzeniu biznesu w wirtualnym świecie odnie-
śli wychowankowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach 
nad Okszą. Bartosz Świtała, Tomasz Leśnikowski i Kacper Halkie-
wicz w finalnej klasyfikacji zajęli bowiem trzecie miejsce, pokonując 
przy tym sto pozostałych zespołów i niemal trzystu kolegów i ko-
leżanek z  placówek oświatowych gmin Mykanów, Rędziny, Kłom-

Piotr Biernacki
nic, Dąbrowy Zielonej i Kruszyny. W zamian za wspaniałą postawę 
chłopcy nagrodzeni zostali dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

- Uczniowie prowadzeni byli przez opiekuna, panią Agnieszkę Gó-
ralczyk. Nieco lepsi okazali się tylko przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Styczniowych w  Kruszynie i  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej – informuje Daria Piątek, 
rzecznik prasowy urzędu.

Dzięki projektowi LGD uczestnicy mieli sposobność, by zdobyć wie-
dzę w zakresie obowiązujących w  kraju zasad zakładania biznesu, 
a później musieli wykazać się sprawnością w jego rozwijaniu. I choć 
w świecie wirtualnym jest to chyba sporo prostsze niż w rzeczywi-
stości, to zdobyte umiejętności z pewnością zaprocentują w przy-
szłości.

- W listopadzie ubiegłego roku uczniowie wzięli udział w warszta-
tach, podczas których założyli własne firmy, a następnie kontynu-
owali rozgrywkę podczas czterech rund konkursu. Rywalizowały 
między sobą aż sto trzy wirtualne sklepy elektro. Placówki otrzyma-
ły licencje na cały rok. W tym czasie mogą organizować wewnątrz-
szkolne lub wewnątrzklasowe rozgrywki, wykorzystywać symulacje 
podczas doradztwa zawodowego lub zajęć dotyczących przedsię-
biorczości. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy - mówi 
Edyta Bauć, dyrektor biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
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BIBLIOTEKA CYFRYZUJE SIĘ JESZCZE BARDZIEJ
I ZMIENIA FORMUŁĘ OBSŁUGI CZYTELNIKÓW 

PONAD SZEŚĆ KILOMETRÓW DRÓG 
POWIATOWYCH W GMINIE ZMODER-
NIZOWANYCH W UBIEGŁYM ROKU

Gmina zakończyła inwestycję związaną z  rozbudową miesz-
czącego się przy ulicy Wolności w  Mstowie budynku ośrodka 
zdrowia. Na zadanie, którego realizacja, oprócz kompleksowego 
remontu, obejmowała także zakup sprzętu medycznego, samo-
rząd pozyskał blisko 1 mln zł pieniędzy unijnych.

Choć projekt rozbudowy placówki wykonany został dobrych parę 
lat temu, to musiał odczekać swoje ze względu na brak ogłoszenia 
konkursu umożliwiającego pozyskanie środków zewnętrznych. 
W końcówce 2019 roku Urząd Marszałkowski w Katowicach wy-
brał to zadanie do dofinansowania.  

Sięgający 950 tys. zł finansowy zastrzyk pozwolił na rozpoczęcie 
w 2020 roku prac budowlanych. Równolegle w budynku prowa-
dzony był osobny projekt, na który urząd gminy także pozyskał 
fundusze z urzędu marszałkowskiego (chodzi o montaż odnawial-
nych źródeł energii na potrzeby ośrodka - przyp. red.). 

Zakończone pod koniec minionego roku prace budowlane objęły 
przebudowę istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Mstowie 
w  zakresie rozbiórki części ścian i  połączenie nowego obiektu 
z  już istniejącym za pomocą schodów wewnętrznych oraz plat-
formy pionowej.

- Rozbudowa budynku pozwoliła zwiększyć jego powierzchnię użyt-
kową poprzez dobudowanie części parterowej z głównym wejściem 
do obiektu wraz z rejestracją pacjentów, zespoły gabinetów lekar-
skich połączonych z gabinetami zabiegowymi i przyporządkowany-
mi do nich poczekalniami - wyjaśnia wójt Tomasz Gęsiarz.

W komunikacji ogólnej zachowane zostały toalety dla pacjentów, 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Wraz z początkiem nowego roku Biblioteka Gminna w Mstowie 
startuje z nową formą obsługi zarówno swoich czytelników, jak 
i sposobu realizacji wypożyczeń książek pozostających w jej za-
sobach. 

Od stycznia każda osoba, która dotychczas korzystała z księgo-
zbioru na starych, opartych na papierowej dokumentacji zasa-
dach, musi podpisać się pod nowymi warunkami wypełniając tzw. 
Kartę Zobowiązania.

- Każdy czytelnik ma zakładane konto internetowe i  otrzymuje 
elektroniczną kartę z  kodem paskowym, która na stałe zastąpi 
obowiązujące do tej pory karty papierowe - tłumaczą pracownicy 
placówki.

To kolejny etap w  postępującej cyfryzacji Biblioteki Gminnej 
w  Mstowie. Przypomnijmy, że w  ubiegłym roku gmina zakupiła 
System Biblioteczny SOWA, który zecydowanie poprawił jakość 
obsługi samych czytelników. Samorząd stale poszerza również 
posiadane zasoby biblioteczne oraz inwestuje w  podnoszenie 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

w tym również dla osób niepełnosprawnych, a także pomieszcze-
nia typowo administracyjne. Łączna powierzchnia sięga niemalże 
264 m².

- Gros prac pochłonęło wykonanie elewacji nowo powstałe-
go obiektu wraz z  obróbkami blacharskimi, stolarką okienną 
i  drzwiową oraz rurami spustowymi PCV. Firma realizująca za-
mówienie zadbała też o odpowiednie zabezpieczenie kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej z  podłączeniem do istniejącej już instalacji gazowej. 
Zamontowano także nową armaturę, pociągnięto instalacje elek-
tryczne, oświetlenia zewnętrznego, ochrony przeciwporażenio-
wej i przeciwprzepięciowej, instalacji odgromowej i tej odpowie-
dzialnej za monitoringu wizyjny - wymieniają pracownicy urzędu 
gminy.

Projekt przewidywał również montaż platformy pionowej prze-
znaczonej do transportu osób niepełnosprawnych, jak i zagospo-
darowanie terenu oraz stworzenie obsługi komunikacyjnej obiek-
tu w postaci drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych czy ciągów 
pieszych.

Placówka wyposażona została też w niezbędny sprzęt medyczny, 
który będzie wykorzystywany na potrzeby świadczenia specjali-
stycznych usług medycznych. Chodzi między innymi o spirometr, 
aparat EKG, holter EKG, holter ciśnienia czy sterylizator.

- W  wyniku przeprowadzonych prac powstała nowoczesna część 
istniejącego już od wielu lat publicznego Ośrodka Zdrowia w Msto-
wie, która w najbliższym czasie i po przeniesieniu niezbędnej doku-
mentacji medycznej oraz sprzętu zostanie otwarta, by jeszcze lepiej 
służyć naszym mieszkańcom - cieszy się wójt Gęsiarz.

kwalifikacji miejscowych bibliotekarzy. 

- Liczymy, że wdrożona na początku roku zmiana spotka się z mi-
łym przyjęciem ze strony użytkowników biblioteki - dodają.

FINAŁ MODERNIZACJI OŚRODKA ZDROWIA. FINAŁ MODERNIZACJI OŚRODKA ZDROWIA. 
OBIEKT, JAK NOWYOBIEKT, JAK NOWY

Przed modernizacją była to droga gruntowa o  nierównej na-
wierzchni, z  licznymi zastoiskami wody, które utrudniały do-
jazd maszynami rolniczymi do przyległych pól. Teraz tego pro-
blemu już nie będzie, a okoliczni rolnicy bez problemu dojadą 
do swoich areałów. 

Realizacja przebudowy polegała na położeniu nawierzchni asfal-
tobetonowej, a  także wykonaniu utwardzonych poboczy i  zjaz-
dów. Remont nie tylko poprawił funkcjonalność drogi poprzez 
polepszenie jej parametrów technicznych, ale i  zdecydowanie 
wpłynął na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Całkowita długość tej arterii liczy dziewięćset dziewięćdziesiąt 
metrów, a jej szerokość to trzy i pół metra z mijankami. Przebu-
dowany odcinek stanowi element „Szlaku Warowni Jurajskich” 
między Mstowem, a Małusami Wielkimi. W tym roku urząd gminy 
planuje wykonać kolejny odcinek drogi, tym razem od Mstowa. 

- Chcemy złączyć nakładką asfaltową Małusy Wielkie i Mstów, co 
też przełoży się na utworzenie ciekawego połączenia turystycz-
nego, szczególnie dla rowerzystów i pieszych, gdyż ten teren jest 
wyjątkowo interesujący pod kątem przejażdżek rowerowych czy 
choćby spacerów - informują urzędnicy. 

Modernizacja drogi w Małusach Wielkich dofinansowana została 
ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego.

Sporo się działo w ubiegłym roku na drogach powiatowych bie-
gnących przez gminę Mstów. Z dużym zaangażowaniem lokal-
nego samorządu przebudowano ponad sześć kilometrów tych 
szlaków. Ostatnią z inwestycji oddano w grudniu. To moderni-
zacja przeszło kilometrowego odcinka od Wancerzowa do Kło-
buckowic.

Największym zadaniem zrealizowanym przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w  Częstochowie na terenie mstowskiego samorządu było 
oczywiście to prowadzone na ponad trzech kilometrach dro-
gi powiatowej łączącej Siedlec, Gąszczyk i  Srocko. Przebudowa 
kosztowała niemal 4 mln zł. Połowę z tej sumy pozyskano z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg, a drugą część pokryły solidarnie 
starostwo i gmina.

W  tamtym rejonie ulepszono także około półtorakilometrowy 
odcinek drogi powiatowej od Brzyszowa do miejscowości Małusy 
Małe. Choć zakres prac był sporo mniejszy, to położona została 
nowa nawierzchnia bitumiczna i utwardzono pobocza. I tutaj też 
połowę kosztów wzięła na siebie gmina.

Nową nakładkę zyskali również kierowcy poruszający się ulicą 
Ołowianka w Jaskrowie. Po stronie gminy wykonano pięćset pięć-
dziesiąt metrów szlaku, a kolejny odcinek - liczący ponad dwie-
ście sześćdziesiąt metrów - to cześć ulicy Szkolnej w Rędzinach.

Z końcem roku przyszedł i czas na modernizację drogi powiato-
wej biegnącej pomiędzy Wancerzowem a Kłobukowicami. Nowa 
nawierzchnia i utwardzenie poboczy zrealizowane zostały na od-
cinku ponad kilometra.

- Nawierzchnia na tym odcinku była już mocno zniszczona i spę-
kana, co stwarzało niebezpieczeństwo dla kierowców samocho-
dów. Inwestycję zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w  Często-
chowie przy finansowym udziale gminy Mstów – podkreśla wójt 
Tomasz Gęsiarz.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Piotr Biernacki

W MAŁUSACH WIELKICH POWSTAŁ W MAŁUSACH WIELKICH POWSTAŁ 
BLISKO KILOMETROWY ODCINEK BLISKO KILOMETROWY ODCINEK 
DROGI TRANSPORTU ROLNEGODROGI TRANSPORTU ROLNEGO
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SALA KOMPUTEROWA GRUNTOWNIE ODNOWIONA

Po termomodernizacji całego obiektu w 2019 roku i pracach re-
montowych, jakie prowadzone były wewnątrz budynku w ostat-
nich dwóch latach, przyszedł czas na kolejną modernizację.

Sukcesywnie zmieniają się wnętrza Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Małusach Wielkich. W ostatnim czasie kompleksowego remon-
tu doczekała się pracownia komputerowa.

- Zakres prac obejmował nałożenie tynku i mozaiki na ścianach oraz 
wymianę oświetlenia. Pojawiła się również nowa wykładzina podło-
gowa - informuje Mariola Tomczyk, dyrektor placówki.

Całość zadania sfinansowano z budżetu gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

KWIATOWA MA PÓŁKILOMETROWĄ KWIATOWA MA PÓŁKILOMETROWĄ 
NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKINAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI

PUNKT PORAD PRAWNYCH ZMIENIA 
GODZINY URZĘDOWANIA

Monika Wójcik

PONAD PÓŁKILOMETROWY ODCI-
NEK POPRAWIŁ BEZPIECZEŃSTWO

Realizacja pierwszego etapu budowy chodnika w  Małusach Małych 
umożliwiła bezpieczne poruszanie się wzdłuż drogi gminnej prowadzą-
cej od Mstowa w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową 1040 S.

Dotychczas istniejące pobocza przy gminnej arterii pełniły funkcję cią-
gów pieszych, co przy dużym natężeniu ruchu kołowego powodowało 
spore zagrożenie dla mieszkańców poruszających się na piechotę. 

- Teraz, po wybudowaniu ponad półkilometrowego odcinka chodnika 
o szerokości półtora metra jest już zdecydowanie bezpieczniej - cieszą 
się pracownicy urzędu gminy.

Zakres prac objął między innymi zrealizowanie robót ziemnych, ułoże-
nie krawężnika oraz betonowego obrzeża, wykonanie chodnika ze zjaz-
dami z kostki brukowej po stronie zachodniej jezdni, a także jej odwod-
nienie. Drogowcy umocnili także skarpy i rowy, a w finale prac wykonali 
szereg robót towarzyszących. Drugi etap inwestycji ma być ukończony 
jeszcze w tym roku.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Jedna z ulic w Wancerzowie na liczącym około pięćset metrów odcin-
ku zyskała nową nawierzchnię z kostki brukowej. To ulica Kwiatowa.

Inwestycja realizowana była w pasie drogi gminnej, na terenie zabudo-
wy jednorodzinnej. Przed rozpoczęciem prac ulica miała nawierzchnię 
gruntową z domieszką żużla i kruszywa kamiennego. Po zrealizowaniu 
zadania okoliczni mieszkańcy mogą cieszyć się w końcu z porządnej 
nawierzchni z kostki brukowej o grubości ośmiu centymetrów.

- Zakres przedmiotu zamówienia objął głównie wykonanie pełnego ko-
ryta pod warstwy konstrukcyjne, wyprofilowanie i zagęszczenie podło-
ża, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz obustronne obramo-
wanie jezdni krawężnikiem najazdowym - informują urzędnicy.

Od nowego roku zmieniła się godzina dyżuru punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. 

Punkt dalej będzie funkcjonował w siedzibie urzędu gminy, ale będzie 
czynny we wtorki od godz. 8 do 12. 

Porady przysługują tym osobom, które nie są w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób 
w ciągu ostatniego roku.

Zainteresowani na miejscu muszą złożyć uprzednio pisemne oświad-
czenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osoba korzystające z  nieodpłatnej pomocy prawnej w  zakresie pro-
wadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składają oświadczenie 
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Jaki zakres poradnictwa obejmuje wspomniana usługa? Przede wszyst-
kim poinformowanie o  obowiązującym stanie prawnym oraz przy-
sługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. 

Podczas spotkania z prawnikiem wskaże on sposób rozwiązania za-
istniałego problemu prawnego lub sporządzi projekt pisma lub zadba 
o nieodpłatną mediację.
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JEST OŚWIETLENIE. GMINA ROZWIĄZAŁA JEDEN
Z DWÓCH PROBLEMÓW OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW

KOLĘDY, PASTORAŁKI I JASEŁKA. NOWOROCZNY KONCERT W BARGŁACH

NOWA INSTALACJA GAZOWA
W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Monika Wójcik, fot. Agnieszka Pietrzak/Urząd Gminy Poczesna

Monika Wójcik, fot. Marta Woźniak/GCKIiR w Poczesnej

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Zakończyła się budowa oświetlenia w ciągu ulicy Granicznej w miej-
scowości Kolonia Poczesna. Okoliczni mieszkańcy liczą, że samorząd 
wyremontuje również jej nawierzchnię.

Ulica Graniczna, jak sama nazwa wskazuje, zlokalizowana jest na grani-
cy dwóch gmin - Poczesnej i Kamienicy Polskiej. Jakiś czas temu miej-
scowi uznali, iż ze względów związanych głównie z bezpieczeństwem 
warto by ją było porządnie oświetlić. 

Radna Agnieszka Pietrzak oraz sołtys Jadwiga Strąk zainteresowały 
sprawą lokalne władze. Po zrealizowaniu niezbędnych procedur wzdłuż 
ulicy Granicznej, w części drogi należącej do gminy Poczesna, pojawiły 
się słupy oświetleniowe, na których zawisły energooszczędne lampy.

- Mieszkańcy są wdzięczni za rozwiązanie jednego z problemów. Jest 

W miniony piątek w remizie miejscowej jednostki OSP w Bar-
głach odbył się noworoczny koncert kolęd i pastorałek w wyko-
naniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz jasełka, które przygo-
towała miejscowa młodzież.

Odbiór techniczny zwieńczył cały zakres prac dotyczących rozbu-
dowy wewnętrznej instalacji gazu w należącym do gminy budynku 
w Brzezinach Nowych. W obiekcie, w którym mieści się świetlica śro-
dowiskowa, przebudowano też kotłownię.

Zasadnicze prace poprzedził demontaż starego sprzętu. Po podłącze-
niu instalacji do kuchni gazowej, w obrębie kotłowni zostały również 
wykonane roboty budowlane polegające na ułożeniu płytek podłogo-
wych i ściennych. Przemalowano też ściany. 

- Kolejne etapy remontu budynku będą kontynuowane w roku 2022 - 
informuje urząd gminy.

bezpieczniej, szczególnie zimową porą, kiedy bardzo szybko zapada 
zmrok - podkreśla radna Pietrzak.

Całość kosztowała gminny budżet blisko 42 tys. zł. Pieniądze wyasy-
gnowano ze środków zeszłorocznego funduszu sołeckiego. Do zała-
twienia pozostała jeszcze poprawa nadgryzionej zębem czasu i solidnie 
wyeksploatowanej nawierzchni.

- W  tym przypadku sprawa jest bardziej złożona, gdyż nie dotyczy 
jedynie spraw finansowych, ale przede wszystkim własnościowych 
- informuje Aneta Nawrot z  Urzędu Gminy Poczesna. - Mieszkańcy 
graniczącej z obydwoma gminami ulicy rozmawiali o tej kwestii z wło-
darzami obu samorządów. Poszukujemy jak najlepszych rozwiązań, 
które przede wszystkim spełnią oczekiwania mieszkańców i będą dla 
wszystkich optymalne. W każdym razie problem dotyczący poprawy 
nawierzchni zostanie rozwiązany - dodaje.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta na co dzień funkcjonuje w  struk-
turach Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Po-
czesnej. Formacja zachęca młodzież do przygody z muzyką i jest 
miejscem spotkania z kulturą. Dzięki niej, młodzi ludzie rozwijają 

swoje muzyczne talenty oraz zainteresowania, jak i też kształtują 
swoją wrażliwość. 

- Orkiestra utrzymywana jest ze środków samorządowych. 
Uświetnia wiele uroczystości państwowych i kościelnych na tere-
nie gminy, powiatu i województwa. Bierze udział w Powiatowych 
Przeglądach Orkiestr Dętych - informuje Iwona Skorupa, dyrek-
tor GCKIiR w Poczesnej.

Jak podkreśla szefowa tej instytucji kultury, to cykliczne w gminie 
wydarzenie stanowi pokłosie wielowiekowej tradycji oraz pielęgno-
wania obrzędów, które są nierozerwalną częścią rodzimej kultury. 

- W każdym polskim domu Święta Bożego Narodzenia to szcze-
gólny czas poświęcony rodzinie i  śpiewaniu kolęd. Ich melodie, 
w większości anonimowych autorów, wywodzą się z polskiej mu-
zyki ludowej, począwszy od najstarszych, jak na przykład „Anioł 
pasterzom mówił” czy „Wśród nocnej ciszy”, do tych najnowszych, 
utrzymanych w rytmie tanecznego poloneza w stylu „Bóg się ro-
dzi” - wyjaśnia dyrektor Skorupa. 

Autorem scenariusza i  reżyserem piątkowego przedsięwzięcia 
była Grażyna Jarawka, która zarządza świetlicą w  Bargłach. Na 
koncercie, oprócz samych mieszkańców, pojawiły się również 
osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności. Nie zabrakło 
tutejszej sołtys, radnych, a także przedstawicieli ochotniczej stra-
ży pożarnej czy koła gospodyń wiejskich. 

- Z kolei wójt Krzysztof Ujma wcielił się na chwilę w dyrygenta 
orkiestry. Nieźle mu to wyszło - relacjonuje Iwona Skorupa.



W PRZYROWIE16

WYKONAWCA OCZYSZCZALNI WYŁONIONY. INWESTY-
CJA MA KOSZTOWAĆ PRAWIE 14 MILIONÓW ZŁOTYCH

STALOWE SERCE W CENTRUM PRZYROWA. TO NA 
NAKRĘTKI ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA

URZĄD APELUJE O WŁAŚCIWĄ 
SEGREGACJĘ BIOODPADÓW

„HERODY” Z SYGONTKI PO-
NOWNIE NAJLEPSI NA JURZE

Władze gminy rozstrzygnęły przetarg na budowę i przebudowę 
gminnej oczyszczalni. Ta najważniejsza i  kluczowa dla gminy 
inwestycja ma kosztować nieco ponad 13,8 mln zł. Ale to nie 
wszystkie koszty, które się z tym wiążą. Prawie 180 tys. zł sa-
morząd zapłaci za nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem.

10 stycznia w Biuletynie Informacji Publicznej podano ostatecz-
ne wyniki postępowania. Pośród trzech najkorzystniejszą cenowo 
ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane 
„Przem-Gri” z Olsztyna. Dwie kolejne opiewały już na kwoty spo-
ro przekraczające 15 mln zł.

Miejscowy samorząd chce, aby dotychczasowa instalacja zwięk-
szyła swoje moce przerobowe do maksymalnej wielkości 600 m³ 
na dobę. Jak podkreślał na naszych łamach wójt Robert Nowak, 
inwestycja jest tą z kategorii kluczowych, by móc w przyszłości 
rozwijać sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Na inwesty-
cję samorząd otrzymał 10,7 mln zł z Programu Inwestycji Strate-
gicznych.

W ramach zamówienia wykonawca będzie musiał zadbać o wybu-
dowanie pompowni ścieków surowych, budynku socjalno-tech-
nicznego, zadaszonych reaktorów biologicznych z  zintegrowa-
nymi pionowymi osadnikami wtórnymi, stanowiska zlewnego 
ścieków dowożonych z  mechanicznym podczyszczaniem, płyty 
najezdnej czy napowietrzanego zbiornika retencyjno-uśrednia-
jącego ścieków dowożonych. Ponadto powstanie zbiornik osadu, 
wiata na agregat prądotwórczy, stanowisko pomiarów ścieków 
oczyszczonych, chlorownia, wiata na osad odwodniony oraz 
pompownia ścieków oczyszczonych.

Przyrowski urząd gminy wystosował do mieszkańców prośbę 
o  prawidłowe segregowanie strumienia odpadów zielonych. Dla 
tych, którzy zaniedbują ten obowiązek może zostać podwyższona 
stawka za śmieci.

12 stycznia urzędnicy zwrócili się ze specjalnym apelem. Proszą, by 
osoby nieposiadające przydomowego kompostownika i  oddające 
biodegradowalne odpady kuchenne do zagospodarowania przez 
służby komunalne właściwie je segregowały. Gromadząc je w prze-
znaczonych do tego brązowych pojemnikach lub dostarczonych 
workach powinny zadbać, by do środka nie trafiały również opako-
wania z tworzywa sztucznego czy woreczki foliowe. 

- Nie zastosowanie się do powyższej prośby może być traktowane 
jako zbieranie odpadów w  sposób nieselektywny, czyli niewypeł-
nienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. W kon-
sekwencji mogą zostać zastosowane opłaty stawki podwyższonej – 
podkreślają przedstawiciele urzędu gminy.

Lokalna grupa obrzędowa po raz czwarty z rzędu została laure-
atem kolejnej edycji Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych. 
Wydarzenie, które co roku organizuje Regionalny Ośrodek Kultu-
ry w Częstochowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Niegowie, odbyło się 23 stycznia.

Przegląd ma charakter konkursu skierowanego do autentycznych 
i  rekonstruowanych grup kolędniczych z  terenu Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej. Ma on na celu propagowanie i utrwalanie różno-
rodności obrzędów, związanych zarówno ze świętami Bożego Naro-
dzenia, jak i karnawałem. Organizatorzy kładą również szczególny 
nacisk na międzypokoleniową integrację i przekazywanie tradycji. 

- W kategorii dorosłych uczestników pierwsze miejsce i nominację 
do udziału w 50. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej za-
jęła grupa „Herody” z Sygontki, a wyróżnienie trafiło do grupy „He-
rody” KGW z Wręczycy Wielkiej - informuje Monika Kosielak z Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Wśród grup dziecięcych najlepsza okazała się ta nosząca nazwę „He-
rody-Młodzi Herodzi” ze Szkoły Podstawowej w Niegowie. Oprócz 
nagrody młodzież otrzymała także nominację na Pastuszkowe Kolę-
dowanie w Nowej Soli. Drugie miejsce zajęła „Grupa kolędnicza” ks. 
Łukasza Tryndy, a trzecie - „Dziecięca grupa kolędnicza” ze Szkoły 
Podstawowej w Ludwinowie.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik, fot. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Prace mają również objąć infrastrukturę towarzyszącą i zagospo-
darowanie terenu wokół oczyszczalni jak drogi, ogrodzenie prze-
pompowni, chodniki, place manewrowe czy modernizację stacji 
transformatorowej dla zwiększenia poboru energii. Przy oczysz-
czalni zamontowane zostaną także odnawialne źródła energii. 
Planowane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o  mocy 
96kW.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą prace będą się mogły więc 
szybko rozpocząć. Wyłoniono już bowiem także partnera, który 
będzie pełnił nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem. Przy ta-
kiej skali inwestycji uruchomienie i oddanie do użytkowania no-
wej instalacji przewidziano na koniec maja przyszłego roku.

Na przyrowskim rynku zainstalowany został metalowy kosz 
w  kształcie serca. Instalacja posłuży we wspieraniu osób po-
trzebujących i lokalnych inicjatyw ekologicznych. Ma za zada-
nie także promować świadomą segregację oraz przetwórstwo 
odpadów.

Stalowe serca przeznaczone jest na wszelkie, bez względu na 
kształt czy kolor, nakrętki z tworzywa sztucznego. Mogą do nie-
go trafiać pozostałości po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. 
W koszu-sercu zostawić można również zakrętki po chemii go-
spodarczej, płynach do zmywania, szamponach i tych do płuka-
nia. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

- Wielki kosz w kształcie serca na nakrętki to nie tylko dbałość 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów o segregację odpadów, ale przede wszystkim pomoc dla potrze-
bujących. Dochód ze sprzedaży nakrętek będzie przeznaczony 
na leczenie i  rehabilitację osób potrzebujących z  terenu naszej 
gminy. Taka zbiórka, poza oczywistym celem charytatywnym, 
w doskonały sposób uświadamia ludziom, czym tak naprawdę jest 
recykling i  jaki można dzięki niemu osiągnąć pożytek - wyjaśnia 
ideę wójt Robert Nowak.

Jak podkreślają miejscowi urzędnicy, każdego dnia wyrzuca się 
ogromne ilości tworzywa, które stanowi dobry surowiec do dal-
szego przetworzenia. Serce, które pojawiło się na rynku zdecy-
dowanie upraszcza zbieranie nakrętek, które do tej pory zalegały 
mieszkańcom w workach czy kartonach.  

- Teraz wystarczy systematycznie przynosić je na rynek i wrzu-
cać do pojemnika - dodają pracownicy urzędu gminy.
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FUNDUSZ WSPARŁ ZAKUP SAMOCHODU DLA 
KŁOBUCKIEJ STRAŻY
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach przekazał 250 tys. zł na zakup nowego samocho-
du pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kłobucku. Auto przybyło do jednostki 12 stycznia.

Nowy pojazd to scania GBA. Auto dysponuje oczywiście napędem 
na wszystkie koła oraz nowoczesnym wyposażeniem, które jest 
niezbędne przy podejmowaniu akcji ratunkowych i pożarniczych. 
Oprócz Funduszu środki na jego zakup przekazały również inne 
instytucje, w tym miejscowe starostwo i kłobuckie samorządy.

- Dzięki dobrej woli, życzliwości i doskonałej współpracy między 
KP PSP w Kłobucku a parlamentarzystami, Komendantem Głów-
nym PSP, Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP, WFOŚiGW 
w Katowicach, a także starostą, burmistrzami i wójtami powiatu 
kłobuckiego możemy cieszyć się z nowego samochodu. Jesteśmy 
wdzięczni za docenienie naszych działań. Po wielu latach KP PSP 
w Kłobucku doczekała się nowych wozów bojowych oraz nowego 
sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych. „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek” - po to jesteśmy i tym się kieru-
jemy – podsumowują i dziękują strażacy na swoim profilu face-
book’owym.

Piotr Biernacki, fot. Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku

Z POCZĄTKIEM MARCA 
RUSZA ÓSMA EDYCJA 
KONKURSU „ZIELONA 
PRACOWNIA”
Organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkurs „Zielona Pracow-
nia” doczekał się swej ósmej edycji. Nabór w tegorocznej odsło-
nię wystartuje 1 marca, a na wnioski organizator będzie oczeki-
wać cały miesiąc.

Inicjatywa Funduszu skierowana jest do organów prowadzących 
placówki oświatowe z  terenu województwa śląskiego. Celem 
konkursu „Zielona Pracownia’2022” jest dofinansowanie w formie 
dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrze-
by nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geogra-
ficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach od 
czwartej do ósmej szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. 

Beneficjenci, których propozycje zostaną zaakceptowane, otrzy-
mają dotację do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Z  zastrzeżeniem jednak, że maksymalna jej kwota dotacji nie 
może przekroczyć 40 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

MŁODZIEŻÓWKA Z RĘDZIN 
Z NOWYM SPRZĘTEM

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rędzinach wzbogaciła się o nowy sprzęt. Dzięki pozyskanej do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej adeptom pożarnictwa gmina zakupiła tor ćwiczebny.

Jak podkreślają miejscowi urzędnicy, z  wyposażenia będą mogły 
korzystać również inne jednostki. Władze gminy chcą, by ochotni-
ków systematycznie przybywało, co zagwarantuje bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe samorządu także w najbliższej przyszłości. Liczą, 
że ciągłymi inwestycjami i poprawą warunków sprzętowych zmoty-
wują także pozostałe OSP do aktywizacji i wychowania strażackiego 
narybku.

- Zakupiony tor ćwiczebny składa się między innymi ze sprzętu do 
ćwiczenia bojowego, do biegu sztafetowego oraz sprzętu dodatko-
wego. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Rędziny od kilku 
lat prężnie się rozwija, zatem sprzęt powędrował właśnie do tej jed-
nostki – zaznaczają.

Piotr Biernacki

Szerokie wspieranie organizacji strażackich jest bardzo ważną 
składową, które wpisują się zakres działań WFOŚiGW w  Kato-
wicach. W ubiegłym roku Fundusz dofinansował bowiem zakup 
dwudziestu pojazdów dla jednostek ochotniczych straży pożar-
nych kwotą 6 mln zł (w tym 3 mln zł ze środków NFOŚiGW), za-
kup sprzętu dla prawie ćwierć tysiąca jednostek OSP kwotą 2,4 
mln zł (w tym 1 mln zł ze środków NFOŚiGW) czy zakup sprzętu 
dla młodzieżowych drużyn pożarniczych dla ponad dwudziestu 
jednostek OSP, na co wydatkował 300 tys. zł. Poza tym środki na 
zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożar-
nej wydane zostało łącznie 8,7 mln zł.

Dwieście trzynaście prac plastycznych wpłynęło na ostatnią 
edycję konkursu „TAK dla Czystego Powietrza”. Spośród nich 
jury przyznało pod koniec ubiegłego roku trzydziestkę najlep-
szych, do których autorów trafiły przewidziane nagrody i wy-
różnienia.

Konkurs na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej 
emisji „TAK dla Czystego Powietrza” przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic 
środowiskowych z województwa śląskiego.

- To jest konkurs, który cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem wśród najmłodszych. Promuje proekologiczne posta-
wy i pokazuje nam, jak oni postrzegają środowisko naturalne. 
Rozszerzyliśmy dostępność konkursu i  wprowadziliśmy nową 
kategorię dla przedszkolaków – wyjaśnia Tomasz Bednarek, 

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy / WFOŚiGW w Katowicach prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w sześciu kategoriach 
wiekowych. Pośród dzieci w wieku przedszkolnym pierwsze miej-
sce zdobyła pięcioletnia Maja Wernicka. W grupie sześcio i sied-
miolatków najlepszą pracę przygotował Józef Jendrysko z Tych, 
a ośmio i dziewięciolatków - Vivien Adamczyk z Bytomia.

Kolejne trzy - dziesięcio i jedenastolatków, dwunasto i trzynasto-
latków oraz czternasto i piętnastolatków – wygrały odpowiednio 
Tatiana Modzelewska z Siewierza, Laura Paździor z Pszczyny oraz 
Jakub Gotkowski z Siewierza.

- Największą konkurencję miała grupa najmłodszych uczestni-
ków, w której zgłoszonych zostało pięćdziesiąt siedem prac. Do 
zwycięzców trafią między innymi drony, hulajnogi, czytniki e-bo-
oków oraz zestawy do rysowania i książki – informuje WFOŚiGW 
w Katowicach.
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PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” Z KOLEJNĄ MODYFIKACJĄ. WYŻSZE WSPARCIE 
DLA NAJMNIEJ ZARABIAJĄCYCH

Pod koniec stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wdrożył kolejne istotne zmiany w progra-
mie „Czyste Powietrze”. Zyskać mają przede wszystkim osoby 
o niskich dochodach, których nie stać na realizację inwestycji 
ekologicznych.

„Czyste Powietrze” to realizowany od kilku lat priorytet mający 
wspierać wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz zadania 
termomodernizacyjne przez właścicieli i współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych. Dotacje sięgają do 30 tys. zł w podstawowym 
poziomie dofinansowania oraz 37 tys. zł w podwyższonym.

25 stycznia ruszyła trzecia część programu, w  której przewi-
dziano dofinansowania dochodzące do 69 tys. zł. Ma ona doty-
czyć gospodarstw domowych przy dochodzie na członka 900 zł 
w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1260 zł dla tych 
jednoosobowych, jak również dla osób z  ustalonym prawem do 
zasiłku (zarówno tego stałego, jak i okresowego, rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego). Dofinansowanie ma sięgnąć 
aż 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy mak-
symalnie pięciu transzach rozliczenia i okresie realizacji inwesty-
cji nieprzekraczającym trzech lat. 

Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścież-
ce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przy-
padku pierwszej i drugiej części programu.

- Nie przestajemy pracować nad nowymi rozwiązaniami w progra-
mie „Czyste Powietrze”. Zgodnie z obietnicami, z początkiem roku 
startujemy z  nową częścią „Czystego Powietrza” dla najmniej za-
możnych. Ale przed nami stoją też kolejne wyzwania. Dostosowanie 

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy / WFOŚiGW w Katowicach
dyfikacje przeszły także niektóre zapisy we wszystkich częściach 
programu i jego załącznikach. Najważniejsze ze zmian obejmować 
mają uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powie-
trza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami pa-
rasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem 
kotła do zakończenia okresu trwałości. Kolejna zmiana to umożli-
wianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wy-
nika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. 
Nowością będzie także dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na 
drewno kawałkowe i pelet, jako zgodnych z celami programu oraz 
doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przy-
padku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Według stanu na połowę stycznia w  programie „Czyste Powie-
trze” złożono ponad trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące wnio-
sków na 6,45 mld zł dofinansowania. Najwięcej w województwie 
śląskim (ponad sześćdziesiąt cztery i  pół tysiąca wniosków na 
około 885 mln zł). W  najnowszym rankingu programu „Czyste 
Powietrze” gminy województwa śląskiego zajmują ponad połowę 
miejsc w pierwszej setce zestawienia. Z kolei w skali ogólnopol-
skiej podpisano ponad trzysta siedem tysięcy umów na ponad 5 
mld zł.

- Mimo, że nasze województwo przoduje w  programie „Czyste 
Powietrze”, to nie zwalniamy tempa w edukowaniu, informowa-
niu i  promowaniu ekologicznych aktywności, przyczyniających 
się do likwidacji „kopciuchów” w naszym regionie. Od 1 stycznia 
tego roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała 
antysmogowa, która jeszcze bardziej determinuje nas do współ-
pracy z  gminami. Razem, wspólnymi siłami, docieramy do nie-
przekonanych mieszkańców, którzy jeszcze nie podjęli wysiłków 
w kierunku ocieplenia domu i wymiany „kopciucha” – podsumo-
wuje Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

programu do korzystania ze środków unijnych, przegląd kosztów 
kwalifikowanych choćby pod kątem położenia większego nacisku na 
termomodernizację, która skutecznie przekłada się na oszczędności 
w zakresie efektywności energetycznej. Niebawem szansę na wy-
mianę „kopciucha” z dotacją będą mieli również mieszkańcy budyn-
ków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program 
o zasięgu ogólnopolskim – mówi minister Anna Moskwa.

Dodatkowym wsparciem dla wnioskodawców trzeciej części, któ-
re zostanie wdrożone w ciągu tego roku, ma być pomoc obejmu-
jącą między innymi prefinansowanie wydatków, a także doradz-
two w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Ponadto, poza stworzeniem kolejnego filaru dofinansowań, mo-


