
Ojciec pani Karoliny zrobił zdjęcia. Między innymi uchwycił na 
nich numer rejestracyjny samochodu, którym przyjechali spraw-
cy. Wkrótce po tym rodzina zadzwoniła na numer alarmowy 112 
i po połączeniu z najbliższą jednostką policji zrelacjonowała prze-
bieg zdarzenia. Jak podkreśla kobieta, mijały kolejne dni, a mimo 
tego żaden z funkcjonariuszy się z nimi nie skontaktował.

- 24 marca osobiście z tatą pojechaliśmy do Komendy Powiato-
wej Policji w Kłobucku z oficjalnym pismem i zdjęciami. Mieliśmy 
nadzieję, że może wówczas nabierze to jakiegoś tempa. Niestety 
do tej pory nikt z policji się z nami nie kontaktował choćby po to, 
byśmy mogli dokładnie wskazać to miejsce. Tym bardziej, że to 
nie jest takie proste tam trafić - kontynuuje mieszkanka Szarlejki.

30 marca przed południem z redakcyjnej skrzynki wyszedł mail 
do biura prasowego kłobuckiej komendy z pytaniem, jakie działa-
nia podjęli policjanci w powyższej sprawie i na jakim etapie znaj-
duje się dochodzenie? Choć tamtejsi funkcjonariusze zazwyczaj 
błyskawicznie odpowiadają na przesłane wiadomości, to tym ra-
zem nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi. 
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Monika Wójcik, fot. Archiwum świadka zdarzenia

Już dwa tygodnie czeka mieszkaniec Szarlejki, aż kłobucka poli-
cja zainteresuje się sprawą utylizacji w pobliskim lesie znacznej 
ilości substancji chemicznych. Mężczyzna, który przypadkowo 
natknął się na sprawców nielegalnego procederu, udokumen-
tował zdarzenie, poinformował mundurowych i dziwi się, że ci 
nawet nie pofatygowali się na miejsce. 

21 marca w  późnych godzinach popołudniowych, oddając się co-
dziennej przechadzce, mieszkaniec leżącej w  gminie Wręczyca 
Wielka Szarlejki natknął się na zaparkowany samochód dostawczy. 

- To stała trasa spaceru mojego ojca z psami - relacjonuje pani Ka-
rolina (nazwisko do wiadomości redakcji), która poinformowała 
nas o całym zdarzeniu. - Tata zdziwił się, że w tym miejscu par-
kuje w ogóle jakiś samochód, szczególnie tego typu. Zauważył pa-
nów, którzy kursowali w te i z powrotem z baniakami. W powie-
trzu unosiła się specyficzna woń chemikaliów, tak jakby acetonu. 
Kiedy minął samochód zobaczył, że tył wypełniony jest pojemni-
kami z ciekłą substancją. Sporo z nich było już pustych - dodaje.
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LIDIA BURZYŃSKA: TO NAJWIĘKSZA W HISTORII INWESTYCJA NASZEGO PAŃSTWA W NOWOCZESNĄ EDUKACJĘ

- Zwyczajowo w takiej sytuacji powiadamia się specjalistyczną grupę 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego, której zadaniem jest pobra-
nie próbek substancji i określenie z czym w danym przypadku ma się 
do czynienia? Czy są to substancje żrące i łatwopalne? - tłumaczy 
pragnący zachować anonimowość nasz kontakt z  Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Jak nadmienia strażak, to w gestii policji leży zawiadomienie lo-

Ciąg dalszy ze strony 1

kalnej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Katowicach. Dopiero po zakończeniu pracy przez policję 
i inspektorów WIOŚ można przystąpić do zlecenia zebrania i uty-
lizacji odpadów. Trudno tu jednak cokolwiek teraz zbierać, badać 
i ewentualnie utylizować skoro chemikalia zdążyły już wsiąknąć 
w  glebę, a  gwałtowne pogorszenie warunków atmosferycznych 
też nie pomoże.

- Za długo to wszystko trwa. Dodatkowo zawiadomiłam Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Komendę Woje-
wódzką Policji w Katowicach. Dokumenty trafiły również do czę-
stochowskiej prokuratury - informuje pani Karolina.

Za nielegalne składowania odpadów w sposób, który może spo-
wodować obniżenie jakości powierzchni ziemi lub zniszczenie 
w świecie roślinnym czy zwierzęcym grozi do pięciu lat więzienia.
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Ponad 10 mln zł trafiło do placówek edukacyjnych z Częstochowy 
oraz gmin powiatów częstochowskiego i  kłobuckiego w  ramach 
Programu Laboratoria Przyszłości. Ten realizowany przez rząd 
ogólnopolski projekt ma doprowadzić do znaczącego podniesienia 
poziomu doposażenia szkół w nowoczesne pomoce naukowe.

Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa skierowana do 
podstawówek oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest budowanie kreatyw-
nych i technicznych kompetencji wśród uczniów w tzw. obszarze 
STEAM. To angielski skrót od słów – nauka, technologia, inżynie-
ria, sztuka oraz matematyka.

W ramach programu szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na 
zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umie-
jętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Do 1 września każda 
szkoła podstawowa musi być wyposażona w sprzęt opisany w wy-
danym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki katalogu podstawowym. 

- Ten program nie tylko pozwala szkołom na sfinansowanie zakupu 
produktów wykazanych we wspomnianym katalogu, ale także tych 
dodatkowych, wybranych już bezpośrednio przez szkołę. Tym sa-
mym jest to wyjątkowa okazja na doposażenie swojej placówki w in-
nowacyjne pomoce dydaktyczne - przekonuje poseł Lidia Burzyńska.

Projekt realizowany jest od ubiegłorocznej jesieni. Do tej pory, 
do ponad dwunastu tysięcy podstawówek w  całym kraju tra-
fił już w sumie 1 mld zł. W przypadku okolicznych gmin kwota 
ta sięga 10,1 mln zł. Najwięcej, bo 4,4 mln zł, powędrowało do 
szkół w  Częstochowie. Z  kolei prawie 3,5 mln zł zasiliło pla-
cówki w  gminach powiatu częstochowskiego, a  2,2 mln zł te 
w kłobuckim.

- Jest to jak dotąd największa w historii inwestycja państwa pol-
skiego w nowoczesną edukację. Odpowiedzialność za wykształce-

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

nie przyszłych pokoleń stanowi jeden z fundamentów działalno-
ści rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podejmuje on realne działania, 
dzięki którym młodzi ludzie mają szansę odkryć i rozwinąć swoje 
talenty - dodaje posłanka Burzyńska.

Jak przekonuje parlamentarzystka, finalnie chodzi o  stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w ciekawy 
i angażujący sposób. To z kolei ma pomóc w odkrywaniu ich poten-

cjału i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki zakupionym za wspomnia-
ne środki robotom, drukarkom 3D, gimbalom czy innym sprzęcie, 
uczniowie będą zdobywać szereg praktycznych umiejętności.

- Ukierunkowanie uczniów na takie dziedziny jak inżynieria, nowe 
technologie, sztuka oraz nauki ścisłe jest krokiem zmierzającym 
do zwiększenia ich szans na rynku pracy w przyszłości - podsu-
mowuje Lidia Burzyńska.
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PRZEZ OLSZTYN ZYGZAKIEM I Z PONAD TRZEMA PROMILAMI
Monika Wójcik
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38-letni kierowca seata nie potrafił utrzymać prawidłowego toru 
jazdy. Okazało się, że w organizmie miał prawie trzy i pół promi-
la alkoholu. Mężczyźnie grozi teraz do dwóch lat za kratami.

Wracając po służbie do domu st. sierż. Mateusz Kępka zauważył 
na ulicy Mstowskiej w Olsztynie pojazd jadący tzw. „zygzakiem”. 

- Kierujący seatem nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jaz-

dy. Najpierw najechał na krawężnik, a  następnie na łuku drogi 
zjechał na przeciwległy pas ruchu - informuje biuro prasowe Ko-
mendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Policjant zajechał mu drogę i po zatrzymaniu pojazdu wyciągnął 
kluczyki ze stacyjki. Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział 
38-letni mężczyzna, którego zachowanie nie budziło wątpliwości, 
iż znajduje się on pod wpływem alkoholu. 

- Potwierdziło to wykonane przez patrol policji z Olsztyna bada-
nie. 38-latek był kompletnie pijany. Miał prawie trzy i pół promila 
alkoholu w organizmie - dodają funkcjonariusze. 

Z uwagi na stan upojenia, w jakim znajdował się kierowca, nie było 
możliwości przedstawienie mu zarzutów jeszcze tego samego 
dnia. Wszelkie czynności procesowe możliwe były dopiero naza-
jutrz. Oprócz wysokiej grzywny i zatrzymania prawa jazdy grozi 
mu też do dwóch lat pozbawienia wolności.
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PIOTR JUSZCZYK: PRACUJEMY NAD TYM, BY W GMINIE
POWSTAŁA LOKALNA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Z wójtem gminy Kłomnice rozmawiamy o aktualnej sytuacji ekono-
micznej i społecznej w gminie, planach rozwoju samorządu w naj-
bliższych latach oraz ofiarności lokalnej społeczności.

Panie wójcie, na początek porozmawiajmy o  tym, co chcecie 
państwo w tym roku zrobić na terenie gminy Kłomnice?

Tegoroczny plan wydatków majątkowych w naszej gminie jest de 
facto kontynuacją przedsięwzięć, które zainicjowaliśmy jeszcze 
w roku ubiegłym. Tych nowych przedsięwzięć oczywiście pojawi 
się kilka i to dość kosztownych. Ostrożnie konstruowaliśmy bu-
dżet pod kątem inwestycji z uwagi na, nie ma co ukrywać, trochę 
niepewną sytuację gospodarczą w kraju. Mam tu na myśli przede 
wszystkim zauważalny już mocno pod koniec ubiegłego roku 
wzrost inflacji, kosztów zakupu energii elektrycznej, materiałów 
opałowych, jak węgla czy gazu. To mocno wpływa na nasz bu-
dżet, bo do utrzymania mamy sporą ilość publicznych budynków 
i sieć szkół. A wspomnę tylko, że około 40 proc. naszego rocznego 
budżetu idzie właśnie na oświatę. To ponad 26 mln zł, z  czego 
15 mln zł musimy dopłacić z wypracowanych środków własnych, 
gdyż subwencja oświatowa nie zabezpiecza całości potrzeb. Je-
żeli dołożymy do tego sporą kwotę 3 mln zł, przypadających do 
spłaty z tytułu wykupu obligacji i innych kredytów, to pole do ma-
newrów inwestycyjnych jest naprawdę niewielkie.

To rzeczywiście sporo, ale ile pozostaje na inwestycje? I co kon-
kretnie realizujecie obecnie?

Wydatki majątkowe określiliśmy w  budżecie na około 7 mln zł. 
Przede wszystkim chodzi o termomodernizację dwóch budynków 
w centrum Kłomnic, czyli budynku nr 2 urzędu gminy i ośrodka 
zdrowia oraz ośrodka zdrowia w Garnku. To zadanie realizujemy 
ze wsparciem prawie 1 mln zł z funduszy unijnych. Obok poprawy 
właściwości cieplnych, zamontujemy również przy okazji pane-
le fotowoltaiczne, co zmniejszy w przyszłości koszty utrzymania 
obiektów. Poza tym udało nam się pozyskać środki na Klub Se-
niora w Garnku. To kolejna inwestycja w taką infrastrukturę spo-
łeczną na terenie naszej gminy. Wyremontujemy i  doposażymy 
przestrzeń pod taką działalność, co z pewnością będzie dobrze 
służyć mieszkańcom tego sołectwa, sprzyjać integracji społecz-
nej i  budowaniu lokalnych więzi. Dochodzi jeszcze kilkadziesiąt 
zadań z funduszu sołeckiego, na który przeznaczamy prawie 1,4 
mln zł. Zakupiliśmy także auto dla OSP Zdrowa, na które zdobyli-
śmy 200 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki pomocy pani 
poseł Lidii Burzyńskiej, która bardzo mocno zabiegała o te środki, 
otrzymaliśmy z kolei 600 tys. zł na poprawienie funkcjonalności 
OSP w Skrzydlowie.

W  ubiegłym roku pozyskaliście spore pieniądze z  Programu 
Inwestycji Strategicznych na budowę budynku GLKS w Kłom-
nicach.

Tak, to 4,5 mln zł. W  ramach tego projektu, oprócz budynku 
wspomnianego klubu sportowego, wyremontujemy także halę 
sportową w Kłomnicach. Cieszę się, że na to właśnie zadanie 
otrzymaliśmy środki, bo stan obecnego obiektu jest fatalny 
i nie zachęca dzieci do uprawiania sportu. Myślę, że jak już po-
wstanie, to młodzież będzie się garnęła, bo boisko mamy już 
świetnie zrobione, z porządną murawą. Będą nowe sale, szat-
nie, natryski i  pomieszczenia administracyjne. Chcielibyśmy, 
żeby powstała tam także przestrzeń na fitness czy odnowa bio-
logiczna. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko tam umie-
ścić. Wychodzimy bowiem z  założenia i  chcemy, aby z  nowej 
oferty korzystało jak najwięcej osób, w tym również inne kluby 
z terenu naszej gminy.

Ta hala nie jest jeszcze tak leciwa. Co się dzieje, że trzeba tam 
ponownie inwestować?

No tak, została wybudowana dwadzieścia lat temu. Powiem jed-
nak szczerze, wykonawstwo nie należało do najlepszych. Mie-
liśmy takie sytuacje, że zaczął odpadać tynk, co stwarzało nie-
bezpieczeństwo dla dzieci i  innych osób korzystających z  tej 
infrastruktury. Remont i  idąca za tym zmiana konstrukcji dachu 
oraz termomodernizacja są wręcz niezbędne. Zaplanowaliśmy na 
to 1 mln zł. Zobaczymy, co za te pieniądze uda się zrobić, bo ceny 
materiałów strasznie poszły w górę.

W  ubiegłorocznym naborze Polskiego Ładu wnioskowaliście 
także o środki na kanalizację i drogi.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Tak, to prawda. Dwa większe projekty, które zgłosiliśmy, nie zna-
lazły niestety uznania u decydentów.

O co dokładnie zabiega gmina w tegorocznej edycji Programu 
Inwestycji Strategicznych?

Ponownie wnioskujemy o niemal 10 mln zł na kanalizację i wodo-
ciągi. Mianowicie, kanalizację w Skrzydlowie i Nieznanicach oraz 
wodociąg w  miejscowości Garnek. Liczę, że w  obecnym rozda-
niu uda się nam pozyskać fundusze na te kluczowe, najważniej-
sze dla naszego samorządu projekty. Tym bardziej, że niedługo 
kończy się ważność wykonanego projektu budowlanego na kana-
lizację w Skrzydlowie. W przyszłości w sieć uzbroić chcielibyśmy 
również tereny w  Kłomnicach, za torami, gdzie obecnie mamy 
sporo przedsiębiorców. Tam to jest niezwykle potrzebne, także 
pod kątem przyszłych inwestycji. Prowadzimy bowiem rozmowy 
z Agencją Nieruchomości Rolnych, by przejąć część gruntów, od 
stacji Orlenu w kierunku Nieznanic i stworzyć tam lokalną strefę 
aktywności gospodarczej.

Czy to właśnie pod tym kątem uchwaliliście już w  2016 roku 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego ob-
szaru?

Tak. Jeżeli chcemy pozyskiwać inwestorów, to plan przestrzenny 
jest niezbędny. To pierwsze i podstawowe pytanie każdego inwe-
stora. Bez tego dokumentu i określenia przeznaczenia nierucho-
mości pod działalność usługową czy przemysłową nikt dzisiaj nie 
zainwestuje poważnych pieniędzy.

Zmieńmy teraz temat. W  ostatnich kilku tygodniach wszyst-
kie samorządy w kraju mierzą się z pomocą dla olbrzymiej fali 
uchodźców wojennych z  Ukrainy. Jak gmina pomaga i  jakie 
działania podejmujecie w związku z tymi dramatycznymi wyda-
rzeniami za naszą wschodnią granicą?

Zarówno urząd, organizacje społeczne z terenu gminy, strażacy, 
jak i  sami mieszkańcy bardzo mocno zaangażowali się w  akcję 
pomocową. Efektem tego było przekazanie dwóch samochodów 
dla szpitala w Śniatyniu, ofiarowanych przez OSP Kłomnice i OSP 
Pacierzów. Poza tym na Ukrainę przekazaliśmy trzy wypełnione 
po brzegi busy pomocy humanitarnej. Najpotrzebniejszych rze-
czy – środków higienicznych, medycznych, opatrunków, koców, 
kołder i oczywiście żywności. Za ten gest solidarności chciałbym 
wszystkim naszym mieszkańcom jeszcze raz serdecznie podzię-
kować. Zbiórki cały czas trwają i na bieżąco przekazujemy dary. 
Już nie bezpośrednio na Ukrainę, ale dla osób, które przybyły na 
nasz teren czy dla mieszkańców, którzy przyjęli Ukraińców pod 
własny dach. Oficjalnie mamy zarejestrowanych ponad dwieście 

osiemdziesiąt osób, ale ta grupa cały czas się zwiększa.

Otrzymaliście wskazanie od wojewody na przyjęcie około stu 
czterdziestu uchodźców.

Tak. Wskazaliśmy miejsca, w których ich zakwaterujemy. Organi-
zujemy obecnie całą niezbędną infrastrukturę, a więc łóżka po-
lowe, materace, koce itp. Przygotowujemy się mocno logistycz-
nie i finansowo. W tym temacie ogromną pomoc uzyskaliśmy od 
pani Moniki Fajer, która pomogła nam pozyskać pięćdziesiąt łóżek 
polowych ze służby więziennej. Pozostałe zorganizujemy we wła-
snym zakresie. Pracy jest w tym zakresie bardzo dużo. Świetnie 
przygotowane mamy za to już szkoły do przyjęcia dzieci. Oddziały 
przygotowawcze są już gotowe, także w tym aspekcie problemów 
nie ma. Mamy nadzieję, że rząd wkrótce uruchomi dodatkowe 
środki, dedykowane właśnie oświacie. Nie da się ukryć, że koszty, 
choćby nadgodzin pracy nauczycieli, będą spore.

W minionych kilku tygodniach w mediach społecznościowych 
toczyła się dość burzliwa dyskusja na temat funkcjonowania 
schroniska dla zwierząt w Jamrozowiznie. Wydał pan specjalne 
oświadczenie w tej sprawie, które dementowało pogłoski o za-
miarze jego zamknięcia. Skąd to zamieszanie wynikło?

Temat schroniska jest rzeczywiście poważny. Omawiamy i anali-
zujemy go już od ponad dwóch lat. Każdego roku z budżetu na-
szego samorządu przeznaczamy około 0,5 mln zł na jego utrzy-
manie i działalność. Gros tych wydatków to po prostu pensje. I tak 
udało nam się w ciągu mojej kadencji znacząco znormalizować te 
koszty, oczywiście nie pogarszając sytuacji bytowej samych zwie-
rząt, a  wręcz przeciwnie – znacząco poprawiły się warunki. Są 
nowe wybiegi, kojce, budy. Udało nam się rozwinąć w tym miej-
scu wolontariat. To zupełnie inaczej wygląda niż kilka lat temu, 
a wtedy szło na te cele prawie 1 mln zł rocznie. Samo schronisko 
funkcjonuje w  ramach Centrum Integracji Społecznej. Restruk-
turyzacja miałaby polegać na przekazaniu schroniska organizacji 
prozwierzęcej, która od gminy przejęłaby obowiązki jego prowa-
dzenia, czy to poprzez sprzedaż infrastruktury czy jej dzierżawy. 
Absolutnie nie nosiliśmy się z zamiarem jego zamknięcia. Chce-
my, by ono działało. Aby przeprowadzić procedurę sprzedaży 
lub dzierżawy musimy zapewnić zwierzętom miejsce w  innym 
schronisku. Obiektu nie można przekazać z  czworonogami, ale 
na kanwie tego wynikło zamieszanie i nieporozumienie. Wylał się 
niepotrzebny hejt, który musieliśmy wziąć na barki. Zapewniam, 
chcemy utrzymać dobrostan zwierząt i oddać schronisko w ręce 
organizacji, która to zapewni. Na tym nam bardzo zależy. Gmina 
oczywiście będzie wspierać tę działalność.

Dziękuję za rozmowę.
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KREDYTOBIORCA PRZECIWKO BANKOWI

SPRAWA BYŁEGO STAROSTY TRAFI 
WKRÓTCE DO SĄDU. GROZI MU 
DO PIĘCIU LAT WIĘZIENIA

W  sprawy kredytobiorców frankowych zaangażowane są sądy 
w  całej Polsce, włącznie z  Sądem Najwyższym oraz Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytamy radcę prawnego Klau-
dię Majer, prowadzącą jedną z  częstochowskich kancelarii, jak 
obecnie wygląda sytuacja frankowiczów?

Czy banki mają jeszcze argumenty do obrony w sporze z posia-
daczami tzw. kredytów frankowych? 

Banki nie mają już skutecznych argumentów w sporze z franko-
wiczami. Czekamy teraz na wyrok TSUE, który ma odnieść się do 
kwestii przedawnienia roszczeń banku o  zwrot kapitału. Prawo 
jest skonstruowane w ten sposób, że skoro umowa jest nieważna 
od samego początku, to żadne aneksy, ustawa antyspreadowa, nic 
co próbowałoby umowę naprawić, nie jest skuteczne.

Obecnie jednym z instrumentów wpływania na klientów przez 
banki jest zastraszanie w postaci wytaczania przez nie pozwów 
o zwrot kapitału i zniechęcanie kredytobiorców do oddawania 
spraw do sądów. Głównym celem banków jest, aby jak najmniej 
osób zdecydowało się je pozwać i aby jak najwięcej osób dalej 
spłacało kredyt. 

W  ramach odwetu za to, że kredytobiorca odważył się pozwać 
bank i żądać potwierdzenia przez sąd, że umowa jest nieważna, 
banki wpadły na pomysł pozywania kredytobiorców o  zapłatę 
tzw. wynagrodzenia za korzystanie z  kapitału, które zazwyczaj 
stanowi połowę kwoty otrzymanej w  ramach wypłaty kredytu. 
Z  kolei w  ramach zastraszania banki wysyłają wezwania infor-
mujące, że należy im się takie wynagrodzenie. Wezwania otrzy-
mują również kredytobiorcy, którzy nie zdecydowali się jeszcze 
na pozwanie banku oraz ci, którzy spłacili już kredyt. Zatem fakt, 
iż kredytobiorca nie zamierza pozwać banku nie oznacza, że jest 
bezpieczny i może czuć się spokojny.

Czy tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest należne 
bankom? 

Nie tylko na tle prawa unijnego, ale również prawa krajowego nie 

ma podstaw do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzysta-
nie z kapitału. Wskazują na to zarówno prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, jak i Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Powyższa kwestia będzie w  najbliższym 
czasie przedmiotem rozstrzygania przez TSUE. Zgodnie ze sta-
nowiskiem Prokuratury Krajowej, prokuratorzy otrzymali wy-
tyczne w jaki sposób powinni wspierać frankowiczów, gdyby ban-
ki z takimi roszczeniami wystąpiły. Stanowisko prokuratury jest 
jasne. Takie roszczenie banków jest nieuprawnione. 

Co powstrzymuje najczęściej kredytobiorców frankowych przed 
pozwaniem banku?  

Największą przeszkodą jest brak pełnej wiedzy o możliwościach 
i korzyściach płynących ze stwierdzenia, że umowa jest nieważ-
na. Frankowicze obawiają się, że bank zablokuje im konta, że od-
bierze im mieszkanie. Żadna z  tych obaw nie jest uzasadniona. 
Żeby doszło do takiej sytuacji, bank najpierw musiałby uzyskać 
wyrok przeciwko kredytobiorcy. Sąd ma obowiązek z urzędu zba-
dać czy umowa jest ważna i czy wiąże konsumenta, zatem bank 
z automatu nie uzyska takiego wyroku. Dzisiaj sądy już wiedzą, 
że umowy powiązane z frankami były nieuczciwe i są nieważne. 
Nie należy się obawiać również przesłuchania w sądzie. Sąd pyta 
głównie o to w jakich okolicznościach doszło do zawarcia umowy, 
jakie informacje przedstawił pracownik banku na temat ryzyka 
związanego z kredytem oraz jaka była wiedza kredytobiorcy tym 
zakresie. Jeśli frankowicz korzysta z pomocy radcy prawnego nie 
będzie miał trudności z odpowiedzią na te pytania, a pełnomoc-
nik będzie z nim w trakcie przesłuchania w sądzie. 

Co frankowicze powinni zrobić, żeby przekonać się, że ich umo-
wa jest nieważna? 

Najlepszym rozwiązaniem będzie konsultacja z  radcą prawnym, 
który specjalizuje się w obronie frankowiczów. Ostrzegam jednak 
przed firmami, które są pośrednikami, a spotkania odbywają się 
z handlowcami. Historia spłat, o którą występujemy do banku, za-
nim podejmiemy działania przed sądem, najczęściej pokazuje, że 
kwota kapitału kredytu jest już spłacona lub niewiele brakuje do 
jej spłaty. To z kolei oznacza, że najwyższa pora, aby zaprzestać 

dalszych spłat i  wykazać, że umowa nie wiąże już kredytobior-
ców. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę kancelaria-mk.pl 
oraz na mój facebook’owy profil, gdzie systematycznie publikuję 
informacje na ten temat. Wystarczy po zalogowaniu skorzystać 
z opcji „szukaj” i wpisać frazę: Kancelaria Radcy Prawnego – Klau-
dia Majer.

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

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

Dziękuję za rozmowę.

Monika Wójcik, fot. Archiwum Klaudii Majer

Maciej B., etatowy członek zarządu powiatu kłobuckiego 
usłyszał zarzuty ucieczki przed policją oraz kierowania au-
tem pod wpływem alkoholu. Były starosta nie przyznaje się 
do winy.

Początek kłopotów B. przypada na październik ubiegłego roku. 
W późny niedzielny wieczór patrol policji zauważył auto, którego 
styl jazdy mógł nieść przypuszczenie, iż prowadzący znajduje się 
pod wpływem. Nie zważając na próbę zatrzymania, kierowca na-
cisnął pedał gazu i pognał dalej. 

W  trakcie trwającego blisko pół godziny pościgu, funkcjonariu-
sze otrzymali od oficera dyżurnego dane właściciela pojazdu. Nie 
udało im się go dogonić, dlatego postanowili zaczekać przed jego 
domem. Niedługo po tym na piechotę dotarł i Maciej B. 

W  trakcie pierwszego badania stanu trzeźwości okazało się, że 
miał on w organizmie ponad promil alkoholu. Od samorządowca 
pobrano krew do dalszych badań. 

Początkowo B. nie został w ogóle przesłuchany, choć policjanci 
przekonywali, iż wszystkie działania w tej sprawie realizowane są 
zgodnie z procedurami. Mimo tych zapewnień prokuratura po-
stanowiła wyłączyć kłobucką komendę i  przekazać sprawę Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.

Powołany biegły, który na podstawie analizy retrospektywnej 
miał określić, jakie stężenie alkoholu we krwi miał mieć B. po-
twierdził, że był to jeden promil. Policja postawiła mu dwa za-
rzuty.

- W  toku postępowania przedstawiono mu zarzut popełnie-
nia przestępstwa prowadzenia pojazdu w  stanie nietrzeźwo-
ści i ucieczki przed pościgiem - informuje prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w  Często-
chowie.

Monika Wójcik



W POWIECIE6

RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 

ZDROWYCH
I WESOŁYCH



7W JANOWIE

KOLEJNY ETAP KANALIZACJI BYSTRZANOWIC. 
WŁAŚNIE RUSZYŁY PRACE

Niemal 1,5 mln zł będzie kosztowała miejscowy samorząd in-
westycja w drugi etap kanalizacji miejscowości Bystrzanowice. 
Prace mają zakończyć się za pięć miesięcy. 

Rozpoczęte właśnie zadanie przewiduje budowę sieci wraz z się-
gaczami do granic posesji. Kanalizacja ma składać się z odcinków 
grawitacyjnych oraz tłocznych, a na sieci zaprojektowano także 
jedną przepompownię.

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą najpierw do niej, 
a później dalej do miejscowości Bystrzanowice Dwór. Tam odpo-
wiednia infrastruktura powstała już pod koniec ubiegłego roku.

- W  ramach prac zostanie wykonane także zasilanie przepom-
powni, a teren wokół niej zostanie ogrodzony i utwardzony – in-
formuje wójt Edward Moskalik.

Firma Idua z Gliwic, która wykona prace, była jednym z czterech 
podmiotów, które przystąpiły do ogłoszonego jeszcze pod koniec 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

października 2021 roku przetargu. Spółka złożyła najkorzystniej-
szą ofertę. Wartość kontraktu opiewa dokładnie na 1,48 mln zł.

WRAŻLIWI NA SŁOWA. UCZNIOWIE 
SPOTKALI SIĘ Z POEZJĄ I PROZĄ

UCZCILI PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY
NIEZŁOMNYCH

22 marca w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Janowie odbył się gminny etap XXXIII Regionalnych Spotkań 
z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”.

W przesłuchaniach udział wzięło w sumie dwadzieścioro pięcio-
ro uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Oceniająca ich 
komisja przyznała dwa wyróżnienia oraz siedem promocji do ko-
lejnego etapu.

Wyróżnienia otrzymali Noemi Kobyłkiewicz i Jakub Biskup. Z ko-
lei promocje do etapu powiatowego przypadły Alicji Gołuchow-
skiej, Wojciechowi Grabnemu, Laurze Białas, Marii Motyl, Amelii 
Maźniewskiej, Marii Gąsce oraz Alinie Józefowskiej. 

- Życzymy dalszych sukcesów i  serdecznie dziękujemy nauczy-
cielom za przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego 
oraz jury za obecność podczas przesłuchań - podkreślają organi-
zatorzy lokalnego etapu konkursu.

Z  okazji przypadających na 1 marca obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy gminy pamiętali 
o bohaterach antykomunistycznego podziemia.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to państwowe 
święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycz-
nego i niepodległościowego podziemia wywodzącego się z Armii 
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Ten partyzancki ruch przez 
długi czas stawiał zbrojny opór przeciwko sowietyzacji Polski 
i podporządkowaniu jej ZSRR. Toczył walkę ze służbami bezpie-
czeństwa ZSRR i podlegającymi im służbami w Polsce.

Obchody w Złotym Potoku tradycyjnie rozpoczęły się od uroczy-
stego nabożeństwa. Następnie przed obeliskiem poświęconym 
oddziałowi Armii Krajowej w Siedlcu, którym dowodził kpt. Jerzy 
Kurpiński ps. „Ponury”, komandosi z Lublińca przeprowadzili apel 
poległych. Całość spotkania zwieńczyło złożenie kwiatów.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

KLUB ZASŁUŻONY DLA POWIATU

W gronie ośmiu tegorocznych laureatów nagrody częstochow-
skiego starostwa „Za zasługi dla powiatu” znalazł się Klub Spor-
towy Dragon Janów. Klub nominowany był w  kategorii sport 
i turystyka.

KS Dragon Janów prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. We wszystkich sekcjach i grupach trenuje około dwustu 
adeptów taekwon-do. Klub promuje sport powszechny, który poza 
aspektem zdrowotnym ma również istotne znaczenie w kontekście 
relacji międzyludzkich. Jego zawodnicy biorą udział w pokazach ta-
ekwon-do na terenie całego powiatu częstochowskiego. 

Klub organizuje wiele turniejów o zasięgu lokalnym, międzywoje-
wódzkim, ogólnopolskim, a nawet i  międzynarodowym. Jak pod-
kreślają jego trenerzy, sukcesy zawodników to wynik ciężkiej co-
dziennej pracy na treningach, a także udziału w zgrupowaniach. 
Od wielu lat KS Dragon Janów wybierany jest najlepszym klubem 
w klasyfikacji Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sporto-
wych w dyscyplinie taekwon-do.

Monika Wójcik

W JANOWIE TEŻ POMAGAJĄ. PUNKT W CENTRUM 
GMINY CZYNNY PRZEZ PIĘĆ DNI W TYGODNIU

Lokalne władze uruchomiły w siedzibie Centrum Usług Społecz-
nościowym w Janowie punkt zbiórki. Wszyscy, którzy chcieliby 
pomóc uciekającym przed wojną w Ukrainie ludziom, mogą tam 
dostarczać odzież, środki higieny czy żywność.

Działający przy Placu Grunwaldzkim punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. od 8 do 16. Co najlepiej tam przynieść? 
Jak informują miejscowi urzędnicy, potrzebne są choćby koce. 
Zarówno to zwykłe, jak i  termiczne. Przydadzą się również śpi-
wory, podkładki pod materac z  wodoodpornej folii aluminiowej 
czy materace.

- Chętnie przyjmujemy także ubrania. Najlepiej nowe, choć jeśli 
będą używane, ale w  dobrym stanie, to też. Szczególnie ważne 

Monika Wójcik
są ciepłe kurtki czy płaszcze przeciwdeszczowe - mówią pracow-
nicy CUS.

Ponadto potrzebne są płyny do kąpieli, mydła, pasty i szczotecz-
ki do zębów, podpaski, pampersy, papier toaletowy oraz ręczniki 
papierowe. W  przypadku żywności natomiast najlepsza jest ta, 
która ma odpowiednio długi termin przydatności oraz ta typu in-
stant. Mile widziane będą też konserwy, makarony, a także jedze-
nie dla małych dzieci. Głównie wszelkiego rodzaju słoiczki, tubki, 
wolne od cukru soczki i mleko modyfikowane. Najlepiej w płynnej 
formie.

Niewątpliwie przydadzą się również zestawy pierwszej pomocy, 
zapałki, baterie i źródła prądu typu powerbank, a także wszelkiej 
maści oświetlenie, jak latarki czy świece.

GMINA MA KILKADZIESIĄT DZIAŁEK NA SPRZEDAŻ

Władze Janowa zachęcają do wzięcia udziału w  nieograniczo-
nych przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości położo-
nych w dziewięciu miejscowościach na terenie gminy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmuje 
dwadzieścia siedem działek. Najwięcej, bo dwanaście z nich zlo-
kalizowanych jest w Janowie. Po trzy w Poniku i Siedlcu, po dwie 
w Bystrzanowicach, Czepurce i Zagórzu oraz po jednej w Apolon-
ce, Piasku i Złotym Potoku.

Najdroższa jest ta w Piasku. Tutaj cena wywoławcza została usta-
lona na poziomie sięgającym blisko 101 tys. zł. W tym przypadku 
będzie to trzecie podejście do sprzedaży. Dwa poprzednie prze-

Monika Wójcik
targi nie przyniosły rozstrzygnięcia. 

Ceny pozostałych nieruchomości są mocno zróżnicowane. 
W  ofercie są zarówno takie, w  przypadku których licytacja za-
cznie się od kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, jak i takie, któ-
rych cena wywoławcza to około 30 tys. zł.

Przetargi odbędą się 5 kwietnia w godz. od 9 do 16. Z kolei do 1 
kwietnia zainteresowani przystąpieniem do całej procedury mu-
szą wpłacić na konto urzędu gminy wadium w wysokości 10 proc. 
ceny wywoławczej. 

Więcej informacji wraz z pełnym wykazem nieruchomości można 
znaleźć na stronie urzędu.
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POSTĘPOWANIE O WYDANIE WARUNKÓW 
ZABUDOWY ZAWIESZONE

BĘDZIE JAŚNIEJ NA 11 LISTOPADA. GMINA CHCE
POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZTWA
NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA

Burmistrz Kłobucka wstrzymał postępowanie administracyjne 
w sprawie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu dla jednej z inwestycji. Chodzi o budowę zakła-
du ekologicznej przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz 
odzysku surowców wtórnych. Takowa planowana jest w rejonie 
ulic Zamkowej i Długosza w Kłobucku.

Pod koniec marca w  Centrum Usług Społecznych odbyło się 
zebranie z  mieszkańcami i  przedsiębiorcami, z  którymi wło-
darz Kłobucka konsultował złożony przez prywatnego przed-
siębiorcę wniosek. Sprawa ta budziła emocje w  lokalnym 
środowisku. Do magistratu wpływały petycje przeciwne skali 

Piotr Biernacki

SPRZĘT DO STREAMINGU
KUPIONY ZA POZYSKANY GRANT

O SEBYLE W CZĘSTOCHOWIE. TO BĘDZIE 
SPOTKANIE Z OKAZJI ROCZNICY
URODZIN WYBITNEGO POETY

KOLEJNY SUKCES KŁOBUCKIEGO
KLUBU TAEKWON-DO

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w  Kłobucku 
zakupił niedawno sprzęt multimedialny do prowadzenia trans-
misji na żywo. 

Nowa inwestycja to pokłosie uczestnictwa w programie stworzo-
nym przez jedną z  ogólnopolskich spółek świadczących usługi 
przesyłania energii elektrycznej. Ma on na celu wspieranie pro-
jektów społecznych wdrażanych z myślą o poprawie jakości życia 
mieszkańców gmin. 

Stworzona w oparciu o projekt „Kłobuckim Oknem TV” pracow-
nia multimedialna pozwoli w  profesjonalny sposób nagrywać 
i montować filmy, przeprowadzać wywiady oraz realizować pod-
casty czy inne materiały wideo. 

- Nowe technologie są potrzebne do rozwoju i dalszego funkcjo-
nowania instytucji kultury - podkreślają pracownicy kłobuckiego 
MOK-u.
 
Ekipa „Kłobuckiego Okna TV” zdążyła już odwiedzić Elżbietę 
Dzikowską. Ze słynną podróżniczką, reżyserką programów tele-
wizyjnych, fotografką i autorką książek, wywiad przeprowadziły 
Katarzyna Szmigiel i Julia Jeziorowska, uczennice Zespołu Szkół 
nr 3 w Kłobucku.

Regionalny Ośrodek Kultury w  Częstochowie wraz z  często-
chowskim oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza zapraszają na spotkanie literackie „Portret Wła-
dysława Sebyły”. 

Wydarzenie organizowane jest okazji 120. rocznicy urodzin Wła-
dysława Sebyły, kłobuckiego poety zamordowanego w  Katyniu. 
O  jego życiu i  twórczości rozmawiać będą dr Elżbieta Wróbel, 
prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, dr hab. prof. UJD Katarzyna Janus 
oraz dr Ewelina Mika. Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia w sie-
dzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przy ulicy 
Ogińskiego. Początek organizatorzy zaplanowali na godz. 17.

Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z twórczo-
ścią kłobuczczanina będzie to również okazja, by nadrobić zale-
głości w  tym zakresie. Wiersze poety będzie czytał Antoni Rot, 
aktor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Podopieczni Klubu Sportowego Wojownik uczestniczyli na po-
czątku marca w drugich co do ważności zawodach taekwon-do 
w kraju. Zawodnicy przywieźli stamtąd siedem medali.

Impreza miała miejsce w pierwszy weekend marca w Nowej Ru-
dzie. Wydarzenie zgromadziło blisko trzystu zawodników z nie-
malże pięćdziesięciu klubów z  całej Polski. Rodzimą drużynę 
reprezentowało osiemnastu zawodników oraz ich trener Artur 
Suchy Osuchowski. Finalnie stoczone pojedynki zaowocowały 
siedmioma medalami.

Złote zdobyli Zofia Cichoń i Aleksander Tukaj, srebrne Maciej Fry-
drych, Natalia  Kulej i Stefania Macherzyńska, która z tego turnie-
ju przywiozła także brązowy medal. Brąz przypadł także w udziale 
Przemysławowi Kurzaczowi.

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

i rodzaju działalności, która ma powstać.

W  konsekwencji zebranych podczas spotkania opinii, kilka dni 
później Jerzy Zakrzewski zawiesił postępowanie w sprawie. Na-
stępnie podczas sesji rady miejskiej złożył projekt uchwały doty-
czący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic 
Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi. Zyskał on 
akceptację radnych.

Jak podkreślił włodarz w komunikacie, powyższe działanie ma na 
celu uregulowanie i uporządkowanie przeznaczenia i zasad zago-
spodarowania terenów wyżej wymienionych ulic.

RE
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Magistrat podpisał umowę precyzującą kwestię opracowania 
dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych 
w ciągu ulicy 11 Listopada w Kłobucku. 

Wartość zamówienia, którego termin realizacji strony ustaliły na 
19 kwietnia, sięga około 15 tys. zł. W ramach umowy wykonawca 
sporządzi dokumentację dotyczącą pięciu lokalizacji.

- Chodzi o doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły 
Podstawowej nr 2, dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzy-
żowania z ulicą Bohaterów Bitwy pod Mokrą, dwóch w obrębie 
skrzyżowania z ulicą kard. Wyszyńskiego i ulicą Harcerską, a tak-
że dwóch kolejnych w  obrębie skrzyżowania z  ulicami Baczyń-
skiego i  Paderewskiego przy Szkole Podstawowej nr 1. Projekt 
przewiduje także doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ob-
rębie skrzyżowania z ulicą gen. Rómmla i Spacerową - wymieniają 
kłobuccy urzędnicy.

Jak informują pracownicy urzędu miejskiego, zamierzają oni zło-
żyć wnioski o dofinansowanie budowy oświetlenia wymienionych 
przejść do programu poprawy bezpieczeństwa na drogach woje-
wództwa śląskiego, który prowadzi Urząd Marszałkowski w Ka-
towicach.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku
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SZKOŁA W ŁOBODNIE Z NOWĄ PRACOWNIĄ KOMPUTEROWĄ KLUBY SPORTOWE I ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE OTRZYMAJĄ
NIEMAL 325 TYSIĘCY ZŁOTYCH

PONAD TRZY TONY DARÓW I PONAD 
SETKA UCHODŹCÓW ROZLOKOWANA 
W DOMACH MIESZKAŃCÓW

Urząd Miejski w Kłobucku rozstrzygnął konkurs na realizację 
zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym w bieżącym roku.

Dotacje otrzyma dziesięć podmiotów – osiem klubów sportowych 
i dwie organizacje pozarządowe. Łącznie rozdysponowano 324,5 
tys. zł.

- Złożone wnioski zostały wcześniej poddane szczegółowej oce-
nie formalnej i merytorycznej przez specjalnie powołaną do tego 
zadania komisję konkursową. Na wspieranie i  upowszechnianie 
kultury fizycznej przyznaliśmy 299 tys. zł, zaś na zadania w za-
kresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
25,5 tys. zł – informują kłobuccy urzędnicy.

W części sportowej największą kwotę otrzyma MLKS „Znicz” Kło-
buck. To 88 tys. zł. Następnie LKS „Pogoń” Kamyk – 65 tys. zł, LKS 
„Oksza” Łobodno – 50 tys. zł, LKS „Błękitni” Libidza – 34 tys. zł, 
LKS „Sparta” z Nowej Wsi – 30 tys. zł, KS „Wojownik” - 18 tys. zł 
i Klub Pływacki „Delfin” - 10 tys. zł.

Na działania profilaktyczne 13,5 tys. zł wsparcia powędruje do 
Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Atol”, a ko-
lejne 12 tys. zł do kłobuckich harcerzy z „Hufca”.

- Wszystkim organizacjom gratulujemy i  liczymy na efektywną 
realizację złożonych projektów – podkreśla Jerzy Zakrzewki, bur-
mistrz Kłobucka.

Kilkanaście nowych stanowisk komputerowych i specjalnie do 
tego przygotowana pracownia. To efekt starań rodziców, dyrek-
cji szkoły w Łobodnie i wsparcia inicjatywy przez gminę Kło-
buck.

14 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnic-
kiej w Łobodnie otwarto nową pracownię komputerową. W ofi-
cjalnym otwarciu uczestniczył także burmistrz Jerzy Zakrzewski. 
Uroczystość była zwieńczeniem wielu starań lokalnego środowi-
ska o zapewnienie uczniom nowoczesnych warunków nauki. A jak 
ważne są obecnie umiejętności sprawnego operowania w  sieci 
czy podstaw programowania, nikogo nie trzeba dziś przekony-
wać.

- Idea wyremontowania wraz z wymianą sprzętu komputerowego 
narodziła się na zebraniu rady rodziców w 2019 roku. Aby pozy-
skać fundusze na ten cel, zorganizowano kiermasz bożonarodze-
niowy, w który zaangażowała się cała społeczność szkolna, jasełka 
oraz bal rady rodziców. W sumie zebrano ponad 77 tys. zł, które to 
pozyskano od rady rodziców, gminy Kłobuck oraz jednej z funda-
cji - informuje magistrat.

Nie ograniczono się jednakże tylko do samego zakupu sprzętu 
i  oprogramowania. Wcześniej do wymagań dostosowano także 
instalację elektryczną, a pracownia przeszła wizualny lifting.

Piotr Biernacki

Od początku marca w  Urzędzie Miejskim w  Kłobucku działa 
punkt zbiórki „Pomoc dla walczących na Ukrainie”. 

- Dzięki staraniom całej społeczności gminnej do tej pory do na-
szego punktu dotarły ponad trzy tony różnego rodzaju darów - 
informują pracownicy magistratu. 

Wsparcie mieszkańców spowodowało, że na Ukrainę wyjechały 
już w sumie trzy transporty z całym przekrojem niezbędnych na 
polu walki rzeczy. Miejscowym władzom udało się pozyskać mię-
dzy innymi pięć palet środków opatrunkowych i chirurgicznych.

Jak podkreślają urzędnicy, cały czas napływają również zgłoszenia 
od mieszkańców, którzy oferują swoje wsparcie w różnej formie. 
Chodzi także o  gotowość do przyjęcia uciekających przed woj-
ną na Ukrainie kobiet i dzieci. W prywatnych nieruchomościach 
udało się już rozlokować ponad setkę uchodźców. 

- Każda osoba, która chciałaby pomóc może kontaktować się 
z  nami drogą mailową pisząc na adres: ukraina@gminaklobuck.
pl lub dzwonić pod numery: 34 310 150, 501 861 890. Dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze działania 
- dodają pracownicy urzędu miejskiego.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

- Dzięki staraniom i  zaangażowaniu jednego z  rodziców pozy-
skano także nieodpłatnie biurka oraz fotele do pracowni. Dzięki 
współpracy władz samorządowych, rady rodziców, prywatnych 
darczyńców oraz staraniom dyrektora szkoły udało się zapew-
nić uczniom sprzęt na miarę XXI wieku - podkreślają kłobuccy 
urzędnicy.

URZĘDNICY APELUJĄ, BY NIE WYPALAĆ TRAW. NIESTETY 
DO CZĘŚCI LUDZI WCIĄŻ TO NIE DOCIERA

Jak co roku, wraz z początkiem wiosny, płoną połacie łąk na te-
renie gminy. - Ten tragiczny w skutkach proceder kończy się 
nie tylko śmiercią wielu zwierząt, ale i nierzadko ludzi. Szkodzi 
środowisku i niszczy to, na co wielu z nas ciężko pracowało - 
przekonują pracownicy urzędu miejskiego i  proszą o  opamię-
tanie. 

W  okresie wiosennym niezmiennie dochodzi do szeregu poża-
rów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Ten 
przejaw niebywałej bezmyślności nie tylko w znacznym stopniu 
niszczy przyrodę, ale także niesie za sobą szereg niebezpie-
czeństw. Między innymi ze względu na brak kontroli nad błyska-
wicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem.

– Dym pochodzący z wypalania, powodując ograniczoną widocz-
ność, bardzo często jest przyczyną wypadków i kolizji na drogach, 
a w konsekwencji dużych strat materialnych i osobistych tragedii 
– przekonują strażacy.

Każdy wyjazd do pożaru, to również spore koszty sięgające od 
kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wykorzystywanie sił i środków 
do gaszenia pożarów traw, łąk i  nieużytków może też znacznie 

Monika Wójcik ograniczyć dyspozycyjność strażaków. Tym samym bezpośred-
nio przekłada się na czas dojazdu do innego zdarzenia, w którym 
mogą być zagrożeni ludzie lub mienie.

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia 
niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W  świadomości poku-
tuje przekonanie jakoby taka praktyka poprawiała żyzność gleby, 
niszczyła chwasty oraz zwiększała kolejny plon siana. To mit. Rze-
czywistość pokazuje zupełnie coś innego. Wypalenie wierzchniej, 
a  tym samym najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, pocią-
ga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. 
W konsekwencji zahamowane zostają naturalne procesy rozkła-
du. Cierpią na tym również owady i zwierzęta.

Niejednokrotnie w  wyniku pożarów wywołanych wypalaniem 
traw ludzie tracą cały dobytek, a nie rzadko zdarza się, że także 
i życie. Dlatego właśnie amatorom tej niechlubnej praktyki grożą 
poważne sankcje karne. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi sięga-
jąca 5 tyś. zł grzywna, areszt, a nawet kara dziesięciu lat więzienia. 
Oprócz konsekwencji, jakie podpalaczy mogą spotkać ze strony 
organów ścigania, także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa może nałożyć na rolników karę finansową w  posta-
ci zmniejszenia, a  nawet odebrania wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich za dany rok.

ZAGRALI NA RZECZ UKRAINY

25 marca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. 
Władysława Sebyły w Kłobucku miał miejsce koncert charyta-
tywny „Kłobuck całym sercem z Ukrainą”.  

- Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na rzecz 
naszych sąsiadów z Ukrainy - deklarowali jeszcze przed imprezą 
miejscowi urzędnicy.

Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Jerzy Zakrzewski, któ-
ry również pojawił się na scenie w  roli wykonawcy. Obok wło-
darza Kłobucka zagrało przeszło dwudziestu artystów. Wystąpili 
między innymi Amelia Cierpiał, Łukasz Drzazga, Anna Galiczak, 
Rob Gitarnik, Andrzej Jelonek, Jakub Konieczko, Błażej Kozacki, 
Iga Kozacka, Krisu, Damian Kulej, Robert Ledwoń, Katarzyna Pa-
wełczak, Kacper Polis, Bartosz Sikora, Adam Stasiński, Krzysztof 
Szymczyński, Izabela Wypych, Jagoda Wypych, Krzysztof Wy-
pych, Sebastian Wypych, Kevin Wysocki, Kapela „U Andrzeja” oraz 
zespół „The Love”.

Monika Wójcik, fot. Pixabay
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TEGOROCZNY JARMARK TYM RAZEM NA
ŚWIEŻO ZMODERNIZOWANYM OBIEKCIE

Krzysztof Wójcik i Teatr Dratwa to laureaci tegorocznej nagro-
dy starostwa częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”. Miesz-
kaniec gminy Kłomnice nominowany był w kategorii związanej 
ze szczególnymi osiągnięciami i wydarzeniami, z kolei teatralni 
artyści w kategorii kultura i edukacja.

Krzysztof Wójcik jest nauczycielem, propagatorem kultury i hi-
storii regionu. Był współtwórcą i redaktorem gminnego biuletynu 
„Gazeta Kłomnicka”. To właśnie na łamach tego czasopisma mię-
dzy innymi przedstawiał osiągnięcia kulturalne tutejszych miesz-
kańców oraz historię najbliższej okolicy. Jest autorem kilkudzie-
sięciu artykułów dotyczących nie tylko Kłomnic, ale i Kruszyny, 
Mykanowa, Mstowa czy Dąbrowy Zielonej.

Dla lokalnej społeczności Wójcik odkrył postacie wielkich śpiewa-
ków operowych - Jana, Edwarda i  Józefiny Reszków. Zwieńcze-
niem tego było pierwsze wydanie publikacji „Śladami Reszków”, 
która stała się później inspiracją do stworzenia projektu „Szlak 
Reszków - muzyka i konie”. 

Czynnie włączył się w organizację Święta Muzyki w Częstocho-
wie, a także w „gminach reszkowskich”. Współpracował przy sze-
regu imprez związanych z  muzyką klasyczną. Jedną z  nich był 
realizowany w latach 2009-2012 Turniej Melomana, poświęcony - 
a jakże - pamięci Reszków. Z kolei w latach 2011-2012 był również 
współorganizatorem Konfrontacji Artystycznych im. Reszków, 
w zakresie multimediów i fotografii.

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mykanowie opraco-
wał monografię amatorskich zespołów teatralnych działających 
na terenie tej gminy od końca drugiej wojny światowej. Utworzył 
również Archiwum Społeczne w Kłomnicach, które gromadzi sta-
re fotografie i dokumenty związane z lokalną społecznością. 

Teatr Dratwa z kolei, jak mówią o nim jego twórcy, to teatr, któ-
ry łączy pokolenia. Działa już blisko osiem lat i choć specjalizuje 
się w sztukach dla najmłodszych widzów, to w jego repertuarze 
znaleźć można także spektakle dla starszych odbiorców. Laureat 
licznych przeglądów teatralnych.

Za reżyserię spektakli odpowiada Dawid Chybalski, który również 
udziela się jako aktor. W  pracy towarzyszą mu ponadto Oliwia 
Karczewska, Luca Viscio, Piotr Woldan, Magda Kulesza, Michał 
Kryczka, Oskar Kotasiński, Zuzanna Piwowarczyk, Zuzanna Du-
min, Lena Dumin oraz Marta Gonera, która zajmuje się także sce-
nografią.

Monika Wójcik

Trwa termomodernizacja trzech gminnych obiektów. Chodzi 
o ośrodek zdrowia oraz budynek poczty i biblioteki w Kłomni-
cach, a także o przychodnię lekarską w Garnku. Całość inwesty-
cji pochłonie prawie 1,4 mln zł. Miejscowi urzędnicy pozyskali 
na jej realizację blisko 970 tys. zł z funduszów unijnych.

Główne prace prowadzone są w kierunku poprawienia ich efek-
tywności energetycznej. Oprócz ocieplenia ścian, stropodachu 
i  stropu nad piwnicą, a  także wymianę stolarki okiennej oraz 
drzwi zewnętrznych, zamontowane zostaną także zawory termo-
statyczne i system zarządzania energią. Modernizacja obejmie też 
system grzewczy.

W dwóch budynkach zainstalowane zostaną kotły na gaz, nato-
miast kolejny na pellet. Z kolei dzięki zastosowaniu paneli foto-
woltaicznych powstaną oszczędności na poborze energii. Łącznie 
na wszystkich trzech budynkach zostaną zamontowane sto dwa-

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
dzieścia dwa takie urządzenia.

- Ośrodek zdrowia w Kłomnicach zyska siedemdziesiąt osiem pa-
neli o mocy 21,84 kWp, budynek nr 2 urzędu gminy dwadzieścia 
sześć paneli o mocy 7,28 kWp, a przychodnia lekarska w Garnku 
osiemnaście paneli, które wygenerują moc 5,04 kWp – informuje 
wójt Piotr Juszczyk.

Poza poprawą samej estetyki obiektów i  poprawy nadszarpnię-
tego upływem czasu ich stanu technicznego prowadzone prace 
mają znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery.

- Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło i zmiana systemu ogrze-
wania z paliw kopalnych na bardziej ekologiczne, to zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla i pyłu zawieszonego. Były to jedne z naj-
ważniejszych czynników, które braliśmy pod uwagę przygotowu-
jąc inwestycję – zaznacza włodarz Kłomnic.

W minioną niedzielę, w centrum gminy, na tyle co odnowionym 
„Pasterniku”, odbył się Kłomnicki Jarmark Wielkanocny. 

Impreza rozpoczęła się o  godz. 14 od występów artystycznych. 
Na scenie pojawił się zespół „Kłomnickie Płomyczki”, panie z miej-
scowego koła gospodyń wiejskich oraz soliści z Gminnego Ośrod-
ka Kultury.Tradycyjnie również nie mogło zabraknąć Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej OSP Kłomnice. Ich koncertowi zwyczajowo 
towarzyszyły niezastąpione mażoretki.

Podczas jarmarku rozstrzygnięto też konkurs na palmę wielka-
nocną i  najpiękniejszy koszyczek. Mieszkańcy, którzy tego dnia 
pojawili się na „Pasterniku”, mieli wiele okazji do tego, by spróbo-
wać przepysznych świątecznych potraw. W  międzyczasie przy-
byłym obecność umilały występy takich zespołów jak „Ale Babki”, 
„Kumosie”, „Zdrowianki” czy śpiewacze z „Klepiska”.

Nad wydarzeniem patronat objęła posłanka Lidia Burzyńska oraz 
redakcja wPowiecie.

- Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim 
naszym mieszkańcom pokoju, miłości, radości z  każdego dnia 
i wszystkiego najlepszego - mówił do zebranych Piotr Juszczyk, 
wójt Kłomnic.

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

URZĄD, BIBLIOTEKA I DWIE PRZYCHODNIE. ICH MO-URZĄD, BIBLIOTEKA I DWIE PRZYCHODNIE. ICH MO-
DERNIZACJA OBNIŻY KOSZTY ENERGII I ZMNIEJSZY DERNIZACJA OBNIŻY KOSZTY ENERGII I ZMNIEJSZY 
EMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃEMISJĘ ZANIECZYSZCZEŃ
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DRUHOWIE PRZEKAZALI DWA AUTA DO ŚNIATYŃSKIEGO SZPITALA
Dwa fordy transity, które były dotychczas na wyposażeniu 
gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej, trafiły z po-
czątkiem marca do Śniatynia na Ukrainie. Są wykorzystywane 
przez tamtejszy szpital i pomagają w transporcie poszkodowa-
nych.

Lokalny samorząd niemal natychmiast zareagował na wieść o tra-
gicznych wydarzeniach na Ukrainie, związanych z inwazją wojsk 
rosyjskich. Zaczęły się zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy i żyw-
ności, a lokalni druhowie zdecydowali, by do szpitala w Śniatyniu 
przekazać będące na ich wyposażeniu dwa pojazdy.

Z taką prośbą do wójta Piotr Juszczyka zwrócił się Włodzimierz 
Krokosz, dyrektor tamtejszej placówki, która od czasu wybu-
chu wojny miała spore problemy w  logistyce poszkodowanych 
w działaniach wojennych osób.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice
- Podczas tego trudnego czasu wspieramy Ukrainę. OSP Kłom-
nice i  OSP Pacierzów przekazały samochody, by służyły, niosąc 
pomoc tam, gdzie teraz jest ona najbardziej potrzebna. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki i wspomogli naszych 
wschodnich sąsiadów – podkreśla Piotr Juszczyk, wójt gminy 
Kłomnice.

Samochody oraz pomoc humanitarna dotarła na miejsce z  po-
czątkiem marca. A  było jej tak dużo, że zapełniono darami trzy 
busy. Lokalni wolontariusze, którzy ruszyli z  konwojem, a  był 
wśród nich między innymi wicewójt Adam Śliwakowski, poza sa-
mym dojazdem spędzili na granicy ponad dwa dni.

- Od naszych ukraińskich przyjaciół otrzymaliśmy serdeczne po-
dziękowania. Te oczywiście przekazuję wszystkim naszym miesz-
kańcom, strażakom i organizacjom zaangażowanym w każdą for-
mę wsparcia naszych wschodnich sąsiadów – podkreśla Juszczyk.
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PRZETARG NA KONIECPOLSKI ODCINEK DROGI 786. 
PRZEBUDOWA OBEJMIE SIEDEM KILOMETRÓW SZLAKU

Koniecpolskie Centrum Społeczno-Kulturalne gościło samo-
rządowców z subregionu północnego, którzy podczas spotkania 
z marszałkiem Jakubem Chełstowskim oraz przedstawicielami 
wojewódzkich instytucji omawiali perspektywy rozwoju i  fi-
nansowania inwestycji drogowych oraz problem bezpieczeń-
stwa na drogach w  regionie częstochowskim. Sam Koniecpol 
uzyskał zapewnienie modernizacji przebiegającego przez mia-
sto newralgicznego odcinka drogi wojewódzkiej 786. 

Podczas spotkania poruszono kwestię aktualnie prowadzonych 
inwestycji na szlakach wojewódzkich i  zamierzeń na najbliższą 
przyszłość. W te ramy ujęto planowaną do uruchomienia jeszcze 
w  tym roku przebudowę nieco ponad połowy koniecpolskiego 
odcinka drogi wojewódzkiej 786. Całość liczy bowiem nieco po-
nad trzynaście kilometrów. 

Szlak ma zostać wyremontowany od przejazdu kolejowego w Ko-
niecpolu w stronę granicy województwa. Łącznie założono prze-
budowę siedmiu kilometrów.

- W planie rzeczowo-finansowym inwestycji i remontów zabez-
pieczono kwotę 70 mln zł. Przetarg zostanie ogłoszony w drugiej 
połowie roku – mówił marszałek Jakub Chełstowski. 

Te zapewnienia to zwieńczenie wieloletnich starań lokalnych sa-
morządowców o  ucywilizowanie tego newralgicznego odcinka. 
Jak do tej pory bowiem, w ostatnich latach miasto mogło liczyć 

Przez dwa lata Koniecpol miał jedne z  najniższych stawek za 
wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionie. 
Od kwietnia jednak mieszkańcy będą musieli uiszczać niemal 
30 proc. wyższe kwoty. To pokłosie szalejącej drożyzny - wzro-
stu cen mediów i kosztów pracowniczych.

Dotychczasowa stawka obowiązywała od marca 2020 roku. Zgod-
nie z podjętą uchwałą w przypadku selektywnej zbiórki płacono 
19 zł miesięcznie od głowy, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje 
do pięciu osób. Powyżej tego progu trzeba było na konto urzędu 
gminy przelać o 2 zł mniej od domownika. Przewidziano również 
ulgi. Dla tych, którzy zadeklarowali zagospodarowanie strumienia 
odpadów zielonych i we własnym zakresie je kompostują, wpro-
wadzono bonifikatę w  wysokości 3 zł. Dla przykładu, jeżeli go-
spodarstwo domowe było sześcioosobowe i kompostowało bio-
odpady, to za osobę trzeba było uiścić tylko 14 zł od mieszkańca 
nieruchomości.

Od kwietnia tego roku za usługi wywozu i zagospodarowania od-
padów trzeba będzie zapłacić na konto urzędu miejskiego sporo 
więcej. Tak zadecydowali radni na sesji 10 marca. Za przyjęciem 
proponowanych wysokości opowiedziało się czternastu, tylko 
jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Podstawowe stawki podniesiono o 6 zł od mieszkańca. Utrzyma-
no jednakże 3 zł bonifikatę za kompostownik. Dla tych, którzy nie 
segregują, opłata będzie dwa razy wyższa, czyli 50 zł miesięcznie 
od osoby w odniesieniu do nieruchomości zamieszkiwanych do 
pięciu osób i 46 zł, kiedy domowników jest sześciu lub więcej.

Podwyżka była szczegółowo omawiana na komisjach rady. Jak 
stwierdziła przewodnicząca rady Aneta Chrzuszcz – dyskusja była 
burzliwa. Krótkie uzasadnienie zaproponowanych stawek przed-
stawił na sesji Tomasz Góra, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego.

- Najkrócej rzecz ujmując, wszystko dookoła drożeje, co wpły-
wa na wzrost kosztów gospodarki odpadami - koszty utylizacji, 
koszty paliwa, pensje i  energia elektryczna mają na to najwięk-
szy wpływ. Przedstawiona kalkulacja dotyczy tak naprawdę końca 
roku 2021. Obecnie wszystko się jeszcze bardziej, diametralnie 
zmienia – argumentował.

Przyjęte finalnie przez radnych stawki na chwilę obecną mieszczą 
się w dolnym pułapie obowiązujących w innych gminach powiatu 
częstochowskiego.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak/UMWS
tylko na niewielkie inwestycje poprawiające funkcjonalność woje-
wódzkich dróg, jak chociażby poprawę odwodnienia ulicy Mickie-
wicza, części drogi 794.

Nie ma co ukrywać, inwestycje na drogach zarządzanych przez 
województwo są niezwykle kosztowne, a samo ich przygotowanie 
bardzo czasochłonne. Dla przykładu, wykonanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie decyzji na odcinek od św. Anny do granicy 
województwa śląskiego zajęło aż trzy lata i pochłonęło 1,2 mln zł. 

- Wszystkie inwestycje drogowe w  regionie wykonywane są na 
bieżąco i oddawane do użytku zgodnie z planem, choć nie zawsze 
przychodzi to łatwo. Od dwóch lat borykamy się przecież z pan-
demią COVID-19, z kolei trwająca przy naszej wschodniej granicy 
wojna powodują, że choćby ceny materiałów znacznie wzrasta-
ją. Są to czynniki, które mogą rzutować na przebieg inwestycji, 
niemniej jak dotąd udało nam się pokonywać wszelkie trudności. 
Dla przypomnienia, na remonty modernizacje i budowy kolejnych 
odcinków, począwszy od 2018 do 2024 roku, województwo bę-
dzie wydatkowało w sumie aż 2,5 mld zł – podkreślił marszałek 
Chełstowski. 

W czasie spotkania podniesiono także kwestię założeń programu 
„Bezpieczniej na drogach”. Niezwykle istotną rolę w tym aspek-
cie przydzielono Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, co 
ma przełożyć się na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych, 
oświetlenia na przejściach oraz zabezpieczenie ciągów komuni-
kacyjnych.

OPŁATA ZA ODPADY W 
GÓRĘ. RADNI UCHWALILI 
NOWE STAWKI
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PEŁNA MOBILIZACJA. MIESZKAŃCY LICZNIE ANGAŻUJĄ 
SIĘ W NIESIENIE POMOCY DLA UKRAIŃCÓW

Lokalna społeczność organizuje zbiórki najpotrzebniejszych ar-
tykułów oraz ich transport. Wielu mieszkańców przyjęło także 
pod swój dach kobiety z dziećmi, którzy uciekli przed wojenną 
pożogą. To już ponad setka osób.

W Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach cały czas trwa zbiór-
ka najpotrzebniejszych rzeczy, które ułatwią pobyt Ukraińców 
na terenie tego samorządu. Wciąż potrzebne są garnki, patelnie, 
mopy, żelazka i deski do prasowania, ale i butle gazowe, suszarki 
na ubrania oraz do włosów, kołdry, poduszki, pościel oraz meble. 
Punkt czynny jest całą dobę. 

- Dzięki pomocy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Konopiskach 
oraz pracowników GOPS-u dotychczas zebrane już rzeczy zosta-
ły posortowane i spisane. Na bieżąco wydawane są również dary 
dla mieszkańców Ukrainy, którzy już są zakwaterowani na terenie 
naszej gminy - informuje pracująca w jej strukturach Ewa Stefa-
nowska-Lasoń.

Jak podkreśla, do akcji włączyli się również pracownicy urzędu 
gminy, którzy zakupili i  dostarczyli kołdry, poduszki, pościele, 

Monika Wójcik

Do połowy przyszłego roku potrwa przebudowa ulicy Szmarag-
dowej w  Konopiskach, natomiast lada moment sfinalizowana 
zostanie budowa obiektu mieszkalnego przy ulicy Przemysło-
wej w tej samej miejscowości. Jak podkreślają tutejsi urzędnicy, 
w międzyczasie gmina prowadzi także szereg pomniejszych, ale 
równie istotnych inwestycji.

Od pierwszych dni marca realizowana jest przebudowa ulicy Szma-
ragdowej w Konopiskach. Zakres robót wartego 3,05 mln zł zadania 
obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z budo-
wą blisko kilometrowego chodnika, a także utworzenie kanału tech-
nologicznego oraz ulicznego odwodnienia. Zakończenie zadania 
planowane jest na koniec czerwca przyszłego roku.

Z kolei w drugiej połowie kwietnia wykonawca zakończy wszelkie 
prace związane z budową wielorodzinnego obiektu mieszkalnego 
przy ulicy Przemysłowej, w którym znajdzie się szesnaście lokali 
socjalnych. Obecnie realizowane są prace związane z zagospoda-
rowaniem terenu oraz montażem oświetlenia parkowego w bez-
pośrednim sąsiedztwie tej inwestycji.

W ostatnim czasie miejscowi urzędnicy podpisali również umo-
wę dotyczącą wykonania łącznika ulic Małej i Sadowej w Kono-
piskach wraz z nakładką. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje 
wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości pięciu metrów 
w  dwóch warstwach na podbudowie z  kruszywa i  powierzchni 
około 420 m². Powstanie tam też pobocze z kruszywa o szeroko-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
ści pół metra.

Na początku lipca planowane jest zakończenie pierwszego etapu 
przebudowy drogi w Jamkach. W  jego wyniku powstanie ponad 
kilometrowy odcinek chodnika. Wartość projektu, który od sierp-
nia ubiegłego roku realizuje wykonawca, sięga 734 tys. zł.

Będąc przy temacie Jamek, warto też wspomnieć o  odbudowie 
nawierzchni drogi biegnącej przy zbiorniku „Pająk” w kierunku tej 
miejscowości. Zakres zamówienia obejmuje sfrezowanie z  pro-
filowaniem istniejącej nawierzchni, skropienie warstwą emulsji 
asfaltowej, wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu oraz 
nakładki asfaltowej warstwy ścieralnej.

- Na bieżąco prowadzone są również prace porządkowe oraz 
sukcesywne niwelowanie wyrw w drogach gminnych powstałych 
w sezonie zimowym - uzupełnia informację o zakresie gminnych 
zadań infrastrukturalnych Ewa Stefanowska-Lasoń, miejscowa 
urzędniczka. - Prace przeprowadzono już na szeregu ulic w Alek-
sandrii, Konopiskach, Rększowicach, Jamkach - dodaje.

Jak podkreśla, planowane są jeszcze do realizacji ulica Bukowa 
w  Konopiskach czy choćby łącznik pomiędzy ulicami Gościnną 
a Mostową w Aleksandrii.

- Na końcowym etapie przygotowania jest także koncepcja i pro-
gram funkcjonalno-użytkowy budowy nowego przedszkola w Ko-
nopiskach - informuje Stefanowska-Lasoń.

WIECZÓR AUTORSKI BAR-
BARY HERBA. MIESZKAN-
KA DAŁA SOLIDNĄ LEKCJĘ 
LOKALNEJ HISTORII

W miejscowej hali sportowej odbył się wieczór autorski Barbary 
Herba, który połączono z promocją albumu „Gmina Konopiska 
i jej mieszkańcy na historycznej fotografii”.
  
Barbara Herba, która od urodzenia mieszka w  Konopiskach, od 
wielu lat drobiazgowo gromadzi wszelkie informacje związane 
z  historią swojej miejscowości. Jej zaangażowanie zaowocowało 
wydaniem szeregu prac - „Dzieje Konopisk i okolic”, „Konopiska 
i  okolice. Panorama dziejów”, „Gmina Konopiska. Historyczny 
szlak edukacyjny”.

Najnowsze wydawnictwo noszące tytuł „Gmina Konopiska i  jej 
mieszkańcy na historycznej fotografii” stanowi podsumowanie 
wieloletniej pracy autorki. Herba zebrała w niej bogatą kolekcję 
archiwaliów. Do powstania albumu znacznie przyczyniła się rów-
nież akcja, jaką pod tym samym tytułem zorganizowali pracowni-
cy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach.

- Jej celem było pozyskanie, jak największej ilości starych zdjęć 
oraz dokumentów od mieszkańców gminy - wyjaśnia Ewa Ste-
fanowska-Lasoń, specjalistka odpowiadająca za promocję gminy.

To właśnie te fotografie organizatorzy wieczoru autorskiego wy-
świetlili uczestnikom spotkania. 
W międzyczasie Barbara Herba wyczerpująco zrelacjonowała ge-
nezę powstania albumu, a także podzieliła się szczegółami swojej 
pasji. Nie zabrakło też czasu na pytania od publiczności. Z kolei 
Elżbieta Smyła i  Edward Urbański, mieszkańcy, którzy zasilili 
wspomnianą akcję największą ilością zdjęć otrzymali specjalne 
podziękowania.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

prześcieradła, koce, ręczniki, a także przybory szkolne, gry i za-
bawki oraz sprzęt AGD czy środki czystości.

Tutejsi urzędnicy we współpracy z sołtys i paniami z koła gospo-
dyń wiejskich przygotowali też miejsca noclegowe w  świetlicy 
w Korzonku. Dzięki pomocy dwóch lokalnych firm obiekt udało 
się wyposażyć w łóżka piętrowe i polowe.

- Świetną akcję przeprowadzili ochotnicy z  OSP Rększowice 
wraz z  sołtysem i  mieszkańcami. Urządzili w  remizie przytulne 
pomieszczenie, wyposażyli je we wszystkie meble i  potrzebne 
sprzęty. Kolejne miejsca noclegowe przygotowują OSP Aleksan-
dria oraz OSP Konopiska. Razem to będzie czterdzieści jeden 
miejsc - dodaje Stefanowska-Lasoń.

W  niesienie pomocy sąsiadom ze wschodu włączyły się rów-
nież placówki oświatowe. Tam także mieszkańcy mogą do-
starczać te rzeczy, które wydają się być najpotrzebniejsze dla 
uchodźców. Ich lista jest na bieżąco aktualizowana na stronie 
internetowej urzędu gminy. Jak mówią pracownicy wójta Jerze-
go Żurka, podarowane rzeczy powinny być nowe albo w bardzo 
dobrym stanie.
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MIEDŹNO I KONIECPOL BĘDĄ BUDOWAĆ CZYNSZÓWKI. GMINY PRZYSTĄPIŁY DO 
PROGRAMU SPOŁECZNYCH INICJATYW MIESZKANIOWYCH

Z  końcem lutego w  Lublińcu przedstawiciele trzynastu gmin 
z województw śląskiego i opolskiego, przy współpracy z Krajo-
wym Zasobem Nieruchomości, podpisali akt notarialny powo-
łujący do życia spółkę, która ma się zająć budową mieszkań na 
wynajem w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszka-
niowych. Do SIM Śląsk Północ przystąpiły dwa samorządy z re-
gionu. To Miedźno i Koniecpol, które liczą, że dzięki temu na 
ich terenie wybudowanych zostanie około dziewięćdziesięciu 
nowych mieszkań.

Co do zasady SIM-y mają działać na podobnych zasadach co 
wcześniejsze Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zadaniem 
spółki jest budowanie mieszkań na wynajem o  umiarkowanym 
czynszu dla osób i  rodzin nieposiadających własnego miesz-
kania w  danej miejscowości, których dochody nie pozwalają na 
przyznanie lokalu komunalnego, a jednocześnie są zbyt niskie na 
zaciągnięcie kredytu hipotecznego, jednakże mających tzw. zdol-
ność czynszową, czyli pozwalającą na regularne opłacanie usta-
lonej kwoty najmu.

Dla przyszłych użytkowników takich lokali ma to być bardzo ko-
rzystne rozwiązanie, gdyż stawki czynszu określa górny pułap do 
5 proc. wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego. Bez wąt-
pienia będzie taniej niż na rynku komercyjnym. Umowa z  SIM 
może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości 
do 30 proc. kosztów budowy lokalu mieszkalnego, która to z ko-
lei może być rozliczona w obniżonych stawkach czynszu bądź da 
możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do 
własności i perspektywie stania się pełnoprawnym właścicielem 
nieruchomości.

Podpisana 28 lutego umowa powołała więc do życia dwudzie-
sty trzeci taki podmiot w  kraju. Oprócz samorządów z  regionu 
przystąpiły do niego takie gminy, jak Kochanowice, Kolonowskie, 
Krupski Młyn, Lubliniec, Pawonków, Pyskowice, Toszek, Tworóg, 
Woźniki, Zawadzkie oraz Zbrosławice. Pełnomocnikiem ds. or-
ganizacji SIM Śląsk Północ została Agnieszka Związek, dyrektor 
inwestycyjny w Urzędzie Gminy Miedźno.

W ogólnych planach spółki jest wybudowanie przeszło pół tysiąca 
mieszkań. Na terenie Koniecpola ma być ich około siedemdzie-
sięciu, a  gmina Miedźno zaplanowała budowę dwóch obiektów 
w Ostrowach nad Okszą z około dwudziestoma lokalami.

- Na terenie naszej gminy zaplanowaliśmy wzniesienie dwupię-
trowego budynku z około dwudziestoma lokalami mieszkalnymi 

Piotr Biernacki, fot. Krajowy Zasób Nieruchomości

w  bezpośrednim sąsiedztwie Domu Nauczyciela w  Ostrowach 
nad Okszą, przy ulicy Chabrowej i  Wąskiej. Przy wyborze loka-
lizacji kierowaliśmy się potencjałem miejscowości w postaci do-
stępności do infrastruktury społecznej jak szkoła, przedszkole 
czy dostępem do komunikacji publicznej. Nie bez znaczenia jest 
również rosnąca chęć do osiedlania się w  Ostrowach nad Ok-
szą – komentuje Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno. - To dla 
nas olbrzymia szansa na rozwój budownictwa mieszkaniowego 
i zaoferowanie mieszkańcom przystępnych cenowo lokali. Samo 
podpisanie umowy pozwala uruchomić całą procedurę, by w jak 
najszybszym czasie inwestycja mogła wystartować – podkreśla.

W podobnym tonie wybrzmiewają słowa burmistrza Koniecpola.

- Obecnie planujemy, że powstanie u nas około siedemdziesięciu 
mieszkań o średniej powierzchni 52 m². Podpisanie umowy nota-
rialnej umożliwia nam rozpoczęcie procedury związanej z przy-

gotowaniem projektu technicznego, uzyskania pozwolenia na 
budowę i  rozpoczęcia jak najszybciej budowy mieszkań – mówi 
Ryszard Suliga, cytowany przez lokalny serwis koniecpol.info.

O tym, jakie korzyści płyną do samorządów, które decydują się na 
takie rozwiązania, podnosił podczas podpisania umów Arkadiusz 
Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Stwierdził, że 
szczególnie dla małych gmin udział w SIM-ach praktycznie bez-
kosztowy.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa ofiaruje każdej 
z gmin 3 mln zł na objęcie udziałów w spółce. Oprócz tych 3 mln 
zł mamy do dyspozycji, w ramach funduszu dopłat z Banku Go-
spodarstwa Krajowego i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa, do 35 i  10 proc. wartości inwestycji, czyli razem z  tymi 
3 mln zł - do 50 proc. wartości inwestycji. Mamy też specjalny 
kredyt dla SIM z Banku Gospodarstwa Krajowego – oświadczył.
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URZĄD STAWIA NA CYBERBEZPIECZEŃSTWO W GMINIE. 
NA TEN CEL POZYSKAŁ WŁAŚNIE SPORO ŚRODKÓW

Ponad 325 tys. zł pozyskali miejscowi urzędnicy na realizację 
zadań związanych z cyfrowym rozwojem instytucji samorządo-
wych oraz zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa. 

Do tutejszego samorządu środki trafią w ramach funduszy euro-
pejskich, a dokładnie mówiąc bezpośrednio z projektu „Cyfrowa 
gmina”, który to skierowany był do wszystkich jednostek samo-
rządowych w kraju. 

- Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji sa-
morządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - precyzu-
je wójt Tomasz Gęsiarz.

Pozyskane dofinansowanie można było otrzymać na zadania 
związane między innymi z  cyfryzacją urzędów i  jednostek im 
podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licen-
cji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy czy zdalnej edukacji.

Jak podkreślają mstowscy urzędnicy, najważniejsze potrzeby 
urzędu w  tym zakresie ogniskują się wokół problematyki zwią-
zanej z  zapewnieniem bezpieczeństwa danych przetwarzanych 
w  systemach poprzez właściwe środki techniczne oraz zapew-
nienie dostępu do systemów osobom upoważnionym w zakresie 
wykonywanych przez nie obowiązków.

Monika Wójcik, fot. Pixabay
- Kluczowe jest również zabezpieczenie danych przed próbami 
ataku i dostępu do nich przez cyberprzestępców, a także zapew-
nienie ciągłości funkcjonowania jednostki oraz możliwość odtwo-
rzenia danych i wykonywania bieżących czynności bezpośrednio 
po potencjalnym ataku hakerskim - dodają pracownicy urzędu 
gminy.

Przedstawiciele mstowskiej administracji nie ukrywają, jak waż-
nym aspektem w obszarze cyberbezpieczeństwa jest też moni-
toring i możliwość reakcji na incydenty związane z naruszeniem 
protokołów bezpieczeństwa.

Za sięgające 325 tys. zł środki grantowe gmina zamierza zakupić 
serwer i komplementarny sprzęt IT wraz z niezbędnym specjali-
stycznym oprogramowaniem. Samorządowcy chcą również zain-
westować w edukację cyfrową i szkolenia z zakresu cyberbezpie-
czeństwa, a także te w zakresie wdrażania, konserwacji i serwisu 
sprzętu informatycznego czy usług dostępu do chmury oblicze-
niowej oraz migracji do niej danych.

- Realizacja wymienionych przedsięwzięć znacznie podniesie po-
ziom cyberbezpieczeństwa urzędu gminy i pozwoli błyskawicznie 
reagować na incydenty. Dzięki wzmocnieniu zaplecza cyfrowej 
infrastruktury przyczyni się też do efektywniejszego działania 
urzędu - przekonuje wójt Gęsiarz.

NAJCENNIEJSZY ZABYTEK
W GMINIE OTRZYMAŁ
MINISTERIALNE WSPARCIE
NA PRACE REMONTOWE

334 tys. zł trafi wkrótce do Zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich z  przeznaczeniem na prace remontowo-konser-
watorskie. Pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę stanu 
elewacji mstowskiego kościoła.

Dotację dla zakonu przyznało Ministerstwo Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego w ramach naboru do pierwszej edycji progra-
mu, który ma na celu ochronę rodzimych zabytków. W przypadku 
tutejszej parafii będzie to już jednak ósmy etap prac związanych 
z poprawą stanu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i warownego zespołu klasztornego.

– Dbałość o polskie zabytki, nasze drogocenne dziedzictwo naro-
dowe, jest patriotycznym obowiązkiem. Obiekty, które otrzymały 
dofinansowanie to perły kultury sakralnej regionu częstochow-
skiego. Cieszę się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego wsparło ich renowacje, chroniąc tym samym przed nisz-
czeniem. Wiem, że potrzeby są znacznie większe, dlatego ze swej 
strony nadal będę starał się otaczać opieką zabytki wymagające 
pomocy – mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, 
poseł Szymon Giżyński.

Historia tego sakralnego kompleksu sięga XII wieku, z kolei obec-
ny późnobarokowy wygląd świątyni pochodzi głównie z  XVIII 
wieku.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
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TEREN REKREACYJNY W ZAWADZIE 
JEST TERAZ MONITOROWANY PRZEZ 
SZEŚĆ KAMER

Na terenach rekreacyjnych przy placu zabaw i zbiorniku wod-
nym w Zawadzie zamontowany został system monitoringu wi-
zyjnego. Zadanie, które zrealizowano w ramach funduszu sołec-
kiego, ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Na cały system składa się sześć kamer, rejestrator, dysk o pojem-
ności jednego terabajta, monitor i poszczególne, mniejsze kom-
ponenty wyposażenia. Cztery kamery zlokalizowano na budynku 
remizy, a dodatkowe dwie na placu zabaw. 

- Jest to kolejny element spójnych działań mających na celu po-
prawę estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenach re-
kreacyjnych przy tamtejszym zbiorniku wodnym - wyjaśnia wójt 
Tomasz Gęsiarz. 

W minionych latach kierowany przez Gęsiarza urząd zlecił mię-
dzy innymi wykonanie nowej nakładki bitumicznej w  ciągu ulic 
Stawowej i Sadowej, doposażył plac zabaw w urządzenia siłowni 
zewnętrznej, a także doprowadził do oczyszczenia zbiornika z za-
legającego na dnie osadu.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY W KILKU MIEJSCACH GMINY
W pięciu miejscach na terenie gminy Mstów pojawiły się ele-
ganckie pojemniki przystosowane do zbierania baterii oraz 
drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak informuje urząd gminy, pomysł instalacji eko-pojemników wy-
szedł od samych mieszkańców. Podczas zebrań sołeckich wiele 
osób zwracało uwagę na potrzebę ustawienia tego typu zasobni-
ków. Zarówno po to, by umożliwić ludziom segregację tego typu 
odpadów, jak i przy okazji w celu promowania pożądanych postaw 
proekologicznych. 

Gmina właśnie je zakupiła. Jedna z lokalnych firm ustawiła je na 
rynku w Mstowie, w bezpośrednim sąsiedztwie tamtejszej pod-
stawówki oraz przy urzędzie gminy. Pojemniki pojawiły się też 
przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie oraz 
obok przedszkola w Wancerzowie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

W minioną niedzielę odbył się Mstowski Kiermasz Wielkanoc-
ny. Przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy przedsięwzięcie, cieszyło się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.

Jak na przedświąteczny klimat przystało podczas wydarzenia nie 
mogło zabraknąć stoisk kulinarnych czy przepysznych miodów. 
Zwyczajowe spotkanie w  centrum gminy obfitowało również 
w szereg prezentacji wyrobów ludowych, miejscowego rękodzie-
ła, a także palm wielkanocnych. 

Z  kolei najmłodsi uczestnicy mieli możliwość, aby spotkać się 
z  Zajączkiem oraz skosztować specjalnie przygotowanego dla 
nich popcornu i waty cukrowej.

Monika Wójcik

MSTOWSKI PRZEDSMAK WIELKANOCY
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25 marca w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej odbyły się lokalne eliminacje do trzydziestej trze-
ciej edycji Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość 
na słowa”.

- Spotkania miały charakter konkursowy, a  ich niezmiennym 
z edycji na edycję celem było oczywiście zainteresowanie dzieci 
i młodzieży sztuką żywego słowa oraz pielęgnowanie kultury ję-
zyka oraz zamiłowania do literatury - informuje Iwona Skorupa, 
dyrektor pocześniańskiego GCKIiR-u. 

Z jej relacji wynika, iż jury wspomnianego przeglądu podkreśliło 
wysoki poziom recytacji i ciekawy dobór repertuaru. Po wysłu-
chaniu ponad dwudziestki uczestników konkursu wyłonionych 
na drodze eliminacji gminnych, jurorzy zadecydowali kto będzie 

Gmina zaangażowała się w pomoc na rzecz Ukraińców. Każdy 
kto chciałby wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów może to 
uczynić na szereg różnych sposobów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 9 a 12 Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej przyjmuje koce, kołdry, 
poduszki, śpiwory i  pościel. Mile widziane są także szampony, 
mydła, żele do kąpieli czy płyny do prania.

Jedzenie o  długim terminie przydatności, artykuły chemiczne 
oraz te związane z higieną osobistą.  przynosić można z kolei do 
siedziby Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Po-
czesnej przy ulicy Modrzewiowej. 

- Nasi pracownicy są do dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy GCKIiR, czyli od 8 do 16. Wszystkie dary zo-
staną przekazane do siedziby Towarzystwa Patriotycznego Kresy 
w Częstochowie, które zajmie się ich dalszą dystrybucją. Apeluje-
my o jak najszerszą pomoc - informuje Iwona Skorupa, dyrektor 
tej instytucji.

Miejscowy samorząd podjął się również pomocy przy znalezieniu 
kwaterunku na swoim terenie dla ukraińskich uchodźców. 

- Każdy, kto dysponuje lokalem, w  którym mogliby zamieszkać 
uciekający przed wojną ludzie lub poszukuje takiego lokum wy-
starczy, że zadzwoni na numer 604 614 878 - dodaje z kolei wójt 
Krzysztof Ujma.

JUŻ OD DEKADY WSPÓLNIE
DZIAŁAJĄ DLA WRZOSOWEJ

KWIATY, ŻYCZENIA I KONCERT

Stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowej” świętowało niedawno 
dziesięciolecie swojego istnienia. Okrągły jubileusz stał się do-
skonałą okazją do wspomnień, podziękowań oraz gratulacji dla 
członków tej organizacji. 

Stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowej” nieprzerwanie od dzie-
sięciu lat angażuje się w  pracę na rzecz lokalnej społeczności, 
a także znacznie przyczynia się do promocji gminy i stanowi waż-
ny jej element.  

- Przez wszystkie te lata stowarzyszenie inicjowało i  wspiera-
ło działania mające na celu wszechstronny rozwój społeczny, 
kulturalny i  gospodarczy miejscowości oraz prowadziło działal-
ność mającą na celu wypromowanie sołectwa - podkreślał wójt 
Krzysztof Ujma podczas spotkania z osobami, które organizacja 
skupia w swoich szeregach.

Włodarz Poczesnej wspólnie z  Iwoną Chołą, przewodniczącą 
rady gminy, przekazali na ręce prezes Iwony Polak list gratula-
cyjny. Przedstawiciele miejscowych władz życzyli w nim dalszych 
sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń, oraz 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W  sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury Informacji 
i  Rekreacji wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Po-
czesna w  specjalnym koncercie życzeń. Występ stanowił hołd 
dla walczących na Ukrainie oraz był okazjonalnym ukłonem dla 
wszystkich pań.

W  wydarzeniu udział wzięli przebywający na terenie gminy 
uchodźcy z Ukrainy oraz miejscowi samorządowcy, sołtysi, panie 
z kół gospodyń wiejskich, mieszkańcy oraz goście.

- Ostatnie tygodnie pokazały, jak silna w  naszym regionie jest 
chęć niesienia pomocy - podkreślała Iwona Skorupa, dyrektor 
GCKIiR.

Pierwszy utwór, który wybrzmiał podczas koncertu nosi tytuł 
„Melodia”. Jego autorem jest Miroslav Skoryk, zmarły przed dwo-
ma laty ukraiński kompozytor, muzykolog i  były dyrektor arty-
styczny Opery Kijowskiej.

Jak relacjonuje Iwona Skorupa, dalsza część wieczoru dedykowa-
na była już paniom z  terenu gminy, które sam koncert przyjęły 
owacją na stojąco. Zebrani wysłuchali przebojów Golec uOrkie-
stry, Kombi i piosenek Anny Jantar. Nie zabrakło też muzyki fil-
mowej.

- Chciałbym, aby nasze panie zawsze czuły się doceniane i po-
trzebne. Aby każdy dzień był dla nich Dniem Kobiet - mówił wójt 
Krzysztof Ujma.

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Ilona Magoń/Urząd Gminy Poczesna

RUSZYŁA FALA POMOCY DLA UCHODŹCÓW, 
KTÓRZY UCIERPIELI W WYNIKU WOJNY 

SZTUKA ŻYWEGO SŁOWA. TYM RAZEM W ELIMINACJACH 
GMINNYCH WZIĘŁO UDZIAŁ PONAD DWUDZIESTU UCZNIÓW

17W POCZESNEJ
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Na początku marca takie pomieszczenia przygotowały już oso-
by skupione wokół świetlicy środowiskowej w Bargłach. Tamtej-
sza sołtys wspólnie z paniami z koła gospodyń wiejskich zadbała 
o zorganizowanie dwóch samodzielnych pomieszczeń.

- Pokoje wyposażone są między innymi w pojemne szafki, łazien-
kę oraz kuchnię z pełnym sprzętem i wyposażeniem. Z kolei urząd 
gminy dostarczył nowe łóżka, materace i pościel - relacjonuje soł-
tys Grażyna Nowak.

Na przyjęcie uchodźców z Ukrainy pomieszczenia w miejscowej 
świetlicy przygotowali także mieszkańcy Nowej Wsi.

reprezentował gminę w eliminacjach powiatowych.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej bezkonkurencyjna oka-
zała się Lilia Mielczarek z Huty Starej B. Tuż za nią uplasował się 
Jan Adamczyk z tej samej miejscowości, a trzecie miejsce przypa-
dło Gabrieli Wawrzyńczak ze szkoły w Nieradzie.

Natomiast w kategorii klas IV-VI główny prym wiodła Maja Matyla 
i Gabryela Markowska. Obie ze szkoły podstawowej w Poczesnej. 
Trzecia była Wiktoria Walentek, uczennica ze Słowika. 

- W kategorii klas VII-VIII jury uhonorowało dwie osoby. To Bar-
bara Górecka z  Poczesnej i  Zuzanna Sitek z  placówki w  Hucie 
Starej B - podkreśla Iwona Skorupa. Jurorzy wyróżnieniem doce-
nili również Piotra Dworaka i Tomasza Molendę, uczniów szkoły 
w Poczesnej - dodaje.



W PRZYROWIE18

Z okazji 80. rocznicy zrzutu Cichociemnych na położoną półtora 
kilometra na zachód od Przyrowa placówkę „Trawa”, w gminie 
odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej to przeszkoleni 
w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech żołnierze Polskich Sił Zbroj-
nych, którzy ochotniczo zgłosili się do służby specjalnej w konspira-
cyjnej Armii Krajowej na terenie Polski okupowanej przez Niemców 
oraz Sowietów. W latach 1941–1944 byli przerzucani przez lotnictwo 
RAF w tym polską 1586 eskadrę specjalnego przeznaczenia. Nie byli 
zwartą formacją, ani oddziałem wojskowym. Nie mieli własnego 
sztandaru, barw, patrona czy też własnej tradycji. 

Byli wyszkoleni do działań indywidualnych w zakresie sabotażu, 
dywersji, wywiadu, łączności, a  także jako oficerowie przygoto-
wani do pełnienia obowiązków sztabowych i dowódczych. Szkolili 
się w  około trzydziestu specjalnościach w  blisko pięćdziesięciu 
tajnych brytyjskich Specjalnych Szkołach Treningowych, a  tak-
że w polskich bazach między innymi na terenie Włoch. To pre-
kursorzy polskich sił specjalnych. Dzisiaj ich tradycje kontynuuje 
Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy 
Armii Krajowej.

To właśnie z inicjatywy byłych żołnierzy GROM-u, przy wsparciu 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

MIESZKAŃCY ROBIĄ CO MOGĄ, BY OCALIĆ 
OD ZAPOMNIENIA WOJENNYCH BOHATERÓW

ks. Pawła Lesiakowskiego z miejscowej parafii, druhów z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Przyrowie i lokalnego samorządu, pod ko-
niec marca doszło do odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątko-
wej. Monument dedykowany jest drużynie Cichociemnych, którzy 
w nocy z 27 na 28 marca 1942 roku uczestniczyli w operacji zrzutu 
nad Przyrowem. 

Zrzut przyjęła placówka odbiorcza „Trawa”, a samo przedsięwzię-
cie odbyło się z wieloma trudnościami i przeszkodami. Nalot na 
placówkę został wykonany skośnie do kierunku wiatru, ponadto 
wskutek uszkodzenia szybkościomierza samolot miał zbyt dużą 
prędkość, a przerwy między skaczącymi spadochroniarzami były 
zbyt długie. W  rezultacie zrzut rozciągnął się na przestrzeni 
trzech kilometrów. Dwa zasobniki spadły na łące, a  skoczkowie 
oraz dwie paczki na gęsto zadrzewiony las. By wydostać spado-
chrony, konieczne było ścięcie ponad dwudziestu drzew, a samo 
usuwanie śladów zrzutu i poszukiwanie zagubionej podczas sko-
ku poczty zajęło dwa dni.

W operacji zrzutu nad Przyrowem uczestniczyli żołnierze w oso-
bach por. Zbigniewa Bąkiewicza (ps. „Zabawka”), ppor. Lecha Łady 
(ps. „Żagiew”), ppor. Rafała Niedzielskiego (ps. „Mocny”), por. Jana 
Rostka (ps. „Dan”), por. Tadeusza Śmigielskiego (ps. „Ślad”) oraz 
kuriera do Delegatury Rządu RP na Kraj ppor. Leszka Janickiego 
(ps. „Maciej”).

KĄCIK CZYTELNICZY I NOWY 
PROJEKT W PRZYROWSKICH 
INSTYTUCJI KULTURY

W Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przyrowie ostatnio 
sporo się dzieje. Instytucja pochwaliła się nową przestrzenią 
czytelniczą dla najmłodszych, jak również przystąpiła do pro-
jektu „Cyfrowi eksperci”.

Utworzenie kącika dla czytelniczego narybku planowane było od 
kilku lat. W końcu w ubiegłym roku udało się wyasygnować nie-
zbędne środki, stworzyć koncepcję aranżacji przestrzeni i zamó-
wić niezbędne wyposażenie. 

- Opóźnienia w dostawie spowodowały, że dopiero teraz możemy 
się cieszyć w pełni umeblowanym miejscem dla młodych czytel-
ników. Zapraszamy więc wszystkich naszych małych czytelników, 
aby przyszli i sami sprawdzili, jak można miło spędzić czas w na-
szej bibliotece – zachęcają miejscowi urzędnicy, którzy wszyst-
kim nowym molom książkowym gwarantują ponadto specjalne 
wyprawki czytelnicze. 

Poza wspomnianymi wyżej, inwestycje obejmą również i kapitał 
ludzki. GCKiB przystąpiło do finansowanego z  funduszy unij-
nych programu wdrażania innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań 
prowadzonego przez Wyższą Szkołę Humanitas. Uczestnictwo 
w projekcie ma przede wszystkim na celu podniesienie umiejęt-
ności samorządowych pracowników instytucji kultury w zakresie 
prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z programowania oraz 
dziennikarstwa online.

-  Pracownicy wezmą udział w szesnastu godzinach szkoleń dy-
daktycznych oraz trzydziestu godzinach szkoleń praktycznych 
z  zakresu programowania – informuje Anna Nowak, z  GCKiB 
w Przyrowie. - Jak tylko zakończymy się szkolić, podzielimy się 
z mieszkańcami naszą wiedzą – zaznacza. 

Oprócz nowych kompetencji pracowników podniesie się także 
poziom wyposażenia placówki. Pojawi się nowy sprzęt – tablety, 
roboty typu Edison wraz z dodatkowymi klockami, roboty Phon-
ton oraz gry do programowania Scottie Go oraz wiele dodatko-
wych materiałów edukacyjnych.

Piotr Biernacki

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 24 marca 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie został wywie-
szony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronach internetowych Urzędu wykaz nierucho-
mości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu położonych w Gminie 
Przyrów. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Przyrów oznaczoną w ewi-

dencji gruntów jako działka 905/1 k.m.2.
Wójt Gminy Przyrów

mgr inż. Robert Nowak
/-/
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NIEMAL TRZYSTU MIESZKAŃCÓW JURY 
POZNAŁO TAJNIKI TWORZENIA EKO DZIEŁ

Dwustu siedemdziesięciu uczestników z obszaru dziewięciu gmin 
partnerskich Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury wzięło 
w ostatnich tygodniach udział w warsztatach tworzenia „Ogrodu 
w szkle” i „Eko desing – obrazy z mchu”.

Inicjatywa Lokalnej Grupy Działania była realizacją jednego z projek-
tów unijnych dla mieszkańców obszaru PPJ. Ich celem była przede 
wszystkim edukacja ekologiczna. Zarówno frekwencja, jak i zainte-
resowanie takim rodzajem aktywności przeszło najśmielsze oczeki-

Piotr Biernacki, fot. Stowarzyszenie PPJ
wania organizatora.

– Uczestnicy stworzyli niepowtarzalne kompozycje „mini ogro-
dów” w szkle i obrazów z mchu. To nie tylko piękne dekoracje, ale 
także edukacyjna zabawa poprzez obserwację dla dorosłych i naj-
młodszych. Wszystkim dziękujemy za udział, a florystyce Agnieszce 
Dowolskiej – za fantastyczne przeprowadzenie warsztatów i prze-
kazanie wiedzy w zakresie lokalnego bogactwa przyrodniczego i ko-
nieczności systematycznego dbania o środowisko i mikro ekosyste-
my – podkreślają władze organizacji.

KOLEJNE MILIONY
ZŁOTYCH NA
LIKWIDACJĘ
NISKIEJ EMISJI
Z  początkiem marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej zakończył proces podpisywania umów 
z  podmiotami, które pozyskały środki na termomodernizację 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 76,5 mln zł trafiło do 
trzydziestu dziewięciu gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych z województwa śląskiego.

- To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni 
czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić 
inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego 
roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na 
ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami wciąż jest 
bardzo duże. Szczególnie gdy do grupy beneficjentów, którzy 
mogą ubiegać o dofinansowanie, dołączyły gminy - mówił w po-
łowie lutego Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach 
podczas uroczystości podpisania umowy z miastem Katowice.

Środki pochodzą z  programu wspierającego między innymi go-
spodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie 
i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo ener-
getyczne.

- W ramach szóstej edycji konkursu Fundusz ocenił pozytywnie 
trzydzieści dziewięć wnioskodawców. Wśród nich jest trzydzie-
ści gmin, cztery spółdzielnie mieszkaniowe, cztery wspólnoty 
mieszkaniowe i jedna spółka mieszkaniowa. Całkowite koszty po-
zytywnie ocenionych projektów to ponad 124 mln zł, łączne zaś 
dofinansowanie wyniesie 76,5 mln zł – podkreśla instytucja.

W ostatnim rozdaniu największe dofinansowanie udało się pozy-
skać gminie Rybnik. To około 13,6 mln zł. Z  kolei samorządem, 
który zawnioskował o  najmniejszą pulę, była leżąca w  powiecie 
lublinieckim gmina Boronów. Ta otrzyma 156 tys. zł.

Do tej pory w  ramach całego działania związanego z  komplek-
sową likwidacją niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, 
wdrażanego przez WFOŚiGW w  Katowicach, podpisano łącznie 
prawie sto siedemdziesiąt umów z  niemal setką beneficjentów. 
Opiewają one na kwotę ponad 598 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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GMINA MIEDŹNO W PROJEKCIE „ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT”
Miedźniański samorząd został partnerem kompleksowego pro-
gramu ochrony powietrza w  województwie śląskim. Wszystko 
w ramach unijnego projektu LIFE.

Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z progra-
mu LIFE w wysokości 45 mln zł, kolejne 26 mln zł przekaże Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartości 
te uzupełnione zostaną środkami własnymi samorządów oraz pie-
niędzmi pochodzącymi z budżetu województwa.

- Możemy stawiać ten wniosek jako wzór i przykład, jak w sposób 
przejrzysty i merytoryczny prezentować cele związane z ochroną 
środowiska. Śląskie jest liderem w programie „Czyste Powietrze”. Co 
szósty wniosek pochodzi ze Śląska, a dwadzieścia pięć z trzydziestu 
najaktywniejszych gmin w programie pochodzi właśnie z  tego re-
gionu. Wierzę, że ten program pokaże, że warto sięgać po te środki 
i realizować zadania z korzyścią dla mieszkańców, by mieli szansę 
oddychać czystym powietrzem. Czas mądrze inwestować w środo-
wisko, by kolejne pokolenia mogły żyć w  przyjaznym środowisku. 
Mam nadzieję, że dzięki tym środkom uda nam się te cele osiągnąć 
– podkreślał Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW 
podczas uroczystości podpisania umowy dofinansowania projektu 
ze środków Funduszu w gmachu Sejmu Śląskiego.

Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i  efektywna ochrona 
powietrza dla województwa śląskiego. Opracowanie i  wdrożenie 
szeregu działań naprawczych ma w konsekwencji ograniczyć nie-
korzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i  życie 
mieszkańców regionu.

W znaczącej mierze będzie się to odbywało poprzez przyspieszenie 
tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) 
opalanych paliwami stałymi w  sektorze komunalno-bytowym, co 
stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie wojewódz-
twa. Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy 
w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz dzia-
łań zapobiegawczych.

Pozostałe kierunki interwencji obejmują między innymi stworzenie 
systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy), ograniczenie emi-
sji transportowej, koncepcje zwiększenia obszarów zieleni, modele 

Monika Wójcik, fot. Patryk Pyrlik/UMWS

zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w  budynkach uży-
teczności publicznej, utworzenie regionalnego systemu eko-infor-
macji mieszkańca czy skoordynowanie wykorzystania środków kra-
jowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza.

„Śląskie. Przywracamy błękit” to obecnie największy pod względem 
liczby partnerów projekt w  Europie dotyczący jakości powietrza. 
Uczestniczy w nim osiemdziesiąt dziewięć jednostek. Będzie reali-
zowany przez najbliższe sześć lat, do końca 2027 roku.

ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ
I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA OSP
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach z początkiem kwietnia uruchamia program wsparcia 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków ochotniczych 
straży pożarnych. Pozyskane pieniądze będzie można wykorzystać 
także na instalacje OZE.

Program instytucji jest jedną z form działań z zakresu ochrony po-
wietrza w województwie śląskim. Do rozdysponowania w formie 
dotacji przewidziano 1 mln zł, natomiast budżet pożyczkowy jest 
nieograniczony. Beneficjentami środków mogą być jednostki samo-
rządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże po-
żarne.

Dofinansowanie może obejmować nawet 100 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zadania, z tym że dotacja nie może przekraczać 50 proc. 
tego progu, a maksymalnie 50 tys. zł. Pozostałe koszty można pokryć 
nisko oprocentowaną pożyczką.

Nabór wniosków będzie odbywał się w trzech rundach lub do wy-
czerpania puli przewidzianych środków. Pierwszy termin od 1 do 30 
kwietnia, kolejny przez cały maj, a trzeci przewidziano na czerwiec.

- W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie, kolejna runda 
naboru się nie odbędzie. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzy-
mania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji 
środków przewidzianych w programie – zaznacza WFOŚiGW w Ka-
towicach w komunikacie.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących 
formularzach dostępnych do pobrania na stronie Funduszu, do-
stępnych w zakładce „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza 
wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. Szczegó-
łowych wyjaśnień udzieli również Zespół Ochrony Atmosfery. Pra-
cownicy dostępni są pod numerami telefonów: 32 60 32 222, 32 60 
32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259, 32 60 
32 244.

- Cieszę się, że sygnał do zmian wychodzi ze Śląska. Strategia Zielo-
ne Śląskie 2030 wskazuje kierunki, które dadzą rozwój. Ten projekt 
pokazuje zmianę, której oczekujemy w regionie. Dziękuję samorzą-
dom, które zdecydowały się uczestniczyć w tym projekcie. Współ-
praca zawsze przynosi najlepsze efekty i mam nadzieję, że przełoży 
się na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia. 
Śląsk się zmienia i zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – 
mówił z kolei marszałek Jakub Chełstowski.

WIĘCEJ CZASU NA 
ZŁOŻENIE WNIOSKU
Organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie śląskim 
otrzymały nieco więcej czasu na przygotowanie i złożenie doku-
mentacji niezbędnej do ubiegania się o wsparcie w konkursie „Zie-
lona Pracownia’2022”.

Termin składania wniosków w ósmej edycji wydłużono do 15 kwiet-
nia. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2022” jest dofinansowanie 
w  formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na 
potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geo-
graficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach od 
czwartej do ósmej szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

Beneficjenci, których propozycje zostaną zaakceptowane, otrzymają 
dotację do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, zastrzeże-
niem jednak, że maksymalna jej kwota nie może przekroczyć 40 tys. 
zł. Wyniki naboru mają być znane do 20 maja.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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NIE PAL TRAWY! STRAŻACY PROSZĄ O ROZWAGĘ
I APELUJĄ O ZACHOWANIE ZDROWEGO ROZSĄDKU

WIĘKSZE WSPARCIE DLA 
GMIN PROWADZĄCYCH 
PUNKTY KONSULTACYJNE

SZKOŁY Z REGIONU NAGRODZONE ZA KONCEPCJĘ ZIELONYCH PRACOWNI

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba 
pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest 
to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 

Obszary, które obfitują w  zeszłoroczną, wysuszoną roślinność są 
doskonałym materiałem palnym. W połączeniu z brakiem odpowie-
dzialności skutkuje prawdziwą plagą pożarów. 

- Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej 
trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i buj-
niejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści eko-
nomiczne. To bzdura - komentują druhowie.

Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na 
znaczne zalesienie gminy, tereny upraw rolniczych i  leśnych dość 
często ze sobą sąsiadują, a  czasami wręcz przenikają się. Ogień 
z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, nisz-
cząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odra-
dzają się przez wiele dziesiątek lat.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zwiększy kwotę dofinansowania, które otrzymują samorządy na 
prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych programu 
„Czyste Powietrze”.

- Zachęcamy wszystkie gminy do udziału w programie „Czyste Po-
wietrze”. NFOŚiGW będzie kontynuować wsparcie dla gmin. Do-
datkowo planowane jest zwiększenie rocznej kwoty na prowadze-
nie punktu konsultacyjno-informacyjnego do 35 tys. zł – informuje 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach.

Jak podkreślają pracownicy tej instytucji, uruchomiona zostanie tak-
że możliwość zawierania nowych porozumień i tym samym przystą-
pienia do programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, które do-
tychczas się na to nie zdecydowały. A jest tych samorządów jeszcze 
spora liczba, około 17 proc. wszystkich jednostek.

- Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83 proc. 
gmin w Polsce. Jest to wielki sukces i siła tego programu. Zaanga-
żowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrze-
bie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła 
oraz pomoc mieszkańcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie 
daje wymierne korzyści. Beneficjenci, którzy mają efektywne źródło 
ciepła i ocieplony dom zużywają mniej energii i jednocześnie mają 
zdrowsze, czystsze powietrze. Do programu zapraszamy wszystkie 
gminy, którym „leży na sercu” poprawa jakości powietrza i zdrowie 
mieszkańców - apeluje Fundusz.

Monika Wójcik, fot. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Monika Wójcik, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

- Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna war-
stwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. 
Są to pożary długotrwałe i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, 
w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka 
lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat. Osobnym pro-
blemem jest też to, że do atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt 
- tłumaczą strażacy. 

W całej sprawie należy również pamiętać o tym, że wypalanie traw 
jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone. Grozi za nie wy-
soka kara grzywny lub aresztu. Poza tym, że sprawca naraża się na 
odpowiedzialność karną, mogą go spotkać także inne problemy, jak 
na przykład utrata dopłat unijnych.

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Czę-
stochowie, w pierwszym kwartale tego roku strażacy w samym tylko 
województwie śląskim odnotowali już ponad trzysta pożarów traw 
i nieużytków rolnych o łącznej powierzchni prawie 40 ha. Najwięcej 
w powiecie częstochowskim i samej Częstochowie.

Pośród pięćdziesięciu pięciu laureatów konkursu „Zielona Pra-
cownia_Projekt 2022” znalazło się pięć szkół z powiatów często-
chowskiego i kłobuckiego. Placówki otrzymają po 10 tys. zł.

Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z tere-
nu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie 
mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania 
w poprzednich edycjach. Przedmiotem konkursu było utworzenie 
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, bio-
logicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy che-
miczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła prze-
kroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić 
więcej niż 10 tys. zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach rozdysponował łącznie niemal 550 tys. zł. O wsparcie 
koncepcji utworzenia ekologicznej klasy ubiegało się sto czterdzie-
ści dziewięć podmiotów. Doceniono pięćdziesiąt pięć najlepszych, 
najbardziej ciekawych i najwartościowszych projektów.

Z obszaru powiatu częstochowskiego wyróżniono wnioski zgłoszo-
ne przez podstawówki w Witkowicach, Lubojnie oraz w Nieradzie. 
W Kłobuckim z kolei placówkę w Iwanowicach Dużych, Zwierzyńcu 
Pierwszym oraz tę we Wręczycy Wielkiej.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów



RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 


