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uratowanie swojego syna. Kilka miesięcy temu komplet doku-
mentacji medycznej chłopca trafił do Bostonu, do jednej z  naj-
lepszych za oceanem klinik specjalizujących się w operacjach na 
sercu. Tamtejsi lekarze wyrazili gotowość do przeprowadzenia 
zabiegu i podjęcia próby ocalenia trzylatka.

- To jedyny ratunek dla naszego dziecka. Niestety, koszt jest nie-
botyczny - dodają rodzice.

Kwota, jaka jest potrzebna, by przeprowadzić operację w Stanach 
Zjednoczonych, a następnie sfinansować dalsze leczenie i długo-
trwałą rehabilitację Kuby, została obliczona na 2 mln zł. Z  wia-
domych względów rodzina nie jest w stanie pokryć takiej kwoty. 
Dlatego na początku lutego na stronie Fundacji Siepomaga uru-
chomiona została specjalna zbiórka, która zakończy się 6 sierpnia.

Do tej pory udało się zebrać 1,3 mln zł. Mimo iż zbiórkę wsparło 
już ponad pięćdziesiąt tysięcy osób, to wpłacone środki zabezpie-
czają na razie 60 proc. niezbędnej kwoty. Rodzice chłopca apelują 
o pomoc w ratowaniu ich dziecka. By zasilić zbiórkę, wystarczy 
wejść na stronę siepomaga.pl/kubus-szwagruk lub po wejściu na 
stronę fundacji wpisać imię i nazwisko trzylatka.

Monika Wójcik, fot. Fundacja Siepomaga

Kuba Szwagruk ma wrodzoną wadę serca. Ze względu na poziom 
jej skomplikowania polscy lekarze odmówili przeprowadzenia 
operacji. Szansę na uratowanie życia malucha dają jednak ich 
amerykańscy koledzy. By w ogóle się jej podjęli, rodzina musi 
zebrać ponad 2 mln zł. Trwa dramatyczny wyścig z czasem, gdyż 
brakuje jeszcze 800 tys. zł. Liczy się każda, choćby najdrobniej-
sza wpłata.

Kuba ma trzy latka i od pierwszych chwil życia walczy o każdy 
oddech. Chłopiec urodził się z  bardzo poważną wadą serca. To 
krytyczna stenoza aortalna, czyli niedomykalność wszystkich 
zastawek. W Polsce został skazany praktycznie na śmierć, gdyż 
rodzimi lekarze nie potrafią mu pomóc.

- Mój syn przeszedł szereg zabiegów ratujących życie, lecz mimo 
tak poważnej wady serca, dziecko do tej pory nie miało żadnej 
operacji. Ta długo wyczekiwana została niespodziewanie odwoła-
na w styczniu. Od lekarzy usłyszałam, że nie podejmą się jej, gdyż 
jest bardzo skomplikowana - relacjonuje Sonia Szwagruk, matka 
chłopca.

Pomimo dramatyzmu całej sytuacji, rodzice nie tracą nadziei na 
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WYPADEK W RĘDZINACH. W WYNIKU ZDERZENIA 
Z BUSEM ZGINĄŁ 32-LETNI MOTOCYKLISTA

To pierwszy w tym roku wypadek śmiertelny z udziałem mo-
tocyklisty na drogach powiatu częstochowskiego. Do zdarzenia 
doszło we wczesnych godzinach popołudniowych 30 czerwca 
w Rędzinach na skrzyżowaniu ulic Wolności i Nowej. 

- Wstępne ustalenia wskazują, że 32-letni motocyklista, jadąc 
ulicą Wolności, najprawdopodobniej chcąc skręcić w lewo w uli-
cę Nową, zderzył się z busem. W wyniku odniesionych obrażeń  
mieszkaniec powiatu częstochowskiego poniósł śmierć - infor-
muje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Jak dodają funkcjonariusze, na miejscu wypadku, pod nadzorem 
prokuratora, przez kilka godzin pracowali policjanci oraz pozosta-
łe służby. Szczegółowe przyczyny oraz okoliczności tego tragicz-
nego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu.

Monika Wójcik, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

ŚMIERĆ CZAI SIĘ
W KRZEPICACH. TRZY
TRAGEDIE W CIĄGU
NIESPEŁNA MIESIĄCA

Kłobuccy śledczy wyjaśniają przyczyny i  okoliczności trzech 
tragicznych wypadków, do których doszło w  ostatnich tygo-
dniach w Krzepicach i najbliższej okolicy tej miejscowości. 

W  przypadku pierwszego ze zdarzeń, jakie miało miejsce 30 
czerwca w godzinach popołudniowych, oficer dyżurny kłobuckiej 
komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia samochodu 
osobowego z ciężarowym na DK43 w miejscowości Krzepice. 

- Na miejsce skierowano policjantów z kłobuckiej drogówki, któ-
rzy wstępnie ustalili, że kierujący samochodem osobowym seatem 
toledo, jadąc w  kierunku Wielunia, z  niewyjaśnionej przyczyny 
zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym czołowo zderzył się 
z jadącym z przeciwka ciągnikiem siodłowym renault z naczepą. 
53-letni kierowca seata w wyniku odniesionych obrażeń poniósł 
śmierć - informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji 
w Kłobucku.

Nie mniej tragiczny w  skutkach okazał się wypadek, jaki wyda-
rzył się 13 lipca na DK43 przed Krzepicami. Kierujący dostaw-
czym fiatem zjechał na przeciwny pas jezdni i  czołowo zderzył 
się z 21-letnim motocyklistą, którego obrażenia niestety okazały 
się śmiertelne. 

Dramatycznie zakończyła się też podróż pasażerki microcara 
dziesięć dni później. 19-letnia mieszkanka gminy, jadąc w  kie-
runku Częstochowy zjechała na przeciwległy pas ruchu, po czym 
czołowo zderzyła się z  jadącym z przeciwka wspomnianym mi-
crocarem. 

- Lekkim czterokołowcem podróżowały dwie osoby. 64-letni 
mężczyzna oraz 60-letnia kobieta, mieszkańcy gminy Kłobuck. 
Wszyscy uczestnicy zdarzenia drogowego zostali przewiezieni do 
szpitali. Kierująca toyotą była trzeźwa, lecz dodatkowo pobrano 
od niej krew do badań na zawartość środków psychoaktywnych. 
Niestety, w nocy w wyniku odniesionych obrażeń, pasażerka mi-
crocara zmarła - dodają policjanci.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
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KLAUDIA MAJER: BANKÓW NIE NALEŻY SIĘ BAĆ. PO WYROKACH
SĄDOWYCH WIDZĘ EFEKTY, ZADOWOLENIE I ULGĘ MOICH KLIENTÓW

Wokół kredytów zarówno tych powiązanych z frankami, jak i zło-
tówkowych sporo się ostatnio dzieje. Kontynuujemy cykl wywiadów 
z radcą prawnym Klaudią Majer z cennymi informacjami dla kre-
dytobiorców i pożyczkobiorców.

Czy osoby posiadające kredyty mają szanse w sporze z bankami 
i firmami pożyczkowymi? Są to zazwyczaj duże podmioty, za-
trudniające wielu prawników.

Całkowicie nieuzasadnione jest przyjęcie, że bank jest na tyle sil-
ną instytucję, że zwykły kredytobiorca nie ma szans w konfronta-
cji z nim w sądzie. Po stronie kredytobiorcy niezbędne jest więc 
działanie polegające co najmniej na konsultacji umowy z  radcą 
prawnym.

Co zatem powoduje, że kredytobiorcy czy też pożyczkobiorcy 
odpuszczają i godzą się na warunki banków, godzą się na trwa-
nie w nieuczciwych umowach?

Obawy zawsze wynikają z  braku wiedzy. Dodatkowo kredyto-
biorców czy też pożyczkobiorców przeraża bieganie, załatwia-
nie formalności, szukanie prawnika, ewentualna wizyta w sądzie. 
W  dalszym ciągu banki postrzegane są jako podmioty zaufania 
publicznego, chociaż one same bronią się przed takim ich okre-
ślaniem.

Kredytobiorcy boją się, że bank wypowie im umowę, a kolejnym 
krokiem będzie utrata majątku czy też domu lub blokada kont.

Pojawiają się również argumenty, że nie znają nikogo, kto by wy-
grał, komu bank by odpuścił. Tymczasem to jest droga donikąd. 
Wiem to, ponieważ interesuję się tym od szeregu lat. Prowadzę 
tego typu sprawy, widzę efekty, zadowolenie i ulgę moich klien-
tów. Wiem również, że pomimo wygranej kredytobiorcy potrze-
bują trochę czasu, żeby uwierzyć w  to, co się stało. Niektóre 
sprawy opisuję na swojej stronie internetowej pod adresem kan-
celaria-mk.pl, publikując prawomocne wyroki, przelewy z  ban-
ków z zasądzonymi kwotami. W sporach z bankami chodzi o zre-
dukowanie zadłużenia, które będzie trzeba zapłacić a  niekiedy 
również o odzyskanie nadpłaconych rat.

Monika Wójcik
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Jakie jeszcze wymówki się pojawiają?

Do tej pory słyszałam, że kredyt nie jest zbytnim obciążeniem, że 
ludzi stać na dalsze spłaty rat kredytu.

Czy ta wymówka jest nadal aktualna?

Tu nastąpiła zmiana. W przypadku kredytów powiązanych z walu-
tą kurs franka wzrósł prawie do 5 zł, wzrosła zatem rata kredytu. 
Frankowicze zaczynają się przyglądać wysokości nie tylko poje-
dynczej raty, ale kwocie całego kapitału, jaki im pozostał jeszcze 
do spłaty. Okazuje się, że pomimo iż spłacają już ponad dziesięć lat, 
do spłaty mają jeszcze więcej, niż otrzymali. Propozycje ugodowe 
niektórych banków, po poznaniu ich warunków, okazują się mało 
atrakcyjne lub wręcz generujące kłopoty, z jakimi zmagają się dziś 
złotówkowicze. Z kolei posiadacze kredytów złotowych doświad-
czają znacznych podwyżek rat z uwagi na wzrost oprocentowania. 
I tutaj okazuje się, że w niektórych umowach banki ustaliły niejasne 
kryteria zmiany oprocentowania, pozostawiając sobie dużą dowol-
ność w  tym zakresie. Jednocześnie w  sposób bardzo zdawkowy 
banki informowały o  ryzyku zmiany oprocentowania – co samo 
w sobie jest wystarczającą podstawą do uznania umowy za nieważ-
ną. Argument ten sprawdza się w sprawach frankowych.

Co się dzieje, gdy umowa okazuje się nieuczciwa?

Skutki mogą być różne w zależności od tego, jakie zarzuty podnie-
siemy i jaki chcemy osiągnąć rezultat. Można domagać się stwier-
dzenia nieważności całej umowy. Trzeba jednak mieć na uwadze 
konieczność rozliczenia się z  bankiem z  kwoty, którą otrzyma-
liśmy. Niejednokrotnie to już nastąpiło albo niewiele brakuje do 
spłaty kapitału. Trzeba to sprawdzić, zanim podejmie się decyzję. 
Możliwe jest również domaganie się uznania jedynie określonych 
postanowień umowy za tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwo-
lone. Wówczas przestają one nas wiązać. W tym przypadku, jeśli 
umowa może trwać, to obowiązuje bez niedozwolonych zapisów, 
a jeśli nie da się jej wykonywać, to staje się w całości nieważna.

Tak jest szczególnie w tzw. chwilówkach.

Owszem. W kredytach i pożyczkach konsumenckich do 255 tys. zł, 

bez zabezpieczenia hipotecznego jest również możliwość powo-
łania się na tzw. sankcję kredytu darmowego. Kredytobiorca, po-
życzkobiorca po złożeniu stosownego oświadczenia może spłacić 
tylko kwotę faktycznie otrzymaną – bez prowizji, opłat i odsetek. 
Sankcja ta ma być dolegliwością dla banków i firm pożyczkowych 
za to, że nie udzieliły klientom informacji wymaganych ustawą 
o  kredycie konsumenckim lub udzieliły ich w  sposób niepełny. 
Konsumenci otrzymali także prawo ubiegania się o zwrot prowizji 
przy wcześniejszej spłacie kredytu. Takich umów jest dużo z uwa-
gi na zjawisko rolowania kredytów – tj. spłatę jednego kredytu 
drugim, zazwyczaj długo przed czasem.

Kto zatem powinien zweryfikować swoją umowę?

Oprócz frankowiczów również złotówkowicze. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na chwilówki z wysokimi prowizjami, na „kredyt 
Alicja” z lat 90-tych, na kredyty, pożyczki gotówkowe. Większość 
umów z bankami czy firmami pożyczkowymi jest w swojej kon-
strukcji nieprawidłowa i  niezgodna z  prawem. To pokazuje, że 
przez wiele lat banki nie wyciągnęły lekcji z niekorzystnych dla 
nich wyroków. Powód może być tylko jeden. Taki proceder jest dla 
nich opłacalny, a mała ilość spraw sądowych jest wkalkulowana 
w ryzyko ich działalności. Tylko masowe pozwy kredytobiorców 
pozwolą zahamować nieuczciwe praktyki i przyczynić się do re-
spektowania praw konsumentów. Po więcej szczegółów dotyczą-
cych tematyki kredytów frankowych i złotówkowych zapraszam 
na stronę kancelaria-mk.pl oraz na mój facebook’owy profil, gdzie 
systematycznie publikuję informacje na ten temat. Wystarczy po 
zalogowaniu skorzystać z opcji „szukaj” i wpisać frazę: Kancelaria 
Radcy Prawnego – Klaudia Majer.

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

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

Dziękuję za rozmowę.
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Rada Gminy Janów udzieliła wójtowi Edwardowi Moskalikowi 
wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. 
Wcześniej miejscowi samorządowcy ocenili kondycję gminy. 

Podczas sesji absolutoryjnej włodarz Janowa podsumował miniony 
rok i dokonał syntetycznej prezentacji stanu zarządzanego przez 
siebie samorządu. Omówił także sporządzony raport o stanie gmi-
ny, który kompleksowo przedstawia jej sytuację społeczno-gospo-
darczą.

- Miniony rok był dla wszystkich rokiem trudnym i nieprzewidy-
walnym. Czas pandemii z  jaką przyszło nam się zmierzyć powo-
dował stałą niepewność i  obawy związane z  bezpieczeństwem 
zarówno naszym, jak i naszych bliskich. Mimo tego 2021 rok był 
kolejnym dobrym rokiem dla gminy Janów. Sytuacja finansowa 
poprawiła się, a wykonane inwestycje i remonty były zauważalne 
w każdym sołectwie - mówił do zebranych Edward Moskalik. 

Budżet ostatecznie zamknął się dochodami w wysokości 38,6 mln 
zł, z czego te bieżące sięgnęły kwoty blisko 31,9 mln zł, a te mająt-
kowe 6,7 mln zł. Z kolei wydatki osiągnęły poziom 34,9 mln zł. Te 
bieżące to 28,4 mln zł, a wydatki majątkowe 6,5 mln zł. 

- I  tym samym od 2019 roku w gminie obserwujemy nieustanny 
wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków. W 2021 roku zosta-
ły także spłacone kredyty i pożyczki na kwotę blisko 907 tys. zł, 
a wysokość nowych zobowiązań gminy z 2021 roku to 0 zł. Co wię-
cej, nasz budżet na koniec minionego roku zamknął się nadwyżką, 
czyli różnicą pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi 
wydatkami, na poziomie 3,67 mln zł - wymieniał wójt.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku wykonano 
siedemdziesiąt jeden różnych, wybranych przez zebrania wiejskie 
zadań, na które wszystkie dwadzieścia dwa sołectwa wydatkowały 
łącznie prawie aż 434 tys. zł.

Monika Wójcik

RADNI POKAZALI, ŻE UFAJĄ WÓJTOWI. DALI MU TEŻ ABSOLUTORIUM

Władze Janowa podpisały umowę na dofinansowanie zagospo-
darowania terenu wokół zbiornika wody w Żurawiu. Całkowity 
koszt tego zadania sięgnie 159 tys. zł. Połowę sfinansuje Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, natomiast drugą wy-
asygnuje gmina ze swojego budżetu.

5 lipca wójt Edward Moskalik i  skarbnik Małgorzata Laskowska 
podpisali umowę w  ramach organizowanego przez urząd mar-
szałkowski konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Dokument przewiduje 
sfinansowanie w połowie zagospodarowania terenu przy stawie 
w Żurawiu wraz ze stworzeniem strefy rekreacji. 

Teren nie tylko zostanie uporządkowany i wyrównany. W planach 
jest również wykarczowanie dzikich zarośli i  zakrzaczeń. Prze-
prowadzony zostanie także remont samego zbiornika. Pojawią się 
nowe nasadzenia w postaci krzewów. Tam, gdzie to będzie ko-
nieczne, wykonawca posieje także trawę. Gminni planiści prze-
widzieli ponadto utworzenie piaszczystej plaży oraz brukowych 
alejek spacerowych. 

- Alejki zbudowane zostaną z  nawierzchni, która będzie dosto-
sowana do oczekiwań i komfortu osób z niepełnosprawnościami 
- podkreślają urzędnicy z Janowa.

Monika Wójcik

TEREN WOKÓŁ ZBIORNIKA CZEKAJĄ 
PORZĄDKI. KOSZTAMI INWESTYCJI 
GMINA PODZIELI SIĘ Z URZĘDEM 
MARSZAŁKOWSKIM

W  ramach Letniego Jurajskiego Festiwalu Muzycznego 2022, 
cyklu siedmiu koncertów odbywających się w  różnych miej-
scowościach regionu, z muzyczną ucztą do Złotego Potoku za-
witał kwartet smyczkowy Quartetto Notturno. 

Wakacyjne koncerty organizuje Regionalny Ośrodek Kultury 
w  Częstochowie we współpracy z  Filharmonią Częstochowską 
im. Bronisława Hubermana. Pierwszy miał miejsce pod koniec 
czerwca w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Częstochowie. 
Kolejne zaplanowano w Bobolicach, Podlesicach, Włodowicach, 
Mstowie i ponownie - ostatni z cyklu - w Częstochowie.

Quartetto Notturno, w  którego skład wchodzą Wojciech Rot 
(skrzypce), Siergiej Wowkotrub (skrzypce), Malwina Kęsicka 
(altówka) i  Adam Klocek (wiolonczela), swój występ dali w  Pa-
łacu Raczyńskich. Miejscowi melomani szczelnie wypełnili salę 
obiektu, który jeszcze do niedawna był niedostępny dla zwie-
dzających. 

Po tym, jak organizatorzy przywitali zgromadzonych słuchaczy, 
ci mogli cieszyć się już samą muzyką w międzyczasie przeplata-
ną rysem historycznym Złotego Potoku, który przybliżył Juliusz 
Sętowski.

Monika Wójcik

KONCERT W PAŁACU RACZYŃSKICH

W połowie lipca zawodnicy Klubu Podkowa Janów wystąpili pod-
czas XV Ogólnopolskiego Biegu w Dobrodzieniu. Sześciu zawod-
ników startujących w zawodach w stu procentach zajęło miejsca 
premiowane podium.

- Podopieczni trenera Grzegorza Dorsa wybiegali dwa zwycię-
stwa, dwa drugie miejsca i dwa trzecie - relacjonują pracownicy 
urzędu gminy.

W  rywalizacji na dystansie trzystu metrów pierwsza na metę 
wbiegła Lena Zych. W biegu na siedemset metrów bezkonkuren-
cyjna okazała się Kinga Zych, a tuż za nią drugą lokatę wywalczyła 
Laura Białas. 

- Natomiast w biegu na dystansie jednego kilometra trzecie miej-
sce wśród dziewcząt zajęła Zuzanna Janocha. Na tym samym dy-
stansie wśród chłopców drugie miejsce wywalczył Filip Tomzik, 
a trzeci na mecie zameldował się Kamil Strzelczyk - dodają lokalni 
urzędnicy.

Monika Wójcik

SUKCESY PODOPIECZNYCH 
TRENERA DORSA

KOLEJNA EDYCJA ZAWODÓW KOLEJNA EDYCJA ZAWODÓW 
BALONOWYCH PONOWNIE BALONOWYCH PONOWNIE 

Z WYSOKĄ FREKWENCJĄZ WYSOKĄ FREKWENCJĄ

Miejscowa administracja złożyła czterdzieści dwa wnioski o  do-
finansowania zewnętrzne, które dotyczyły realizacji inwestycji, 
remontów, zaspokajania potrzeb i  poprawy różnych sfer życia 
mieszkańców. Zrealizowano także trzydzieści cześć inwestycji 
oraz kilkanaście remontów i  bieżących napraw. Powstały ponad 
dwa kilometry dróg gminnych, a kilka kolejnych zostało naprawio-
nych. Udało się wybudować tysiąc osiemset metrów nowego wo-
dociągu oraz wymienić prawie dziewięćset sześćdziesiąt metrów 
starego. Powstała nowa sieć kanalizacyjna o łącznej długości się-
gającej niemalże tysiąc dziewięćset metrów oraz rozbłysło dwa-
dzieścia jeden nowych punktów oświetleniowych. Uruchomiony 
został pierwszy w gminie gazociąg. 

- Patrząc w  przyszłość i  biorąc pod uwagę możliwość aplika-
cji o kolejne środki wykonano czternaście nowych dokumentacji 
projektowych na kolejne ważne przedsięwzięcia. Dzięki nim gmina 
jest gotowa na dalszy rozwój - podkreślają lokalni urzędnicy.

Jak twierdzą, wytężone starania pozwoliły na sfinalizowanie 
w  ubiegłym roku wielu spornych kwestii dotyczących gruntów 
i regulacji stanu prawnego ziemi, między innymi pod drogami na 
terenie gminy. 

- Udało się pozyskać nieodpłatnie czterdzieści dwie działki oraz 
kupić sześć kolejnych o łącznej powierzchni blisko piętnastu hek-
tarów - dodają.

Na zakończenie sesji wójt Moskalik podziękował za zaangażowa-
nie i ciężką pracę skarbnik Małgorzacie Laskowskiej oraz pracow-
nikom urzędu i jednostkom organizacyjnym. 

- Przekazał także wyrazy uznania i wdzięczności dla wszystkich, 
którzy wspierają działania na rzecz dalszego rozwoju gminy, także 
radnych i sołtysów, bez pomocy których często nie da się zrealizo-
wać wszystkich planów - podkreślają jego pracownicy.

Trwające od 21 do 24 lipca V Jurajskie Zawody Balonowe i tym 
razem przyciągnęły tłumy miłośników podniebnych lotów. 

Impreza rozpoczęła się w Złotym Potoku, gdzie z błoni przy sta-
wie Amerykan wystartował pierwszy inauguracyjny lot, w którym 
udział wzięło dwadzieścia pięć załóg. 

- Podniebne widowisko trwało aż do niedzieli. Zawodnikom uda-
ło się odbyć pięć z sześciu zaplanowanych lotów konkursowych. 
Wysoka frekwencja ekip startujących zagwarantowała niezwykłe 
balonowe emocje - relacjonują gminni urzędnicy. 

W przeddzień zakończenia tego wydarzenia w Złotym Potoku zor-
ganizowano z kolei piknik balonowy. W programie były loty balo-
nem na uwięzi, wesołe miasteczko i liczne atrakcje dla dzieci. Nie 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów
zabrakło też konkursów dla publiczności, małej gastronomii czy 
wystawy rękodzieła. 

- Niezapomnianych wrażeń dostarczył z kolei nocny pokaz balo-
nowy, który mimo kapryśnej pogody przyciągnął sporą widownię 
- podkreślają pracownicy wójta Edwarda Moskalika. 

Tytuł Balonowego Mistrza Polski, podczas odbywających się 
w ciągu tych czterech dni zawodów, zdobył Mateusz Rękas. Dru-
gie miejsce wywalczył Tomasz Filus, a  trzecią lokatę zajął Arka-
diusz Iwański.

24 lipca na rynku w  Olsztynie odbyło się oficjalne zakończenie 
imprezy, podczas którego włodarze obu organizujących ją gmin 
w  towarzystwie prezesa Aeroklubu Śląskiego i powiatowych sa-
morządowców wręczyli zwycięzcom nagrody.
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W ramach wizyty gospodarczej na terenie powiatu kłobuckiego, 
do gminy zawitał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Urząd wojewody to swoiste ramię rządu w terenie. Urząd ten ma 
za zadanie kontrolować pod względem legalności, gospodarności 
i rzetelności wykonywane przez samorządy terytorialne zadania 
z zakresu administracji rządowej, które te realizują na podstawie 
obowiązującego prawa.

Jarosław Wieczorek w Kłobucku pojawił się w środowe przedpo-
łudnie. Polityk spotkał się z  burmistrzem Jerzym Zakrzewskim, 
lokalnymi parlamentarzystami i samorządowcami. Podczas wizy-

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

ROBOCZE ODWIEDZINY WOJEWODY

ty omówiono szereg tematów. 

- Między innymi poruszony został temat budowy obwodnicy Kło-
bucka tak ważnej dla całej gminy, a  także kwestię przebudowy 
dróg wojewódzkich DW491 i DW492 - informuje urząd miejski.

Wizyta Wieczorka stała się również okazją do zaprezentowania 
dwóch inwestycji, które gmina realizuje w  ramach finansowego 
wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chodzi o budowę sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w  Kłobucku i  wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Łobodnie.

ZA PIENIĄDZE Z URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO GMINA
DOŚWIETLI PIESZO-ROWEROWĄ
ŚCIEŻKĘ W LIBIDZY

REWITALIZACJA PARKU WKRACZA W PIERWSZĄ FAZĘREWITALIZACJA PARKU WKRACZA W PIERWSZĄ FAZĘ

Urząd Miejski w Kłobucku otrzyma 80 tys. zł pomocy finansowej 
z budżetu województwa na wybudowanie oświetlenia led’owego 
ścieżki pieszo-rowerowej w sołectwie Libidza.

Przyznanie dofinansowania do pokłosie uchwały, jaką w drugiej 
połowie czerwca przyjął Sejmik Województwa Śląskiego. Doku-
ment dotyczył kwestii związanych z  udzieleniem dotacji celo-
wych gminom z  terenu województwa na realizację wybranych 
zadań w  ramach organizowanego przez urząd marszałkowski 
konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

12 lipca burmistrz Jerzy Zakrzewski podpisał umowę o dofinanso-
wanie projektu, który w ramach wspomnianego konkursu zgłosił 
kłobucki samorząd. 80 tys. zł, które otrzyma gmina, to maksymal-
na kwota, jaką można było uzyskać w tym rozdaniu. Oświetlenie, 
które powstanie za te środki, pociągnięte zostanie wzdłuż DK 43 
i będzie rozmieszczone na odcinku liczącym prawie kilometr.

- Budowa polegać będzie na wykonaniu trzydziestu dwóch latarń 
oświetleniowych ze źródłem światła typu LED - informuje urząd 
miejski.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Firma Atelier z  Lublińca wykona dokumentację projektowo-
-kosztorysową rewitalizacji parku przy ulicy Zamkowej w Kło-
bucku. Na wywiązanie się z tego zadania projektant ma czas do 
połowy listopada.

Za przygotowanie projektu urząd miejski zapłaci blisko 53 tys. zł. 
Jego ogólne założenia obejmą w szczególności korektę przebie-
gu istniejących już ciągów komunikacyjnych oraz przedstawienie 
nowych propozycji w tym zakresie. Atelier zaprojektuje też ele-

Monika Wójcik, fot. Jakub Misiak

menty małej architektury.

- Chodzi w szczególności o parkowe ławki, kosze na śmieci, stojak na 
rowery czy tablicę informacyjną - wymieniają miejscowi urzędnicy.

Projektant z  Lublińca ma również przedstawić swoją  propozy-
cję  oświetlenia parku oraz muszli koncertowej wraz z  zadasze-
niem, a także w projekcie zagospodarowania terenu uwzględnić 
lokalizację tężni solankowej.
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UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI 
POLICYJNEGO ŚWIĘTA. PONAD PIĘĆ-
DZIESIĄT AWANSÓW KŁOBUCKICH 
FUNKCJONARIUSZY

12 lipca stróże prawa obchodzili Święto Policji. Z tej okazji w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku odbyła się uroczysta 
zbiórka, podczas której wręczono akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne. 

Podczas tegorocznej uroczystości mundurowi świętowali zarów-
no 103. rocznicę powstania formacji, jak i  100. rocznicę utwo-
rzenia śląskiego garnizonu. Na sali nie zabrakło przedstawicieli 
różnych służb oraz lokalnych samorządowców. Miejscowe władze 
reprezentowali burmistrz Jerzy Zakrzewski  oraz przewodniczący 
rady Janusz Soluch. 

Funkcjonariusze odebrali awanse z  rąk insp. Artura Bednarka, 
zastępcy komendanta wojewódzkiego w Katowicach. Asystowała 
mu mł. insp. Mariola Biskup, powiatowa szefowa rodzimych po-
licjantów.

- Pani komendant podziękowała wszystkim za codzienną służbę, 
oddanie i ofiarność. Podkreśliła, że policjanci każdego dnia rzetel-
nie i z dużym poświęceniem oddają się służbie, strzegąc porządku 
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłobuckiego 
- relacjonuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Kło-
bucku.

Komendant zwróciła się także z podziękowaniami do władz sa-
morządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, z którymi 
policjanci współpracują na co dzień oraz do biorącej udział w uro-
czystości przedstawicielki Prokuratury Rejonowej w Częstocho-
wie. Za sumienną służbę policjantom podziękował także insp. 
Artur Bednarek. 

- Podczas tegorocznego święta, pierwszy w życiu awans na sto-
pień starszego posterunkowego otrzymało sześciu policjantów, 
w korpusie podoficerów awansowało ich dziewiętnastu, a w kor-
pusie aspirantów dwudziestu sześciu mundurowych. Natomiast 
w korpusie oficerów młodszych awans otrzymało trzech funkcjo-
nariuszy. W sumie pagony zmieniło pięćdziesięciu czterech stró-
ży prawa z kłobuckiej policji - wymienia biuro prasowe komendy.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
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Gmina podpisała umowę z  Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Częstochowie na dofinansowanie czterech zadań 
w  ramach marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach województwa śląskiego. 

W  wyniku zawartego porozumienia powstaną doświetlenia 
przejść dla pieszych w  ciągu drogi wojewódzkiej przebiegają-
cej przez ulicę 11 Listopada. Lokalizacje dotyczą obrębu dwóch 
z trzech szkół podstawowych w Kłobucku, przejść przy skrzyżo-
waniu z ulicą Bohaterów Bitwy pod Mokrą, przy ulicach kard. Wy-
szyńskiego i Harcerskiej oraz gen. Rómmla i Spacerowej. 

Całość inwestycji pochłonie 219 tys. zł, z czego dofinansowanie 
zabezpieczy połowę tych kosztów. 

- Celem realizacji wspomnianych zadań jest poprawa bezpieczeń-
stwa pieszych poprzez montaż oświetlenia. W  ramach każdego 
z nich zostaną ustawione latarnie ze źródłem światła typu LED 
o  strumieniu świetlnym zgodnym z  obowiązującymi normami - 
podkreślają pracownicy urzędu miejskiego.

Monika Wójcik, fot. Jakub Misiak

KOLEJNE UMOWY NA DOFINANSOWANIEKOLEJNE UMOWY NA DOFINANSOWANIE
DOŚWIETLENIA PODPISANE. TYM RAZEM CHODZI DOŚWIETLENIA PODPISANE. TYM RAZEM CHODZI 
O PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W KŁOBUCKUO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W KŁOBUCKU
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INICJATYWY SOŁECKIE. ŚRODKI TRAFIĄ DO ZAWADY, WITKOWIC I KŁOMNIC

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW. TRZYDZIEŚCI JEDEN JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW. TRZYDZIEŚCI JEDEN 
PAR Z MEDALAMI OD PREZYDENTAPAR Z MEDALAMI OD PREZYDENTA

Dwa place zabaw i wsparcie orkiestry dętej - to zadania, które 
w najbliższych miesiącach zrealizuje gmina na terenie trzech 
sołectw. Na te lokalne inicjatywy wójt Piotr Juszczyk pozyskał 
właśnie 60 tys. zł z urzędu marszałkowskiego.

Organizowany corocznie przez władze województwa konkurs, 
mający sprzyjać rozwojowi lokalnych społeczności, cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli sołectw i włoda-
rzy samorządowych. Gmina może w nim bowiem pozyskać 80 
tys. zł na zadania w swoich sołectwach. Każdego roku z  takiej 
możliwości korzystają także i Kłomnice.

Zarząd województwa wyasygnował w  tyle co rozstrzygniętym 
naborze prawie 4 mln zł. Z  tej puli do subregionu północnego 
trafi blisko 900 tys. zł na dwadzieścia osiem projektów z dzie-
więtnastu gmin. Trzy z nich zrealizowane będą w Zawadzie, Wit-
kowicach i samych Kłomnicach.

Pozyskane 60 tys. zł pozwoli unowocześnić place zabaw dla 
najmłodszych w dwóch pierwszych miejscowościach, a ponad-
to o nowe instrumenty muzyczne doposażona zostanie lokalna 
orkiestra dęta.

5 lipca wójt Juszczyk podpisał w Olsztynie, wraz ze skarbnicz-
ką Ewą Dąbrowską, stosowne umowy w tej sprawie z przedsta-
wicielami urzędu marszałkowskiego. Zgodnie z  ideą konkursu, 
przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane do końca paź-
dziernika.

Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak/UMWS

7 lipca w  sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kłomnicach miała miejsce uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie.

Przyznawane są one przez prezydenta RP i nadawane tym pa-
rom małżeńskim, które przeżyły w  jednym i  trwałym związku 
małżeńskim co najmniej pięćdziesiąt lat.

W  bieżącym roku trzydzieści jeden par z  terenu gminy, które 
zawierały związek małżeński w 1971 roku, zostało odznaczonych 
medalem przez głowę państwa. Ostatecznie w  uroczystości, 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

która odbyła się w  pierwszy czwartek miesiąca wzięło udział 
dziewiętnaście par.

- Jubilaci zostali odznaczeni medalami, otrzymali listy gratula-
cyjne i kwiaty oraz serdeczne życzenia wzajemnej miłości, trwa-
łej przyjaźni i zdrowia na dalsze wspólnie spędzone długie lata 
- informuje Karolina Gonera z urzędu gminy.

W gronie jubilatów znaleźli się: Zofia i Władysław Michalak, Elż-
bieta i Zdzisław Hyła, Iwonna i Piotr Kaczmarek, Teresa i Stani-
sław Majchrzak, Elżbieta i Stefan Makowscy, Teresa i Jerzy Sta-

rewicz, Marianna i Ryszard Woźniak, Maria i Jan Całus, Zenona 
i Henryk Tomaszewscy, Elżbieta i Witold Kowalik, Grażyna i Ste-
fan Berdys, Janina i Andrzej Zatoń, Cecylia i Mieczysław Janiccy, 
Alfreda i Marian Wierus, Alicja i Zbigniew Rybak, Wiesława i Je-
rzy Żurek, Teresa i Kazimierz Balant, Krystyna i Stanisław Ma-
tuszczak, Janina i Henryk Musiał, Bogumiła i Wiesław Jochym-
czak, Zofia i Edmund Maliccy, Zuzanna i Wiesław Czech, Barbara 
i Stanisław Boral, Halina i Józef Urbańczyk, Alicja i Ryszard Ma-
łolepszy, Barbara i Jacek Juszczyk, Helena i Stanisław Skibińscy, 
Anna i Stanisław Śliwakowscy, Zofia i Wiesław Michoń, Barbara 
i Stanisław Krok, Wiesława i Tadeusz Mendak.
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2 lipca w Koniecpolu odbyła się uroczystość podpisania i wko-
pania aktu erekcyjnego pod budowę integracyjnego zespołu 
przedszkolno-żłobkowego. Inwestycję za 15 mln zł zrealizuje 
firma budowlana z Kłomnic.

Na wydarzeniu nie zabrakło częstochowskich parlamentarzy-
stów. Przybył senator Ryszard Majer, a  posła Szymona Giżyń-
skiego reprezentowała Grażyna Matyszczak, obecna szefowa 
częstochowskich struktur PiS-u. Obecni byli również przedsta-
wiciele lokalnego samorządu, starostwa, dzieci wraz z nauczycie-
lami i dyrektor Urszulą Garus.

- To już nie marzenia, a  fakt, że dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu wielu ludzi powstanie placówka na miarę dwudziestego 
pierwszego wieku, która będzie wizytówką gminy Koniecpol, 
a stworzone w niej warunki pozwolą dzieciom poszerzać umiejęt-
ności, rozwijać zainteresowania, zaś nauczycielom oraz pracow-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

RE
KL

AM
A 

AKT EREKCYJNY WKOPANY. ZA KILKANAŚCIE MIESIĘCY AKT EREKCYJNY WKOPANY. ZA KILKANAŚCIE MIESIĘCY 
GMINA BĘDZIE MIAŁA NOWE PRZEDSZKOLEGMINA BĘDZIE MIAŁA NOWE PRZEDSZKOLE

SĄ PIENIĄDZE NA DOKOŃCZENIE
KANALIZACJI W DZIELNICY MAGDASZ

Przed miesiącem informowaliśmy o  pozyskaniu przez burmi-
strza Ryszarda Suligę 10,7 mln zł z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych na dwie inwestycje. W połowie lipca rozstrzygnięto 
kolejne nabory wniosków w  ramach tzw. Polskiego Ładu, tym 
razem dedykowanego dla gmin, w których przed laty funkcjo-
nowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W najnowszej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinanso-
wanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, 
związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na których 
obszarze funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębior-
stwa gospodarki rolnej.

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła maksymalnie do 
98 proc. wartości inwestycji, przy wymaganym wkładzie własnym 
gminy popegeerowskiej na poziomie 2 proc. Do Koniecpola popły-
nie 1,5 mln zł, które władze samorządu zamierzają wykorzystać na 
kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Magdasz.

Zgodnie z  przyjętymi założeniami ma powstać ponad pół kilo-
metra infrastruktury, przyłącza kanalizacyjne, przepompownia, 
kanalizacja deszczowa, a po wszystkim wyłonieni wykonawcy od-
tworzą nawierzchnię jezdni.

Przypomnijmy, kilka tygodni temu Koniecpol uzyskał pozytywną 
akceptację wniosków na przebudowę ulicy Rzecznej w tej miej-
scowości oraz odcinka ulicy Nad Brudną Wodą. Łącznie to ponad 
półtora kilometra gminnych szlaków. Do tego dojdzie jeszcze bu-
dowa parkingu, który wykorzystywany będzie na potrzeby targo-
wiska. W tym przypadku z rządowego funduszu wpłynie na konto 
urzędu prawie 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.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

nikom przedszkola sprawować należytą opiekę nad ich rozwojem 
i  z  wiarą patrzeć w  przyszłość - napisano we wkopanym akcie 
erekcyjnym.

Budowa przedszkola to obecnie największa pośród gminnych in-
westycji. Za nieco ponad 15 mln zł jej realizacji podjęła się Grupa 
Szymbud z Kłomnic. Za kilkanaście miesięcy ma powstać integra-
cyjny obiekt z sześcioma oddziałami przedszkolnymi wraz z czę-
ścią żłobkową. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, z dachem płaskim, w konstrukcji żelbetowej.

Oprócz sal dydaktycznych zaprojektowano także kuchnię z  za-
pleczem i stołówką, salę wielofunkcyjną, pomieszczenia do zajęć 
sensorycznych, zespół pomieszczeń do zajęć indywidualnych lub 
w małych grupach, pomieszczenia administracyjne, zaplecze so-
cjalno-sanitarne dla personelu czy zespół pomieszczeń technicz-
no-magazynowych. Całkowita powierzchnia użytkowa to prawie 
1700 m².
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Chwilę po debacie nad raportem o stanie gminy radni udzielili 
wójtowi Jerzemu Żurkowi wotum zaufania. Miejscowi samorzą-
dowcy zatwierdzili także sprawozdanie finansowe i to dotyczą-
ce wykonania budżetu gminy za ubiegły rok oraz dali włodarzo-
wi Konopisk absolutorium. 

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu sa-
morządu i  jest dokonywana na podstawie analizy sprawozdania 
z  jego realizacji oraz sprawozdania finansowego. Radni najpierw 
pochylili się nad tymi dokumentami w trakcie prac poszczegól-
nych komisji merytorycznych rady gminy, a  następnie podczas 
sesji, która miała miejsce pod koniec czerwca. 

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 
rok wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w  Katowi-
cach. Tym samym nic nie stało na przeszkodzie, by samorządow-
cy podjęli uchwałę pozytywnie oceniającą działalność wójta.

- W  2021 roku dochody gminy wyniosły 61,1 mln zł, co stanowi 
102,15 proc. założonego planu, przy realizacji wydatków na pozio-
mie 93,67 proc. w kwocie 54,07 mln zł. Wydatki inwestycyjne zo-
stały zrealizowane w 82,59 proc., a wydatki bieżące w 94,60 proc. 
Pozwoliło to na uzyskanie nadwyżki w kwocie sięgającej 7,04 mln 
zł - informują gminni urzędnicy. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

W  pierwszy weekend lipca Zespół Śpiewaczy Gminy Konopi-
ska wziął udział w  XXX Jubileuszowym Festiwalu Grup Śpie-
waczych i Tanecznych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie. Panie do 
domu wróciły ze statuetką i finansowym bonusem.

Festiwal ma na celu propagowanie, upowszechnianie i  ochronę 
dziedzictwa polskiej kultury ludowej, w tym szczególnie śpiewu 
i tańca. Wspomniane wydarzenie promuje również edukację kul-
turową, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń między naroda-
mi oraz mniejszościami poprzez poznawanie ich tradycji, a także 
wspólnie podejmowane działania.

Podczas wydarzenia okazję do prezentacji miały zespoły z całej Pol-
ski, nie mogło więc zabraknąć lokalnego akcentu. W trakcie prze-
glądu zespół z Konopisk zaprezentował dwa utwory. Finalnie wy-
stęp został uhonorowany za szczególne walory artystyczne, a panie 
otrzymały nagrodą pieniężną oraz statuetką Bukowego Liścia.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Na terenie gminy zainstalowano właśnie dwie nowoczesne ław-
ki solarne. Jedna stoi przed budynkiem urzędu gminy, a druga 
na terenie ośrodka rekreacyjnego przy zalewie „Pająk”. 

- „Zielone Ławki” służą użytkownikom nie tylko do odpoczynku. 
Dzięki specjalnej konstrukcji i wyposażeniu, są też stacjami ładu-
jącymi do telefonów komórkowych czy innych urządzeń elektro-
nicznych - mówi Ewa Stefanowska-Lasoń z tutejszego urzędu. 

Co ciekawe, każda z ławek pełni również funkcję stacji naprawczej 
do rowerów lub wózków. Można skorzystać  z  automatycznego 
kompresora i szerokiej gamy narzędzi. Obok ławek zainstalowano 
także stojaki na cztery rowery.

Jak podkreślają  urzędnicy, zarówno zakup jak i  montaż  wspo-
mnianych ławek został sfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Reali-
zatorem zadania jest LGD „Bractwo Kuźnic”.

Monika Wójcik

W ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego gmi-
na zmodernizowała i doposażyła plac zabaw zlokalizowany przy 
budynku jednostki OSP Hutki.

Na nowej przestrzeni pojawiły się dwa rodzaje huśtawek, linarium 
w formie stożka, karuzela krzyżowa oraz ławka. Całość przedsię-
wzięcia kosztowała blisko 36 tys. zł. Inwestycja pochłonęła całą, 
liczącą blisko 28 tys. zł kwotę tegorocznego funduszu sołeckiego, 
jaki został przewidziany dla tej miejscowości. 

- Resztę brakującej kwoty w wysokości 8 tys. zł dołożyły lokalne 
władze z budżetu gminy. Pieniądze te pozwoliły na wykonanie na-
wierzchni placu zabaw - informują urzędnicy.

Do prac przyłączyli się także okoliczni mieszkańcy z sołtys Anną 
Suchecką na czele. Pomalowali ogrodzenie, ułożyli zakupione 
w ramach zadania maty przerostowe oraz zamontowali siedziska 
do huśtawek.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

RADNI NIE MIELI WĄTPLIWOŚCI. ŻUREK
DOSTAŁ ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

MIEJSCOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY DOCENIONY ZA SZCZEGÓLNE WALORY

ŁAWKI SOLARNE W DWÓCH 
MIEJSCACH KONOPISK.
MOŻNA PRZY NICH
NAŁADOWAĆ KOMÓRKĘ
I NAPRAWIĆ ROWER

PLAC ZABAW PRZY REMIZIEPLAC ZABAW PRZY REMIZIE
W HUTKACH ZYSKAŁ NOWY WYGLĄDW HUTKACH ZYSKAŁ NOWY WYGLĄD

Z  kolei stan zadłużenia gminy na koniec ubiegłego roku wy-
niósł 11,9 mln zł, co stanowi 19,49 proc. dochodów wykonanych. 
W kwocie zobowiązań długoterminowych są raty kredytów i po-
życzek w wysokości 11,57 mln zł oraz umowa spłacana wydatkami 
do 2022 roku na zakup nieruchomości gruntowych w wysokości 
332 tys. zł.
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Tomasz Marczak został wicemistrzem świata w nordic walking 
na dystansie dziesięciu kilometrów w  kategorii wiekowej do 
trzydziestego dziewiątego roku życia.

Podczas zawodów, które odbyły się w  leżącej w  województwie 
pomorskim gminie Choczewo, udział wzięło kilkuset zawodników 
z Polski, Francji, Włoch, Ukrainy i Słowacji, ale także i z tak odle-
głych kierunków jak Stany Zjednoczone czy Maroko. Ambasadorem 
wydarzenia był Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpij-
ski w chodzie sportowym. Na miejscu pojawił się też Marko Kanta-
neva, twórca techniki nordic walking. 

Zawody rozpoczęły się od eliminacji, które zostały przeprowadzo-
ne na dystansach liczących pięć oraz dziesięć kilometrów. Takie 
same odległości, zwiększone o trzeci dystans liczący dwadzieścia 
jeden kilometrów, obowiązywały również podczas finałów.   

- Nasz zawodnik wybrał dystans dziesięciu kilometrów, na którym 
łatwo przebrnął kwalifikacje i mógł tym samym wziąć udział w ry-
walizacji o podium Mistrzostw Świata Nordic Walking - relacjonuje 
Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy. 

Marczak świetnie zaprezentował się na pierwszej pięciokilome-
trowej pętli, którą pokonał w czasie niespełna dwudziestu ośmiu 
minut. Co istotne, tego wyniku nie udało poprawić się już nikomu, 
nawet w późniejszej rywalizacji o tytuł na dystansie pięciu kilome-
trów. Niestety na drugim okrążeniu znaczna utrata tempa sprawiła, 
że zawodnik nie był w stanie obronić swojej pozycji i ostatecznie ze 
swoim czasem zajął, choć wciąż doskonałe, to już drugie miejsce 
w finale mistrzostw ze stratą czternastu sekund do zwycięzcy.

- Bardzo się cieszę, to dla mnie ogromny sukces - mówi zawod-
nik podsumowując swój występ. - Przed tak dużymi zawodami, 
w tak świetnej obsadzie, miejsce na podium przyjąłbym w ciem-
no. Teraz jest jednak pewien niedosyt. Myślę, że to jednak dobra 
rzecz, motywacja do dalszej pracy. Mam wrażenie, że fizycznie było 
mnie dzisiaj stać na więcej, że dało się wykrzesać z siebie więcej 
na drugiej części dystansu. Zabrakło jeszcze doświadczenia, siły 
mentalnej, odrobiny pewności siebie. Zawiodła też trochę taktyka 
zastosowana w eliminacjach. Na pewno jest nad czym pracować, by 
w przyszłości osiągać kolejne sukcesy. Należy jednak pamiętać, że 
do przodu idą wszyscy i z wielką ekscytacją czekam na to jak bar-
dzo poprawi się jeszcze poziom dyscypliny, który z roku na rok nie-
samowicie rośnie. Bardzo dziękuję wszystkim za doping i wsparcie 
- dodaje Tomasz Marczak.

Monika Wójcik

SUKCES MIESZKAŃCA GMINY 
PODCZAS MISTRZOSTW ŚWIATA 
NORDIC WALKING. ZAJĄŁ
DRUGIE MIEJSCE NA PODIUM
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Przez dwa pierwsze tygodnie lipca grupa archeologów z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego poszukiwała w Sta-
romieściu śladów dawnej historii tych ziem. Jak się okazało, 
badania, które miały tylko charakter sondażowy, przyniosły 
wiele wspaniałych odkryć.

Dr Radosław Zdaniewicz i dr Olgierd Ławrynowicz wraz z gru-
pą studentów pojawili się na ziemi lelowskiej na prośbę wójta 
Krzysztofa Molendy oraz Mirosława Skrzypczyka, prezesa Le-
lowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walen-
tego Zwierkowskiego. Miejscowi społecznicy chcieli bowiem 
pogłębić wiedzę o lokalnej historii, poszukać śladów osadnictwa 
starego miasta.

- Przyjechaliśmy ze studentami, aby odbyli tutaj swoje praktyki 
studenckie na zaproszenie wójta, który jest żywo zainteresowany 
historią miejsca, w którym mieszka i żyje, a także prezesa tutej-
szego stowarzyszenia historycznego. Oni nas zainspirowali, żeby 
przyjechać i poszukać starego Lelowa, czyli Staromieścia - mówi 
dr Radosław Zdaniewicz, jeden z kierowników przedsięwzięcia, 
a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów 
Polskich na Górnym Śląsku.

Badacze, jako najbardziej prawdopodobną przestrzeń, gdzie 
można było znaleźć ślady wczesnośredniowiecznej osady loka-
cyjnej, wytypowali tę wokół kościoła w  Staromieściu. Z  uwagi 
jednak, że większość pobliskich pól obsiana była zbożami, na 
początku lipca nie można było prowadzić tam badań. Właściciel 
areałów zgodził się jednakże na założenie wykopów na przylega-
jącej do działki łące.

Miejsce okazało się być bardzo trafne. W dwóch wykopach od-
kryto kilkaset fragmentów naczyń, mniej więcej z horyzontu XII-
-XIII wieku. Znaleziono również przedmioty metalowe, między 
innymi wczesnośredniowieczną piramidalną ostrogę, krzesiwo 
żelazne, jak również sporo grudek ołowiu. Żelazne krzesiwo słu-
żyło do wzniecania ognia, to mniej więcej XIII wiek. Odważnik 
ołowiany, choć lekko uszkodzony, pierwotnie był prawdopodob-
nie elementem wagi, którą odmierzano różne surowce.

- Zrobiliśmy wykopy sondażowe, mające być asumptem do dal-
szych badań. I jak pokazał czas, badania okazały się bardzo owoc-
ne. Mamy mnóstwo zabytków. Różnych fragmentów naczyń czy 
narzędzi znaleźliśmy kilkaset, może nawet ponad tysiąc. Osada, 
która tutaj funkcjonowała była więc bardzo intensywna - pod-
kreśla Zdaniewicz. - Jeżeli wykopy sondażowe przynoszą takie 
bogactwo, to tych odkryć w tym rejonie będzie dużo więcej. My 
znajdujemy się na skraju górki, która opada w  kierunku rzeki. 
Podejrzewam, że główne obiekty mieszkalne będą nieco wyżej, 
właśnie bliżej kościoła w Staromieściu - zaznacza.

Jak wyjaśnia, teren, który badano, w  przeszłości pełnił funkcję 
związaną z wytapianiem rudy ołowiu.

Piotr Biernacki, fot. Radosław Zdaniewicz, Piotr Biernacki

- Już wiemy, że tutaj istniała osada, prawdopodobnie część pro-
dukcyjna tej osady, z  okresu wczesnego średniowiecza, gdzieś 
w XII-XIII wieku. W jednym z wykopów odkryliśmy bardzo ład-
ny obiekt związany z przetwórstwem tego ołowiu. W nim było 
szczególnie dużo grudek i wytopków. Prawdopodobnie funkcjo-
nował tutaj piec, w którym ołów na potrzeby lokalnej osady pro-
dukowano. One mniej więcej były w użyciu od XI do XIII wieku 
- mówi archeolog. - Wykop wyeksplorujemy do poziomu calca, 
czyli tej naturalnej gliny. Takiej nienaruszonej ręką ludzką. A to, 
co wyżej, to widać, że to spalenizna. Pobieramy próbki do badań 
C14. Badanie radiowęglowe pozwoli określić datowanie, zawę-
zić funkcjonowanie tego obiektu z dokładnością do mniej więcej 
pięćdziesięciu lat - wyjaśnia.

W szczególny zachwyt wprawił badaczy jeden z odnalezionych 
zabytków.

- Odkryliśmy piękną plombę ołowianą, sygnowaną koroną króla. 
Jeszcze nie wiemy którego, to dopiero poddane będzie szczegó-
łowej analizie, ale prawdopodobnie z XIV wieku, więc wskazuje to 
na ostatnich Piastów lub pierwszych z Jagiellonów - oznajmia dr 
Radosław Zdaniewicz.

Jak się jednak okazało, nie tylko ślady wczesnośredniowiecznej 
osady trafiły w ręce archeologów. Znaleziono również przedmio-
ty świadczące o osadnictwie sprzed dziesięciu tysięcy lat.

- Natrafiliśmy w wykopie na ślady starszego osadnictwa, zwią-
zanego jeszcze z epoką kamienia i były to wyroby krzemienne, 
które świadczą o tym, że już w środkowej części epoki kamienia, 
tzw. mezolicie, nad pobliską rzekę przybywali łowcy podążają-
cy dolinami rzek za zwierzyną. Zakładali obozowiska szałasowe, 
gdzie wytwarzali takie proste narzędzia, czyli grociki strzał czy 
drapacze służące do zrywania skór - informuje dr Radosław Zda-
niewicz. - Środkowa część epoki kamienia to mniej więcej dzie-
sięć tysięcy lat do tyłu. To nie są być może zbyt spektakularne 
zabytki, ale pokazują, że na tych ziemiach osadnictwo kwitło od 
bardzo dawna - dodaje.

Czy te badania będą częścią większej pracy? Co dalej z tymi od-
kryciami będzie się działo?

- Zamysł był taki, że mamy sprawdzić, czy coś tu jest. I rzeczywi-
ście jest. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Ustalimy z panem 
wójtem, jaki będzie plan badawczy na kolejne lata. Na razie jeste-
śmy na fali tego, co dotychczas znaleźliśmy. Jednakże mam ta-
kie przeczucie, że w przyszłym roku nasi studenci razem z nami 
powrócą i zapewne będziemy realizować kolejny z etapów badań 
- wyjaśnia. - W Lelowie odbywają się cyklicznie konferencje na-
ukowe i na pewno na którejś z tych konferencji zaprezentujemy 
wyniki. Po to, aby mieszkańcy gminy, ale i chyba całego regionu 
wiedzieli, co w Staromieściu udało się nam odkryć, jakie tajemni-
ce kryją te ziemie - podkreśla dr Radosław Zdaniewicz.
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GMINA POŻEGNAŁA PIERWSZEGO
HONOROWEGO OBYWATELA SAMORZĄDU

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ REMIZ W BORO-
WEJ I WE WŁADYSŁAWOWIE ROZSTRZYGNIĘTY

TRYBUNY NA BOISKU W MIEDŹNIE 
CZEKA MODERNIZACJA

20 lipca na Starym Cmentarzu w  Łodzi rodzimi samorzą-
dowcy pożegnali śp. Andrzeja Wilczkowskiego, pierwsze-
go Honorowego Obywatela Gminy Miedźno. Na znak żałoby 
i dla uczczenia pamięci zmarłego, na budynkach publicznych 
w  gminie, na dwa dni opuszczono do połowy masztów flagi 
państwowe.

Andrzej Wilczkowski zmarł 13 lipca. Był postacią nietuzinkową 
- wykładowcą akademickim, inżynierem, wynalazcą, pisarzem, 
społecznikiem i  z  zamiłowania historykiem. Nade wszystko 
ukochał góry, które stanowiły sens jego życia. Książka „Miejsce 
przy stole” o  tematyce alpinistycznej, której był autorem, na 
stałe weszła do kanonu literatury.

Zasłynął także „Anatomią boju”, która z kolei związała go z gmi-
ną Miedźno. To w  niej scharakteryzował wydarzenia pierw-
szych dni II wojny światowej i bohaterski bój Wołyńskiej Bry-
gady Kawalerii na polach Mokrej. Po jej wydaniu był częstym 
gościem obchodów tego ważnego wydarzenia.

- „Anatomią boju” wpisał się w  historię gminy Miedźno zło-
tymi zgłoskami. To ona związała go z  nami na wieki, ma dla 
nas szczególną wartość. Dokumentuje przebieg pierwszej bi-
twy II wojny światowej. Bitwy, która miała miejsce u nas, której 
uczestnicy - Żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii - leżą na 
naszym cmentarzu, wśród naszych bliskich. Bitwy szczegól-
nej, bo zwycięskiej - mówił włodarz Miedźna w pożegnalnym 
przemówieniu podczas ceremonii pogrzebowej. - Ona była 
przyczyną obdarowania go godnością naszego honorowego 
obywatela. Ta książka to pomnik dokumentujący męstwo i po-
święcenie, kunszt dowódcy. Pomnik trwalszy niż ten kamienny 
stojący na polach Mokrej - podkreślał wójt Derejczyk.

Właśnie w uznaniu tych zasług dla samorządu miejscowa rada 
gminy w  1998 roku przyznała Andrzejowi Wilczkowskiemu, 
z  inicjatywy ówczesnego radnego Marcina Sznobera, hono-
rowe obywatelstwo. Był pierwszą osobą, która to wyróżnienie 
otrzymała. Jednym z  zaledwie dwóch, bo zaszczyt ten dzieli 
tylko z śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim.

- Pożegnaliśmy człowieka wybitnego. Człowieka wielu talen-
tów i zawodów. Człowieka, który żył pasją, który z pasją dzielił 
się swoją wiedzą i  doświadczeniem. Wspaniałego rozmówcę, 

Miejscowi urzędnicy pozyskali 15 tys. zł na modernizację trybun 
na obiekcie sportowym w Miedźnie. Środki pochodzą z „Inicja-
tywy sołeckiej” - konkursu organizowanego przez urząd mar-
szałkowski. Stosowną umowę dotacji miejscowe władze pod-
pisały z  przedstawicielami urzędu marszałkowskiego 5 lipca 
w podczęstochowskim Olsztynie.

Zakup nowoczesnej i trwałej mobilnej trybuny umożliwi uczest-
nictwo w wydarzeniach sportowych pięćdziesięciu kibicom. Cał-
kowity koszt zadania wyniesie około 30 tys. zł.

- Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na liczne głosy mieszkań-
ców sołectwa. Obecne trybuny użytkowane są od 2001 roku. Ich 
stan nie jest najlepszy, gdyż znajdują się na nasypie, który ulega 
obsunięciom, a  i  drewniane siedziska ulegają ciągłej degradacji 
wywołanej warunkami atmosferycznymi - zaznacza Daria Piątek, 
rzecznik prasowy urzędu gminy.

Jak podkreśla, rozwiązanie takie pozwoli w przyszłości rozbudo-
wać trybuny o kolejne moduły i tym samym znacznie powiększyć 
ilość dostępnych miejsc. Tutejsze władze liczą, że dzięki inwesty-
cji znacznie poprawią się warunki organizowania imprez sporto-
wych na obiekcie, z którego na co dzień korzysta Klub Sportowy 
„Grom” Miedźno, szkolący przecież wielu młodych piłkarzy.

- Ich najwierniejsi kibice - rodzice, dziadkowie, kuzyni, wujkowie 
czy też ciocie - będą mogli w komfortowych warunkach dopin-
gować pociechy, co z pewnością przyczyni się również do inte-
gracji lokalnej społeczności i podniesienia atrakcyjności widowisk 
- mówi Piątek.

Województwo w powiatach kłobuckim, częstochowskim i mysz-
kowskim dofinansowało łącznie dwadzieścia osiem zadań na łącz-
ną kwotę blisko 900 tys. zł. Całkowita pula środków na zadania 
w sołectwach sięgnęła z kolei 4 mln zł.

6,9 mln zł przeznaczy samorząd Miedźna na gruntowną moder-
nizację dwóch remiz strażackich. Budynki we Władysławowie 
i w Borowej po przebudowie mają służyć jako centra kulturalne 
wsi, z których będą korzystać zarówno strażacy, jak i inne orga-
nizacje społeczne z terenu sołectw.

Rozstrzygnięty właśnie przetarg na wykonanie projektów jest 
pokłosiem pozyskania na te dwa zadania sporych funduszy ze-
wnętrznych. Z tzw. Polskiego Ładu urząd kierowany przez wójta 
Piotra Derejczyka zdobył nieco ponad 4 mln zł. W  montażu fi-
nansowym ujęto także środki unijne - niemal 750 tys. zł - mające 
posłużyć termomodernizacji obiektów.

- Zakres prac będzie niezwykle szeroki. Budynki dostosowane 
zostaną bowiem do potrzeb społeczności lokalnych. Stworzymy 
w nich centra kultury i integracji wsi. Po przebudowie będą służyć 
zarówno strażakom, jak i innym organizacjom społecznym z tere-
nu naszej gminy. Staną się reprezentacyjnymi miejscami spotkań 
mieszkańców, a  przeprowadzone prace z  pewnością wpłyną na 
zwiększenie komfortu użytkowników - podkreśla włodarz Miedź-
na.

Jak dodaje wójt Derejczyk, poprawić ma się znacząco nie tylko es-
tetyka samych budynków, ale i atrakcyjność całych sołectw.

- Projekt obejmować będzie gruntowną termomodernizację re-
miz, wymianę źródeł ciepła oraz zagospodarowanie przylegają-
cych terenów. Wykorzystamy proekologiczne technologie, a po-
nadto zamontujemy odnawialne źródła energii - zaznacza.

Piotr Biernacki, fot. Archiwum prywatne rodziny

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

CZWARTY BIEG PAMIĘCI BITWY POD
MOKRĄ JUŻ 4 WRZEŚNIA. RUSZYŁY ZAPISY

Na pierwszą niedzielę września miejscowy samorząd zaplano-
wał koleją edycję Biegu Pamięci Bitwy pod Mokrą. To wydarze-
nie sportowe, wpisujące się w obchody uroczystości upamięt-
niających rocznicę wybuchu II wojny światowej i jednocześnie 
jedną z najważniejszych batalii stoczonych przez polskich żoł-
nierzy w  pierwszych dniach wojny z  niemieckimi wojskami, 
z roku na rok przyciąga liczne grono biegaczy.

Wspomnienie postawy żołnierzy z Wołyńskiej Brygady Kawalerii, 
dowodzonej przez pułkownika Juliana Filipowicza, pielęgnowane 
jest na terenie gminy Miedźno każdego roku. Oddział, jako jeden 
z nielicznych podczas wojny obronnej 1939 roku, odniósł zwycię-
stwo nad znacznie liczniejszymi pancernymi siłami niemieckiego 
najeźdźcy. Kawaleria skutecznie odparła kilkukrotne natarcie 4. 
Dywizji Pancernej niszcząc lub mocno uszkadzając w całodzien-
nych walkach kilkadziesiąt pojazdów wroga. Ich bohaterstwo na 
kilka dni opóźniło marsz Wehrmachtu na Warszawę. Zwycięzcy 
w walce, sami ponieśli ogromną ofiarę. Zginęło i zostało rannych 
około pół tysiąca polskich żołnierzy.

W  ubiegłym roku na starcie zmagań stanęło ponad ćwierć 
tysiąca uczestników. Niemal stu osiemdziesięciu dorosłych 
i osiemdziesięcioro dzieci. Bieg główny wygrał obywatel Ukra-
iny Sergey Szevchenko, który przy okazji o ponad pół minuty 
pobił dotychczasowy rekord trasy. Najmłodszy uczestnik miał 
niewiele ponad roczek, najstarszy z  kolei był sporo powyżej 
siedemdziesiątki.

Dziesięciokilometrowa trasa biegu głównego prowadzić będzie 
drogami Mokrej. Dla najmłodszych przewidziano z kolei rywaliza-
cję na dystansach dwustu, czterystu i ośmiuset metrów.

Z  początkiem lipca ruszyły internetowe zapisy chętnych do tej 
sportowo-historycznej rywalizacji. Potrwają one do 28 sierpnia.

- To niezwykłe wydarzenie, które oprócz swojego sportowego 
charakteru, upamiętni oraz przybliży wszystkim ważny epizod 
początku II wojny światowej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej 
i co najważniejsze, chcecie uczcić tych bohaterów swoją sporto-
wą postawą i wysiłkiem skierowanym na pokonanie dziesięcioki-
lometrowej trasy oraz swoich słabości, dołączcie i weźcie udział 
już w czwartej edycji Biegu Bitwy pod Mokrą - zachęcają i zapra-
szają współorganizatorzy wydarzenia z Fundacji Jest Lepiej.

Piotr Biernacki
gawędziarza. Człowieka obdarzonego nietuzinkowym poczu-
ciem humoru. Przy tym człowieka niesłychanie skromnego. 
Wręcz pokornego. Cześć jego pamięci - żegna Andrzeja Wilcz-
kowskiego wójt Piotr Derejczyk.

Gmina z  własnych środków będzie musiała wyasygnować na te 
cele około 2,1 mln zł. To nieco więcej niż pierwotnie zakładały 
kosztorysy inwestorskie, ale i ceny usług budowlanych w ostat-
nich kilkunastu miesiącach mocno skoczyły.

- Koszt tych inwestycji to łącznie 6,9 mln zł. Na projekty pozyska-
liśmy ponad 4,8 mln zł środków zewnętrznych. Koszt przebudowy 
remizy w Borowej wyniesie 4,1 mln zł, a tej we Władysławowie 2,8 
mln zł - informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu.
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HARCERSKA PRZYGODA MIEJSCO-
WEJ MŁODZIEŻY. POJECHALI NA 
OBÓZ W BESKID ŚLĄSKI

Młodzi mieszkańcy gminy Mstów, którzy na co dzień działają 
w  III Środowiskowym Szczepie Harcerskim „Skała”, uczestni-
czyli w kilkudniowej wyprawie w Beskid Śląski. Wyjazd został 
zorganizowany w ramach obozu harcerskiego w Wiśle, jaki od-
był się w pierwszej połowie lipca.

To już kolejny obóz harcerski, jaki zorganizował miejscowy szczep. 
Tym razem, po dwuletniej przerwie, na górskie szlaki ruszyło 
trzydziestosiedmio osobowe grono druhen i  druhów z  trzech  
działających w szkołach z Mstowa i Jaskrowa drużyn harcerskich.

- Harcerze wędrowali po Czantorii, poszukiwali źródeł Wisły oraz 
zdobyli szczyt Baraniej Góry - informuje urząd gminy.

Jak dodają pracownicy tej instytucji, w trakcie obozowych zajęć 
młodzież uczyła się obyczajów harcerskich, ćwiczyła musztrę 
oraz poznawała historię Polski.

- Podczas jednej z  wycieczek zwiedzili też wzgórze zamkowe 
w Cieszynie, z zachowaną tam rotundą, która jest jedną z najstar-
szych budowli historycznych w kraju. To o tyle ciekawe, że jej wi-
zerunek znajduje się na dwudziestozłotowym banknocie. W kolej-
nych wycieczkach nasi młodzi mieszkańcy odwiedzili rezydencję 
prezydenta RP w Wiśle oraz galerię trofeów Adama Małysza - wy-
mieniają urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

DROGA NA GRANICY Z RĘDZINAMI 
PODDANA GRUNTOWNEMU
REMONTOWI

Zakończyła się przebudowa liczącego blisko trzysta metrów od-
cinka drogi wewnętrznej w ulicy Pszczelej w Jaskrowie.

Zmodernizowana arteria to droga znajdująca w  pobliżu granicy 
z  gminą Rędziny, z  włączeniem do drogi powiatowej biegnącej 
w  ciągu ulicy Szkolnej. Wzdłuż wspomnianego odcinka zlokali-
zowana jest głównie zabudowa jednorodzinna, znajdują się tam 
również łąki i pola uprawne. Wcześniejsza nawierzchnia tej ulicy 
nie była utwardzona, charakteryzowała ją nawierzchnia grunto-
wa. 

Zakres przeprowadzonych prac objął korygowanie, zabudowę 
wpustów i studni chłonnej, wbudowanie krawężników, wykonanie 
podbudowy oraz warstwy wiążącej, ścieralnej i poboczy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

RE
KL

AM
A

ZASKOCZENIA NIE BYŁO. RADNI JEDNOMYŚLNI W KWESTII 
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Najpierw mstowscy samorządowcy debatowali nad raportem 
o stanie gminy, a następnie podjęli uchwałę w sprawie wotum 
zaufania dla Tomasza Gęsiarza oraz udzielili mu absolutorium.

W  myśl znowelizowanej ustawy o  samorządzie lokalnym, każdy 
włodarz do końca maja musi przedstawić radnym raport o stanie 
zarządzanej przez niego gminy. Dokument ten obejmuje podsu-
mowanie działalności włodarza w roku poprzednim, w szczegól-
ności realizację programów, strategii i uchwał.

- 2021 rok był dla samorządów trudny, szczególnie ze względu na 
pandemię - mówił w swoim wystąpieniu przed debatą wójt Gę-
siarz. - Było to kolejne dwanaście miesięcy ograniczeń, zakazów, 
lockdown’ów. Sami na początku roku zastanawialiśmy się, czy uda 
się zrealizować wszystkie cele, które założyliśmy sobie w budże-
cie gminy na 2021. Dominowała niepewność, ale dziś śmiało moż-
na stwierdzić, że się udało, że rozsądnie wszystko zaplanowali-
śmy. Warto było przeznaczyć pieniądze na dużą ilość inwestycji. 
Zarówno tych większych i mniejszych, bo 2021 rok był naprawdę 
dobrym czasem do inwestowania. Duża konkurencja i liczba firm 
startujących w przetargach spowodowały, że można było uzyski-
wać lepsze ceny, czyli po prostu zrobić więcej i taniej - dodawał.

Zanim zebrani przystąpili do głosowania nad absolutorium, od-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

czytano i przedstawiono pozytywne opinie Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej i  komisji rewizyjnej rady gminy. Finalnie Tomasz 
Gęsiarz jednogłośnie uzyskał absolutorium za ubiegły rok. Wójt 
podziękował radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy i jed-
nostek pomocniczych za zaufanie i pozytywną ocenę jego pracy.
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PIENIĄDZE Z KATOWIC UMOŻLIWIĄ OCZYSZCZENIE 
ZBIORNIKA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Dwa zadania z terenu Kobyłczyc i Srocka znalazły się na liście 
rankingowej i  zostaną dofinansowane w  ramach tegorocznej 
edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. 

Celem Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” jest 
umożliwienie mieszkańcom realizacji przedsięwzięć i zadań, któ-
re służą rozwojowi lokalnych społeczności. O pomoc finansową 
ze środków budżetu województwa w  ramach wspomnianego 
konkursu mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin.

5 lipca w  podczęstochowskim Olsztynie przedstawiciele dzie-
więtnastu samorządów z subregionu północnego podpisali umo-
wy, w ramach których dofinansowano w sumie dwadzieścia osiem 
sołeckich przedsięwzięć. W przypadku mstowskiego samorządu 
na liście rankingowej znalazły się dwie inicjatywy.

- Chodzi o  zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w  Kobył-
czycach i  doposażenie świetlicy wiejskiej w  Srocku, które mają 
wpłynąć ma zwiększenie integracji i  aktywności społecznej 
mieszkańców sołectwa - informuje wójt Tomasz Gęsiarz, który 
na podpisanie umowy udał się z Marią Skibińską, skarbnik gminy.

W  ramach pierwszego z  zadań gmina planuje uporządkować 
i oczyścić zbiornik wodny w Kobyłczycach. Z  jego dna usunięty 
zostanie zalegający muł, a także wyregulowane i umocnione zo-
staną brzegi. 

- W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika znajduje się plac zabaw, 
altana oraz siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu. Te ele-
menty idealnie uzupełniają walory rekreacyjne terenu, a  sama 

Monika Wójcik, fot. Tomasz Żak/UMWS

NOWA REMIZA W MSTOWIE

Kluczowa, zarówno pod względem aktywności, jak i  ilości wy-
jazdów jednostka OSP w powiecie częstochowskim, na 110-lecie 
swojego istnienia doczekała się nowej, wysoce funkcjonalnej 
strażnicy.  

Działająca na co dzień w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym jednostka z Mstowa do niedawna dysponowała jednym, nie-
podpiwniczonym parterowym budynkiem garażowym. 

- Składał się on z  dwóch brył zróżnicowanych wysokościowo, 
które były wybudowane w  różnych okresach czasu - informują 
miejscowi urzędnicy.

Tyle co zrealizowany przy ulicy Partyzantów projekt objął rozbu-
dowę budynku o trzy nowe stanowiska garażowe dla floty samo-
chodowej, jaką dysponuje wspomniana jednostka. Każde z  nich 
wyposażono w odsysacz spalin, składający się z belki jezdnej oraz 
prowadnicy. 

- Przewód posiada uchwyt z wbudowanym elektromagnesem do 
mocowania zwory przymocowanej do karoserii samochodu. Przy 
wyjeździe z  garażu następuje automatyczne odłączenie ssawy. 
Spaliny wyprowadzone są nad dach przez wentylator dachowy, 
umiejscowiony na podstawie dachowej - informuje urząd gminy.

Ponadto wykonawca przebudował istniejącą część tak, by dosto-
sować ją do nowego układu funkcjonalnego. 

- Zamontowane zostały trzy bramy garażowe podnoszone elek-
trycznie z przeznaczeniem na samochód ciężarowy i dwie mniej-
sze otwierane ręcznie. Od strony północnej pojawiła się wiata na 
samochód bojowy, ekipa budowlana wykonała izolację pionową 
fundamentów i  ścian, a  także instalację rozprowadzającą wody 
opadowe. Na koniec wykonawca utwardził kostką ekologiczną te-
ren przed remizą, przełożył istniejący chodnik, ciąg jezdny i ciągi 
piesze - wymieniają pracownicy miejscowego urzędu. 

W budynku, obok części bojowej, powstała dodatkowo część ma-
gazynowa z przeznaczeniem na sprzęt pożarniczy oraz socjalno-
-sanitarna wyposażona w szatnię, dyżurkę, wc, umywalkę i na-
trysk.

Monika Wójcik

IMPREZA TRIATHLONOWA. ZJECHAŁO 
PONAD DWUSTU ZAWODNIKÓW

W przedostatnią niedzielę lipca odbyła się druga edycja zawo-
dów „Mstów Triathlon”. 

Podobnie jak podczas pierwszej, zeszłorocznej odsłony tego wyda-
rzenia, zawody odbywały się na terenie kopalni piasku w Zawadzie 
oraz w jej najbliższej okolicy. Z kolei trasy rowerowe biegły po ma-
lowniczych zakątkach tutejszej oraz sąsiedniej gminy Kłomnice.

Triathlon to niezwykle wymagająca i  wyczerpująca dyscyplina 
sportowa. Jej składowym elementem jest pływanie, jazda na ro-
werze i bieganie. 

- W  tym roku do rywalizacji stanęło łącznie ponad dwustu za-
wodniczek i zawodników z całego kraju, reprezentujących różne 
kluby triathlonowe - informuje urząd gminy. - Na uczestników 
zawodów czekały dwa dystanse do pokonania. Pierwszy to 1/8 
Iron Man, czyli pływanie na dystansie 475 metrów, jazda na ro-
werze 22,5 km oraz bieganie 5,25 km. Drugi, czyli 1/4 Iron Man, 
to dwa razy dłuższe trasy do pokonania niż poprzednio, pływanie 
950 metrów, jazda na rowerze 45 km i bieganie 10,55 km - dodają.

Jak podkreślają urzędnicy, zawody dostarczyły uczestnikom szeregu 
wrażeń. Tym bardziej, że trasa, jaką musieli pokonać, nie była łatwa. 

- W szczególności ta rowerowa potrafiła przysporzyć niemałych 
problemów. Chodzi głównie o podjazd w Kłobukowicach. Jak bar-
dzo męczące jest uczestnictwo w takich zawodach było widać po 
zawodnikach, którzy wbiegali na metę - relacjonują pracownicy 
urzędu gminy.

Każdy z uczestników, po przekroczeniu linii mety, otrzymał pa-
miątkowy medal. Na wszystkich czekały też napoje i posiłki re-
generacyjne.

Sama dekoracja zwycięzców miała już miejsce na mstowskim ryn-
ku, gdzie pamiątkowe statuetki oraz nagrody wręczali organiza-
torzy imprezy w osobach Kajetana Leszczyńskiego i Jakuba Goli-
niewskiego, którym towarzyszyła wicewójt Małgorzata Grabowska.

Monika Wójcik

realizacja w  znaczny sposób poprawi estetykę oraz wizerunek 
miejscowości Kobyłczyce - podkreślają lokalni urzędnicy. 

Jeśli zaś chodzi o  doposażenie świetlicy wiejskiej w  Srocku, to 
w tym przypadku zaplanowano zakup wyposażenia do budynku 
dawnej remizy, która w ubiegłym roku została gruntownie prze-
budowana i wyremontowana. 

- Aktualnie obiekt spełnia funkcję świetlicy wiejskiej, co pozwala 
mieszkańcom na kreatywne i aktywne spędzanie czasu. Za środ-
ki pozyskane w ramach „Inicjatywy Sołeckiej” zakupione zostaną 
namioty i ławki festynowe, krzesła, szafy z wieszakami, szafy na 
sprzęt, stół do tenisa, konsola do gier oraz gry edukacyjne - do-
dają pracownicy urzędu gminy.



STAROSTWO ZAKOŃCZYŁO REMONT DWÓCH ARTE-
RII BIEGNĄCYCH PRZEZ GMINĘ

Ponad 8 mln zł kosztowała modernizacja dróg powiatowych 1057 
S i 1056 S. Inwestycję zrealizowała firma OLS z Lublińca. Prze-
budowę sfinansowano ze środków powiatu częstochowskiego, 
tych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 
pieniędzy z budżetu gminy.

18 lipca oficjalnie zakończono trwającą od 2019 roku przebudo-
wę odcinków dróg Huta Stara – Poczesna i  Mazury – Młynek. 
Przebudowany odcinek liczy prawie trzy i pół kilometra. Powstał 
również dwukilometrowy chodnik. Modernizacji poddane zostały 
także skrzyżowania i zatoki autobusowe.

- O  bezpieczeństwie na nowych drogach może świadczyć fakt, 
że gmina Poczesna jest liderem w powiecie pod względem ilości 
rond. Obecnie są cztery tego typu skrzyżowania w gminie – pod-
kreślają urzędnicy częstochowskiego starostwa.

Jak dodają, remont był konieczny ze względu na duży ruch, głów-
nie ciężkich samochodów. 

Monika Wójcik, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
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Poczesna 22 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Poczesna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 
U. z 2022 r. poz.503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Poczesna Uchwał:

1) Nr 222/XXX/21 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Nowa Wieś, Kolonia Poczesna, Huta Stara B;
2) Nr 236/XXXII/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Jaśminowej;
3) Nr 237/XXXII/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bargły;
4) Nr 238/XXXII/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wrzosowa;
5) Nr 239/XXXII/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Młynek oraz Nierada;
6) Nr 240/XXXII/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Słowik;
7) Nr 241/XXXII/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Słowik (numer ewidencyjny działki 361/2);
8) Nr 277/XXXVI/22 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla  terenów położonych w miejscowości  Zawodzie oraz Kolonia Borek.

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów, w tym 
sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziały-
wania na środowisko w terminie od dnia 22 lipca 2022 r. do dnia 22 sierpnia 2022 r. w formie pisemnej na adres: 
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Poczesnej oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem na adres email: pocze-
sna@poczesna.pl.
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i  wniosków jest Wójt 
Gminy Poczesna. Wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpa-
trzenia.
 Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie 
Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, w godzinach urzędowania.
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy 
Poczesna oraz na stronie internetowej bip.poczesna.pl. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane 
dla potrzeb procedury sporządzania projektu planu.

WÓJT GMINY POCZESNA
KRZYSZTOF UJMA

Poczesna, dnia 22 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Poczesna

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa, wraz z prognozą od-

działywania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 260/XXVIII/09 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego na terenie gminy Poczesna - zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa 
Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.08.2022 
r. do 23.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna w godzinach: poniedziałki od 7:00 do 15:00, wtorki: od 
8.00 do 17.00, środy, czwartki: od 7.00 do 15:00, piątki od 7.00 do 14.00, a także ww. materiały będą dostępne do 
wglądu na stronie internetowej bip.poczesna.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 
Poczesna w sali nr 16.0 w dniu 18.08.2022 r., o godz. 15.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uwagi i wnioski 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  - należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 
Poczesna lub w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poczesna@poczesna.pl 
lub przez platformę ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2022r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i  jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie 
ww. planu, oraz o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Poczesna.
Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego ter-
minu pozostaną bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy Poczesna 
oraz na stronie internetowej bip.poczesna.pl. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb 
procedury sporządzania projektu planu.

WÓJT GMINY POCZESNA
KRZYSZTOF UJMA

- Roboty były wyczekiwane przez mieszkańców od dawna. Cho-
ciażby chodnik i odwodnienie na ulicy Lipowej, gdzie zawsze były 
z tym problemy - przekonują.

SPECJALNA OPASKA MA ZAPEWNIĆ 
BEZPIECZEŃSTWO SENIOROM

W  Poczesnej startuje program „Korpus Wsparcia Seniorów”, 
który ma za zadanie wesprzeć działania na rzecz starszych 
mieszkańców, którzy ze względu na wiek oraz stan zdrowia nie 
są wystarczająco samodzielni. Realizacja tego projektu ruszy 
w sierpniu i potrwa do końca roku. 

Celem programu, na który gmina otrzymała 40 tys. zł, jest zapew-
nienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i star-
szych. Finalnie chodzi o poprawę ich bezpieczeństwa oraz moż-
liwość zapewnienia samodzielnego funkcjonowania w  miejscu 
zamieszkania przez dostęp do tzw. opieki na odległość.

- Do programu kwalifikowani będą seniorzy z terenu gminy Po-
czesna, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem 
ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospo-
darstwa domowe lub mieszkający z  osobami bliskimi, które nie 
są w  stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia - informują 
pracownicy urzędu gminy.

Jak tłumaczą, osobom tym zostanie zapewniony dostęp do spe-
cjalnych opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy 
z  szeregu funkcji, jak między innymi w  przycisk bezpieczeństwa 
wysyłający sygnał SOS, detektor upadku, czujnik jej zdjęcia czy lo-
kalizator GPS. Urządzenie będzie umożliwiało komunikowanie się 
z centrum obsługi i opiekunami lub dawało możliwość monitorowa-
nia podstawowych czynności życiowych jak choćby puls i saturacja.

- Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z  usługą, która 
w  przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia poprzez 
wciśnięcie guzika alarmowego umożliwi połączenie się ze stale 
gotową do interwencji centralą - wyjaśniają. 

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposo-
bie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może 
on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o in-
terwencję kogoś z  jego najbliższego otoczenia lub pracownika 
ośrodka pomocy społecznej, albo też wezwać służby ratunkowe. 
Jak planuje miejscowa administracja, wsparciem w ramach pro-
gramu objętych zostanie czterdzieścioro seniorów.

Monika Wójcik

ZA PIENIĄDZE Z WOJEWÓDZTWA POWSTANIE PLAC ZABAW

Przy ulicy Muzealnej w  miejscowości Brzeziny Kolonia gmina 
za blisko 47 tys. zł wybuduje okazały plac zabaw. Na to zadanie 
miejscowy samorząd pozyskał ponad 36 tys. zł.

Na początku lipca wójt Krzysztof Ujma wspólnie z gminną skarb-
nik Magdaleną Kadłubek podpisali umowę w ramach tegorocznej 
edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. To orga-
nizowane przez władzę województwa śląskiego przedsięwzięcie 
polega na udzielaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na niekomercyjne zadania. Wnioskują o nie sołectwa za pośred-
nictwem gmin. 

Monika Wójcik

- Realizowane zadania mają między innymi wpływać na zwięk-
szanie aktywności społecznej mieszkańców - wyjaśniają pomy-
słodawcy konkursu.

Maksymalna kwota pomocy finansowej dla poszczególnych sa-
morządów wynosi 80 tys. zł. Zgodnie z podpisanymi dokumenta-
mi Poczesna otrzyma blisko 36,5 tys. zł. Kwota ta zostanie prze-
znaczona na realizację budowy placu zabaw przy ulicy Muzealnej 
w Brzezinach Kolonii. Jak szacuje wójt Krzysztof Ujma, koszt całej 
inwestycji sięgnie 47 tys. zł. Brakującą kwotę, ponad 10 tys. zł, wy-
asygnują z gminnego budżetu tutejsi urzędnicy.
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BOISKO W PRZYROWIE ZYSKA KONKRETNE WYPOSAŻENIE. 
SPORĄ CZĘŚĆ ŚRODKÓW NA JEGO MODERNIZACJĘ GMINA 
POZYSKAŁA Z WOJEWÓDZTWA

WYBITNIE UZDOLNIENI UCZNIOWIE MOGĄ POSTARAĆ SIĘ O STYPENDIUM WÓJTA

DWA MILIONY
ZŁOTYCH NA
INWESTYCJE
SPORTOWE
DLA GMINY

W  ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka” gmina 
otrzymała prawie 58 tys. zł. Pieniądze te pozwolą doposażyć 
w  niezbędną infrastrukturę leżące na terenie rekreacyjno-
-sportowym „Brzózki” boisko.

Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia ma sięgnąć 120 
tys. zł. Projekt przewiduje zakup i montaż dwóch trybun sporto-
wych, wykonanie chodnika oraz podłoża pod trybunami z kostki 
brukowej wraz z obrzeżami, a także wymianę siedzisk na ławkach 

W połowie lipca poznaliśmy wyniki kolejnej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład dedykowanego gminom, w których przed 
laty funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Miejscowy samorząd pozyskał 2 mln zł. Tym razem środki zostaną 
przeznaczone na infrastrukturę sportową.

- Pieniądze wykorzystamy na budowę boiska wielofunkcyjne-
go, gdzie pojawią się możliwości do grania w piłkę nożną, piłkę 
ręczną, koszykówkę czy siatkówkę, jak również kort do tenisa. 
Ponadto powstanie bieżnia i  infrastruktura do skoku w dal przy 
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach - informuje Anna 
Kowalska-Fert, zastępca wójta gminy.

To jednak nie wszystko. Zyska również klub Piast Przyrów. Wójt 
Robert Nowak część zdobytych funduszy zamierza przeznaczyć 
na budowę budynku zaplecza szatniowo–sanitarnego przy bo-
isku sportowym w Przyrowie, na terenie rekreacyjno-sportowym 
Brzózki.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Rodzice uczniów szkół podstawowych z terenu gminy uczęsz-
czających do czwartych klas i  wzwyż, którzy odznaczają się 
szczególnymi wynikami w nauce, mogą składać wnioski o przy-
znanie stypendium włodarza Przyrowa. Wnioski będą przyjmo-
wane do końca sierpnia. Można pozyskać środki w  przedziale 
500-800 zł na ucznia.  

To, kto może ubiegać się o stypendium określa regulamin przyjęty 
przez miejscowych radnych pod koniec czerwca. Jak podkreślają 
pracownicy urzędu gminy, stypendium przyznawane jest nieza-
leżnie od sytuacji materialnej ucznia, nie ma charakteru socjal-
nego, stanowi formę pomocy finansowej o charakterze motywa-
cyjnym i  wypłacane jest w  formie jednorazowego świadczenia 
pieniężnego.

- Stypendium przyznaje się szczególnie uzdolnionym uczniom 
klas IV-VIII publicznych i  niepublicznych szkół podstawowych 
funkcjonujących na terenie gminy, bez względu na ich miejsce za-
mieszkania - informują urzędnicy.

Prawo do ubiegania się o nie przysługuje osobom, które spełniają 
przynajmniej jeden z warunków sprecyzowanych we wspomnia-
nym regulaminie. Ich średnia ocen na zakończenie minionego 
roku szkolnego nie tylko musi oscylować na określonym pozio-
mie, ale i sami chętni do stypendium muszą przy okazji móc po-
chwalić się tytułem laureatów oświatowych konkursów o randze 
powiatowej, wojewódzkiej czy ogólnopolskiej.

- W  zależności od średniej ocen i  uczestnictwa w  konkursach 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

na boisku. Gmina planuje również zakup i montaż wiaty stadiono-
wej dla sędziów, która pomieści trzy osoby oraz zakup i montaż 
elektronicznej tablicy wyników wraz ze słupem.

- Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności prze-
strzeni publicznej, poprawy warunków życia mieszkańców oraz 
stworzenia warunków do uprawiania sportu. Liczymy, że wpłynie 
to na kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz integrację 
mieszkańców sołectwa Przyrów - podkreślają  pracownicy tam-
tejszego urzędu gminy.

wysokość stypendium będzie oscylować pomiędzy 500-800 zł - 
można usłyszeć w urzędzie gminy.

Ze szczegółowymi zapisami regulaminu, jak i  listą wymaganych 
dokumentów można zapoznać się wchodząc na stronę interneto-

wą tej instytucji lub kontaktując się bezpośrednio z pracującymi 
tam osobami. Co istotne, z wnioskiem o przyznanie stypendium 
może wystąpić jedynie rodzic lub opiekun prawny ucznia. Chętni 
na jego złożenie mają na to czas do końca sierpnia.







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

WYSTARTOWAŁ PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE”. W WOJEWÓDZTWIE 
DO ROZDYSPONOWANIA JEST NIEMAL 125 MILIONÓW ZŁOTYCH

21EKOLOGIA W POWIECIE

Piotr Biernacki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej uruchomił nowy program, który ma wesprzeć poprawę 
efektywności energetycznej w  mieszkaniach znajdujących się 
w budynkach wielorodzinnych. Beneficjenci będą mogli starać 
się o dofinansowanie w swoich gminach, a do rozdysponowania 
w ramach „Ciepłego Mieszkania” jest 1,4 mld zł.

Jak zakładają inicjatorzy przedsięwzięcia, mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych, w  których każde z  nich ma niezależne źródło 
ciepła i  korzysta jeszcze z  nieefektywnych i  trujących „kopciu-
chów” jest co najmniej osiemdziesiąt tysięcy. Program ma na celu 
właśnie poprawę tej sytuacji, gdyż dotychczas właściciele takich 
lokali nie mieli możliwości finansowego wsparcia proekologicz-
nych inwestycji. Program „Czyste Powietrze” nastawiony jest bo-
wiem na dotowanie budynków jednorodzinnych.

Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to więc uzupeł-
nienie oferty względem wdrażanego już od czterech lat programu 
„Czyste Powietrze”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy, że 
będzie się on cieszył dużym zainteresowaniem Polaków, którzy 
chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania bezzwrotnych 
dotacji i rozpoczną remonty w swoich domach.

- Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wie-
lorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i  korzystają 
z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe - podkreśla Anna 
Moskwa, minister klimatu i  środowiska. - Przeznaczamy kwotę 
1,4 mld zł na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań 
będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bar-
dziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań - dodaje.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma wspierać zastosowanie: kotła 
gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyż-
szonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła 
powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo 
podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Do-
datkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifiko-
wanym w  programie będzie także przygotowanie dokumentacji 
projektowej przedsięwzięcia.

Ta nowa inicjatywa będzie się nieco różnić od „Czystego Po-

wietrza” w  zakresie dystrybucji dofinansowania. O  pieniądze 
najpierw będzie musiała wystąpić do wojewódzkiego funduszu 
Ochrony środowiska i gospodarki wodnej gmina, która następnie 
przekaże środki beneficjentowi końcowemu.

- Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gmi-
ny, które najlepiej znają lokalne potrzeby. To one od dziś mogą 
wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do 
realizacji programu na swoim terenie. Staraliśmy się zostawić im 
jak największy margines swobody, określając jedynie maksymal-
ne dofinansowanie z  podziałem na maksymalny udział dotacji 
w  kosztach kwalifikowanych, w  zależności od dochodów wnio-
skodawcy. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zadań finansowanych w ramach programu – zaznacza 
Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Po uzyskaniu promesy dotacji to właśnie gminy we własnym za-
kresie mają określać terminy składania wniosków przez benefi-
cjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swo-
ich stronach internetowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie 
wniosków o dofinansowanie, gmina zawrze umowy o dofinanso-
wanie z określoną osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wyni-
kający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego 
do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w  budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym.

Aplikacje samorządów będą przyjmowane w trybie ciągłym, w po-
dziale jednakże na dwa nabory. Pierwszy trwać będzie do końca 
bieżącego roku, a kolejny przez cały 2023 rok. Warunkiem uzy-
skania dotacji jest oczywiście dostępność środków, czyli wcze-
śniejsze niewyczerpanie ich alokacji.

A na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć beneficjenci końcowi?

- Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal miesz-
kalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wy-
nosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Warto podkreślić, że je-
śli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, 
która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem, to może wnioskować o  jeszcze wyższe dofinanso-
wanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 
35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych - podkreśla 
w komunikacie NFOŚiGW.

Podobnie, jak w  przypadku „Czystego Powietrza” przewidziano 
trzy poziomy dofinansowania.

Podstawowy kierowany jest do osób, których roczne dochody nie 
przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wy-
niesie w takim przypadku do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, albo do 35 proc. 
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal 
mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbar-
dziej zanieczyszczonych gmin.

Podwyższony przewiduje wsparcie dla właścicieli lokali mieszkal-
nych w  budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody 
nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
lub 2342 w  gospodarstwie jednoosobowym. Intensywność do-
finansowania wyniesie w takim przypadku do 60 proc. kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkal-
ny albo do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 
tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości 
ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

W  trzecim - najwyższym - poziomie beneficjentem końcowym 
może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w  budynku 
wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają 
kwoty 900 zł w  gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 w  go-
spodarstwie jednoosobowym, albo ten, kto ma ustalone prawo 
do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. 
Intensywność dofinansowania wyniesie w takich przypadkach do 
90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na je-
den lokal mieszkalny bądź do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków 
w  miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych 
gmin.

- We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia 
będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu 
realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne 
źródła ciepła o klasie niższej niż piąta, według normy przenoszą-
cej normę europejską EN 303-5 - zaznacza NFOŚiGW.

W samym województwie śląskim, z ogólnej puli 1,4 mld zł, Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach będzie miał do dyspozycji kwotę niemal 125 mln zł.



ŚLĄSKIE WSPIERA PSZCZELARZY. WOJEWÓDZTWO 
PRZEKAZAŁO 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH

KONOPISKA W CZOŁÓWCE GMIN MOGĄCYCH 
POSZCZYCIĆ SIĘ CZYSTSZYM POWIETRZEM

SOLARNE ŁAWECZKI NA TERENIE 
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA

„Śląskie dla pszczół” to nowe działanie władz województwa, 
które ma wspierać pszczelarzy i tym samym przyczynić się do 
ochrony bioróżnorodności w  śląskim. Umowy na zadania pu-
bliczne w  obszarze ekologii i  ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego odebrało osiem podmiotów wyło-
nionych w otwartym konkursie ofert.

Na ten pilotażowy program zabezpieczono w tym roku 200 tys. zł. 
Jest jednak szansa, że budżet z roku na rok będzie coraz większy, 
gdyż urząd marszałkowski dostrzega potrzebę ścisłej współpracy 
ze środowiskiem pszczelarskim i promocji pszczelarstwa.

- Wsparcie przeznaczone jest na ochronę różnorodności biolo-
gicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin, edu-
kację ekologiczną i promocję w zakresie pszczelarstwa na terenie 
województwa. Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie na dzia-
łania obligatoryjne tj. na zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin 
miododajnych - wyjaśniają przedstawiciele władz województwa.

Jak podkreślają, przekazane wsparcie wykorzystane może być na 
realizację także działań dodatkowych, w których zakresie mieści 
się edukacja ekologiczna związana z pszczelą tematyką, promo-
cja i propagowanie ochrony, roli pszczół oraz owadów zapylają-
cych w środowisku czy na poprawę warunków sanitarnych rodzin 
pszczelich.

Pięć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego 
realizuje wspólny projekt unijny TRASA, czyli Turystyka Rowe-
rowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności. Jednym z jego prze-
jawów jest zamontowanie na terenie partnerskich gmin solar-
nych ławeczek, które mają służyć rowerzystom odkrywającym 
piękno walorów przyrodniczych regionu.

Projekt TRASA realizowany jest we współpracy stowarzyszeń 
LGD z Koszęcina, Kłobucka, Poczesnej, Pyrzowic oraz Mykano-
wa. Organizacje pozyskały na jego realizację 2,4 mln zł z urzędu 
marszałkowskiego.

W jego ramach oznakowane zostaną szlaki rowerowe, powstaną 
tablice informacyjne, miejsca odpoczynku, wszelkiego rodzaju 
materiały promocyjne, jak również będzie można wziąć udział 
w  wielu rajdach rowerowych po najbardziej atrakcyjnych przy-
rodniczo rejonach województwa.

- Operacja pozytywnie wpłynie na aktywność i integrację społecz-
ności lokalnej, jak również przyczyni się do zaspokojenia potrzeb 
społecznych zarówno starszych mieszkańców, dzieci i młodzieży, 
jak również turystów odwiedzających nasz region - podkreślają 
przedstawiciele organizacji.

Jednym z  istotnych przejawów działania jest zamontowanie kil-
kudziesięciu ławeczek solarnych wraz ze stacjami naprawy ro-
werów na obszarze partnerskich LGD. W założeniu mają służyć 
wszystkim rowerzystom, którzy będą potrzebowali wsparcia dla 
swoich dwuśladów. Dzięki dostępnym urządzeniom będzie moż-
na napompować koła, jak również naprawić drobne usterki. Ale 
to nie wszystko. Zamontowane kolektory słoneczne umożliwią 
także doładowanie urządzeń elektronicznych, choćby telefonu, 
wykorzystując do tego energię płynącą ze słońca. To właśnie eko-
logiczny wymiar całego przedsięwzięcia.

Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak/UMWS

Piotr Biernacki, fot. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”

- Poprzez zasiew i nasadzenia roślin miododajnych wzbogaci się 
baza pożytkowa dla pszczół oraz innych zapylaczy, powstaną łąki 
kwietne między innymi w Ornontowicach, na Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej, w  Mysłowicach i  aleje drzew miododajnych 
w  Rydułtowach czy Wiśle. Zostaną również przeprowadzane 
warsztaty oraz doposażenia pasiek edukacyjnych, w  tym w Ko-
cierzu Rychwałdzkim, Lędzinach i  Wiśle. Ponadto poprawią się 
warunki sanitarne rodzin pszczelich - wymieniają inicjatorzy 
przedsięwzięcia.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Do końca roku można składać wnioski o dotację w ramach pi-
lotażowego programu „Przydomowa oczyszczalnia”. Zaintere-
sowani uczestnictwem w  tym przedsięwzięciu mogą uzyskać 
dotację do 8 tys. zł.

Przygotowany przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach program  „Przydomowa oczyszczalnia” 
wystartował z początkiem lipca i ma charakter pilotażowy. Kon-
cepcja  skierowana jest do właścicieli budynków mieszkalnych 
z  terenu województwa śląskiego. O pieniądze mogą ubiegać się 
też posiadacze obiektów położonych na nieruchomościach od-
danych w użytkowanie wieczyste, do których będą przyłączane 
przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności nie większej niż 
7,5 m³ na dobę.

- Najprostszym i  najwygodniejszym sposobem odprowadzania 
ścieków jest oczywiście kanalizacja miejska. Niestety w  naszym 
regionie jest wiele gmin, których mieszkańcy borykają się z bra-
kiem sieci centralnej. I nic nie wskazuje na to, żeby kiedykolwiek 
mogła powstać, ze względu na ukształtowanie terenu oraz zwią-
zane z tym gigantyczne koszty i nieopłacalność inwestycji – wyja-
śnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji 
do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 8 tys. 
zł. Na cały program Fundusz przeznaczy 1 mln zł. Wnioski będę 
przyjmowane do końca tego roku lub do wyczerpania alokacji 
środków.

Monika Wójcik

RUSZYŁ PROGRAM NA DOFINANSOWANIE 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przedstawił wyniki rocznego rankingu gmin uczestniczących 
w programie „Czyste Powietrze”. Na sześćset dwadzieścia pięć 
najaktywniejszych pod tym kątem samorządów z całego kraju 
tutejszy uplasował się na wysokim pięćdziesiątym piątym miej-
scu. 

Program „Czyste Powietrze” kierowany jest do właścicieli lub 
współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, albo 
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z  wyodrębnioną księgą wieczystą. Polega na dofinansowaniu 
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Za dotację, która 
może wynieść od 30 do 69 tys. zł można również przeprowadzić 
niezbędne prace termomodernizacyjne budynku.

- Cieszę się, że tak wiele samorządów włączyło się w promowanie 
programu „Czyste Powietrze”. Ponad dwa tysiące gmin w Polsce 
przystąpiło do współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska – podkreślała Anna Moskwa, minister klimatu i środo-
wiska podczas prezentacji rankingu.

Minister skierowała także apel do tych wszystkich włodarzy, 
którzy do tej pory omijali wspomniany program, o włączenie się 
i wsparcie mieszkańców swoich gmin w wymianie źródeł ciepła 
i termomodernizacji budynków mieszkalnych. 

- Chcemy wspierać samorządy w  ich walce o  jakość powietrza 
poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych na terenie gminy – zaznaczył Paweł Mirowski, wi-
ceprezes NFOŚiGW. - Pragniemy motywować gminy do jeszcze 
aktywniejszej współpracy z właścicielami budynków jednorodzin-
nych, bo jeśli ich domy staną się bardziej efektywne energetycz-
nie, to wpłynie to bezpośrednio na zdrowie i komfort życia miesz-
kańców oraz na ich bezpieczeństwo energetyczne – dodawał.

Okazuje się, że Konopiska, które znalazły się w gronie gmin ma-
jących wysoki wskaźnik  zaangażowania, jeśli chodzi o uczestnic-
two w  programie „Czyste Powietrze”, otrzymały szansę na po-
zyskanie na proekologiczne działania dodatkowych pieniędzy. 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Lokata uzyskana przez samorząd jest równocześnie najwyższą 
wśród samorządów z powiatu częstochowskiego. 

- Łączna kwota 16 mln zł zostanie rozdzielona pomiędzy te sa-
morządy gminne, które w rankingu osiągnęły najwyższą wartość 
wskaźnika. Przyjęto, że środki będą skierowane do około 30 proc. 
wszystkich gmin, które zawarły porozumienie ws. wdrażania pro-
gramu „Czyste Powietrze” do końca marca - informują urzędnicy 
z NFOŚiGW.
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NOWE ROZWIĄZANIE FINANSOWE W PROGRAMIE 
„CZYSTE POWIETRZE”

EKOWAKACJE Z FUNDU-
SZEM. HARCERZE
ZORGANIZUJĄ SZEŚĆ-
DZIESIĄT TRZY TURNUSY
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W połowie lipca prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek 
podpisał umowę z  hm. Anną Peterko, komendantką Chorągwi 
Śląskiej ZHP, na mocy której instytucja dofinansuje wakacyjne 
wyjazdy dzieci z województwa śląskiego do miejscowości czy-
stych ekologicznie.

Kwota, którą wyasygnowano na ten cel to 672,5 tys. zł. Wparcie 
pozwoli zorganizować sześćdziesiąt trzy turnusy dla ponad czte-
rech tysięcy dzieci.

- Dzieciaki będą wypoczywały bardzo aktywnie, poznając przy-
rodę między innymi w trakcie wędrówek i wycieczek krajoznaw-
czych. W  trakcie tych wyjazdów realizowane będą programy 
profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej 
edukacji przyrodniczej. To wpisuje się w naszą działalność proz-
drowotną i  ekologiczną – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Obozy harcerskie będą się odbywały w  miejscowościach czy-
stych ekologicznie w dziesięciu województwach: wielkopolskim, 
zachodniopomorskim, łódzkim, śląskim, warmińsko-mazurskim, 
opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, pomorskim i  kujaw-
sko-pomorskim.

- W czasie obozów ekologicznych, które potrwają do 28 sierpnia, 
prowadzone będą zabiegi profilaktyczno-lecznicze, turystyka ro-
werowa oraz zajęcia sportowe, a także zajęcia i konkursy o tema-
tyce zdrowotnej i ekologicznej. Zorganizowane zostaną również 
spotkania z leśnikami i zwiady terenowe - podkreślają przedsta-
wiciele Funduszu.

Piotr Biernacki

W programie „Czyste Powietrze” doszło do dużej zmiany na ko-
rzyść beneficjentów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który zarządza tym priorytetowym dzia-
łaniem, poinformował, że właściciele domów jednorodzinnych 
ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieple-
nie domu otrzymają prefinansowanie.

Ta korzystna dla wnioskodawców zmiana umożliwi wypłatę pienię-
dzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Będzie można dostać 
„z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

- Proponowana zasada prefinansowania to kolejna zmiana w pro-
gramie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 
uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania geopoli-
tyczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny nośników energii. 
Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze. Dostaną 
je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację - informuje 
NFOŚiGW, zaznaczając równocześnie, że nazwa programu zmieni 
się na „Czyste Powietrze+”.

- Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uru-
chamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co 
pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec 
w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się ta-
kiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 mld 
zł na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej 
jesieni rozpoczną się remonty w  polskich domach. Szacujemy, 
że ponad trzydzieści siedem tysięcy rodzin w całej Polsce może 
skorzystać z  programu i  przejść na bardziej ekologiczne źródła 
ogrzewania swoich domów - zaznaczyła na inaugurującej działa-
nie konferencji Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów drugiej 
i trzeciej części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne 
tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

- Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz 

Piotr Biernacki
z  wnioskiem o  dotację umowy zawartej z  wykonawcą na prze-
prowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przed-
sięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z  wyko-
nawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania 
wniosku, na co wnioskodawca będzie miał dziesięć dni roboczych. 
Prefinansowanie w  wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej 
wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie 
wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi 
poziomami dofinansowania oraz warunkami programu - wyja-
śniają przedstawiciele Funduszu.

Jak podkreślają, dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za po-
średnictwem generatora wniosków o  dofinansowanie NFOŚiGW 
(GWD) – z  możliwością podpisania wniosku elektronicznie profi-
lem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu 
wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego 
podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem 
punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o do-
finansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o  dodatkowe 
warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadekla-
ruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Wnioski o prefinansowanie mają być bardzo szybko rozpatrywa-
ne. Docelowo ma to trwać nie dłużej niż dwa tygodnie, a w ciągu 
kolejnych czternastu dni, od zawarcia umowy z  beneficjentem, 
ma być uruchamiana transza zaliczkowa. Trafi ona na konto wy-
konawcy i ma stanowić część jego wynagrodzenia.

- Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowa-
nego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, 
zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie 
dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie ure-
gulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie 
wniosku o  płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki 
fundusz ochrony środowiska i  gospodarki wodnej, wraz z  wy-
płatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 
trzydziestu dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta 
- podkreśla NFOŚiGW.

620 tys. zł trafi w  tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu, w ramach dofinan-
sowania z czterech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we 
Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty patrolowo-ga-
śnicze na terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy wspo-
mnianych funduszy we wspieraniu ochrony lasów przed zagro-
żeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano z początkiem 
lipca na terenie Leśnej Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach 
– Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś.

– Po raz kolejny łączymy siły z  innymi funduszami i wspólnymi 
środkami chcemy wspomóc Lasy Państwowe, które są dobrem 
narodowym nas wszystkich. Nasze wsparcie finansowe to nasz 
wkład w poprawę bezpieczeństwa pożarowego kompleksów le-
śnych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak wolno las rośnie, 
a  jak szybko może go pochłonąć pożar – mówi Aleksandra Dre-
scher, prezes WFOŚiGW w Opolu.

Na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych cztery fundu-
sze przeznaczą łącznie 620 tys. zł. katowicki – 400 tys. zł, opolski 
i  wrocławski po 100 tys. zł i  krakowski – 20 tys. zł. Środki po-
zwolą zarówno na sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej, jak 
i dostarczenie wielu niezbędnych informacji dostępnych jedynie 
podczas obserwacji z powietrza. Jednocześnie działania te wiążą 
się bezpośrednio z ochroną klimatu poprzez ograniczanie szko-
dliwej emisji CO2, będącej następstwem pożarów.

– Tylko wczesne wykrywanie ognisk pożarowych może uchronić 
nas i  środowisko naturalne od katastrofalnych skutków. Dlate-
go loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych są tak bardzo 
ważne i  konieczne, żeby szybko zlokalizować zarzewie ognia, 
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a powstający pożar zdusić w zarodku. Wszyscy mamy w pamięci 
gigantyczny, a zarazem tragiczny w skutkach pożar w okolicach 
Kuźni Raciborskiej sprzed lat – dodaje Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

30 lat temu, 26 sierpnia 1992 roku, w okolicach Kuźni Raciborskiej 
wybuchł gigantyczny pożar, w którym zginęły trzy osoby, a pięć-
dziesiąt zostało rannych. W  płomieniach zginęli mł. kpt Andrzej 
Kaczyna z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Raciborzu i druh 
Andrzej Malinowski z  OSP Kłodnica z  Kędzierzyna-Koźla. To nie 
jedyne ofiary szalejącego żywiołu. Zginęła także przypadkowa oso-
ba – kobieta, potrącona przez pędzący do pożaru wóz strażacki, 
który wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Pożar w Kuźni Racibor-
skiej określany jest największym, jaki miał miejsce w  Polsce oraz 
Europie Środkowej po drugiej wojnie światowej. Spłonęło wówczas 
ponad dziewięć tysięcy hektarów na terenie dwóch województw 
(ówczesnego katowickiego i opolskiego) i trzech nadleśnictw (Rudy 
Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn). Przyczyną była najprawdopo-
dobniej iskra, spod kół hamującego przy lesie pociągu.

– Skutki pożaru o dużym zasięgu są odczuwalne dla środowiska 

przyrodniczego przez wiele lat, a część gatunków roślin i zwie-
rząt może już nigdy nie powrócić na dany obszar. Dlatego kolejny 
rok wspieramy ochronę lasów, aby uniknąć potencjalnych kata-
strofalnych pożarów, które zniszczyłby znaczne obszary leśne 
doprowadzając do utraty siedlisk i różnorodności biologicznej – 
wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

Loty będą realizowane na terenach leśnych województw: śląskiego, 
opolskiego, dolnośląskiego i  małopolskiego. Śmigłowce i  samoloty 
patrolowo-gaśnicze odpowiadają za lokalizację pożarów oraz szyb-
kie rozpoczęcie akcji gaśniczej, a  także powstrzymanie pożaru do 
momentu dotarcia sił naziemnych. Na uzupełnienie zapasu wody 
i ponowne pojawienie się na miejscu akcji gaśniczej, zarówno samo-
loty jak i śmigłowce potrzebują zaledwie kilkunastu minut. Duża licz-
ba punktów czerpania wody daje możliwość szybkiego dotarcia i po-
wrotu w rejon pożaru. Ponadto patrolowanie i obserwacja rozwoju 
pożaru z  powietrza zwiększa bezpieczeństwo osób zaangażowa-
nych w akcję gaśniczą, a samoloty mogą dokonywać zrzutów środ-
ków gaśniczych na obszary, w których przebywanie strażaków jest 
bardzo niebezpieczne (np. płonące młodniki) lub nawet niemożliwe.

– Loty patrolowe nad terenami leśnymi stanowią nieodzowny element 
działań na rzecz bezpieczeństwa, również środowiskowego. A  takie 
działania zawsze pozostają w centrum zainteresowania naszego fundu-
szu. Zdecydowanie należy więc wspierać działalność Lasów Państwo-
wych w tym zakresie. Cieszymy się, że mamy w tym swój wkład – mówi 
Kazimierz Koprowski, prezes WFOŚiGW w Krakowie.

To nie pierwsza taka ponadregionalna inicjatywa czterech woje-
wódzkich funduszy. W  ubiegłym roku cztery WFOŚiGW po raz 
pierwszy zwarły szeregi, dzięki czemu lasy otrzymały niemal pół 
miliona złotych dofinansowania. Dwa lata temu było to 350 tys. 
zł, ale wtedy na dofinansowanie złożyły się te z Katowic i Opola. 
W  ciągu trzech lat na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśni-
czych fundusze wydały wspólnie niemal 1,5 mln zł.
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