
odzież, płaszcze przeciwdeszczowe, bielizna, pieluchy czy środki 
higieny osobistej oraz artykuły opatrunkowe. 

Z  kolei władze powiatu częstochowskiego deklarują, że są go-
towe do zapewnienia pomocy i wsparcia w ramach solidarności 
z uchodźcami i ich rodzin. Póki co szczegółów tego, jak miałaby 
wyglądać ta pomoc nie zdradzają. Mieszkańcy zdają się nie oglą-
dać na urzędników i sami skrzykują się choćby na facebook’u.

- Drodzy rodzice, mieszkańcy Woli Mokrzeskiej i okolic. Bardzo 
prosimy o pomoc dla dzieci oraz ich mam, które w obliczu wybu-
chu wojny przybywają do nas, aby znaleźć schronienie. Wszyst-
kie rzeczy czyli artykuły czystość i  higieny, czyste i  gotowe do 
użytku koce, nowe ręczniki oraz żywność o wydłużonym terminie 
ważności można przynosić do Szkoły Podstawowej w Woli Mo-
krzeskiej - apeluje w tym serwisie społecznościowym Aleksandra 
Konieczna, opiekun tamtejszego szkolnego klubu wolontariatu.

POMOC DLA UKRAINY. RUSZAJĄ ODDOLNE 
INICJATYWY MAJĄCE NIEŚĆ WSPARCIE
POSZKODOWANYM W WYNIKU DZIAŁAŃ 
WOJENNYCH
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Monika Wójcik, fot. Pixabay

Starostwo Powiatowe w Kłobucku organizuje akcję pomocy hu-
manitarnej dla naszych wschodnich sąsiadów. Chodzi zarówno 
o wsparcie rzeczowe dla walczących z najeźdźcą Ukraińców, jak 
i pomoc dla uciekających przed wojną kobiet i dzieci. W regio-
nie licznie organizują się także i sami mieszkańcy, którzy o pro-
wadzonych zbiórkach informują w mediach społecznościowych.

W poniedziałek na terenie warsztatów szkolnych, które mieszczą 
się w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku przy ulicy Zamko-
wej, ruszyła zbiórka pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

- W pierwszej kolejności organizujemy zbiórkę lekarstw, bandaży, 
opasek uciskowych, apteczek - wymienia Henryk Kiepura, staro-
sta kłobucki. - Potrzebna jest także żywność o długim terminie 
przydatności do spożycia. Bardzo potrzebne są również koce, 
śpiwory, karimaty - dodaje.

Jak podkreślają powiatowi urzędnicy, jeszcze tego samego dnia 
ma wyruszyć pierwszy transport. Zebrane dary, po dotarciu na 
granicę, zostaną  przeładowane i  przekazane Ukraińskiej Straży 
Pożarnej Obwodu Jaworowskiego. 

Starostwo zwraca się  też do mieszkańców w  prośbą o  pomoc 
w  przygotowaniu miejsc tymczasowego pobytu oraz docelowych 
kwater dla uciekających przed wojną kobiet i dzieci. Z tej okazji uru-
chomiony został telefon kontaktowy dla tych osób, które są gotowe 
pomóc na tym polu. Wystarczy zadzwonić pod numer 784 926 197. 

W pomoc dla Ukraińców spontanicznie angażują się i sami miesz-
kańcy. Dary rzeczowe oraz artykuły spożywcze można dostarczać 
choćby do siedziby jednostki OSP w Pankach przy ulicy Tysiąclecia. 

- Prosimy o  dostarczani odzieży, materacy, śpiworów, karmią, 
kocy, ręczników, pościeli, ale także artykułów pierwszej potrzeby 
dla dzieci - apelują organizatorzy tamtejszej zbiórki. 

Z kolei w najbliższy wtorek od rana na rynku w Kłobucku ma stać 
bus, do którego można przynosić wodę butelkowaną, apteczki, 
koce termoaktywne, opaski uciskowe, bandaże, opatrunki czy 
choćby nienarkotyczne leki przeciwbólowe. 

W akcję wsparcia włączają się również osoby zamieszkujące gmi-
ny powiatu częstochowskiego. Od poniedziałku w  szkołach na 
terenie placówek edukacyjnych blachowniańskiego samorządu 
przyjmowana będzie długoterminowa żywność, śpiwory, koce, 
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O ile wstępne wyniki sekcji zwłok nie dały odpowiedzi na py-
tanie, jak zginęła 45-letnia częstochowianka, o  tyle wiadomo, 
że jej 15-letnia córka została uduszona. O ich zabójstwo śledczy 
podejrzewają 52-letniego znajomego kobiet.

Po trwających półtora tygodnia szeroko zakrojonych poszukiwa-
niach policja odnalazła zwłoki Aleksandry W. i jej córki. Ciała były 
zakopane pod ziemią, kilka metrów od siebie w lesie znajdującym 
się w Romanowie, miejscowości leżącej w gminie Kamienica Pol-
ska. Obok znaleziono także szczątki psa należącego do ofiar.

Kobiety zaginęły 10 lutego i według prowadzących śledztwo tego 
samego dnia zostały zamordowane. O dokonanie tej wstrząsającej 
zbrodni podejrzewany jest Krzysztof R., ich znajomy. Policja za-
trzymała go trzy dni później, by po kolejnych dwóch przedstawić 
zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności Aleksandry W. i Oli-

Monika Wójcik
wii W. oraz dokonania podwójnego zabójstwa.

R. nie przyznaje się do stawianych zarzutów i  nie składa wyja-
śnień. Śledczy póki co nie informują o  potencjalnym motywie 
zbrodni. Prokuratura nie ujawnia także, jakimi dowodami dyspo-
nuje. Równolegle badane są inne wątki. Śledczy szukają między 
innymi nadawcę maili, które tuż po zaginięciu kobiet trafiły do 
policji i lokalnych mediów.

- Osoba, która podpisywała się jako „częstochowski seryjny morder-
ca” ostrzegała w nich, by nie szukano matki i córki, bo zginą kolejne 
osoby - informują funkcjonariusze zaangażowani w sprawę.

Ze względu na fakt, iż najbliżsi tragicznie zmarłych kobiet nie byli 
gotowi na identyfikację zwłok, konieczne było pobranie materia-
łu genetycznego. Dopiero badania DNA ostatecznie potwierdzą 
tożsamość ofiar.

TRAGICZNA ŚMIERĆ DWÓCH KOBIET. MORDERCA ZAKOPAŁ 
ICH ZWŁOKI W LESIE NIEOPODAL KAMIENICY POLSKIEJ

NIEMAL 54 MILIONY ZŁOTYCH NA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.
SAMORZĄDY ZE WSPARCIEM UNIJNYM

Z  początkiem lutego urząd marszałkowski znowelizował listę 
projektów w konkursie na dofinansowanie z unijnych funduszy 
przedsięwzięć związanych z  odnawialnymi źródłami energii. 
Pierwsze wyniki, które podano w  maju 2019 roku, całkowicie 
pomijały wnioski samorządów z subregionu północnego. Po kil-
kukrotnym jednak zwiększeniu puli pieniądze trafią i do regio-
nu częstochowskiego. To około 54 mln zł.

Zainteresowanie konkursem, do którego nabór zakończył się 
w  połowie 2018 roku, przeszło najśmielsze oczekiwania. Mię-
dzy innymi dlatego, że prowadzony był on w  formule otwartej. 
O wsparcie mogły powalczyć wszystkie samorządy z wojewódz-
twa, bez ograniczeń subregionalnych, a  pieniądze mogły być 
przeznaczone na budowę instalacji bezpośrednio w  gospodar-
stwach indywidualnych mieszkańców.

To był nie lada kąsek dla włodarzy, którzy przecież muszą zabie-
gać permanentnie o  zainteresowanie i  poparcie wyborców, ale 
i spora szansa, by choć trochę poprawić jakość powietrza i ogra-
niczyć niską emisję. Znakomita większość projektów zakładała 
bowiem montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy no-
woczesnych pieców centralnego ogrzewania.

O  środki starały się niemal wszystkie gminy z  powiatów często-
chowskiego i kłobuckiego. Wiele z aplikacji przewidywało realizację 
projektów na terenach kilku lub nawet kilkunastu jednostek. Takie 
partnerstwa znacząco przyczyniały się bowiem do podniesienia 
punktacji w ocenie aplikacji. Łącznie wpłynęło sto dwadzieścia pięć 
projektów z całego województwa, których wartość ponad dziesię-
ciokrotnie przewyższała pierwotną pulę przewidzianych do podzia-
łu około 82 mln zł. Ostatecznie pieniędzy było dwukrotnie więcej.

Zarząd województwa wynegocjował bowiem 81,6 mln zł z budżetu 
państwa, czym podwoił pulę dofinansowania dla projektów zwią-
zanych z  budową i  przebudową infrastruktury służącej do pro-
dukcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w wojewódz-
twie. Po ocenie, rekomendacje do wsparcia otrzymało sto siedem 
projektów, na kwotę ponad 750 mln zł. To znacznie przekroczyło 
dostępne na ten cel środki. Ostatecznie wybrano cztery projekty, 
które opiewały na kwotę prawie 147 mln zł.

Kasa poszła na Śląsk. Z okolicznych gmin skorzystał tylko Lelów, 
będący w  partnerstwie z  Tarnowskimi Górami. Nieco później 
dużą kwotę, ponad 25 mln zł, na budowę ogniw fotowoltaicznych 
i pomp ciepła otrzymały Koziegłowy i Siewierz.

25 stycznia tego roku nadeszły jednak z samorządu województwa 
dobre wieści dla sporej części gmin naszego regionu.

– Po kolejnym zwiększeniu puli środków dofinansowanie na łącz-
ną kwotę ponad 18 mln zł otrzymały dwa projekty znajdujące 
się dotychczas na liście rezerwowej projektów niegrantowych – 
brzmi oświadczenie władz samorządu województwa.

Liderem pierwszego z  nich jest Przystajń. Kwota dofinansowania 
opiewa na niemal 4,2 mln zł, a cały projekt wart jest ponad 5,6 mln zł. 
Dzięki temu na tym obszarze ma powstać ponad dwieście trzydzie-
ści instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców na biomasę za-
równo w infrastrukturze publicznej, jak i prywatnej. Miedźno, cho-
ciażby dzięki temu kompleksowo zmodernizuje kotłownię w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą.

Drugim zarządzać będzie Blachownia. Na ponad siedemset in-
stalacji i urządzeń w budynkach mieszkalnych na terenie jeszcze 
Poczesnej i Poraja zdobyto ponad 14 mln zł.

– Kolejne siedem projektów zostało przeniesionych z listy rezer-
wowej na listę wniosków o  dofinansowanie projektów przenie-
sionych do innego działania – podkreślają przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego.

Kto znalazł się w tym gronie? Między innymi widnieje tam wnio-
sek zatytułowany „Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE 
w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” opiewający na 8,6 
mln zł dofinansowania unijnego. Następna jest aplikacja Opatowa, 
który wraz z Popowem, dostanie 6,2 mln zł. Kolejne 5,6 mln zł trafi 
do gminy Rędziny, która jako lider zadba także i o  instalacje na 
terenie samorządu Mstowa. Po raz drugi mogą się także cieszyć 
Koziegłowy i Siewierz, gdzie powędruje prawie 15 mln zł na pane-
le fotowoltaiczne i kotły na biomasę.

Piotr Biernacki
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Szanowne Druhny i Druhowie,
Od wielu lat Zarząd Główny Związku OSP RP wraz ze środowiskiem strażackim, wskazywał na potrzebę instytucjonalnego docenienia roli strażaków ochotników. Pierwszy krok w tym kierunku 
zrobił w grudniu 2021 roku Sejm RP, przyjmując ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ustawa wprowadza dodatek emerytalny dla strażaków ochotników tzw. świadczenie ratownicze. 
Szlachetna, społeczna  służba strażaków ochotników niosących pomoc i ratunek drugiemu człowiekowi zasługuje na podziękowanie i najwyższe uznanie. Reprezentując zarówno samorządy 
lokalne jak i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przygotowaliśmy akcję informacyjną dla strażaków z OSP, by każdy z nich, który się kwalifikuje, mógł  skorzystać ze świadczenia 
ratowniczego. Przygotowaliśmy materiały, wnioski i informacje niezbędne do starania się o to świadczenie. Zachęcamy strażaków, którzy osiągnęli wymagany ustawą wiek aby skorzystali 
z możliwości jakie daje ustawa, by uzyskać świadczenia. W załączeniu przedstawiamy niezbędne materiały i informacje w/w sprawie.

Z poważaniem,

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, wg art. 16, 17, 18 tejże ustawy):

Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 200 zł. 
Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który osiągnął wiek emerytalny i  czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez 
co najmniej 25 (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety). Czynne uczestnictwo to bezpośredni udział co najmniej raz w roku  w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu 
czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej strażaka ratownika OSP, zwany dalej „organem przyznającym”, na wniosek tego 
strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość na 
podstawie przedłożonych dokumentów.
Formularze wniosków do złożenia oraz dodatkowe instrukcje są na stronie www Powiatu Kłobuckiego. https://www.powiatklobucki.pl/aktualnosci/index/Wazna-informacja-dla-strazakow-z-Ochot-
niczych-Strazy-Pozarnych/idn:2261
Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  Starostwa Powiatowego w Kłobucku, P. Anna Browarska tel. 34 310 06 63

STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI
Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP

Krzysztof Smela

STAROSTA KŁOBUCKI
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP

Henryk Kiepura
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TOMASZ GĘSIARZ:

SAMORZĄD JEST OD TEGO, BY MIESZKAŃCOM 
ŻYŁO SIĘ SPOKOJNIEJ I STABILNIEJ
Z wójtem gminy Mstów rozmawiamy o minionych dwunastu mie-
siącach jego pracy, bieżącej kondycji jurajskiego samorządu, jak 
i również o planach inwestycyjnych oraz rozwojowych na ten rok.

Panie wójcie, poprzedni rok zamknęliście na rekordowo niskim 
poziomie zadłużenia gminy. To tylko 3,72 mln zł. Kolejny 1 mln zł 
mniej niż na koniec roku 2020. Jak to udało się zrobić, mając na 
uwadze, że realizujecie jednocześnie bardzo dużo inwestycji?

W  ubiegłym roku udało się nam zrealizować praktycznie 100 
proc. tego, co zaplanowaliśmy. A  rok, kolejny pandemiczny, był 
trudny. Przyjmując budżet, dość mocno zastanawialiśmy się jak 
faktycznie będzie wyglądać nasza sytuacja gospodarcza, która 
zależy przecież także od ogólnej kondycji ekonomicznej kraju. 
Patrząc wstecz, w ciągu roku już byliśmy spokojniejsi, bo kolejne 
kluczowe projekty, zarówno te twarde, jak i miękkie, udawało się 
rozpoczynać i z powodzeniem finalizować. Jak to się udaje robić? 
To przede wszystkim konsekwencja, której od początku mojego 
urzędowania wraz z radnymi się trzymamy. I rok po roku idziemy 
do przodu. Dotyczy to także zadłużenia. Budżet nie jest z gumy, 
najpierw jest część kosztów stałych, a to, co zostanie, przezna-
czamy na inwestycje. Bez środków zewnętrznych, z których chęt-
nie korzystamy i o nie zabiegamy, wyłącznie z własnych pieniędzy 
nie zrobilibyśmy za wiele na terenie naszej gminy. Patrząc na czas 
od listopada 2014 roku, kiedy mieszkańcy wybrali mnie, bym roz-
wijał nasz samorząd, to zaczynałem z zadłużeniem na poziomie 
13,5 mln zł. Gdybyśmy teraz nie musieli się wspomóc 4 mln zł po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Jaskrowie, a to inwestycja za przeszło 10 mln zł, to w przyszłym 
roku poziom naszego zadłużenia spadłby do zera. Uważam to za 
swój osobisty sukces.

To rzeczywiście byłby nadzwyczajny wynik. Coś, co nie zdarza 
się na co dzień w samorządach.

Być może tak, ale chciałbym podkreślić, że zerowe zadłużenie nie 
jest głównym wyznacznikiem sukcesu i  poziomu rozwoju gmi-
ny. Każdego roku do budżetu wpływają określone pieniądze i nie 
chcemy ich „chomikować”, tylko rozsądnie wydawać. Samorząd 
jest od tego, by mieszkańcom żyło się spokojniej i stabilniej, także 
dzięki mądrze realizowanym i potrzebnym inwestycjom.

Czy uważa pan, że skalą, miernikiem poziomu rozwoju i atrak-
cyjności gminy Mstów mogą być dane o saldzie migracji? W cią-
gu minionych kilku lat populacja mieszkańców zwiększyła się 
o  około 10 proc. To więcej podatków, więcej wpływów do bu-
dżetu.

W  tym przypadku kij ma dwa końce. Faktycznie, nasza gmina 
mocno się rozwija pod kątem liczby mieszkańców. W ciągu ostat-
niej dekady przybyło około tysiąca osób, wzrost z około dziesięciu 
tysięcy do jedenastu tysięcy mieszkańców. Mówię tutaj o osobach 
zameldowanych, gdyż tych, którzy w  gminie Mstów mieszka-
ją, a  jeszcze się nie zameldowali, jest z  pewnością spora liczba. 
Wracając jednak do meritum. Faktycznie większe podatki, ale 
z drugiej strony i większe obowiązki dla nas, głównie w zakresie 
budowy infrastruktury – dróg, oświetlenia, niezbędnych mediów. 
Czyli coś za coś, ale bilans i tak wychodzi na duży plus. To cieszy, 
bo, jak pan wspomniał, świadczy o naszej atrakcyjności i rozwoju 
samorządu.

Zwrócił pan uwagę na osoby niezameldowane. Już od kilku lat 
urząd inicjuje akcję informacyjną, która ma zachęcać takich 
mieszkańców, by w  swoim zeznaniu podatkowym wskazywali 
miejsce zamieszkania na terenie mstowskiego samorządu.

To dla nas ważne, by osoby u nas niezameldowane jednak wska-
zywały w  zeznaniu rocznym adres faktycznego zamieszkania 
na terenie gminy. Akcja „Płać podatek tu, gdzie mieszkasz” ma 
uświadamiać, że dochody gminy w sporej części biorą się właśnie 
z udziału w podatku dochodowym. Około 40 proc. tego, co wpłaca 
każdy mieszkaniec do budżetu państwa jako podatek dochodowy, 
wraca później do samorządu. Myślę, że wiele osób nawet o tym 
nie wie, że mechanizm tak funkcjonuje. A to są konkretne kwoty. 
Ponad 10 mln zł w  skali roku wpływa z  tego tytułu do naszego 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

lokalnego budżetu. Te pieniądze służą nam wszystkim i dalszemu 
rozwojowi gminy.

Będąc przy dochodach. Włodarze wielu gmin wyrażają w  tym 
roku obawy, że ostatnie zmiany regulacji, rządowa reforma po-
datkowa, będą miały niekorzystny wpływ na dochody jednostek 
i mocno uszczuplą te dochody. Jakie założenia w tym aspekcie 
przyjęliście, konstruując tegoroczny budżet?

W niektórych udziałach w podatkach jest faktycznie mniej wpły-
wów, w niektórych więcej. Zwiększyła się kwota wolna od podat-
ku, niektórzy zostali z niego zwolnieni. Stąd także pewnie wpływy 
będą nieco mniejsze. Jednak bilans dla nas i tak wychodzi na plus. 
Mam tu na myśli głównie programy inwestycyjne, których nie 
było w poprzednich latach i nasza gmina chętnie z nich korzysta. 
Może ciężej jest w  dużych miastach, gdyż z  tego, co się słyszy, 
miasta sporo więcej tracą na nowych przepisach. My na razie nie 
narzekamy. Zresztą jesteśmy od pracy, a nie od narzekania.

A inne czynniki zagrożenia? Wysokie ceny towarów, usług czy 
inflacja? Jak chcecie przeciwdziałać tym negatywnym przeja-
wom obecnych realiów gospodarczych?

Istotnie, to się przekłada na koszty. W szczególności inflacja może 
nam zdestabilizować czy utrudnić niektóre kwestie. Każdego 
roku są jakieś problemy, a my od tego jesteśmy w samorządzie, 
aby sobie z nimi radzić. Także myślę pozytywnie, że nie będzie 
źle.

W zatwierdzonym kilka tygodni temu przez radnych budżecie 
ponad 14,2 mln zł zaplanowano na realizację szeregu działań 
w infrastrukturę. To ponad 20 proc. wszystkich wydatków gmi-
ny.

Tak. W  tym roku mamy kilka strategicznych inwestycji i  wiele 
mniejszych, ważnych z perspektywy naszych miejscowości i so-
łectw. Lada moment rozstrzygniemy przetarg na budowę kład-
ki pieszo-rowerowej przez Wartę w Mstowie. To ma być kolejna 
atrakcja turystyczna naszej gminy czy nawet całego subregionu 
północnego. Kładka połączy dwie strony rzeki, obszar w  okoli-
cach Skały Miłości czy tereny rekreacyjne przy urzędzie gminy, 
a z drugiej – tereny przy stadionie Warty Mstów, czyli tzw. mstow-
skie błonia, źródło Stoki, Góra Wał itd. To będzie dla turystów cie-
kawa perspektywa zwiedzania naszej gminy. Poza tym jest kilka 
tematów drogowych - przebudowa drogi Kłobukowice-Kuchary, 
w  Wancerzowie ulice Klonowa, Sosnowa, Modrzewiowa, gdzie 
mieszkańcy już długo oczekują na porządne nawierzchnie. W tym 
roku rozpocznie się także przebudowa skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej 786 z powiatową ulicą Sadową w Wancerzowie. Całość 
będzie kosztować około 6 mln zł. Dokładamy do tego jako gmina 
2 mln zł. To bardzo ważna inwestycja, która poprawi bezpieczeń-
stwo tego newralgicznego skrzyżowania, a przy okazji mamy na-
dzieję, że uda nam się przyszłościowo zainteresować Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach przebudową całego odcinka drogi 
wojewódzkiej 786, która na terenie gminy przebiega od Jaskrowa 
do Pniaków Mokrzeskich. Oczywiście kontynuujemy rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, budowę garaży dla OSP Mstów 
czy przebudowę remizy w Srocku. Warto wymienić do tego jesz-
cze drugi etap budowy chodnika w  Małusach Małych, drogę 

transportu rolnego w Mstowie, pętlę autobusową w Srocku czy 
przebudowę wodociągu w Jaskrowie. Ważna jest także moderni-
zacja powiatowych dróg na terenie gminy między innymi w Ma-
łusach Wielkich. Dzięki współpracy ze starostwem w  ubiegłym 
roku udało się zmodernizować ponad sześć kilometrów biegną-
cych na naszym terenie dróg powiatowych. A korzystają przecież 
z tego również nasi mieszkańcy, miejscowości piękniej wyglądają 
i jest w końcu po prostu bezpieczniej oraz nowocześniej. Budżet 
na 2022 rok jest ambitny i chciałbym za rok powiedzieć, tak jak 
obecnie, że wszystko udało się z powodzeniem wykonać.

W ubiegłym roku z Programu Inwestycji Strategicznych pozy-
skaliście około 9 mln zł. Do końca lutego bieżącego roku trwał 
drugi nabór. Czy może pan zdradzić, na jakie projekty zawnio-
skowaliście o pieniądze?

Złożyliśmy wnioski zarówno do głównego Programu inwestycji 
Strategicznych, jak i do puli przeznaczonej dla gmin, w których 
przed laty funkcjonowały PGR-y, gdyż w tym naborze i takie dzia-
łanie uruchomiono. W sumie złożyliśmy maksymalną ilość tj. pięć 
wniosków. Ogólnie rzecz ujmując, bo nie chciałbym zdradzać 
konkretnych projektów, to najbardziej zależy nam na wymianie 
wodociągu, głównej magistrali na ulicy Częstochowskiej w  Ja-
skrowie. Staramy się też o wsparcie kilku inwestycji drogowych 
czy w  oświetlenie uliczne. Na co dostaniemy? To się okaże za-
pewne za kilka, kilkanaście tygodni. Oczywiście, chętnie weźmie-
my całą pulę na te pięć wniosków.

Wspominał pan na początku o  budowie oczyszczalni ścieków 
w Jaskrowie. To największa w tej chwili gminna inwestycja. Jak 
idzie budowa?

Wszystko zgodnie z planem. Jej koniec przypadnie na drugą poło-
wę tego roku. Obecnie jesteśmy w fazie rozruchu technologicz-
nego, więc nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, by inwestycja nie 
została oddana w terminie. A to jest klucz do dalszej rozbudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej. W tym momencie obecna oczyszczal-
nia działa już nawet na 120 proc. swoich mocy przerobowych. 
Także z zakończeniem zadania wiążemy konkretne plany budowy 
dalszych odcinków sieci, co będziemy chcieli wspierać środkami 
pochodzącymi z nowej perspektywy unijnej czy programów kra-
jowych.

W styczniu spadły gminie duże pieniądze na OZE. Po trzech la-
tach od pierwotnego rozstrzygnięcia konkursu unijnego projekt 
gmin Mstów oraz Rędziny zakwalifikowano do dofinansowania. 
Na oba samorządy przypada 5,6 mln zł. Ile instalacji powstanie?

Na naszym terenie powstaną sto siedemdziesiąt trzy instalacje 
fotowoltaiczne. Faktycznie ten projekt składaliśmy na początku 
2018 roku i tak trochę już o nim zapomnieliśmy, gdyż na począt-
ku był na liście rezerwowej. Jest z nim teraz trochę „zabawy”, bo 
czeka nas weryfikacja pierwotnych list uczestników, a  wstępne 
umowy z mieszkańcami chcielibyśmy podpisać do końca marca. 
Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że w drugiej połowie przy-
szłego roku wszyscy uczestnicy projektu będą mieć już panele 
zamontowane w swoich gospodarstwach.

Gmina to przede wszystkim wspólnota. Ostatnie dwa lata były 
ciężkie pod kątem zacieśniania tych więzi międzyludzkich. Pan-
demia, jak wszystko na to wskazuje, odpuszcza. Co ciekawego 
w imprezach szykujecie na najbliższe miesiące?

Tak, jeśli pandemia pozwoli, to z pewnością chcemy zorganizo-
wać nasze sztandarowe imprezy – Mstowską Noc Świętojańską 
i Święto Jabłka. Zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądać sytu-
acja, ale wszystko wskazuje na to, że te wydarzenia odbędą się bez 
przeszkód epidemicznych. Już ubiegłoroczny sukces frekwencyj-
ny Święta Jabłka, z którym wstrzeliliśmy się w połowę sierpnia, 
pokazał, jak bardzo nasi mieszkańcy potrzebują kultury, rozrywki 
i budowania wspólnoty lokalnej. To jest w naszych genach od za-
wsze, to nasza lokalna tradycja, którą chcemy pielęgnować. Już 
dzisiaj nieśmiało mogę na te event’y zaprosić wszystkich miesz-
kańców naszej gminy, jak i regionu. Zresztą w gminie Mstów jest 
tyle ciekawych i pięknych miejsc wartych zobaczenia, że zapra-
szamy do nas wszystkich chętnych turystów także w weekendy 
i na co dzień.
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BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA DLA MIESZKAŃCÓW. 
WARTO ZADBAĆ O PROFILAKTYKĘ
PRZECIWNOWOTWOROWĄ

BALONY PO RAZ KOLEJNY
PRZYLECĄ NA JURĘ

Już po raz trzeci wystartował program profilaktycznego wcze-
snego wykrywania raka jelita grubego. Bezpłatnymi badaniami, 
finansowymi ze środków pochodzących z budżetu powiatu czę-
stochowskiego, objętych zostanie w tym roku trzysta osób z te-
renu gmin wchodzących w jego skład.

By zakwalifikować się do badania trzeba spełnić określone kry-
teria. Preferowane będą osoby w  wieku 50-65 lat bez objawów 
raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego. Z oferty 
skorzystać mogą też ci w wieku 40-49 lat, którzy mieli w rodzinie 
przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z tym nowo-
tworem. Z  kolei osoby w  wieku 25-49 lat, u  których występuje 
Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego niezwiąza-
ny z  polipowatością, również powinny pomyśleć o  tym bada-
niu. W  tym przypadku potrzebne będzie jednak potwierdzenie 
z poradni genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się 
w tym kierunku.

- Co ważne, do badania nie kwalifikują się osoby, które wykony-
wały kolonoskopię w  ciągu ostatnich dziesięciu lat - informują 
przedstawiciele Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej In-
ter–Med z Częstochowy.

To właśnie ta placówka realizuje wspomniane zadanie, prowadząc 
jednocześnie kampanię informacyjną zarówno w zakresie samego 
programu, jak i tę zdrowotną dotyczącą zwiększenia świadomości 
mieszkańców na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka je-
lita grubego, w tym czynników ryzyka jego powstania oraz wcze-
snych objawów. 

- Realizator w ramach programu wykona indywidualne badania 
lekarskie, w tym badania per rectum pacjenta. W przypadku ob-
ciążającego wywiadu uzyskanego od pacjenta lub nieprawidło-
wości w badaniu, zlecone zostaną badań przesiewowe - dodaje 
Inter-Med. 

Chodzi o  badanie kolonoskopowe z  ewentualnym pobraniem 
wycinków do oceny histopatologicznej lub z  wykonaniem poli-
pektomii wraz z  wydaniem pacjentowi opisu wyników badania. 
W przypadku niepokojących wyników lekarz prowadzący podej-
mie decyzję co do dalszej diagnostyki i leczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer te-
lefonu 877 655 677.

Od 21 do 24 lipca nad gminami Janów i Olsztyn mieszkańcy re-
gionu już po raz piąty będą mogli podziwiać balony. Na to nie-
zwykle popularne wydarzenie zaplanowano także szereg im-
prez towarzyszących. 

Oprócz sportowej rywalizacji w ramach Balonowych Mistrzostw 
Polski jak każdego roku pojawi się także możliwość podziwiania 
tych barwnych konstrukcji z bliska. Rywalizację ekip balonowych, 
a mają pojawić się najlepsi w kraju zawodnicy, uświetnią bowiem 
nocne pokazy balonów.

– Zawodom rozegranym w minionych latach towarzyszyła fanta-
styczna, niezapomniana atmosfera. Nasze gminy dołożyły wszel-
kich starań, aby zorganizować widowisko sportowe na jak naj-
wyższym poziomie. Trudno wyobrazić sobie lepszą promocję dla 
naszych gmin – komentują włodarze Janowa i Olsztyna.

Monika Wójcik

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Przez trzy dni Zespół Placówek Oświatowych w Janowie gościł 
koordynatorów projektu „Cyfryzacja Przedszkola i Szkoły Pod-
stawowej w  Janowie”. To projekt realizowany w  ramach Era-
smus Corner, którego reprezentanci przyjechali do gminy aż 
z czterech europejskich krajów.

Kwota, którą w  ramach projektu udało się pozyskać dla szkoły 
w Janowie, sięga niemalże 80 tys. zł. Jak podkreślają pracownicy 
urzędu gminy, pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup 
monitorów interaktywnych, laptopów, telewizorów, drukarek 3D 
oraz innych brakujących urządzeń cyfrowych.

Reprezentujące projekt osoby, które przyjechały do Janowa 7 
lutego to między innymi obywatele Hiszpanii, Rumunii, Włoch 

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje i  nowo zawarte 
przyjaźnie. To wszystko czeka na panie z  kół gospodyń wiej-
skich podczas Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wydarze-
nie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą o pielęgno-
waniu lokalnej kultury i  tradycji. Festiwal ma na celu integrację, 
aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich 
produktów i  dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypo-
koleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym 
pokoleniom.

- Chcemy uhonorować wkład kół gospodyń wiejskich w promo-
wanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji, a  także 
pogłębić wiedzę o kulturze regionu. Dlatego po raz kolejny za-
praszamy wszystkie KGW do udziału w przygotowywanych przez 
nas konkursach - zachęcają organizatorzy tego przedsięwzięcia.

Motywem przewodnim festiwalu i wszystkich kategorii konkur-
sowych będzie tradycyjne wesele z ucztą smaków, kolorów, zapa-
chów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem.

W programie przewidziano między innymi wybory miss wdzięku, 
a także konkursy - kulinarny i artystyczny. Panie będą mogły też 
opowiedzieć o swojej aktywności na rzecz lokalnych społeczności 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Materiały organizatora

i Portugalii. Na miejscu zadbała o nich Sylwia Kaniewska, dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie i jednocześnie lokalna 
koordynatorka wspomnianego projektu. 

- Goście odbyli wizytę w urzędzie, gdzie wójt Edward Moskalik 
opowiedział o naszej gminie i jej walorach. Omówiona została dal-
sza współpraca pomiędzy partnerskimi samorządami, które biorą 
udział w programie. Uczestnicy wymienili się też doświadczenia-
mi, a także przepracowali harmonogram działań oraz możliwości 
wydatkowania finansów w ramach projektu - relacjonują urzęd-
nicy. 

Koordynatorzy Erasmus Corner zwiedzili między innymi Szkołę 
Podstawową w Janowie, Muzeum Regionalne im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Złotym Potoku oraz Staw Amerykan.

w osobnej kategorii konkursowej pt. „Kobieta Gospodarna i Wy-
jątkowa”.

Wszystkie konkursy zostaną rozstrzygnięte w  trzech etapach. 
W  pierwszym, spośród nadesłanych zgłoszeń komisje wybiorą 
najbardziej inspirujące koła ze wszystkich kategorii, które przejdą 
do kolejnego etapu – półfinałów wojewódzkich. Te z kolei odbędą 
się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”. 

- Festiwal odwiedzi każde województwo, by zaserwować uczest-
nikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lo-
kalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. To wtedy 
wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, któ-
rzy przejdą do trzeciego, finałowego etapu - dodają organizatorzy 
wydarzenia.

Nagroda główna dla zwyciężczyń półfinałów w  każdej kategorii 
to 3 tys. zł. Natomiast w samym finale do zdobycia będzie aż 10 
tys. zł. Ten odbędzie się 24 września na błoniach stadionu PGE 
Narodowy w Warszawie. Wówczas zmierzą się ze sobą zwycięzcy 
wszystkich półfinałów wojewódzkich 
w poszczególnych kategoriach konkursowych, a całość zwieńczy 
uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 14 marca. Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć na stronie festiwalpolska-
odkuchni.pl.

GMINA GOŚCIŁA LUDZI Z HISZPANII, RUMUNII, WŁOCH 
I PORTUGALII. TO W RAMACH EDUKACYJNEGO PROJEKTU

PANIE Z KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH MAJĄ SZANSĘ WZIĄĆ PANIE Z KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH MAJĄ SZANSĘ WZIĄĆ 
UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU. RUSZYŁY ZAPISYUDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU. RUSZYŁY ZAPISY
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NOWE ZAGOSPODAROWANIE PARKU. 
URZĄD PRZEDSTAWIŁ PROJEKT ARANŻACJI

OKRĄGŁA ROCZNICA URODZIN. KŁOBUCK NIE 
ZAPOMNIAŁ O SEBYLE

Urząd Miejski w Kłobucku szykuje się do rozpoczęcia inwestycji 
związanej z nową aranżacją Parku im. Wacława Głowy w Kło-
bucku. To jedno z wielu tegorocznych przedsięwzięć w zieloną 
przestrzeń miejską.

Koncepcję zagospodarowania opracował architekt krajobrazu 
Krystian Leśnikowski. Zgodnie z nią przestrzeń zostanie podzie-
lona na siedem stref. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w  Kłobucku pozyskała grant na wy-
budowanie nowego placu zabaw, który będzie służył dzieciom 
uczęszczającym do placówki. Pieniądze pochodzą z  programu 
firmowanego przez Polskie Sieci Energetyczne S.A.

To właśnie ta państwowa spółka zainicjowała działanie „WzMOC-
nij swoje otoczenie”, w którym jednostki samorządowe, podległe 
im instytucje, jak również organizacje pozarządowe mogą starać 
się o granty dochodzące do 20 tys. zł na poprawę jakości lokalnej 
infrastruktury czy wydarzenia kulturalne i sportowe.

– Poprzez program „WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża 
lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w narzędzia, które 
pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i działać na rzecz 
mieszkańców – podkreśla spółka.

Wiosną tego roku ma ruszyć czwarta odsłona programu. W za-
kończonej niedawno – trzeciej edycji – na oddolne inicjatywy 
udzielono rekordowego jak do tej pory wsparcia. W 2021 roku stu 
siedemdziesięciu sześciu beneficjentów z  około stu trzydziestu 
gmin i powiatów otrzymało granty na realizację ponad stu osiem-
dziesięciu projektów. Na działania społeczne, poprawiające jakość 
życia społeczności, przeznaczono łącznie prawie 3,7 mln zł.

– Z dofinansowania skorzystały samorządy na poziomie gminnym 
i powiatowym, lokalne instytucje, w tym ośrodki kultury, biblio-
teki, przedszkola, oraz organizacje pozarządowe działające na 
rzecz mieszkańców miast i  wsi. Wybrane inicjatywy przyniosły 
korzystne zmiany w obszarze aktywności fizycznej, bezpieczeń-
stwa, edukacji, rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, ochrony 
środowiska czy zdrowia – podkreśla firma w komunikacie.

Jedną z  nich jest Szkoła Podstawowa nr 1 w  Kłobucku. To tam 
wkrótce powstanie nowy plac zabaw – „jedynkowa fantazja”.

– Bardzo cieszy nas fakt pozyskanych środków finansowych na 
stworzenie miejsca do integracji dzieci i  rozwijania aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu – podkreśla dyrekcja szkoły.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Piotr Biernacki

Od wejścia przywitają mieszkańców rośliny zapachowe, następnie 
orientalne. Strefa centralna łączyć będzie prowadzące po obiekcie 
ścieżki spacerowe. Powstanie tam mała architektura, gdzie będzie 
można odpocząć. Swoje miejsce znajdą ponadto flora cieniolubna, 
miododajna, będzie łąka kwiatowa i strefa roślin wilgociolubnych.

- Wiosna tuż za rogiem. W przestrzeni miejskiej Kłobucka trwają 
cięcia drzew, sanitarne i korygujące, ale to też czas intensywnej 
pracy projektowej w sprawach zieleni – podkreślają lokalni urzęd-
nicy.

Z  okazji 120. rocznicy urodzin poety Władysława Sebyły, przy 
obelisku upamiętniającym jego osobę, odczytany został apel pa-
mięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz złożono kwiaty.

Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 roku. Był poetą, mala-
rzem i muzykiem. Studiował polonistykę na Uniwersytecie War-
szawskim. W  1927 roku debiutował zbiorem Modlitwa. Wkrótce 
potem został współpracownikiem Zetu oraz Pionu, a także człon-
kiem komitetu redakcyjnego Znaku. Równocześnie zajmował 
się krytyką poezji, natomiast w  Polskim Radiu prowadził audy-
cję o nowościach poetyckich. W swojej twórczości prezentował 
pesymistyczną wizję świata, do czego wykorzystywał elementy 
religijne, symboliczne i katastroficzne. Sebyła brał udział w kam-
panii wrześniowej. Po tym, jak został wzięty do niewoli przez Ar-
mię Czerwoną, więziono go w Starobielsku. 11 kwietnia 1940 roku 
został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Piati-
chatkach pod Charkowem.

W  rocznicowym wydarzeniu, które miało miejsce w  centrum 
Kłobucka, nie zabrakło pocztów sztandarowych szkół, samorzą-
dowców, a  także przedstawicieli szeregu organizacji i  lokalnych 
instytucji. W  imieniu mieszkańców gminy wiązanki złożyli bur-
mistrz Jerzy Zakrzewski wraz z przewodniczącym rady miejskiej 
Januszem Soluchem oraz sekretarz Sylwią Piątkowską.

Po części oficjalnej uczestnicy przeszli do Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Kłobucku, by wysłuchać ogłoszenia wyników XV Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły oraz 
koncertu muzycznego w wykonaniu „Formacji na Schodach”.

Monika Wójcik, fot. K. Świtalski / Urząd Miejski w Kłobucku
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ZDOBYLI GRANT, ZBUDUJĄ
PLAC ZABAW



Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w  Kłobucku 
organizuje kolejną  edycję konkursu recytatorskiego. Chętni, 
którzy chcą wziąć w nim udział, na wysłanie swoich zgłoszeń 
mają czas do 13 kwietnia. 

To jeden z najstarszych i największych konkursów recytatorskich 
w województwie śląskim. Przede wszystkim ma on na celu zachę-
cenie uczestników do obcowania z literaturą oraz do poszukiwa-
nia wartościowych literacko tekstów poetyckich i prozy. 

- Konkurs sprzyja pielęgnowaniu kultury języka polskiego, a z kolei 
zarówno jego uczestnikom, jak i ich opiekunom umożliwia integra-
cję oraz wymianę doświadczeń. Przedsięwzięcie adresowane jest do 
dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych, będących jedno-
cześnie uczniami szkół podstawowych - podkreślają organizatorzy.

Zarówno gminne, jak i powiatowe eliminacje do finału XXXIII Re-
gionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa” Kło-
buck-Częstochowa 2022 zaplanowane zostały na 20 i 22 kwietnia. 
Pierwszy termin przewidziany został dla uczniów z terenu miasta 

Monika Wójcik

KOLEJNA ODSŁONA KONKURSU RECYTATORSKIEGO. 
MOK CZEKA NA ZGŁOSZENIA

i gminy Kłobuck, a drugi dla młodych mieszkańców pozostałych 
samorządów z terenu powiatu kłobuckiego.

- Tegoroczna edycja odbędzie się w  formule stacjonarnej oraz 
na podstawie nagrań wideo nadesłanych przez uczestników. Za-
chęcamy do korzystania z  tekstów najbardziej współczesnych 
polskich autorów literatury dziecięcej i  młodzieżowej. Prosimy 
o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat - dodają miejscowi 
animatorzy kultury.

Warunkiem udziału jest nadesłanie do 13 kwietnia dokładnie wy-
pełnionych kart zgłoszeń na adres. Można to uczynić za pośred-
nictwem maila lub tradycyjną pocztą wysyłając formularz na ad-
res Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. Wszelkie niezbędne 
informacje można znaleźć na stronie tej instytucji. 

Jak podkreślają osoby zaangażowane w przygotowanie tego wyda-
rzenia, ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w  tym samym 
dniu, po zakończeniu przesłuchań i posiedzeniu komisji jury. Nato-
miast eliminacje regionalne i zarazem finał dla laureatów z powiatu 
kłobuckiego zaplanowano na 27 i 28 kwietnia w Częstochowie.

7W KŁOBUCKU
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ZNALEŹLI BEZWSTYDNIKA, KTÓRY 
ZROBIŁ SOBIE ŚMIETNIK Z LIBIDZY 
I GRUSZEWNI

TRZY WOZY DLA STRAŻAKÓW

Śledczy z Kłobucka ustalili sprawcę, który w styczniu nielegal-
nie porzucił śmieci w  dwóch miejscowościach położonych na 
terenie gminy. W toku dochodzenia okazało się, że za dzikie wy-
sypiska odpowiada obywatel Ukrainy. Sprawca posprzątał śmie-
ci, a za swoją bezmyślność zapłacił wysoki mandat.

W połowie stycznia funkcjonariusze otrzymali informację doty-
czącą nielegalnego wywozu śmieci na terenie Gruszewni i  Li-
bidzy. Policjanci ustalili wstępnie, że dzikie wysypiska powstały 
najprawdopodobniej kilkanaście dni wcześniej. 

- Sprawa trafiła do śledczych zajmujących się zwalczeniem prze-
stępczości gospodarczej, którzy wraz z technikiem kryminalistyki 
wykonali czynności mające na celu ustalenie sprawców nielegal-
nego wywozu śmieci lub osób, do których wcześniej należały - in-
formuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Śledczy między innymi sprawdzili zabezpieczone ślady oraz po-
rzucone na miejscu dowody w  postaci paragonów fiskalnych. 
Zweryfikowali także szereg pochodzących od świadków informa-
cji. Całość pozwoliła ustalić sprawcę, którym okazał się zamiesz-
kujący na terenie gminy 28-letni Ukrainiec.

W konsekwencji sprawca posprzątał śmieci, zawiózł je na legalne 
działające wysypisko, a za swój wybryk zapłacił wysoki mandat.

- Dziękujemy przedstawicielom mediów za przekazywanie infor-
macji na temat nielegalnych wysypisk, świadkom oraz mieszkań-
com, którzy nie pozostali bierni i poinformowali nas o porzuco-
nych śmieciach. Dzięki temu policjanci szybko ustalili sprawcę 
- komentują policjanci.

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku powiększyła 
swoją flotę

Jako pierwszy do komendy trafił samochód rozpoznawczo-ra-
towniczy ford ranger z napędem 4x4. Kolejne były średni i ciężki 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Oba marki scania.

Jak podkreślają przedstawiciele kłobuckiej jednostki, nabytki 
znacznie usprawnią działania ratowniczo-gaśnicze, a  także wy-
miernie wpłyną na podniesie poziomu bezpieczeństwa strażaków, 
jak również przysłużą się mieszkańcom powiatu kłobuckiego.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
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W urzędzie gminy doszło do podpisania porozumienia, na mocy 
którego ruszy procedura mająca doprowadzić do włączenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej Karczewice-Garnek w  struktury 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

15 lutego wójt Piotr Juszczyk wspólnie z  bryg. Markiem Ra-
doszem, komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie oraz z druhem Józefem Kozą, szefem OSP Kar-
czewice-Garnek podpisali trójstronne porozumienie. Ma ono na 
celu rozpoczęcie procesu włączeniu OSP Karczewice-Garnek 
w struktury KSRG. 

- KSRG to integralna część organizacji bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa, mająca na celu ratowanie życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i  zwal-
czanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych za-
grożeń - wyjaśnia wójt Juszczyk.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, ale także 
i  inne służby oraz inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, 
które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się 
współdziałać w akcjach ratowniczych.

Podpisanie porozumienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi, stanowi kolejny z etapów do wydania przez komen-
danta głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączeniu 
jednostki OSP w Karczewicach w struktury systemu. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, to ma do tego dojść w maju.

W obszarze chronionym częstochowskiej komendy PSP do KSRG 
włączonych jest już czterdzieści jednostek OSP. Ta będzie kolejna 
i jednocześnie trzecia w samej gminie Kłomnice.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice
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KŁOMNICKI KLUB SENIORA. STARTUJE 
NOWY PROJEKT LOKALNEGO GOK-U

Porady, zajęcia, edukacja i wyjazdy. Tak w dużym skrócie można 
streścić obszar działalności przedsięwzięcia, na którego realizację 
dla gminnych seniorów samorząd pozyskał blisko 600 tys. zł. 

Gminny Ośrodek Kultury w  Kłomnicach zaprasza wszystkich 
mieszkańców liczących sobie powyżej sześćdziesięciu wiosen 
do swojej siedziby od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 
10 a 14. To właśnie ta placówka odpowiada za sprawną realizację 
projektu, na którą gmina pozyskała niemalże 600 tys. zł przy jed-
noczesnej partycypacji ze środków własnych na poziomie sięga-
jącym zaledwie niecałe 45 tys. zł.

- Ten projekt ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej 
jakości miejsc wsparcia dla kilkudziesięciu seniorów z  terenu 
gminy, którzy są zagrożeni ubóstwem oraz wykluczeniem spo-
łecznym - tłumaczy ideę wójt wójt Piotr Juszczyk.

To właśnie uruchomienie i funkcjonowanie klubu seniora ma dać 
uczestnikom tej inicjatywy szeroki wachlarz możliwości zarówno 
rozwoju, jak i poczucia celu i sensu. Pracownicy GOK-u przygo-
towali dla nich całe spektrum interesujących form aktywizacji. Jak 
podkreślają władze gminy, będą nie tylko zajęcia ruchowe, ale też 
wyjazdy do kina, teatru czy choćby na basen. 

- Nie zabraknie też oczywiście zajęć rozwijających indywidual-
ne umiejętności i zainteresowania oraz porad psychologicznych, 
prawniczych czy tych związanych z  dietetyką i  prozdrowotną 
edukacją - dodaje włodarz Kłomnic.

Monika Wójcik

WÓJT SPOTKAŁ SIĘ Z MINISTREM.
ROZMAWIALI O SAMORZĄDZIE
I SZUKALI ROZWIĄZAŃ

Na początku lutego włodarz Kłomnic odwiedził stolicę. Podczas 
spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poruszył sze-
reg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem tutej-
szego samorządu. Doszło również do spotkania z  dyrektorem 
generalnym Lasów Państwowych.

Ze strony rządowej w spotkaniu z wójtem Piotrem Juszczykiem 
wziął udział minister Michał Cieślak oraz Krystian Wasilewski, 
dyrektor departamentu współpracy z samorządem w KPRM.

- Poruszono wiele trudnych tematów związanych z funkcjono-
waniem samorządu terytorialnego w szczególności w kontek-
ście problemów z jakimi boryka się gmina Kłomnice. W trakcie 
rozmów omówiono również działania podejmowane dla rozwo-
ju gminy i społeczności lokalnej i współpracy strony rządowej 
ze stroną samorządową - informuje Karolina Gonera z urzędu 
gminy.  
  
W  drugiej części wizyty Juszczyk spotkał się z  Józefem Kubicą, 
dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. 

- Tu z  kolei omówiono szereg kwestii związanych ze współ-
pracą naszej gminy z Lasami Państwowymi. Pochylono się nad 
problemami dotyczącymi ochrony środowiska oraz możliwo-
ściami pozyskania środków finansowych na ten cel - dodaje 
Gonera.

Monika Wójcik
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LOKALNA DRUŻYNA WIELKIEJ
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
ZAGRAŁA PO RAZ SIÓDMY

Kolejny rok z rzędu mieszkańcy okazali wielką szczodrość. Pod-
czas trzydziestego finału organizowanej przez Jerzego Owsiaka 
ogólnopolskiej zbiórki, do puszek miejscowych wolontariuszy 
trafiło rekordowe ponad 44 tys. zł. Pieniądze zostaną przezna-
czone na okulistykę dziecięcą.

Szefem i głównodowodzącym lokalnego sztabu jest Paweł Lesiak. 
Podobnie jak w  ubiegłym roku centrum dowodzenia stanowił 
Gminny Ośrodek Kultury w  Kłomnicach, gdzie zaaranżowano 
scenę na występy lokalnych artystów i  skąd prowadzona była 
transmisja online wydarzenia. Całość można było oglądać w ser-
wisach społecznościowych.

- Trzydziesty finał WOŚP, a nasz siódmy, nie należał do łatwych 
w  przygotowaniu. Ograniczenia, pandemia czy kwarantan-
ny utrudniały, by go stworzyć, ale założenie nasze było jedno - 
chcieliśmy, aby mogli być na nim ludzie, publiczność. Oczywiście 
przy zachowaniu bezpieczeństwa i  spełnieniu zaleceń sanitar-
nych. Stąd pomysł na wejściówki na koncert, podzielenie progra-
mu na bloki. Ponadto chcieliśmy dotrzeć do tych, którzy nie mo-
gli przyjść poprzez transmisję na żywo w internecie. Technicznie 
było to wyzwanie trudne i złożone, ale chyba się udało i cieszymy 
się, że mogliśmy być dla wszystkich – mówi Paweł Lesiak.

Orkiestrowy koncert wystartował punktualnie w  niedzielne połu-
dnie. Jak to zawsze bywa w  gminie Kłomnice, we wszystkie takie 
przedsięwzięcia chętnie angażują się miejscowi artyści, zespoły 
i grupy taneczne. Nie zabrakło i tym razem występów Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP w Kłomnicach pod batutą Marcina Gały, ma-
żoretek Fanaberia, grupy tanecznej Joy Dance czy występów Klubu 
Tańca Towarzyskiego Styl, Kłomnickich Płomyczków, Senioritek, 
przedszkolaków czy zespołów Niespodzianka i Enter Praise.

Impreza rozgrywała się nie tylko na scenie GOK-u. W murach hali 
sportowej odbył się turniej siatkówki, w  Garnku tamtejszy UKS 
Akademia Sportu przygotował bieg „Policz się z cukrzycą”, a  lo-
kalni morsi dali się ponieść zimowemu szaleństwu podczas kąpie-
li w Dolinie Dwóch Stawów w Rzerzęczycach.

- Sam finał jest zwieńczeniem prac sztabu od października. Przy-
gotowania do niego trwały kilka miesięcy. Nabór wolontariuszy, 
zgody, pozwolenia, pozyskanie sponsorów, przygotowanie pro-
gramu i  finału, dekoracji, próby występujących, całe przygoto-
wanie techniczne koncertu i transmisji na żywo, setki telefonów 
i ustaleń, jak również przygotowanie i prowadzenie licytacji wy-
magały wielkiego wysiłku organizacyjnego. Dodam tylko, że jest 
nas garstka w  sztabie i  chciałem z  tego miejsca podziękować 
wszystkim za czas, jaki poświecili, za bezinteresowne zaangażo-
wanie – podkreśla lider kłomnickiego sztabu.

Finalnie udało się zebrać rekordową kwotę ponad 44 tys. zł. Zło-
żyły się na to datki wrzucone zarówno do puszek wolontariuszy, 
jak i tych wystawionych punktach handlowych, firmach i szkołach 
na terenie gminy. Prawie 20 tys. zł przyniosły ponadto licytacje 
i wpłaty do eskarbonki.

- Dziękuję firmom, osobom prywatnym, którzy dali nam wsparcie 
finansowe, bo właśnie dzięki temu ten finał mógł się odbyć. Kosz-
ty finału pokrywane są tylko i wyłącznie z pieniędzy sponsorów, 
nie korzystamy z pieniędzy publicznych. Dziękujemy darczyńcom 
za przedmioty przekazane na licytacje. Dziękuję radom rodziców 
ze szkół i  przedszkoli za przekazane słodkości. Wielkie ukłony 
składam druhom strażakom za pomoc w przygotowaniach, za za-
bezpieczenie biegu, za „światełko do nieba” i za żurek strażacki. 
Największe podziękowania składam wolontariuszom za gorące 
i  otwarte serca dla potrzebujących, za pracę, jaką we wszystko 
włożyli – dodaje Paweł Lesiak.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice



W Koniecpolu odbędzie się piąta edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wokalnego „Wiosna z przebojami”. Tym razem muzycz-
nym patronem przedsięwzięcia będzie Seweryn Krajewski.

Organizatorem konkursu tradycyjnie jest Dom Kultury w Koniec-
polu, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz często-
chowskie starostwo.

- Prezentacje odbywać się będą z  podziałem na trzy kategorie 
wiekowe. Chodzi o uczestników w wieku 7-10 lat, tych pomiędzy 
11 a 14 rokiem życia, a także młodzież liczącą sobie 15-19 lat - in-
formuje Monika Kosielak z Regionalnego Ośrodka Kultury w Czę-
stochowie.

Zgłoszenia należy dokonać do 1 kwietnia. Jak podkreślają orga-
nizatorzy, te przesłane w  późniejszym terminie nie będą przyj-
mowane. Przesłuchania konkursowe zaplanowano na 8 kwiet-
nia. Rozpoczną się one o godz. 10. Z kolei na koncert laureatów 
i  wręczenie nagród zwycięzcom trzeba będzie poczekać do 8 
maja. Tego dnia wydarzenie wystartuje o godz. 17. Zainteresowani 
wszelkie dodatkowe informacje mogą uzyskać dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 34 341 27 00.

DROŻSZE CIEPŁO W KONIECPOLU. OD LUTEGO TRZEBA ZAPŁACIĆ 
WIĘCEJ

SZYKUJĄ KOLEJNĄ ODSŁONĘ KONKURSU 
WOKALNEGO

Po pięciu latach obowiązywania stawek za energię cieplną, któ-
rą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu zapew-
nia mieszkańcom miasta, zarząd spółki zmuszony był zatwier-
dzić podwyżkę opłat. Wyniesie ona 25 proc. i ma skompensować 
drastyczny wzrost cen surowców opałowych. Zmiany obowiązu-
ją od początku lutego.

Czym jest podyktowana tak znaczna podwyżka? Przede wszystkim 
szalejącą drożyzną surowców energetycznych. Jak przedstawił to 
w oświadczeniu prezes firmy Tomasz Góra, opał używany do pro-
dukcji ciepła jest obecnie aż o 150 proc. droższy niż przed rokiem.

- Znaczące są również podwyżki cen energii elektrycznej, kosz-
tów pracowniczych, materiałów oraz pozostałych składników 
wpływających na działalność związaną z produkcją i dystrybucją 
ciepła, przekraczające już przychody uzyskiwane z  tego tytułu 
przez spółkę. W związku z tym niemożliwe jest dostarczanie cie-
pła po dotychczasowych cenach – podkreśla.

Ulgą dla mieszkańców, przynajmniej na razie, mają być obniżone 
stawki podatku VAT. W styczniu tego roku decyzją rządu spadły 

Piotr Biernacki
one za energię cieplną do 8 proc., a od lutego do końca lipca mają 
one wynosić 5 proc.

- W  związku z  tym faktury za styczeń będą niższe o  15 proc. 
w  stosunku do poprzednich miesięcy, a  1 lutego, na podstawie 
nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, następuje obni-
żenie stawki podatku dla dostaw ciepła do poziomu 5 proc. z do-
tychczasowego 23 proc. Uwzględniając obniżenie stawki podatku 
VAT, zmiana ceny ciepła dostarczanego przez spółkę nie powinna 
być znacząco odczuwalna – zaznacza prezes.

Władze spółki deklarują jednocześnie, że sytuacja na rynku będzie 
stale monitorowana i jak tylko sytuacja cen surowców się ustabi-
lizuje, to i przedsiębiorstwo stosownie do tego faktu będzie re-
agować obniżkami.

- W  uzgodnieniu z  burmistrzem Ryszardem Suligą skalkulowa-
liśmy taryfę na najniższym możliwym poziomie i  zobowiązali-
śmy się do przedstawienia nowej taryfy z obniżonymi stawkami 
w przypadku ustabilizowania się sytuacji na rynku węgla i energii, 
która spowodowałaby obniżenie kosztów wpływających na pro-
dukcję i dystrybucję ciepła – oświadcza Tomasz Góra.
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Monika Wójcik

W  ubiegłym roku Dom Kultury w  Koniecpolu zainicjował po-
wstanie Archiwum Społecznego Koniecpola. Przez ten czas 
mieszkańcy dostarczają instytucji prawdziwe historyczne skar-
by z życia lokalnej społeczności.

Ideą zawiązania inicjatywy było stworzenie autentycznej pamiątki 
dziejów miasta i gminy. Wszystkie dostarczone zdjęcia są digitali-
zowane, a oryginały wracają do ich właścicieli.

- Ten pomysł spotkał się z  dużym zainteresowaniem. Jedna 
z mieszkanek Koniecpola podzieliła się z nami prawdziwymi pe-
rełkami. To kilka bardzo starych albumów, pełnych ponad stu-
letnich zdjęć. Mamy wspaniały materiał historyczny dotyczący 
mieszkańców naszego miasta – informują przedstawiciele insty-
tucji.

Proszą jednocześnie, by dysponenci zdjęć, dokumentów czy pa-
miątek dotyczących Koniecpola, podzielili się nimi.

- Nie zatrzymamy oryginałów, a  jedynie ich cyfrową kopię. Po-
wstałe archiwum społeczne będzie najlepszą lekcją historii dla 
nas wszystkich – zaznaczają.

MIESZKAŃCY DZIELĄ SIĘ HISTORYCZNYMI 
PEREŁKAMI
Piotr Biernacki

70 tys. zł – taką kwotę chcieliby pozyskać strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej Koniecpol II z organizowanej zbiórki złomu. Li-
czą, że stare metale przekazane przez mieszkańców i następnie 
ich sprzedaż pozwoli zabezpieczyć finansowy wkład jednostki, 
niezbędny do zakupu nowego samochodu pożarniczego.

Jednostka z  terenu gminy znalazła się w gronie czterystu pięć-
dziesięciu sześciu jednostek OSP, którym Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji udzieliło w tym roku promesy fi-
nansowej na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Do Ko-
niecpola ma trafić ten typu średniego.

- Zwracamy się do Państwa w bardzo ważnej sprawie i  liczymy 
na pomoc w realizacji ważnego celu. Nasza jednostka pozyskała 
informację o  otrzymaniu promesy z  MSWiA na dofinansowanie 
zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Po wielu staraniach 
gminy Koniecpol i  pana burmistrza Ryszarda Suligi udało się 
otrzymać dotację na fabrycznie nowy samochód, który jest nam 
bardzo potrzebny. Warunkiem otrzymania dotacji jest również 
wkład z naszej strony w kwocie około 70 tys. zł. Postanowiliśmy 

OSP KONIECPOL II RUSZA ZE ZBIÓRKĄ ZŁOMU. POZYSKANE ŚRODKI 
PÓJDĄ NA SAMOCHÓD
Piotr Biernacki

więc pozyskać brakujące pieniądze poprzez zbiórkę złomu wśród 
mieszkańców miasta i gminy Koniecpol – apelują druhowie, licząc 
na pozytywny odzew.

Jeszcze w  ubiegłym roku jednostki nabywały takie pojazdy za 
kwotę około 800 tys. zł. Czy w tym roku będzie podobnie? Trud-
no w tej chwili wyrokować, ale inflacja, rosnące ceny materiałów 
i kosztów pracy mogą nie pozwolić na osiągnięcie aż tak korzyst-
nego pułapu.

Do dotacji, którą przekaże resort, sporą część dorzuci również lo-
kalny samorząd. W budżecie zabezpieczono na ten cel 400 tys. zł.

Jak wspomnieli strażacy, starania o podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańców poprzez modernizację lokalnej floty po-
jazdów trwają już od kilku lat. Przed rokiem do dwóch gminnych 
jednostek – OSP Koniecpol II i ze Starego Koniecpola – przeka-
zano dwa pojazdy, ale nie były one nowe, choć w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Fundusze na zakup pochodziły z Minister-
stwa Sprawiedliwości. Dla gminy pozyskano wtedy 300 tys. zł, 
a kolejne 120 tys. zł dorzucono ze środków własnych.



Jak co roku urząd gminy ogłosił konkurs ofert na realizację za-
dań w  dziedzinie kultury fizycznej i  sportu. Tym razem pula 
środków, które samorząd Konopisk przeznaczy na wspomniany 
cel, wynosi 260 tys. zł. 

O  dotacje ubiegać się mogą podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, których statut przewiduje zajmowanie się 
dziedziną objętą konkursem. Warunkiem jest również to, iż zada-
nie realizowane będzie na rzecz mieszkańców gminy. Organiza-
cja musi również dysponować wkładem własnym na poziomie 20 
proc. oraz wykwalifikowaną kadrą. 

Z  pozyskanych środków będzie można sfinansować choćby 
uczestnictwo zawodników klubowych czy reprezentantów gmi-
ny w rozgrywkach sportowych, turniejach i olimpiadach, a  tak-
że w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim czy mię-
dzynarodowym. Pieniądze będą mogły posłużyć też na pokrycie 
kosztów szkoleń w dyscyplinach sportowych, organizacji imprez 
na terenie gminy oraz tych ogólnodostępnych dla mieszkańców, 
jak utrzymaniu i przygotowaniu lokalnej bazy sportowej.

- Organizacje z  dotacji będą mogły pokryć zakup materiałów 
i  usług związanych z  organizacją imprez, niezbędnego sprzętu 
sportowego, strojów i obuwia, ale także nagród rzeczowych, dy-
plomów, pucharów - wymieniają urzędnicy. - W grę wchodzi też 
między innymi sfinansowanie transportu na zawody czy  zgrupo-
wania, noclegi podczas tych wyjazdów, opłaty sędziowskie, wy-
najem obiektów oraz urządzeń sportowych i  rekreacyjnych czy 
wynagrodzenia personelu - dodają.

Przedstawiciele zainteresowanych dotacją podmiotów na złoże-
nie dokumentacji mają czas do 2 marca. Wszelkie druki znaleźć 
można na stronie urzędu gminy lub pobrać bezpośrednio w jego 
siedzibie przy ulicy Lipowej. To tam należy też w zapieczętowanej 
kopercie składać oferty wraz z wymaganymi załącznikami. O tym, 
które organizacje otrzymają pieniądze zadecyduje komisja kon-
kursowa powołana przez wójta Jerzego Żurka.

14 lutego to święto patrona Parafii Świętego Walentego w Kono-
piskach. Z tej okazji w drugą niedzielę miesiąca odbył się odpust.

Pośród straganów można było wypatrzeć ten należący do działa-
jących na terenie gminy kół gospodyń wiejskich. 

- Panie sprzedawały własnoręcznie upieczone i ozdobione sma-
kołyki. Wśród sprzedawanych słodkości były wszelkiego rodza-
ju walentynkowe serca, babeczki, ciasteczka, bułeczki, a  także 
szczególne pierniczki z  podobizną św. Walentego. Stoisko licz-
nie odwiedzili mieszkańcy oraz zaproszeni goście - relacjonuje 
Ewa Stefanowska-Lasoń z Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Konopiskach, które to było współorganizatorem całego przed-
sięwzięcia.
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JEDNA Z WARSZAWSKICH FUNDACJI RUSZA 
Z CYKLEM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA PAŃ

SĄ PIENIĄDZE DLA KLUBÓW SPORTO-
WYCH. DO WZIĘCIA JEST W SUMIE PO-
NAD ĆWIERĆ MILIONA

PARAFIA FETOWAŁA DZIEŃ SWOJEGO 
PATRONA. MOŻNA BYŁO KUPIĆ
OKAZJONALNE SMAKOŁYKI

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju realizuje „Akademię 
Rozwoju”. To społeczny program, który poprzez edukację, prze-
kazywanie wiedzy i umiejętności ważnych na rynku pracy ma 
na celu wsparcie kobiet z terenu obszarów wiejskich. 

Jak fundacja zamierza zrealizować swój projekt? Wszystkim 
uczestniczkom, które wyrażą wolę współpracy zamierza za-
pewnić cykl bezpłatnych szkoleń. Chodzi o warsztaty oraz kursy 
z podstaw tworzenia i edycji stron internetowych, wykorzystania 
podstawowych aspektów finansowych i prawnych czy o szkolenia 
z myślenia projektowego.

- W ramach projektu zapewnione będą również dodatkowe kon-
sultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mento-
ringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku - de-
klarują organizatorzy.

Program skierowany jest wyłącznie do kobiet, które spełniają co 
najmniej dwa warunki - mieszkają na obszarach wiejskich i w ma-
łych miejscowościach, mają niskie zarobki w rodzinie lub występuje 
w nich przemoc, są matkami samotnie wychowującymi dzieci. Pod 
uwagę będą również brane takie kryteria, jak orzeczona niepełno-
sprawność czy fakt bycia rodzicem w rodzinach wielodzietnych.

- Dzięki udziałowi w programie uczestniczki dowiedzą się w jaki 
sposób zaplanować i założyć działalność gospodarczą korzystając 
z narzędzi dostępnych w internecie, jak stworzyć stronę interne-
tową swojej firmy, a także jak z wykorzystaniem metody myślenia 
projektowego realizować swoje pomysły na projekty społeczne 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

i biznesowe - tłumaczą przedstawiciele Fundacji Polskiego Fun-
duszu Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulamin oraz 
formularz rejestracyjny do programu dostępne są na stronie in-
ternetowej tej organizacji.

- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego każda potencjalna 
uczestniczka programu otrzyma informację zwrotną pocztą elek-
troniczną o rezultacie naboru - dodają.

Monika Wójcik, fot. Pxhere

Monika Wójcik, fot. GCKiS w Konopiskach

Wójt Jerzy Żurek pozyskał 2,25 mln zł na przebudowę ulicy 
Szmaragdowej w  Konopiskach. Wsparcie na wykonanie inwe-
stycji udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg został powołany w 2018 roku. 
Dawniej był to Fundusz Dróg Samorządowych. To działanie 
zapewnia wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest 
przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infra-

PONAD DWA MILIONY ZŁOTYCH NA ULICĘ SZMARAGDOWĄ
Piotr Biernacki

struktury drogowej na szczeblu lokalnym.

W połowie lutego rząd zatwierdził listy zadań rekomendowanych 
do dofinansowania na rok 2022. Po wielu staraniach wójta Żurka 
tym razem udało się zapewnić zewnętrzne wsparcie na przebu-
dowę ulicy Szmaragdowej w Konopiskach.

Inwestycja nie jest bowiem mała. Jej szacunkowe koszty oscylu-
ją w okolicach 4,5 mln zł. Zdobyte środki zapewnią finansowanie 
połowy koniecznych nakładów, czyli nieco ponad 2,25 mln zł.
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SAMORZĄD MIEDŹNA GOTOWYSAMORZĄD MIEDŹNA GOTOWY
NA POMOC DLA UKRAIŃCÓWNA POMOC DLA UKRAIŃCÓW

W  odpowiedzi na tragiczne wydarzenia na Ukrainie natych-
miast zareagował wójt Piotr Derejczyk, który do zaprzyjaźnio-
nego samorządu Piaskówki i mera Volodymyra Lutskova wysto-
sował list. Włodarz zadeklarował w nim chęć okazania wszelkiej 
niezbędnej pomocy i wsparcie w tych trudnych dla Ukraińców 
chwilach rosyjskiej agresji.

- W tym trudnym i tragicznym momencie współczesnej historii 
Ukrainy piszę do Pana, aby zapewnić o przyjaźni i wsparciu, jakie 
mieszkańcy Gminy Miedźno okazują Panu i wszystkim mieszkań-
com Gminy Piaskówka. Rosyjska agresja jest bezprecedensowa 
i  nieuzasadniona. Jej jedyne korzenie tkwią w  imperialnej iluzji 
obecnej elity kremlowskiej i  samego Władimira Putina. Ukraina 
ma silne moralne prawo do obrony swojej suwerenności i  inte-
gralności terytorialnej. Powinna otrzymać wszelkie niezbędne 
wsparcie ze strony innych państw europejskich. Agresor powi-
nien zostać potępiony i ukarany co najmniej dotkliwymi sankcja-
mi ekonomicznymi – podkreślił włodarz Miedźna w  przesłanej 
korespondencji.

Miedźno i  leżąca w obwodzie kijowskim Piaskówka to dwa sto-
warzyszone, partnerskie samorządy. Współpracę zawiązały już 
w 2018 roku. Nawiązanie relacji z odpowiednikami z innych kra-
jów ukierunkowane było na wymianę kulturalną, gospodarczą, 
sportową i  informacyjną. W  ramach partnerstwa założono sze-
roką integrację mieszkańców i rozwój dwustronnych kontaktów 
pomiędzy lokalnymi organizacjami czy instytucjami. Delegacje 
z  Ukrainy gościły w  Miedźnie, jak również miejscowi przedsta-
wiciele odbyli rewizyty w Piaskówce. Obie gminy, jak podkreślił 
miejscowy włodarz, związały silne więzi przyjaźni.

- To jest dla nas nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim obowią-
zek. Mieszkańcy Piaskówki mogą na nas liczyć w  tym trudnym 
czasie. Proszę dać mi znać, gdybyście czegoś potrzebowali teraz 
lub w  najbliższej przyszłości. Być przyjacielem to znaczy dbać 
o siebie nawzajem, jak pisał wielki polski poeta Adam Mickiewicz 
w wierszu „Przyjaciele”: „[...] Prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie”. Jestem pewien, że Ukraina przetrwa ten tragiczny mo-
ment w swojej historii i wyjdzie z niego zwycięsko. Niech Bóg ma 
Was w swojej opiece – zaznaczył Piotr Derejczyk.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

RADNI ZA, A NAWET PRZECIW

SĄ JUŻ WYNIKI PRZETARGU NA 
BUDOWĘ DRÓG W BOROWEJ

W połowie lutego miejscowy urząd gminy wybrał wykonawców 
budowy siedmiu gminnych dróg w Borowej. Ta zaplanowana na 
kilka najbliższych lat inwestycja ma kosztować ponad 7,9 mln zł.

Przetarg na zadanie urzędnicy przygotowali już w ubiegłym roku. 
Postanowili, że potencjalni wykonawcy odpowiedzialni będą 
kompleksowo za przygotowanie wszystkich dokumentów i final-
nie budowę samych dróg.

Chodzi oczywiście o  ulice Główną, ks. Morawca, Wesołą, 
Nadrzeczną, Sosnową, Dębową i Brzozową. Łącznie modernizacji 
poddane zostaną odcinki o długości ponad 4,1 kilometra.

- Z uwagi na skalę przedsięwzięcia zamówienie zostało podzie-
lone na dwie części – podkreśla Daria Piątek, rzecznik prasowy 
urzędu gminy. - W części pierwszej zamówieniem objęta została 
rozbudowa ulicy Głównej (odcinek pomiędzy drogą powiatową 
2027 S i ulicą Malowniczą, odcinek w zabudowie mieszkaniowej 
i odcinek przez las od ulicy Nadrzecznej do ulicy Dębowej) ulicy 
ks. Morawca, Wesołej i Nadrzecznej. Te prace wykona firma Larix 
z Lublińca za kwotę 4,2 mln zł – dodaje.

Na kolejne odcinki najkorzystniejsza oferta wpłynęła od przed-
siębiorstwa Domax z Boronowa, które zobowiązało się wykonać 
ulicę Sosnową (wraz z drogą łączącą tę ulicę z Dębową) oraz samą 
ulicę Dębową i Brzozową. Wartość prac 3,6 mln zł.

- Na to zadanie pozyskaliśmy w ubiegłym roku ponad 4,7 mln zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z założonym har-
monogramem, roboty będą wykonywane stopniowo. Mają się za-
kończyć w 2026 roku – informuje Piątek.

Piotr Biernacki

O planowanym połączeniu Miedźna, Izbisk, Kołaczkowic i Wa-
piennika w  jedną miejscowość trzeba na na razie zapomnieć. 
Podczas ostatniej sesji radni nie podjęli uchwały w sprawie wy-
stąpienia z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co więcej, z poparcia za-
proponowanych przez urząd gminy zmian wycofała się także 
radna Małgorzata Grzyb, choć to ona przed rokiem była główną 
inicjatorką działań w tym zakresie.

Radna Grzyb w skierowanym w ówczesnym czasie do wójta Piotra 
Derejczyka piśmie domagała się podjęcia działań mających na celu 
uporządkowanie nazewnictwa i numeracji adresów w dwóch miej-
scowościach na terenie gminy – Izbiskach i  Miedźnie. Powołując 
się na sygnały płynące od mieszkańców twierdziła, iż niespójność 
w tym zakresie niesie za sobą szereg niepotrzebnych komplikacji. 
Jak komentował wtedy wójt, sołectwo Izbiska nie jest jedyną jed-
nostką, której miał dotyczyć wspomniany problem. Chaos w  tej 
sprawie występuje jeszcze bowiem w Kołaczkowicach i Wapienniku.

Jak argumentowali miejscowi urzędnicy, dla przykładu w  Izbi-
skach Małych numer adresowy 1 znajduje się na terenie miejsco-
wości Wapiennik, a na styku Miedźna, Wapiennika i Kołaczkowic 
w ciągu jednej ulicy położonej w kolonii Wiktorów i Małych Ko-
łaczkowicach są budynki o numerach adresowych przypisanych 
do każdej z tych trzech miejscowości. Podobnie sytuacja wygląda 
w  przypadku drogi powiatowej Miedźno-Mokra, gdzie budynki 
posiadają adresy przypisane do Miedźna, Wapiennika i Kołaczko-
wic pomimo jednolitej zabudowy.

- Nieścisłości adresowe i ich nieprzejrzystość wynikają ze skom-
plikowanych linii granicznych pomiędzy miejscowościami, co po-
woduje, że choćby podczas zdarzeń wymagających konieczności 
wezwania służb ratunkowych dochodzi do utrudnień w dokładnej 
lokalizacji posesji. Połączenie miejscowości umożliwi wyelimino-
wanie powyższych problemów, a w kolejnym kroku ujednolici na-
zewnictwo ulic i adresów – przekonywali.

Urząd zareagował na szereg głosów mieszkańców, by w  końcu 
uporządkować sytuację związaną z chaosem adresowym na ob-
szarze gminy. Przygotował konsultacje społeczne, do przeprowa-
dzenia których zobligowany był przed przystąpieniem do opra-
cowania projektu uchwały zapoczątkowującej cały proces zmian. 
Wzięli w  nich udział mieszkańcy tych miejscowości, których 
zmiany bezpośrednio miały dotyczyć. A w nich, wśród oddanych 
721 głosów ważnych, 293 było przeciwko,  natomiast 428 głosują-
cych opowiedziało się za połączeniem miejscowości.

Na nic zdały się jednak argumenty. Decyzją dziewiątki radnych 
do kosza poszły również przeprowadzone konsultacje społeczne. 
Z finalnego poparcia uchwały, która miała być de facto wnioskiem 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wycofała 
się przed głosowaniem także wcześniejsza orędowniczka reformy 
– radna Małgorzata Grzyb.

- 15 lutego 2021 roku złożyłam wniosek do pana wójta w sprawie 
podjęcia działań. Powodem były uwagi zgłaszane przez miesz-
kańców miejscowości. Działania te nie pokrywały się jednak ze 
stanowiskiem i opinią mieszkańców tych miejscowości. Nie przy-
puszczali, że kwestia uporządkowania numeracji i  nazewnictwa 
związana będzie z  likwidacją dotychczasowych miejscowości 
i  przyłączeniu ich do Miedźna. Pomimo konsultacji większość 
mieszkańców wsi Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska jest przeciw-
nych zmianom i likwidacji dotychczasowych nazw ich miejscowo-
ści. Nie chcą, aby historia przodków, która kształtowała ich wsie, 
została zapomniana – oznajmiła podczas sesji.

Argumentacja radnej jest co najmniej dziwna. Grzyb chciałaby 
rozwiązać występujące problemy w  inny sposób. Jaki? Tego już 
nie dookreśliła. Z kolei wójt zarzucił jej manipulowanie rzeczywi-
stością, a następnie odniósł się do kwestii historycznej.

- Jedyną formą policzenia tych głosów były konsultacje. Posługiwa-
nie się sformułowaniem „większość mieszkańców jest przeciw” jest 
nadużyciem – mówił. - Te miejscowości administracyjnie utwo-
rzone zostały w trakcie tworzenia ewidencji geodezyjnych między 
1959 a 1963 rokiem. Przed 1959 rokiem wsie Izbiska, Kołaczkowice 
czy Wapiennik to były przysiółki wsi Miedźno. I one w takiej formu-
le się rozwijały. Argument historyczności jest na wyrost. Rozumiem 
argument tożsamościowy, że ludzie przywiązani są do nazw miej-
scowości, ale to przecież pozostanie – dodawał.

W podobnym co radnej Grzyb tonie brzmiały także oświadczenia 
kolejnych samorządowców – Piotra Wawrzyniaka i Elżbiety Makles. 

- Nie mamy żadnych problemów z paczkomatem. Nie ma proble-

Piotr Biernacki, fot. Freepik

mów z karetkami pogotowia. Jedyny problem to, żeby sobie miesz-
kańcy numery domów dobrze pooznaczali. Wapiennik to historia 
dziadków i  pradziadków. Przodków, którzy walczyli o  tę ziemię, 
związaną z historią bitwy pod Mokrą – oświadczyła radna Makles.

Skąd nagle w tym wszystkim wziął się argument bitwy pod Mo-
krą? Tego już nie doprecyzowała. Nie odniosła się również do 
wcześniejszych tez wójta.

- To, co uzyskamy, to to, że będziemy mogli ustanowić jednolitą 
siatkę ulic. W miarę możliwości nazwy miejscowości byłyby za-
chowane. Borowa też składa się z przysiółków. Tam mamy wpro-
wadzone teraz nazwy dzielnic. Tablica z czarnej zmieniłaby się na 
niebieską przy wjeździe. W tej formie nazwy zostałyby zachowa-
ne. Celem nie jest wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazwy 
jako takiej. To jest rozwiązanie kompleksowe, którego nie da się 
w  inny sposób przeprowadzić. Problem funkcjonalny na terenie 
tego obszaru pozostaje i  trzeba go rozwiązać. Trzeba podejmo-
wać czasami trudne decyzje wbrew tym, którzy wywierają nacisk. 
Trzeba czasami podjąć trudną decyzję, by umożliwić ludziom re-
alizację swoich potrzeb. To wpłynie bardzo mocno na przyszłość 
– przekonywał wytrwale Piotr Derejczyk.

O dziwo, pozytywne strony zaproponowanego przez wójta roz-
wiązania dostrzegł w dyskusji radny Zbigniew Graj, który zalicza 
się przecież do twardego trzonu opozycji w radzie gminy. Stwier-
dził jednakże, że przysporzy to mieszkańcom kłopotu w postaci 
obowiązku zgłaszania nowego adresu w bankach czy innych in-
stytucjach.

- Nie twierdzę, że nie ma dobrych stron tego rozwiązania, ale jest 
kwestia zgłoszeń do instytucji. W wielu wypadkach mieszkańcy 
będą się borykać z problemami, by to uzupełnić – mówił, by póź-
niej i tak zagłosować przeciwko.

Wójt Piotr Derejczyk, odnosząc się do jego wypowiedzi podniósł, 
że takie kwestie załatwia się dzisiaj przez internet. Mieszkańcy 
nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Do radnych nie przemówił też argument Dariusza Nowaka, pra-
cownika urzędu gminy, który stwierdził, że w  ubiegłym roku 
zmieniło się rozporządzenie o nadawaniu numerów adresowych 
i obecnie prawo uniemożliwia numerację od „sasa do lasa”.

- W każdej miejscowości musi być początek i koniec numeracji. 
Nie będziemy mogli nadawać już kolejnych numerów na jednej 
ulicy, na przykład na styku Miedźna i w Wapienniku, kiedy nie-
ruchomość leży administracyjnie w innej miejscowości – sugero-
wał przy tym, że pozostawienie obecnego stanu spowoduje spore 
trudności ewidencyjne.



13W MSTOWIE

PONAD DWADZIEŚCIA PROCENT TEGOROCZNEGO BUDŻETU 
TRAFI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
Choć miejscowe władze zdają sobie sprawę, iż bieżący rok z róż-
nych względów będzie trudniejszy niż ten miniony, to jednak 
do tematu gminnych inwestycji podchodzą optymistycznie. 
W zatwierdzonym kilka tygodni temu przez radnych budżecie, 
ponad 14,2 mln zł zaplanowano na realizację szeregu działań in-
frastrukturalnych. 

Od momentu kiedy Tomasz Gęsiarz przed laty zasiadł w  fotelu 
wójta, tradycyjnie co rok ponad dwadzieścia procent wydatków 
budżetowych w gminie przeznaczane jest na zadania inwestycyj-
ne. Jak podkreślają lokalni urzędnicy, nie inaczej ma być i w tym. 

- Większe projekty, jak choćby rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w  Jaskrowie, budowa garaży dla mstowskiej jednostki OSP czy 
przebudowa wielofunkcyjnej remizy w  Srocku, oczywiście będą 
kontynuowane. Niemniej jednak w kolejce czeka też wiele innych 
inwestycji - słychać w urzędzie gminy.

Czego mogą się spodziewać mieszkańcy na przestrzeni tych dzie-
sięciu najbliższych miesięcy? Choćby przebudowania drogi łączą-
cej Kłobukowice z  Kucharami na ponad dwukilometrowym od-
cinku czy  modernizacji ulic Modrzewiowej, Sosnowej i Klonowej 
w Wancerzowie. W ramach tzw. Programu Inwestycji Strategicz-
nych do gminnej kasy trafić ma 5,4 mln zł w przypadku pierwsze-
go z zadań i kolejne 3 mln zł na drugie z wymienionych.

W  planach jest też wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz 
kładki nad Wartą w Mstowie. Tutejsza administracja pozyskała na 
ten cel 700 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W tym roku rozpocznie się także mająca potrwać dwa lata prze-
budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w Wance-
rzowie. Całość będzie kosztować 6 mln zł. Jedną trzecią tej kwoty 
zapewnił wspomniany już RFIL, a kolejne 2 mln zarezerwowano 
w budżecie województwa śląskiego. Podobną kwotę wygospoda-
ruje gmina, choć akurat w tym roku przekaże jedynie 200 tys. zł. 

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Inna współfinansowana inwestycja, choć tym razem ze staro-
stwem powiatowym, dotyczyć będzie remontu chodnika i pobo-
cza wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej w Małusach 
Wielkich. Z kolei w Małusach Małych w drugi etap wkroczy budo-
wa chodnika wzdłuż drogi gminnej. 

- Zamierzamy również przebudować ulicę Pszczelą w Jaskrowie, 
Cmentarną w Krasicach wraz z chodnikiem oraz zbudować pętlę 
autobusową w Srocku czy utwardzić Leśną w Siedlcu - wymienia 
wójt Tomasz Gęsiarz. - W Brzyszowie powstanie strefa rekreacji, 
a w wzdłuż ulicy Częstochowskiej w Jaskrowie wymieniony zosta-
nie wodociąg. Tych pomniejszych, ale równie istotnych zadań jest 
naprawdę sporo - dodaje.

W  budżecie, jak co roku, znalazła się też lista przedsięwzięć 
o stałym, cyklicznym charakterze.   Chodzi na przykład o konty-

nuację budowy odcinków oświetleń ulicznych czy wodociągów 
i kanalizacji, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 
na ekologiczne, wykonanie nowych wiat przystankowych, a także 
remonty i zakup nowych urządzeń na place zabaw.

Zwyczajowo część zadań została wskazana przez samych miesz-
kańców w  ramach funduszu sołeckiego. Warto w  tym miejscu 
wspomnieć o  pomyśle na wykonanie radarowych wyświetlaczy 
prędkości przy ulicach Jurajskiej i Willowej w Jaskrowie, monta-
żu fotowoltaiki na budynku OSP Małusy Wielkie lub rewitalizacji 
zbiornika i okolicznego terenu w Kobyłczycach. 

W tym roku urząd gminy zamierza również zlecić wykonanie do-
kumentacji związanych z opracowaniem projektów przebudowy 
drogi w  Brzyszowie, budowy arterii w  ciągu ulicy Hektarowej 
w Jaskrowie czy też tej związanej z remontem ulicy Głównej w Za-
wadzie wraz z dobudową części chodnika. 

Plany ambitne, ale czy realne? Tym bardziej, że sytuacja gospo-
darcza jest coraz trudniejsza, rośnie inflacja, ceny surowców są 
prawie dwukrotnie większe niż przed rokiem, wzrosły koszty za-
trudnienia, ceny paliw oraz energii. W konsekwencji to wszystko 
musi się przełożyć na wyższe kwoty ofert, jakie wykonawcy będą 
składać w ogłaszanych przez gminę przetargach. 

- Tak naprawdę wszystko okaże się za rok. Pamiętam, że jak rok 
z okładem temu, podczas sesji, zastanawialiśmy się z radnymi jaki 
będzie 2021? Wtedy też było sporo niepewności. Pojawiały się py-
tania czy uda nam się zrealizować wszystkie cele, które założy-
liśmy sobie w budżecie gminy? Pomimo pandemii, lockdown’ów 
i całej masy innych trudności. Dziś można stwierdzić, że nam się 
udało, że dobrze wszystko zaplanowaliśmy. Wszystkie inwestycje 
zostały zrealizowane lub są obecnie kontynuowane. O  czym to 
świadczy? O tym, że mamy konkretny plan na rozwój naszej gmi-
ny i od wielu lat, w miarę posiadanych środków, konsekwentnie 
go realizujemy - podkreśla wójt Gęsiarz.
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A JAK CO ROKU ZAGRALI O PUCHAR

WÓJTA. TO JUŻ DZIEWIĄTA ODSŁONA 
TEGO TURNIEJU

Odbył się IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Mstów. 
Tegoroczna edycja rozgrywana była w kategorii przewidzianych 
dla rocznika 2007 i młodszych zawodników. 

- W zawodach wzięło udział sześć drużyn, a rywalizacja prowa-
dzona była w systemie „każdy z każdym” - relacjonuje związany 
od lat z lokalną piłką Marcin Kloczkowski.

Jak przekonuje, zmagania stały na wysokim poziomie, widzowie 
mieli okazję obejrzeć sporo ciekawych akcji i mnóstwo pięknych 
bramek. 

- Emocje trwały do samego końca, gdyż o  kolejności miejsc na 
podium decydował dopiero ostatni mecz turnieju - podkreśla 
Kloczkowski.

Na najwyższym miejscu podium stanęli piłkarze LKS Warty 
Mstów. Tuż za gospodarzami turnieju uplasowali się zawodnicy 
„Sokoła” Olsztyn i „Victorii” Żytno. Podobnie, jak w poprzednich 
edycjach nagrodzono także najlepszego strzelca (Mateusz Andzel 
- Sokół Olsztyn), obrońcę (Bartosz Kalek - Victoria Żytno), bram-
karza (Dawid Przygodzki - Kmicic Kruszyna), odkrycie turnieju 
(Maciej Tyliński - Sokół Olsztyn) i najlepszego zawodnika (Bartosz 
Baryś - Warta Mstów). 

Jak przystało na turniej o puchar wójta, sportowe trofea wręczał 
sam włodarz Mstowa - Tomasz Gęsiarz.

Monika Wójcik, fot. Marcin Kloczkowski / Urząd Gminy Mstów
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RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DLA CHĘT-
NYCH, KTÓRZY CHCIELIBY USUNĄĆ 
AZBEST ZE SWOICH POSESJI

Tutejszy urząd gminy zamierza ubiegać się o pozyskanie dofi-
nansowania na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, trans-
portu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z bu-
dynków stanowiących własność mieszkańców. Zainteresowani 
muszą się jednak pospieszyć. 

Środki, o  które zamierza ubiegać się gmina pochodzą z  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach i będą rozdysponowywane w ramach ogólnopol-
skiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest. To od pozyskania tego dofinansowania uzależniona bę-
dzie realizacja wspomnianego zadania na terenie mstowskiego 
samorządu. Dofinansowanie obejmie wówczas całokształt kosz-
tów związanych z  demontażem, odbiorem, transportem, a  tak-
że specjalistycznym unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych 
z budynków stanowiących prywatną własność. 

- W pierwszej kolejności usuwane będą pokrycia o najwyższym 
stopniu uszkodzenia. Co równie istotne, dofinansowanie nie 
obejmuje kosztów zakupu czy też montażu nowego pokrycia - 
zaznaczają gminni urzędnicy.

Osoby zainteresowane tym rozwiązaniem powinny najpóźniej do 
11 marca złożyć w urzędzie gminy wniosek wraz z kompletem nie-
zbędnych dokumentów.  

- Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie wyrobów za-
wierających azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres 
posesji oraz danymi składającego wniosek. W dokumentach, któ-
re do nas trafią musi się znaleźć także ocena stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających ten minerał. 
Ponadto w  przypadku, gdy prawo własności do nieruchomości 
posiada kilka osób, to należy też dołączyć pisemną zgodę po-
szczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac - dodają.

Wszelkie niezbędne druki można znaleźć na oficjalnej stronie 
gminy, a także w siedzibie urzędu.

Monika Wójcik

NOWOCZESNE LABORATORIA W KAŻDEJ 
SZKOLE NA TERNIE GMINY

Prawie 330 tys. zł pozyskał urząd gminy w ramach inicjatywy 
edukacyjnej, która jest realizowana przez Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki. Chodzi o tzw. Laboratoria Przyszłości, a dofinanso-
wanie objęło wszystkie szkoły z terenu samorządu Mstowa.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podsta-
wowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Ma on na 
celu budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród 
uczniów. W jego ramach szkoły otrzymały wsparcie finansowe na 
zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umie-
jętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy 
przekazywaniu wiedzy w innowacyjny sposób, dając szkołom taką 
możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej. W  ramach 
programu szkoły zakupiły między innymi drukarki 3D z akceso-
riami czy mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi 
oraz stacje lutownicze do nich.

- Uczniowie zyskali także sprzęt do nagrań dla nauki prezenta-
cji swoich osiągnięć w postaci kamer, mikrofonów, mikroportów, 
oświetlenia, statywów, gimbali - dodają lokalni urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. FreepikBYLI STRAŻACY-OCHOTNICY BYLI STRAŻACY-OCHOTNICY 
MOGĄ JUŻ SKŁADAĆMOGĄ JUŻ SKŁADAĆ
WNIOSKI O DODATKOWE WNIOSKI O DODATKOWE 
ŚWIADCZENIE EMERYTALNEŚWIADCZENIE EMERYTALNE

Przyjęta pod koniec ubiegłego roku ustawa o ochotniczych stra-
żach pożarnych wprowadziła świadczenie ratownicze z  tytułu 
wysługi lat w jednostce OSP. Dodatek przysługuje tym druhom, 
którzy osiągnęli wiek emerytalny. By go jednak otrzymać nie-
zbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Świadczenie wynosi 200 zł i będzie je otrzymywał każdy strażak, 
który czynnie uczestniczył w  działaniach lub akcjach ratowni-
czych przez co najmniej dwadzieścia pięć lat w przypadku męż-
czyzn lub dwadzieścia lat jeśli chodzi o kobiety. Ten emerytalny 
dodatek przysługuje po osiągnięciu analogicznie sześćdziesiąte-
go piątego lub sześćdziesiątego roku życia.

O czym należy pamiętać? Wspomniane świadczenie przyznawane 
jest na wniosek zainteresowanego. Dlatego do komendanta powia-
towego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla 
siedziby jednostki OSP, do której należy lub należał strażak-ratow-
nik, trzeba najpierw skierować wniosek o przyznanie świadczenia.  

W  przypadku tych osób, którym Państwowa Straż  Pożarna nie 
będzie w stanie udokumentować okresu służby, członkowie OSP 
zobowiązani są do pozyskania oświadczenia trzech świadków, 
którzy potwierdzą ich udział w działaniach ratowniczych. Gdy już 
będą mieli te oświadczenia, muszą się udać z nimi do urzędu gmi-
ny w celu dokonania weryfikacji i uzyskania potwierdzenia, które 
należy załączyć do wspomnianego wniosku.

Świadczenie ratownicze przyznane będzie najpóźniej do miesią-
ca czasu od momentu złożenia prawidłowego wniosku. Pieniądze 
natomiast wypłacane będą przez Zakład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA do piętnastego dnia każdego miesiąca.

Monika Wójcik, fot. Pxhere
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ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA POZWOLĄ ZMODERNIZOWAĆ DWIE GMINNE DROGI

WYBRALI NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW, 
DZIAŁACZY I TRENERÓW. WŚRÓD NAGRO-
DZONYCH KILKA NAZWISK Z GMINY

GOSPODYNIE Z BRZEZIN
ZORGANIZOWAŁY WESELE

O ponad 900 tys. zł wzbogaci się konto pocześniańskiego urzę-
du gminy. To efekt pozyskania dofinansowania na przebudowę 
dwóch gminnych dróg.

Wójt Krzysztof Ujma złożył w ubiegłym roku wnioski do Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg na wsparcie przebudowy gmin-
nych szlaków. W połowie lutego rząd zatwierdził listę zadań re-
komendowanych do dofinansowania na ten rok.

Pośród kilkudziesięciu szczęśliwców, do których trafią pieniądze 

Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego podsu-
mowała coroczny plebiscyt sportowy. To już jego sześćdzie-
siąta czwarta edycja, podczas której wyłoniono czołówkę 
osób zaangażowanych w  krzewienie sportu w  regionie czę-
stochowskim.

W gronie zgłoszonych sportowców i działaczy nie zabrakło za-
wodników reprezentujących zarówno gry zespołowe, jak i  indy-
widualne konkurencje. Wśród nominowanych znaleźli się dru-
żynowi i  indywidualni mistrzowie świata oraz Europy, a  także 
medaliści mistrzostw Polski.

- Plebiscyt tradycyjnie prowadzony był w  trzech głównych 
kategoriach. Laureatem statuetki „Nadzieja częstochowskie-
go sportu” została Sandra Charbich, zawodniczka PKS Victo-
ria Poczesna-Speedrower w Poczesnej. Natomiast w kategorii 
„Sport bez barier” po raz kolejny doceniono badmintonistkę 
Natalię Grzyb z  UKS Jedynka Częstochowa/ABRM Poczesna 
oraz Pawła Wiśniewskiego, jej trenera - relacjonuje Iwona Sko-
rupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekre-
acji w Poczesnej. 

W  trakcie uroczystej gali, która pod koniec stycznia odbyła się 
w  częstochowskim ratuszu, podziękowano także szeregu oso-
bom zaangażowanym w pomoc i wsparcie działań prowadzonych 
na rzecz  Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Wśród nich znaleźli się także mieszkańcy gminy w osobach wójta 
Krzysztofa Ujmy oraz ks. Jarosława Sroki.

18 lutego w świetlicy środowiskowej w Brzezinach Nowych mia-
ła miejsce zabawa karnawałowa powiązana z obrzędami wesel-
nymi. Wydarzenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Festi-
walu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”

W gminie działa aż dwanaście kół gospodyń wiejskich. Spośród 
szeregu aktywności, które wybierają panie, najczęściej dominują 
te związane z kulinariami, rękodziełem czy sztukami plastyczny-
mi.

KGW „Brzezinianki” ze swą szefową Ewą Kochman na czele po-
szło krok dalej. Koło zgłosiło swój udział do konkursów, które od-
będą się podczas kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kół 
Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Kobiety zorganizowały 
imprezę, której motywem przewodnim były polskie zwyczaje we-
selne. Nie zabrakło tradycyjnych wykupin, sypania ryżem, wspól-
nego toastu, pierwszego tańca, krojenia tortu czy oczepin.

- Polskie wesele jest jedyne w swoim rodzaju i absolutnie niepo-
wtarzalne. Huczna zabawa czy wesele w gronie najbliższych nie 
może odbywać się bez poszanowania dla tradycji. Dlatego młoda 
para nie rezygnuje z ich kultywowania. Niektóre zwyczaje bawią, 
inne wzruszają, a część z nich ma głęboką symbolikę - relacjonuje 
przebieg zorganizowanego przez koło gospodyń wiejskich przed-
sięwzięcia Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Jak podkreśla, zwyczaje weselne i polskie obrzędy ślubne dosko-
nale pokazują przywiązanie Polaków do dawnych staropolskich 
zwyczajów i do tradycji.

- A tego właśnie byliśmy świadkami podczas wspomnianego wie-
czoru. To wydarzenie to przede wszystkim integracja i wsparcie 
lokalnych społeczności, promocja polskiej tradycji i kultury oraz 
wymiana międzypokoleniowej wiedzy, oraz przekazanie jej młod-
szym pokoleniom – dodaje z  kolei wójt Krzysztof Ujma, który 
również był obecny podczas inscenizowanego wesela zorganizo-
wanego przez KGW „Brzezinianki”.

Piotr Biernacki

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna
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A NIE ŻYJE BYŁY RADNY I WIELOLETNI 

SOŁTYS POCZESNEJ

12 lutego zmarł Edward Krzyczmonik. Były samorządowiec miał 
osiemdziesiąt lat.

Z  zawodu elektryk dołowy, z  zamiłowania kolarz i  społecznik. 
W  opinii rodziny, przyjaciół i  znajomych Edward Krzyczmonik 
uchodził za osobę pomocną, życzliwą i uczynną. 

Przez kilka kadencji pełnił funkcję sołtysa sołectwa Poczesna. 
Mieszkańcy dwukrotnie wybierali go do rady gminy. Z miejsco-
wym samorządem związany niemalże przez całe swoje życie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

na rozwój lokalnej infrastruktury, znalazła się także gmina Pocze-
sna. Samorząd zdobył dofinansowanie przebudowy ulicy Szkolnej 
w Kolonii Poczesna oraz ulicy Kasprowicza w miejscowości Ma-
zury.

Pierwszy z  projektów jest większy. Ma kosztować przeszło 1,05 
mln zł. Gmina ze swej strony dołoży jednak tylko połowę. 525 tys. 
zł zagwarantuje właśnie RFRD.

Podobnie jest z ulicą Kasprowicza. W tym przypadku pomoc z bu-
dżetu centralnego pokryje 376 tys. zł kosztów przedsięwzięcia.

BLISKO SETKA DZIEWCZĄT Z CAŁEJ POL-
SKI BIEGAŁA PO HALI Z KONIEM NA KIJU. 
TO TAKIE ZAWODY BYŁY

W Poczesnej odbył się Winter Edition 2022 Sweet Cup. To ogól-
nopolskie zawody hobby horse’owe, które do gminy przywędro-
wały aż ze Skandynawii. Patronat nad wydarzeniem objął wójt 
Krzysztof Ujma.

12 lutego w hali sportowej pocześniańskiej podstawówki zamel-
dowało się osiemdziesiąt młodych dziewczyn. Zawodniczki na co 
dzień pasjonują się tzw. hobby horsing. Co to takiego? W dużym 
skrócie rzecz sprowadza się do biegania z koniem na kijku przy 
jednoczesnym naśladowaniu żywego wierzchowca. Nie bardzo 
wiadomo czemu to ma służyć, niemniej jednak zdaje się, że za-
równo dziewczęta, jak i widzowie tego przedsięwzięcia świetnie 
się bawili. W programie przewidziano dwa konkursy. Jeden pole-
gał na ujeżdżaniu wspomnianego konia na kiju, a drugi stanowił 
swoisty konkurs skoków.

- Sędziowie oceniali nie tylko przejazd bez zrzutki oraz czas, ale 
również technikę poruszania się - relacjonuje Paweł Wiśniewski, 
główny gminny specjalista od sportu. 

Dla najlepszych zawodniczek przewidziano puchary i nagrody rze-
czowe. Każda z dziewcząt otrzymała również pakiet upominkowy.

Monika Wójcik, fot. Paweł Wiśniewski / Urząd Gminy Poczesna
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Niemal 840 tys. zł dofinansowania pozyskała gmina Przyrów na 
przebudowę mostu nad rzeką Wiercicą w  ciągu ulicy Często-
chowskiej w Przyrowie. Inwestycję wesprze Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg.

W połowie lutego zatwierdzona została lista zadań rekomendo-
wanych do dofinansowania w  ramach tegorocznego rozdania 
z RFRD. W skali całego województwa rozdzielono 150,1 mln zł.

- 150,1 mln zł, które trafią do samorządów z  regionu w ramach 
RFRD 2022, zostanie przeznaczonych na realizację stu czterna-
stu zadań – trzydziestu sześciu powiatowych i siedemdziesięciu 
ośmiu gminnych, w  tym na dwadzieścia trzy zadania kontynu-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów
owane z  poprzednich lat. Pozwoli to na budowę i  moderniza-
cję 89 kilometrów dróg powiatowych oraz 81 kilometrów dróg 
gminnych. W  ramach Funduszu wybudowane, przebudowane 
oraz wyremontowane zostaną jezdnie, chodniki, ścieżki rowe-
rowe, pobocza, odwodnienie, oświetlenia, przejścia dla pieszych 
i skrzyżowania – podkreślają w komunikacie służby prasowe wo-
jewody śląskiego.

Wśród inwestycji, które zakwalifikowano do dofinansowania, zna-
lazła się także ta zgłoszona przez wójta Roberta Nowaka. Gmina 
starała się o 838 tys. zł na przebudowę mostu nad rzeką Wierci-
cą w ciągu ulicy Częstochowskiej w Przyrowie. Przyznane środki 
mają pokryć 50 proc. wszystkich kosztów zadania, którego wyko-
nanie wyceniono na kwotę 1,67 mln zł.

Wywodząca się z  gminy Przyrów grupa zajęła trzecie miejsce 
podczas okrągłej edycji Karnawału Góralskiego w  Bukowinie 
Tatrzańskiej. 

13 lutego zakończył się trwający pięć dni 50. Karnawał Góralski 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Przepełnione konkursami jubileuszo-
we wydarzenie w pełni oddało atmosferę kolędowania i  ludowej 
zabawy karnawałowej. Rozpoczęła się ona od kolorowej parady 
i występów. Kolejne dni wypełnił konkurs grup kolędniczych oraz 
przegląd par tanecznych w żywiołowym tańcu zbójnickim.

- Ostatniego dnia z kolei odbyły się zawody strzeleckie i „Kumo-
terki” oraz rywalizacja w skiringu i przejazd zaprzęgami paradny-
mi. W międzyczasie na scenie można było zobaczyć występy ze-
społów regionalnych oraz obejrzeć Wystawę Twórczości Ludowej 
- relacjonuje Monika Kosielak z  Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie.

Podczas tej imprezy subregion północny województwa śląskiego 
z sukcesem reprezentowała Grupa „Herody” z Sygontki, miejscowo-
ści leżącej w gminie Przyrów. Laureaci pierwszego miejsca w XXV 
Jurajskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Niegowie Herody 2022 
w Bukowinie Tatrzańskiej zajęli tym razem trzecią lokatę.

- Zespołowi z serca gratuluję. Brawo, jestem z was dumna – infor-
muje Małgorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie.

Monika Wójcik, fot. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

AKCJA WERYFIKACJA. PRZYRÓW 
SZYKUJE SIĘ DO MONTAŻU OZE

KOLEJNY SUKCES „HERODÓW” Z SYGONTKI

W przyrowskim urzędzie gminy trochę się zagotowało. Ale po-
zytywnie, bo urzędnicy w  ekspresowym tempie musieli prze-
prowadzić weryfikację chętnych do projektu budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii. Z podpisaniem umów z mieszkań-
cami chcą zdążyć do końca marca, by ci mogli jeszcze skorzystać 
z korzystniejszych dla prosumentów zasad rozliczania wytwa-
rzania energii na własne potrzeby.

Całe to zacne zamieszanie spowodowała wiadomość z  urzędu 
marszałkowskiego, że złożony przed kilkoma laty, wraz z  part-
nerami, projekt „Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE 
w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” został na skutek 
zwiększenia puli środków przesunięty na listę podstawową, która 
kwalifikuje do przyznania dotacji unijnej.

A nie o małe pieniądze tutaj chodzi, bo to niemal 8,7 mln zł na 
wsparcie budowy odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców 
tych trzech gmin. Na gminę Przyrów ma przypadać około 2,4 mln 
zł z przyznanej puli. Wartość całego zadania wyceniono w 2018 
roku na 11,3 mln zł, a przewidziano w nim powstanie niemal pię-
ciuset instalacji. Chodzi w szczególności o kolektory słoneczne, 
fotowoltaikę, pompy ciepła czy kotły na pellet.

Spory upływ czasu od pierwotnego terminu rozstrzygnięcia unij-
nego konkursu spowodował, że zbierane wówczas deklaracje 
mogły się mocno zdezaktualizować. Urzędnicy musieli je więc 
zweryfikować, dokooptować nowych uczestników i  wylosować 
szczęśliwców, którzy w  nadchodzących miesiącach mogą spo-
dziewać się montażu urządzeń we własnych gospodarstwach.

Pośpiech spowodowany jest przede wszystkim zmianą przepisów, 
które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia. Nowe zasady rozliczeń 
prosumenckich są już znacznie mniej korzystne od dotychczaso-
wych. Stąd ekspresowe tempo pracy, by zdążyć z  podpisaniem 
umów do końca marca.

Beneficjentów paneli fotowoltaicznych ma być bowiem najwięk-
sza liczba – siedemdziesięciu sześciu. Kolejne dwadzieścia siedem 
otrzyma solary, osiemnaście gospodarstw – kotły na biomasę, 
a pozostała dwunastka – pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Unijne środki mają pokryć aż 85 proc. kosztów zadania. Uczest-
nicy projektu dopłacą więc niewiele, biorąc pod uwagę skalę 
i obecne ceny nienależących przecież do najtańszych rozwiązań 
ekologicznych.

Zyskają mieszkańcy, zyska i  samorząd. To szansa na znaczne 
ograniczenie niskiej emisji, bo urządzenia otrzyma łącznie sto 
trzydzieści siedem osób, co w niedużym przyrowskim samorzą-
dzie pozwoli osiągnąć bardzo dobre wskaźniki.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

RUSZYŁ WOJEWÓDZKI 
PROGRAM WSPARCIA
FOTOWOLTAIKI DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

FUNDUSZ URUCHAMIA NOWY PROGRAM. 
DOPŁACI DO POMP CIEPŁA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia pole-
gające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przed-
siębiorców. To kolejna odsłona programu „50 kW na start”. Zmianą 
w tegorocznej edycji jest dostępność dla firm z terenu wojewódz-
twa śląskiego, niezależnie od ich wielkości. Na działanie przezna-
czono łącznie 10 mln zł.

Przyjmowanie wniosków w trzeciej już edycji działania rozpoczeło 
się 15 lutego. Odmiennie od dwóch poprzednich, obecnie o  pie-
niądze mogą się ubiegać wszystkie podmioty gospodarcze, a  nie 
wyłącznie te zaliczane do kręgu mikro, małych i średnich firm. Od 
bieżącego roku beneficjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy.

- W poprzednich edycjach programu sporo firm, ale spoza sekto-
ra MSP, pytało nas o możliwość dofinansowania na zabudowę ta-
kich niedużych instalacji fotowoltaicznych. Podjęliśmy więc decyzję 
o rozszerzeniu grupy beneficjentów, do których ten program kieru-
jemy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Dofinansowania na fotowoltaikę do 100 proc. kosztów kwalifikowa-
nych przybiorą formę nisko oprocentowanych pożyczek oraz dota-
cji. Z zastrzeżeniem jednak, że warunkiem udzielenia przez Fundusz 
dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania 
w formie pożyczki w ramach niniejszego programu. Pożyczka może 
pokryć do 90 proc. kosztów, a udzielona dotacja – 10 proc.

Budżet programu to na razie 10 mln zł, z czego na pożyczki zarezer-
wowano 9 mln zł, a na dotacje 1 mln zł.

Pierwszy termin naboru potrwa do końca marca. W  przypadku 
niewyczerpania puli będzie jeszcze szansa, by złożyć dokumenty 
w drugim i trzecim terminie. Przypadają one odpowiednio na cały 
kwiecień i następnie maj.

- Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu 
w Katowicach. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się 
nadanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą lub 
przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia 
wniosku do Funduszu – zaznacza instytucja.

Wcześniej trzeba je sporządzić na obowiązujących formularzach 
dostępnych na stronie internetowej Funduszu. Szczegółowych in-
formacji udziela również Zespół Ochrony Atmosfery, pod szeregiem 
numerów telefonów, które można znaleźć także na wspomnianej 
witrynie.

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 
wkrótce uruchomić kolejny program pomocowy dla osób, które 
inwestują w odnawialne źródła energii. „Moje Ciepło” przewiduje 
nawet 21 tys. zł dotacji na zakup i montaż pompy ciepła w nowych 
domach jednorodzinnych.

Start programu zapowiedziano na przełom pierwszego i drugiego 
kwartału tego roku. Aby otrzymać wsparcie, najpierw trzeba będzie 
wykonać inwestycję.

- Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypła-
ta. Skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych 
o podwyższonym standardzie energetycznym. Propozycja kierowa-
na jest do odbiorcy powszechnego, masowego, czyli bezpośrednio 
do osób fizycznych. Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, 
wodnych i  gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do 
samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z  jednoczesnym za-
pewnianiem ciepłej wody użytkowej – informują przedstawiciele 
Funduszu.

Wsparcie finansowe przybierze formę bezzwrotnych dotacji, stano-
wiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To 
oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można 
dostać od 7 do 21 tys. zł.

– Środki na obsługę programu „Moje Ciepło” będą pochodzić z Fun-
duszu Modernizacyjnego, czyli nowego instrumentu Unii Europej-
skiej dla dziesięciu krajów o największych wyzwaniach związanych 
z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla – wyja-
śnia prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski. – Program został zaakcep-
towany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po 
uzyskaniu pozytywnej oceny i  rekomendacji Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego – przypomina szef tej instytucji.

Budżet programu jest spory. Jak na razie wynosi on 600 mln zł.

– Pieniędzy wystarczy dla pokaźnej grupy wnioskodawców. War-
to dodać, że dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła 
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w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, 
przez co „Moje Ciepło” będzie komplementarne wobec programu 
„Czyste Powietrze” - zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirow-
ski, który odpowiada za operacyjne uruchomienie programu.

Jak podkreślono, beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne, 
czyli właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale 
jedynie tych nowych.

- Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozu-
mie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinanso-
wanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budo-
wy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
domu. Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania 
dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istot-
ną możliwość. Może to być również nowy jednorodzinny budynek 
mieszkalny, w  odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie 
o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, 
pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 
2021 roku – wyjaśnia Fundusz.

Spełnić trzeba jednakże jeszcze kolejny formalny warunek. To pod-
wyższony standard energetyczny budynku. Oznacza to, że wartość 
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie 63 kWh (na 
metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków 
składanych w  2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków składanych 
w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

– Konsekwentnie rozwijamy w Polsce energetykę prosumencką oraz 
ogrzewnictwo indywidualne, a program „Moje Ciepło” stanowi kolej-
ny krok w tym kierunku – podkreśliła minister klimatu i środowiska 
Anna Moskwa na niedawnej konferencji prasowej. – Szerokie zasto-
sowanie w  domach jednorodzinnych pomp ciepła, które zaliczają 
się do najnowocześniejszych, ekologicznych, zeroemisyjnych źródeł 
ciepła, przyczyni się poprawy jakości powietrza w naszym kraju i do 
osiągania wytyczonych celów klimatycznych – dodaje szefowa re-
sortu.



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

EKOLOGIA W POWIECIE20

EKOLOGICZNE INWESTYCJE 
W GMINIE OPATÓW

KONSULTACJE PRZEDSIĘ-
WZIĘĆ PRIORYTETOWYCH 
NA PRZYSZŁY ROK

INWESTYCJA W EKOLOGICZNE OGRZEWANIE ZAKOŃCZONA

Dwie uliczne lampy solarne pojawiły się w Wilkowiecku i Waleń-
czowie. Do trwającej właśnie rozbudowy gminnej oczyszczalni 
ścieków, dojdzie jeszcze budowa kanalizacji sanitarnej w  Zwie-
rzyńcu Pierwszym.

Latarnie wyposażone w panele fotowoltaiczne stanęły w miejscach, 
gdzie ze względów technicznych nie jest możliwe zastosowanie tra-
dycyjnych rozwiązań i poprowadzenie sieci elektrycznej, która po-
zwoliłaby oświetlić teren.

- Mamy nadzieję, że spełnią swoją funkcję i wpłyną na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg – wyrażają przeko-
nanie miejscowi urzędnicy.

To nie jedyne przedsięwzięcie w  nowoczesne rozwiązania ekolo-
giczne i  inwestycje w  odnawialne źródła energii. W  zanadrzu jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach zaprasza do wziecia udział w  konsultacjach listy 
priorytetowych przedsięwzięć, które miałyby kwalifikować się do 
dofinansowania w przyszłym roku. 

Jak podkreślają przedstawiciele Funduszu, korespondencja z wyar-
tykułowanymi propozycjami powinna być kierowana drogą elektro-
niczną na adres: konsultacje@wfosigw.katowice.pl.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach wspomaga osiąganie celów środowiskowych woje-
wództwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację 
przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w  „Liście przedsię-
wzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach”. Zachęcamy do złożenia propozycji przed-
sięwzięć do dofinansowania, w ramach poszczególnych kierunków 
działalności Funduszu – informują przedstawiciele instytucji. 

Konsultacje potrwają do 11 marca bieżącego roku.
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bowiem dużo większe przedsięwzięcie. W styczniu dotarła do urzę-
du wiadomość, że złożony kilka lat temu przez miejscowy samorząd 
projekt uzyskał 6,2 mln zł dofinansowania z  funduszów unijnych. 
Uwzględniając wkład własny, za prawie 8,3 mln zł na terenie gminy 
i  partnerskiego Popowa ma być wybudowanych kilkaset instalacji 
wykorzystujących OZE – paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy 
kotłów na biomasę.

To jednak niebawem. Realną jest już za to budowa dużego odcinka 
kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym. Umowa z wykonaw-
cą została podpisana pod koniec stycznia. Zadanie jest spore. War-
tość robót to niemal 10 mln zł.

- Zadanie obejmuje sieć kanalizacyjną o długości około 5,3 kilome-
tra, sześć przepompowni ścieków oraz dwieście dwadzieścia sześć 
przyłączy do posesji. Ścieki będą odprowadzane do rozbudowywa-
nej oczyszczalni w Opatowie. Termin zakończenia zadania to sty-
czeń 2024 roku – informuje miejscowy urząd gminy.

2 lutego w Zespole Szkół w Krzepicach uroczyście otwarto zmo-
dernizowaną kotłownię. Placówka, której organem prowadzącym 
jest Starostwo Powiatowe w  Kłobucku, przeszła na ekologiczne 
ogrzewanie gazowe.

Wykonanie zadania stało się możliwe dzięki pozyskaniu na ten cel 
sporych środków unijnych, w ramach projektu ograniczania niskiej 
emisji na terenie powiatu kłobuckiego. Dofinansowanie stanowiło 
około 60 proc. ogólnych kosztów inwestycji. A te nie były małe. Wy-
dano ponad 1 mln zł.

- W ramach zadania zlikwidowano nieefektywną kotłownię węglową 
i zaadaptowano pomieszczenie w budynku magazynowym szkoły na 
kotłownię gazową, w której źródło ciepła stanowią trzy kotły gazo-
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wo-kondensacyjne – informują urzędnicy ze starostwa.

Jak podkreślają, zrealizowany projekt ekologiczny nie jest jedynym, 
który wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości funkcjonowania 
szkoły oraz zapewni komfort nauki i pracy.

Przed kilkoma laty ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach zrealizowano 
bowiem zadania „Mini ogrody – Ptasi ogród w Krzepicach”, dzięki 
któremu dokonano nasadzeń ponad siedmiuset roślin, a powstałe 
instalacje wykorzystano do prowadzenia szeregu interdyscyplinar-
nych zajęć o tematyce ekologicznej, w tym metody pielęgnacji i kon-
troli kondycji roślin. Przyczyniło się to także do wzrostu bioróżno-
rodności za zagospodarowanym przyszkolnym terenie. W 2017 roku 
utworzono również Zieloną Pracownię.


