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dził Mieczysław Szewczyk, szef spółdzielni.

- To była nasza lampa. Sama lampa jest własnością spółdzielni. 
I ona była podłączona nie do tej linii przesyłowej, tylko była zasila-
na z naszego budynku - oznajmił, bagatelizując sprawę i próbując 
jednocześnie nerwowo przekonać redakcję do odpuszczenia tego 
tematu.

Twierdzenia prezesa skonfrontowaliśmy jednak w  urzędzie 
i spółce TNT.

- Sporna lampa włączała się w tym samym czasie co całe oświe-
tlenie uliczne w gminie. Dysponujemy dokumentacją zdjęciową, 
na której wyraźnie widać skąd wychodziły kable i gdzie były wpię-
te. Była to linia zasilająca oświetlenie, a nie ta prowadząca z bu-
dynku pawilonu - twierdzi Krzysztof Zyśk z miejscowego urzędu 
gminy. - To był kluczowy element podjętej przez nas interwen-
cji w Tauronie o przełożenie lampy w stronę pasa drogowego - 
dodał, informując przy tym, że taki stan trwał latami i okazując 
wyraźnie zaskoczenie na wieść, że lampa tak naprawdę nie była 
własnością Tauronu, a lokalnego GS-u.

Pozostaje zadać pytanie, kto pozwolił miejscowej spółdzielni za-
montować prywatną lampę na publicznej infrastrukturze, kto pła-
cił za energię i dlaczego była to gmina?

- Lampa powieszona jest na linii skojarzonej. To jest własność Tauron 
Dystrybucja i nasza, czyli Tauron Nowe Technologie, a płatnikiem 
i właścicielem umowy eksploatacyjnej w tym miejscu jest gmina, i to 
gmina płaci za eksploatację. Nie mamy żadnej umowy ze spółdziel-
nią, przynajmniej w tym miejscu. Na podstacji jest założony licznik 
i na podstawie zużycia rozliczamy się z gminą - komentuje sprawę 
Gracjan Respondek, rzecznik TNT. - Z naszych informacji wynika, 
że oprawa na słupie nr 35 w miejscowości Miedźno ulokowana była 
w ten sposób od przeszło dwudziestu lat. W latach 90-tych ubie-
głego wieku ówczesny Zakład Energetyczny w takiej formie przejął 
oświetlenie z rąk samorządu - dodaje.

W świetle powyższych ustaleń trudno nie oprzeć się wrażeniu, że 
Mieczysław Szewczyk mocno rozmija się z prawdą. Kolejne py-
tanie, ile przez te wszystkie lata gmina zapłaciła za prąd do pry-
watnej lampy GS-u i kto przed laty na takie działania zezwolił? Do 
tematu powrócimy.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Czy Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w  Miedźnie 
nielegalnie pobierała prąd do oświetlania placu przy jednej ze 
swoich nieruchomości w tej miejscowości? Na to pytanie szuka-
liśmy odpowiedzi przez ostatnie kilka tygodni. Wyniki ustaleń 
są zaskakujące i rodzą szereg kolejnych pytań.

Zaczęło się błaho. Przed trzema miesiącami, podczas dystrybucji 
wydania gazety wPowiecie, redakcyjną uwagę zwróciła jedna z lamp 
ulicznych zlokalizowana przy markecie należącym do lokalnego 
GS-u  przy ulicy Częstochowskiej w  Miedźnie. Dlaczego? Z  uwagi 
na fakt, że źródło światła nie było skierowane w stronę szlaku dro-
gowego, ale parkingu i przylegającego do pierzei działki budynku, 
w którym znajduje się wielkopowierzchniowy sklep. We wskazanym 
miejscu ulica Częstochowska była bardzo słabo oświetlona.

Sprawa wydała się tym bardziej bulwersująca, iż z  pobieżnych 
oględzin wynikało, że lampa zasilana była z linii, która odpowia-
dała za oświetlenie uliczne. To niepokoiło, bo mogło oznaczać, 
że koszty ponosi samorząd, a za publiczną kasę oświetlana jest 
prywatna nieruchomość.

Nazajutrz redakcja zwróciła się mailowo do gminy i  firmy Tau-
ron Nowe Technologie, która zarządza tą infrastrukturą, z prośbą 
o wyjaśnienia w sprawie. Jak się okazało, temat był znany lokal-
nym urzędnikom, którzy poinformowali, iż podjęli już stosowną 
interwencję w tej sprawie.

Fakt ten potwierdził także rzecznik prasowy spółki TNT Gracjan 
Respondek, informując, że miejscowi urzędnicy przesłali wniosek 
o przełożenie oprawy w kierunku jezdni, a zlecenie zostało prze-
kazane podległym spółce służbom serwisowym. Korekta miała 
nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.

Przez kolejne dwa miesiące w sprawie nic się jednak nie wyda-
rzyło. Dopiero kolejna interwencja przyniosła określone efekty. 
Przyjechali serwisanci, ale zamiast przełożyć oprawę w kierunku 
ulicy, po prostu ją zdjęli. Wrócili kilka dni później i zamontowali, 
już prawidłowo, zupełnie nowe urządzenie.

Dociekając przyczyn tak nietypowego zachowania serwisantów, 
zaczęliśmy mocniej drążyć temat. Jak się okazało, sporna lampa 
nie była własnością Tauronu, ale lokalnego GS-u, co też potwier-
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JAK WYBRAĆ KANCELARIĘ DO SPORU Z BANKIEM?
Sprawy kredytów powiązanych z  frankami są wciąż aktual-
ne. W naszym cyklu wywiadów z  radcą prawnym Klaudią Majer 
przedstawiliśmy czytelnikom podstawowe informacje pozwalające 
na podjęcie działań w celu uwolnienia się od toksycznego kredytu. 
Dziś dowiemy się, na co zwrócić uwagę wybierając prawnika do 
prowadzenia sprawy w sądzie.

Wielu naszych czytelników z pewnością zastanawia się jak do-
konać wyboru właściwej kancelarii, która pomoże im w sporze 
z bankiem?

W ostatnim czasie rośnie liczba firm, które oferują pomoc praw-
ną frankowiczom. Kluczowe jest, aby korzystać z  usług radców 
prawnych bądź adwokatów, a  nie podmiotów działających jako 
kancelarie prawne czy spółki z o.o. Kolejnym wyznacznikiem jest 
doświadczenie w  sprawach frankowych, ponieważ są to specy-
ficzne sprawy i nie każda kancelaria je prowadzi. Z informacji, ja-
kie otrzymuję od klientów, ważna jest dla nich również możliwość 
osobistego kontaktu z prawnikiem, który będzie ich reprezento-
wał w sądzie, rozwieje wszelkie obawy, przygotuje do sprawy oraz 
będzie z nimi w stałym kontakcie.

Czym różni się kancelaria radcy prawnego czy adwokata od 
kancelarii prawnych, firm odszkodowawczych czy spółek z o.o. 
oferujących pomoc posiadaczom kredytów frankowych?

Przede wszystkim kancelaria prawna to nie to samo co kancelaria 
radcy prawnego czy adwokata. Firmę, która w nazwie posługuje 
się określeniem „kancelaria”, może założyć każdy. Również oso-
ba, która wykształcenia prawniczego nie posiada. Dlatego istot-
ne jest, aby w nazwie kancelarii był tytuł zawodowy na przykład 
radca prawny i nazwisko danej osoby. Z kolei wszelkie spółki ak-
cyjne czy z o.o. są jedynie sprzedawcami, pośrednikami a kontakt 
z klientem mają zazwyczaj osoby, które nie są prawnikami a jedy-
nie świetnymi sprzedawcami.

Jakie korzyści wynikają z wyboru kancelarii radcy prawnego lub 
adwokata?

Główne znaczenie ma to, że usługi wykonuje prawnik, którego 
wiedza i  doświadczenie zawodowe poparte są wpisem na listę 
radców prawnych i adwokatów. Wybór takowych do prowadzenia 
sprawy jest istotny, ponieważ większość spraw znajduje swój finał 
w sądzie, gdzie profesjonalny pełnomocnik może reprezentować 
klienta i  ograniczyć do minimum jego wizyty w  sądzie. Radca 
prawny, który będzie prowadził sprawę, jest związany zasadami 
etyki oraz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. 
Jeśli radca prawny podejmuje się prowadzenia sprawy przeciwko 
bankowi, to klient ma pewność, że z tym bankiem na innej płasz-

Monika Wójcik, fot. Archiwum Klaudii Majer
czyźnie kancelaria nie współpracuje. W  przypadku pozostałych 
firm pewności tej już nie ma.

Czy każdy radca prawny lub adwokat podejmie się prowadzenia 
sprawy kredytu powiązanego z frankami szwajcarskimi?

Kwestie związane z kredytami indeksowanymi czy denominowa-
nymi w dalszym ciągu są na tyle trudne i skomplikowane, że na-
wet doświadczeni w innych sprawach prawnicy nie podejmują się 
ich, a niejednokrotnie sami zlecają prowadzenie swoich prywat-
nych spraw kolegom specjalizującym się w tej dziedzinie. Dlatego 
na wstępie należy się dopytać czy dana osoba ma doświadczenie, 
czy prowadziła już takie sprawy i z jakim skutkiem.

Jakie zagrożenia wynikają z  wyboru „kancelarii” prowadzonej 
w formie sp. z o.o. lub spółki akcyjnej?

Wybierając spółkę lub kancelarię prawną, klient powierza sprawę 
pośrednikowi, który przekaże ją do prowadzenia „komuś” inne-
mu, ponieważ sam nie ma wystarczających kompetencji. Trzeba 
sobie uświadomić, że będzie się wystawionym na szeroko zakro-
jone działania reklamowe. Najczęściej przez przedstawicieli han-
dlowych, a co za tym idzie, będzie się poddawanym technikom 
manipulacji, jakie stosują sprzedawcy garnków, odkurzaczy – czy-
li tych firm, przed którymi ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz których do tej pory unikaliśmy. Działalność 
niektórych takich firm została już negatywnie oceniona przez 
UOKiK. Wybierając taką firmę, frankowicz pozbawia się realnego 
wpływu na wybór swojego pełnomocnika, tj. osoby, która będzie 
go reprezentowała w sądzie. Za każdym razem bowiem może to 
być inna osoba. Niezwykle stresujące jest, kiedy dopiero przed 
salą sądową, najczęściej w dniu przesłuchania, poznaje się swo-
jego pełnomocnika. Istotne jest również to, że w swojej sprawie 
będzie się trzeba kontaktować z infolinią, na której za każdym ra-
zem rozmawia się z kimś innym. Pośrednik nie musi przestrzegać 
norm etyki zawodowej, nie obowiązuje go tajemnica zawodowa 
i może świadczyć równolegle usługi na rzecz banku.

Z  reklam wynika, iż pojawiają się podmioty oferujące pomoc 
w sprawie sądowej bez opłat początkowych. Czy jest to możli-
we?

Pojawiają się takie oferty, ale należy się zastanowić, co się za nimi 
kryje? Brak opłaty początkowej za prowadzenie sprawy lub nie-
wielka opłata może funkcjonować jedynie w przypadku masowe-
go prowadzenia spraw i  przedmiotowego traktowania klientów. 
Zawsze należy sprawdzić, jaki będzie końcowy koszt sprawy, 
o którym zazwyczaj się nie mówi, i czy to się faktycznie opłaci. 
Istotne jest również to, na czyje konto trafią wygrane kwoty. Na-
leży bowiem pamiętać, że nawet jeśli frankowicz otrzyma zwrot 

wszystkich wpłat, jakich dokonał na poczet banku, to przyjdzie 
moment, kiedy będzie trzeba się rozliczyć i  zwrócić bankowi 
kwotę otrzymanego faktycznie kredytu.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę w wyborze pełnomocnika?

Istotne są osobiste odczucia. To tak, jak w  życiu. Jedne osoby 
lubimy innych nie. Wyboru radcy prawnego czy adwokata nie 
powinno się dokonywać pochopnie, bez spotkania. Pełnomoc-
nik powinien wzbudzać zaufanie, powinno się z nim dobrze roz-
mawiać, nie mieć oporów, żeby pytać o szczegóły swojej sprawy, 
powinien mieć cierpliwość i wystarczająco dużo czasu dla klien-
ta. Niektórzy klienci potrzebują piętnastu minut rozmowy, a inni 
godziny. Jeśli w trakcie rozmowy okaże się, że frankowicz źle się 
czuje w obecności prawnika, to powinien poszukać innego, ma-
jąc na uwadze, że sprawa będzie trwała około dwóch lat i kontakt 
z prawnikiem nie będzie jednorazowy. Po więcej szczegółów do-
tyczących tematyki kredytów frankowych zapraszam na stronę 
kancelaria-mk.pl oraz na mój facebook’owy profil, gdzie systema-
tycznie publikuję informacje na ten temat. Wystarczy po zalogo-
waniu skorzystać z opcji „szukaj” i wpisać frazę: Kancelaria Radcy 
Prawnego – Klaudia Majer.

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

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

Dziękuję za rozmowę.

W niedzielę 22 maja w Parzy-
miechach, na płycie miejscowego 
boiska sportowego, oficjalnymi 
uroczystościami i festynem miesz-
kańcy powiatu kłobuckiego uczcili 
Dzień Strażaka.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 
rozpoczął przemarsz ponad czter-
dziestu jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z powiatu wraz 
z pocztami sztandarowymi oraz 
towarzyszącej im - reprezentującej 
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu - 
Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej wraz z mażoretkami. 

Przemarsz zakończył przejazd 
samochodów strażackich z włą-
czonymi sygnałami świetlnymi 
i dźwiękowymi. W dalszej ofi-
cjalnej części uroczystości druh 
Henryk Kiepura, Starosta Kło-
bucki i członek zarządu Krajo-
wego Związku OSP RP, przyjął 

meldunek od dowódcy uroczysto-
ści druha Mariusza Kozińskiego, 
Wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Kło-
bucku. Następnie przemowy wy-
głosili organizatorzy uroczysto-
ści - Starosta Kłobucki oraz Wójt 
Gminy Lipie Bożena Wieloch. 
W kolejnym punkcie obchodów 
odznaczono zasłużonych druhów. 

Wręczono także nagrody dzie-
ciom, które uczestniczyły w kon-
kursach organizowanych przez 
Zarząd Powiatowy ZOSP RP 
w Kłobucku. Starosta Henryk Kie-
pura, Przewodniczący Rady Powia-
tu Zbigniew Pilśniak i Wicestaro-
sta Zdzisława Kall przekazali też 
jednostkom OSP sprzęt strażacki 
zakupiony ze środków Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku. 

W obchodach uczestniczyli m.in. 
poseł na sejm RP Zdzisław Wol-
ski, przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego V Kadencji 
Stanisław Gmitruk, Członkowie 
Zarządu Wojewódzkiego OSP, wój-
towie, burmistrzowie i radni z tere-
nu powiatu kłobuckiego. 

W części nieoficjalnej gwiazdą 
wieczoru był zespół Bayer Full. 
Dostępne były liczne atrakcje dla 
dzieci: pokaz cyrkowy, pokaz teatru 
ognia i występ dzieci z sekcji GOK 
w Lipiu. Podczas uroczystości pro-
wadzona była zbiórka na rzecz stra-
żaków i uchodźców z Ukrainy.
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GMINA CHCE WYDZIERŻAWIĆ 
SPORY TEREN W ZŁOTYM POTOKU

JURAJSKI PUCHAR NORDIC WALKING. TRZY GMINY, 
PIĘĆ ETAPÓW I TŁUMY ZAWODNIKÓW

Urząd Gminy Janów zamierza wydzierżawić na dziesięć lat 
działkę o powierzchni 150 m² pod działalność gastronomiczną. 
Nieruchomość położona jest w Złotym Potoku i jak przekonują 
miejscowi urzędnicy, to bardzo atrakcyjna oferta.

Wysokość miesięcznego czynszu gmina określiła na 12 zł za metr 
kwadratowy. Do tych kosztów konieczne będzie dodanie podatku 
VAT, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności ponoszenia 
rocznej waloryzacji.

Działka zlokalizowana jest przy ulicy mjr Wrzoska, obok stawu 
Amerykan, w pobliżu ścieżki rowerowej „Szlak ku źródłom”, Juraj-
skiego Parku Liniowego i Hotelu Kmicic. 

- Umiejscowienie tej nieruchomości czyni ją tym samym bardzo 
atrakcyjnym miejscem pod kątem działalności gastronomicznej - 
twierdzą urzędnicy, którzy zainteresowanych ewentualną dzier-
żawą po dodatkowe szczegóły zapraszają do urzędu gminy.

Ponad siedemdziesięcioro miłośników marszu z kijami z regio-
nu zgłosiło swój akces do XII Jurajskiego Pucharu Nordic Wal-
king. Pierwszy etap tego wydarzenia odbył się 1 maja w Pabiani-
cach, kolejny - 21 maja w Sierakowie w gminie Przyrów.

26 czerwca zawodnicy ponownie spotkają się w Pabianicach. Następ-
ne rozgrywki to dopiero okres powakacyjny - 17 września w Złotym 
Potoku i 2 października w miejscowości Zawodzie w gminie Poczesna.

Organizatorem tego cyklicznego przedsięwzięcia jest Kabex LKS 
Podkowa z Janowa. W zależności od miejsca jego rozgrywania dy-
stans, jaki muszą pokonać uczestnicy, waha się od trzech do sześciu 
kilometrów. Impreza ma na celu popularyzację nordic walking jako 
aktywności sportowej, która pomaga zachować zdrowie i witalność. 

- Nie bez znaczenia jest również promowanie przy okazji walo-
rów rekreacyjnych oraz turystycznych trzech gmin - Janowa, Po-
czesnej i Przyrowa - podkreślają inicjatorzy Jurajskiego Pucharu 
Nordic Walking. 

Monika Wójcik

OBCOWALI Z POEZJĄ

Z udziałem lokalnego i regionalnego środowiska kultury, przed-
stawicieli samorządowych z województwa, powiatu i gminy oraz 
wrażliwych na poezję mieszkańców odbyła się Jurajska Wiosna 
Poetycka.

Wydarzenie, które zorganizowano w Centrum Usług Społeczno-
ściowych w Janowie, przyciągnęło wielu poetów. Także za sprawą 
Turnieju Jednego Wiersza, do którego zgłoszono aż dwadzieścia 
pięć literackich dzieł. Jury konkursowe nagrodziło cztery najlep-
sze ich zdaniem interpretacje.

Pierwsze miejsce przyznano Adriannie Jarosz za wiersz „Żyd w ta-
łesie z książką”, kolejne Elżbiecie Żłobickiej za utwór „Z pustki”, 
a trzecią lokatą wyróżniono Teresę Bachleda-Kominek za wiersz 
„Ino dockać”. Z kolei Grand Prix zdobył Robert Marcinkowski za 
wiersz „Za ogrodem”.

Spotkanie stało się także okazją do promocji wyjątkowej książki 
- „Poeci w  Złotym Potoku”. Publikacja powstała we współpracy 
z urzędem marszałkowskim.

- Wydawnictwo zawiera dwieście wierszy i  osiemnaście legend 
napisanych przez osiemdziesięciu trzech współczesnych poetów 
z Polski i  z  zagranicy. Znajduje się w niej siedemdziesiąt autor-
skich rysunków lokalnej malarki Jolanty Madej, przedstawiających 
atrakcje Złotego Potoku. Jest to trzecie wydanie „Złotopotockich 
impresji” - informują pracownicy urzędu gminy.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Ja-
nowie, Gmina Janów oraz Janowski Klub Literacki.

ZAINTERESOWANI TERENAMI ROLNICZYMI 
BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ NABYCIA DZIAŁEK

14 czerwca, w  samo południe, w  miejscowym urzędzie gminy 
rozpocznie się przetarg, w  którym zainteresowani zakupem 
działek na terenach rolniczych gminy będą mogli skorzystać 
z okazji i nabyć je po atrakcyjnych cenach.

W  sumie chodzi o  trzynaście lokalizacji - dwie w  Czepurce, 
osiem w  Janowie, dwie w  Siedlcu i  jedną w  Złotym Potoku. Ich 
powierzchnia jest mocno zróżnicowana. W ofercie urzędu gmi-
ny znajdują się zarówno nieruchomości liczące niecały hektar, jak 
i choćby półtorahektarowe.

- Cena wywoławcza najtańszej zaczyna się już od kwoty 3,8 tys. 
zł, ale są też i takie, których licytacja rozpocznie się od kilkunastu 
czy też nawet 30 tys. zł - informują urzędnicy z Janowa.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w zaplanowanej na 14 czerwca 
procedurze przetargowej musi najpóźniej do 10 czerwca wpła-
cić na konto urzędu gminy wadium. Szczegółowe informacje na 
temat samych działek, jak i całej procedury można uzyskać kon-
taktując się bezpośrednio z  tamtejszą administracją. Szczegóły 
wspomnianych nieruchomości można także odnaleźć na stronie 
internetowej gminy.

Monika Wójcik

Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów
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1 maja, po powitaniu uczestników zawodów przez włodarza Ja-
nowa, rozpoczęła się rywalizacja na dystansie czterech i pół kilo-
metra. W tym przypadku z grona kobiet bezkonkurencyjna oka-
zała się Agnieszka Sosnowska. W przypadku panów prym wiódł 
Grzegorz Sztanderski. Drugie miejsca przypadły dla Ireny Pękali 
i Mariusza Reczulskiego, z kolei trzecia lokata stała się domeną 
Natalii Kołek i Wiktora Pękali.

Dla najlepszych przygotowano puchary i  nagrody, które wraz 
z gratulacjami wręczali wójt Edward Moskalik i radna powiatowa 
Danuta Tomza.
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DRUŻYNA KŁOBUCKICH POŻARNIKÓW W KRAJOWYM 
SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM

Komendant kłobuckiej straży pożarnej wręczył burmistrzowi 
oraz prezesowi tamtejszej jednostki OSP decyzję Komendanta 
Głównego PSP o włączeniu jej do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.

Do uroczystego spotkania doszło 12 maja. Wówczas to mł. bryg. 
Karol Wers, komendant powiatowy PSP w  Kłobucku przekazał 

Sfinalizowane zostało zadanie związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół kapliczki przy ulicy Ogrójcowej w Kłobucku. Znów 
jest zielono w tym miejscu.

Po wyremontowaniu samego obiektu oraz nawierzchni wspo-
mnianej ulicy, nasadzenia w postaci ozdobnych krzewów i drzew 
doczekało się także i bezpośrednie otoczenie budynku. 

- Przestrzeń wokół kapliczki świetnie nadaje się na zielony skwer 
i należało również zadbać o jej odpowiednią ekspozycję. Zapewne 
poprawi to mikroklimat tej okolicy, a  także wpłynie pozytywnie 
na samopoczucie mieszkańców - podkreślają pracownicy kłobuc-
kiego magistratu.

Wokół nasadzono magnolie, świerk pospolity oraz derenie, które 
przekazała szkółka ogrodnicza z  Libidzy. Zakupiono też i  nasa-
dzono klony.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik

burmistrzowi Jerzemu Zakrzewskiemu i  Krzysztofowi Kotkow-
skiemu z  OSP Kłobuck dokument poświadczający decyzję szefa 
Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu miejscowej jednostki do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

To już trzecia jednostka działająca na terenie gminy, która znalazł 
się w strukturach KSRG.

JAK KŁOBUCK ŚWIĘTOWAŁ 
231. ROCZNICĘ UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA?

Kłobuckie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpo-
częło uroczyste nabożeństwo w  intencji ojczyzny, które miało 
miejsce w miejscowym kościele pw. św. Marcina. 

Po mszy delegacje, które pojawiły się na uroczystościach, wraz 
z  przybyłymi na miejsce mieszkańcami przeszli ulicami miasta. 
Następnie, w asyście pocztów sztandarowych oraz Orkiestry Dę-
tej OSP Kamyk, przedstawiciele poszczególnych instytucji i orga-
nizacji złożyli kwiaty pod tablicą Józefa Piłsudskiego, pomnikiem 
Matki Polki oraz monumentem upamiętniającym Władysława Se-
byłę. 

Wydarzenie zakończył występ zespołu „Kłobuczanie”. Władze 
gminy reprezentował burmistrz Jerzy Zakrzewski, sekretarz Syl-
wia Piątkowska oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Andrzej 
Sękiewicz.

Monika Wójcik

NASADZENIA W MIEJSCOWYM PARKU. POJAWI SIĘ 
OKOŁO SETKA NOWYCH DRZEW

POPRAWIŁA SIĘ
ESTETYKA OGRÓJCOWEJ

Na zlecenie urzędu miejskiego realizowane są nowe nasadze-
nia we wszystkich strefach Parku im. Wacława Głowy w Kło-
bucku.

W  ramach projektu posadzone będzie około stu różnorodnych 
drzew. Chodzi o grab i jarząb fastigiata, wiąz camperdownii, pla-
tan klonolistny, klony faassens black, crimson sentry, columnare 

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

i klon czerwony. Listę nowych nasadzeń uzupełniają również mi-
łorząb, jarząb i buk pendula, a także buk purpurea i asplenifolia.

- Odpowiednio dobrana i skomponowana zieleń miejska zawsze 
cieszy oko - przekonują kłobuccy urzędnicy, którym w  projek-
towaniu parku i powiększaniu istniejącego drzewostanu pomaga 
szkółka ogrodnicza z Libidzy.
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Zakończyła się budowa boiska do koszykówki zlokalizowanego 
przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Kłobucku, w sołec-
twie Smugi. 

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki nagrodzie, jaką otrzy-
mał projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
Katolickich. Organizacja została doceniona w ramach programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie”, które organizowały Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. 

- Boisko jest dodatkową szansą dla dzieci i młodzieży na znale-
zienie dla siebie ciekawej formy spędzania wolnego czasu. Możli-
wość gry w koszykówkę pomoże też kształtować w zawodnikach 
zasady współpracy i wesprze integrację - informuje o inicjatywie 
urząd miejski.

„WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane 
z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicz-
nej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Z ostanim dniem czerwca upływa termin obowiązkowego skła-
dania przez właścicieli lub zarządców budynków deklaracji 
o źródłach ciepła i spalania paliw. 

Każda osoba, która jest właścicielem lub zarządcą budynku za-
równo mieszkalnego, jak i niemieszkalnego, ma ustawowy obo-
wiązek polegający na konieczności złożenia do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków deklaracji o uruchomionym źródle 
ciepła. 

- Można ją złożyć na dwa sposoby. Elektronicznie poprzez stronę 
zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu 
albo podpisu kwalifikowanego. Można również osobiście odwie-
dzić Urząd Miejski w Kłobucku i złożyć dokument w wersji papie-
rowej - podpowiadają miejscowi urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Pxfuel

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

NIE ZAPOMNIJ O ZŁOŻENIU 
DEKLARACJI

NOWE BOISKO DO KOSZYKÓWKI

RUSZYŁA PRZEBUDOWA DWÓCH ULICRUSZYŁA PRZEBUDOWA DWÓCH ULIC

Za kwotę sięgającą 231 tys. zł gmina modernizuje właśnie dwie 
arterie w  Kłobucku. Chodzi o  ulicę im. Tadeusza Sobisia oraz 
gen. Juliusza Rómmla. 

W przypadku pierwszej z nich prace dotyczą przebudowy odcinka 
jezdni liczącego blisko trzydzieści trzy metry. W ramach robót zo-
stanie wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz 

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

położenie nowej. Przebudowana zostanie też, do szerokości pięciu 
metrów, północna zatoka postojowa. Wykonawca zwiększy ponadto 
ilość miejsc parkingowych, gdyż finalnie będzie ich piętnaście. 

- Wzdłuż zatoki postojowej powstanie chodnik z kostki betono-
wej. Przedłużone zostaną istniejące w  pasie drogowym kanały 
sanitarny oraz deszczowy. Minimum półtora metra poza obrys 

drogi - informują pracownicy magistratu.

Całość realizacji tego zadania pochłonie blisko 196 tys. zł. Z kolei 
niecałe 36 tys. zł kosztować będzie dostosowanie miejsc parkin-
gowych do obowiązujących przepisów oraz wykonanie tych prze-
widzianych dla osób niepełnosprawnych przy ulicy gen. Juliusza 
Rómmla.

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych zorganizowało spotka-
nie integracyjne dla obywateli Ukrainy przebywających na te-
renie gminy. 

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, 
sekretarz Sylwia Piątkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kłobucku Teresa Duraj-Stefańska oraz pracow-
nicy instytucji.

Spotkanie było okazją do wspólnego poznania się, wymiany do-
świadczeń oraz do wypracowania rozwiązań w  sprawach doty-
czących codziennego życia nowych mieszkańców tutejszego sa-
morządu. 

- Uczestnicy mieli czas na rozmowę we własnym gronie. Otrzy-
mali również informację na temat możliwych form wsparcia 
świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kło-
bucku. Z kolei dzieci mogły skorzystać z zabaw przygotowanych 
przez nauczycieli Przedszkola Gminnego nr 1 - informuje magi-
strat.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA 
SĄSIADÓW ZZA WSCHODNIEJ 
GRANICY
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5,7 mln zł będzie kosztować lokalny samorząd budowa budynku 
klubowego dla GKLS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji da-
chu i termomodernizacja hali sportowej w tejże miejscowości. 
Inwestycję wydatnie wesprą środki z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina 
otrzyma z niego 4,5 mln zł na to zadanie.

Najkorzystniejszą cenowo propozycję realizacji zadania prze-
stawiła lokalna firma Szymbud. Druga z ofert, która wpłynęła do 
miejscowego urzędu, była o niemal 450 tys. zł wyższa.

W  ramach inwestycji na terenach klubowych powstanie ogól-
nodostępny budynek, który służył będzie zarówno na potrzeby 
miejscowego GLKS-u, ale również pełnił będzie funkcję swoiste-
go centrum sportowego dla całej gminy. Umiejscowione tam mają 
zostać bowiem również siłownia, strefa spa i odnowy biologicz-
nej.

- Cieszę się, że na to właśnie zadanie otrzymaliśmy środki, bo 
stan obecnego obiektu GLKS-u jest fatalny i nie zachęca do upra-
wiania sportu. Myślę, że jak już powstanie, to młodzież będzie się 
garnęła, bo boisko mamy już świetnie zrobione, z porządną mu-
rawą. Będą nowe sale, szatnie, natryski i pomieszczenia admini-
stracyjne - komentuje wójt Piotr Juszczyk. - Wychodzimy z zało-
żenia i chcemy, aby z nowej oferty korzystało jak najwięcej osób, 
w  tym również inne kluby z  terenu naszej gminy. Stąd pomysł, 
żeby w nowym obiekcie stworzyć także przestrzeń na fitness czy 
odnowę biologiczną - dodaje. 

W  ramach przedsięwzięcia wykonawca dokona także istotnej 
modernizacji kłomnickiej hali sportowej. Wymieniona i ocieplona 
zostanie konstrukcja dachowa nad zapleczem sali gimnastycznej 
oraz przeprowadzona zostanie termomodernizacja zespołu spor-
towego, w  którym pojawią się nowe okna, dzięki czemu obiekt 
będzie dostosowany do obowiązujących przepisów w  zakresie 
termoizolacyjności. Dodatkowo prace obejmą także budowę no-
wych schodów zewnętrznych.

Piotr Biernacki, fot. GLKS Kłomnice

POWSTANIE BUDYNEK DLA MIEJSCOWEGO KLUBU. 
NIEDAWNO ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG
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15 maja mury kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ulicy 
Śląskiej w  Częstochowie wypełniła symfoniczna i  oratoryjna 
muzyka.

Koncert zrealizowany został dla upamiętnienia Jana, Edwarda 
i Józefiny Reszków. To rodzeństwo śpiewaków operowych, które 
żyło na przełomie XIX i XX wieku wspinając się w tym czasie na 
szczyty światowej sławy.

Reszkowie odnosili tryumfy na największych scenach Paryża, 
Londynu, Madrytu, Mediolanu czy Nowego Jorku. W okresie swo-
jej największej popularności cała trójka zakupiła majątki, które 
w większości leżą w granicach dzisiejszej gminy Kłomnice. 

Podczas wydarzenia, jakie w połowie miesiąca miało miejsce 
w  kościele ewangelicko-augsburskim, wystąpiła orkiestra 
symfoniczna, orkiestra kameralna oraz Chór Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstocho-
wie. Muzykom towarzyszyli dyrygenci w  osobach Marcina 
Mirowskiego, Zygmunta Nitkiewicza oraz Joanny Klajnow-
skiej-Pełka.

W  trakcie tej muzycznej uczty wybrzmiały utwory Johanna 
Sebastiana Bacha, Mikołaja Gomółki, Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego, Josepha Haydna, Wojciecha Kilara, Wolfganga 
Amadeusza Mozarta, Jeana Sibeliusa, Antonio Vivaldiego czy 
Józefa Świdra.

Monika Wójcik

KONCERT PAMIĘCI 
RESZKÓW NA DWIE 
ORKIESTRY I CHÓR
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Asp. Piotr Ścigała z komisariatu w Kłomnicach został Mistrzem 
Polski Policji w swojej kategorii wiekowej w ramach zawodów 
kolarskich, które odbyły się na południu kraju.

W drugą niedzielę maja ponad trzystu zawodników, w tym prawie 
pięćdziesięciu mundurowych, wzięło udział w  zawodach kolar-
skich „Majka Gran Fondo”. Wyścig zorganizowany został w powie-
cie myślenickim we współpracy z medalistą olimpijskim Rafałem 
Majką. 

- Celem imprezy było szerzenie i  rozpowszechnianie zdrowego 
stylu życia wśród rowerzystów-amatorów. W zmaganiach brało 
udział wielu funkcjonariuszy, wśród których był także zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster - informuje 
biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Podczas pierwszego dnia zawodów wyścig rozgrywany był w for-

Monika Wójcik

Lokalne władze przeznaczą niemal 800 tys. zł na modernizację 
dwóch prowadzonych przez samorząd przedszkoli. Chodzi pla-
cówki w Rzerzęczycach oraz Kłomnicach. Postępowania prze-
targowe na te zadania zostały już rozstrzygnięte.

Na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymagań prze-
ciwpożarowych w  Szkole Podstawowej w  Rzerzęczycach gmina 
wyda 452 tys. zł. Wykonane zostaną prace, które pozwolą wydzie-
lić pomieszczenia dla potrzeb dwóch oddziałów przedszkolnych. 
Mają one docelowo zajmować 123 m² powierzchni użytkowej. 
Dodatkowo dobudowana zostanie strefa wejściowa z  wiatroła-
pem o powierzchni niemal 51 m², w której umiejscowione zostaną 
szatnie dla najmłodszych mieszkańców Rzerzęczyc.

- Prace będą polegały w  szczególności na wydzieleniu strefy 
przedszkolnej od szkoły. Przebudowane zostaną także sanitaria-
ty. Istniejąca łazienka dla chłopców zostanie dostosowana dla po-
trzeb przedszkolaków. Nie obejdzie się również bez niezbędnych 
prac modernizujących istniejące instalacje elektryczną, wodno-
-kanalizacyjną oraz grzewczą - informuje wójt Piotr Juszczyk.

Nieco mniej, bo 332 tys. zł gmina przeznaczy na podobną inwesty-
cję w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomni-
cach. Jej celem jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni do 
funkcjonowania sześciu oddziałów przedszkolnych.

Zakres robót obejmuje bowiem w szczególności prace polegające 
na wydzieleniu pomieszczeń mieszczących się na parterze bu-
dynku szkoły na potrzeby przedszkola, które ma zajmować łączną 
powierzchnię użytkową wynoszącą 353 m². Aktualnie w podsta-
wówce w  Kłomnicach funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, 
usytuowane w  najnowszej, dobudowanej w  2006 roku części 
szkoły.

- Powiększamy przedszkole. Z dotychczasowych trzech oddzia-
łów do sześciu. Chcemy zatem stworzyć warunki dla niezależne-
go funkcjonowania szkoły i przedszkola, które uzyska między in-
nymi niezależne wejście, co w tej sytuacji jest koniecznością. Ilość 
planowanych grup przedszkolnych pozwoli na podział na strefy 
dla dzieci młodszych i starszych - komentuje włodarz.

Z istniejących pomieszczeń szkolnych wydzielone zostaną czte-
ry sale lekcyjne, świetlica składającą się z  dwóch pomieszczeń, 
gabinet lekarski, węzeł sanitarny przeznaczony dla chłopców, 
pomieszczenie porządkowe oraz część korytarza usytuowaną 
między holem przy wejściu głównym a schodami usytuowanymi 
w środku budynku. Obecna świetlica szkolna zostanie zaadapto-
wana na dwie sale zajęć z wydzieleniem w strefie środkowej węzła 
sanitarnego dla dzieci młodszych. Dla opiekunów przedszkolnych 
i nauczycieli ze szkoły powstanie z kolei sanitariat z przedsion-
kiem dostępny bezpośrednio z korytarza.

- Mam nadzieję, że prace budowlane przebiegną sprawnie 
i wkrótce oddamy do użytku dzieci, i ku uciesze rodziców, nowe, 
funkcjonalne i  nowoczesne oddziały przedszkolne - podkreśla 
Piotr Juszczyk.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

DWA GMINNE PRZEDSZKOLA 
CZEKA SPORA METAMORFOZA. 
BĘDĄ NOWE ODDZIAŁY

FUNKCJONARIUSZ Z KŁOMNIC MISTRZEM 
POLICJANTÓW W KOLARSTWIE SZOSOWYM

mule jazdy indywidualnej na czas na dystansie dwudziestu ki-
lometrów. Asp. Piotr Ścigała, reprezentant śląskiego garnizonu, 
który na co dzień pracuje w  komisariacie w  Kłomnicach, zajął 
czwarte miejsce.

Drugiego dnia zawodnicy rywalizowali na dystansie siedemdzie-
sięciu dwóch kilometrów w dwóch kategoriach wiekowych. 

- Trasa przebiegająca przez powiat myślenicki i limanowski cha-
rakteryzowała się łącznym przewyższeniem dziewięćset dzie-
więćdziesięciu sześciu metrów i  obfitowała w  liczne podjazdy 
- podkreślają policjanci z  biura prasowego częstochowskiej ko-
mendy. 

Z ich relacji wynika, iż ssp. Piotr Ścigała jako pierwszy w kategorii 
powyżej czterdziestego piątego roku życia przejechał linię mety 
i został tym samym Mistrzem Polski Policji w wyścigu ze startu 
wspólnego.
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REGIONALNY FESTIWAL TYM 
RAZEM W KONIECPOLU
W  ostatnią niedzielę maja na rynku w  Koniecpolu odbyła się 
szósta edycja Jura ROK Festiwalu. 

Tegorocznym gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia był 
miejscowy samorząd. W  realizacji niedzielnego przedsięwzię-
cia Koniecpol wsparły również takie gminy, jak Olsztyn, Mstów, 
Kłomnice, Poczesna, Przyrów, Kruszyna i Kłobuck. 

Imprezę rozpoczął korowodów uczestników festiwalu, a  także 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z  Koniecpola pod batu-
tą Macieja Piątka-Czarneckiego, a  następnie Częstochowskiego 
Teatru Tańca. Później, na zlokalizowanej na koniecpolskim ryn-
ku scenie, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z szeregiem ze-
społów folklorystycznych z okolicznych samorządów. I tak gmi-
nę Olsztyn reprezentowali „Turowianie”, Kłomnice - „Senioritki” 
i „Klepisko”, a Mstów - „Mstowianki”.

- W  Koniecpolu pojawił się także Zespół Wokalny „Ale! Babki” 
z gminy Kruszyna, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kłobucka i Zespół 

Monika Wójcik
Folklorystyczny „Wrzosowianie”. To właśnie reprezentaci gminy 
Poczesna zamknęli panel przewidziany na prezentację zespołów 
gmin partnerskich - relacjonuje Monika Kosielak z Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie, współorganizatora całego wy-
darzenia.

Późne godziny popołudniowe przewidziano na rozstrzygnięcie 
Konkursu Legend, Baśni, Podań „Legend Jury” oraz dwóch kon-
kursów plastycznych. Jednego skierowanego do dzieci - „Jura 
oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” oraz Jurajskiego 
Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do 
bajek, legend, podań”. 

Tradycyjnie, jak przystało na Jura ROK Festiwal, także i tym razem 
nie zabrakło w bezpośrednim otoczeniu całego przedsięwzięcia 
prezentacji produktów regionalnych i rękodzieła, wystaw, warsz-
tatów artystycznych, małej gastronomii i  obowiązkowych dmu-
chańców dla najmłodszych uczestników.

Festiwal zakończył koncert folkowej kapeli „Góralska Hora”.

SPORTOWA INTEGRACJA. NAUCZYCIELE LEPSI OD STRAŻAKÓW

W pierwszą sobotę miesiąca sześć siatkarskich ekip stanęło do 
rywalizacji w pierwszej odsłonie Integracyjnego Turnieju Piłki 
Siatkowej. Zawody rozgrywane pod patronatem burmistrza Ko-
niecpola zgromadziły w ten dzień na hali sportowej kilkudzie-
sięciu miejscowych miłośników volleyball’a.

Turniej różnił się od klasycznych zawodów sportowych. Tutaj 
sportowy wynik nie był aż tak ważny. Liczyła się przede wszyst-
kim dobra zabawa, aktywne spędzenie wolnego czasu i integracja 
lokalnego środowiska. Bo i  w  szranki stanęły drużyny miejsco-
wych nauczycieli, policjanci, strażacy - zarówno zawodowcy, jak 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
i ochotnicy - oraz leśnicy i w końcu samorządowcy.

- Zawodom towarzyszyła doskonała zabawa, ale i  determinacja 
i poświęcenie - komentuje Dariusz Saternus, jeden z organizato-
rów. - W finale po zaciętej walce nauczyciele pokonali strażaków 
z JRG 4 Koniecpol. Trzecie miejsce na podium wywalczyli leśnicy 
reprezentujący Nadleśnictwo Koniecpol - informuje.

Jak zwykle bywa na turniejach sportowych, nie zabrakło dyplo-
mów i pucharów. Te uczestnikom wręczył burmistrz Ryszard Su-
liga, który zapowiedział przy okazji kolejną edycję tej niezwykle 
udanej imprezy.
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PODCZAS OBCHODÓW DNIA STRAŻAKA DOSZŁO DO POŚWIĘCENIA 
NOWYCH POJAZDÓW DLA DWÓCH JEDNOSTEK

WIELKIE WOKALNO-INSTRUMENTALNE WYDARZENIE W KONOPISKACH. 
DO GMINY ZAWITAŁ ZESPÓŁ „ŚLĄSK”

JUBILEUSZ RĘKSZOWICKIEJ PARAFII. 
TUTEJSZA WSPÓLNOTA LICZY JUŻ
SOBIE CZTERDZIEŚCI LAT

PRAWIE DWUSTU ZAWODNIKÓW 
BIEGAŁO, RZUCAŁO I SKAKAŁO

3 maja, w  przeddzień św. Floriana, w  parafii w  Rększowicach 
druhowie z tamtejszej jednostki OSP, wspólnie z kolegami z są-
siednich Hutek, fetowali swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się we wczesnych godzinach rannych 
od nabożeństwa w intencji strażaków i ich rodzin, które odprawił 
bp Andrzej Przybylski. Po mszy zaproszeni goście, strażacy oraz 
przybyli do kościoła mieszkańcy udali się na cmentarz parafial-
ny. Był to moment do wspomnienia tych druhen i druhów, którzy 
odeszli na wieczną służbę. 

Kolejnym punktem obchodów było poświęcenie przez bp Przy-
bylskiego dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, które 
otrzymały jednostki OSP KSRG Rększowice oraz OSP Hutki. Nie 
mogło też braknąć symbolicznego przecięcia wstęgi i przekaza-
nia przez wójta Jerzego Żurka kluczy do pojazdów na ręce pre-
zesów jednostek.

Zarówno gminne obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz świętowana przez katolików uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski zyskały w tym roku szczegól-
ną oprawę artystyczną. Tuż po popołudniowym nabożeństwie 
w miejscowej parafii odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Wydarzenie w kościele św. Walentego w Konopiskach zgromadzi-
ło tłumy zainteresowanych nim osób. Artyści wykonali oratorium 
pt. „Jak Ojciec i Syn”, które dedykowane było św. Janowi Pawłowi 
II i bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. 

3 maja, w  przeddzień św. Floriana, w  parafii w  Rększowicach 
druhowie z tamtejszej jednostki OSP, wspólnie z kolegami z są-
siednich Hutek, fetowali swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się we wczesnych godzinach rannych 
od nabożeństwa w intencji strażaków i ich rodzin, które odprawił 
bp Andrzej Przybylski. Po mszy zaproszeni goście, strażacy oraz 
przybyli do kościoła mieszkańcy udali się na cmentarz parafial-
ny. Był to moment do wspomnienia tych druhen i druhów, którzy 
odeszli na wieczną służbę. 

Kolejnym punktem obchodów było poświęcenie przez bp Przy-
bylskiego dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, które 
otrzymały jednostki OSP KSRG Rększowice oraz OSP Hutki. Nie 
mogło też braknąć symbolicznego przecięcia wstęgi i przekaza-
nia przez wójta Jerzego Żurka kluczy do pojazdów na ręce pre-
zesów jednostek.

19 i 20 maja na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny Szewiń-
skiej w Konopiskach odbyły się Gminne Zawody Lekkoatletycz-
ne. W zmaganiach udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół 
podstawowych działających na terenie tutejszego samorządu. 

Pierwszego dnia rywalizowały dzieci z klas pierwszych, drugich 
i trzecich. Chwilę po tym, jak zapisali się oni na listę uczestników 
i  przydzielono ich do poszczególnych konkurencji sportowych, 
organizatorzy przywitali młodych zawodników i omówili zasady 
bezpiecznego udziału w turnieju. 

- Konkurencjami w tym dniu były biegi na sześćdziesiąt i sto me-
trów, skok w  dal oraz rzut piłeczką palantową. Pierwsze sześć 
miejsc zostało nagrodzone dyplomem, a podium dodatkowo me-
dalem wręczanym przez wójta Jerzego Żurka - relacjonuje Ewa 
Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy. 

Drugi dzień stał się areną zmagań dla starszych uczniów. Podob-
nie nie zabrakło takich konkurencji jak skok dal czy rzut piłeczką 
palantową. Były też biegi, ale tym razem już na sto i trzysta me-
trów. 

Organizatorem zawodów było Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Konopiskach.

Monika Wójcik, fot. Michał Nowak/Urząd Gminy Konopiska

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Monika Wójcik
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- Muzykę skomponował Włodzimierz Krawczyński do słów Ta-
deusza Szymy, a  autorem opracowania utworu na orkiestrę był 
Tomasz Chmiel - mówi Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy. 
- Perfekcyjne wykonanie, dopracowane detale techniczne i pięk-
na muzyka sprawiły, że słuchacze doznali wyjątkowych uniesień 
duchowych. Był to koncert, który na stałe wpisze się do historii 
wielkich muzycznych wydarzeń w naszej gminie - dodaje.

Wśród zaproszonych gości obecni byli liczni przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych. Organizatorem koncertu 
było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Gaude Mater. Patronat nad 
tym przedsięwzięciem objął wójt Jerzy Żurek.

Adrianna Foks z  podstawówki w  Jamkach-Korzonku zdobyła 
trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Zain-
spirowani Twórczością Marii Konopnickiej…”. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane przez szkołę z Konina, która nosi imię tej 
wybitnej poetki. 

Uczęszczająca do piątej klasy Adrianna z  innymi uczestnikami 

Monika Wójcik

konkurowała w kategorii związanej z prozą. Jej praca pt. „Dzieciń-
stwo to…” doceniona została za oryginalność, twórczy charakter 
oraz poprawność językową i stylistyczną. 

- Tym samym Ada dowiodła, że młodzi ludzie są wyjątkowo wraż-
liwi, kreatywni i chętni do twórczego działania - komentuje Ewa 
Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

UCZENNICA DOCENIONA
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KOLEJNYCH STU LAT DLA 
PANI HELENY

Helena Kasprzyk, mieszkanka Ostrów nad Okszą, obchodziła 20 
maja swoje 102. urodziny. 

Seniorka cieszy się dobrym zdrowiem, kondycją i pogodą ducha. 
Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia szanowną jubilatkę 
w dniu jej święta odwiedziła delegacja z urzędu gminy. Wójt Piotr 
Derejczyk złożył starszej pani życzenia, a także wręczył jej bukiet 
kwiatów.

- Pani Helenie życzymy kolejnych wielu lat życia w dobrym zdro-
wiu i  następnych tak pięknych jubileuszy - podkreśla włodarz 
Miedźna.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Miedźno

UKARANY ZA SŁOWA. WÓJT BĘDZIE APELOWAŁ

Zakończył się proces o zniesławienie, jaki była dyrektor szkoły 
w  Miedźnie wytoczyła wójtowi tej gminy. Spośród trzech za-
rzutów, które Wioletta Skoczylas podniosła w prywatnym akcie 
oskarżenia, sąd oddalił dwa. Za kolejny natomiast wymierzył 
włodarzowi karę grzywny w wysokości 4,5 tys. zł, zapłatę 2,5 tys. 
zł nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża i 4 tys. zł dla 
skarżącej. Wójt ma też pokryć koszty zastępstwa procesowego 
i  samego procesu. Sąd zawyrokował również o  podaniu treści 
wyroku do publicznej wiadomości. Ten jest jeszcze nieprawo-
mocny, a włodarz zapowiada apelację.

Końcówka 2019 roku była niezwykle gorąca w leżącej nad Liswar-
tą gminie. I to nie tylko z uwagi na trwającą akurat parlamentar-
ną kampanię wyborczą. Przede wszystkim z uwagi na odwołanie 
przez wójta Piotra Derejczyka dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Miedźnie. Powód? W  wydanym 23 września 2019 
roku zarządzeniu widniały dwa. Chodziło o przyjęcie i niezewi-
dencjonowanie w  2018 roku w  księgach rachunkowych wspo-
mnianej placówki kwoty co najmniej 1,2 tys. zł jako wynagrodzenia 
za nocleg pielgrzymów w budynku ZSP. Drugi odnosił się do pod-
pisania przez ówczesną dyrektor protokołu uruchomienia kotła 
instalacji centralnego ogrzewania w trakcie realizacji termomo-
dernizacji szkolnego obiektu.

Jak podnosił wójt, Skoczylas zrobiła to bez upoważnienia, co gro-
ziło poważnemu uszczerbkowi w  majątku gminnym. Urząd już 
wtedy miał bowiem problemy z wykonawcą termomodernizacji, 
który w połowie września 2019 roku zszedł z budowy. Dokumen-
ty, które między innymi dyrektor podpisała, były jedną z podstaw 
takiego zachowania firmy.

- Podpisanie ich sugerowało, że zlecone przez nas prace zostały 
wykonane w całości. Co jest szalenie ważne, pani Skoczylas nigdy 
nie brała udziału w pracach związanych z tą termomodernizacją. 

Monika Wójcik
Było to poza jej bezpośrednią kompetencją. Inwestycję realizował 
urząd gminy. Uważam, że powinna przed podpisaniem tego do-
kumentu zadzwonić do urzędu czy bezpośrednio do mnie i poin-
formować, że ktoś ją o coś takiego prosi. Moje zaufanie zawiodła 
tym, że nie zadzwoniła wtedy, kiedy ją poproszono o podpisanie 
tego dokumentu i nie skonsultowała czy może to uczynić i  czy 
na przykład inspektor nadzoru budowlanego nie mógłby jej towa-
rzyszyć w tej sytuacji? Podjęła decyzję samodzielnie, bez żadnej 
konsultacji - podnosił włodarz Miedźna tłumacząc powody od-
wołania.

Niemożność dogadania się z wykonawcą termomodernizacji był 
o  tyle istotny, że zbliżał się sezon grzewczy. Nieuruchomienie 
kotłowni groziło tym, iż największa szkoła musiałaby zostać za-
mknięta, a  w  gminie nie było budynku, który mógłby stanowić 
alternatywę do prowadzenia zajęć szkolnych. Wdrażając działa-
nia zaradcze Derejczyk zdecydował się na zamówienie zastępczej 
kotłowni kontenerowej, co kosztowało dodatkowe 50 tys. zł. To 
rozsądne działanie stało się później jednym z powodów do krytyki 
wójta przez opozycyjnych radnych. Za znaczące przekroczenie 
terminu ukończenia prac wisiała nad gminą ponadto utrata prze-
szło 2 mln zł unijnego dofinansowania na tę inwestycję.

Te dwa powyższe powody odwołania Skoczylas stanowiły naj-
ważniejszą oś skierowanego przez nią do sądu prywatnego aktu 
oskarżenia przeciwko Derejczykowi. Poczuła się urażona tymi 
twierdzeniami. Sąd, wydając wyrok, nie uwzględnił jednak tak 
sformułowanych zarzutów.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego sąd, 
dążąc do ustalenia prawdy materialnej, oddalił dwa pierwsze 
i  najważniejsze zarzuty, eliminując je z  opisu czynu, wskazując 
w ustnych motywach, że jest to równoznaczne z uniewinnieniem. 
W  tym zakresie wyrok przyjmuję z  satysfakcją. Sąd nie uznał 
w  konsekwencji, iż twierdzenia będące powodem odwołania 

Wioletty Skoczylas z funkcji dyrektora ZSP w Miedźnie były nie-
prawdziwe - odniósł się wójt Derejczyk w przesłanym do redakcji 
stanowisku.

Za co więc włodarz został ukarany? Za wypowiedź na jednym 
ze spotkań z  mieszkańcami szkoły w  Miedźnie, gdzie podważył 
celowość wydatków na remont pomieszczeń administracyjnych 
w placówce, w tym gabinetu dyrektorskiego. Sąd uznał, że wójt 
rozgłaszał publicznie nieprawdziwe informacje wyrażające się 
w stwierdzeniach, że zamiast wyremontować plac zabaw, dyrek-
tor Skoczylas podjęła decyzję o przebudowie swojego gabinetu, 
na który wydała blisko 150 tys. zł. To, zdaniem sądu, wyczerpało 
znamiona zniesławienia.

- W moim odczuciu, remont placu zabaw przy ZSP w Miedźnie 
był inwestycją pożądaną i  oczekiwaną przez rodziców uczniów, 
zapewniającą tym samym bezpieczeństwo dzieci korzystających 
z urządzeń zabawowych. Pragnę nadmienić, że takie stwierdze-
nie padło z moich ust 2 października 2019 roku podczas spotkania 
z rodzicami uczniów. Remont gabinetów i sekretariatu w istocie 
miał miejsce. Co więcej, był najdroższą pozycją w budżecie, kosz-
tował ponad 70 tys. zł - komentuje Piotr Derejczyk. - W ferwo-
rze emocjonalnej i burzliwej dyskusji czasami trudno o matema-
tyczną dokładność, a  takiej, jak wynika z  ustnego uzasadnienia 
wyroku, domaga się sąd od osoby piastującej funkcję publiczną. 
Moja luźna wypowiedź, w moim mniemaniu, nie była nieprawdzi-
wa, a jedynie nieprecyzyjna i niezupełna, co też często się zdarza 
w sytuacji bezpośrednich, dynamicznych spotkań. Nie spełniała 
też znamion występku. Takie stwierdzenia podlegają sprostowa-
niu, a nie powinny być podstawą ferowania wyroków karnych - 
podnosi, dodając przy tym, że z powyższych powodów nie może 
uznać rozstrzygnięcia za sprawiedliwe w tym zakresie i od wyro-
ku sądu pierwszej instancji będzie składał apelację po zapoznaniu 
się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

NOWA FUNKCJA BYŁEJ SZKOŁY W IZBISKACH.NOWA FUNKCJA BYŁEJ SZKOŁY W IZBISKACH.
POWSTAŁA NOWOCZESNA ŚWIETLICA WIEJSKAPOWSTAŁA NOWOCZESNA ŚWIETLICA WIEJSKA

Świetlica wiejska na parterze i  dwa mieszkania na górnym 
poziomie to efekt zakończonej przebudowy budynku po byłej 
szkole w Izbiskach. Kompleksowa rewitalizacja kosztowała nie-
mal 1,2 mln zł.

16 maja przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni przez wójta 
Piotra Derejczyka goście mogli na własne oczy przekonać się, jak 
wielką metamorfozę przeszedł ten ważny dla lokalnej społeczno-
ści obiekt.

- Przebudowa i  rozbudowa byłej szkoły w  Izbiskach pozwoliła 
nam stworzyć reprezentacyjną przestrzeń - nowoczesną świetli-
cę wiejską na potrzeby sołectwa. Górny poziom to z  kolei dwa 
lokale mieszkalne. Nowy obiekt jest przyjazny także dla osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie prace zostały wykonane bardzo 
szybko, trwały około roku - podkreśla włodarz Miedźna.

Przebudowany obiekt ma blisko 380 m² powierzchni użytkowej. 
Sam parter, gdzie mieści się wspomniana świetlica, to prawie 182 
m², piwnice to 50 m², a dwa mieszkania na górnym poziomie to 
prawie 150 m².

- Remont obiektu objął wszystkie poziomy, od piwnic, przez par-

Piotr Biernacki
ter po poddasze. Rozbudowane zostały klatki schodowe, wzmoc-
niono stropy i wymieniony dach. Podobnie jak wszystkie instala-
cje wewnętrzne. Budynek ponadto zyskał nowoczesną elewację 
oraz przeszedł kompleksową termomodernizację, od wymiany 
okien i drzwi po docieplenie ścian i stropodachu. Jest także nowa 
kotłownia i  instalacja centralnego ogrzewania - wymienia wójt 
Piotr Derejczyk. - Celem było stworzenie przestrzeni do podtrzy-
mywania lokalnych więzi społecznych. Taką funkcję swoistego 
centrum życia sołeckiego ma pełnić właśnie nowa świetlica wiej-
ska. Uważam, że efekt jest więcej niż zadowalający - dodaje.

Z  tego też względu zadbano o  elementy, które mają temu się 
przysłużyć. Oprócz głównej sali spotkań urzędnicy zaprojekto-
wali również doposażoną kuchnię, pomieszczenia socjalne, skła-
dziki, spiżarnię i oczywiście sanitariaty. 

Na uroczystości oficjalnego otwarcia najnowszej samorządowej 
inwestycji, obecny był także gość specjalny. Włodarz zaprosił 
na wydarzenie Ryszarda Suligę, burmistrza Koniecpola, które-
mu również przypadło w udziale przecięcie symbolicznej wstęgi. 
Gminy obecnie bardzo mocno ze sobą współpracują w  ramach 
spółki SIM Śląsk Północ, która na obszarze obu samorządów bę-
dzie budować mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu 
w Koniecpolu oraz w Ostrowach nad Okszą.
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OBIEKT PO CAŁOŚCI JAK NOWY. NAJPIERW TERMOMO-
DERNIZACJA, A OSTATNIO TAKŻE REMONT WNĘTRZA

Budynek Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w  Krasicach 
przeszedł kompleksową metamorfozę. Po niedawno przeprowa-
dzonej termomodernizacji i zrealizowanych w środku pracach 
remontowych obiekt zupełnie zmienił swoją oprawę. 

Jak informuje urząd gminy, zakres termomodernizacji objął mię-
dzy innymi docieplenie ścian i remont dachu budynku szkoły, jego 
przebudowę nad salą przedszkolną, a także modernizację kotłow-
ni i instalacji centralnego ogrzewania.

- Ponadto wyremontowane zostały kominy i  ławy kominiarskie, 
jak i również wykonano instalację odgromową, pojawiły się nowe 
parapety okienne i system rynnowy - precyzują urzędnicy.

Później przyszedł czas na prace remontowe wewnątrz budynku. 

- Oddział przedszkolny zyskał pojemną szafę na zabawki i mate-
riały potrzebne do pracy w przedszkolu - relacjonuje Magdalena 
Heręży, p.o. dyrektora placówki w Krasicach. 

Ekipa remontowa przemalowała ściany sali, a na ich dolnej część 
ułożono marmolit. Podobny tynk w połączeniu ze strukturalnym 
pojawił się też w dwóch salach lekcyjnych oraz na dolnym i gór-
nym holu budynku.

Na podłodze w salach położona została nowa wykładzina, z kolei 
ta w holu posiada dodatkowo właściwości antypoślizgowe. 

ZGŁĘBIALI KWESTIE
BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZĄC 
NAUKĘ Z ZABAWĄ

W  Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w  Brzy-
szowie zorganizowano Akademię Bezpieczeństwa. To projekt 
fundacji należących do jednej z największych firm ubezpiecze-
niowych w  Polsce. Ma on na celu edukację dzieci i  młodzieży 
w zakresie bezpieczeństwa na drodze, pierwszej pomocy, bez-
piecznego dorastania i bezpieczeństwa w sieci.

Szkoła w Brzyszowie jest jedną z piętnastu placówek w kraju i jed-
ną z trzech w województwie śląskim, które biorą udział w obecnie 
realizowanej czwartej edycji projektu.

- Ważnym aspektem akcji jest udział służb mundurowych. 
Uczniowie brali udział w spotkaniach z policjantem, który czyn-
nie włączył się w  ich edukowanie. Zajęcia były dostosowane do 
różnych grup wiekowych, wykorzystują różne narzędzia – od 
praktycznych zajęć w strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki czy 
strefie pierwszej pomocy z  ratownikiem medycznym, przez za-
jęcia dydaktyczne w  strefie bezpiecznego dorastania, do strefy 
teatru ze scenami aktorskimi skierowanymi dla najmłodszych 
klas - relacjonuje Aldona Tomzik, pedagog i lokalny koordynator 
wspomnianego projektu. 

Jak informuje nauczycielka, ogromnym zainteresowaniem młod-
szych i starszych uczniów cieszyło się mobilne miasteczko ruchu 
drogowego, które zorganizowane zostało na boisku szkolnym. 
Było ono wyposażone w mini znaki drogowe, sygnalizację świetl-
ną, ścieżki i skrzyżowania z gumowych mat oraz tablice eduka-
cyjne. 

- Łącząc naukę z zabawą uczniowie sprawdzali swoje umiejętno-
ści w zakresie poruszania się na rowerach i segway’ach oraz za-
poznali się z niebezpieczeństwami, jakie kryje za sobą brawura na 
drodze - podkreśla Tomzik.

Uczniowie brali także udział w  pokazach udzielania pierwszej 
pomocy, zajęciach z  cyberprzemocy i  prelekcji mającej na celu 
uświadomienie zagrożeń spowodowanych używkami. Można było 
wypróbować symulatory upośledzenia zmysłów, jakie występują 
po spożyciu alkoholu czy narkotyków.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

BUDYNEK STAREJ REMIZY ZYSKAŁ CAŁKIEM 
NOWY UKŁAD FUNKCJONALNY

Zakończyły się prace związane z rozbudową i przebudową ist-
niejącego budynku dawnej remizy w Srocku. Wcześniej zapro-
jektowano nowe pomieszczenia co pozwoliło na zmianę funkcji 
już tych istniejących.

Zakres przeprowadzonego zadania objął rozbudowę budynku 
w  kierunku zachodnim (w  poziomie parteru) oraz przebudowę 
i  modernizację istniejącej części, co pomogło w  dostosowaniu 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

GMINA MA DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ. W SPOKOJNEJ OKOLICY

- W holu górnym zabudowano drewniane schody prowadzące na 
strych, natomiast z głównego holu do pomieszczenia socjalnego, 
gdzie przy okazji doprowadzono ciepłą wodę, przeniesiony został 
zlewozmywak. W tym samym pomieszczeniu zamontowano dużą 
szafę, która pomieściła pomoce dydaktyczne oraz materiały biu-
rowe. Obok niej stanęła specjalna metalowa szafa z przeznacze-
niem na pomoce dydaktyczne i  odczynniki chemiczne - dodaje 
dyrektor Heręży.

Jak podkreśla szefowa placówki w Krasicach, wszystkie przepro-
wadzone prace znacząco poprawiły estetykę szkoły oraz komfort 
pracy zarówno uczniów, jak i pedagogów.

Miejscowe władze zamierzają przeprowadzić pod koniec czerw-
ca przetarg, który doprowadzi do sprzedaży dziewięciu działek 
budowlanych zlokalizowanych w Krasicach.

Jak przekonują urzędnicy, działki położone są w cichej i spokojnej 
lokalizacji. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią malow-
nicze tereny rolne i leśne, a otaczający je obszar obfituje w liczne 
tereny zielone.

- Jest to idealny teren dla miłośników grzybobrania. W najbliż-
szym sąsiedztwie znajduje się rozproszona zabudowa mieszka-
niowa, budynek szkoły oraz strefa rekreacji ruchowej w postaci 
placu zabaw, zewnętrznej siłowni i boiska. Teren jest płaski, nie-
zagospodarowany i  porośnięty częściowo drzewami iglastymi - 
informują pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik

Działki oddalone są tylko o około siedem kilometrów od centrum 
Mstowa, skąd można do nich dojechać drogą gminną 631036 S, 
drogą powiatową DP 1024S od strony Kłomnic i Skrzydlowa lub 
drogą wojewódzką 786 od strony Mokrzeszy.

- Posiadają regularny kształt zbliżony do prostokątów lub tra-
pezów, a  ich powierzchnie wynoszą około 800 m². Częściowo 
posiadają one bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy 
Strażackiej, natomiast do części działek dojazd będzie odbywał 
się poprzez projektowaną drogę wewnętrzną. Nieruchomość ma 
dostęp do uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociągowej i ener-
getycznej. W ich zasięgu przebiega także sieć gazowa - precyzują 
urzędnicy.

Przetarg, do którego ma dojść 27 czerwca, rozpocznie się o godz. 

10. Mogą w nim wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i praw-
ne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w  wysokości określonej 
w ogłoszeniu na numer konta bankowego urzędu gminy Mstów. 
Termin na dokonanie tej czynności upływa 22 czerwca.

- Wpłacone wadium zostanie zaliczone bez odsetek na poczet 
ceny nabycia, jeżeli osoba je wpłacająca wygra przetarg. Jeżeli nie, 
to środki zostaną zwrócone w ciągu trzech dni. Warto pamiętać 
jednocześnie, iż wadium nie podlega zwrotowi, gdyby doszło do 
przypadku, że osoba, która wygra przetarg, jednocześnie będzie 
się uchylać od zawarcia umowy - słychać w urzędzie gminy.

Ceny wywoławcze działek kształtują się w kwotach pomiędzy 35-
39 tys. zł. Do tego należy jeszcze doliczyć 23 proc. stawkę podat-
ku VAT. Wszelkie dodatkowe informacje zainteresowani uzyskają 
dzwoniąc pod numer telefonu 34 328 40 05 wew. 40.

obiektu do jego nowego przeznaczenia. Dodatkowo, w  ramach 
zagospodarowania terenu, zostały wykonane miejsca parkingowe.

- Remiza to aktualnie tylko nazwa potoczna, gdyż jednostka OSP 
od wielu lat nie jest niestety aktywna. Docelowo, zarówno działka, 
jak i budynek mają stanowić ogólnodostępne, funkcjonalne i no-
woczesne miejsce dla mieszkańców sołectwa Srocko - wyjaśnia 
Robert Misztal, tamtejszy radny.

Jak dodaje samorządowiec, obiekt ma pełnić funkcję miejsca spo-
tkań, zebrań sołeckich i  integracji zarówno dla młodzieży, jak 
i dorosłych.

W  toku inwestycji między innymi wykonano nowe fundamenty 
pod ściany nośne, zdemontowano posadzkę wraz z wykonaniem 
nowej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, a także rozebrano 
istniejące schody zewnętrzne.

- Ponadto powstała nowa konstrukcja dachu oraz ściany nośne 
i działowe. Ekipa budowlana dokonała niezbędnych obróbek bla-
charskich, a także zrealizowała konieczne prace instalacyjne i wy-
kończeniowe - relacjonują gminni urzędnicy. - Wykonano nowe 
kanały wentylacyjne, położono nowe posadzki, ocieplono ściany 
zewnętrzne w nowo zaprojektowanej części, a także je otynkowa-
no i pomalowano. Budynek został wyposażony w nowe parapety 
oraz we wszelkie możliwe instalacje - dodają.a
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KILKADZIESIĄT WORKÓW ŚMIECI. KOLEJNA ODSŁONA AKCJI
SPRZĄTANIA MIEJSCOWOŚCI

W majówkowy weekend grupa mieszkańców Kobyłczyc po raz 
kolejny przeprowadziła akcję sprzątania swojej miejscowości. 

Jak podkreślają organizatorzy sprzątania, wiosenny czas to naj-
lepszy moment, aby zanim roślinność bujnie się rozwinie, grun-
townie pozbierać wszystkie zalegające śmieci. 

W inicjatywę włączyły się całe rodziny. Śmieci wspólnie z rodzi-
cami zbierały ich dzieci i okoliczna młodzież. W efekcie udało się 
zebrać aż czterdzieści worków wszelkiej maści nieczystości.

- Warto promować takie inicjatywy i zwracać uwagę na to, aby 
piękne, jurajskie tereny naszej gminy pozostały czyste i przyjazne. 
Zarówno dla naszych mieszkańców, jak i odwiedzających nas tu-
rystów - komentuje całe przedsięwzięcie radny Andrzej Leśniak. 

Akcję sprzątania podsumowano integracyjnym grillem.

KOLEJNA ODSŁONA DOROCZNEJ 
PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW 
Z POEZJĄ

Przedszkole w  Wancerzowie zorganizowało coroczny Gmin-
ny Konkurs Recytatorski „Polscy poeci dzieciom”. W  rywali-
zacji wzięło udział dwanaścioro maluchów, którzy na co dzień 
uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na tere-
nie lokalnego samorządu.

Komisja konkursowa, w której zasiadły zastępca wójta Małgorzata 
Grabowska, a  także nauczycielki - Beata Ślęzak oraz Agnieszka 
Flaszka-Kwiatkowska, przyznała pierwsze, drugie i trzecie miej-
sca w dwóch kategoriach wiekowych.

W  grupie dzieci trzy- i  czteroletnich bezkonkurencyjna okaza-
ła się Hanna Kotas. Tuż za nią uplasowała się Michalina Deska, 
a trzecie miejsce zajęła Klara Kościńska. Z kolei w kategorii wie-
kowej obejmującej pięcio- i sześcioletnich przedszkolaków zwy-
ciężył Leon Cierpiałowski. Drugą lokatę wywalczyła Kaja Liberda, 
natomiast trzecią Julia Bielawa.

- Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i  zaprasza-
my do kolejnej edycji konkursu za rok - podkreślają pedagodzy 
z wancerzowskiej placówki.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

TRZY MAJOWE ŚWIĘTA. GMINA
UFUNDOWAŁA TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ
POŚWIĘCONĄ BOHATEROM WOJENNYM

W  niedzielne przedpołudnie 1 maja w  gminie rozpoczęły się 
uroczyste obchody świąt majowych – Święta Pracy, Dnia Fla-
gi i  Święto Narodowe Trzeciego Maja. W  tym roku stanowiły 
one etap realizowanego w szesnastu gminach powiatu projektu 
„Z biało-czerwoną po powiecie częstochowskim”.

- Rocznicowe obchody rozpoczęły się od spotkania przed pa-
miątkowym obeliskiem zlokalizowanym na skwerku przy ulicy 
Wolności w  Mstowie. Spotkało się tam szerokie grono Polaków 
przybyłych z  różnych stron, reprezentujących różne pokolenia, 
realizujące różne zadania i pełniące różne funkcje. Rodaków roz-
rzuconych po świecie reprezentowała polska delegacja z  Litwy, 
z zaprzyjaźnionej gminy Kowalczuki - informuje urząd gminy.

Tradycyjnie nie zabrakło przedstawicieli parlamentu, lokalnych 
władz, samorządowców różnego szczebla. Przy obelisku pojawiły 
się również reprezentacje szkół z  Jaskrowa i Mstowa, druhowie 
z działających na terenie gminy ochotniczych straży pożarnych, 
harcerze oraz lokalna społeczność. O muzyczne akcenty podczas 
uroczystości zadbała z kolei Orkiestra Dęta OPS Kłomnice.

Punktem kulminacyjnym tego spotkania było odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy dedykowanej rodakom poległym w walce z okupan-
tem hitlerowskim w latach 1939-1945. Ufundowaną przez władze 
gminy tablicę poświęcił ks. Dawid Kover CRL, proboszcz miejsco-
wej parafii. Następnie wszyscy uczestnicy, niosąc olbrzymią flagę 
narodową, przemaszerowali w kierunku mstowskiego rynku.

W ramach projektu „Z biało-czerwoną po powiecie częstochow-
skim” miejscowy szczep harcerski przygotował po południu bi-
wak. Natomiast z grupą siedemdziesięciorga zuchów i harcerzy 
ze szkół w Mstowie, Jaskrowie, Brzyszowie i Częstochowie przez 
dwa dni młodzi ludzie realizowali różne zadania, gry i zabawy te-
renowe na obszarze gminy. Był również rajd.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
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SUKCES MŁODYCH MIESZKAŃCÓW. 
POKAZALI, ŻE WIEDZĄ SPORO
O POŻARNICTWIE

STOWARZYSZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA RZECZ ROZWOJU SŁOWIKA
I KORWINOWA, OBCHODZIŁO NIEDAWNO SWÓJ JUBILEUSZ

Na początku maja w  Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w  Częstochowie odbyły się eliminacje powiatowe do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom”. Troje uczniów z terenu gminy zajęło w nim 
trzecie miejsca w różnych grupach wiekowych.

Głównym celem tego cyklicznego turnieju jest popularyzowanie 
wśród dzieci i  młodzieży wiedzy pożarniczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem znajomości przepisów oraz zasad zachowania 
się na wypadek zagrożenia życia i zdrowia w kontekście wybuchu 
pożaru. 

- W pytaniach, na które odpowiadali uczestnicy, zawarte zosta-
ły także zagadnienia z zakresu historii oraz szeroko rozumianej 
tradycji straży pożarnych - informują organizatorzy tego przed-
sięwzięcia.

Sporym sukcesem może pochwalić się troje młodych ludzi z te-
renu gminy. W grupie wiekowej obejmującej uczniów szkół pod-
stawowych klas I-IV trzecie miejsce zdobył Szymon Kołodziej ze 
szkoły we Wrzosowej. W grupie podopiecznych z klas V-VIII taka 
sama lokata przypadła Nicoli Skarlak z placówki w Słowiku. Z ko-
lei wśród uczniów szkół ponadpodstawowych trzecie miejsce wy-
walczyła Wiktoria Bednarek z Wrzosowej.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Nieprzerwanie od pięciu lat członkowie Stowarzyszenie Stacja 
Rozwoju „Słowikor” angażują się w prace na rzecz lokalnej spo-
łeczności oraz promocji gminy. 

6 maja w obecności lokalnych władz i pracowników samorządo-
wych organizacja świętowała swoje kolejne urodziny. Jubileusz był 
okazją do podsumowań, gratulacji i wspomnień, a także podzię-

Monika Wójcik
kowań dla działaczy stowarzyszenia za ich czas i zaangażowanie. 

- Wszystkim członkom stowarzyszenia z okazji jubileuszu życzę 
dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamie-
rzeń, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych, pełnych 
sukcesów lat działalności, jak i nowych twórczych pomysłów czy 
kolejnych wspaniałych jubileuszy - podkreślał wójt Krzysztof 
Ujma.
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NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJA

Na zaproszenie wójta Krzysztofa Ujma i przewodniczącej rady 
gminy Iwony Choła w uroczystościach związanych z gminnymi 
obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja udział wzięli 
kombatanci, mieszkańcy, samorządowcy, pracownicy lokalnej 
administracji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 
i duchowieństwa. 

Tradycyjnie w  zlokalizowanych na terenie gminy miejscach pa-
mięci delegacje złożyły kwiaty. Uczestnicy trzeciomajowych ob-
chodów odwiedzili cmentarze w  Poczesnej i  Nieradzie, zapalili 
znicze przed popiersiem św. Jana Pawła II, bł. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego i przed płytą pamiątkową ks. Boguchwała Tuora.

- Kwiaty i znicze pojawiły się również przed obeliskiem upamięt-
niającym poległych mieszańców Wrzosowej w  czasie II wojny 
światowej, przed płytą w Brzezinach Nowych upamiętniającą plut. 
Romana Zycha, żołnierza 9 Pułku Artylerii Polowej, który za udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej odznaczony został Orderem Virtu-
ti Militari - dodają pracownicy urzędu gminy.

Zwyczajowo nie mogło też zabraknąć części artystycznej. Tym 
razem zadbała o nią młodzież ze Szkoły Podstawowej w Niera-
dzie. Z kolei oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej.

Monika Wójcik, fot. Iwona Skorupa/GCKIiR w Poczesnej
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BĘDĄ ZBIERAĆ ELEKTROŚMIECI

TEGOROCZNI MATURZYŚCI 
Z TERENÓW WIEJSKICH 
MAJĄ SZANSĘ ZAWALCZYĆ 
O STYPENDIA

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję 
Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad czterysta pięćdzie-
siąt stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na zdolnych, 
ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości 
i  niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium sięga 7 
tys. zł.

Programu Stypendiów Pomostowych to ogólnopolski, rozbudo-
wany projekt stypendialny przewidziany dla studentów. O wspar-
cie finansowe na pierwszy rok nauki mogą ubiegać się tegoroczni 
maturzyści z ośrodków wiejskich i małych miejscowości, osiąga-
jący dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, 
którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych.

Dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2,1 tys. 
zł. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o  wspomniane środki 
powinni spełniać jeden z czterech warunków.

- Muszą albo być dzieckiem byłego pracownika PGR, finalistami 
olimpiad przedmiotowych w  szkole ponadgimnazjalnej, pocho-
dzić z  rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny 
zastępczej bądź państwowego domu dziecka. Inny wariant za-
kłada konieczność posiadania rekomendacji lokalnej organizacji 
pozarządowej biorącej udział w programie - podkreślają eksperci 
fundacji.

Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów wynosi 7 tys. zł 
i jest wypłacane przez dziesięć miesięcy trwania roku akademic-
kiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wy-
niki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością spo-
łeczną, mogą korzystać ze stypendiów na drugi, trzeci i czwarty 
rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na 
zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+ czy doktoranckich.

- Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, 
szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwia-
jące wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawo-
dowej - dodają organizatorzy tego przedsięwzięcia.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie w formule on-line po-
przez stronę stypendia-pomostowe.pl. Tam też można pozyskać 
więcej informacji na temat całego programu i szczegółowych wa-
runków uczestnictwa w nim. Aplikacja, za pomocą której zainte-
resowani tym rozwiązaniem będą mogli składać wnioski, będzie 
aktywna od 4 lipca do 16 sierpnia.

Programu Stypendiów Pomostowych jest jedną z  największych 
pozarządowych inicjatyw stypendialnych w  Polsce. Dotychczas 
w  programie przyznano dwadzieścia sześć tysięcy różnego ro-
dzaju stypendiów, w tym blisko osiemnaście tysięcy na pierwszy 
rok studiów. Partnerzy, wśród których znajdują się fundacje, ban-
ki i szereg lokalnych organizacji pozarządowych przeznaczyli na 
ten cel ponad 130 mln zł.

Monika Wójcik, fot. Shutterstock

DRUHOWIE I LOKALNE WŁADZE UCZCILI DZIEŃ STRAŻAKA

3 maja na terenie gminy Przyrów stał się okazją nie tylko do 
celebrowania narodowego święta, ale również przypadającego 
dzień później Dnia Strażaka. Druhowie z  ochotniczych straży 
pożarnych zjechali do stolicy samorządu, by wspólnie uczcić pa-
trona strażaków - św. Floriana.

Wydarzenie rozpoczęło się od zbiórki pododdziałów i  pocztów 
sztandarowych przed strażnicą OSP Przyrów. Oprócz tej jednost-
ki pojawiły się także delegacje z Wiercicy, Staropola i Zarębic.

Następnie w  uroczystym korowodzie strażacy przemaszerowali 

Piotr Biernacki
do miejscowego kościoła, gdzie proboszcz ks. Paweł Lesiakowski 
odprawił mszę świętą w intencji ochotników. Proszono o zdrowie 
i opatrzność boską, nie zapominając przy tym o tych, którzy już 
odeszli do wieczności.

- Wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych, straża-
kom z  Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim zajmującym 
się ochroną przeciwpożarową, składamy serdeczne życzenia. 
Niech motto wypisane na sztandarach OSP „Bogu na chwałę, 
a ludziom na pożytek” będzie drogowskazem i motywacją do dal-
szych działań na rzecz ratowanie życia i mienia - podkreślały wła-
dze gminy Przyrów.

STRAŻACY Z CAŁEGO POWIATU ZAWITALI DO WOLI MOKRZESKIEJ

14 maja w  Woli Mokrzeskiej miało miejsce wyjątkowe wyda-
rzenie. Do miejscowości zjechali przedstawiciele ochotniczych 
straży pożarnych z całego powiatu częstochowskiego. Okazją do 
spotkania były Powiatowe Obchody Dnia Strażaka oraz akt na-
dania sztandaru dla lokalnej jednostki.

Jak zwykle przy tak doniosłych uroczystościach bywa, jednym 
z centralnych punktów obchodów była modlitwa w intencji dru-
hów ochotników. Mszę świętą w ich intencji odprawił ks. Sławo-
mir Galasiński, kapelan strażaków Archidiecezji Częstochowskiej 
oraz ks. Krzysztof Nowak, proboszcz miejscowej parafii. W  jej 
czasie poświęcono sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Mokrzeskiej.

- To wielkie wyróżnienie za wypełnianie misji strażackiej, najwyż-
sze na jakie może zasłużyć jednostka. Sztandar jest symbolem 
trwałości i tradycji OSP, a szacunek wobec sztandaru jest zawsze 
wyrazem wielkiego uznania wobec ludzi niosących bezintere-
sownie ratunek - podkreślają lokalni strażacy.

Oficjalna część ceremonii miała miejsce na placu przed szko-
łą podstawową. Tam w obecności licznie przybyłych pocztów 

Piotr Biernacki, fot. OSP Wola Mokrzeska
sztandarowych, samorządowców z gmin i powiatu oraz miesz-
kańców odczytany został rys historyczny jednostki, a  także 
akty fundacji i  nadania sztandaru. Dokonano też symbolicz-
nego wbicia gwoździ w  jego drzewiec przez wszystkich fun-
datorów, a  chętni mogli wpisywać się do księgi pamiątkowej. 
Oprawą muzyczną wydarzenie uświetniła z kolei orkiestra dęta 
z Mykanowa.

Zasłużeni z  powiatu częstochowskiego strażacy otrzymali po-
nadto medale i  odznaczenia. Z  lokalnej jednostki takimi wyróż-
nieniami uhonorowano druha Jana Solińskiego, któremu wręczo-
no złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, natomiast druhów 
Daniela Nabiałka oraz Krystiana Grzegorczyka wynobilitowano 
odznaczeniem „Strażak Wzorowy”.

- Dziękujemy z całego serca za uczestnictwo w tej uroczystości 
przedstawicielom władz samorządowych i gminnych, zaproszo-
nym gościom, fundatorom sztandaru, pocztom sztandarowym 
z  innych jednostek, druhom OSP Wola Mokrzeska, MDP Wola 
Mokrzeska oraz lokalnej społeczności. Wasza obecność to był dla 
nas zaszczyt. Obyśmy dalej mogli kontynuować służbę ku chwale 
Boga i ojczyzny - podkreślają i dziękują strażacy z miejscowego 
OSP na swoim profilu facebook’owym.

W połowie czerwca w gminie przeprowadzona zostanie zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mieszkańcy, którzy noszą się z zamiarem pozbycia się z domów 
starych telewizorów, pralek, lodówek, komputerów czy mniej-
szego sprzętu AGD oraz innej niepotrzebnej już elektroniki, będą 
mieli ku temu dobrą okazję. 13 i 14 czerwca gminę odwiedzi fir-
ma, która zajmuje się utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

Wszyscy zainteresowani tym rozwiązaniem proszeni są o wysta-
wienie sprzętu przed posesję w dniu odbioru, do godz. 8. Wcze-
śniej, bo najpóźniej do 8 czerwca, należy ten fakt zgłosić do urzę-
du gminy. Wystarczy zadzwonić pod numer tel. 34 355 41 20 wew. 
40. Należy także pamiętać o tym, iż nie będą odbierane rozmon-
towane i zdekompletowane urządzenia.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ. JAK CHRONIĆ TE POŻYTECZNE OWADY?

WYSTARTOWAŁ PROGRAM „MOJE CIEPŁO”. OFERUJE WSPARCIE DO ZAKUPU 
I MONTAŻU POMPY CIEPŁA W DOMACH JEDNORODZINNYCH

20 maja na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Pszczół. 
Jego ustanowienie przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
ma przypominać o  roli, wielkim znaczeniu i wpływie, jakie te 
zapylacze mają na cały globalny ekosystem. Przy tej okazji nie 
można jednak zapomnieć i o zagrożeniach, z którymi zmagają 
się owady, których praca jest nieodzownym elementem prze-
trwania większości gatunków roślin, a co się z tym wiąże także 
zwierząt i ludzi.

Jak podaje resort klimatu i środowiska, w Polsce żyje około czte-
rystu siedemdziesięciu gatunków pszczół. Około 75 proc. roślin 
uprawnych wymaga udziału zwierząt w zapylaniu ich kwiatów.

- I  wbrew pozorom, głównymi zapylaczami nie są dobrze nam 
znane, żyjące w ulach, hodowlane pszczoły miodne, lecz przede 
wszystkim pszczoły dzikie, często gatunki samotnicze. I to wła-
śnie one są też szczególnie narażone na zagrożenia wynikające ze 
zmian w środowisku - uczulają urzędnicy, informując jednocze-
śnie, że na dachu gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska od 
kilku lat zainstalowane są ule, które zamieszkuje 300 tys. pszczół.

W jaki więc sposób zadbać o pszczoły?

- Ważne jest, aby dbać o różnorodność biologiczną, nie tylko na 
terenach dzikich, lecz też w miastach i na wsiach. Do minimum 
ograniczmy koszenie trawników, pozwólmy rosnąć łąkom kwiet-
nym. Sadźmy rodzime gatunki roślin – kwiatów, krzewów i drzew. 
Przywracajmy na wsiach miedze i zadrzewienia śródpolne, będą-
ce siedliskiem wielu gatunków - podpowiadają znawcy tematu.

Na nieco inny aspekt ochrony zwraca także Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Swoją uwagę skupia na profilakty-
ce i edukacji przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez 
producentów rolnych.

Wiosna to przecież czas, kiedy pszczoły zaczynają intensywną 
pracę. Podobnie jak rolnicy, którzy do pielęgnacji upraw posługują 
się niejednokrotnie szeregiem chemicznych oprysków.

Od 7 do nawet 21 tys. zł będą mogli pozyskać beneficjenci naj-
nowszego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Przewiduje on dopłaty do zakupu 
i montażu pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Obowiązuje 
zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.

„Moje Ciepło” to jeden z niewielu na krajowym rynku projektów 
wsparcia inwestorów nowych budynków mieszkalnych. Co jed-
nak istotne, aby skorzystać z możliwości dofinansowania, obiekty 
muszą posiadać podwyższony standard energetyczny.

- Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wy-
nosić maksymalnie 63 kWh na m² powierzchni domu w ciągu roku 
dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków 
składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje 
Ciepło” - precyzuje NFOŚIGW.

Określony w  programie „nowy budynek mieszkalny” to taki, 
w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie, nie 
złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono 
wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

- Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania 
dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną 
możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek 
mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie 
o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

- Współczesna uprawa roślin nie zawsze może się obyć bez che-
micznych środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywana 
aplikacja pestycydów a w szczególności insektycydów, niesie nie-
zwykle duże zagrożenie dla pszczół i  innych owadów pożytecz-
nych. Bardzo ważne jest więc prawidłowe korzystanie z chemicz-
nych środków ochrony roślin przy ochronie upraw rolniczych, 
a  także na działkach, ogrodach przydomowych, terenach zielo-
nych umiejscowionych zarówno na wsi, jak i w mieście - zaznacza 
instytucja.

Podaje jednocześnie, że przy stosowaniu chemicznej ochrony 
roślin należy w szczególności stosować wyłącznie środki ochro-
ny roślin dopuszczone do obrotu i  stosowania na podstawie 
zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy wydanych przez 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Konieczne jest używanie ich 
w  taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów 
chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu. Nie można 
stosować preparatów toksycznych dla pszczół w  okresie kwit-

nienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują 
kwitnące chwasty, a zabiegi wykonywać po zakończonych lotach 
owadów zapylających - w  godzinach wieczornych lub nocnych. 
Trzeba też zachowywać minimalne odległości od pasiek i prze-
strzegać okresów prewencji.

- Bardzo ważna jest ponadto współpraca rolników z pszczelarza-
mi, gdyż pszczoły najczęściej mają swoje pożytki w  przestrzeni 
rolniczej na polach, łąkach i sadach. Popełniane błędy oraz brak 
przekazywanych wzajemnie przez rolników i  pszczelarzy infor-
macji o  wykonywanych zabiegach i  lokalizacji uli mogą oddzia-
ływać negatywnie na pszczoły. Każdy właściciel pasieki ma pra-
wo zwrócić się z wnioskiem do osób stosujących środki ochrony 
roślin, prosząc o informacje, w jakim czasie i jakimi preparatami 
będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma 
obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić - podkreśla 
Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa.

– pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycz-
nia 2021 roku - wyjaśniają przedstawiciele instytucji.

Budżet programu jest spory. To 600 mln zł. Środki na jego obsłu-

gę będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego – specjalnego 
instrumentu finansowego Unii Europejskiej dla dziesięciu krajów 
o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych ce-
lów redukcji emisji dwutlenku węgla.

- Najnowsza propozycja resortu klimatu i  środowiska jest 
kierowana bezpośrednio do osób fizycznych, czyli właścicie-
li domów jednorodzinnych. Dofinansowanie będzie dotyczyć 
powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzy-
stywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połącze-
niu z  jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej - 
wylicza Fundusz.

Wsparcie finansowe ma być udzielane w  formie dotacji stano-
wiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie 
można dostać od 7 do 21 tys. zł, w zależności od rodzaju zamon-
towanej pompy ciepła.

– „Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby indywidualnych in-
westorów, którzy, budując domy jednorodzinne, starają się my-
śleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii. 
Decydując się na montaż w swoim nowym domu alternatywnego 
źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć 
na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć 
rachunki za ogrzewanie – zaznacza Przemysław Ligenza, prezes 
NFOŚiGW.

Wszelkie szczegóły programu dostępne są na stronie mojecieplo.
gov.pl.
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FUNDUSZ WSPARŁ ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO 
DLA OSP KOZIEGŁÓWKI

PRACOWNICY BIBLIOTEKI PO-
SADZILI TYLE DRZEW, ILE AKU-
RAT LAT LICZY ICH PLACÓWKA. 
AŻ SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ

Biblioteka Publiczna w Koniecpolu obchodzi w tym roku brylan-
towy jubileusz. Już od siedemdziesięciu pięciu lat krzewi kultu-
rę i rozwija czytelnictwo wśród mieszkańców tej miejscowości 
oraz okolicznych sołectw.

Pracownicy instytucji postanowili tę wyjątkową okoliczność 
uczcić w szczególny sposób. Wszyscy doskonale wiemy, że bu-
dulcem każdej książki, które są przecież sercem biblioteki, jest 
drzewo. Panie przy współpracy z  miejscowym nadleśnictwem 
posadziły więc na pamiątkę jubileuszu siedemdziesiąt pięć drzew.

- Drewno jest z lasu. Papier jest z drewna. Posadzone siedemdzie-
siąt drzew być może w przyszłości zmieni się w pachnące lasem 
książki. Składamy serdeczne podziękowania za pełną zaangażo-
wania pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa i  szeroko 
rozumianej kultury w środowisku lokalnym - napisali w liście gra-
tulacyjnym pracownicy Nadleśnictwa Koniecpol.

Z życzeniami do instytucji zwróciły się także lokalne władze, któ-
re podkreśliły wagę podejmowanych inicjatyw.

- Życzymy wspaniałych i  wiernych czytelników, traktujących 
bibliotekę jako miejsce wzbogacające i  przyjazne. Życzymy, aby 
księgozbiór dalej powiększał się o  nowe, interesujące pozycje, 
a wasza praca cieszyła się zasłużonym uznaniem, przynosząc jak 
najwięcej zawodowej satysfakcji - podkreślił burmistrz Koniecpo-
la Ryszard Suliga.

Bibliotekarki wykazały się iście proekologiczną i  godną naśla-
dowania postawą, a posadzone drzewa będą żywymi symbolami 
tego wyjątkowego jubileuszu.

Piotr Biernacki, fot. Biblioteka Publiczna w Koniecpolu

MOCNIEJ W KIERUNKU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.
„CZYSTE POWIETRZE” CZEKA KOLEJNA AKTUALIZACJA

Program „Czyste Powietrze” przejdzie kolejne modyfikacje. 
Ma to być odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej na dynamiczną sytuację geopoli-
tyczną i obecne warunki rynkowe, a projektowane zmiany mają 
pójść w kierunku wzmocnienia zadań termomodernizacyjnych. 
Wszystko po to, by eliminować straty ciepła.

Jak podkreśliła na niedawnej konferencji prasowej Anna Moskwa, 
szefowa resortu klimatu i środowiska, podstawowe cele progra-
mu pozostaną niezmienne. To przede wszystkim poprawa jakości 
powietrza i zmniejszenie emisji do atmosfery gazów cieplarnia-
nych.

- Zmiany w elastyczny sposób odnoszą się do rynkowego otocze-
nia, w którym program „Czyste Powietrze” obecnie funkcjonuje 
- oznajmiła.

Na czym konkretnie ma polegać przygotowywana reforma? 
Szczegółów jeszcze nie zdradzono, gdyż propozycje są obecnie 
w fazie konsultacji zarówno z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, jak i partnerami zewnętrznymi, 
tj. choćby bankami, które udzielają kredytów na określone pro-
gramem cele. Propozycje muszą być ponadto tak dopracowane, 
aby spełniały kryteria narzucone przez unijne programy.

Wiadomo jednak, że nacisk zostanie położony na mocniejsze 

Piotr Biernacki

19EKOLOGIA W POWIECIE

800 tys. zł kosztował najnowszy nabytek Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Koziegłówkach. 22 maja w tej miejscowości odbyła się 
uroczystość przekazania go lokalnej jednostce.

Zakupiony pojazd to auto zabudowane na podwoziu MAN, przy-
stosowane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych typu 
średniego.

- Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w  sanktuarium 
pw. św. Antoniego z Padwy. Następnie zgromadzeni udali się pod 
pomnik upamiętniający zmarłych strażaków, gdzie delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów. Stamtąd wszyscy udali się na plac przed 
remizą, gdzie odbyła się część oficjalna z przemowami władz sa-
morządowych oraz zaproszonych gości. Poświęcenia samochodu 
dokonał proboszcz parafii w Koziegłówkach, ks. Kazimierz Świer-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koziegłowy
dza - relacjonują koziegłowscy urzędnicy.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości - parla-
mentarzystów, przedstawicieli administracji powiatowej, woje-
wódzkiej, jak i  urzędu marszałkowskiego. Nie zabrakło również 
Tomasza Bednarka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
i Środowiska w Katowicach. Instytucji, która na doposażenie dru-
hów w nowy pojazd przekazała 100 tys. zł.

To oczywiście niejedyne środki, które strażakom udało się pozy-
skać. Największy wkład wniósł samorząd Koziegłów przekazując 
300 tys. zł. Pieniądze popłynęły także z  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł, Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 150 tys. zł oraz samorządu 
województwa - 100 tys. zł.

wsparcie tych beneficjentów, którzy będą wnioskować o dotację 
na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku miesz-
kalnego. Inwestycje mają bowiem służyć przede wszystkim po-
prawie efektywności energetycznej budynków, co ma istotnie 
minimalizować straty ciepła i ten sposób ograniczać emisję szko-
dliwych substancji do atmosfery.

Zgodnie z zapowiedziami, dodatkowe wsparcie ma być skierowa-
ne także do osób najmniej zamożnych, czyli tych, do których skie-
rowana jest uruchomiona z końcem stycznia trzecia część „Czy-
stego Powietrza”. Oprócz pomocy finansowej mają oni uzyskać 
niezbędne wsparcie logistyczne przy realizacji proekologicznych 
inwestycji.

– W  myśl zasady, że najlepsze jest to ciepło, którego nie traci-
my, robimy wszystko, aby program, poza wymianą źródła ciepła, 
stanowił motywację do zwiększenia efektywności energetycznej 
budynku i w konsekwencji zmniejszenia jego zapotrzebowania na 
ciepło. Chcemy zachęcić potencjalnych beneficjentów do takich 
działań, które nie tylko przyniosą efekty środowiskowe, ale do-
celowo będą wymierną korzyścią finansową, która znajdzie od-
zwierciedlenie w portfelach właścicieli domów jednorodzinnych 
– zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Jak przekonują przedstawiciele tej instytucji, modyfikacje mają 
zacząć obowiązywać na przełomie trzeciego i  czwartego kwar-
tału tego roku.
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