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Samorządowcy są zaniepokojeni sytuacją na rynku paliw grzew-
czych i energii, tj. bardzo wysokimi podwyżkami cen surowców, 
sięgającymi kilkuset procent, a  przede wszystkim brakiem do-
stępności na rynku materiałów opałowych. Dla odbiorców, ja-
kim są samorządy, nie jest on w ogóle dostępny. Trudną sytuację 
potęgują ponadto zjawiska spekulacyjne, dodatkowo nakręcające 
spiralę wzrostu cen.

- Nawarstwiające się w ostatnim czasie problemy w tym zakresie 
pokazują, iż konieczna jest stanowcza interwencja państwa, mają-
ca na celu przeciwdziałanie powyższym zjawiskom - podkreślają.
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Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i  Powiatów, 
organizacji zrzeszającej ponad sto pięćdziesiąt samorządów 
z województwa śląskiego, przyjęło i wystosowało do rządu sta-
nowisko w sprawie wzrostu cen energii elektrycznej i surow-
ców grzewczych oraz ograniczenia dostępności materiałów 
opałowych dla mieszkańców i  jednostek samorządu lokalnego. 
Temat ten podczas niedawnego spotkania z  częstochowskimi 
parlamentarzystami w  Janowie poruszał także Robert Nowak, 
włodarz Przyrowa, prosząc o pilną interwencję i wypracowanie 
rozsądnych rozwiązań osłonowych.
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BITWA O WĘGIEL. CZY SAMORZĄDOM 
GROZI ENERGETYCZNY LOCKDOWN?



W POWIECIE2

Wydawca: Kingmaker sp. z o.o. ul. Czecha 16/22, 42-200 Częstochowa, e-mail: redakcja@wpowiecie.pl, Skład i łamanie: Kingmaker sp. z o.o., 
redaktor naczelny: Piotr Biernacki, druk: Polska Press sp. z o.o., nakład: 20 000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

Jak podnoszą w wystosowanym apelu, samorządy lokalne zapew-
nić muszą dostawę energii elektrycznej i surowców grzewczych 
dla całego sektora komunalnego, obejmującego między innymi 
placówki oświatowe i  wychowawcze, ochrony zdrowia, w  tym 
szpitale, jednostki pomocy społecznej, jednostki kultury i sportu 
itd.

- Koszty związane z zaopatrzeniem w media energetyczne sta-
nowiły istotny element w  budżetach jednostek już przed falą 
ostatnich podwyżek cen. Problem stanie się wkrótce szczególnie 
dotkliwy w kontekście kolejnego ograniczenia części bieżącej bu-
dżetów samorządowych, na skutek zmniejszenia wpływów z ty-
tułu udziałów w PIT od lipca br. - czytamy w stanowisku. - Ape-
lujemy o  zagwarantowanie dostępności materiałów opałowych 
dla mieszkańców oraz dla samorządów, które pozwolą zapewnić 
podstawowe usługi publiczne, a także o zagwarantowanie cen za-
kupu tych materiałów z ograniczeniem horrendalnych marż po-
średników - podsumowuje Zgromadzenie Ogólne Związku.

Problem jest nomen omen palący. Jak można wywnioskować 
z powyższego stanowiska, jeżeli w najbliższym czasie nic się nie 
zmieni, to samorządom grozi energetyczny lockdown. A do czasu, 
kiedy trzeba będzie powoli odpalać piece w instytucjach publicz-
nych, w polskich realiach zostało nieco ponad trzy miesiące. Oby-
śmy nie doczekali sytuacji, kiedy szkoły, przedszkola, przychodnie 
czy inne instytucje publiczne zostaną pozamykane. Bo zimno.

W ubiegłym roku węgiel kosztował około 800 zł. Obecnie trzeba 
za tonę w składach zapłacić grubo ponad 3 tys. zł. Cena za tonę 
miału z 300 zł wywindowała z kolei do około 1,5 tys. zł. Sytuacji 

Ciąg dalszy ze strony 1

BITWA O WĘGIEL. CZY SAMORZĄDOM GROZI
ENERGETYCZNY LOCKDOWN?

nie rozwiązuje nawet bezpośredni kanał dystrybucji uruchomio-
ny przez Polską Grupę Górniczą, gdzie opał sprzedawany jest po 
cenie około 1 tys. zł. Nie dość, że trudno go kupić, to na razie 
mogą to zrobić wyłącznie odbiorcy indywidualni. Kwitnie więc 
spekulacja.

Na te aspekty problemu zwrócił szczególną uwagę włodarz 
Przyrowa Robert Nowak. Podczas niedawnego spotkania z czę-
stochowskimi parlamentarzystami w  Janowie zaapelował 
o wdrożenie systemowych rozwiązań w kwestii dostępności dla 
samorządów surowców energetycznych po rozsądnych cenach. 
Sytuacja, która obecnie panuje na rynku, szczególnie dla małych 
gmin, jaką jest na przykład gmina Przyrów, stwarza ogromne 
komplikacje. Wójt apeluje o stworzenie w PGG kanału dystrybucji 
dedykowanego wyłącznie samorządom.

- Niestety, nie został przewidziany żaden kanał dystrybucyjny dla 
samorządów. Chodzi o  wydzielenie dedykowanego kanału dys-
trybucji węgla po cenach tzw. kopalnianych, abyśmy mogli taki 
węgiel na potrzeby naszych jednostek zakupić. Wiem, że w ostat-
nim czasie przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
Piotr Kuczera miał się spotkać z przedstawicielami Polskiej Grupy 
Górniczej. Po to, by określić czy takie możliwości PGG widzi i roz-
patruje - komentuje.

W gminie Przyrów, choć można śmiało rzec, że i w przeważającej 
liczbie śląskich samorządów, większość źródeł ciepła zasilana jest 
właśnie paliwami kopalnymi.

- Większość naszych kotłowni oparta jest na ekogroszku. W gmi-

nie Przyrów w zasadzie nie mamy gazyfikacji, bo tylko dwie miej-
scowości mają dostęp do tego paliwa. Stoimy przed dylematem 
czy jeszcze przed zimą próbować zmieniać źródła ciepła w szko-
łach oraz urzędach. Ale tak naprawdę nie wiadomo co robić, na 
jakie, przy tym rozchwianiu cen wszystkich surowców energe-
tycznych, alternatywne źródła ogrzewania trzeba by było się zde-
cydować? - mówi wójt Przyrowa. - Zresztą są to procedury dłu-
gotrwałe. Instalacje wymagają odpowiedniego zaprojektowania 
czy zgłoszenia budowlanego wynikającego z prawa budowlanego. 
Wydaje mi się więc, że najprostszym rozwiązaniem byłoby przy-
gotowanie podobnego kanału dystrybucji dla samorządów, jaki 
PGG zrobiło dla odbiorców indywidualnych, gdzie można byłoby 
złożyć odpowiednie zapotrzebowanie - podkreśla.

Jak wylicza w rozmowie z redakcją, wzrost cen zakupu surowca 
po obecnych cenach pochłonąłby z gminnej kasy około 400 tys. 
zł. W ubiegłym sezonie grzewczym na ten cel gmina wydała nie-
co ponad 100 tys. zł, zakupując około sto dwadzieścia ton opału, 
zmagając się już w jego trakcie z problemami, bo wyłoniony do-
stawca wolał płacić kary umowne niż dostarczać ekogroszek po 
cenie wcześniej zakontraktowanej.

- Przy obecnych stawkach musielibyśmy wydać trzy do czterech 
razy więcej. Każdego roku jesteśmy w  stanie zainwestować 1,5 
mln zł z  naszych dochodów bieżących. Obecnie grozi nam, że 
niemal 30 proc. z  nich będzie skonsumowana przez opał. PGG 
jest spółką z udziałem skarbu państwa, a w trudnej sytuacji, która 
panuje obecnie na rynku, pomoc samorządom jest nieodzowna. 
Należy wdrożyć w trybie pilnym postulowane przez nas rozwią-
zania - podsumowuje Robert Nowak.

Demar nie zwalnia tempa. Zatrzymanie właściciela firmy uznane przez sąd za nielegalne

Produkcja dla wojska wymaga nowoczesnych rozwiązań

W ostatnich dniach w sprawie, 
która toczy się wobec właściciela 
Demaru Marka Dewódzkiego, sąd 
wydał prawomocne postanowie-
nie, w którym uznał, że niezasadne 
było stosowanie środków zapobie-
gawczych w postaci dozoru poli-
cji, zakazu opuszczania kraju, zaś 
samo zatrzymanie w celu złożenia 
wyjaśnień uznał za nielegalne. De-
mar nie zwalnia tempa i realizuje 
kolejne zamówienia zarówno dla 
rynku cywilnego jak i wojskowego. 
Firma produkuje niemal 2 mln par 
butów rocznie. W planach kolejne 
przetargi.

W ostatnich dniach, w sprawie, 
która toczy się wobec właściciela 
DEMAR Marka Dewódzkiego, sąd 
wydał prawomocne postanowie-
nie, że niezasadne było stosowanie 
środków zapobiegawczych w po-
staci dozoru policji, zakazu opusz-
czania kraju, zaś samo zatrzymanie 
w celu złożenia wyjaśnień zostało 
uznane za nielegalne.

- Liczymy, że w bardzo niedługim 
czasie sytuacja zostanie wyjaśniona, 
a my będziemy mogli się koncen-
trować wyłącznie na bieżącej pro-
dukcji oraz obsłudze rosnącej liczby 
klientów – mówi właściciel Demar.

- Moja firma od początku współ-
pracy z Polskim Wojskiem dostar-
czyła ponad milion par obuwia. 
Warto podkreślić fakt, że proces 
zarówno produkcji, jak i odbio-
ru zamówienia dla wojska jest 
wieloetapowy i obejmuje szereg 
mechanizmów nadzorczych i kon-
trolnych. Wszystkie z nich zostały 
w tym procesie zastosowane. Każ-
da partia obuwia jest szczegółowo 
kontrolowana przez specjalistów 
wyznaczonych przez armię. Ma-
teriał przez nas użyty spełniał 
wszystkie parametry wskazane 
w specyfikacji przetargowej, co po-
twierdzają badania wykonywane 
w akredytowanych laboratoriach 
– mówi Dewódzki. W latach 2014-
2020 wyprodukowaliśmy 178 854 

pary trzewików typu 933/MON 
oraz 933A/MON.W trakcie wielo-
letniej współpracy z Polską Armią 
i podczas realizacji wielu zamó-
wień na jej rzecz, nigdy wcześniej 
wobec naszego produktu, nie zo-
stała zgłoszona żadna reklamacja, 
ani nie pojawiły się jakiekolwiek 
wątpliwości wobec jego jakości – 
dodaje.

W trakcie kilkunastoletniej współ-
pracy z Polską Armią Demar zre-
alizował na jej rzecz kilkadziesiąt 
dużych kontraktów. W tym czasie 
Demar dostarczył również kilkaset 
tysięcy par obuwia do takich od-
biorców krajowych jak: straż gra-
niczna, policja, Lasy Państwowe. 
Wśród klientów firmy są również 

służby mundurowe innych krajów 
w tym np. policja, straż graniczna 
i armia litewska.

Demar na bieżąco bierze udział 
w postępowaniach przetargowych, 
które toczą się na rynku. Obecnie 
realizuje zamówienie na produkcję 
i dostawę trzewików wojskowych 
939/MON w ilości co najmniej 60 
000 par.

- Bierzemy również udział w prze-
targu na zaprojektowanie, wdro-
żenie i dostawę nowego wzoru 
trzewika zimowego dla wojska. 
Przed nami udział w kolejnych 3 
przetargach na produkcję łącznie 
ok. 40 tys. par obuwia na potrzeby 
Polskiej Armii – mówi Marek De-
wódzki.

- Obecna sytuacja geopolityczna 
i tocząca się wojna w Ukrainie 
pokazały nowe potrzeby i wyzwa-
nia. Mamy wystarczające zapasy 
surowców i dobre relacje z na-
szymi długoletnimi partnerami, 
dlatego nasza produkcja cały czas 
działa na wysokich obrotach. 
Działamy i realizujemy kolejne 
projekty zarówno dla rynku woj-
skowego jak i cywilnego. Nawet 
Covid-19 nie zatrzymał naszej 

produkcji – dodaje właściciel.

Firma kieruje się zasadą tworzenia 
wygodnego i funkcjonalnego obu-
wia z wysokiej jakości materiałów. 
Najwyższą jakość różnych modeli 
obuwia potwierdzają odpowied-
nie atesty oraz certyfikaty poparte 
wieloetapowymi badaniami nieza-
leżnych ośrodków. W kwietniu br. 
najnowsza kolekcja obuwia robo-
czego/ochronnego została uhono-
rowana złotym medalem Targów 
Poznańskich.

Demar od wielu lat aktywnie dzia-
ła na rzecz lokalnych społeczności. 
W latach 90-tych był głównym 
sponsorem drużyny RKS Raków. 
Obecnie sponsoruje lokalny klub 
sportowy, współorganizuje licz-
ne imprezy plenerowe, festiwale, 
lokalne święta. W ostatnich tygo-
dniach, firma przekazała również 
obuwie dla mieszkańców oraz żoł-
nierzy w Ukrainie. Kolejna pomoc 
jest w planach.

Demar zatrudnia obecnie ponad 
400 osób, a jego zdolności produk-
cyjne to ponad 2,5 mln par rocznie. 
Jest znaczącym pracodawcą w re-
gionach, w których ulokowane są 
zakłady produkcyjne firmy.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



3W POWIECIE

RE
KL

AM
A



W JANOWIE4

CZWARTE MIEJSCE GMINY PODCZAS TEGOROCZNEJ SPARTAKIADY

W  Blachowni odbyła się V edycja Spartakiady Gmin Powia-
tu Częstochowskiego. Reprezentanci Janowa zdobyli łącznie 
osiemdziesiąt pięć punktów, co zapewniło gminie czwarte miej-
sce w klasyfikacji generalnej. 

W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele piętnastu z szesnastu 
gmin powiatu częstochowskiego. Zawodnicy konkurowali ze sobą 
w  dyscyplinach związanych z  piłką nożną, siatkówką, w  biegu 
biatlonowym mężczyzn i kobiet, wieloskokach, tenisie stołowym, 

Monika Wójcik

ZBIERAJĄ NA REHABILITACJĘ 
DZIECKA PO WYPADKU

PONAD 10 MILIONÓW Z PULI 155 MILIONÓW DLA 
WSZYSTKICH GMIN POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

Filip Frączyk uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. 
Na szczęście życie chłopca udało się uratować, ale odniesiony 
wielonarządowy uraz uniemożliwia maluchowi normalne funk-
cjonowanie. Jego matka apeluje o wsparcie, które pomoże w po-
wrocie dziecka do zdrowia.

Rok temu Filipa potrącił samochód. Po przewiezieniu go do szpi-
tala lekarze stwierdzili szereg niebezpiecznych dla życia i zdro-
wia uszkodzeń organizmu. 

- Doszło do mocnej niewydolności oddechowo-krążeniowej. Zo-
stały złamane kość łonowa i kulszowa lewa. Poważnych urazów 
doznały narządy wewnętrzne jak śledziona, wątroba, pęcherzyk 
żółciowy i  nerka. Ostatecznie rozpoznano kurczowe poraże-
nie czterokończynowe, a  także urazy neurologiczne związane 
z urazem śródczaszkowym. Filip przez dwa tygodnie przebywał 
w śpiączce, długo nie wiedzieliśmy czy w ogóle przeżyje - rela-
cjonuje Justyna Frączyk, matka chłopca.

Choć od tragicznego zdarzenia minęło już dużo czasu, to z jego 
skutkami rodzina nieustanie się boryka.

- Syna wszystko boli, ma kłopoty ze snem, karmiony jest dojeli-
towo - mówi Justyna Frączyk. Jest zupełnie niesamodzielny. Nie 
siada sam, nie potrafi samodzielnie wykonać żadnych czynności. 
Przez wypadek jego rozwój fizyczny i  psychoruchowy nie tylko 
się zatrzymał, ale się nawet cofnął - dodaje mieszkanka Janowa.

Choć matka jest zrozpaczona, to jednak się nie poddaje. Jak prze-
konuje, na tym etapie chłopcu może pomóc tylko regularna re-
habilitacja. Problem w tym, że miesięczne koszty leczenia Filipa 
przewyższają dochody rodziny i tak już nadwątlone rocznym wy-
datkami związanymi z dotychczasową rekonwalescencją cztero-
latka. 

- Z  jednej strony konieczne są turnusy w  prywatnej klinice re-
habilitacyjnej, z drugiej Filip wymaga systematycznego korzysta-
nia z sesji ze specjalistycznymi urządzeniami do pozycjonowania 
go w  pozycji siedzącej czy takimi służącymi do stymulacji mię-
śni i rehabilitacji kręgosłupa. Poza tym potrzebne są ortezy, leki, 
pampersy czy podkłady. To wszystko kosztuje tysiące złotych - 
ubolewa kobieta. 

Im szybciej i częściej maluch będzie rehabilitowany, tym większa 
szansa, że wróci do zdrowia. Zbiórkę na Filipa prowadzi Fundacja 
Siepomaga, za pomocą swojej strony siepomaga.pl. Aby ją odna-
leźć wystarczy po wejściu na nią kliknąć symbol lupy po prawej 
stronie, a następnie wpisać imię i nazwisko chłopca.

Z początkiem czerwca do Janowa zjechali najważniejsi w regionie 
politycy partii rządzącej oraz burmistrzowie i wójtowie z gmin po-
wiatu częstochowskiego oraz myszkowskiego. Podczas spotkania 
parlamentarzyści wręczyli włodarzom symboliczne czeki promes 
z tytułu środków przyznanych poszczególnym samorządom w ra-
mach drugiej edycji tzw. Polskiego Ładu. 

Głównym filarem wspólnego spotkania polityków i samorządowców 
było wręczenie umownych czeków, czyli plansz z kwotami, jakie na 
poszczególne samorządowe inwestycje przeznaczył rząd w ramach 
środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego. Nim do 
tego jednak doszło politycy zachwalali ideę realizowanego przez 
obecną ekipę rządzącą programu, jak i wspominali o swoim zaan-
gażowaniu i roli w procesie przyznawania wspomnianych funduszy. 

- W pierwszej transzy Programu Inwestycji Strategicznych do gmin 
powiatu częstochowskiego trafiło 130 mln zł. W drugim rozdaniu do 
tutejszych samorządów powędruje aż 155 mln zł. Z kolei starostwo 
częstochowskie otrzyma niemalże 20 mln zł - mówiła poseł Lidia 
Burzyńska.

Łącznie chodzi o ponad 557 mln zł i aż dziewięćdziesiąt trzy projekty 
inwestycyjne, które dzięki wsparciu z BGK będą realizowane w ca-
łym subregionie północnym. 

- Zabiegałem o przyznanie jak największych środków dla Częstocho-
wy i całego naszego regionu częstochowskiego. Bardzo się cieszę, 
że uwzględniono wszystkie moje rekomendacje - podkreślał z kolei 
Szymon Giżyński, szef lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, 
poseł oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. 

W przypadku gmin powiatu częstochowskiego oraz samego staro-
stwa z uznaniem rządowych gremiów spotkało się trzydzieści dzie-
więć inwestycji na łączną kwotę 168,5 mln zł. Jeśli chodzi zaś o sa-
morządy z terenu powiatu kłobuckiego w grę wchodzą dwadzieścia 

Monika Wójcik

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
trzy projekty na blisko 112,5 mln zł. Samorządowcy z terenu powiatu 
lublinieckiego będą mieli okazję zrealizować w ramach wspomnia-
nych środków piętnaście zadań opiewających na prawie 65 mln zł, 
a ci z myszkowskiego o  jedno mniej, za ponad 61 mln zł. Na samą 
Częstochowę przypadło niemalże 65 mln zł.

- Do tego dochodzą strategiczne inwestycje wojewódzkie, bo cho-
dzi o to, żeby cała Polska rozwijała się równomiernie. By na przykład 
w gminie Żarki ludzie mieli dostęp do wodociągu, na który tak długo 
czekali. Chodzi też o to, by finansowanie tych inwestycji było na ta-
kim poziomie, żeby gminy mogły zrealizować swoje marzenia. Czyli 
tym samym marzenia mieszkańców, którzy czekają na te wodociągi, 
na te drogi, na halę sportową czy remont domu kultury - wymieniała 
obecna również na spotkaniu europoseł Jadwiga Wiśniewska.  

Jak zgodnie podkreślali parlamentarzyści, dzięki tym środkom zre-
alizowane zostanie szereg inwestycji, które wymiernie wpłyną na 
poprawę jakości życia mieszkańców. 

- W gminach powiatu częstochowskiego bardzo dużo funduszy zo-
stanie przeznaczonych na kanalizacje. Swoistą wisienką na torcie 
będzie też basen. Spektrum tych inwestycji jest bardzo duże. One 
wszystkie mają za zadanie zwiększać atrakcyjność naszych gmin 
i powiatów, a przez to wpływać na zwiększanie liczby chętnych do 
tego, by chcieli zamieszkać na ich terenach - przekonywała poseł 
Lidia Burzyńska.

W ramach drugiego rozdania Programu Inwestycji Strategicznych 
gmina Janów otrzymała łącznie 10,2 mln na dwa zadania. 

- Pierwsze opiewające na kwotę 2,6 mln zł dotyczy modernizacji 
oświetlenia ulicznego w oparciu o wydajną energetyczną technolo-
gię LED. Drugie w wysokości 7,6 mln zł zostanie przeznaczone na 
przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Pabianice, Piasek, 
Góry Gorzkowskie stanowiące połączenie komunikacyjne z drogami 
wyższej kategorii - dodawała posłanka Burzyńska wręczając symbo-
liczne czeki wójtowi Edwardowi Moskalikowi.

WKRÓTCE RUSZY DUŻA
INWESTYCJA INFRASTRUKTURALNA 
W LUSŁAWICACH

Władze gminy podpisały umowę z wyłonionym w przetargu wy-
konawcą budowy dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusła-
wicach. Wartość kontraktu sięga niemalże 8,9 mln zł.

Obiekt wybuduje spółka Kromar z Krzepic. Przedmiotem inwe-
stycji jest budowa dwuoddziałowego przedszkola oraz nowej sali 
gimnastycznej z  zapleczem sanitarno-szatniowym i  łącznikiem, 
który połączy całość z  mieszczącą się w  Lusławicach placówką 
edukacyjną.

- Dobudowany jednokondygnacyjny obiekt będzie składał się 
z  trzech zróżnicowanych gabarytowo brył - informują gminni 
urzędnicy. 

Jak tłumaczą, w projekcie wyodrębnione zostały cztery funkcjo-
nalne strefy. Pierwsza, to ta wejściowa z holem w łączniku. Druga 
obejmie zaplecze, w skład którego wejdą szatnie, sanitariaty, ko-
tłownia z piecem na gaz płynny oraz pokój nauczyciela i maga-
zynek sprzętu sportowego. Kolejne strefy to z kolei wspomniane 
dwuoddziałowe przedszkole wydzielone w  części południowej 
zaplecza oraz sala gimnastyczna. 

- W sali znajdą się pełnowymiarowe boisko do siatkówki oraz nie-
wymiarowe boiska do koszykówki i piłki ręcznej - dodają pracow-
nicy urzędu gminy.

Monika Wójcik

rzutach do kosza, rzucie wałkiem, biegu na nartach, żonglerce 
piłką, przeciąganiu liny, strzałach do bramki czy w  dyscyplinie 
zwanej dziurawe wiadro.

Drużyna z  Janowa, przy wymiernym wsparciu wójta Edwarda 
Moskalika oraz pracowników samorządowych i  uczniów z  oko-
licznych szkół, wywalczyła czwartą lokatę. W  indywidualnych 
konkurencjach spory sukces na tej imprezie osiągnęli młodzi pił-
karze z KS Złoty Potok, którzy po zaciętej walce w finale pokonali 
Kamienicę Polską i zajęli pierwsze miejsce. Trzecie miejsce zdobył 
z kolei Maciej Ucieklak w biegu biatlonowym. Analogiczne miejsce 
na podium przypadło janowskiej młodzieży w siatkówce.
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PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA OŚWIETLENIE. 
RUSZA JEGO BUDOWA W CZTERECH
MIEJSCACH GMINY

Lada moment wystartują prace związane z budową oświetlenia 
ciągu pieszego wzdłuż DK43. Burmistrz Jerzy Zakrzewski pod-
pisał niedawno stosowne umowy w tym zakresie. Modernizacja 
pochłonie łącznie 500 tys. zł. 

Nowe lampy pojawią się przy ulicy Kłobuckiej w Libidzy, Studzien-
nej w Białej, Stawowej w Borowiance oraz przy Parkowej w Kopcu. 
W  przypadku każdej z  wymienionych lokalizacji przekazano już 
place budowy wykonawcom. 

- Nowe, energooszczędne oświetlenie służyć będzie poprawie 
bezpieczeństwa i  komfortu mieszkańców oraz zwiększenia wy-
miernych efektów ekonomicznych polegających na obniżeniu zu-
życia energii i kosztów konserwacji - informuje magistrat.

Jak dodają kłobuccy urzędnicy, w przygotowaniu znajduje się tak-
że realizacja doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych 
przy ulicy 11 Listopada w Kłobucku. 

- Jej zakończenie planowane jest na październik tego roku - infor-
mują pracownicy urzędu miejskiego.

Monika Wójcik, fot. Wikimedia.org

Rada Miejska w Kłobucku udzieliła burmistrzowi Jerzemu Za-
krzewskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania bu-
dżetu za ubiegły rok. To potwierdzenie, że w samorządzie do-
brze się dzieje i radni akceptują obraną przez włodarza politykę 
rozwoju gminy.

Co może zaskakiwać, kiedy analizuje się sprawozdanie z ubiegło-
rocznego budżetu to to, że gmina osiągnęła większe dochody, niż 
pierwotnie zaplanowano. Wykonano prawie 102 proc. planu, osią-
gając pułap 109,5 mln zł. Wydatki były o niemal 6 mln zł mniejsze, 
na poziomie prawie 95 proc. założonych wcześniej. Takie gospo-
darowanie budżetem zniwelowało zupełnie przewidywany defi-
cyt. Co więcej, wypracowano dodatni wynik finansowy w kwocie 
ponad 4,5 mln zł.

Piotr Biernacki

BURMISTRZ Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
- Radni udzielili mi wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok. 
Przyjęty został również raport o stanie gminy Kłobuck. Za ogrom 
pracy i doskonałą jak dotąd współpracę szczerze dziękuję wszyst-
kim państwu radnym z panem przewodniczącym Januszem Solu-
chem na czele. Dziękuję sołtysom i  przewodniczącym zarządów 
osiedli, dyrektorom oraz pracownikom gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, szkół i przedszkoli, żłobka, ośrodka kultury, ośrodka 
sportu, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej, centrum ekono-
miczno-administracyjnego oraz zarządu dróg, licznym organiza-
cjom pozarządowym, kołom i stowarzyszeniom. Dziękuję wszyst-
kim państwu, mieszkańcom naszej gminy za zaangażowanie, dobre 
słowo, ale również słowa krytyki, dzięki którym twardo stąpamy po 
ziemi. W szczególny sposób dziękuję moim pracownikom z Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku. Dziękuję za to, że zawsze mogę na was li-
czyć - podkreślił burmistrz Jerzy Zakrzewski w wystosowanych po 
sesji absolutoryjnej podziękowaniach.

W siedemdziesiątą ósmą rocznicę śmierci mieszkańców Łobod-
na i  Nowej Wsi, pamięć o  ofiarach nazistowskich najeźdźców 
uczcili mieszkańcy, przedstawiciele władz gminy oraz zapro-
szeni goście.

Rankiem 2 czerwca 1944 roku Niemcy przeprowadzili operację 
odwetową za pomoc, jaką miejscowa społeczność okazała wal-
czącym z  nazistami partyzantom. Tego dnia zgasło życie Marii 
Olszewskiej, Piotra Bercholca, Józefa Bercholca, Stanisława Kąt-
nego, Józefa Kątnego, Zygmunta Kątnego, Franciszka Kątnego, 
Bronisława Lady, Andrzeja Słoniny i Jana Wośtaka.

Mieszkańcy Łobodna zginęli w  różnych okolicznościach. Nie-
którzy we własnych gospodarstwach, inni  na oczach świadków 
zgromadzonych na placu przed remizą strażacką. Pomordowa-
nych pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym 
w  Kłobucku. Po wojnie, dla upamiętnienia tragicznie zmarłych, 
sąsiedzi postawili im pamiątkowy nagrobek. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

GMINA PAMIĘTAŁA O MIESZKAŃCACH ZAMORDOWANYCH 
PRZEZ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY

W rocznicę tego bestialskiego mordu burmistrz Jerzy Zakrzewski 
w  towarzystwie nauczycieli, uczniów, zaproszonych gości oraz 
mieszkańców, upamiętnił zgładzonych w 1944 roku pobratymców 
z  Łobodna. W  miejscowej parafii odprawione zostało nabożeń-
stwo w  ich intencji, a  następnie wszyscy udali się na plac OSP, 
gdzie pod tablicą poświęconą rozstrzelanym złożono kwiaty.

Dziesięć dni później w analogiczny sposób uczczono pamięć dzie-
siątki zakładników przywiezionych z aresztu w Lublińcu, których 
Niemcy na oczach mieszkańców Nowej Wsi powiesili 8 maja 1944 
roku. Zbrodnia hitlerowców także i w tym przypadku spowodo-
wana była odwetem za akcję przeprowadzoną przez partyzantów.

- Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy w Nowej Wsi. 
Po mszy, poczty sztandarowe, orkiestra dęta z Kamyka zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy we wspólnym marszu udali się pod wznie-
siony w 1979 roku obelisk upamiętniający egzekucję. Przy obelisku 
został odczytany apel poległych, a po nim wiązanki kwiatów złożyły 
przybyłe na uroczystość delegacje - informuje magistrat.

ZABIEGANA LGOTA
Siedemdziesięcioro pięcioro młodych zawodników wzięło udział 
w kolejnej edycji Biegu Papieskiego w Lgocie.  

Bieg cyklicznie organizują pedagodzy z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie. Jak 
podkreślają inicjatorzy tego przedsięwzięcia, każdorazowo jest 
on organizowany na bezpiecznym odcinku w pięknych okolicz-
nościach przyrody. 

Podobnie jak i w  latach ubiegłych zawody zostały objęte patro-
natem burmistrza Jerzego Zakrzewskiego, który gratulował zwy-
cięzcom wręczając dyplomy, medale i puchary. 

W kategorii dziewcząt i w podziale na roczniki pierwsze miejsca 
zdobyły Zofia Machoń, Milena Stachulec, Dominika Lubosz i Maja 
Jaworska. Wśród chłopców najlepsi okazali się Leon Grabara, Sta-
nisław Sitek, Miłosz Stachulec oraz Hubert Słabik.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku
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W pierwszej połowie czerwca w Urzędzie Miejskim w Kłobucku 
miało miejsce zakończenie konkursu fotograficznego „Znajdź 
wiosnę w Gminie Kłobuck”.

W  zamierzeniach organizatorów konkurs miał na celu zwrócić 
uwagę mieszkańców na otaczające ich piękno najbliższej okolicy.

- Takie, którego nie dostrzegamy na co dzień zbyt zajęci swoimi 
codziennymi sprawami - tłumaczyli ideę tego przedsięwzięcia 
gminni urzędnicy.

Jury nie miało łatwego zadania. Musiało wybrać spośród siedem-
dziesięciu sześciu prac. Finalnie wyłoniło trzech autorów najlep-

Monika Wójcik, fot. Rafał Roman

FINAŁ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

szych zdjęć oraz przyznało cztery wyróżnienia.

Najlepszą fotografią okazała się ta wykonana przez Rafała Roma-
na (prezentujemy ją jako ilustrację do niniejszego tekstu - przyp. 
red.). Drugie miejsce zajęło zdjęcie autorstwa Weroniki Cholewy, 
natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale Blance Kubat. Wy-
różnienia otrzymali z  kolei podopieczni Przedszkola Gminnego 
Nr 2 w  Kłobucku oraz Łukasz Chłąd, Anna Podlejska i  Martyna 
Kotowska.

- Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie oraz za to, że po-
dzielili się z nami swoim subiektywnym uchwyceniem wiosny na 
fotografiach - dodają pracownicy kłobuckiego magistratu.

„DELFIN” I „WOJOWNIK”
Z BURMISTRZOWSKIMI DOTACJAMI

Burmistrz Jerzy Zakrzewski podpisał dwie umowy z miejscowy-
mi klubami na realizację zadania publicznego związanego z roz-
wojem przez sport w indywidualnych dyscyplinach. 

Kłobucki Klub Pływacki „Delfin” otrzymał 10 tys. zł, z kolei umowa 
zawarta z Klubem Sportowym „Wojownik” opiewała na dwukrot-
nie większą kwotę.

W przypadku pierwszego z wymienionych stowarzyszeń dotacja 
zostanie przeznaczona między innymi na propagowanie wśród 
dzieci, młodzieży i  dorosłych aktywności ruchowej, rozwijanie 
indywidualnych dyscyplin sportowych, promocję gminy pod-
czas udziału w zawodach sportowych i  zgrupowaniach, a  także 
utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej czy 
prowadzenie systemu szkolenia sportowego w  indywidualnych 
dyscyplinach sportowych.

- Jeśli zaś chodzi o  środki dla „Wojownika”, to udzielona dota-
cja pomoże w  podniesieniu jakości treningów i  bezpieczeństwa 
na nich, natomiast planowane szkolenia dla stu siedemdziesię-
ciu osób umożliwią zawodnikom skuteczny udział w  zawodach 
i współzawodnictwo najwyższego szczebla - podkreślają pracow-
nicy urzędu miejskiego.

Monika Wójcik

SĄ PIENIĄDZE NA 
NOWE INWESTYCJE

W Urzędzie Miejskim w Kłobucku odbyło się uroczyste przeka-
zanie symbolicznych czeków w ramach drugiej edycji rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych.

Jak informują pracownicy magistratu, już wkrótce ruszy prze-
budowa i  budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Kamyku. Na te zadania gmina otrzymała promesę na 
kwotę sięgającą ponad 7,15 mln zł.

To nie jedyne zadanie, jakie zostanie zrealizowane za pieniądze 
pochodzące z  Banku Gospodarstwa Krajowego, a  które w  naj-
nowszym rozdaniu tzw. Polskiego Ładu zasilą miejscowy budżet. 
Za kwotę sięgającą ponad 2,4 mln zł tutejsze władze zamierzają 
zagospodarować teren wokół urzędu miejskiego i  sfinansować 
budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku.

Łącznie, z  uwzględnieniem funduszy przekazanych w  ramach 
wcześniejszej edycji wspomnianego programu, na terenie gminy 
zostaną zrealizowane inwestycje za ponad 21 mln zł.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

W ostatni czerwcowy weekend w centrum miasta na Rynku im. 
Jana Pawła II odbyły się Dni Kłobucka.

Tegoroczna edycja obfitowała w  szereg akcentów muzycznych, 
które w sobotni wieczór rozpoczęło rodzinne granie w wykonaniu 
Izabeli, Krzysztofa, Jagody, Zofii i Sebastiana Wypychów. Po nich na 
scenie pojawiła się rodzima Cała Góra Barwinków. Gdy reggae’owe 
klimaty skutecznie rozkołysały przybyłą na to wydarzenie publicz-
ność, za mikrofonem pojawił się Rafał Brzozowski, a  po nim tacy 
muzycy jak Michał Błaszczak, Łukasz Drzazga, Błażej Kozacki i Kevin 
Wysocki. 

Monika Wójcik

DWA DNI KŁOBUCKA
Drugi dzień miejskiego święta zaczął się w przedpołudnie od spekta-
klu dla dzieci „Tajemnica pewnej pracowni naukowej” w wykonaniu 
grupy teatralnej sMOK, który miał miejsce w sali widowiskowej kło-
buckiego MOK-u. Popołudnie upłynęło pod znakiem występów lo-
kalnych zespołów artystycznych, później sceną zawładnęła discopo-
lowa CamaSutra, Kabaret „Czwarta Fala” oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Ziemia Kłobucka”. Całość wieczoru zwieńczył występ zespołu Atest.

W  ciągu tych dwóch dni wydarzeniu towarzyszyło wesołe mia-
steczko, szereg stoisk wystawienniczych i strefa, jaką dla lokalnych 
stowarzyszeń przewidzieli organizatorzy. Zwyczajowo nie zabrakło 
małej gastronomii i familijnych animacji.

RE
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Przemarsz, nabożeństwo i poświęcenie nowego wozu. Tegorocz-
ny Dzień Strażaka w gminie świętowano tym razem w Zdrowej.

Gminne obchody tego niezwykle ważnego dla każdego druha 
święta rozpoczęła zbiórka pododdziałów przy Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Zdrowej. Zebrani, przy asyście pocztów 
sztandarowych i przy dźwiękach orkiestry dętej, przemaszerowa-
li na plac przy tamtejszej remizie OSP. 

Nieodłącznym elementem całej uroczystości była msza św., którą 
celebrował wikariusz parafii w Borownie ks. Adama Kępka oraz 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Lokalne władze rozpoczęły prace nad wdrożeniem nowej stra-
tegii rozwoju kłomnickiego samorządu. Jednym z etapów opra-
cowania dokumentu są konsultacje z mieszkańcami i poznanie 
ich opinii, wizji i sugestii co do potrzeb na najbliższe kilka lat. 
Apelują więc o wypełnienie krótkiej ankiety.

Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2022-2030 ma być 
kluczowym i jednym z najważniejszych narzędzi dalszego kształ-
towania coraz wyższego poziomu życia mieszkańców. Jej uchwa-
lenie jest niezbędne, aby móc ubiegać się o szereg funduszy po-
mocowych, w tym unijnych środków.

- Jest to dokument, który wyznacza główne kierunki rozwoju na-
szej gminy na kolejne lata, wskazuje kierunki rozwoju społecznego, 
gospodarczego i przestrzennego gminy, pozwala sięgnąć po środki 
finansowe na ważne projekty, między innymi z zakresu szeroko po-

Piotr Biernacki

POWSTAJE STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA KOLEJNE OSIEM LAT

OBCHODY DNIA STRAŻAKA. JEDNA Z JEDNOSTEK DOSTAŁA 
SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY

kapelan strażaków powiatu częstochowskiego ks. Sławomir Gala-
siński. Kapłan odczytał słowa ewangelii, a także wygłosił do obec-
nych kazanie. 

Po liturgii nastąpiła oficjalna część obchodów strażackiego świę-
ta. Na początek przywitano zebranych gości, by w kolejnym kroku 
wręczyć zasłużonym dla miejscowego pożarnictwa ochotnikom 
medale, odznaczenia i podziękowania za służbę. 

- Poświęcono również samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP 
Zdrowa, który gmina otrzymała dzięki staraniom poczynionym 
przez panią Monikę Fajer - podkreśla wójt Piotr Juszczyk.

TUTEJSZE MAŻORETKI NAJLEPSZE 
NA KRAJOWYCH MISTRZOSTWACH

Będzin Arena stała się pod koniec maja miejscem, w  którym 
swoje umiejętności zaprezentowały najlepsze mażoretki z  ca-
łego kraju. Odbyły się tam bowiem Mistrzostwa Polski Mażo-
retek rozgrywane w kategoriach wiekowych juniorek i  senio-
rek. Wielki sukces w tej drugiej odniosły Mażoretki Fanaberia 
z Kłomnic. Z Zagłębia przywiozły złoty medal. 

Organizatorem wydarzenia był Związek Sportowy Mażoretek. 
Organizacja wyróżniające się ekipy tancerek wyłoniła wcześniej 
podczas czterech edycji zawodów okręgowych, rozegranych 
w kwietniu i na początku maja w Gostyniu, Kamieniu, Olecku oraz 
Kuźni Raciborskiej. 

To właśnie w tych ostatnich nominację do finałowych rozgrywek 
wywalczyły mażoretki z  gminy Kłomnice, zajmując w  nich czo-
łowe miejsca w  swoich kategoriach wiekowych i  prezentacjach 
scenicznych. 

Ciężka praca nie poszła na marne i na mistrzostwach w Będzinie. 
Dziewczęta w kategorii seniorek wywalczyły pierwsze miejsce.

- Dziękuje wszystkim dziewczynom za zaangażowanie. Ten dzień 
nie należał do lekkich, bo pech nas nie opuszczał od rana, ale uda-
ło się. Mamy to! Czeka nas jeszcze dużo pracy, ale teraz mamy 
co świętować - cieszyła się po triumfie Patrycja Dendys, trenerka 
i choreograf kłomnickiej grupy. 

Co warte podkreślenia, stawką tych ogólnopolskich zmagań były 
nie tylko okolicznościowe medale i  wyróżnienia, lecz również 
możliwość reprezentowania Polski na zawodach rangi europej-
skiej i światowej. Najlepsze prezentacje otrzymały bowiem nomi-
nacje na zawody międzynarodowe organizowane przez Interna-
tional Federation Majorettes Sport i Majorette World Federation.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

PONAD DZIESIĘĆ MILIONÓW DLA KŁOMNIC
Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę na 
dwie inwestycje infrastrukturalne. Chodzi o pierwszy etap bu-
dowy kanalizacji w Skrzydlowie i Nieznanicach oraz wodociąg 
w Garnku.

Niemalże na 10,4 mln zł może liczyć tutejszy samorząd w ramach 
rozstrzygnięć wynikających z  drugiego naboru rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych. Pozytywnie rozpatrzono oby-
dwa złożone przez miejscowych urzędników wnioski. 

Dzięki otrzymanym środkom zrealizowany zostanie pierwszy 

Monika Wójcik
etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Skrzy-
dlów oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieznanicach. Na 
to zadanie trafi blisko 9,9 mln zł.

Kolejne 0,5 mln zł przysłuży się natomiast sfinalizowaniu budowy 
sieci wodociągowej w  Garnku. Projektem objęte zostaną nieru-
chomości położone przy takich ulicach jak Południowa, Lisia, Po-
przeczna, Leśna czy Cegielniana.

- Za udzielone wsparcie składam serdeczne podziękowania pra-
cownikom departamentu współpracy z  samorządem Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów - mówi wójt Piotr Juszczyk.

jętej infrastruktury społecznej - mówi wójt Piotr Juszczyk.

Jak podkreśla włodarz, przeprowadzone konsultacje pozwolą po-
znać najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

- Zapisy strategii będą miały decydujący wpływ na działania ukierun-
kowane na zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności, a w efekcie 
na jakość życia mieszkańców w nowej perspektywie unijnej - dodaje 
Juszczyk i zachęca, by mieszkańcy zaangażowali się w ten temat.

Ankieta jest przejrzysta, przyjazna dla respondentów i  w  pełni 
anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. Moż-
na ją wypełnić online na stronie internetowej urzędu gminy, a dla 
tych, którzy preferują tradycyjną formę, pożądaną ilość egzem-
plarzy można pobrać w punkcie informacyjnym.

Konsultacje potrwają do końca lipca.
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WYJĄTKOWY KONCERT LOKALNEJ ORKIESTRY TURNIEJ O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO

Na początku czerwca na płycie boiska Ludowego Klubu Sporto-
wego Orkan Rzerzęczyce miał miejsce Turniej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Kłomnice.

Zawodnicy, którzy wzięli udział w  tym wydarzeniu, startowali 
w trzech grupach. W skład pierwszej
weszły takie drużyny jak Sportowa Częstochowa, GLKS Pogoń 
Kłomnice i  Orkan Rzerzęczyce. Drugą zasiliły VIS Gidle, MLKS 
Pilica Koniecpol oraz Orkan Rzerzęczyce. Trzecią stanowili pił-
karze Płomienia Częstochowa, Sportowej Częstochowy i Orkana 
Rzerzęczyce.

- Mecze były bardzo zacięte i  emocjonujące, a  zawodnicy dali 
z siebie wszystko. Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale oraz puchary - relacjonują gminni 
urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

OSP KARCZEWICE-GARNEK JUŻ W KRAJOWYM SYSTEMIE

10 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o  włącze-
niu OSP Karczewice-Garnek do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Dokument na ręce prezesa druha Józefa Kozy 
wręczył uroczyście Komendant Miejski Państwowej Straży Po-
żarnej w Częstochowie bryg. Marek Radosz.

15 lutego wójt Piotr Juszczyk wspólnie z bryg. Markiem Radoszem 
oraz z  druhem Józefem Kozą, szefem OSP Karczewice-Garnek 
podpisali trójstronne porozumienie. Rozpoczęło ono proces włą-
czenia OSP Karczewice-Garnek w struktury KSRG.

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

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

Lokalna jednostka stała się tym samym trzecią z  terenu gminy 
i czterdziestą pierwszą w powiecie częstochowskim, która będzie 
działać w systemie.

- Serdecznie gratuluję druhom, życzę dalszych sukcesów i nie-
ustannego rozwoju - podkreśla wójt Piotr Juszczyk.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

18 czerwca na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach 
odbył się Letni Koncert. W  roli głównej wystąpili oczywiście 
młodzi muzycy z Orkiestry Dętej OSP Kłomnice.

Szansę na zaprezentowanie zdobytych umiejętności i  talentu 
mieli zarówno najmniejsi adepci orkiestrowego grania, jak i ci już 
mocno zaawansowani. Koncert podzielono bowiem na dwie czę-
ści.

W pierwszej wystąpiła „Mała Orkiestra”, która dała brawurowy po-
pis aranżacją kilku utworów z kanonu pop, jak chociażby słynnych 
motywów „Piratów z Karaibów” czy „Baby Shark”, a drugą zdomi-
nowało już granie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kłomnice 
pod batutą Aleksandry Stępień, której występowi towarzyszyły 
wokalistki - Marta Gonera oraz Martyna Wojsyk. Nie zabrakło 
także i solowych popisów członków kłomnickiej ekipy - Bartosza 
Jakubickiego na trąbce, Wiktorii Piras grającej na saksofonie czy 
klarnecistki Weroniki Kowalik.

Muzycy nie zapomnieli także o  podziękowaniach dla swojego 

W ostatnią sobotę maja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Blachowni odbyła się V Spartakiada Gmin Powiatu 
Częstochowskiego. Reprezentacja miejscowego samorządu ry-
walizowała w konkurencjach sportowych z przeciwnikami z po-
zostałych gmin powiatu.

Zawodnicy starli się ze sobą w kilkunastu konkurencjach i dys-
cyplinach sportowych. Była i  piłka nożna, siatkówka, ale także 
żonglerka piłką, biegi biatlonowe, wieloskoki, rzuty do kosza, rzut 
wałkiem do celu, wyścig na nartach, przeciąganie liny, strzały do 
bramki, dziurawe wiadro czy tenis stołowy.

- Przedstawiciele gminy bardzo dobrze poradzili sobie w dwóch 
konkurencjach. Zdobyli drugie miejsce w  strzałach do bramki 
oraz analogiczne miejsce w żonglerce piłką. W tym roku w ogól-
nej klasyfikacji zajęliśmy dziewiąte miejsce - informują pracowni-
cy urzędu gminy.

Pamiątkowy puchar i  podziękowania za udział dla wszystkich 
uczestników z  gminy Kłomnice odebrał Adam Śliwakowski, za-
stępcy wójta.

Piotr Biernacki, fot. Orkiestra Dęta OSP Kłomnice

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

REPREZENTANCI GMINY UCZESTNICZYLI W TEGOROCZNEJ 
EDYCJI POWIATOWEJ SPARTAKIADY

DOFINANSOWANIE
NA DWIE DROGI

Czterdzieści dziewięć samorządów otrzymało wsparcie z woje-
wództwa na budowę lokalnych dróg dojazdowych. Kwota prze-
znaczona przez urząd marszałkowski na realizację w  sumie 
pięćdziesięciu dziewięciu zadań to 11,5 mln zł.

Wśród podmiotów, do których dotrą pieniądze, znalazła się tak-
że gmina Kłomnice. Lokalny majątek wzbogaci się o niemal 325 
tys. zł. Taka kwota wesprze bowiem realizację dwóch dróg do-
jazdowych do pól - ulicy Polnej w Karczewicach oraz Akacjowej 
w Bartkowicach. Pewną część do realizacji tych zadań będzie mu-
siał dorzucić także wójt Piotr Juszczyk z miejscowego budżetu.

- To duże środki, prawie 11,5 mln zł. Co roku na ten cel wojewódz-
two śląskie przeznacza kilkanaście milionów. Chciałabym, żeby 
dziś wybrzmiało, że te inwestycje służą także celom rekreacyj-
nym, podnoszą walory turystyczne terenów wiejskich i uspraw-
niają lokalną komunikację mieszkańców. Dlatego jestem przeko-
nana, że nie spotykamy się dziś po raz ostatni, żeby takie umowy 
wręczyć - przemawiała w połowie czerwca do zaproszonych sa-
morządowców w Sejmie Śląskim Beata Białowąs, członek zarządu 
województwa.

Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak/UMWS

wieloletniego dyrygenta Marcina Gały, który przez ostatnie pięt-
naście lat wskazywał grupie kierunek muzycznego rozwoju.

- Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za obecność w tak ważnej dla 
nas chwili - podkreślają członkowie zespołu.
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ŚRODKI NA DROGĘ W OKOŁOWICACH TŁUMY NA HETMANIADZIE. 
ŚWIETNE ŚWIĘTO MIASTA

Niedzielne popołudnie, 12 czerwca, mieszkańcy Koniecpola 
spędzili na celebrowaniu święta swojego miasta. Po dwuletniej, 
pandemicznej przerwie wróciła Hetmaniada - Dni Koniecpola.

Jak pokazała frekwencja, mieszkańcy spragnieni byli dobrej za-
bawy. W atmosferze piknikowej wszyscy świetnie się bawili. Nie 
zabrakło oczywiście także nawiązań do chlubnej historii miasta 
z czasów hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Charakter tamtej 
epoki przypomniała wszystkim wspaniała rekonstrukcja histo-
ryczna z udziałem husarii.

W ten dzień dominowała oczywiście rozrywka. Mieszkańcy przy-
byli nad miejscowy, urokliwy zalew mogli podziwiać sceniczne 
umiejętności najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieciaki i mło-
dzież dały z siebie wszystko.

Podobnie jak główne muzyczne gwiazdy wieczoru - grupy Mode-
sta Pastiche oraz Poparzeni Kawą 3. Koncerty te wzbudziły nie-
samowity aplauz.

A wszystkiemu towarzyszył plażowy turniej piłki siatkowej o Bu-
ławę Hetmańską. Nie zabrakło ponadto tradycyjnie gastronomii 
i wszelkich pomniejszych atrakcji, dmuchańców czy trampolin do 
skakania dla dzieci.

Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w KoniecpoluNieco ponad 217 tys. zł wesprze budowę drogi transportu rolne-
go w Okołowicach. Środki na ten cel miejscowy urząd pozyskał 
z budżetu województwa.

W połowie czerwca w Katowicach odbyła się uroczystość, pod-
czas której przedstawiciele urzędu marszałkowskiego wręczyli 
samorządowcom z całego województwa umowy dofinansowania 
inwestycji budowy dróg lokalnych. Wsparcie otrzymało czter-
dzieści dziewięć gmin, na w sumie pięćdziesiąt dziewięć zadań, 
a  łączna kwota wyasygnowana przez województwo sięgnęła 11,5 
mln zł.

Wśród dotowanych znalazła się także gmina Koniecpol. Burmistrz 
Ryszard Suliga odebrał promesę na przebudowę drogi w Około-
wicach. Wartość wsparcia to nieco ponad 217 tys. zł.

Piotr Biernacki

OSP KONIECPOL II Z NOWYM NABYTKIEM

Po wielu latach starań w końcu się udało. 9 czerwca druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej Koniecpol II powitali nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy. Wóz typu średniego kosztował 910 
tys. zł.

Jego nabycie stało się w tym roku możliwe po zakwalifikowaniu 
jednostki do pakietu dotacji Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej dedykowanych właśnie zakupom nowych samo-

Piotr Biernacki chodów dla OSP. Z tego tytułu zabezpieczono 425 tys. zł.

Podobną kwotę, bo 400 tys. zł, wyasygnowano z kasy miejskiej, 25 
tys. zł dorzucił urząd marszałkowski, a nieco ponad 60 tys. zł wy-
pracowali sami druhowie, wsparci również w tym wydatnie przez 
mieszkańców i lokalnych sponsorów.

Przywitanie samochodu odbyło się w  asyście strażaków z  całej 
gminy, władz samorządowych, jak i zainteresowanych wydarze-
niem sympatyków pożarnictwa.

Dwa zdania z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strate-
gicznych ruszą wkrótce na terenie Koniecpola. Gminie przy-
znano na nie niemal 10,7 mln zł.

Chodzi o przebudowę ulicy Rzecznej w Koniecpolu oraz odcin-
ka ulicy Nad Brudną Wodą. Łącznie to ponad półtora kilometra 
gminnych szlaków. Do tego dojdzie jeszcze budowa parkingu, 

Piotr Biernacki

KOLEJNE MILIONY NA DWIE INWESTYCJE

który wykorzystywany będzie na potrzeby targowiska. W  tym 
przypadku z rządowego funduszu wpłynie na konto urzędu pra-
wie 6,3 mln zł.

Drugi z  wnioskowanych przez samorząd projektów przewiduje 
przebudowę i zagospodarowanie zespołu sportowego w Koniec-
polu. Przy ulicy Zamkowej powstanie budynek, który będzie służył 
lokalnym sportowcom. Na to zadanie przyznano 4,4 mln zł.

Przyznane pieniądze pochodzą z puli uzyskiwanej na podstawie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Każdego roku sa-
morządy składają wnioski dotyczące realizacji zadań, przeważnie 
są to drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

- Każdy wniosek podlega kwalifikacji terenowej z udziałem przed-
stawiciela wnioskodawcy. Sporządzany jest protokół kwalifika-
cyjny, który określa czy wnioskowane zadanie będzie podlegało 
dofinansowaniu w całości lub w części. Następnie na podstawie 
zebranej dokumentacji dokonuje się oceny wniosków. Każdy 
wniosek uzyskuje odpowiednią liczbę punktów, ilość zdobytych 
punktów decyduje o  miejscu na liście rankingowej wniosków 
przyjętych do realizacji, zatwierdzanej uchwałą zarządu woje-
wództwa - informują przedstawiciele marszałka.
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PONAD 9,7 MLN ZŁ NA REALIZACJĘ DWÓCH PROJEKTÓW. 
CHCĄ OŚWIETLIĆ GMINĘ I POSTAWIĆ PRZEDSZKOLE

SZERMIERCZY MARATON SZPADZISTÓW

SUKCES MAŻORETEK Z KONOPISK 
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU W CIESZYNIE

Znane są już wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Z informacji zamieszczonych na rządowych stronach 
wynika, iż tutejszy samorząd otrzyma dofinansowanie na dwie 
inwestycje infrastrukturalne. Lokalne władze zamierzają prze-
prowadzić gruntowną wymianę oświetlenia w gminie, a  także 
zbudować nowe przedszkole.

Środki z  tzw. Polskiego Ładu pochodzą z  Banku Gospodarstwa 
Krajowego i  mają na celu dofinansowanie projektów inwesty-
cyjnych realizowanych przez gminy, powiaty oraz miasta lub ich 
związki. Lista zadań, na które samorządy mogły się ubiegać się 
o bezzwrotne dofinansowanie, jest długa.

– W  pierwszym naborze Programu Inwestycji Strategicznych 
Konopiska otrzymały trzy wstępne promesy na realizację zgło-
szonych projektów. Pierwsza inwestycja dotycząca budowy ulicy 

4 czerwca grupa juniorek i dwie grupy seniorek Mażoretek Szyk 
wraz ze swoją trenerką Magdaleną Chętkowską wzięły udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Mażoretek o Złotą Cieszyniankę.

W  konkursie uczestniczyło w  sumie dwadzieścia dziewięć ze-
społów mażoretkowych, zarówno z  różnych miejsc Polski, jak 
i z Czech. Uczestniczki wystawiły niemalże ćwierć tysiąca cho-
reografii, a  na scenie zaprezentowało się ponad pół tysiąca 
dziewcząt w kilku kategoriach. 

- Wszystkie nasze tancerki stanęły na podium. Juniorki i seniorki 
zajęły po trzecim miejscu, natomiast seniorki młodsze drugie - 
relacjonuje Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Jeśli chodzi o  ogólnopolski szczebel, to dla wszystkich dziew-
cząt występ w Cieszynie stanowił swoisty konkursowy debiut. Po 
prezentacji tancerki miały możliwość zwiedzenie czeskiej strony 
miasta.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

W Konopiskach odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski Młodzików w Szpadzie. Wzięło w nich udział w su-
mie dwustu uczestników obojga płci. 

Turniej wyłonił zarówno najlepszych czternastolatków, jak i czoło-
we drużyny reprezentujące wszystkie ośrodki tego sportu w kraju.

W  mistrzostwach startowała cała grupa zawodników WLKS-
-u Kmicic Częstochowa. W konkurencji indywidualnej, w której 
udział wzięła setka szermierzy, na 33. pozycji zmagania zakończył 
Szymon Całko. Pozostali reprezentanci Kmicica uplasowali się 
na miejscach:  46. - Kamil Szacior, 50. - Nikodem Sienkowski, 63. 
- Piotr Nalepa, 69. - Dominik Kalota, 75. - Cyprian Wojciechow-
ski, 89. - Filip Starczewski, 92. - Michał Mrowiec, 94. - Bartłomiej 
Wojciechowski. Złoty medal w  szpadzie młodzików wywalczył 
Piotr Włodarczyk, reprezentant klubu z Kalwarii.

Wśród kobiet w  zawodach indywidualnych z  grona dziewięć-
dziesięciu siedmiu uczestniczek równych sobie nie miała Maria 
Ciszczoń z Warszawianki. Częstochowianki nie miały tym razem 
szczęścia. 65. pozycję zajęła Hanna Śliwiak, a 72. Hanna Durka. 

- Wielkie emocje dostarczył także turniej drużynowy. Pierwszy 
zespół Kmicica (Całko, Szacior, Sienkowski, Kalota) zajął w  nim 
wysokie piąte miejsce wygrywając aż cztery spotkania - z Gór-
nikiem Radlin (34:29), MKS-em Kusy Szczecin (36:27) oraz z  KS 
Szpadą Wrocław 31:30. Jedyna porażka (28:36) przytrafiła się pod-
opiecznym Andrzeja Zaguły i  Dariusza Radziejewskiego w  kon-
frontacji z  Warszawianką. Druga drużyna Kmicica (Mrowiec, 
Wojciechowski, Nalepa, Starczewski) po porażce 35:36 z Polskim 
Klubem Szermierczym zajęła 20. miejsce - relacjonuje Ewa Stefa-
nowska-Lasoń z urzędu gminy.

Mistrzami kraju zostali młodzi szermierze Flesza Świdnica. W kon-
kurencji drużynowej młodziczek częstochowianki nie startowały. 
Złote medale wywalczyły natomiast zawodniczki Piasta Gliwice.

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach, 
organizatora tego wydarzenia, sugerują, iż być może w niedale-
kiej przyszłości tutejszy samorząd stanie się gospodarzem jeszcze 
bardziej prestiżowych zawodów szermierczych. 

- Pierwsze deklaracje w tym zakresie już padły - przekonują, ale póki 
nie zapadną konkretne decyzje, to nie chcą zdradzać szczegółów.

Monika Wójcik

Szmaragdowej jest już na etapie realizacji. Kolejne dwie inwesty-
cje niebawem zostaną rozpoczęte – mówi Jerzy Żurek, wójt Ko-
nopisk.

W drugim naborze wysokość dofinansowania również zależała od 
obszaru inwestycji. Maksymalnie można było uzyskać zabezpie-
czenie sięgające nawet poziomu 95 proc. wartości całego przed-
sięwzięcia. Gmina Konopiska, która tym razem otrzymała prome-
sę na lekko ponad 9,7 mln zł, planuje zrealizować za te pieniądze 
dwa zadania.

– Pierwsze dotyczy budowy budynku sześciooddziałowego 
przedszkola z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym i zespołem 
żywieniowym przy ulicy Lipowej w Konopiskach. Drugie zakłada 
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Oba pro-
jekty są również niezwykle istotne z  punktu widzenia interesu 
naszych mieszkańców – dodaje włodarz.

ŚWIĘTO GMINY W DWUDNIOWEJ ODSŁONIE

W przedostatni weekend czerwca na terenie miejscowego kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego odbyła się coroczna impreza 
plenerowa. Tradycyjnie łączone od kilku sezonów Dni Gminy 
Konopiska z Sobótką zgromadziły tłumy mieszkańców.

Pierwszą część tego wydarzenia rozpoczęły zwyczajowe występy 
artystyczne, podczas których uczestnicy mieli sposobność przy-
pomnieć sobie dorobek miejscowych zespołów folklorystycznych. 
Status najważniejszej imprezy w roku to również dobra okazja do 
tego, by nagrodzić osoby szczególnie zasłużone dla gminy. Tym 
razem statuetki, które wręczał wójt Jerzy Żurek wspólnie z prze-
wodniczącym rady gminy Edwardem Bałdygą, powędrowały do 
Bogusławy Piwowarczuk, Magdaleny Chętkowskiej i Piotra Mońki, 
a dyplomy i kwiaty do przedstawicielek wszystkich miejscowych 
kół gospodyń wiejskich. 

- Dodatkowo przyznano i  wręczono puchary oraz nagrody 
w  Gminnym Turnieju Tenisa Ziemnego. Pierwsze miejsce zajął 
Piotr Szczerbak, drugie Tomasz Marczak, trzecie Włodzimierz 
Kuśmierski, a  czwarte Dariusz Herman - wymienia Ewa Stefa-

Monika Wójcik
nowska-Lasoń z urzędu gminy. 

Kolejnymi nieodzownymi elementami tej imprezy była prezenta-
cja uplecionych z kwiatów i ziół wianków, puszczanie ich na wo-
dzie okolicznego zalewu, gremialne szukanie kwiatu paproci oraz 
podpalenie Sobótki. 

O  muzyczny akcent wieczoru zadbał zespół PapaD, a  równie 
ciekawym elementem sobotniej zabawy był pokaz fajerwerków. 
Najwytrwalsi mieli z kolei możliwość wziąć udział w imprezie ta-
necznej, która potrwała do późnych godzin nocnych. 

Niedzielną odsłonę Dni Gminy Konopiska rozpoczęły występy 
przedszkolaków, uczniów z pobliskich szkół, członków stowarzy-
szenia „Prometeus” oraz pań z rodzimych kół gospodyń wiejskich. 
Maluchom czas umilało wesołe miasteczko, a  starszym stoiska 
gastronomiczne i handlowe. Chętni mieli możliwość spróbowania 
swoich sił w jeździe konnej czy na strzelnicy. Na zakończenie wy-
stąpił zespół „Baciary” prezentując zestaw góralskich przebojów. 
Podobnie jak poprzedniego wieczoru w finale imprezy nie zabra-
kło zabawy tanecznej.

III DZIECIĘCY MEMORIAŁ IRENY SZEWIŃSKIEJ

W połowie czerwca na Stadionie Lekkoatletycznym w Konopi-
skach odbył się Trzeci Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej. 
Zawody zorganizowała gmina we współpracy z Regionalną Radą 
Olimpijską w Częstochowie. 

- Zanim sportowcy przystąpili do rywalizacji nastąpiła część ofi-
cjalna. Wciągnięta została flaga, zapalono znicz oraz odegrano 
hymn olimpijski. Młodzież złożyła również kwiaty pod pamiątkową 
tablicą poświęconą Irenie Szewińskiej - informuje urząd gminy.

Imprezę oficjalnie otworzył Andrzej Szewiński, syn wybitnej lek-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
koatletki, były siatkarz, a obecnie poseł oraz wicewójt Iwona Li-
sek.

W  ramach zawodów rozegrano takie konkurencje jak biegi na 
sześćdziesiąt, sto, trzysta oraz sześćset metrów. Były również 
skoki w dal, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, a także biegi 
sztafetowe na dystansie cztery razy sto metrów.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, pamiąt-
kowymi biografiami sportsmenki oraz innymi nagrodami rzeczo-
wymi. Drużyny otrzymały okolicznościowe puchary przekazane 
przez PKOl.
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA DEREJCZYKA

ANNA KURAS NOWĄ SEKRETARZ GMINY

W GMINIE MIEDŹNO SZYKUJE 
SIĘ KOLEJNA DUŻA
INWESTYCJA DROGOWA

Wraz z początkiem czerwca w urzędzie gminy doszło do sporej 
zmiany organizacyjnej. Wójt Piotr Derejczyk awansował na sta-
nowisko sekretarza Annę Kuras.

Urzędniczka objęła tym samym wakat po Agnieszce Związek, któ-
ra od kilku tygodni w miejscowym urzędzie zajmuje się wyłącznie 
kwestiami związanymi z prowadzonymi i przygotowywanymi in-
westycjami. A tych jest dużo.

Świeżo upieczona sekretarz pracę w  lokalnej administracji roz-
poczęła dziesięć lat temu. Zaczynała jako stażystka w biurze po-
dawczym, w  referacie organizacyjnym. Wraz z  upływem czasu 
i  nabywanym doświadczeniem pięła się coraz wyżej po szcze-
blach urzędniczej kariery. W 2016 roku została podinspektorem, 
a w październiku 2018 roku awansowała na stanowisko zastępcy 
kierownika tegoż referatu. Od końca maja 2017 roku jest również 
zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

- Pani Anna Kuras przez cały okres pracy w  Urzędzie Gminy 
Miedźno wykazywała się znaczną wiedzą z zakresu administracji 
samorządowej. Cechuje ją znakomita organizacja pracy. O jej wy-
borze zadecydowały nie tylko umiejętności, wiedza i doświadcze-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Samorząd pozyskał właśnie 9,5 mln zł z drugiej edycji Programu 
Inwestycji Strategicznych. Do przebudowy pójdzie układ dro-
gowy w Kołaczkowicach Małych, Kołaczkowicach Dużych i Wa-
pienniku.

Późną zimą lokalne władze, podobnie jak niemal wszystkie w kra-
ju, zawnioskowały o pieniądze z tzw. Polskiego Ładu. Dwa wnioski 
dotyczyły dróg w tamtym rejonie gminy, a kolejny - przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Ostrowach nad Okszą.

Z  końcem maja nadeszło rozstrzygnięcie. Przyznane 9,5 mln zł 
pozwoli wykonać cztery z  sześciu etapów zaplanowanych prac 
na drogach w Kołaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych 
i Wapiennku. Nie tylko zmodernizowane zostaną obecnie istnie-
jące szlaki, ale od podstaw wybudowane będą nowe odcinki, któ-
re stworzą dobre połączenie pomiędzy samymi Kołaczkowicami 
oraz z drogą powiatową w miejscowości Wapiennik.

Inwestycję w Kołaczkowicach wójt Piotr Derejczyk i podległy mu 
urząd szykował od dobrych kilkunastu miesięcy. Przed rokiem 
gotowy już był program funkcjonalno-użytkowy dla tego zadania. 
Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, jego realizacja została podzie-
lona na sześć etapów. Łącznie obejmują one przebudowę i rozbu-
dowę niemal sześć i pół kilometra gminnych ulic.

- Tego właśnie zadania dotyczyły nasze dwa wnioski złożone do 
drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Akceptację 
uzyskał większy, obejmujący cztery etapy, a kwota dofinansowa-
nia to aż 9,5 mln zł - cieszy się włodarz. - Drogi dostosowane 
zostaną do obecnych wymogów bezpieczeństwa, funkcjonalności 
i  komfortu eksploatacji. Poprawi to znacząco estetykę miejsco-
wości, jak również obniży poziom hałasu oraz zapylenia. Obec-
ny zły stan nawierzchni wynika głównie z  faktu, że została ona 
wybudowana około trzydziestu lat temu. Przez ten czas została 
nadszarpnięta zrealizowanymi inwestycjami związanymi z budo-
wą kanalizacji sanitarnej i wymianą azbestowych rur wodociągo-
wych - dodaje.

Pozyskane pieniądze pozwolą wykonać 67 proc. wszystkich robót. 
Pozostaną na razie dwa odcinki w  Kołaczkowicach Dużych, ale 
i na te gmina zamierza postarać się o środki zewnętrzne. Tak, by 
wykonać wszystko kompleksowo.

- W  wyniku realizacji zadania zostanie także uregulowana wła-
sność działek, na których zlokalizowana jest obecnie infrastruk-
tura drogowa. Po rozbudowie uzyskana zostanie stała szerokość 
jezdni, która wyniesie pięć metrów. Wzdłuż drogi wybudowany 
będzie jednostronny chodnik oraz pobocze. Pojawi się również 
kanalizacja deszczowa i zmodernizujemy infrastrukturę teletech-
niczną i elektryczną - podkreśla wójt Piotr Derejczyk.

Przebudowa układu drogowego w rejonie Kołaczkowic i Wapien-
nika to kolejna duża inwestycja drogowa, którą niebawem będzie 
realizował miedźniański urząd gminy. Obecnie finalizowane są 
prace za niemal 10 mln zł przy ulicach Dębowej, Sosnowej, Ogro-
dowej oraz Polnej w Miedźnie. Budowa tych czterech ulic stworzy 
de facto obwodnicę drogi wojewódzkiej o długości około dziesię-
ciu kilometrów. Jak podkreśla miejscowy urząd, niezwykle po-
trzebną, szczególnie w perspektywie przyszłego, spodziewanego 
remontu DW491.

Po przetargach są ponadto modernizacje arterii w Borowej. Prze-
budowa i  rozbudowa aż siedmiu z  nich ma kosztować 8,3 mln 
zł. Łącznie do remontu przeznaczono odcinki o długości ponad 
czterech kilometrów.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

20 czerwca miejscowa rada gminy pochyliła się nad uchwała-
mi w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania 
budżetu za ubiegły rok dla wójta Piotra Derejczyka. Uważni 
obserwatorzy lokalnej polityki mogli spodziewać się kolejnej 
odsłony politycznej wojny opozycyjnych radnych z włodarzem, 
która apogeum osiąga rokrocznie na sesjach absolutoryjnych. 
Było jednak zaskoczenie. Wójt otrzymał wotum zaufania i  ab-
solutorium, choć dyskusja momentami była bardzo szczera, by 
nie rzec brutalna.

Sesja absolutoryjna jest zawsze tą najważniejszą w  roku. Radni 
pochylają się nad strategicznymi dla każdego samorządu doku-
mentami. Szczegółowej analizie i dyskusji poddawany jest raport 
o stanie gminy, a także sprawozdania z wykonania budżetu za mi-
niony rok. Finałem jest głosowanie nad tymi dokumentami, owo-
cujące zazwyczaj przyznaniem włodarzowi gminy wotum zaufa-
nia oraz absolutorium z wykonania budżetu.

Głosowania te we wszystkich niemal samorządach są formalno-
ścią. W dwóch minionych latach w Miedźnie bywało z tym jednak 
dziwnie. W 2019 roku wójt Derejczyk nie uzyskał ani jednego, ani 
drugiego. Złożona z  osób związanych ze strukturami Polskiego 
Stronnictwa Ludowego opozycyjna większość w radzie, do której 
dołączyły dwie radne z  Ostrów nad Okszą, skutecznie powzię-
cie tych dwóch uchwał zablokowała, choć nie zaszły żadne oko-
liczności czy nieprawidłowości w gospodarowaniu gminną kasą, 
które takie zachowanie radnych mogłyby usprawiedliwić czy 
mieć merytoryczną podstawę. Pozytywnie o wykonaniu budżetu 
za 2018 rok wypowiedziały się przecież i komisja rewizyjna, i ze-
wnętrzne organy kontrolne.

Wtedy dyskusję na sesji zdominowały jednak dwie kwestie. Pierw-
sza związana z pozyskaniem majątku od kilku instytucji państwo-
wych przez OSP w Miedźnie, a druga - ze zwolnieniem Wioletty 
Skoczylas, dyrektor szkoły w Miedźnie. Jak się okazało kilkanaście 
miesięcy później, w pierwszej sprawie prokuratura nie dopatrzy-
ła się nieprawidłowości w  postępowaniu wójta oraz strażaków 
i  umorzyła postępowanie, a  ostatnio sąd w  pierwszej instancji 
nie uznał, iż twierdzenia będące powodem odwołania Skoczylas 
z funkcji dyrektora ZSP w Miedźnie były nieprawdziwe.

Rok później radni się zreflektowali i poparli absolutorium. Uznali, 
że Derejczyk prawidłowo zarządzał dobrem wspólnym, ale wotum 
zaufania ponownie nie udzielono. Polityka i osobiste urazy wzię-
ły znowu górę, choć wydaje się, że mógł być to po prostu fortel 
po kompromitacji, jaką ósemka radnych zaliczyła kilka tygodni 
wcześniej, kiedy zgłosili projekt uchwały o drastycznym obniżeniu 
wynagrodzenia wójta, a po krytyce pozostałej siódemki i odparciu 
przez włodarza stawianych zarzutów finalnie się z niej wycofali.

Niedawna sesja była już jednak znacznie spokojniejsza niż te, któ-
rych byliśmy świadkami w ubiegłych dwóch latach. I choć dys-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

kusja była bardzo szczera, miejscami trochę brutalna i  w  wielu 
kwestiach ponownie bardzo osobista, to nawet opozycyjni radni 
z uznaniem odnosili się do tego, jak gmina się rozwija. Pozyska-
nie przez Derejczyka kilkunastu milionów złotych na przebudowę 
kilometrów lokalnych dróg i kilku budynków publicznych chyba 
zrobiły na niektórych wrażenie.

Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne zamknęły się w  Miedźnie 
w kwocie 8,9 mln zł, a sam budżet sporą nadwyżką - 7,6 mln zł. Na 
koniec minionego roku zadłużenie samorządu wynosiło jedyne 
4,5 mln zł, najmniej w całym powiecie kłobuckim.

Gros z kwoty wydatków majątkowych, bo prawie 6,5 mln zł, wydano 
na poprawę stanu lokalnych dróg. Modernizowano łącznie czterna-
ście ulic. Chodzi o Wąską, Słoneczną, Topolową, Zakładową, Brzo-
zową, Leśną, Cichą oraz Bór w Ostrowach nad Okszą, a w Miedźnie 
- ulice Łokietka, św. Jadwigi, Dębową, Sosnową, Ogrodową i Polną. 
Kolejne 1,4 mln zł wydano także na przebudowę i termomoderniza-
cję budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej oraz prze-
budowę budynku byłej Szkoły Podstawowej w Izbiskach. Prawie 150 
tys. zł dotacji na termomodernizację otrzymała OSP w Mokrej, a 30 
tys. zł wsparcia powędrowało do strażaków z Kołaczkowic.

W najbliższym czasie gmina rozpocznie kolejną ofensywę inwe-
stycyjną. Pozyskano bowiem aż 9,5 mln zł na przebudowę dróg 
w  Kołaczkowicach Małych, Kołaczkowicach Dużych i  Wapien-
niku. Po przetargu jest już projekt modernizacji siedmiu ulic 
w Borowej za niemal 9 mln zł i  rozstrzyga się postępowanie na 
przebudowę remiz we Władysławowie i w Borowej. Wartość tych 
wszystkich prac to prawie 25 mln zł.

nie, ale również cechy charakteru i znajomość urzędu. To osoba 
kompetentna, samodzielna, dokładna, rzetelna, odpowiedzialna 
i komunikatywna - podkreśla wójt Piotr Derejczyk.
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DROGĘ TRANSPORTU ROLNEGO W MSTOWIE CZEKA GRUNTOWNY 
REMONT. GMINA POZYSKAŁA NA TO SPORE ŚRODKI

Prawie 280 tys. zł dofinansowania otrzyma urząd gminy na mo-
dernizację drogi transportu rolnego w Mstowie.

Gruntowa droga stanowi komunikację do pól dla mieszkańców 
Mstowa i  okolicznych miejscowości. Charakteryzuje ją nierów-
na nawierzchnia z licznymi zagłębieniami i zastoiskami wody, co 
utrudnia dojazd maszynami rolniczymi. To się wkrótce zmieni bo-
wiem w drugim półroczu zrealizowana zostanie jej przebudowa. 
Arteria zyska nawierzchnię z asfaltobetonu, zostaną utwardzone 
pobocza i wykonane zjazdy.

- Modernizacja przyczyni się do poprawy funkcjonalności drogi, 
polepszenia jej parametrów technicznych oraz poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Ułatwi też rolnikom dojazd do pól 
- przekonuje wójt Tomasz Gęsiarz.

Kierowany przez włodarza urząd przygotował na początku roku 
wniosek, który spotkał się z przychylnością katowickich urzęd-
ników. Tym samym dokument znalazł się liście rankingowej 
wniosków objętych dofinansowaniem ze środków budżetu woje-
wództwa. W połowie czerwca, w Sejmiku Śląskim w Katowicach, 
w obecności członków zarządu województwa, doszło do przeka-
zania umowy.

Całkowita długość drogi to blisko kilometr. Jej szerokość wraz 
z mijankami wyniesie z kolei trzy i pół metra. Zakres przewidzia-
nych prac obejmie między innymi korytowanie, wzmocnienie 
podłoża poprzez wykonanie stabilizacji i  podbudowy z  kruszy-
wa kamiennego. Projekt przewiduje położenie asfaltobetonowej 
nawierzchni, wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem 
kamiennym, plantowanie i  ukształtowanie przyległego terenu 
wzdłuż drogi, a na koniec umieszczenie oznakowania.

O GMINNYCH SPRAWACH TYM 
RAZEM NA WYJEŹDZIE

Podczas obchodzonego co roku Dnia Samorządu Terytorialne-
go, w Żywcu spotkał się zarząd Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów. Mstów reprezentował wójt Tomasz Gęsiarz, który rów-
nież zasiada w tym gremium.

Samorządowcy rozmawiali między innymi o aktualnej sytuacji fi-
nansowej gmin i powiatów z regionu w kontekście przygotowa-
nego na zlecenie ŚZGiP eksperckiego raportu. Podsumowali tak-
że zakres akcji pomocowej, jaka nieprzerwanie kierowana jest do 
ukraińskich miast z obwodu kijowskiego.

Przyjęto również stanowiska w  sprawie uregulowania obowiąz-
ków zgłaszania zmian adresów zamieszkania przez podatników 
lokalnych oraz wprowadzenia sankcji z tytułu niezgłaszania nie-
ruchomości do opodatkowania. Zarząd związku zobowiązał  się 
też do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia stabilnego 
i  trwałego systemu opieki długoterminowej w  domach pomocy 
społecznej.

CHODNIK W MAŁUSACH MAŁYCH. 
NIEDAWNO ZAKOŃCZYŁ SIĘ DRUGI 
ETAP JEGO BUDOWY

Powstał ponadkilometrowy odcinek, którym mieszkańcy mogą 
się już bezpiecznie poruszać wzdłuż drogi prowadzącej od 
Mstowa w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową 1040S.

- Pierwszy etap budowy chodnika został zrealizowany w  ubie-
głym roku. Tegoroczny odcinek miał dokładnie taką samą długość 
tj. 526,5 metra - relacjonują pracownicy urzędu gminy.

Jak dodają urzędnicy, dotychczasowe pobocza przy wspomnianej 
drodze pełniły wcześniej funkcję ciągów pieszych, co przy dużym 
natężeniu ruchu samochodowego powodowało zagrożenie dla 
bezpieczeństwa osób pokonujących je na piechotę. Modernizacja 
rozwiązała ten problem.

Zakres zamówienia objął wykonanie robót ziemnych, ułożenie 
krawężnika i betonowego obrzeża, a po stronie zachodniej jezd-
ni położenie chodnika ze zjazdami z kostki brukowej. Całość od-
wodniono poprzez wykonanie wpustów ulicznych, przykanalików 
i studni chłonnych.

- Wykonany został także drenaż francuski, umocniono skarpy 
i rowy, a także zrealizowano roboty towarzyszące oraz zagospo-
darowano teren przyległy poprzez plantowanie i obsianie trawą 
- wymieniają podwładni wójta Tomasza Gęsiarza.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik

MONITORING W KUCHARACH. TO NA 
WYPADEK EWENTUALNYCH WANDALI

Na placu zabaw w  Kucharach pojawił się monitoring wizyjny. 
Zadanie, które wykonano w  ramach środków pochodzących 
z tamtejszego funduszu sołeckiego, ma pomagać w wykrywaniu 
potencjalnych sprawców zniszczeń publicznego mienia.

Zlecenie, oprócz zakupu i montażu kamer, objęło również montaż 
dodatkowych elementów, takich jak na przykład uchwyty nasłu-
powe, stalowa linka, adapter czy switch.

- Wszystko po to, aby na placu zabaw nie dochodziło do aktów 
wandalizmu czy niszczenia mienia. Żeby mieszkańcy czuli się 
bezpieczniej, a odpowiednie służby łatwiej wyłapywały ewentu-
alnych sprawców zniszczeń - tłumaczą potrzebę wspomnianej 
inwestycji pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

- Wspomniana droga to kolejny odcinek malowniczego „Szla-
ku Warowni Jurajskich” między Mstowem a Małusami Wielkimi. 
W ubiegłym roku wykonaliśmy pierwszy etap. Od strony Małus 
Wielkich aktualnie jest wykonywany kolejny. Po zakończeniu prac 
dofinansowanego odcinka pozostanie jedynie do zrealizowania 
bezpośrednie połączenie z  ulicą Wolności w  Mstowie, tak, aby 
złączyć ją nakładką asfaltową z  Małusami Wielkimi. To zadanie 
planujemy natomiast na pierwsze półrocze przyszłego roku - do-
daje wójt Gęsiarz.

Jak przekonuje samorządowiec, powstanie kolejne ciekawe, 
szczególnie dla rowerzystów i pieszych, połączenie turystyczne. 
Ten teren charakteryzują piękne widoki, idealne na rowerowe 
przejażdżki czy spacery.

PRZEDWAKACYJNY PRZEGLĄD INFRASTRUKTURY ZABAWOWEJ

Jak co roku, w  okresie poprzedzających początek sezonu wa-
kacyjnego, urząd gminy zlecił wykonanie przeglądów i częścio-
wych remontów placów zabaw. 

Przegląd objął wszystkie place, jakie znajdują się w gminie, a także 
znajdujące się w  sąsiedztwie terenów rekreacyjnych przy urzę-
dzie i Skale Miłości oraz te zlokalizowane przy zbiorniku Tasarki.

- Wymieniono szereg uszkodzonych elementów. Głównie były 
to łańcuchy, kotwy, odbojniki, siedziska, przeplotnie, belki czy 
deski. Niektóre elementy, które nie nadawały się do użytku lub 
były bardzo mocno zniszczone, zostały zlikwidowane. Szczególną 
uwagę zwrócono na prawidłowe rozmieszczenie urządzeń i  ich 
bezpieczne zakotwienie do podłoża - relacjonują urzędnicy.

Urząd zdecydował się również na zakup kilku nowych urządzeń. 
Chodzi między innymi o potrójne huśtawki w Małusach Małych, 
Jaskrowie przy ulicy Willowej i w Mstowie przy szkole. W Krasi-
cach pojawiły się kolejne elementy siłowni zewnętrznej. Plac przy 
ulicy Curie-Skłodowskiej w Mstowie

Monika Wójcik
zyskał nowy zestaw, orbitrek i narciarza. W Mstowie i w Pniakach 
Mokrzeskich zainstalowano karuzele tarczowe, a w Wancerzowie 
tyrolkę.

- W Kobyłczycach maluchy mają nową piaskownicę, w Mokrzeszy 
i Rocku ważki, w Gąszczyku rowerek, a w Pniakach Mokrzeskich 
plac zabaw został dodatkowo ogrodzono nowym ogrodzeniem 
panelowym - wymieniają pracownicy urzędu gminy.

Jak podkreślają, wszystkie urządzenia są wykonane z nowocze-
snych materiałów. Są też bardziej bezpieczne i trwałe, a wymie-
nione zabiegi i prace zrealizowano po to, by dzieci niezmiennie 
mogły się bezpiecznie bawić.  

- Zatrważająca jest ciągle skala dewastacji mienia przez wanda-
li, którzy ciągle i  często czują się bezkarni, niszcząc własność 
publiczną. Zwracajmy uwagę i zgłaszajmy do urzędu, na policję, 
dzielnicowym, jeżeli ktoś niszczy własność wspólną, bo przecież 
z naszych pieniędzy trzeba to później naprawiać. A koszty tego są 
bardzo wysokie - apelują.

MSTOWSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

Nie zabrakło pokazu laserów, warsztatów, zabawy dla dzieci na 
dmuchańcach, wspólnego ogniska czy muzyki na żywo. Mstow-
ska Noc Świętojańska ponownie przyciągnęła tłumy mieszkań-
ców.

Jak relacjonują pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Msto-
wie, podczas tegorocznej odsłony tej popularnej w gminie impre-
zy, dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wyplatania 
wianków. O ile prym w tej umiejętności wiodły panie z kół gospo-
dyń wiejskich, o  tyle uczestnicy, niezależnie od swojego wieku, 
także nieźle dawali sobie z tym radę. 

Każdy mógł skorzystać ze stoisk gastronomicznych, z kolei dzieci 
miały okazję spędzić czas na dmuchańcach, torach przeszkód czy 
zjeżdżalniach. Na scenie, oprócz lokalnych talentów, pojawili się 
tradycyjnie artyści spoza gminy. Zespół AnDreo e Karina wykonał 
szereg hitów muzyki włoskiej, a gwiazda wieczoru - septet Bu-
bliczki zabrał słuchaczy w wędrówkę po 
rumuńskich dancingach i serbskich weselach.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

W  bogactwo motywów wizualnych w  połączeniu z  harmonijnie 
zestrojonym dźwiękiem obfitował natomiast pokaz laserów, który 
po energicznych scenicznych występach i chwilę przed taneczną 
częścią wieczoru dał uczestnikom trochę wytchnienia. Miejscowi 
druhowie po zmroku rozpalili ognisko, a finalnym elementem za-
bawy była jak co roku dyskoteka.
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DZIAŁA JUŻ BUDYNEK DAWNEJ REMIZY W SROCKU. OD TERAZ BĘ-
DZIE PEŁNIŁ SZEREG USŁUGOWYCH FUNKCJI 

Spore grono okolicznych mieszkańców miało okazję wziąć udział 
w  uroczystym otwarciu niedawno przebudowanego obiektu. 
Przez lata zaniedbany i opuszczony budynek dziś ma szansę stać 
się centrum integracyjnym dla całej miejscowości. 

Wydarzenie, podczas którego symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali wójt Tomasz Gęsiarz, radny Robert Misztal i sołtys Woj-
ciech Piaszczyk, przybrało formułę rodzinnego pikniku. Współor-
ganizowało je Koło Gospodyń Wiejskich „Juratki”, które niedawno 
powstało w sołectwie. 

Każdy zainteresowany mógł się osobiście przekonać, jak prezentu-
je się odświeżone wnętrze budynku, zjeść kiełbaskę z grilla, a dzieci 
miały możliwość skorzystania ze znajdującego się w  jego bezpo-
średnim sąsiedztwie boiska, placu zabaw czy siłowni zewnętrznej.

- W centrum miejscowości powstało ogólnodostępne, funkcjonal-
ne, nowoczesne miejsce spotkań, zebrań sołeckich oraz integracji 
dla młodzieży i dorosłych. Zaprojektowanie nowego układu funk-
cjonalnego budynku pozwoliło stworzyć nowe pomieszczenia oraz 
zmienić funkcje tych już istniejących. Tym samym dało to wiele no-
wych możliwości - cieszy się radny Robert Misztal.

Nowoczesny już dziś obiekt, wyposażony w klimatyzację i niezbęd-
ny osprzęt techniczny będzie można również wynajmować teraz 
na różne imprezy okolicznościowe.

- Wiele osób ze Srocka pamięta czasy świetności remizy kiedy 

PODCZAS POWIATOWEJ SPARTAKIADY DWIE MIESZKANKI GMINY BEZKONKURENCYJNE W RZUCIE WAŁKIEM 

PRAWIE DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 
TRAFIŁO DO GMINNYCH OSP W TYM 
PÓŁROCZU

Jednostki ochotniczej straży pożarnej, które działają na terenie 
samorządu Mstowa, co roku składają szereg wniosków o dofinan-
sowanie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia. W tym roku 
z budżetu państwa oraz bezpośrednio ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowi-
cach do gminy trafiło na ten cel ponad 196 tys. zł.

- Wszystkie jednostki OSP tradycyjnie mogły liczyć na pomoc na-
szych pracowników w trakcie przygotowywania wniosków o dofi-
nansowanie, ale i także podczas realizacji zadań - podkreśla Adam 
Równiak, inspektor ds. promocji, obronności i zarządzania kryzyso-
wego z miejscowego urzędu gminy.

Na finansowe wsparcie mogli liczyć pożarnicy z Mstowa i Jaskrowa, 
których jednostki działają w ramach Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Dotację ze środków będących w dyspozycji Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji otrzymały również 
jednostki z Mokrzeszy i Małus Wielkich. W ramach programu do-
finansowania OSP przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację otrzymali z kolei ochot-
nicy z OSP Mstów i OSP Małusy Małe.

- Ponadto jednostka OSP Kuchary otrzymała dofinansowanie na 
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pieniądze po-
chodziły z  dwóch źródeł. Z  katowickiego WFOŚiGW oraz Urzędu 
Marszałkowskego Województwa Śląskiego - dodaje Adam Równiak.

Monika Wójcik

„MSTOWIANKI” NA MIĘDZYGMIN-
NYM PRZEGLĄDZIE LUDOWYM

4 czerwca w  Dąbrowie Zielonej odbył się XVII Międzygminny 
Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych 
i Folklorystycznych. Gminę reprezentowały panie z Zespołu Śpie-
waczego „Mstowianki”

Międzygminny Przegląd Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, Zespo-
łów Ludowych i Folklorystycznych tradycyjnie co roku gości w innej 
gminie. Gospodarzem tegorocznej edycji była Dąbrowa Zielona. Zor-
ganizowaniem wspomnianego wydarzenia tym razem zajęli się miej-
scowi animatorzy kultury przy wsparciu pracowników Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie.

- Przegląd kultywuje ludowe tradycje muzyczne w  postaci pieśni, 
przyśpiewek i tańców oraz wspólne biesiadowanie i międzygminną 
integrację - wyjaśnia ideę tego przedsięwzięcia wójt Tomasz Gęsiarz, 
który do Dąbrowy Zielonej pojechał dopingować rodzimy zespół.

Jak relacjonuje włodarz, tegoroczne występy tradycyjnie charakte-
ryzował wysoki poziom wokalny, staranność w doborze tekstów, ale 
i pasja oraz ogromny szacunek do tradycji czy muzyki ludowej.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

funkcjonowała w  niej jednostka OSP. Później niestety przez wie-
le lat budynek podupadał, nie miał się też kto nim zajmować. Na 
szczęście pojawił się ktoś taki, jak radny Robert Misztal, którego 
energia sprawiła, że krok po kroku zaczęliśmy działać, aby ten te-
ren nabierał właściwego wyglądu - chwalił zaangażowanie miejsco-
wego samorządowca wójt Tomasz Gesiarz. - Dziękuję wszystkim, 
którzy byli zaangażowani w ten projekt, którzy pomagali i wierzyli, 
że wspólnymi siłami uda nam się stworzyć coś ważnego - dodawał 
włodarz.

JURA ROK FESTIWAL PO RAZ PIERWSZY Z SILNYM WSPARCIEM 
GMINNEJ EKIPY Z KGW I „MSTOWIANEK”

W ostatnią niedzielę maja na rynku w Koniecpolu miała miejsce 
kolejna odsłona Jura ROK Festiwalu. Partnerem tego regional-
nego święta folkloru po raz pierwszy została gmina Mstów.

Gospodarzem wydarzenia, które od sześciu lat organizuje Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, był tym razem koniec-
polski samorząd. Imprezę rozpoczął barwny korowód i  występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z  Koniecpola oraz Częstochow-
skiego Teatru Tańca.

Późnej na scenie pojawiły się zespoły folklorystyczne z Olsztyna, 
Kłomnic, Kruszyny, Kłobucka i Poczesnej. Oczywiście nie zabra-
kło także gminnej reprezentacji. Panie z  Zespołu Śpiewaczego 
„Mstowianki”, przy akompaniamencie Walentego Mazura, wyko-
nały pięć utworów muzycznych.

W międzyczasie w Domu Kultury w Koniecpolu odbyły się pre-
zentacje i  rozstrzygnięcie Konkursu Legend, Baśni, Podań „Le-
gendy Jury”, w  którym pierwsze miejsce zajął Adam Jakubczak 
z gminy Mstów.

Festiwal stał się też dobrą okazją do połączenia sił lokalnych kół 
gospodyń wiejskich. Dzięki dobrej współpracy, panie z Jaskrowa, 
Mstowa, Brzyszowa, Małus Małych, Małus Wielkich, Kobyłczyc, 
Krasic i  Mokrzeszy wspólnie prezentowały stoisko promujące 
mstowskie walory.

- W  czerwonym, charakterystycznym namiocie „Owocowo 
w  Mstowie” można było znaleźć wiele specjałów. Były między 
innymi pierniczki, ciasta, muffinki, ciasteczka w  kształcie jabł-
ka, przekąski, sok jabłkowy, a także świeżo robione racuchy. Pa-
nie prezentowały także hafty, poduszeczki i  naturalne mydełka 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

w kształcie jabłka oraz gminne materiały promocyjne - relacjonu-
ją pracownicy urzędu gminy.

Jak podkreślają urzędnicy, dzięki zaangażowaniu członkiń z po-
szczególnych, działających na terenie gminy kół gospodyń wiej-
skich, wspomniane stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowa-
niem zwiedzających i było interesującą wizytówką miejscowego 
samorządu.

- Dziękujemy za ich ogromny wkład w promocję gminy w regionie 
częstochowskim - dodają.

Tegoroczną odsłonę festiwalu zwieńczył koncert folkowej kapeli 
„Góralska Hora”.

W trakcie tegorocznej, piątej już edycji Spartakiady Gmin Powiatu 
Częstochowskiego, reprezentujący lokalny samorząd zawodnicy 
okazali się najlepsi w trzech konkurencjach. Nie mieli sobie rów-
nych w żonglerce piłką, rzucie wałkiem i strzelaniu do bramki. 

28 maja reprezentacje gmin walczyły o miano najbardziej sporto-
wego samorządu w powiecie częstochowskim. Delegacje na płytę 
boiska w  Blachowni wprowadziła tamtejsza orkiestra dęta, a  or-
ganizatorzy całego wydarzenia cieszyli się, iż wśród zawodników 
znajdowało się również spore grono włodarzy. 

Monika Wójcik
Impreza obfitowała w  zróżnicowany program. Na boisku piłkar-
skim rozegrano turniej piłki nożnej, z kolei w budynku hali spor-
towej rywalizowali siatkarze i  tenisiści stołowi. Murawa stadionu 
sprawdziła się także w takich konkurencjach jak przeciąganie liny 
czy tzw. „dziurawe wiadro”. 

- Nie zabrakło również rywalizacji w sportach wymagających dużej 
precyzji i dokładności, jak rzuty do kosza, strzały na bramkę czy 
żonglerka piłką - relacjonują pracownicy urzędu gminy.

To właśnie tę ostatnią z wymienionych konkurencji wygrał repre-

zentant gminy Mstów - Łukasz Całus, który w finałowej rozgrywce 
pokonał Adriana Franca, światowego wicemistrza we freestyle’u. 

- Nasi reprezentanci wygrali jeszcze w dwóch konkurencjach. Cho-
dzi o  rzut wałkiem w  wykonaniu Doroty Adamczyk i  Teresy No-
wakowskiej oraz strzale do bramki, w którym najlepszy okazał się 
Krzysztof Choryłek, przewodniczący rady gminy - dodają urzędnicy.

Ostatecznie w końcowej klasyfikacji laur zwycięstwa przypadł za-
wodnikom z gminy Poczesna, tuż za nimi na podium uplasowali się 
reprezentanci gmin Mykanów i Koniecpola.
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REPREZENTACJA POCZESNEJ WYGRAŁA POWIATOWĄ SPARTAKIADĘ

Prawie pół tysiąca zawodników rywalizowało ze sobą podczas 
V Spartakiady Gmin Powiatu Częstochowskiego. Rodzima dru-
żyna w pięknym stylu pokonała konkurentów z  innych samo-
rządów. 

Uczestnicy zmagali się ze sobą w kilkunastu konkurencjach. Or-
ganizowaną od kilku lat spartakiadę charakteryzuje nie tylko do-
bra zabawa i ogólny entuzjazm uczestniczących w niej osób, ale 
i to, że rywalizują w niej zawodnicy różnej płci i w różnym wieku. 

- W  zasadzie od uczniów szkół podstawowych do seniorów - 
mówi Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury In-
formacji i  Rekreacji w  Poczesnej. - Ponadto zawody sportowe 
odbywają się w klasycznych dyscyplinach takich jak piłka nożna, 
tenis stołowy czy siatkówka, ale mamy też takie konkurencje jak 
przeciąganie liny, rzut wałkiem czy trzymanie ciężarka. Najwięcej 
emocji dostarczyła jednak typowo mokra konkurencja pod nazwą 
„dziurawe wiadro” - dodaje.

Jak podkreśla szefowa pocześniańskich animatorów kultury, or-
ganizacyjnych planów tegorocznej edycji, która miała miejsce tym 
razem w Blachowni, nie pokrzyżowała nawet kapryśna pogoda. 

W  klasyfikacji zespołowej reprezentacja Poczesnej zdobyła za-

Monika Wójcik, fot. Paweł Wiśniewski/Urząd Gminy Poczesna

szczytne pierwsze miejsce. Druga lokata przypadła w  udziale 
gminie Mykanów, a trzecią pozycję na pudle zajęła drużyna z Ko-
niecpola. 

- Współzawodnictwo sportowe zaczyna się od najmniejszych bo-
isk, bieżni w gminach, powiatach, dopiero potem wyłaniamy mi-
strzów województwa i Polski. I to od zaangażowania nauczycieli, 
rodziców i trenerów w dużej mierze zależy czy uda się w młodych 
ludziach zakrzewić miłość do sportu – komentował wyniki za-
wodników ze swojej gminy wójt Krzysztof Ujma. 

13 czerwca, na zaproszenie włodarza, w sali sesyjnej urzędu gmi-
ny spotkali się uczestnicy spartakiady, którzy reprezentowali tu-
tejszy samorząd na wspomnianych rozgrywkach. Lokalne władze 
podziękowały wszystkim za zaangażowanie podczas zawodów, 
które zaowocowało wspólną wygraną.

RE
KL

AM
A

KILKA MILIONÓW TRAFI DO KASY GMINY.
POWSTANIE ZA TO SALA SPORTOWA I CHODNIK

W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
Rządowego Funduszu Polski Ład Poczesna otrzymała prome-
sę na 8,7 mln zł. Za te pieniądze lokalne władze będą mogły 
zrealizować dwa infrastrukturalne zadania.

Najwięcej, bo 6,9 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycję 
w Słowiku. Zgodnie z planami, jakie gmina ma w kontekście tej 
miejscowości i  środków, które w  ramach Programu Inwesty-
cji Strategicznych trafią do samorządu, wybudowana zostanie 
przy tamtejszej szkole sala sportowa.

Zyskają  również mieszkańcy ulicy Ogrodowej w  Słowiku. Na-
kładem środków w kwocie 1,76 mln zł położony zostanie w cią-
gu tej arterii chodnik wraz z odwodnieniem.

Monika Wójcik

POŻARNICY Z CAŁEJ GMINY ZJECHALI DO
POCZESNEJ, ABY WSPÓLNIE ŚWIĘTOWAĆ

Z narażeniem własnego życia i zdrowia ratują innych ludzi i ich 
mienie z pożarów, niosą nieocenioną pomoc podczas klęsk ży-
wiołowych, katastrof czy wypadków. Druhowie z lokalnych jed-
nostek fetowali gminne obchody Dnia Św. Floriana.

Dzień Strażaka jest wielkim świętem całego środowiska związa-
nego z ochroną przeciwpożarową. Już od ponad stu pięćdziesię-
ciu lat obchodzony jest we wspomnienie świętego Floriana, który 
w tradycji chrześcijańskiej patronuje strażakom.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęła zbiórka na placu przed re-
mizą OSP Poczesna. Zgromadzeni przemaszerowali na zlokalizo-
wany przy urzędzie gminy parking, gdzie odbył się zwyczajowy 
apel. Miejscowym ochotnikom towarzyszyli mieszkańcy, przed-
stawiciele władz gminy, samorządowcy i duchowni. 

- Trudna i bezinteresowna służba wymaga ciągłego doskonalenia 
swoich umiejętności. Jest odpowiedzialna, związana z ryzykiem, 
stresem, wymagająca sprawności i  znakomitych umiejętności 
zawodowych - podkreślał w swoim wystąpieniu Krzysztof Ujma, 
miejscowy włodarz i  jednocześnie prezes Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP.

Za ofiarną służbę dziękowała także przewodnicząca rady gminy.

- Nigdy dość podziękowań za ochronę, za bezpieczeństwo, za 
fakt, że zawsze jesteście na posterunku - mówiła do zebranych 
Iwona Choła.

Monika Wójcik

BEZDOMNI ZAGRALI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W Poczesnej odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Bezdomnych 
oraz Społeczności Terapeutycznych w Częstochowie. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Monar Ośrodek 
Leczenia, Terapii i Rehabilitacji w Dębowcu. W turnieju udział 
wzięło dwanaście najlepszych drużyn z terenu całej Polski, któ-
re wyłonione zostały z wcześniejszych eliminacji.

- Gmina Poczesna od lat wspiera działania mające na celu pro-
mowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę w  kierunku 
uzależnień - mówił podczas ceremonii otwarcia wójt Krzysztof 
Ujma. 

Broniąca tytułu mistrza 2021 drużyna Hostel Dębowiec poko-
nała w  finale OTU Cibórz 5:4, tym samym broniąc tytułu mi-
strzowskiego. Trzecie miejsce z  kolei zajął Monar Dębowiec 
pokonując znacząco ośrodek Monar Luta.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna
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RUSZAJĄ PRACE PRZY SCALENIACH GRUNTÓW 
W STANISŁAWOWIE I ZARĘBICACH

W najbliższych dwóch latach obręby ewidencyjne Stanisławowa 
i Zarębic przejdą gruntowną reformę geodezyjną. Wójt Robert 
Nowak, podkreślając wagę i  znaczenie rozpoczynających się 
prac scaleniowych, twierdzi, że to historyczny moment dla tych 
dwóch miejscowości. Już samo przeprowadzenie procesu pod-
niesie atrakcyjność miejscowości i  przyniesie wiele wymier-
nych korzyści dla rolników.

W polskich warunkach szereg gospodarstw użytkuje liczne, roz-
proszone działki rolne. Aby zachować konkurencyjność rodzimej 
produkcji, niezbędne są działania na rzecz poprawy ich struktu-
ry obszarowej poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów 
rolnych i  leśnych. Wydziela się nowe działki ewidencyjne, o  in-
nym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, co prowadzi do 
zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających 
się na gospodarstwo, a  z  drugiej strony - do powiększenia ich 
średniej wielkości.

Wartością dodaną w czasie takich działań jest przeprowadzenie 
także prac w  zakresie zagospodarowania poscaleniowego tere-
nu, obejmujących w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych i  leśnych czy wykonanie 
zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obsza-
rze objętym scaleniem.

Częstochowskie starostwo, bo to ono jest dysponentem zadania, 
pozyskało w ostatnim czasie z urzędu marszałkowskiego ponad 
36,5 mln zł na takie projekty. Oprócz gminy Przyrów, na którą 
przewidziano 16,2 mln zł z tej kwoty, prace obejmą również Baby, 
Jacków i Widzówek w gminie Kruszyna.

Na obszarze przyrowskiego samorządu scalenia obejmą ponad 
półtora tysiąca hektarów. Na takie działania czekało wielu miesz-
kańców, a intensywnie zabiegał o nie od wielu lat także wójt Ro-
bert Nowak. Nad kwestią scalania gruntów rolnych na tych dwóch 
obiektach geodezyjnych lokalne władze pracowały od siedmiu lat. 
Kilka lat temu identyczne zadanie udało się zrealizować w Wier-
cicy.

- Prawo przewiduje, że za takim procesem musi się opowiedzieć 
określona liczba właścicieli nieruchomości. Początkowo były 
z  tym problemy, ale z czasem udało się nam ich przekonać. Fi-
nalnie ponad 70 proc. uprawnionych właścicieli gruntów opowie-
działo się za realizacją scalenia. W naszej gminie jest bardzo dużo 
osób, które z działalności rolniczej się utrzymują. W samych Zarę-
bicach jest około sto osiemdziesiąt traktorów, więc to unaocznia 
skalę potrzeb w tym zakresie - komentuje włodarz.

Jakie korzyści przyniesie to mieszkańcom, a w szczególności lo-
kalnym rolnikom?

- Dla rolników z  naszego terenu to bardzo ważny proces, gdyż 

Piotr Biernacki
historycznie działki na tym terenie są działkami małymi, w wie-
lu wypadkach o  szerokości zaledwie sześciu, czasem dziesięciu 
metrów. Przy tych maszynach, jakimi obecnie dysponują rolnicy, 
to ta struktura jest po prostu niedobra. Po pierwsze powoduje 
podwyższenie kosztów produkcji rolnej, bo wydajność nie jest 
taka, jaką powinna być. Po drugie obecny stan utrudnia po prostu 
pracę, powodując, że czasami dłużej się jedzie na pole, niż na nim 
pracuje - oznajmia wójt Nowak.

Jak podkreśla, historyczne zaszłości, jeszcze z czasów zaboru ro-
syjskiego, powodują, że w lokalnej geodezji jest sporo do nadro-
bienia.

- W wielu wypadkach mieszkańcy będą mogli zalegalizować nie-
formalne zamiany, jakie dzisiaj funkcjonują. Niektórzy będą mogli 
wyregulować księgi wieczyste. Przede wszystkim poprawi się ro-
złóg pól, a nie ukrywam, że bardzo mocno liczymy na zagospoda-
rowanie poscaleniowe, to jest budowę dróg dojazdowych do pól, 
przepustów czy rowów melioracyjnych - dodaje.

W trakcie prac ma zostać wydzielony także teren pod potrzeby 
przestrzeni publicznej, jak również pojawi się nieduży zbiornik 
retencyjny, który będzie można wykorzystywać do nawadniania 
pól.

- To bardzo korzystne dla nas zadanie. Z tych 16,2 mln zł około 
5 mln zł pochłoną prace geodezyjne, a ponad 11 mln zł to będzie 
właśnie kwestia zagospodarowania poscaleniowego, więc infra-
struktura drogowa się zdecydowanie poprawi dla tych dwóch 
obiektów. Bardzo jesteśmy wdzięczni zarządowi powiatu często-
chowskiego, że taki wniosek przygotował, złożył i pozyskał pie-
niądze - cieszy się włodarz Przyrowa.

Kiedy spodziewane jest zakończenie wszystkich inwestycji?

- Mamy nadzieję, że w 2024 roku będzie można wprowadzić rol-
ników na nowe działki, na nowe użytki. Liczę, że wszystko pójdzie 
sprawnie, gdyż wykorzystamy zdobyte doświadczenia podczas 
prac scaleniowych prowadzonych w Wiercicy - mówi.

Co ważne właściciele nieruchomości nie poniosą z tytułu prowa-
dzonych prac żadnych dodatkowych kosztów, a po zakończeniu 
procesu mogą liczyć na zwolnienia podatkowe.

- Zwolnienia podatkowe będą przez pierwsze trzy lata. Rolnicy, 
którzy wejdą na nowe działki, będą musieli ponieść pewne nakła-
dy na zagospodarowanie tych nowych nieruchomości. To zwol-
nienie z podatku ma im w jakiejś części zrefundować koszty na to 
poniesione. Oczywiście, nastąpi pewne uszczuplenie dochodów 
gminy z tytułu podatku rolnego, ale jest to wkalkulowane w ten 
proces scalania. Korzyści będzie zdecydowanie więcej. To histo-
ryczny moment dla Zarębic i Stanisławowa - podkreśla wójt Ro-
bert Nowak.

XXII BIEG „PRO MEMORIA”.
GOSPODARZE WYGRALI ZAWODY

Stu siedemdziesięciu dwóch zawodników, uczniów i  uczennic 
z  siedmiu szkół podstawowych i  dwóch ponadpodstawowych 
z  terenu powiatu częstochowskiego, stawiło się z  początkiem 
czerwca w Przyrowie, by wziąć udział w dwunastej edycji biegu 
„Pro Memoria”.

Te zawody to ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności. Bie-
gi na boisku piłkarskim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Przyrowie organizowane są cyklicznie od 1999 roku dla uczcze-
nia pamięci poległych w obronie naszego kraju, w tym między in-
nymi por. Bronisława Kluzy, zamordowanego w Katyniu nauczy-
ciela szkoły w Przyrowie.

Zawodnicy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych, w po-
dziale na chłopców i dziewcząt, na dystansach od dwustu do ty-
siąca dwustu metrów.

- Dzięki wsparciu finansowemu sponsorów najlepsi zawodnicy 
w klasyfikacji indywidualnej otrzymali medale, dyplomy oraz pa-
miątkowe koszulki z  logo biegu. W  klasyfikacji drużynowej pięć 
najlepszych szkół podstawowych otrzymało puchary i dyplomy - 
informują organizatorzy.

Z tej sportowej rywalizacji reprezentacja gospodarzy wyszła zwy-
cięsko, zajmując pierwsze miejsce w punktacji generalnej wśród 
szkół podstawowych. Drugie miejsce przypadło startującym 
z  Dąbrowy Zielonej a  trzecie podstawówce z  Piasku. Gratulacje 
wszystkim uczestnikom zawodów złożyła również Anna Kowal-
ska-Fert, zastępca wójta gminy.

- Zawody były okazją do sprawdzenia swoich możliwości sporto-
wych, promocją aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz 
zachętą dla dzieci i młodzieży do ruchu na świeżym powietrzu - 
podkreślają inicjatorzy.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina Przyrów dysponuje zabudowaną nieruchomością przeznaczoną na 
cele magazynowe.   Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy położona 
w Przyrowie przy ulicy Cmentarnej 40, znajduje się na działce nr 905/1 o po-
wierzchni 0,6540 ha zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 
854 m². Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość do 
chwili obecnej wykorzystywana była jako skład budowalny. Szczegółowe poło-
żenie nieruchomości przedstawia załączony poniżej załącznik graficzny.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Referat Rolnic-
twa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Przyrowie, 
w godzinach pracy Urzędu Gminy – tel. 34 355 41 20 wew. 40.

Kolorem niebieskim oznaczono część działki 905/1  przeznaczo-
nej do dzierżawy o powierzchni 0,6540 ha wraz ze znajdującymi 
się na nieruchomości budynkami:
 A. budynek biurowy o pow. 19 m²;
 B. budynek mieszkalny o pow. 10 m²;
 C. budynek magazynowy o pow. 120 m²;
 D. budynek magazynowy o pow. 448 m²;
 E. część budynku magazynowego o pow. 257 m².

Piotr Biernacki, fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

STRAŻACY Z KŁOBUCKA JUŻ ZE SWOIM SZTANDAREM. ZAPREZENTOWANO 
TAKŻE NOWE SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE

14 czerwca na placu przed Komendą Powiatową Straży Pożarnej 
w  Kłobucku odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Tego dnia bo-
wiem jednostce uroczyście nadano sztandar oraz poświęcono 
zakupione w ubiegłym roku samochody ratowniczo-gaśnicze.

O podniosłym i ważnym wymiarze uroczystości świadczyła obec-
ność Śląskiej Kompanii Honorowej Państwowej Straży Pożarnej 
pod dowództwem kpt. Szymona Kwaśnicy wraz z pocztem sztan-
darowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach, licznych pocztów z terenu powiatu kłobuckiego, 
jak i Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji pod batutą kapel-
mistrza asp. sztab. Waldemara Skotarskiego.

Przybyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz woje-
wództwa, urzędu marszałkowskiego i samorządowcy. Nie zabra-
kło także delegacji innych państwowych instytucji. Wśród nich 
obecny był również Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

Fundusz był właśnie jednym z  tych podmiotów, które mocno 
wsparły modernizację zasobów sprzętowych kłobuckiej komen-
dy. Dzięki temu w ubiegłym roku bezpieczeństwo mieszkańców 

Piotr Biernacki, fot. Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
obszaru mocno się poprawiło, przede wszystkim poprzez zakup 
trzech samochodów - ciężkiego i średniego na podwoziach sca-
nia oraz lekkiego forda rangera.

- Wartość zakupionych pojazdów to prawie 2,5 mln zł. Zakup 
pojazdów był możliwy dzięki zaangażowaniu i  dofinansowaniu 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
starostwu powiatowemu w Kłobucku oraz gminom powiatu kło-
buckiego - podkreślają kłobuccy strażacy.

Głównym punktem niedawnego wydarzenia była jednakże cele-
bra nadania sztandaru dla komendy. Dla jednostki, która świętuje 
trzydziestolecie założenia, to był niezwykle ważny moment. Jed-
nym z inicjatorów tak doniosłego podkreślenia wagi jednostki był 
poseł Szymon Giżyński, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

- 5 listopada 2021 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet 
Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kłobucku, który uznał, że kłobucka straż pożarna za 
długoletnią służbę, poświęcenie i  ofiarność w  ratowaniu życia, 
zdrowia i mienia mieszkańców powiatu kłobuckiego zasługuje na 
sztandar. Ufundowanie i przekazanie sztandaru jest wyrazem po-

300 tys. zł wyasygnował Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach na zakup zestaw 
przeciwpowodziowych dla jednostek śląskiej policji. 

Funkcjonariuszom z Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy prze-
kazano pod koniec czerwca łącznie siedem zestawów przeciw-

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach
powodziowych. To łodzie motorowe, przyczepy służące do ich 
transportu oraz wyposażenie osobiste. Koszt zakupu całej apara-
tury to niemal 700 tys. zł.

- Nowy sprzęt będzie użytkowany przez policjantów do patrolo-
wania akwenów wodnych i rzek na terenie całego województwa 
śląskiego - podkreśla WFOŚiGW w Katowicach.

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY 
ŚRODOWISKA

FUNDUSZ WSPIERA POLICJĘ

5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska 
– jedno z największych, międzynarodowy świąt poświęconych 
środowisku naturalnemu. Do obchodów przyłączyło się bowiem 
już sto pięćdziesiąt krajów.

Światowy Dzień Środowiska proklamowany został przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ w 1972 roku w Sztokholmie, w czasie pierw-
szej światowej konferencji na temat stanu środowiska.

Głównym celem tego święta jest zwrócenie uwagi świata na pro-
blem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i  zapewnienie mu 
dogodnych warunków do przetrwania, podkreślenia znaczenia 
przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan, a także uświa-
domienie wysokiego stopnia degradacji środowiska naturalnego 
na świecie.

W tym roku hasłem przewodnim było „Only One Earth”, mające 
skłaniać do refleksji, że jeśli zniszczymy Ziemię, to nie będziemy 
mieli wyjścia awaryjnego i planety B. Ma być również impulsem 
do podejmowania działań prośrodowiskowych, przeciwdziałaniu 
nadmiernej konsumpcji, eksploatacji surowców czy niezrówno-
ważonemu rozwojowi.

Piotr Biernacki, fot. Pxfuel

dziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę oraz 
pracę na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie 
powiatu oraz całego regionu - cieszą się druhowie.

Przy tej okazji wielu nich zostało wyróżnionych odznaczeniami, 
medalami, jak i awansami zawodowymi.



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

SIEDEMDZIESIĄT SZKÓŁ Z WOJEWÓDZTWA UTWORZY ZIELONE PRACOWNIE

KOLEJNE OBSZARY NATURYSTRAŻNICY LASÓW Z MOKREJ

19EKOLOGIA W POWIECIE

Znane są wyniki tegorocznego naboru Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach 
w  konkursie na stworzenie zielonych pracowni. Wsparcie fi-
nansowe otrzyma siedemdziesiąt placówek w  województwie, 
w tym również te z regionu częstochowskiego.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

W ósmej edycji konkursu „Zielona Pracownia’2022” wsparcie wy-
niesie średnio 40 tys. zł na jeden podmiot. Na stworzenie eko-
logicznych klas Fundusz przeznaczył w tym roku rekordowe 2,8 
mln zł.

- Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość 
ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. 
Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym 
mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w  później-
szych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć, realizując pro-
gram Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Ogłoszenie wyników w tym roku odbyło się w wyjątkowej scene-
rii, podczas ekopikniku zorganizowanego u stóp Zamku w Ogro-
dzieńcu. To tam zjawiło się ponad tysiąc osób – zaproszonych 
gości, przedstawicieli gmin i  miast oraz zwycięskich szkół, ale 
przede wszystkim uczniów z całego województwa.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło sto dwadzieścia dziewięć zgło-
szeń. Już od wielu lat jego głównym celem jest dofinansowanie 
w  formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni 
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w kla-
sach od czwartej do ósmej szkół podstawowych oraz w szkołach 
średnich.

Dzięki konkursowi w placówkach oświatowych województwa ślą-
skiego powstało do tej pory czterysta trzydzieści dziewięć pra-
cowni, na które katowicki WFOŚiGW wyasygnował ponad 16,5 
mln zł.

Ostatnie rozdanie miało pozytywny finał również dla kilku szkół 
z regionu częstochowskiego. Ekologiczne klasy powstaną między 
innymi w szkołach podstawowych w Częstochowie, Witkowicach, 
Lubojnie, Nieradzie, Soborzycach, Iwanowicach Dużych, Wręczy-
cy Wielkiej oraz Zawadach.

Obszary Natura 2000 zajmują już w naszym kraju powierzchnię 
przekraczającą 70 tys. km². To około 20 proc. powierzchni Pol-
ski, a jak zapowiada Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
wkrótce pojawią się nowe. Niektóre z istniejących zostaną z ko-
lei powiększone.

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowa-
dzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z obowiązków związanych 
z  przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Podobnie 
koncepcje powstają we wszystkich państwach członkowskich, 
tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.

Głównym celem ich funkcjonowania jest zachowanie określonych 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się 
za cenne i zagrożone w skali całej Europy, a także ochrona róż-
norodności biologicznej. Obszar Natura 2000 może obejmować 
część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami 
ochrony przyrody.

- W  obszarach Natura 2000 w  zasadzie dozwolone są różne 
działania, które nie szkodzą konkretnym siedliskom i gatunkom 
stanowiącym przedmiot ochrony w  danym obszarze. Dlate-
go właśnie wpływ każdej inwestycji jest oceniany indywidualnie 
w odniesieniu do miejsca, gdzie inwestycja jest planowana - pod-
kreśla Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Obecnie w  Polsce obszarów ustanowiono już dziewięćset dzie-
więćdziesiąt dziewięć takich stref ochronnych, z czego osiemset 
sześćdziesiąt cztery siedliskowe i  sto czterdzieści pięć ptasich, 
w  tym dziesięć wspólnych obszarów o  podwójnym statusie. To 
łącznie 20 proc. lądowego terytorium naszego kraju i  około 25 
proc. powierzchni polskiej części Morza Bałtyckiego.

- Na terenie Unii Europejskiej, zarówno na lądzie, jak i  na mo-
rzu znajduje się ponad dwadzieścia siedem tysięcy obszarów 
Natura 2000 ustanowionych we wszystkich dwudziestu siedmiu 
państwach członkowskich na podobnych zasadach - zaznacza-
ją pracownicy GDOŚ. - W styczniu do Komisji Europejskiej została 
przekazana aktualizacja granic obszarów Natura 2000, na której 
znajdują się czterdzieści dwa obszary. Jak tylko zatwierdzi ona 
przekazaną propozycję, powierzchnia polskich obszarów Natura 
2000 zwiększy się o ponad 46 km² - dodają.

Piotr Biernacki

Lokalne przedszkole z gminy Miedźno dołączyło do ogólnopol-
skiej kampanii „Przytul się do drzewa”. Dzieci z kolei otrzymały 
tytuły Strażników Lasów.

Akcja ta ma celu zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poru-
szanie się po lasach, uczula na rzeczy, które mogą nieświadomie 
doprowadzić do pożaru. Niestety, bezmyślna, lub co gorsze roz-
myślna, działalność człowieka jest tym czynnikiem, który w naj-
większym stopniu przyczynia się do zniszczenia cennego drze-
wostanu. Rocznie w Polsce wybucha bowiem ponad sześć tysięcy 
pożarów lasów, a  praktycznie 77 proc. z  nich powstaje z  winy 
człowieka.

- Jeśli chcemy, aby kolejne pokolenia, tak jak my, miały okazję 
poznać lasy przez niespieszne spacery i  grzybobrania, musimy 

Piotr Biernacki, fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej
działać szybko i zdecydowanie, a edukacja najmłodszych w tym 
zakresie jest naszym obowiązkiem. Chrońmy zielone płuca naszej 
planety - podkreślają pedagodzy z przedszkola w Mokrej.

Jednym z namacalnych przejawów kampanii było fizyczne przy-
tulenie drzew, co ma symbolizować otoczenie ich ludzką opieką. 
Jednakże oprócz tego organizatorzy przedsięwzięcia zwracają 
uwagę na terapeutyczny wymiar akcji.

- Dzięki temu sprawiamy, że takimi małymi krokami jesteśmy 
w stanie pokazać całej Polsce, że sprzeciwiamy się celowym pod-
paleniom lasów. Ponadto drzewa nie będą wobec nas obojętne. 
Faktem jest, że drzewo-terapia, czyli zielona energia drzew, ma 
niesamowity, uspokajający wpływ na nasze zachowanie. Dzięki 
przytuleniu się do drzewa nie tylko pokazujemy mądrą postawę 
leśną, ale i zyskujemy coś dla siebie - zaznaczają.
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