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Podobna w  dramatyczne skutki libacja odbyła się 2 kwietnia 
w Czarnej Wsi, miejscowości również położonej w gminie Wrę-
czyca Wielka. Krótko przed północą dyżurny kłobuckiej komendy 
odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że nie żyje jeden z uczest-
ników zakrapianego denaturatem spotkania. Patrol, który udał się 
na miejsce, odnalazł jeszcze jedno ciało.

Niestety do 55-latka i  62-latka z  Czarnej Wsi wkrótce dołączył 
ich 37-letni znajomy z Blachowni. Mężczyzna zmarł w tamtejszym 
szpitalu, do którego trafił niedługo po tym, jak po powrocie do 
domu zaczął się gorzej czuć.

– Przeprowadzono już sekcję zwłok trzech mężczyzn. Pobrano 
próbki do badań toksykologicznych. Na ich podstawie ustalono 
przyczynę śmierci, którą było zatrucie alkoholem metylowym – 
informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej w  Częstochowie, która bada sprawę tych za-
truć.

Monika Wójcik, fot. Fotolia

Nie żyje pięciu mieszkańców gminy Wręczyca Wielka i  jedna 
osoba pochodząca z Blachowni. Ofiary pod koniec marca i zaraz 
na początku kwietnia raczyły się denaturatem. Wyniki sekcji 
zwłok trójki z mężczyzn wykazały, iż przyczyną ich śmierci było 
zatrucie alkoholem metylowym. To, jak znalazł się on w feral-
nym napitku ustala teraz prokuratura.

Do pierwszego z  zatruć doszło podczas rodzinnej imprezy 30 
marca. Rankiem funkcjonariusze z  komisariatu we Wręczycy 
Wielkiej otrzymali od domowników informację o śmierci 24-let-
niego mieszkańca Pierzchna. Kilka godzin później z objawami za-
trucia do szpitala trafili także jego 49-letni ojciec i 24-letni brat. 
Nazajutrz kolejny z rodzeństwa.

Ojciec zmarł tydzień później, starszy syn dwa tygodnie po nim. 
Z kolei najmłodszemu, który jak wynika z ustalonego przez mun-
durowych przebiegu zdarzenia pił najmniej, udało się przeżyć. 
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WRĘCZYCA WIELKA

UCIECZKA PRZED DROGÓWKĄ. MIAŁ ZAKAZ PROWADZENIA 
POJAZDÓW, A WCZEŚNIEJ ZAŻYŁ AMFETAMINĘ

KRZEPICE

PROWADZIŁ AUTO MAJĄC
PONAD TRZY I PÓŁ PROMILA

1 kwietnia policjanci z komisariatu w Krzepicach zatrzymali do 
kontroli toyotę, której styl jazdy wskazywał na to, że kierow-
ca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Jak się okazało 
w trakcie badania stanu trzeźwości, w organizmie 40-letniego 
kierowcy było ponad trzy i pół promila alkoholu.

- Niestety, w  tym przypadku ani stan psychofizyczny, ani silne 
opady śniegu i śliska droga, nie stanowiły dla niego problemu aby 
wsiąść za kierownicę i ruszyć w drogę. Można stwierdzić, że in-
terwencja mundurowych pozwoliła uniknąć drogowej tragedii - 
przekonują funkcjonariusze.

Sprawą nietrzeźwego kierowcy zajmują się krzepiccy kryminalni. 
Za jazdę pod wpływem grozi mu wysoka grzywna, orzeczenie za-
kazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kara pozbawie-
nia wolności. O  dalszym losie nieodpowiedzialnego mężczyzny 
zdecyduje prokurator i sąd.

Monika Wójcik

Na terenie gminy Wręczyca Wielka w ręce kłobuckiej drogówki 
wpadł 26-letni kierowca citroena, który najpierw nie zatrzymał 
się do policyjnej kontroli, a następnie zaczął uciekać. Okazało 
się, że posiadał przy sobie substancje psychoaktywne i prowa-
dził samochód, znajdując się pod ich działaniem. Mężczyzna 
ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Grozi mu do pięciu lat 
więzienia.

W  położonej w  gminie Wręczyca Wielka miejscowości Nowiny 
kłobucka drogówka rutynowo kontrolowała prędkość na drodze 
oraz sprawdzała stan trzeźwości kierowców. Gdy policjanci pró-
bowali zatrzymać nadjeżdżający samochód do kontroli, kierowca 
gwałtownie zahamował, po czym zawrócił i odjechał.

- Policjanci ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów dźwięko-
wych i  świetlnych. Ścigany pojazd kontynuował ucieczkę drogą 
asfaltową, a  następnie polną, po czym zrezygnował i  zatrzymał 
się za przejazdem kolejowym w miejscowości Kuleje - relacjonuje 
biuro prasowe kłobuckiej komendy.

Monika Wójcik

Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że 26-let-
ni mieszkaniec powiatu kłobuckiego kierował pojazdem wbrew 
orzeczonemu przez sąd zakazowi prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych. 

- Zachowanie mężczyzny wskazywało, że mógł on znajdować się 
pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem stwierdziło, że męż-
czyzna był trzeźwy. Natomiast kontrola policyjnym narkoteste-
rem dała wynik pozytywny dla amfetaminy. Następnie policjanci 
przeprowadzili przeszukania osoby, a także jego pojazdu i miejsca 
jego zamieszkania. I  w  tym wypadku policyjny nos nie zawiódł. 
Mężczyzna posiadał substancje psychotropowe w postaci amfe-
taminy - dodają policjanci.

Mężczyźnie przedstawiono pięć zarzutów. Za niezatrzymanie się 
do kontroli drogowej, posiadanie substancji psychotropowej, pro-
wadzenie pojazdu mechanicznego pod działaniem amfetaminy 
oraz wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi grozi mu do pięciu 
lat pozbawienia wolności. PORAJ

POBIŁ SWOJĄ 90-LETNIĄ MATKĘ

Pijany mężczyzna wszedł do mieszkania swojej rodzicielki i za-
żądał pieniędzy na alkohol. Kiedy odmówiła zaczął ją bić, szar-
pać za włosy, a na koniec kopać. 54-latek decyzją sądu trafił na 
dwa miesiące do aresztu. Grozi mu pięć lat za kratami.

22 kwietnia policjanci z komisariatu w Koziegłowach zostali pilnie 
skierowani do jednego z mieszkań w Poraju, gdzie 90-letnia ko-
bieta miała zostać pobita przez swojego syna. Na miejscu funkcjo-
nariusze zastali roztrzęsioną staruszkę. 

Z  relacji kobiety wynikało, że jej nietrzeźwy syn przyszedł do 
mieszkania i zażądał pieniędzy na alkohol. Gdy spotkał się z od-
mową, wszczął awanturę. Zaczął ją brutalnie bić, szarpać za wło-
sy, a kiedy upadła, skopał. 

Sprawa wyszła na jaw, gdy zaniepokojony brakiem kontaktu 
z ciotką krewny przyjechał sprawdzić, czy starszej pani nie sta-
ło się nic złego. Gdy 90-latka opowiedziała mu co się wydarzyło, 
o całym zdarzeniu natychmiast powiadomił policję i pogotowie. 

- Mundurowi zatrzymali dobrze znanego policji 54-latka, który 
miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Domowy opraw-
ca trafił do policyjnego aresztu, a seniorkę przetransportowano 
karetką pogotowia do szpitala - relacjonuje biuro prasowe Ko-
mendy Powiatowej Policji w Myszkowie. 

To nie pierwszy przypadek kiedy 54-letni zwyrodnialec znęcał 
się nad własną matką. Rok temu mężczyzna zakończył odbywanie 
kary pozbawienia wolności za to samo przestępstwo. 

- Prokurator, analizując materiał dowodowy, nie miał wątpliwości 
co do zasadności i wystąpił z wnioskiem o zastosowanie najsu-
rowszego środka zapobiegawczego wobec sprawcy - dodają po-
licjanci. 

Nazajutrz sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu wy-
rodnego syna pobitej kobiety. Aresztowanemu 54-latkowi z Pora-
ja grozi teraz kara nawet pięciu lat więzienia.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
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CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU SKAZANY ZA 
UCIECZKĘ PRZED POLICJĄ
I JAZDĘ PO PIJAKU,
ALE TO RACZEJ
NIE KONIEC SPRAWY

Maciej B., etatowy członek zarządu powiatu kłobuckiego, a nie-
gdyś tamtejszy wicestarosta, został skazany wyrokiem nakazo-
wym za ucieczkę przed policyjnym patrolem i prowadzenie auta 
pod wpływem alkoholu. Samorządowca objął czteroletni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ma również zapłacić 6 
tys. zł grzywny i 5 tys. zł na specjalny fundusz pomagający ofia-
rom wypadków.

Zdarzenie miało miejsce na początku października w w Kłobuc-
ku, w godzinach nocnych. Wówczas to policjanci podjęli pościg za 
kierowcą osobowego peugeota, który nie zatrzymał się do kon-
troli drogowej.

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

W trakcie pierwszego badania stanu trzeźwości Macieja B. okaza-
ło się, że miał on w organizmie około promila alkoholu. Od samo-
rządowca pobrano krew do dalszych badań i wykonano oględziny 
jego samochodu. 

Decyzją prokuratury sprawa została odebrana kłobuckiej komen-
dzie. Czynności przejęła Komenda Miejska Policji w Częstocho-
wie. Policjanci przesłuchali Macieja B. i przedstawili mu zarzuty 
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczki przed 
policyjnym patrolem. Późniejsze wyniki badania retrospektywne-
go potwierdziły poziom alkoholu we krwi. 

11 kwietnia częstochowski sąd uznał B. za winnego i  skazał go 
wyrokiem nakazowym. Przez cztery lata nie może prowadzić 
pojazdów mechanicznych, ma również zapłacić 6 tys. zł grzyw-
ny i wpłacić 5 tys. zł na konto funduszu zajmującego się pomocą 
ofiarom wypadków.

Wyroku nakazowy wydawany jest zaocznie, a stronom przysługu-
je złożenie sprzeciwu. Jeśli tak się stanie, to ruszy tradycyjny pro-
ces, a kłobucki samorządowiec zasiądzie na ławie oskarżonych.

Monika Wójcik

Z BIAŁO-CZERWONĄ PO POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM. 
NIESZABLONOWY POMYSŁ NA KRZEWIENIE PATRIOTYZMU

Starosta Kłobucki 
Członek Zarządu Głównego

Związku OSP RP

Henryk Kiepura
Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Pilśniak

Jedno z lokalnych stowarzyszeń zrealizowało w szesnastu gmi-
nach powiatu częstochowskiego szeroko zakrojony patriotycz-
ny projekt, nawiązujący do najważniejszych majowych świąt. 
Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w  warsztatach, pik-
nikach, charytatywnym biegu oraz koncercie Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”.

Projekt „Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim” to au-
torski pomysł Stowarzyszenia Sparta i  poseł Lidii Burzyńskiej. 
Wywodząca się z miejscowości Brzeziny w gminie Poczesna orga-
nizacja pozyskała na ten cel środki z kancelarii premiera. Z kolei 
patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Jadwiga Wiśniewska, 
poseł do Parlamentu Europejskiego.

- Celem projektu było pokazanie różnych możliwości wspólnego 
obchodzenia majowych świąt, ale także budzenie uczuć patrio-
tycznych, dumy z własnego kraju, regionu, polskiej kultury, histo-
rii i tradycji - mówi poseł Lidia Burzyńska, która również czynnie 
współorganizowała ten czterodniowy cykl.

Jak podkreśla parlamentarzystka, maj jest szczególnym miesiącem 
w historii Polski. W pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy 
ważne święta. Chodzi o pierwszomajowe Święto Pracy, celebrowa-
ny nazajutrz Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie Świę-
to Narodowe Trzeciego Maja. Z tej okazji kraj przodków odwiedzili 
mieszkający na Litwie Polacy.

- W radosnym świętowaniu towarzyszyli nam przez te dni miesz-
kańcy zlokalizowanej w rejonie wileńskim gminy Kowalczuki - do-
daje posłanka Burzyńska.

Co dokładnie obejmował program obchodów? Całość rozpoczęła 
się 30 kwietnia w  Blachowni, gdzie uczestnicy zorganizowane-
go w Centrum Aktywności Obywatelskiej spotkania wzięli udział 
w  warsztatach tworzenia kotylionów. Wczesnym popołudniem 
natomiast w  Hucie Starej A  odbył się piknik wojskowy, a  bliżej 
wieczoru w Mykanowie wspólnie śpiewano piosenki i pieśni pa-
triotyczne z udziałem tamtejszej orkiestry dętej.

1 maja w Mstowie przy ulicy Wolności doszło do poświęcenia ta-
blicy ofiar II wojny światowej, a w Skrzydlowie miał miejsce bieg 
charytatywny na rzecz Częstochowskiego Hospicjum dla Dzieci, 
zwieńczony rodzinnym piknikiem. W  kilku innych gminach po-
wiatu tj. Konopiskach, Dąbrowie Zielonej, Starczy, Kruszynie, Rę-
dzinach, Olsztynie i Lelowie z mieszkańcami spotkali się też tego 
dnia Kresowianie.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaczął się od warsztatów rę-
kodzieła patriotycznego w Koniecpolu. Po południu mieszkańcy 
Janowa mieli możliwość wzięcia udziału w pikniku historycznym, 
a wieczorem w hali widowiskowo-sportowej w Kamienicy Polskiej 
odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Czterodniowy patriotyczny maraton zakończył się 3 maja wspól-
nym spotkaniem uczestników projektu przy pomniku ks. Jerzego 
Popiełuszki zlokalizowanym tuż przy podjasnogórskim parku. To 
stamtąd zebrani ruszyli, by wspólnie pojawić się przed szczytem 
Jasnej Góry, gdzie następnie, w tym swoistym konfesjonale pol-
skiego narodu, wziąć udział w uroczystym nabożeństwie za oj-
czyznę.

Monika Wójcik, fot. Marcin Kolasa
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Z okazji Dnia Strażaka życzymy Druhnom i Druhom,
by służba dla współmieszkańców była dla Was źródłem satysfakcji i zadowolenia.

By zawsze towarzyszyły Wam przychylność  i uznanie lokalnych społeczności.     
Życzymy Wam  zdrowia, sukcesów i wiele radości!
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POSADZILI OSIEMDZIESIĄT KLONÓW. TO 
W RAMACH AKCJI ZAZIELENIANIA GMINY

SUKCESY LOKALNYCH BIEGACZY

LIDIA PIESTRZYŃSKA ZAKOŃCZYŁA 
SAMORZĄDOWĄ KARIERĘ
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ŻURAWSKA W REMONCIE. NA INWESTYCJĘ 
POZYSKANO PONAD 3,3 MILIONA ZŁOTYCH
Z początkiem kwietnia wójt Edward Moskalik, przy kontrasy-
gnacie gminnej skarbnik, podpisał kolejną umowę na moderni-
zację ważnego szlaku komunikacyjnego. Chodzi o przebudowę 
ulicy Żurawskiej wraz łącznikiem i budowę ścieżki rowerowej 
w Janowie. Inwestycję za ponad 3,7 mln zł wykona Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

Zakres prac, które będą wykonane, jest spory. Na samej ulicy 
Żurawskiej, na odcinku od rynku do skrzyżowania z ulicą Cmen-
tarną zostanie położona nowa nakładka asfaltowa. Kolejno od 
skrzyżowania na ulicy Żurawskiej do ostatniej zabudowanej po-
sesji zostanie wybudowany nowy wodociąg wraz z  przyłączami 
do posesji, wykonane zostanie odwodnienie ulicy, dobudowany 
zostanie brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej, przełożony ko-
lidujący z inwestycją kabel średniego napięcia sieci elektrycznej, 
wykonana będzie nowa nakładka asfaltowa, ścieżka rowerowa, 
a po przeciwnej stronie ulicy powstanie chodnik.

- Ponadto w ramach tego zadania zostanie przebudowana ulica 
Kwiatowa i łącznik do bloku SKR, które zyskają nową nakładkę as-
faltową. Dodatkowo zostaną naprawione wszystkie ubytki w jezd-

W Janowie i Złotym Potoku z początkiem kwietnia pojawiła się 
nowa flora. To osiemdziesiąt sadzonek klonu zwyczajnego, któ-
re miejscowe służby gospodarcze posadziły przy lokalnych szla-
kach turystycznych. W  akcji sadzenia aktywnie uczestniczył 
także wójt Edward Moskalik.

- Przy ulicy Narcyzowej w Janowie zostały posadzone czterdzie-
ści dwa klony, a przy ulicy Przyrowskiej kolejne dziesięć. W Zło-
tym Potoku natomiast, wzdłuż nowej ścieżki pieszo-rowerowej, 
zostało posadzonych piętnaście drzew. Pozostałe znalazły swo-
je miejsce przy obiektach gastronomicznych w  Złotym Potoku, 
w okolicy stawu Amerykan - relacjonuje gospodarz gminy.

Jak zaznacza, nie powinno być problemów z przyjęciem się drzew, 
a na wszystkim zyska z biegiem lat lokalny krajobraz oraz pszczo-
ły, gdyż jest to jedno z najbardziej miododajnych drzew.

- Klon zwyczajny jest najpospolitszym z krajowych gatunków. Jest 
powszechnie sadzony jako drzewo ozdobne w parkach i ogrodach 
ze względu na jego pokrój. Średnio dożywa około stu pięćdziesię-
ciu lat - komentuje wójt Edward Moskalik.

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Podopieczni Kabex LKS Podkowa Janów mogą zaliczyć miniony 
miesiąc do niezwykle udanych w swej sportowej karierze. 

9 kwietnia w Siemianowicach odbył się I Bieg Hazoka. Na pięcio-
kilometrowej trasie w konkurencji Open Nordic Walking najlepszy 
okazał się Grzegorz Sztanderski, a drugie miejsce wywalczył Ma-
riusz Reczulski. Wśród kobiet, na tym samym dystansie, bezkon-
kurencyjna była Agnieszka Sosnowska.

Z kolei 24 kwietnia w Brzeszczach rozegrał się 10 Bieg o Złote Ga-
cie. Po rywalizacji, która rozgrywana była na dystansie dziesięciu 
kilometrów, w  kategorii Nordic Walking zwycięzcą został Karol 
Stiller. Na piątym miejscu w  kategorii Open i  pierwszym miej-
scu w swojej kategorii wiekowej znalazł się natomiast Grzegorz 
Sztanderski.

29 kwietnia w janowskim urzędzie gminy odbyła się wyjątkowa uro-
czystość. Z końcem miesiąca swoją samorządową karierę zakończyła 
bowiem Lidia Piestrzyńska, dotychczasowy zastępca wójta gminy.

- Wójt Edward Moskalik w imieniu swoim i pracowników urzędu po-
dziękował pani Lidii za owocną i pełną zaangażowania współpracę 
oraz sumienne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Złożył 
także życzenia niesłabnącego zapału, wytrwałości i  powodzenia 
w realizacji dalszych planów - podkreślają janowscy urzędnicy.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

ni na ulicy Cmentarnej, a także położona nowa nakładka asfaltowa 
na drodze na całej długości frontowej części muru cmentarnego. 
Nową nakładkę asfaltową zyska także niewielka część ulic Szkol-
nej i Kościuszki, przylegających do ulicy Żurawskiej - informuje 
wójt Edward Moskalik.

Zgodnie z zawartym kontraktem prace mają się zamknąć w kwo-
cie 3,72 mln zł. Znakomitą większość udało się pozyskać w ubie-
głym roku z Programu Inwestycji Strategicznych. Na konto gmi-
ny wpłynie z tego tytułu ponad 3,32 mln zł. Z lokalnego budżetu 
dołożona zostanie więc niewielka kwota, a i sami mieszkańcy Ja-
nowa dołożyli się do inwestycji. Przekazali na nią przysługujące 
sołectwu środki z funduszu sołeckiego.

- Dziękuję mieszkańcom Janowa za rozsądne rozdysponowanie 
funduszu sołeckiego - podkreśla włodarz. - Przygotowując się do 
przebudowy, w ubiegłym roku, dzięki bardzo dobrej współpracy 
gminy z  firmą Tauron na ulicy Żurawskiej i  Cmentarnej zostały 
wymienione stare słupy sieci niskiego napięcia. Za pomoc w reali-
zacji tego przedsięwzięcia dziękuję mieszkańcowi naszego samo-
rządu panu Jakubowi Wnękowi z firmy Tauron - podkreśla wójt 
Moskalik.

STARTUJE JANOWSKI DOM SENIORA. MA SŁUŻYĆ 
INTEGRACJI OSÓB STARSZYCH

Trzydziestka emerytowanych mieszkańców gminy, dwadzieścia 
dwie kobiety i ośmiu mężczyzn, będzie mogło wkrótce skorzy-
stać z oferty, jaką gmina przygotowała w ramach projektu Ja-
nowskiego Domu Seniora.

Zakwalifikowane do projektu osoby będą mogły korzystać 
z  szeregu usług, które mają przyczynić się do zwiększenia 
świadomości i wzrostu aktywności społecznej osób starszych, 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i  ubóstwu oraz 
poprawie jakości życia.

- Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług 
społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem 
społecznym w wieku senioralnym. Klub służyć ma przede wszyst-
kim wzajemnej integracji seniorów, wspierać ich aktywność spo-
łeczną i sportową, kształtować nawyki do czynnego i kreatywne-
go spędzania czasu wolnego. Projekt rozwijał będzie umiejętności 

Piotr Biernacki
nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz pomoże uczest-
nikom dostosować się do realiów współczesnego świata - pod-
kreślają janowscy urzędnicy.

Nad wypełnieniem czasu seniorów czuwać będą wykwalifiko-
wani animatorzy. Poprowadzą oni zarówno warsztaty grupowe, 
jak i udzielą indywidualnych porad i wsparcia. Instytucja zadba 
również o zajęcia rekreacyjno-kulturalne, które mają się odby-
wać co najmniej raz w miesiącu. Wszystkim zostanie zapewnio-
ne także wyżywienie, nie zabraknie poczęstunków i  ciepłych 
posiłków.

Zgodnie z założeniami klub ma działać przez trzy dni w tygodniu - 
w poniedziałki, środy i piątki - a dostępny będzie pomiędzy godz. 
10 a godz. 15. Działanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób 
starszych ma być realizowane do końca marca przyszłego roku. 
Jego wdrożenie stało się możliwe dzięki pozyskaniu przez samo-
rząd niemal 380 tys. zł z funduszy unijnych.



5W KŁOBUCKU

GAZ Z SIECI CORAZ BLIŻEJ.GAZ Z SIECI CORAZ BLIŻEJ.
POPŁYNIE W PRZYSZŁYM ROKUPOPŁYNIE W PRZYSZŁYM ROKU

UMOWY PODPISANE. DWIE GMINNE DROGI PRZEBUDUJE SPÓŁKA 
Z BORONOWA
13 kwietnia w urzędzie miejskim doszło do podpisania umów na 
remonty dwóch ulic - w Kłobucku i Kamyku.

Oba kontrakty zrealizuje spółka Hucz z  Boronowa. W  przypad-
ku pierwszej z umów chodzi o przebudowę i rozbudowę odcinka 
ulicy Witosa w Kłobucku. Duga związana jest natomiast z moder-
nizacją ulicy Mostowej w  Kamyku wraz ze zlokalizowanym tam 
obiektem mostowym.

Wartość robót, w przypadku kłobuckiej arterii sięgnie niecałe 3,5 
mln zł. Jeśli chodzi zaś o koszty inwestycji w Kamyku, to mają się 
one zamknąć w kwocie 4,3 mln zł. Na te zadania gmina otrzymała 
ponad 7 mln zł z budżetu państwa w ramach pierwszej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych.

Całość prac związanych z ulicą Witosa ma się zakończyć w pierw-
szej połowie października, natomiast modernizacja ulicy Mosto-
wej dwa miesiące później. 

- Wraz z  podpisaniem umów przekazaliśmy wykonawcy place 
budowy - informują miejscy urzędnicy. - Realizacja tych zadań 
ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, a także 
komfortu jazdy zarówno mieszkańców gminy, jak i  wszystkich 
użytkowników ruchu - dodają.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi intensywne prace przy 
budowie sieci gazowej na terenie miasta. Jeżeli wszystko pój-
dzie zgodnie z  planem, roboty mają się zakończyć z  końcem 
października przyszłego roku.

Państwowa firma zadanie gazyfikacji Kłobucka podzieliła na 
cztery części. Najpierw, pod koniec ubiegłego roku, rozpoczęto 
montaż nitki prowadzącej od granicy z gminą Opatów, od części 
południowo-zachodniej miasta, w  sumie na odcinku około 12,5 
kilometra.

- Według informacji Polskiej Spółki Gazownictwa, realizującej tę 
inwestycję, podane już wcześniej terminy mają zostać dotrzyma-
ne, co oznacza, że gaz dotrze na konkretne ulice według harmo-
nogramu - informują kłobuccy urzędnicy.

Siecią na terenie miasta ma być objęte ponad sześćdziesiąt ulic, 
co przełoży się łącznie na ponad 31 kilometrów instalacji, którą 
w przyszłym roku ma popłynąć błękitne paliwo.

Rozpoczęta kilka miesięcy temu realizacja pierwszej części pro-
jektu obejmuje ich trzynaście - Akacjową, Kasztanową, Kołłątaja, 
Korczaka, Zakrzewską, Hallera, Sienkiewicza, Słowackiego, Jasną, 
Dworcową, Kościuszki, Drukarską i Górniczą.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Druga zabezpieczy ulice Gagarina, Ogrodową, Mickiewicza, Po-
lną, Ściegiennego, ks. Skorupki, Sądową, Gajową, Szkolną, Kocha-
nowskiego, Leśmiana, Poświatowskiej, Nałkowskiej, Reymonta, 
i Żytnią.

Trzecia obejmie ulice Bohaterów Bitwy pod Mokrą, Paderewskie-
go, gen. Rómmla, Przechodnią, Kochanowskiego, Dąbrowskiego, 
Czarneckiego, Żółkiewskiego, Krótką, Władysława Sebyły, Małą, 
Andersa, Głowackiego, Bema, Bieniowskiego, Żwirki i  Wigury, 
gen. Maczka, Hubala oraz Dywizjonu 303.

Finału prac dopełnią z kolei ulice Długosza, Teligi, Pogodna, Zam-
kowa, Orzeszkowej, Poprzeczna, Wiśniowa, Cicha, Radosna, Ko-
nopnickiej, Wesoła, Równoległa, Ustronna i Prosta.

Kiedy gaz fizycznie pojawi się w samych domostwach? To w dużej 
mierze zależeć będzie oczywiście także od samych mieszkańców. 
To po ich stronie będzie inicjatywa, aby podpiąć się do nowo po-
wstałych nitek.

- Kwestia przyłączenia do poszczególnych posesji będzie zależ-
na od właścicieli tych nieruchomości. O  szczegółach będziemy 
informować na bieżąco - zastrzegają i  podkreślają pracownicy 
magistratu.

PRZEDSZKOLAKI 
RECYTUJĄ WIERSZE
Pod koniec kwietnia w Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Kłobucku 
odbył się konkurs recytatorski „Przyroda w wierszu”. Zmagania 
szesnaściorga przedszkolaków uważnie oceniała komisja kon-
kursowa, w której między innymi zasiadły lokalne władze. 

Jak relacjonuje urząd miejski, uczestnicy mieli możliwość za-
prezentowania zarówno swych ulubionych wierszy, jak i  ich 
interpretacji. Maluchy zainspirowane dziecięcą literaturą z za-
angażowaniem podchodziły do swych pierwszych publicznych 
wystąpień. 

- Taki konkurs to nie tylko opanowanie pamięciowe tekstu, ale 
cały proces, który uruchamia się z chwilą, gdy dziecko sięga po 
książkę - podkreślają organizatorki konkursu ze wspomnianej 
placówki.

Recytacjom przedszkolaków uważnie przysłuchiwała się komisja 
konkursowa, w  której oprócz pedagogów i  przedstawiciela kło-
buckiego nadleśnictwa zasiedli burmistrz Jerzy Zakrzewski oraz 
sekretarz gminy Sylwia Piątkowska.  

Komisja wyłoniła zwycięzców w  czterech kategoriach wieko-
wych. Pierwsze miejsca przypadły Darii Smolińskiej, Wiktorii Wi-
śniewskiej, Jakubowi Zientarze i Iwo Kacprzakowi. Drugie miejsca 
zajęli Michalina Pudło, Aleksander Rosak, Lidia Osuchowska oraz 
Hanna Hudy. Z kolei na trzeciej lokacie swoją mocną recytatorską 
pozycję zaznaczyli Hanna Ryszczyk, Franciszek Młyńczyk i  Va-
nessa Janik.  

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody 
ufundowane przez gminę, nadleśnictwo i radę rodziców - dodają 
miejscowi urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku
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URZĄD OTRZYMAŁ KOLEJNE
PIENIĄDZE NA CYFRYZACJĘ

Urząd Miejski w Kłobucku pozyskał 173 tys. zł z funduszy unij-
nych na zakup sprzętu komputerowego i  specjalistycznego 
oprogramowania. 

Tym razem chodzi o  środki z  Projektu Cyfrowa Gmina. Szansę 
skorzystania z pieniędzy, przewidzianych w tym programie, miały 
wszystkie gminy w  kraju. Jego całkowity budżet sięgał miliarda 
złotych. Minimalna wysokość grantu zaczynała się od 100 tys. zł, 
z kolei maksymalna mogła dojść nawet do 2 mln zł.

- Pozyskane pieniądze pozwolą nam w znaczącym stopniu pod-
nieść bezpieczeństwo przetwarzania informacji w  systemach 
informatycznych gminy. Tym bardziej, że w  tym przypadku nie 
musieliśmy wnosić żadnego wkładu własnego - komentują miej-
scy urzędnicy.

Monika Wójcik

JEST PROMESA NA ZAKUP SAMOCHODU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

EMERYCI ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ SWOJEGO KOŁA

Gmina otrzymała promesę na zakup średniego samochodu dla 
działającej w  Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jed-
nostki z Łobodna.

Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Kamyku ma już dzie-
sięć lat. Z  tej okazji seniorzy spotkali się, by wspólnie uczcić 
jubileuszową rocznicę. 

4 kwietnia w  siedzibie Koła Rencistów, Emerytów i  Inwalidów 
w  Kamyku miała miejsce uroczystość 10-lecia powstania koła, 

W 82. rocznicę śmierci Władysława Sebyły burmistrz Jerzy Za-
krzewski wraz z  przewodniczącym rady miejskiej Januszem 
Soluchem oraz sekretarz Sylwią Piątkowską złożyli wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym wybitnego poetę.

Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 roku w  Kłobucku, 
a zmarł 11 kwietnia 1940 roku w Piatichatkach, będących obecnie 
częścią Charkowa.

Był nie tylko poetą, ale także malarzem oraz muzykiem. Studiował 
polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1925 roku praco-
wał jako urzędnik Pocztowej Kasy Oszczędności. W 1927 roku de-
biutował zbiorem „Modlitwa”. Związany z grupą literacką „Kwa-
dryga”, a do 1931 roku również redaktor pisma o tej samej nazwie. 

Na początku lat 30. otrzymał stypendium Funduszu Kultury Na-
rodowej, co zaowocowało podróżami do Włoch i Francji. Wkrótce 
potem został współpracownikiem Zetu oraz Pionu, a także człon-
kiem komitetu redakcyjnego Znaku.

Zajmował się równocześnie krytyką poezji. W Polskim Radiu pro-
wadził audycję o  nowościach poetyckich. W  swojej twórczości 
prezentował pesymistyczną wizję świata z wykorzystaniem ele-
mentów religijnych, symbolicznych i katastroficznych. 

Sebyła był również żołnierzem kampanii wrześniowej. Został 
wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, uwięziony w Starobiel-
sku, a następnie zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy.

Monika Wójcik, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Opiewający na w kwotę 425 tys. zł dokument, z rąk wicewojewody 
Roberta Magdziarza odebrał burmistrz Jerzy Zakrzewski, które-
mu towarzyszył druh Przemysław Zawada, prezes OSP Łobodno.

którą członkowie tej organizacji połączyli z zebraniem sprawoz-
dawczo-wyborczym. W  trakcie spotkania wybrany został nowy 
zarząd koła. Na czele organizacji stanęła Maria Soluch.

- W  spotkaniu uczestniczył burmistrz Jerzy Zakrzewski, któ-
ry zebranym wręczył nową kronikę. Seniorzy będą mogli w niej 
uwieczniać kolejne lata działalności swojego koła - informują 
miejscy urzędnicy.

BĘDĄ SZUKAĆ WIOSNY W GMINIE. JEST JESZCZE 
CZAS NA WZIĘCIE UDZIAŁU W KONKURSIE FOTO

Do 6 maja potrwa konkurs fotograficzny, który ma na celu pro-
mowanie miejscowego samorządu poprzez przedstawienie cha-
rakterystycznej przestrzeni przez pryzmat oznak wiosny. Dla 
autorów trzech najlepszych fotografii przewidziano sprzęt foto.

Chętni swoje prace mogą zgłaszać zarówno indywidualnie, jak 
i zespołowo. Należy jednak pamiętać przy tym, iż każdy uczestnik 
konkursu może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.

- W  konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora 
oraz członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich naj-
bliższych rodzin - informują pracownicy urzędu miejskiego.

Jakie wymagania musi spełniać praca, aby zakwalifikowała się do 
oceny jurorów? Przede wszystkim zdjęcia muszą być wykonane 
tylko na terenie gminy Kłobuck. Na fotografiach należy ukazać 
więc specyficzne dla niej otoczenie.

- Ponadto fotografie konkursowe muszą mieć rozmiar 1920x1080 

Monika Wójcik

pikseli, liczyć minimum jeden i  maksymalnie pięć megabajtów 
oraz rozdzielczość 300 dpi. Muszą być także zapisane w formacie 
.jpg - dodają urzędnicy.

Jury oceniać będzie nie tylko aspekty techniczne zdjęć, ale 
i przede wszystkim sam pomysł, jego oryginalność czy kreatyw-
ność autorów prac. Te z  kolei powinny być wysyłane na adres: 
konkurs@gminaklobuck.pl w tytule zaznaczając, że chodzi o kon-
kurs fotograficzny. W treści maila koniecznie należy wpisać imię 
i nazwisko autora zdjęcia, a także adres oraz numer telefonu.

- Autorom trzech najlepszych fotografii przyznane zostaną na-
grody w postaci aparatów instax wide 300 wraz z wkładami po 
dwadzieścia sztuk - zachęcają pracownicy magistratu.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 6 maja. Patronat 
nad wydarzeniem objął burmistrz Kłobucka. Regulamin konkursu 
fotograficznego „Znajdź wiosnę w Gminie Kłobuck” dostępny jest 
na stronie urzędu miejskiego.

WYMIANA PIECA W PRZEDSZKOLU. 
TERAZ BĘDZIE EKOLOGICZNIEJ

W Przedszkolu Gminnym Nr 4 w Kłobucku zdemontowane zo-
stały istniejące kotły węglowe wraz z bojlerem. W zamian za-
montowano tam dwa kotły pelletowe o mocach 50 i 30 kW.

Nowy sprzęt, zgodnie z polityką europejską dążącą do ogranicze-
nia szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery w proce-
sie grzewczym, spełnia wymagania piątej klasy oraz dyrektywy 
EkoProjekt.

Zadanie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Katowicach, a całkowity koszt zakupu i montażu wyniósł nie-
całe 78 tys. zł

- Jest kolejny krok w  kierunku polepszenie jakości powietrza  
w naszej gminie - podkreślają pracownicy urzędu miejskiego.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku
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SĄ PIENIĄDZE DO WZIĘCIA
DLA KLUBÓW SPORTOWYCH.
MOŻNA ZYSKAĆ NAWET
DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH

1 kwietnia, zamieszkująca miejscowość Lipicze Stanisława 
Urbańczyk obchodziła swoje setne urodziny.

Dostojną jubilatkę z  naręczem kwiatów odwiedzili wójt Piotr 
Juszczyk i  jego zastępca Adam Śliwakowski. Przedstawicielom 
władz gminy towarzyszyła Anna Śliwakowska, zastępca kierow-

Pedagodzy z przedszkola w Rzerzęczycach zamierzają zorganizo-
wać 20 maja gminny konkurs recytatorski. Mają nadzieję, że bę-
dzie to następne wydarzenie z cyklu, które zachęci wychowanków 
przedszkoli do jak najczęstszego sięgania po literaturę dziecięcą.

Organizacja konkursu recytatorskiego to kolejny element podej-
mowanych w  gminie działań, których celem jest dalsza promocja 
czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców. Placówka w Rze-
rzęczycach pozyskała niedawno wsparcie finansowe z  budżetu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na zakup nowości 
wydawniczych. Wcześniej, we współpracy z  Biblioteką Publiczną 
w Kłomnicach, nauczycielki wychowania przedszkolnego zorgani-
zowały spotkanie z Elżbietą Stępień, autorką książek dla dzieci. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Monika Wójcik

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ PANI STANISŁAWY

PRACE CZĘSTOCHOWSKICH ARTYSTÓW W KŁOMNICACH. GALERIA 
„NA KORYTARZU” PODSUMOWAŁA DWA MIESIĄCE WYSTAWY

W TYM PRZEDSZKOLU STAWIAJĄ NA SZEROKIE PROMOWANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD MALUCHÓW

8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbył 
się finisaż wystawy członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych im. Wandy Wereszczyńskiej w Częstochowie.

Czym jest finisaż? To nic innego, jak uroczyste zakończenie i pod-
sumowanie wystawy dzieł sztuki. Tę minioną mieszkańcy gminy 
mieli okazję oglądać przez dwa miesiące. W  tym czasie zainte-
resowani mogli zapoznać się z pracami takich częstochowskich 
artystów takich jak Aleksander Czank, Jadwiga Wosik czy Barbara 
Wierzbicka.

- Oprócz obrazów w technice olejnej czy akrylowej odwiedzają-
ce nas osoby mogły oglądać grafiki oraz prace tkackie. Cieszymy 
się, że tak znani artyści zechcieli zaprezentować swoją twórczość 
w naszej Galerii „Na Korytarzu” - informują pracownicy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Monika Wójcik, fot. Marta Gonera/GOK w Kłomnicach

Lasy Państwowe pod hasłem „Sportowa Natura” chcą wspólnie 
ze stowarzyszeniami sportowymi promować w otoczeniu przy-
rody ruch na świeżym powietrzu. W organizowanym konkursie 
nagrodzone mają zostać najciekawsze pomysły. Jak przekonują 
jego inicjatorzy, ograniczeniem ma być tylko wyobraźnia.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że las to idealne miejsce do upra-
wiania sportu. Niezależnie od tego, czy ktoś woli spacery, biega-
nie lub przejażdżki rowerowe i czy oddaje się jedynie amatorskiej 
rekreacji, czy uprawia sport wyczynowy, las to naturalne, zdrowe 
i atrakcyjne miejsce na poprawę kondycji.

Na co dzień w upowszechnianiu kultury fizycznej przodują kluby 
sportowe. Stąd pomysł Lasów Państwowych, by wspólnie z nimi 
zachęcać do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu 
w otoczeniu polskiej przyrody.

- Lasy to doskonałe miejsce do uprawiania wszelkich form ak-
tywności fizycznej, z kolei kluby sportowe to zaś zagłębie profe-
sjonalistów, których pasją jest zdrowy tryb życia. Jeśli połączymy 
siły, to nic nas nie zatrzyma w zachęcaniu Polaków do sportu – 
przekonuje Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Pań-
stwowych.

Jak podkreśla natomiast Edward Siarka, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Klimatu i Środowiska, założenia konkursu idealnie wpi-
sują się w realizowanie społecznej funkcji lasów.

- W Polsce większość lasów jest publiczna, dostępna dla każdego. 
W  innych krajach nie jest to wcale oczywiste. Zachęcam zatem 
do korzystania z pełni możliwości, jakie stwarzają polskie lasy – 
komentuje Siarka.

Co ma zrobić klub, aby wziąć udział w konkursie Lasów Polskich? 
Przede wszystkim musi zaproponować projekt akcji lub wydarze-
nie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym po-
wietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promo-
cyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje 
promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu 
na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przy-
rodniczej, a także korzystanie z produktów lasu.

W kolejnym kroku konieczne będzie złożenie wniosku. Formularz 
dedykowany akcji jest dostępny na stronie internetowej www.cilp.
lasy.gov.pl/konkursy. Natomiast kryterium wyboru będzie zakres 
proponowanych działań promocyjnych. Najwyżej premiowane 
będą te o jak najszerszym zasięgu promocyjnym. Takie inicjatywy 
zostaną nagrodzone dofinansowaniem w wysokości do 10 tys. zł.

Po złożeniu wniosku nie pozostanie już nic więcej poza czeka-
niem na wyniki i  w  przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia fi-
nalna realizacja projektu. Wnioski można składać do 30 września.

- Będą one rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz 
w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stro-
nie internetowej organizatora, w zakładce dedykowanej konkur-
sowi. Ostatnim etapem przed realizacją proponowanego działa-
nia będzie podpisanie stosownej umowy między organizatorem 
a  uczestnikiem konkursu - dodają przedstawiciele Lasów Pań-
stwowych.

Monika Wójcik, fot. Pxfuel

nika urzędu stanu cywilnego oraz Monika Kokoszka, sołtys wsi 
Lipicze.

Włodarze przekazali seniorce życzenia dobrego zdrowia, nieusta-
jącej radości i wszelkiej pomyślności. Pani Stanisława otrzymała 
również od nich list gratulacyjny, który za pośrednictwem wójta 
przekazał szef polskiego rządu. Były też drobne upominki i tort.

- Stało się ono początkiem wydarzenia o  cyklicznym cha-
rakterze, w ramach którego wychowankowie naszej placówki 
będą mieli szansę poznawania autorów literatury dziecię-
cej - informuje Katarzyna Ryś, pedagog ze wspomnianego 
przedszkola.

Placówka co roku uczestniczy też w kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

- Organizując to wydarzenie, zachęcamy do włączania się zarów-
no rodziców naszych wychowanków, jak i wszystkich zaintereso-
wanych przedstawicieli lokalnej społeczności - dodaje Agata Klęk, 
jej koleżanka. 

Jak podkreślają obie panie, przedszkole przystąpiło również do pro-

gramu promującego czytelnictwo wśród najmłodszych i ich rodzin. 
Podopieczni mieli możliwość uczestnictwa w akcji „Dzień głośnego 
czytania”, a dzięki nawiązaniu współpracy z rzerzęczycką filią Biblio-
teki Publicznej w Kłomnicach maluchy odbyły warsztaty w bibliote-
ce, których przedłużeniem stały się zajęcia w przedszkolu.

Nauczycielki sporej szansy w  dalszym rozwoju czytelnictwa 
w  placówce, w  której pracują, upatrują w  pozyskaniu z  resortu 
edukacji pieniędzy na stworzenie przedszkolnej biblioteczki. 

- Na bieżąco jest ona uzupełniana o pojawiające się nowości wy-
dawnicze, które zostały zakupione dzięki funduszom pozyskanym 
ze wspomnianego projektu. Głównym założeniem biblioteczki 
jest umożliwienie wychowankom przedszkola wypożyczania do 
domu dostępnych w księgozbiorze pozycji - podkreślają.
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PAŁACOWY PAT. HETMAŃSKAPAŁACOWY PAT. HETMAŃSKA
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W ubiegłym roku miejscowe władze zdecydowały się na odkupie-
nie od prywatnego właściciela popadającego w ruinę Zespołu Pała-
cowo-Parkowego w Koniecpolu. Nieruchomość po ponad dziesię-
ciu latach miała ponownie stać się własnością gminy. Do tej pory 
niestety nic się w sprawie nie zmieniło. Obiekt jak niszczał, tak 
niszczeje dalej, a sytuacja wydaje się być niestety patowa.

Wybudowane w  połowie XVII wieku byłe włości rodu Koniec-
polskich, a  później Potockich, po drugiej wojnie światowej od-
budowane zostały ogromnym wysiłkiem lokalnej społeczności. 
Doszczętnie spalony w  1945 roku pałac został pod koniec lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku odbudowany przez ówczesne 
Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych.

Przez kilkadziesiąt lat obiekt był utrzymywany przez gminę. Po-
wstał tam basen i  hotel, mieścił się dom kultury, a  historyczne 
miejsce przyciągało mieszkańców i turystów. W 2011 roku sąd jed-
nak przyznał prawo do zabytku spadkobiercom ostatnich właści-
cieli. W 2015 roku został przez nich sprzedany. Po zakupie nowy 
właściciel, kielecki przedsiębiorca Robert Pach, zamknął obiekt, 
nie inwestował w niego, a czas, warunki atmosferyczne oraz nie-
jednokrotne akty wandalizmu spowodowały, że niegdysiejsza wi-
zytówka miasta popadła w kompletną ruinę.

Gmina nie miała żadnych instrumentów prawnych, by zmusić 
właściciela do utrzymania nieruchomości w  reprezentacyjnym 
stanie. Działanie władz mogło się ograniczać tylko do apeli i próśb 
oraz prób wywarcia nacisku poprzez zgłaszanie sprawy do kon-
serwatora zabytków, inspekcji budowlanej czy naświetlanie pro-

Urząd miejski jest na etapie oceny ofert złożonych w  drugim 
przetargu na budowę przedszkola i  towarzyszącemu mu od-
działu żłobkowego. Pierwszy unieważniono, gdyż propozycje 
cenowe wykonawców znacząco przewyższały kwotę zarezerwo-
waną w budżecie.

Po tych, które wpłynęły i na drugie postępowanie jest jasne, że 
tanio nie będzie. Urząd zarezerwował na projekt 10,2 mln zł. Nie-
co ponad 9 mln zł z  tej kwoty to dotacja, jaką gmina otrzymała 
z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Najtańsza 
oferta opiewa jednak na 15 mln zł.

- Rozpiętość cenowa w pierwszym przetargu była bardzo duża. 
Najniższa oferta to niemal 15,4 mln zł. Pozostałe były dużo wyż-
sze. Podjąłem decyzję o unieważnieniu postępowania i ponowie-
niu procedury, z uwagi na zbyt wysoką kwotę - tłumaczył podczas 
ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Ryszard Suliga. Wszystko 
drożeje, zmienia wartość na niekorzyść inwestora, ale jak pokazał 
czas, decyzja była słuszna. W drugim przetargu inny oferent za-
proponował cenę ponad 380 tys. zł niższą, więc już będzie taniej. 
Trochę zaoszczędziliśmy - argumentował.

Zgodnie z założeniami ma powstać integracyjny obiekt z sześcio-
ma oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią żłobkową. Budy-
nek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
z dachem płaskim, w konstrukcji żelbetowej.

Oprócz sal dydaktycznych zaprojektowano także kuchnię z  za-
pleczem i  stołówką, salę wielofunkcyjną, pomieszczenia do zajęć 
sensorycznych, zespół pomieszczeń do zajęć indywidualnych lub 
w małych grupach, pomieszczenia administracyjne, zaplecze socjal-
no-sanitarne dla personelu czy zespół pomieszczeń techniczno-maga-
zynowych. Całkowita powierzchnia użytkowa to prawie 1700 m².

Na finalne rozstrzygnięcie postępowania i wyłonienie wykonawcy 
trzeba będzie jeszcze pewnie chwilę poczekać. Ocena złożonych 
ofert bowiem cały czas trwa.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
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blemu opinii publicznej. Zakup stał się jedynym realnym rozwią-
zaniem, aby uchronić pałac przed doszczętną degradacją.

Dyskusja o  tym, jakie gmina powinna podjąć kroki, toczyła się 
w Koniecpolu od wielu lat. Urzędnicy zorganizowali konsultacje 
społeczne, gdzie w specjalnie przygotowanej ankiecie mieszkańcy 
mogli się wypowiedzieć co do przyszłości pałacu. Wzięło w niej 
udział przeszło tysiąc osób. Ponad 90 proc. z nich opowiedziała 
się za tym, by gmina czyniła starania, aby obiekt odzyskać. Z utra-
tą nieruchomości lokalne społeczeństwo nigdy się więc nie po-
godziło. Prawie sześciohektarowa posiadłość na Chrząstowie od 
zawsze była bowiem jednym z najważniejszych elementów tożsa-
mości koniecpolan.

Kiedy w marcu 2021 roku miejscy radni wyrazili zgodę na odku-
pienie pałacu, właściwie nic nie wskazywało, że transakcja na-
potka trudności. Właściciel był zainteresowany zbyciem, gmina 
zakupem i nawet cena była już ustalona - 1,3 mln zł.

Problem pojawił się po tej decyzji, gdyż obecny właściciel pod 
hipotekę pałacu zaciągnął zobowiązania, obciążając nimi zabyt-
kowy obiekt. Gmina w toczącym się postępowaniu przed Sądem 
Rejonowym w Kielcach występowała z wnioskiem o zdjęcie ciążą-
cych na nim zabezpieczeń, niestety jak do tej pory bezskutecznie. 
Sprawa stała się patowa, bo z  zabezpieczeniami hipotecznymi 
gmina po prostu obiektu kupić nie może, a sąd był nieugięty i nie 
wyraził zgody na zamianę zabezpieczenia na inną formę.

Co stało u podstaw decyzji sądu? O tym poinformujemy, jak otrzy-
mamy odpowiedź z instytucji.

WKRÓTCE POWINIEN ZOSTAĆ 
ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA 
BUDOWĘ PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
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WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE PODCZAS POLSKO-UKRAIŃSKIEGO 
SPOTKANIA WIELKANOCNEGO

PONAD SETKA UCZESTNIKÓW WZIĘŁA UDZIAŁ 
W WIELKANOCNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

POMOC DLA UCHODŹCÓW. 
GMINA PRZEDSTAWIA LICZBY

POWIATOWE ZMAGANIA SZACHOWE. BEZ-
KONKURENCYJNI SZACHIŚCI Z KONOPISK

23 kwietnia Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach 
zorganizowało w  miejscowej hali sportowej spotkanie, które 
miało na celu przybliżenie goszczącym w  gminie uchodźcom 
z Ukrainy polskich zwyczajów i tradycji.

W  przedsięwzięciu obok mieszkańców i  gości zza wschodniej 
granicy udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, samorzą-
dowcy szczebla gminnego i  powiatowego, przedstawicielki kół 
gospodyń wiejskich z terenu gminy, działacze i społecznicy. Tłu-
maczenia na język ukraiński podjęła się Milena Polivko.

- Zdrowia, pokoju, niegasnącej nadziei, wytchnienia od niepo-
koju i trudów, a także wiosennej energii, wiary oraz siły - życzył 
wszystkim zgromadzonym wójt Jerzy Żurek.

Część artystyczną wydarzenia rozpoczęła Oksana Shevchuk, któ-
ra zapoznała zebranych z ukraińską poezją. Na scenie pojawiły się 
rodzime „Konopielki”, mażoretki, grupa reprezentująca Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół 
„Prometeus” oraz panie z KGW „Wiosenne Kwiaty”.

- Dziękuję Polakom za ich ogromną pomoc i wsparcie - podkre-

Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Koszyczek Wielka-
nocny rozstrzygnięty. 26 kwietnia w kościele parafialnym p.w. 
Św. Walentego w Konopiskach laureatom wręczone zostały dy-
plomy oraz nagrody.

W konkursie udział mógł wziąć każdy chętny. Był on dedykowa-
ny zarówno dla najmłodszych przedszkolaków, uczniów, jak i do 
osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. 

- Wpłynęły sto dwadzieścia trzy prace. Były wśród nich zarówno 
te indywidualne, jak i grupowe - mówi Ewa Stefanowska-Lasoń 
z urzędu gminy.

Komisja, która je oceniała, przyznała łącznie trzydzieści dwie na-
grody. Na ich rozdanie przybyła liczna grupa dzieci i młodzieży 
w towarzystwie rodziców, nauczycieli i instruktorów.

- Dziękujemy za liczny udział w  konkursie. Cieszy nas nie-
zmiernie, że konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowa-

Jak informuje referat spraw obywatelskich Urzędu Gminy Ko-
nopiska, tutejszy samorząd w marcu wydatkował na wsparcie 
Ukraińców ponad 90 tys. zł. 

W związku z konfliktem zbrojnym, który toczy się na terytorium 
naszego wschodniego sąsiada, do gminy trafiło na chwilę obecną 
sto osiemdziesiąt osób z Ukrainy.

- Ze zgłoszeń, jakie otrzymaliśmy wynika, że w domach prywat-
nych naszych mieszkańców przebywa obecnie sto czterdzieści 
osiem osób. Siedemdziesiąt osiem osób z tego grona to dzieci - 
informują urzędnicy z Konopisk.

Kolejne trzydzieści dwie osoby rozlokowane zostały w  placów-
kach należących do gminy. Chodzi o dwadzieściorga jeden dzie-
ci i  jedenaścioro dorosłych, którzy znaleźli miejsce w  remizach 
ochotniczych straży pożarnych w  Aleksandrii, Konopiskach czy 
Rększowic, a także świetlicy w Korzonku oraz mieszkaniu zlokali-
zowanym przy szkole w Łaźcu. 

- Ponadto w  ciągu dwóch ostatnich tygodni marca nadaliśmy 
dwieście dwadzieścia siedem numerów PESEL i wykonaliśmy sto 
pięćdziesiąt dziewięć zdjęć uciekającym przed wojną  ludziom - 
wyszczególniają pracownicy referatu spraw obywatelskich.

Łączna suma wydatków ze środków budżetu gminy, jaką ta wydała 
na pomoc uchodźcom, sięga blisko 93 tys. zł. Największą część, bo 
prawie 70 tys. zł, pochłonęło przygotowanie gminnych placówek, 
a  także zakwaterowanie i  wyżywienie potrzebujących. Kolejne 5,6 
tys. zł to z kolei koszty transportu oraz oświaty w wysokości 5,1 tys. zł.

Samorząd Konopisk włączył się również solidarnie z pozostały-
mi gminami powiatu częstochowskiego w pomoc dla ukraińskiej 
obrony terytorialnej. Gminni radni w podjętej niedawno uchwale 
zdecydowali się przeznaczyć na ten cel 10 tys. zł.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Monika Wójcik

10 kwietnia w hali sportowej w Konopiskach odbyła się kolejna 
edycja Ogólnopolskich Zawodów o „Złotą Wieżę”. Turniej zorga-
nizowało Powiatowe Zrzeszenie LZS w Częstochowie, we współ-
pracy ze starostwem powiatowym oraz Gminnym Centrum Kul-
tury i Sportu w Konopiskach.

Do rywalizacji przystąpiło trzydziestu pięciu zawodników, re-
prezentujących takie gminy jak Konopiska, Kamienicę Polską 
i Mstów. Turniej został rozegrany na dystansie siedmiu rund sys-
temem szwajcarskim, po piętnaście minut dla zawodnika.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet bezkonkurencyjna okazała się 
Wiktoria Sapuła z  Aleksandrii. Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Chmielarz z Konopisk, a trzecie Amelia Myśliwiec z Korzonka.

W klasyfikacji indywidualnej juniorów najlepszy był Dawid Binek 
z Aleksandrii. Tuż za nim uplasował się Mikołaj Wolański z Kono-
pisk. Na trzeciej lokacie wylądował Aleksander Gałka z Kamienicy 
Polskiej.

W przypadku seniorów natomiast najlepiej wypadł w tym turnieju 
Piotr Kała z Mstowa. Drugie miejsce stało się domeną Mateusza 
Dudy z Konopisk, a trzecie Romana Binka z Aleksandrii.

W  klasyfikacji drużynowej prym przypadł zawodnikom z  Ko-
nopisk. Drugie miejsce - szachistom z  Aleksandrii, a  trzecie - 
uczestnikom turnieju z Mstowa.

Wszystkim triumfatorom wręczono puchary i medale.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

ślała Oksana Shevchuk, życząc przy okazji dobrych świąt swoim 
rodakom (w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się tydzień po na-
szych świętach - przyp. red.).

Po artystycznych prezentacjach tradycyjnie nie mogło zabraknąć 
degustacji świątecznych potraw. Stoły obfitowały zarówno w pol-
skie, jak i  ukraińskie specjały. Najmłodsi mieli natomiast okazję 
skorzystać z  kącika z  malowankami oraz pobawić się na dmu-
chańcu.

- W holu głównym hali sportowej pracownicy Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Konopiskach zorganizowali kiermasz, na którym 
można było wymienić się książkami. Były także malowanki dla 
najmłodszych i rozmaite materiały w języku ukraińskim. Inicjaty-
wa wymiany książek spotkała się z bardzo dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Dzięki niej, każdy, kto przyniósł książkę, mógł 
znaleźć dla siebie nową lekturę - informuje Ewa Stefanowska-La-
soń z urzędu gminy.

Organizatorzy przygotowali również podarunki dla ukraińskich 
dzieci, które wcześniej pozyskali od zaprzyjaźnionych z  gminą 
darczyńców. Do rąk małych Ukraińców trafiły lampki biurkowe, 
poduszki, zestawy pościeli, ozdoby wielkanocne i słodycze.

niem - dodaje Stefanowska-Lasoń.

Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Konopiskach.



11W MIEDŹNIE

RUSZYŁA NAJWIĘKSZA W POLSCE INWESTYCJA SAMORZĄ-
DOWA W OŚWIETLENIE REALIZOWANA W FORMULE PPP

Nowe słupy energetyczne, blisko tysiąc dziewięćset energo-
oszczędnych opraw led, 74 kilometry oświetlonych szlaków 
i  trzynaście gminnych budynków podłączonych do szeroko-
pasmowego internetu. Takie, w  ciągu najbliższych kilkuna-
stu miesięcy, mają być efekty rozpoczętej budowy oświetlenia 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

DWADZIEŚCIA PIĘĆ TON DARÓW 
Z PORTUGALSKIEJ COIMBRY

Tydzień przed Wielkanocą do Miedźna dotarł ogromny trans-
port darów dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc humanitarna przy-
była z portugalskiej Coimbry. Łącznie ponad dwadzieścia pięć 
ton ubrań, żywności, łóżek i  materacy oraz środków higieny 
osobistej.

Tę niesamowitą akcję zorganizowała jedna z  nauczycielek. 
Agnieszka Kowalik na co dzień uczy miejscowe dzieci z Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej. Pomógł jej portugalski przyja-
ciel Miguel Queirós oraz społeczność Coimbry i Condeixa-a-No-
va, którzy ochoczo przeprowadzili zbiórkę, wspartą także wydat-
nie finansowo przez tamtejsze władze samorządowe.

Tir pełen darów przyjechał do Miedzna 7 kwietnia, a konkretnie 
do pobliskich Kołaczkowic, gdzie postanowiono ładunek zmaga-
zynować w  pomieszczeniach udostępnionych przez ochotniczą 
straż pożarną.

- Otrzymane dary pójdą na potrzeby uchodźców wojennych 
z  Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy, jak rów-
nież kolejne transporty z gminy Miedźno pojadą bezpośrednio za 
wschodnią granicę, w tym oczywiście do naszego partnerskiego 
samorządu ukraińskiej Piaskówki - mówi wójt Piotr Derejczyk. - 
Ten gest to kolejny przykład ludzkiej solidarności i dobroci. Nasza 
gmina pomaga Piaskówce i naszym ukraińskim gościom, a w tej 
pomocy nie jesteśmy osamotnieni. To wspaniałe, że mieszkańcy 
Portugalii nie są obojętni na los naszych wschodnich sąsiadów - 
dodaje.

W transporcie znalazło się dokładnie sześć ton ubrań, trzy tony 
jedzenia dla dzieci, trzy tony innego pożywienia, siedem ton łóżek 
i materacy oraz sześć ton środków higieny osobistej.

- W imieniu własnym oraz mieszkańców gminy składam serdecz-
ne podziękowania za życzliwość, wsparcie i ten ogromny, bezin-
teresowny gest solidarności wszystkim portugalskim donatorom, 
władzom samorządowym miasta Coimbra oraz pani Agnieszce 
Kowalik i  panu Miguelowi Queirós. Dziękuję za zorganizowanie 
i przygotowanie tej niesamowitej pomocy dla Ukrainy, jak również 
wszystkim osobom zaangażowanym w logistykę i rozładunek to-
warów - podkreśla włodarz Miedźna.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

ZOSTAŁA PREZESEM SPÓŁKI, KTÓRA BĘDZIE 
BUDOWAĆ MIESZKANIA W REGIONIE
Agnieszka Związek, radna powiatowa, do niedawna sekretarz 
w  urzędzie gminy w  Miedźnie, a  obecnie dyrektor ds. inwe-
stycji, została powołana na funkcję prezesa spółki SIM Śląsk 
Północ. To podmiot, który będzie odpowiadał za wybudowanie 
przystępnych cenowo mieszkań na wynajem na obszarze trzy-
nastu partnerskich gmin z województw śląskiego i opolskiego.

W pierwszej połowie kwietnia w Lublińcu zorganizowano konfe-
rencję prasową, na której Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Za-
sobu Nieruchomości oraz poseł Andrzej Gawron zaprezentowali 
nowe władze utworzonej z końcem lutego firmy. Poinformowali, 
że dzień wcześniej rada nadzorcza spółki desygnowała na głów-
nodowodzącą tej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej właśnie 
Agnieszkę Związek, urzędniczkę od wielu lat związaną z  samo-
rządem Miedźna.

Czym są SIM-y? To spółki powoływane przez KZN, instytucję, 
której nadrzędną misją jest realizowanie obowiązku prowadzenia 
przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych - gospodaruje nieruchomościami i  tworzy wa-
runki do zwiększenia dostępności mieszkań, w tym rozwija bu-
downictwo czynszowe. Do swoich działań zaprasza samorządy, 
które chcą realizować na swoim obszarze takie właśnie cele.

Obecnie w skali całego kraju powstało trzydzieści SIM-ów, w któ-
re zaangażowało się około trzysta gmin, a dysponują one wolu-
menem dochodzącym do dwudziestu ośmiu tysięcy mieszkań. 
W przypadku SIM Śląsk Północ chodzi na początek o ponad pięć-
set nowych lokali o umiarkowanym czynszu, eksploatowanych na 
zasadach najmu, także z możliwością dojścia do własności.

- Każda z gmin przystępujących do inicjatywy otrzymuje na star-
cie 3 mln zł od rządu, aby objąć udziały w spółce. Założenie takiej 
spółki jest więc dla gmin bezkosztowe, co w przypadku szczegól-
nie tych mniejszych ma olbrzymie znaczenie - mówił Arkadiusz 
Urban, prezes KZN-u. - A ten program głównie kierowany jest do 
gmin mniejszych, żeby również przeciwdziałać depopulacji, dać 
im szansę na budowę tak potrzebnych tam mieszkań - zaznaczał.

Oprócz tych pieniędzy program przewiduje wsparcie z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do 10 proc. wartości in-
westycji, a kolejne 35 proc. można pozyskać w ramach funduszu 
dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Razem więc z  tymi 3 
mln zł może to sfinansować do 50 proc. wartości inwestycji. Poza 
tym BGK oferuje korzystne kredyty dla SIM-ów.

Podmiot ma czternastu wspólników, bo oprócz KZN-u na współ-
pracę w takim zakresie zdecydowały się z naszego regionu gminy 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Miedźno i  Koniecpol, a  ponadto Lubliniec, Kochanowice, Kolo-
nowskie, Krupski Młyn, Pawonków, Pyskowice, Toszek, Tworóg, 
Woźniki, Zawadzkie oraz Zbrosławice. Pierwsze mieszkania mają 
powstać w Lublińcu i Pyskowicach, gdyż są najbardziej zaawanso-
wane w procesie inwestycyjnym. Mogą w niedługim czasie przy-
stąpić do etapów planistycznych, więc jest szansa, że pod koniec 
przyszłego roku te inwestycje będą mogły być rozpoczęte.

- Mamy nadzieję, że ten wolumen mieszkań zostanie szybko, 
sprawnie i dobrej jakości wybudowany. Aby to się stało, to musi 
być w to włożone dużo pracy. Pani prezes już dziękuję za spraw-
ne przeprowadzenie procesu organizacji spółki i  w  następnym 
etapie przygotowywanie już konkretnych inwestycji - podkreślił 
poseł Andrzej Gawron.

Na terenie gminy Miedźno spółka będzie odpowiedzialna za 
przygotowanie budowy około dwudziestu lokali mieszkalnych 
w  Ostrowach nad Okszą. W  Koniecpolu natomiast, z  którym, 
jak podkreśliła Agnieszka Związek, współpraca układa się bar-
dzo dobrze, powstanie kolejnych siedemdziesiąt lokali w  na-
szym regionie.

- Wolumen mieszkań może być rozbudowany, może być ich 
znacznie więcej. SIM stworzy dla małych gmin takie zaplecze, by 
młode osoby, których nie stać na starcie na wygórowane stawki 
mieszkań czy czynszów, miały szansę dojść spokojnie także do 
własności takiego mieszkania - mówiła. - Celem spółki jest, aby 
młodzi mieszkańcy nie uciekali z naszych terenów, by tutaj mieli 
zapewnioną pracę, mieszkanie i rozwój. To są dla nas największe 
wyzwania - dodała Agnieszka Związek.

ulicznego w formule PPP na terenie gminy Miedźno. Z kolei naj-
większą wartość tego przedsięwzięcia stanowić ma diametralna 
poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Inwestycja wystartowała we Władysławowie. Na pierwszy rzut 
wzięto ulicę Turystyczną. Prace budowlane ruszyły po nieco 
ponad roku od podpisania umowy z  wykonawcą tego zadania. 
To wciąż jest największa w naszym kraju kooperacja publiczne-
go i  prywatnego podmiotu w  obszarze budowy infrastruktury 
oświetleniowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Nasza gmina i  spółka IZIM podpisały umowę na unowocze-
śnienie oraz znaczną rozbudowę infrastruktury oświetleniowej. 
W wyniku zawartego kontraktu w ciągu dwóch lat na terenie gmi-
ny Miedźno powstanie blisko tysiąc dziewięćset opraw led, które 
oświetlą 74 kilometry dróg gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich. Wartość zamówienia wynosi prawie 22,4 mln zł - podkreśla 
wójt Piotr Derejczyk.

Jak podnosił przed rokiem urząd gminy, umowa obejmuje budowę 
nowych oraz wymianę wszystkich istniejących i nieefektywnych 
energetycznie punktów oświetlenia.

- IZIM odpowiada za cały projekt, finansowanie, a  także eks-
ploatację i utrzymanie oświetlenia przez osiem lat od momentu 
zakończenia robót budowlanych. Ponadto w ramach wykonywa-
nych prac trzynaście budynków gminnych zostanie połączonych 
światłowodem - zaznaczano wówczas.

Wszystkiego najlepszego dla Druhen i Druhów!

4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, patrona wszyst-
kich strażaków. Dziękujemy wszystkim Druhnom i Druhom 
z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miedźno za Wasz 
trud, poświęcenie i służbę, która daje poczucie bezpieczeństwa 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Życzymy Wam zdrowia, 
sukcesów i wytrwałości na tej niezmiernie ważnej warcie oraz 
wszelkiej pomyślności i realizacji planów zarówno na gruncie 

osobistym, jak i zawodowym.

Przewodniczący Rady
Gminy Miedźno

Zdzisław Bęben

Wójt
Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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RUSZYŁ NABÓR
WNIOSKÓW DLA KÓŁ 
GOSPODYŃ WIEJSKICH

Do końca września panie działające w  kołach gospodyń wiej-
skich na terenie gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie swo-
jej statutowej działalności. 

Podobnie, jak w ubiegłym roku, przyjmowanie wniosków o przy-
znanie pomocy realizowane jest za pośrednictwem struktur 
Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. W  porówna-
niu do poprzedniego naboru obecny różni się tym, że na korzyść 
chętnych wydłużony został czas na ubieganie się o środki. O czym 
należy pamiętać przymierzając się do złożenia wniosku?

Przede wszystkim o  tym, iż takowy może być złożony jedynie 
przez te koło, które figuruje w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich. Samo wsparcie, podobnie jak w  2021 roku, pozostaje 
uzależnione od liczby członków i wynosi 5 tys. zł dla kół liczących 
nie więcej niż trzydzieści osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się 
w  przedziale pomiędzy trzydzieści jeden, a  siedemdziesiąt pięć 
pań oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół. 

- Ważne jest, aby liczba członków KGW zgadzała się z danymi we 
wspomnianej, prowadzonej przez ARiMR bazie - instruują pra-
cownicy agencji.

Co prawda wnioski można składać do 30 września, ale nie ma co 
czekać z tym tematem na ostatnią chwilę. W przypadku, gdy pula 
środków, która w skali kraju obejmuje w sumie 70 mln zł, najzwy-
czajniej się wyczerpie, to kolejne dotacje siłą rzeczy nie będą już 
przyznawane.

Co równie istotne, przyznane dofinansowanie musi zostać wy-
korzystane do końca tego roku, natomiast jego rozliczenie po-
szczególne KGW muszą zrealizować najpóźniej do końca stycznia 
przyszłego roku.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

SUKCES PIERWSZEJ ODSŁONY KIERMASZU 
WIELKANOCNEGO W MSTOWIE NIE
POZOSTAWIA ZŁUDZEŃ, ŻE BĘDĄ KOLEJNE

MONITORING W SROCKU DOPOSAŻONY O KOLEJNE ELEMENTY

3 kwietnia na rynku w  Mstowie odbyła się pierwsza edycja 
Mstowskiego Kiermaszu Wielkanocnego. Jak relacjonują orga-
nizatorzy, przygotowane przez miejscowe koła gospodyń wiej-
skich wydarzenie przyciągnęło spore grono mieszkańców. 

Pomysł organizacji I Mstowskiego Kiermaszu Wielkanocnego na-
rodził się zaraz po sukcesie połączonego z Mikołajkami Kierma-
szu Bożonarodzeniowego. 

- Korzystając z niesamowitej energii oraz talentu pań z kół go-
spodyń wiejskich stworzono imprezę, która pewnie już na stałe 
pojawi się w  kalendarzu gminnych uroczystości - prognozują 
miejscowi urzędnicy.

I  niewątpliwie, sądząc po zainteresowaniu najnowszym przed-
sięwzięciem, profetyczne spostrzeżenia pracowników lokalnego 
samorządu mają realną szansę na to, by się ziścić. Przede wszyst-
kim sprzyja temu kubatura mstowskiego rynku, który pozwala na 
to, by rozstawić na płycie szereg stoisk i  pomieścić wszystkich 
chętnych wystawców.  

- Stoiska KGW rozstawiono na płycie rynku w formie kwadratu, 

Między innymi o czujnik dymu i ciepła oraz cztery dodatkowe 
kamery wraz z  okablowaniem uzupełniono w  ostatnim czasie 
monitoring przy wielofunkcyjnym budynku dawnej remizy 
w Srocku.

Pierwotnie system monitoringu w tym miejscu zainstalowany zo-
stał w ubiegłym roku. Jak tłumaczyli wówczas gminni urzędnicy, 
to ogólnodostępna przestrzeń, w  której sąsiedztwie funkcjonu-
je nowoczesna strefa rekreacji. Podkreślano, że to ważne, aby 
mieszkańcy czuli się w tym miejscu bezpiecznie.

Do zainstalowanego wówczas sprzętu w postaci czterech kamer, 
rejestratora, pojemnego dysku twardego i kabli, w bieżącym se-

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

wokół centralnie ustawionej kolorowej, ogromnej pisanki i sym-
bolicznej palmy wielkanocnej, która po zmroku zyskała klimatycz-
ne podświetlenie - kontynuują urzędnicy. 

Każde koło gospodyń wiejskich miało swój namiot, gdzie prezen-
towana była szeroka oferta wyrobów zarówno rękodzielniczych, 
jak i tych typowo wielkanocnych. Na przygotowanych stołach wy-
lądowało mnóstwo ozdób, świątecznych stroików czy wypieków, 
które każdy zainteresowany mógł skosztować na miejscu oraz 
zakupić do domu.

Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych uczestników kiermaszu 
okazał się Zajączek, który rozdawał dzieciom czekoladowe jajka. 
Ich czas umilało dodatkowo stoisko serwujące bez ograniczeń 
watę cukrową i popcorn. Nie zabrakło też konkursów i zabaw.

- Choć było trochę chłodno, to gorąca atmosfera zdopingowała 
naszych mieszkańców do uczestnictwa w I Mstowskim Kierma-
szu Wielkanocnym. I  za ten wspólnie spędzony czas wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękuję. Równie wielkie podziękowania 
należą się także naszym paniom z działających na terenie gminy 
kół gospodyń wiejskich, które współorganizowały to wydarzenie - 
podkreśla wójt Tomasz Gęsiarz, pomysłodawca imprezy.

zonie gmina dołożyła kolejne cztery kamery czy choćby czujnik 
dymu i ciepła. Podobnie, jak kilkanaście miesięcy temu, także i to 
zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z  fun-
duszu sołeckiego.

- Podjęte działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy. Istotna jest również konieczność ochrony 
mienia - informuje wójt Tomasz Gęsiarz. - W  ostatnich latach, 
szczególnie w miejscach publicznych, jak place zabaw czy skwery, 
niestety często dochodziło do aktów wandalizmu. Teraz, dzięki 
corocznym inwestycjom w systemy monitoringu w poszczegól-
nych sołectwach, łatwiej będzie odpowiednim służbom zidenty-
fikować sprawców i wyegzekwować stosowne kary - dodaje wło-
darz Mstowa.
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NOWY RADNY W GMINIE. ZAJĄŁ MIEJSCE 
SAMORZĄDOWCA, KTÓREMU WOJEWODA 
WYGASIŁ MANDAT

NA JURZE, NA TERENIE KILKU 
GMIN, POWSTAJE GEOPARK

W ostatnią niedzielę kwietnia odbyły się wybory uzupełniające 
do rady gminy w okręgu wyborczym obejmującym część sołec-
twa Mstów. Wygrał je Piotr Całusiński.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających było konieczne ze 
względu na wygaszenie w lutym przez wojewodę śląskiego man-
datu radnego Zbigniewa Bigosińskiego. Jak pod koniec ubiegłego 
roku orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach, były wiceprzewodniczą-
cy rady skłamał w oświadczeniu lustracyjnym zatajając współpra-
cę z komunistyczną bezpieką. 

Spośród pięciu kandydatów zgłoszonych do Gminnej Komisji 

Na terenie gminy Mstów oraz kilku okolicznych samorządów 
zamontowane zostały tablice prezentujące mapę obszaru Ge-
oparku Północnej Jury. Jedna zlokalizowana została na terenach 
rekreacyjnych w  pobliżu „Skały Miłości”, z  kolei druga w  są-
siedztwie ulicy Curie-Skłodowskiej w Mstowie, nieopodal Góry 
Stróżnica.

Projekt, który ma zadanie upowszechniać wiedzę o geologii, gór-
nictwie i ochronie georóżnorodności, finansowany jest ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. Geopark obejmuje obszar o szczególnych walorach geo-
logicznych, biologicznych, historycznych oraz archeologicznych. 
Oprócz Mstowa tablice pojawiły się także na terenach należą-
cych do innych gmin - Częstochowy, Janowa, Niegowej, Olsztyna, 
Przyrowa, Poraja i Żarek.

Pomysłodawcą i  realizatorem wspomnianego projektu oraz to-
warzyszących mu opracowań i  elementów jego infrastruktury 
jest zespół pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego. Autorami wszystkich ta-
blic są Monika Krzeczyńska z Muzeum Geologicznego oraz Paweł 
Woźniak z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB.

- Urok Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie podlega dyskusji. 
Doceniają go zarówno turyści, spacerowicze, sportowcy, jak i  jej 
mieszkańcy. Wysokie ostańce skalne bielejące na szczytach wa-
piennych wzniesień, nieraz zwieńczone ruinami zamków, innym 
razem ukryte wśród gęstych, buczynowych lasów - to typowy 
krajobraz regionu - podkreślają pracownicy Państwowego Insty-
tutu Geologicznego.

Jak przekonują, krajobrazy Jury determinuje budowa geologiczna 
zapisana niczym w  kamiennej księdze w  ścianach nieczynnych 
kamieniołomów, wyrobisk i  odsłonięć. Nie łatwo jest jednak ją 
czytać. Skąd się wzięły białe skały? Jak powstawały podziemne 
korytarze jaskiń? Dlaczego woda wypływająca ze źródła gdzienie-
gdzie znika w ponorach? To właśnie na te pytania między innymi 
znaleźć można odpowiedź w Geoparku Północnej Jury.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Wyborczej w Mstowie najlepszy wynik osiągnął Piotr Całusiński. 
Nowy radny otrzymał sto siedemdziesiąt dwa głosy, wyprzedza-
jąc w wyborczym starciu Justynę Nowak, Zbigniewa Nowickiego, 
Dagmarę Mazurek i Mariolę Zgrzebną. 

- W wyborach wzięło udział trzystu czterdziestu siedmiu wybor-
ców, co stanowiło 47,02 proc. uprawnionych do głosowania - in-
formuje urząd gminy.

Radny złożył już ślubowanie i  tym samym mógł bez przeszkód 
uczestniczyć w  sesji rady gminy, która odbyła się w  miniony 
czwartek.

URZĄD ZLECIŁ DEZYNFEKCJĘ 
WIAT PRZYSTANKOWYCH

KOLEJNY SAMOCHÓD WZBOGACI STRAŻACKĄ FLOTĘ

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi zlokalizowane na terenie 
gminy wiaty przystankowe poddane zostały gruntownej dezyn-
fekcji.

Gminne wiaty dezynfekowane są już po raz trzeci. Działanie, któ-
re niewątpliwie poprawi estetykę miejscowych przystanków au-
tobusowych, objęło łączną powierzchnię liczącą ponad 1,3 tys. m².

W  połowie stycznia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Ad-
ministracji opublikowało listę jednostek OSP, które w tym roku 
otrzymają wsparcie na zakup nowych samochodów ratowniczo-
-gaśniczych. Jedną z  nich, o  czym informowaliśmy już wcze-
śniej, będzie ta z rodzimych Kuchar. Druhowie otrzymali obiet-
nicę resortowego wsparcia do zakupu lekkiego samochodu.

25 kwietnia natomiast, podczas specjalnej uroczystości w  Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w  Katowicach-Szopienicach, 
wójt Tomasz Gęsiarz oraz prezes jednostki druh Wiesław Kyzioł, 
odebrali oficjalną promesę z  rąk Śląskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Jacka Kleszczewskiego, 
marszałka Jakuba Chełstowskiego, parlamentarzystów i  przed-
stawicieli rządu oraz instytucji, które zapewniają dofinansowanie 
na tego typu nowy sprzęt.

Mowa tutaj w  szczególności o  Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej czy też o  Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
które przekazują bardzo duże środki na doposażenie służb ratow-
niczych.

Wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez minister-
stwo, złożyła gmina. Samorząd będzie również partycypował 
w kosztach zakupu, gdyż dofinansowanie nie zapewnia pieniędzy 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

na sfinansowanie całości projektu. 

W  ostatnich latach to kolejny nowy samochód, który trafi do 
strażaków z  terenu gminy Mstów. Podobny wóz w  2019 roku 
otrzymali druhowie z Mokrzeszy. W 2020 roku natomiast udało 
się pozyskać środki zewnętrzne na sporo większy samochód dla 
jednostki z Jaskrowa.
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SYDERYTY WRĘCZONE PO PANDEMICZNEJ PRZERWIE
Wójt Krzysztof Ujma po raz szósty wręczył statuetki Sydery-
tów, honorując w ten sposób osobowości zasłużone dla lokalnej 
społeczności. Wzorem ubiegłych lat i tym razem trafiły one do 
pięciu nagrodzonych. Muzyczną gwiazdą tej edycji była Halina 
Frąckowiak.

Zaprojektowana przez Jerzego Kędziorę statuetka wręczana jest 
tym osobom, których zaangażowanie na niwie społecznej czy też 
praca zawodowa przyczyniają się do ciągłego rozwoju i promocji 
gminy. Każdy Syderyt jest unikalny. Nie ma dwóch identycznych 
egzemplarzy, a ruda żelaza wieńcząca każde z wręczanych dzieł 
w  naturalny sposób nawiązuje do tradycji i  historii tutejszych 
ziem. Przez lata słynęły one bowiem z bogatych złóż tego surowca.

Uroczysta gala, podczas której włodarz Poczesnej prezentuje po-
szczególnych laureatów, jest jednym z najważniejszych wydarzeń 
miejscowego samorządu. Syderyty każdorazowo przyznawane są 
w kilku kategoriach. Jedna z nich obejmuje oświatę, kulturę, sztu-
kę. Kolejna sport, zdrowie, opiekę społeczną i ochronę środowi-
ska. Jeszcze inna natomiast przedsiębiorczość. Osobną kategorię 
zarezerwowano dla tych tych osób, które wykazały się szczegól-
nymi zasługami na rzecz gminy.

- Trzy lata temu, w 2019 roku, zainaugurowano jeszcze jedną ka-

Monika Wójcik
tegorię. To tzw. „Super Syderyt – Przyjaciel Gminy Poczesna” - 
informuje Aneta Nawrot z urzędu gminy.

W  przyznawaniu statuetek nastąpiła półtoraroczna przerwa 
spowodowana obostrzeniami sanitarnymi. Komu w  tym roku 
wójt Ujma wręczył nagrody? W  kategorii przedsiębiorczość 
statuetka trafiła do rąk Stanisława Łukasiewicza, twórcy spółki 
Pio-Mar, która od ponad trzydziestu lat zajmuje się w Zawodziu 
produkcją opakowań foliowych. W tej obejmującej sport, zdro-
wie, opiekę społeczną i ochronę środowiska Syderyt powędro-
wał do Kazimierza Cierpiała, lokalnego społecznika, działacza, 
prezesa Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Huty 
Starej A.
  
- Jeśli zaś chodzi o oświatę, kulturę i sztukę to tym razem nasza 
gminna nagroda trafiła do pana Mariana Lenartowicza, społecz-
nika o wielu pasjach i autora około dwóch i pół tysiąca wierszy, 
a także do Zespołu Śpiewaczy Kwiaty Jesieni - relacjonuje Iwona 
Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Re-
kreacji w Poczesnej.

To właśnie w strukturach tej instytucji zespół działa nieprzerwa-
nie od 1994 roku, kiedy to powstał. Zasilają go głównie członkowie 
koła emerytów i rencistów, którzy za kluczowy cel swojej działal-
ności obrali aktywizację kulturalną środowiska seniorów. Przeja-

wia się ona poprzez wymianę doświadczeń, wspólne spędzanie 
wolnego czasu czy nawiązywanie kontaktów towarzyskich wśród 
emerytów działających przy innych domach kultury. Szczególny 
nacisk seniorzy kładą na kształtowanie umiejętności wokalnych 
wśród osób z zespołu. 

Z kolei za szczególne zasługi na rzecz gminy, Syderyta otrzymał 
Tadeusz Radomiak, prezes koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Poczesnej. Od lat zajmuje się promocją i rozwojem wędkarstwa 
sportowego. Zorganizował niezliczoną ilość wszelkiej maści za-
wodów w tej dziedzinie. W kierowanym przez niego kole działa 
ponad dwustu pięćdziesięciu wędkarzy. 

W tym roku Super Syderyt, każdorazowo rezerwowany dla osoby 
spoza gminy, ale która swoim działaniem dała nie raz wyraz temu, 
że z Poczesną łączą ją przyjacielskie więzy, dostał Zdislav Mażej-
ko. To starosta gminy Jaszuny. Z tą położoną na Litwie miejsco-
wością tutejszy samorząd współpracuje od szeregu lat. Co roku 
odbywa się wymiana oficjalnych delegacji, a także realizowane są 
projekty w zakresie edukacji czy kultury.

Galę rozdania Syderytów tradycyjnie wieńczy koncert gwiazdy 
wieczoru. Tym razem dla uczestników wydarzenia wystąpiła Ha-
lina Frąckowiak. Artystka zaprezentowała w  Poczesnej przekrój 
swoich najbardziej znanych przebojów.

STÓŁ TRADYCJI WIELKANOCNYCH

Panie z miejscowego koła gospodyń wielskich, razem z koleżan-
kami ze Stowarzyszenia „Wspólnie dla rozwoju sołectwa Zawo-
dzie”, przygotowały na początku kwietnia spotkanie, podczas 
którego zaprezentowały tradycyjne świąteczne potrawy.

O tym, że wielkanocną tradycję warto podtrzymywać i sumien-
nie kultywować, członkiniom KGW w  Zawodziu powtarzać nie 
trzeba. Panie specjalizują się w przygotowywaniu potraw, których 
przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Niezależnie 
czy chodzi o wiktuały jajeczne czy typowo mięsną aprowizację, 
gospodynie nie po raz pierwszy udowadniają, iż jeśli chodzi o ku-
linaria, to niezmiennie stają zawsze na wysokości zadania.

Podobnie było i 5 kwietnia w trakcie spotkania w Lokalnym Cen-
trum Aktywności Sołectwa Zawodzie. Oprócz palety sałatek czy 
śledzi w przeróżnych aranżacjach, na stole nie zabrakło również 
wielkanocnych bab i mazurków. Ponadto panie zadbały też i o od-
powiednią estetykę, a także świąteczny entourage miejsca, w któ-
rym doszło do spotkania. Dominowały własnoręcznie wykonane 
kurczaczki, baranki, zwyczajowe pisanki czy niezwykle oryginal-
ne palmy wielkanocne.

- Jestem dumny z  tego, że integracja pokoleniowa w  Zawodziu 
następuje między innymi poprzez kultywowanie i przekazywanie 
tradycji, nawiązujących do tego najważniejszego dla katolików 
święta - podkreślał wójt Krzysztof Ujma.

Monika Wójcik

TERAZ PODSTAWOWE BADANIA LABORATORYJNE 
BĘDZIE MOŻNA ZROBIĆ RÓWNIEŻ WE WRZOSOWEJ

We Wrzosowej ruszył nowy punkt pobrań materiałów laborato-
ryjnych. Działa w mieszczącym się przy ulicy Strażackiej ośrod-
ku zdrowia. Można korzystać z  niego w  poniedziałki, środy 
i czwartki w godz. od 8 do 10. 

Materiał będzie pobierany na miejscu, w gabinecie zabiegowym, 
który został dostosowany do niezbędnych wymagań, a także wy-
posażony w aparaturę pomiarowo-badawczą. 

- W tym celu zostało wydzielone stanowisko do pobierania krwi. 
Docelowo gabinet zabiegowy będzie znajdował się na pierwszym 
piętrze - informuje Aneta Sowińska, dyrektor Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

Pobrany materiał będzie przewożony do laboratorium w Pocze-
snej, gdzie część badań opracowywana będzie na miejscu, z kolei 
pozostałe próbki będą wysyłane do zewnętrznego laboratorium, 
z którym współpracuje GZOZ. 

Co istotne, na badania krwi nie trzeba się wcześniej umawiać ani 
zapisywać. Wystarczy przyjść w godzinach otwarcia punktu po-
brań. Liczba badań laboratoryjnych nie będzie ograniczona.

Monika Wójcik
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CYFROWA GMINA PRZYRÓW. SĄ 
ŚRODKI NA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Lokalni urzędnicy, w ramach unijnego konkursu, zdobyli 112 tys. 
zł na zakup specjalistycznego oprogramowania i  niezbędnego 
do jego obsługi sprzętu komputerowego.

Chodzi o pieniądze z Projektu Cyfrowa Gmina. Realizacja projek-
tu znacząco wpłynie na rozwój potencjału cyfrowego gminy, co 
przełoży się na poprawę jakości oraz dostępności świadczonych 
usług.

- Głównym celem tego projektu w  ramach otrzymanego gran-
tu jest podniesienie poziomu cyfryzacji urzędu oraz jednostek 
podległych, w tym zwiększenie dostępności oferowanych usług, 
a  także zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa 
systemów informatycznych - tłumaczy wójt Robert Nowak.

Pozyskany grant w pełni zabezpieczy konieczne zakupy. Gmina 
z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Monika Wójcik

DZIECI ROLNIKÓW, KTÓRE
ZMAGAJĄ SIĘ ZE SCHORZENIAMI, 
MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
WYJECHAĆ NA WAKACYJNĄ
REHABILITACJĘ

Ruszyło przyjmowanie wniosków o skierowanie na wakacyjne 
turnusy rehabilitacyjne dla tych dzieci rolników, które borykają 
się ze schorzeniami układu oddechowego oraz wadami i choro-
bami układu ruchu.

Warunkiem pozwalającym wysłać dziecko na jeden z dwóch pla-
nowanych turnusów jest posiadanie statusu ubezpieczonego 
w  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski zain-
teresowanych tym wakacyjnym rozwiązaniem przyjmuje często-
chowski oddział tej instytucji.

Dzieci będą miały możliwość leczenia i  odpoczynku w  jednym 
z dwóch ośrodków należących do KRUS. Podopieczni z wadami 
postawy i chorobami układu ruchu przebywać będą w Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju. Dla nich zarezer-
wowano termin od 26 czerwca do 16 lipca. Z kolei dzieci z choro-
bami układu oddechowego przebywać będą w kolejnym centrum, 
które znajduje się w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 14 lipca do 
03 sierpnia.

Wnioski o  skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny moż-
na uzyskać we wspomnianym częstochowskim oddziale KRUS, 
w placówkach terenowych lub na jego stronie internetowej. Co 
istotne, należy je składać najpóźniej do 13 maja.

Szczegółowe informacje w  sprawie turnusów rehabilitacyjnych 
można otrzymać dzwoniąc pod numer telefonu 34 378 85 14.

Monika Wójcik

RUSZA NOWA ODSŁONA KONKURSU
NA EKOLOGICZNĄ ZAGRODĘ

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w  kolejnej edycji 
działań edukacyjnych prowadzonych przez starostwo powia-
towe, mają ku temu dobrą okazję. Oprócz szerszej prezentacji 
własnego gospodarstwa zwycięzcy mogą też liczyć na nagrody 
zarówno w pierwszym etapie, jak i w finale konkursu.

Konkurs „Ekologiczna Zagroda 2022” adresowany jest do osób 
zamieszkujących tereny wiejskie wchodzące w skład gmin powia-
tu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej 
praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów ekologicz-
nej produkcji rolnej, oraz celów polityki ekologicznej państwa i lo-
kalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

- Zagroda wiejska jest istotną częścią gospodarstwa rolnego. Jest 
miejscem życia, pracy i wypoczynku człowieka, kształtuje wize-
runek polskiej wsi. Poprzez zagrodę można dokonać oceny po-
ziomu wiedzy i  świadomości ekologicznej jej mieszkańców oraz 
to, jak praktycznie chroni się środowisko - przekonują urzędni-
cy Starostwa Powiatowego w Częstochowie, które organizuje to 
przedsięwzięcie.

W samym konkursie istotną rolę odgrywać będzie nie tylko es-
tetyka zagród. Ocenie podlegać będzie również gospodarowa-
nie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

ograniczanie niskiej emisji czy termomodernizacja budynków. 
Znaczenie będzie mieć też wykorzystanie energii ze źródeł od-
nawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, pasiek, 
sadów i  ochrona krajobrazu. Komisja konkursowa zwróci także 
uwagę na kwestie związane z hodowlą zwierząt pod kątem wła-
snych zapotrzebowań poszczególnych gospodarstw, jak i innych 
form wytwarzania zdrowej żywności na potrzeby rodziny z wyko-
rzystaniem metod rolnictwa ekologicznego.

Zainteresowani udziałem w  konkursie na dokonanie zgłoszenia 
mają czas do końca maja. Wystarczy wypełnić dostępną na stro-
nie urzędu gminy kartę i dostarczyć ją do jego siedziby. Do końca 
czerwca komisja konkursowa dokona wizji lokalnych zgłoszonych 
gospodarstw, a następnie do 10 lipca wyłoni te najładniejsze. Dla 
najlepszych miejscowe władze przewidziały specjalne gratyfika-
cje.

To jednak nie wszystko. W kolejnym kroku laureat, który zwycię-
ży w  swojej gminie, zostanie zgłoszony do etapu powiatowego 
i  w  drugiej połowie sierpnia powalczy o  nagrody, których łącz-
na pula sięga 15 tys. zł. Tu analogicznie za kolejne trzy pierwsze 
miejsca organizator przewidział nagrody finansowe w kwotach 5 
tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys. zł. Pozostałe środki trafią na wyróżnienia 
i nagrody rzeczowe.

NASZE LASY W NASZYCH KUCHNIACH. STARUJE KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

26 kwietnia wystartował ogólnopolski konkurs „Natura od 
kuchni”, który to dedykowany jest kołom gospodyń wiejskich. 
Dla zwyciężczyń przewidziano granty w  wysokości sięgającej 
nawet 5 tys. zł.

Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe. Do końca września 
ta jednostka czeka na najciekawsze zgłoszenia propozycji promo-
wania zdrowej żywności z naszych gajów, gąszczy i kniei. 

- Według powszechnej opinii najlepsze produkty to te, które 
znajdują się najbliżej natury. Miejscem najbliższym tej frazie są, 
z  powodów oczywistych, nasze lasy produkujące jedzenie bez 
udziału nawozów, środków ochrony roślin czy sztucznych pasz 
- wyjaśniają ideę konkursu przedstawiciele Lasów Państwowych. 
- Jednakże, pomimo łatwej dostępności bogatej oferty tych pro-
duktów, świadomość społeczna na temat tego jak je wykorzysty-
wać w kuchni nadal raczkuje. O ile większość z nas zna podstawy 
przyrządzenia podstawowych dań z grzybów, o tyle nadal ciężko 
znaleźć mistrzów i mistrzynie kuchni znających tajniki przyrzą-
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dzania bażantów, wiedzących jak zrobić oliwę sosnową lub po-
trafiących świadomie używać ziół dostępnych w naszych lasach 
- dodają. 

Konkurs „Natura od kuchni” ma to właśnie zmienić. Aby wziąć 
w nim udział trzeba zaprezentować pomysły na działania promu-
jące lasy i żywność pochodzenia leśnego. 

- Może to być na przykład organizacja stoiska popularyzujące-
go produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy 
konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z  wykorzystaniem 
produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, 
jak choćby lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności - 
podpowiadają organizatorzy.

Na laureatów konkursów czeka dofinansowanie w wysokości do 
5 tys. zł. Z pomocą kół gospodyń wiejskich Lasy Państwowe pla-
nują wydać później książkę kucharską z regionalnymi, domowymi 
przepisami, która pomoże upowszechniać wiedzę o żywności po-
chodzenia leśnego.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA ZIELONYCH CZEKÓW. ZWYCIĘZCY MOGĄ LICZYĆ NA ATRAKCYJNE NAGRODY

ROZDANO PROMESY NA NOWE SAMOCHODY 
POŻARNICZE

FUNDUSZ POMÓGŁ SFINANSOWAĆ 
BUDOWĘ OCZYSZCZALNI W RYBNEJ

Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł oraz statuetki i dyplomy cze-
kają na laureatów corocznego konkursu, który organizuje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Organizatorzy kolejnej odsłony tego wydarzenia 
na zgłoszenia czekają do końca czerwca.

W  konkursie nagradzane będę te ekologiczne inwestycje, które 
zostały zrealizowane w ubiegłym roku. Rywalizacja odbywać się 
będzie w czterech kategoriach. Nagrodzona zostanie ekologicz-
na osobowość roku, gmina przyjazna dla czystego powietrza, in-
westycja proekologiczna roku, a także programy i akcje na rzecz 
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

- To jest jeden z największych i najważniejszych w województwie 
śląskim konkursów związanych z ochroną środowiska, który or-
ganizujemy od wielu lat z okazji Dnia Ziemi. Ogromna liczba zgło-
szeń, która każdego roku rośnie, pokazuje, że w społeczeństwie 
cały czas rośnie świadomość tego, jak ważna jest ochrona środo-
wiska naturalnego – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚi-
GW w Katowicach.

22 kwietnia w  Rybnej uroczyście otwarto jedną z  najważniej-
szych w  ostatnich latach inwestycji ekologicznych w  gminie 
Mykanów. Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków koszto-
wała 19,6 mln zł.

Instalacja działa już od dłuższego czasu. Końcowe odbiory prac 
budowlanych zakończyły się bowiem już we wrześniu 2020 roku. 
Z uwagi jednak na obostrzenia pandemiczne nie było okazji, by 
szerzej zaprezentować przedsięwzięcie.

Na wydarzeniu pojawili się lokalni działacze, politycy i parlamen-
tarzyści. Zaproszenie przyjął także Tomasz Bednarek, prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach. Instytucji, która wsparła projekt kwotą sięgającą 
prawie 6 mln zł dofinansowania.

- Celem inwestycji było usprawnienie pracy instalacji oraz zapew-
nienie możliwości oczyszczenia zwiększonej ilości ścieków - in-
formują mykanowscy urzędnicy.

Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 19,6 mln zł. Sporą część 
- 5,2 mln zł - dorzuciły Wodociągi Częstochowskie, a gmina My-
kanów, przy wsparciu środków unijnych i  tych z  katowickiego 
Funduszu, prawie 14,4 mln zł.

Monika Wójcik, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

W  konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak 
i  gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na pra-
wach powiatu. Szansę na nagrodę mają też organizacje poza-
rządowe prowadzące działalność proekologiczną czy choćby 
beneficjenci pomocy finansowej z budżetu Funduszu. Ci ostatni 
oczywiście pod warunkiem, że w 2021 roku zakończyli realizację 
zadania dofinansowanego ze środków tej instytucji. 

Zwycięzcy mogą liczyć zarówno na specjalne pamiątkowe statu-
etki, jak i Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł. Jak podkreślają or-
ganizatorzy tego wydarzenia, kapituła konkursu może przyznać 
również wyróżnienia oraz nagrodę specjalną. Regulamin konkur-
su dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły czterdzieści trzy zgłosze-
nia. Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi przyznane zostały 
przez katowicki WFOŚiGW w 1994 roku. Wśród laureatów znaleźć 
można zarówno naukowców, nauczycieli i dziennikarzy, ale także 
przedsiębiorców, miasta i stowarzyszenia.

Podczas uroczystej zbiórki w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 1 w  Katowicach-Szopienicach przedstawiciele samorządów 
oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z województwa 
śląskiego odebrali promesy na zakup nowych samochodów. Nie 
zabrakło i akcentów z regionu częstochowskiego. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało 
się w tym roku wesprzeć czterysta pięćdziesiąt sześć jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. Na zakup nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych przekazanych zostanie około 175 mln zł.

W samym województwie śląskim promesy trafiły do czterdziestu 
ośmiu jednostek OSP, które otrzymają łącznie 38 mln zł na zakup 
dziesięciu ciężkich, trzydziestu średnich i  ośmiu lekkich samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych.

Zakupy sfinansowane zostaną ze środków Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach
-Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Przyznane dofinansowania nie pokryją 
oczywiście wszystkich kosztów zakupu i doposażenia samocho-
dów. Swój wkład będą musiały wnieść także poszczególne jed-
nostki oraz samorządy.

Wsparcie na zakup nowego sprzętu powędrowało w  powiecie 
częstochowskim do OSP Koniecpol II, OSP Aleksandria (gm. Ko-
nopiska), OSP Kuchary, OSP Janów i OSP Wrzosowa. Dwie pierw-
sze nabędą średnie pojazdy, jednostka z  terenu gminy Mstów 
– lekki, a  samorządy Janowa i  Poczesnej wzbogacą się o  wozy 
strażackie typu ciężkiego.

W powiecie kłobuckim natomiast bazę powiększą strażacy z Ło-
bodna (gm. Kłobuck), Czarnej Wsi (gm. Wręczyca Wielka) i Prasz-
czyk (gm. Panki), a w myszkowskim – OSP Cynków w gminie Ko-
ziegłowy.
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PROGRAM „MÓJ PRĄD” W NOWEJ ODSŁONIE. 
POJAWIŁO SIĘ SPORO NOWOŚCI

SPECJALIŚCI OD PTAKÓW. „ZIMORODEK” ZNAKOMITY 
NA POWIATOWYM KONKURSIE

Uczniowie z  Miedźna błysnęli wiedzą ornitologiczną podczas 
XII Powiatowego Konkursu Ornitologicznego „Ptaki rejonu kło-
buckiego”, który 23 marca odbył się w Kłobucku. Patronat nad 
tym wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
w Białymstoku oraz Częstochowska Grupa OTOP.

Należący do Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody „Zimorodek” 
uczniowie szkoły w Miedźnie okazali się bezkonkurencyjni w jednej 
z kategorii wiekowych, a w kolejnych zajęli czołowe miejsca. Finalnie 
aż ośmioro z nich zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.

- Konkurs ornitologiczny jest cyklicznym konkursem edukacyj-
nym. Wymaga on od uczestników wszystkich kategorii wiekowych 
dużego zaangażowania, gdyż wiąże się z przyswojeniem obszernej 
wiedzy na temat wielu gatunków ptaków występujących w naszym 
powiecie, od kilkunastu do kilkudziesięciu w poszczególnych kate-
goriach wiekowych - wyjaśniają pedagodzy z ZSP w Miedźnie.

Uczniowie musieli przyswoić między innymi wiedzę z  anatomii 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
uruchomił 15 kwietnia kolejny, czwarty już nabór wniosków 
dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Pojawiło się sporo 
nowości, gdyż zakres możliwego wsparcia, oprócz domowych 
mikroinstalacji fotowoltaicznych, obejmie również magazyny 
energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. 
Pozyskać będzie można ponad 20 tys. zł.

W najnowszej edycji spory nacisk położono na wzrost autokon-
sumpcji energii wytworzonej z własnych paneli fotowoltaicznych 
poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produk-
cją i zużyciem.

- Propozycje zawarte w czwartej odsłonie programu „Mój Prąd” 
skierowane są do tych prosumentów, którzy z wyprodukowanej 
energii elektrycznej będą rozliczać się w  nowym systemie net-
-billing, polegającym na wartościowym rozliczeniu energii wy-
produkowanej przez właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej 
w  oparciu o  wartość energii ustaloną docelowo według ceny 
z Rynku Dnia Następnego (RDN) - podkreśla Fundusz w wystoso-
wanym komunikacie.

Z  dotacji będą mogły skorzystać osoby fizyczne wytwarzające 
energię elektryczną na własne potrzeby z instalacji o mocy od 2 
do 10 kW. Warunkiem koniecznym będzie zawarcie umowy z za-
kładem energetycznym i  dystrybutorem energii. Ma ona kom-
pleksowo regulować kwestie związane z wprowadzeniem do sie-
ci energii elektrycznej wytworzonej z  mikroinstalacji. Poza tym 
dofinansowanie obejmie wspomniane wyżej nowe komponenty. 
Kwalifikowane będą koszty zakupu, transportu oraz montażu 
urządzeń z tych trzech grup sprzętu.

- Dotacja z  NFOŚiGW obejmie bowiem urządzenia do magazy-
nowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosu-
menta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być 
„wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzy-
skać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne 
zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Główne założenie 
programu w wersji 4.0 jest takie, aby prosumenci mogli być jak 
najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, 
którą sami wyprodukują w swoim domu z własnej instalacji foto-
woltaicznej - zaznacza NFOŚiGW.

W poprzedniej edycji maksymalna kwota dofinansowania samych 
paneli PV mogła wynosić 3 tys. zł. Obecnie poziom dofinanso-
wania podniesiono do 4 tys. zł. Montaż fotowoltaiki musi być 
nieodzownym elementem składanego wniosku. Kwota dofinan-

Piotr Biernacki, fot. ZSP w Miedźnie

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

sowania może zostać zwiększona do 5 tys. zł w przypadku, gdy 
zakładana inwestycja będzie obejmować kolejne przewidziane 
programem elementy - magazyny ciepła, magazyny energii czy 
system zarządzania energią. Na te nowe komponenty wnioski 
będą mogli złożyć także beneficjenci wcześniejszych edycji. Istot-
ne jest jednak, że będą musieli oni przejść na nowy system rozli-
czeń net-billing.

- Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów, dotacja do pa-
neli wzrośnie do 5 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zin-
tegrowanych urządzeń ma być następujące: magazyn ciepła do 5 
tys. zł, magazyn energii do 7,5 tys. zł, system zarządzania energią 
do 3 tys. zł. Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść na-
wet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofinansowania dla każdego 
z elementów do 50 proc. kosztów kwalifikowanych - wyjaśniają 
przedstawiciele Funduszu.

W dotychczasowych odsłonach do instytucji wpłynęło ponad 444 
tysięcy wniosków, przy rozdysponowanym budżecie przekracza-
jącym 1,8 mld zł. Obecnie przewidziano budżet na poziomie 350 
mln zł. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania przygotowanej 
puli pieniędzy, lecz nie dłużej niż do 22 grudnia br. Okres kwalifi-
kowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 roku.

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, nadal możliwe 
pozostanie połączenie dofinansowania z ulgą termomodernizacyj-
ną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone 
o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zale-
żała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejsze-
go skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej prosument powinien 
doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 rok 
w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

FUNDUSZ POMAGA STRAŻAKOM

Podczas spotkania z dziennikarzami w Komendzie Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej w  Katowicach prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach przedstawił programy przewidujące dofinanso-
wania doposażenia i działalności jednostek OSP z województwa 
śląskiego. Zarówno one same, jak i gminy mogą obecnie apliko-
wać o środki w trzech trwających konkursach.

Szczególnie na zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jed-
nostek w  tym roku przewidziano dofinansowanie w  wysokości 
nawet całości kosztów. Wnioski wraz z  załącznikami w  ramach 
ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych na-
leży składać w siedzibie Funduszu do 16 maja lub do wyczerpa-
nia alokacji środków. Na dotacje przewidziano 2 mln zł, choć pula 
może zostać zwiększona.

Z  początkiem kwietnia uruchomiono także działanie z  zakre-
su wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków 
ochotniczych straży pożarnych. Pozyskane pieniądze będzie 
można wykorzystać także na instalacje OZE. To z kolei w ramach 
działań z zakresu ochrony powietrza w województwie śląskim. Do 
rozdysponowania w formie dotacji przewidziano 1 mln zł, nato-
miast budżet pożyczkowy jest nieograniczony. Dofinansowanie 
może obejmować nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych za-
dania, 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 odbywa się w  trzech rundach lub do wyczer-
pania puli przewidzianych środków. Pierwszy termin trwał do 30 
kwietnia, drugi przez cały maj, a kolejny przewidziano na czer-
wiec - podkreślają pracownicy WFOŚiGW.

Trzecią z  form wsparcia działalności OSP przez tę instytucję są 
dotacje dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym roku za-
planowano na ten cel 300 tys. zł. Formą dofinansowania jest dota-
cja w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsię-
wzięcia, lecz nie więcej niż 15 tys. zł dla jednej jednostki. Wnioski 
wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w ter-
minie do 31 maja ub do wyczerpania alokacji środków.

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

i  fizjologii ptaków, upierzenie samca i  samicy, rozpoznawanie 
ptasich jaj i gniazd, ptasie zwyczaje czy ciekawostek związanych 
z poszczególnymi gatunkami, a nawet umiejętność rozpoznawa-
nia ptaków po ich głosach. Łatwo więc nie było.

Wszyscy nagrodzeni odebrali należne im laury podczas uroczy-
stego podsumowania konkursu 5 kwietnia w Szkole Podstawowej 
nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku.

- W pierwszej kategorii wiekowej szkołę reprezentowały cztery 
uczennice z klasy IIa. Wszystkie spisały się wspaniale. Aleksandra 
Kowalik i Dominika Słaba osiągnęły najwyższy wynik w konkursie 
i  zdobyły (ex aequo) pierwsze miejsce, drugie zdobyła Michali-
na Chłąd, a Antonina Janik otrzymała wyróżnienie - podkreślają 
przedstawiciele placówki.

Także w starszej kategorii, od czwartej do szóstej klasy, znakomi-
te drugie miejsce zajął Adam Babłot. Ponadto wyróżnienia otrzy-
mali Martyna Kleszcz i Piotr Kuc. Natomiast wśród najstarszych 
uczniów trzecia lokata na podium stała się udziałem Julii Kuc.
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