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blisko 27 mln zł. Na licytację wystawiona został teren bez części 
należącej do Aeroklubu Częstochowskiego, pas startowy, drogi 
kołowania, plac postojowy oraz sąsiadujące budynki. Problem 
w tym, że na zakup lotniska nie było chętnych. Nikt nie wpłacił 
nawet wadium, które wyliczone zostało na kwotę 2,7 mln zł. 

Wójt Militowski żył nadzieją, że obiekt uda się sprzedać, samo-
rząd odzyska pieniądze i będzie je można przeznaczyć na szereg 
inwestycji. Kwota jest przecież pokaźnych rozmiarów. Liczył, ale 
niestety na razie gmina musi obejść się smakiem. 

Co dalej w tej sytuacji? Zapewne rozpisane zostanie kolejne po-
stępowanie i tym razem cena wywoławcza najprawdopodobniej 
będzie niższa. Proszony o komentarz wójt Paweł Militowski nie 
zechciał odpisać na wysłaną wiadomość.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Porażką zakończyła się komornicza licytacja terenów lotniska 
w  Rudnikach. Włodarz Rędzin Paweł Militowski zakładał, że 
jego sprzedaż pozwoli odzyskać podatkowe zaległości dla gmi-
ny. Nie było jednak zainteresowanych zakupem. Nikt nawet nie 
wpłacił wadium.

Od 2016 roku komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne te-
renów lotniska. Księga wieczysta wspomnianej nieruchomości 
ma obciążoną hipotekę na kwotę sięgającą ponad 11 mln zł. Na 
7,5 mln zł opiewa hipoteka umowna ze SKOK Wołomin, nato-
miast ponad 3,6 mln zł stanowi zaległość, jaką właściciel lotniska 
winny jest gminie z tytułu nieuregulowanego podatku od nieru-
chomości. 

Liczącą ponad 171 hektarów nieruchomość komornik wycenił na 
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WÓJT SIĘ PRZELICZYŁ. NIE BYŁO 
CHĘTNYCH NA ZAKUP LOTNISKA
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PIOTR DEREJCZYK: MIESZKAŃCY OCZEKUJĄ DOBREJ INFRASTRUKTURY 
I OFERTY KULTURALNEJ. STARAMY SIĘ TO ZAPEWNIĆ
Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Z  wójtem gminy Miedźno rozmawiamy o  pracy samorządowej, re-
alizowanych inwestycjach, problemach w  porozumieniu z  radą, ale 
i o planach oraz wizji rozwoju gminy na kolejne lata.

Kiedy dwa lata temu udzielał nam pan wywiadu, spotkaliśmy się 
w  gorącym politycznie okresie dla gminy. Rysował się wówczas 
widoczny konflikt pomiędzy panem, a grupą ośmiu radnych. Było 
to tuż po sesji absolutoryjnej, na której rada gminy, głosami nowo 
ukształtowanej większości, nie udzieliła panu ani absolutorium 
z wykonania budżetu, ani wotum zaufania. Rok później, spośród 
tych dwóch najważniejszych dla każdego włodarza uchwał, radni 
poparli tylko udzielenie absolutorium. W tym roku obie zostały już 
przyjęte. Czy to oznaka normalizacji stosunków czy też chwilowa 
odwilż, bo obserwując sesje, te napięcia, z  mniejszym lub więk-
szym natężeniem pojawiają się co jakiś czas. 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Konflikt występuje cały czas. Współ-
praca z częścią radnych jest po prostu trudna albo nie ma jej wcale. 
Uważam, że konflikt jest sterowany z zewnątrz, spoza rady, a mo-
mentami nawet spoza gminy. Widać, to zwłaszcza wtedy, gdy kończą 
się niektórym uczestnikom debaty przygotowane wcześniej notatki. 
Jeżeli chodzi o absolutorium, to przesłanek merytorycznych, by go 
nie udzielać nigdy nie było. W końcu chodzi o realizację budżetu, 
za którym radni głosowali, i który, przy ich sporym udziale podlegał 
w ciągu roku zmianom. Przy wotum zaufania natomiast wchodzimy 
w sferę emocji, gdzie niekoniecznie bierze się pod uwagę fakty, ale 
tak naprawdę nastawienie do osoby wójta. To podlega wewnętrznej, 
osobistej ocenie radnych. Jeżeli wotum się nie udziela, to powinno 
się być konsekwentnym i oddać głos mieszkańcom w referendum. 
Gdy go nie dostawałem, wzywałem radnych, by nasz spór pozwo-
lili rozstrzygnąć mieszkańcom. Nie zdecydowali się na to. Trudno 
mi wyjaśnić i nawet zrozumieć, dlaczego po dwóch latach decyzja 
radnych była w tym roku inna. Szczerze mówiąc nie zastanawiam 
się nad nią. W całej bieżącej kadencji pracuję na rzecz gminy z takim 
samym zaangażowaniem, niezależenie od tego czy radni udzielili mi 
wotum zaufania czy nie. Czas nie stoi w miejscu. Bieżąca kadencja 
zbliża się ku końcowi. Mam nadzieję, że następna będzie w naszej 
gminie spokojniejsza.   

Porozmawiajmy więc o  tej działalności samorządu. Tym z czego 
najmocniej rozliczany jest wójt są inwestycje i realizacja budżetu. 
Jak to wyglądało w ubiegłym roku? 

Uważam, że bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy dochody na poziomie po-
nad 51 mln zł, a wydatki wyniosły około 43,5 mln zł, przy czym te inwe-
stycyjne to niemal 9 mln zł. Nieco mniej niż zakładaliśmy, ale nałożyło 
się na to kilka niezależnych od nas powodów, związanych z procedu-
rami rozliczeń zrealizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych 
czy przesunięciami w  terminach płatności. Osiągnęliśmy więc sporą 
nadwyżkę budżetową 7,6 mln zł. Najwięcej wydaliśmy na drogi - 6,5 
mln zł. Przebudowane zostały ulice Św. Jadwigi i Łokietka w Miedźnie,  
a w Ostrowach nad Okszą kolejne siedem - Topolowa, Zakładowa, Wą-
ska, Brzozowa, Cicha, Bór i Leśna. Największym zadaniem była oczy-
wiście kontynuacja przebudowy ulic Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej 
oraz Polnej w Miedźnie. To właśnie kończymy. Dosłownie na dniach 
uroczyście te szlaki otworzymy. Spore wydatki ponieśliśmy także na 
modernizację budynków publicznych - stworzenie świetlicy wiejskiej 
w  budynku byłej szkoły w  Izbiskach i  termomodernizację Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej. 

Jak ten proces inwestycyjny przebiega obecnie? Inne samorządy 
napotykają dzisiaj spore komplikacje związane w większości przy-
padków ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług, a co się 
z tym wiąże renegocjacją zawartych wcześniej kontraktów z wy-
konawcami. 

Priorytetową inwestycją jest oświetlenie w naszej gminie, realizowa-
ne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To skala wielko-
ści nieporównywalna do żadnej z naszych inwestycji, może poza ka-
nalizacją. To naprawdę duża inwestycja, ponad 22 mln zł. Pożądana 
społecznie i również trudna, z tego względu, że obejmuje obszar ca-
łej gminy. Nie pomijamy żadnego sołectwa. Przetarg na nią rozstrzy-
gnęliśmy w roku 2020, w styczniu 2021 roku podpisaliśmy umowę, 
a wykonanie przypada na ten rok, kiedy cała gospodarka boryka się 
z dużym kryzysem po covidzie i także z sytuacją wynikającą z wojny 
na Ukrainie. I ona stwarza nam obecnie największe wyzwanie, bo nie 
problem, to by było za duże słowo. Wiąże się to z tym, że wykonaw-
ca oczekuje, w jakiejś mierze słusznie, zwiększenia wynagrodzenia. 
I tutaj jesteśmy na etapie uzgadniania o ile i w jakim zakresie jeste-

śmy w stanie, i czy powinniśmy te oczekiwania spełnić. Wzrost cen 
jest przesłanką obiektywną, wszyscy to obserwujemy, więc i samo-
rządy, w tej pierwszej fazie, będą musiały zmierzyć się z konieczno-
ścią urealnienia kosztorysów zadań inwestycyjnych. 

Wspomniał pan o finalizacji budowy czterech dróg w Miedźnie. To 
inwestycja za prawie 10 mln zł. W przygotowaniu są następne spo-
re projekty jak przebudowa siedmiu ulic w Borowej i kolejnych kil-
ku w Kołaczkowicach i Wapienniku. Nie obawia się pan, że inflacja 
może zagrozić ich realizacji? 

Obecnie ogłaszane przetargi już te zmiany rynkowe w jakieś mierze 
uwzględniają, więc liczymy, że nie będzie zaskoczeń. Aczkolwiek nie 
ma co liczyć, że będzie tanio. Kończąca się modernizacja układu dro-
gowego w Miedźnie, czyli Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej i Polnej, 
to tak naprawdę pierwszy etap dużych inwestycji drogowych w na-
szej gminie. W Borowej prace wkrótce się zaczną. W tym przypadku 
jesteśmy już po przetargu. Był on zgodny z przygotowanym przez 
nas kosztorysem. W ciągu najbliższych tygodni będziemy ogłaszać 
przetarg na Kołaczkowice i Wapiennik. To są dwa duże zadania się-
gające łącznie wydatków na około 20 mln zł w najbliższych trzech 
latach. Na pierwsze pozyskaliśmy 4,7 mln zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a na kolejne 9,5 mln zł z Polskiego Ładu. Także te dwa 
główne przedsięwzięcia w tym i przyszłym roku będą w największej 
mierze kształtować naszą sytuację budżetową. 

A co z Ostrowami nad Okszą i Mokrą? 

Każdego roku mocno inwestujemy i w  te sołectwa. W Ostrowach 
nad Okszą wydatki na drogi w ubiegłym roku sięgnęły 2,2 mln zł. 
Dosłownie kilka dni temu dotarła do nas kolejna świetna wiadomość 
o przyznaniu przez urząd marszałkowski niemal 2,4 mln zł dofinan-
sowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Właśnie 
na modernizację kolejnych dróg w tej miejscowości. Pracujemy po-
nadto nad modernizacją ogrzewania w tamtejszej szkole. W Mokrej 
natomiast trwa remont placówki oświatowej. Zakończyliśmy ter-
momodernizację, a  ostatnio podpisaliśmy umowę na przebudowę 
jej wnętrza i zagospodarowanie terenu. Po zakończeniu prac będzie 
ona nowoczesna i bezpieczna. Łączne nakłady to niemal 4 mln zł. 

Czyli dzieci jeszcze w tym roku do swojej szkoły nie wrócą? 

Niestety tak się ułożył ten rok poprzedni i początek bieżącego, że nie 
byliśmy w stanie zakończyć inwestycji w Mokrej do końca sierpnia 
tego roku. Z tego względu nauka będzie kontynuowana jak w roku 
ubiegłym, czyli z dowozem uczniów do szkoły w Miedźnie, a przed-
szkolaków do przedszkola w Ostrowach nad Okszą. Szkoła oczywi-
ście zachowuje swoją odrębność organizacyjną. Myślę, że warunki, 
jakie stworzymy w szkole po zakończeniu remontu zrekompensują 
te obecne niedogodności związane z dowozem dzieci. 

Sporo modernizujecie obiektów użyteczności publicznej?

To jest trzecie tak duże zadanie w naszych placówkach oświatowych 
w  ostatnich kilku latach. Wspomniałem wcześniej o  przebudowie 
byłej szkoły w Izbiskach. To zadanie zakończyliśmy już wiosną tego 
roku, a przed nami jeszcze termomodernizacja i przebudowa remiz 
we Władysławowie i Borowej. To też spore inwestycje, za łącznie 6,9 
mln zł, po których zakończeniu powstaną w tych miejscowościach 
swoiste centra kulturalno-społeczne. W tym właśnie przypadku od-
czuliśmy wspomniany przez pana wzrost cen. Zakładaliśmy, że bę-
dzie nieco taniej. Z budżetu gminy dołożymy około 2,1 mln zł. Pozo-
stałą część kosztów pokryje wartość pozyskanego dofinansowania 
z Polskiego Ładu oraz funduszy unijnych. 

Jak przy skali takich wydatków udaje się wam trzymać w ryzach 
zadłużenie? Na koniec ubiegłego roku gmina miała kwotowo naj-

mniejsze zadłużenie pośród wszystkich samorządów z  powiatu 
kłobuckiego. Tylko nieco ponad 4,5 mln zł. 

Zasadniczo staramy się na każdy grosz i inwestycję patrzeć bardzo 
ostrożnie i nie podejmować działań zbyt ryzykownych, by nie zadłu-
żać się ponad potrzebę. Pieniądze takie uruchamiamy rzeczywiście 
wtedy, kiedy są one potrzebne. I to jest główna przyczyna, dlaczego 
jest ono relatywnie na tak niskim poziomie. 

W tym roku przystąpiliście do Społecznej Inicjatywy Mieszkanio-
wej, do spółki SIM Śląsk Północ. Chcecie wybudować mieszkania 
w Ostrowach nad Okszą. Jak to wygląda na chwilę obecną? 

Niedawno spółka została zarejestrowana. My przygotowaliśmy kon-
cepcję architektoniczną. Po wniesieniu aportu do spółki, co ma na-
stąpić na przełomie września i października, SIM zleci opracowanie 
dokumentacji projektowej. To już jest faza, gdzie wchodzimy w re-
alizację inwestycyjną. To ciekawy i pożądany z naszej perspektywy 
projekt, bo daje on szansę na wybudowanie dwudziestu czterech 
nowoczesnych mieszkań. Dla tych osób, które, szczególnie w obec-
nej sytuacji, kiedy ceny kredytów mieszkaniowych wzrastają i odset-
ki są naprawdę spore, tracą zdolność kredytową, ale stać je płacić 
czynsz. A płacąc czynsz są w stanie dojść do własności. Postrzegam 
uczestnictwo w SIM jako dużą szansę rozwojową dla naszej gminy. 
Młode rodziny, które u nas dzisiaj mieszkają i nie stać ich na wybu-
dowanie domu, przenoszą się do Częstochowy, Kłobucka lub jeszcze 
dalej. Budownictwo wielorodzinne daje szansę na wynajęcie swojego 
mieszkania. Chcemy im stworzyć taką szansę u nas. Ostrowy nad 
Okszą są o tyle dobrą lokalizacją, że miejscowość zapewnia spełnie-
nie wszelkich potrzeb bytowych. Jest piękna szkoła, sklepy i dobra 
dostępność komunikacyjna, ale i również świetne warunki do odpo-
czynku i rekreacji poprzez bliskość zalewu i uroków przyrody. 

Demografia jest bezwzględna. Czy to jeden ze sposobów na prze-
zwyciężenie niekorzystnych trendów? 

Ubywanie mieszkańców jest widoczne. Może nie w liczbie zameldo-
wanych czy zamieszkałych osób, ale w liczbie dzieci, które chodzą 
do naszych szkół czy też liczbie osób zdeklarowanych w systemie 
gospodarki odbioru odpadów. Te dane różnią się znacząco między 
sobą. Przez ostatnie osiem lat liczba dzieci uczęszczających do na-
szych szkół spadła o blisko dwieście osób. To sporo. To świadczy 
o tym, że ludzi młodych, mających dzieci w wieku szkolnym ubywa. 
Zostają w  metropoliach po studiach albo szukają swojego miejsca 
w sąsiedztwie - Częstochowie, Kłobucku czy Radomsku, mając na 
uwadze strefę przemysłową, która tam aktywnie się rozwija. I to jest 
to ryzyko, któremu w jakiejś mierze musimy przeciwdziałać. Nie da 
się ukryć, że nasze położenie sprawia, iż jesteśmy nijako uzależnieni 
od Częstochowy. Jeżeli miasto będzie się rozwijać, to nasi mieszkań-
cy nie będą za pracą wyjeżdżać dalej. Tutaj będą mieszkać, a praco-
wać w Częstochowie czy najbliższej okolicy. Te wskaźniki są bardzo 
mocno ze sobą powiązane. 

Czy gmina nie ma możliwości inspirowania miejsc pracy, ściągnię-
cia inwestorów, którzy utworzą mniejsze bądź większe zakłady na 
waszym terenie? 

Lokalizacja naszej gminy daje nam potencjalnie bardzo dużą szan-
sę. Jesteśmy w bliskim sąsiedztwie trzech węzłów autostradowych 
i dobrej linii kolejowej. Problemem, na który napotykamy jako samo-
rząd, jest brak własności komunalnej w gruntach. Była na to szan-
sa w trakcie scalenia, które trwało w Ostrowach nad Okszą między 
1985 a 1998 rokiem. W jego trakcie gmina przekazała około sto dwa-
dzieścia hektarów na wytyczenie dróg poscaleniowych. Gdyby część 
tego areału została przeznaczona na działki przemysłowe, to dzisiaj 
mielibyśmy inwestorów. Ale niestety tego nie ma i do tego już wró-
cić nie możemy. W nowym studium, które opracowaliśmy, wyzna-
czyliśmy kilka obszarów, na których jest możliwe, naszym zdaniem, 
prowadzenie działalności gospodarczej. Wiązałoby się to z potrzebą 
wykupu gruntów i ich scaleniem. W przyszłości będziemy się starali 
to uczynić, gdyż tylko to da nam gwarancję pozyskania inwestora. 
Byłby to kolejny impuls do dynamiczniejszego rozwoju gminy. Nie 
ukrywam jednak, że to trudny proces. Wpływy z podatku CIT mamy 
jedne z  najmniejszych w  powiecie kłobuckim. Nadrabiamy za to 
wpływami z PIT, które sięgają 10 mln zł. To z kolei czołówka powiatu. 
Nasi mieszkańcy pracują więc dzisiaj w swoich mikrofirmach lub, jak 
wspomniałem, dojeżdżają do pracy w Częstochowie czy Kłobucku. 
Od nas oczekują dobrej infrastruktury i oferty kulturalnej. To stara-
my się na ten moment zapewnić najlepiej jak potrafimy. 

Dziękuję za rozmowę.
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Kolejny wywiad z radcą prawnym Klaudią Majer zawierający in-
formacje dla kredytobiorców. Kredyt powiązany z frankami to nie 
kredyt walutowy. To raczej zakład. Tymczasem zgodnie z prawem 
bankowym kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu wykorzy-
stanego kredytu w złotych, a nie hipotetycznej kwoty wynikającej 
z odniesienia do kursu innej waluty. 

Kończą się wakacje, kurs franka szleje. Co robić? 

Odpowiedź jest prosta – trzeba działać. Nigdy nie należy rezy-
gnować z  celu, tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. 
Czas i tak upłynie. 

Ile frankowicz musi czekać, żeby uwolnić się od toksycznego 
kredytu? 

Obecnie w Częstochowie okres oczekiwania na wyrok sądu wy-
nosi do roku. W tym czasie strony wymieniają się pismami, sąd 
przesłuchuje świadków oraz kredytobiorców i  na koniec wyda-
je wyrok, oraz go uzasadnia. Banki praktycznie zawsze odwołują 
się od wyroku, do końca twierdząc, że umowa jest ważna. Wtedy 
sprawa trafia do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Aktualnie cały 
proces kończy się w ciągu dwóch lat.

Rozmawiałyśmy już o tym, że kredytobiorcy mają szanse w spo-
rze z bankami i nie należy się ich obawiać. Czy widzi pani zagro-
żenia czyhające na frankowiczów? 

W  mojej ocenie duże zagrożenie wynika z  wyboru firmy, która 
będzie pomagała w uwolnieniu się od kredytu. Pomimo że tego 
dotyczył już jeden z  wywiadów, jeszcze raz podkreślam, że tyl-
ko rozmowa z radcą prawnym bądź adwokatem daje pewność, że 
sprawa zakończy się pełnym sukcesem. Radca prawny nie może 
reklamować się na autobusie, nie zadzwoni też sam do franko-
wicza, bo nie zna jego numeru telefonu. Takie działania powinny 
wzbudzić czujność. Takie działania podejmują sprzedawcy, a nie 
radcowie prawni czy adwokaci. Radca prawny nie prowadzi kan-
celarii w formie spółki z o.o. z fantazyjną nazwą bo jest to zabro-
nione.

Monika Wójcik

KREDYT POWIĄZANY Z FRANKAMI TO NIE KREDYT WALUTOWY. TO RACZEJ ZAKŁAD
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Starostwo Powiatowe w  Kłobucku zorganizo-
wało w sobotę 6 sierpnia 2022 roku, w Folwar-
ku Kamyk, pierwszą edycję Festiwalu Smaków 
i Kultury Powiatu Kłobuckiego. Goście, widzo-
wie i uczestnicy festiwalu,  mogli w jego trakcie, 
poznać smaki regionalnych potraw przygoto-
wanych przez Koła Gospodyń Wiejskich repre-
zentujących gminy naszego powiatu. Prezenta-
cji i degustacji kulinarnej towarzyszyły występy 
zespołów śpiewaczych, wykonujących piosenki 
biesiadne i ludowe. Festiwal otwarł Starosta Po-
wiatu Kłobuckiego – Henryk Kiepura, a  towa-
rzyszyli mu m.in. Wicestarosta Powiatu Kłobuc-
kiego – Zdzisława Kall, Przewodniczący Rady 
Powiatu – Zbigniew Pilśniak, Przewodnicząca 
Rady Powiatowej Koła Gospodyń Wiejskich – 
Janina Koślik, Prezes Stowarzyszenia Kół Go-
spodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego – Alicja 
Podgórska, Honorowa Przewodnicząca Rady 
Powiatowej KGW Monika Mirowska oraz liczne 
grono zaproszonych gości.

Stoły z  lokalnymi potrawami  przygotowanymi 
według tradycyjnych przepisów, przygotowały 
Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące nastę-
pujące gminy:

 • Gminę Krzepice -  KGW Dankowice
 • Lipie –  KGW Natolin
 • Wręczyca Wielka – KGW Truskolasy
• Popów – KGW Popów
• Przystajń – KGW Kuźnica Stara
• Miedźno – KGW Mokra
• Kłobuck – KGW Łobodno
• Opatów – KGW Złochowice

Zespoły śpiewacze, które wystąpiły podczas fe-
stiwalu, to z kolei:

„Lawenda” z  Przystajni, „Rębielanki” z  Rębielic 
Królewskich, „Jutrzenka” z Popowa, „Jarzębina” 
z Truskolasów, „Łobodnianki” z Łobodna, „Wrę-

Pierwszy Festiwal Smaków i Kultury Powiatu Kłobuckiego za nami! 
czynki Plus” z Wręczycy Wielkiej, „Zagórzanka” 
z  Kłobucka, „Królewianki” z  Podłęża Królew-
skiego, „Łęgowianki” z Władysławowa, „Złocho-
wiczanki” ze Złochowic, „Szarlejka” z  Szarlejki, 
„Grodzianie” z Grodziska, „Kleśniczanki” z Kle-
śnisk, „Kłobuczanie” z Kłobucka, „Ługowiacy” ze 
wsi Ługi Radły.

W trakcie festiwalu, swe unikalne prace i wyro-
by rękodzieła, zaprezentowali  także lokalni ar-
tyści, z kręgu Kół Gospodyń Wiejskich naszego 
powiatu. 

Dodatkową atrakcją zapewnioną przez organi-
zatora - Starostwo Powiatowe w Kłobucku, był 
spektakularny pokaz kulinarny w  wykonaniu 
Amina Fakhari, utrzymany w klimacie zamierz-
chłej perskiej historii. Jako przedstawiciel kuch-
ni „slow food”, twórca przepisów kulinarnych, 
dziennikarz kulinarny oraz tłumacz i  współau-
tor książek o  tematyce kulinarnej, z  bogatym 
doświadczeniem i  osiągnięciami, przedstawił 
wirtuozerski pokaz, podczas którego uczestnicy 
festiwalu mogli podziwiać i degustować przygo-
towane przez niego potrawy.

Na zakończenie pierwszego Festiwalu Smaków 
i Kultury Powiatu Kłobuckiego Starosta Kłobuc-
ki- Henryk Kiepura wręczył podziękowania oraz 
nagrody finansowe dla zgłoszonych i uczestni-
czących w festiwalu lokalnych artystów. 

Starosta Henryk Kiepura zauważył, że Festi-
wal Smaków i  Kultury Powiatu Kłobuckiego to 
inicjatywa, która spotkała się z  pozytywnym 
odbiorem wśród zebranych. Dodaje też, że jest 
to wydarzenie, które utrwala poczucie lokalnej 
tożsamości kulturowej i  upowszechnia wśród 
mieszkańców lokalne tradycje kulinarne oraz 
pomaga zachować zwyczaje i  kulturę, a  także 
jest to skuteczny sposób, na przekazanie ich ko-
lejnym pokoleniom.

Jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego wyboru reprezen-
tanta? 

Pierwsze konsekwencje to brak nieograniczonego kontaktu 
z pełnomocnikiem. Sprzedawca, który podpisał umowę na pro-
wadzenie sprawy, twierdzi, że jego rola w tym temacie już się 
skończyła. Gdzie zatem szukać swojej sprawy? Pozostaje tele-
fon na infolinię. A co się z tym wiąże? Chyba większość z nas 
mogła się już przekonać. Udanie się do takiej firmy również jest 
utrudnione, bo mieści się ona zazwyczaj poza naszym miej-
scem zamieszkania. 

Faktycznie nie jest to miłe, zwłaszcza gdy w  głowie mnóstwo 
wątpliwości, kolejne pisma czy telefony z banku, zbliżająca się 
rozprawa. W takim razie jak to się dzieje, że ludzie trafiają do 
takich firm? 

Reklama robi swoje. Dochodzi do tego ilość przedstawicieli han-
dlowych, którzy za każdego pozyskanego klienta otrzymują pro-
wizję. Akwizytorzy potrafią się uciekać nawet do zastraszania 
klientów. Spotkałam się z sytuacją, kiedy jeden z nich zasugero-
wał, że będzie świadkiem w sprawie kredytu, a jego zeznania będą 
miały wpływ na decyzję sądu. Kluczowa jest jednak cena takiej 
usługi. Zazwyczaj brak jest opłaty za prowadzenie sprawy albo 
jest ona niewielka. 

Ale czy jest to możliwe w dzisiejszych czasach, żeby coś było za 
darmo? Gdzie jest haczyk? 

Oczywiście, że nie ma nic za darmo. I tu dochodzimy do sedna. 
Płatność za usługę następuje dopiero w momencie zakończenia 
sprawy, co wydaje się atrakcyjne. Jednak sposób ukształtowania 
wynagrodzenia jest tak skomplikowany, że frankowicz wpada 
z przysłowiowego deszczu pod rynnę. Żadna z osób, które trafiły 
do mnie z  taką umową nie wiedziała, jaka to będzie kwota i od 
czego będzie liczona. Dodatkowo firma prowadzącą sprawę po-
siada pełnomocnictwo do odbioru wygranej kwoty, z której prze-
cież trzeba będzie się rozliczyć z bankiem.

Nie rozumiem, dlaczego trafiają do pani osoby, którym ktoś inny 
prowadzi już sprawę? 

Powód jest prosty. Brak kontaktu z pełnomocnikiem, który został 
im przydzielony, brak wiedzy o własnej sprawie i związane z tym 
obawy. Rozumiem te rozterki, ponieważ niejednokrotnie po wy-
granej już sprawie moi klienci przyznają się, że mieli chwile zwąt-
pienia, ale fakt, że mogli je od razu rozwiać rozmawiając ze mną 
dawał im wiarę, siłę oraz spokój. 

Frankowicze już raz zawarli tanie z pozoru umowy. 

Dokładnie i tego błędu nie powinni powtórzyć, a kto to już zrobił 
powinien skonsultować z radcą prawnym swoją umowę zawartą 
z firmą prowadzącą sprawę pod kątem klauzul abuzywnych (nie-
dozwolonych), które były codziennością w umowach z bankami, 
a teraz są na porządku dziennym w umowach z firmami odszko-
dowawczymi. 

Czy jest zatem jakiś optymistyczny akcent? 

Frankowicze wygrywają i  to się dzieje każdego dnia. Żeby byli 
prawdziwymi zwycięzcami ważny jest również spokój na czas 
trwania procesu i  po nim. Cały czas próbuję edukować ludzi 
i  zwracać uwagę na to, że nie można stawiać znaku równości 
między kancelarią prawną, spółką z o.o. a radcą prawnym. Inny 
optymistyczny akcent to wygrane, którymi dzielimy się na stronie 
www.kancelaria-mk.pl oraz na facebook’owym profilu. Wystarczy 
po zalogowaniu skorzystać z opcji „szukaj” i wpisać frazę: Kance-
laria 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. 

Dziękuję za rozmowę.
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Pstrąg to towar eksportowy gminy Janów. W  Złotym Potoku 
rozpoczął się kulinarny marsz tej szlachetnej ryby na stoły 
całego kontynentu. Tutaj hrabia Edward Raczyński, ówczesny 
właściciel złotopotockich włości, założył gospodarstwo i rozpo-
czął w 1881 roku hodowlę pstrąga tęczowego. Pstrągarnia działa 
nieprzerwanie, co daje jej tytuł najstarszej w Europie. Samorząd 
lokalny dba o  tę tradycję, organizując już po raz dwudziesty 
czwarty „Święto Pstrąga”.

Ta jedna z  najbardziej rozpoznawalnych i  cieszących się wielką 
popularnością imprez plenerowych na terenie powiatu często-
chowskiego wróciła w  tym roku po dwuletniej przerwie. I choć 
w sobotę 6 sierpnia obchody zakłócił nieco padający deszcz, to 
kolejnego dnia arenę wydarzeń nawiedziły już tłumy spragnio-
nych dobrej zabawy i smakowania miejscowego specjału.

Głównego bohatera można było spróbować na kilkanaście sposo-
bów. Przygotowywali go nie tylko lokalni mistrzowie gastronomii, 
ale każdego roku organizatorzy dbają, aby w programie nie bra-
kowało również pokazów gwiazd znanych ze srebrnego ekranu. 
W minionych latach gościli między innymi Jacek Kuroń, Ewa Wa-
chowicz, Jacek Wan, Karol Okrasa, Magdalena Gessler, Theofilis 
Vafidis czy Pascal Brodnicki.

– W sobotę publiczność mogła skosztować przyrządzoną przez 
Joannę Studnicką, uczestniczkę Masterchefa, zupę z  pstrągiem 
po hiszpańsku. W niedzielę z kolei wielu emocji dostarczył kon-
kurs kulinarny „Pstrąg na 12 sposobów” przygotowany przez Ho-
tel Kmicic. Pierwszą nagrodę wywalczyła w nim Aleksandra Ró-
żańska z Rzerzęczyc, drugą Jolanta Kurek z Myszkowa a trzecią 
Monika Warząszka z Swarządza – mówi Anna Tarczyńska, dyrek-
tor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.

Na scenie zlokalizowanej na błoniach przy „Amerykanie” pojawiły 
się ponadto znani polscy artyści muzyki tanecznej. Pierwszego 
dnia zabawę umilali Nowator, B-QLL i Greso, a w niedzielę wy-
stąpił z  kolei kwartet wokalno-rozrywkowy Szafa Gra oraz za-
prezentowali się debiutanci – wokalistka Maja Wudecka i Sunny 
Saunders. Do tańca porwał wszystkich również zespół Daj To 
Głośnej i jeden z częstochowskich dj-ów.

Jak na imprezę rodzinną przystało, wśród atrakcji nie zabrakło 
wielu wydarzeń towarzyszących, wesołego miasteczka czy kon-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

PSTRĄG, TANIEC I ZABAWA. TO BYŁA KOLEJNA 
ZNAKOMITA IMPREZA W ZŁOTYM POTOKU

Zespół Folklorystyczny „Janowianie” wziął udział w przeglądzie 
konkursowym zespołów ludowych z terenu Północnej Jury. 

Przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował 
powiaty będziński, częstochowski, myszkowski i  zawierciański 
oraz drugi, tym razem już finałowy, który miał miejsce 20 sierpnia 
w Koziegłowach. 

W pierwszym etapie przeglądu powiatowego w Lelowie „Janowia-
nie” zajęli drugie miejsce w kategorii zespoły śpiewacze i otrzymali 
statuetkę. 

- Podczas drugiego etapu Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej 
w  Koziegłowach, Zespół Folklorystyczny „Janowianie” na ponad 
czterdzieści grup z czterech powiatów biorących udział w tymże 
konkursie finałowym otrzymał wyróżnienie, statuetkę  oraz na-
grodę - informują pracownicy urzędu gminy.

W połowie sierpnia na błoniach przy stawie Amerykan w Złotym 
Potoku odbył się „Piknik z Rio - na sportowo ze sztukami walk”. 

W zorganizowanej pod patronatem Edwarda Moskalika imprezie 
każdy z  uczestników miał możliwość wziąć udział w  zajęciach 
jogi, warsztatach samoobrony, jak i w pokazie dotyczącym zasad 
udzielania pierwszej pomocy. 

- Odbył się również trening football’u amerykańskiego oraz spa-
ring brazylijskiego jiu- jitsu - relacjonują miejscowi urzędnicy. 

Chętni mogli skorzystać też z zabiegu terapii manualnej. Nie za-
brakło ponadto konkursów dla dzieci i dorosłych, które - jak pod-
kreślają organizatorzy pikniku - cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. 

- Malowanie twarzy oraz duże banki mydlane zapewniły najmłod-
szym dużo wrażeń oraz wspaniałą zabawę - dodają.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

PODWÓJNY SUKCES MIEJSCOWEGO
ZESPOŁU W POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE

15 sierpnia, jak co roku w święto Wniebowzięcia NMP, w Skow-
ronowie obchodzone były uroczystości odpustowe. 

Wydarzenie połączono z tradycyjnym już konkursem na najpięk-
niejsze ziele oraz poświęceniem nowo powstałego molo nad sta-
wem we wspomnianej miejscowości. 

Uroczystości stały się także okazją do wspólnego biesiadowania 
co za każdym razem wymiernie wpływa na podtrzymywanie więzi 
pomiędzy mieszkańcami sołectwa i zaproszonymi gośćmi.

Monika Wójcik

DOROCZNY ODPUST W SKOWRONOWIE

PIKNIK NAD STAWEM. TYM RAZEM 
NA SPORTOWO

ULICA SZKOLNA W SIEDLCU NA UKOŃCZENIU.ULICA SZKOLNA W SIEDLCU NA UKOŃCZENIU.
WKRÓTCE UROCZYSTE OTWARCIE DROGIWKRÓTCE UROCZYSTE OTWARCIE DROGI

Z  początkiem września ma się zakończyć modernizacja ulicy 
Szkolnej w Siedlcu. Wykonawcy zaczęli właśnie układać pierw-
sze warstwy asfaltu.

Remont tej arterii był od wielu lat mocno oczekiwanym przez 
mieszkańców miejscowości. Przebudowanie drogi rozwiąże bo-
wiem uciążliwy i trwający wiele lat problem zalewania jezdni oraz 
prywatnych posesji.

Wójtowi Edwardowi Moskalikowi udało się pozyskać na zadanie 
spore pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i inwesty-
cja mogła w końcu ruszyć. Umowę podpisano już w styczniu tego 
roku. Ponad siedmiusetmetrowy odcinek ma kosztować lokalny 
samorząd przeszło 2,7 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów
– Za trzy tygodnie otwarcie drogi. Rozłożyliśmy warstwę wy-
równującą asfaltu i regulujemy wysokości włazów i studzienek na 
jezdni, a do końca tygodnia ma zostać ułożona warstwa ścieralna 
nawierzchni – informuje włodarz gminy. – Od przyszłego tygo-
dnia czeka nas wyrównywanie poboczy i porządkowanie terenu. 
Równolegle budowany jest zbiornik rozsączająco-odparowujący 
wody deszczowej – dodaje.

To właśnie prace wodociągowe i przy kanalizacji deszczowej były 
jednymi z  istotniejszych składowych inwestycji. Stary wodociąg 
został przebudowany, a do posesji wyprowadzone zostały nowe 
przyłącza. Dodatkowo w  rejonie miejscowego kościoła przewi-
dziano wyprowadzenie odcinka w  stronę ulicy Spacerowej. Da 
to możliwość rozbudowy sieci w przyszłości. Mieszkańcy zyskali 
ponadto chodnik i eleganckie zjazdy.

kursów i  zawodów dla najmłodszej, jak i nieco starszej publicz-
ności.

– Święto Pstrąga to już tradycyjnie Otwarte Zawody Wędkar-
skie organizowane przez Zarząd Koła Wędkarskiego „Irydion”. 
W pierwszym dniu w zawodach spławikowych zwycięzcami zo-
stali kolejno Przemysław Kosielak, Waldemar Minkina i  Patryk 
Świąc. W drugim dniu w zawodach spinningowych najlepsi oka-
zali się Łukasz Pruciak, Kamil Świąc oraz Tomasz Nowak – infor-
muje dyrektor SOKiS-u.

Puchary oraz dyplomy dla laureatów wręczał wójt Edward Mo-
skalik, jak również Zygmunt Białas, prezes wspomnianego koła 
wędkarskiego. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz smaczne 
ryby wędzone dla uczestników zawodów ufundowali natomiast 
właściciele pstrągarni w Złotym Potoku.

Jednym z  wielu akcentów wydarzenia było wręczenie nagród 
w gminnym etapie konkursu Ekologiczna Zagroda 2022. W tym 
roku pierwsze miejsce i nominacje do etapu powiatowego przy-
padło Justynie Tuora z  Bystrzanowic, drugie Leszkowi Korzec 
z Ponika a trzecie zdobyły Elżbieta Sobota i Kamila Stawiarz ze 
Złotego Potoku.

– Było super. II Święto Jurajskiej Ryby oraz XXIV Święto Pstrąga po 
dwuletniej przerwie znów zagościło na złotopotockich błoniach. 
Dziękujemy organizatorom, sponsorom, współpracownikom, ob-
słudze oraz wszystkim, którzy byli z nami w weekend 6-7 sierpnia. 
Już dziś zapraszamy na jubileuszowe XXV Święto Pstrąga w Zło-
tym Potoku w przyszłym roku – zachęca Anna Tarczyńska.
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RADNI BYLI NIEMAL ZGODNI. DOŁOŻYLI PIENIĘDZY DO BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

10 sierpnia radni pochylili się nad uchwałą w  sprawie zmian 
w  planie budżetu na bieżący rok. Chodziło o  zwiększenie wy-
datków na budowę sali gimnastycznej i doświetlenie przejść dla 
pieszych.

Wydatki samorządu zwiększą się łącznie o nieco ponad 464 tys. zł. 
Zdecydowana większość z tej kwoty, ponad 414 tys. zł. przezna-
czona zostanie na dokończenie budowy sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły 
w  Kłobucku. Kolejne 50 tys. zł pokryje natomiast wydatki zwią-
zane z doświetleniem przejść dla pieszych przy ulicy 11 Listopada 
w Kłobucku.

Budowa przestrzeni sportowej przy kłobuckiej podstawówce to 
obecnie jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez lokal-
ny samorząd. Początkowo wydatki na ten cel miały wynieść blisko 
6,8 mln zł, z czego prawie 1,9 mln zł gmina pozyskała z budżetu 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Umowa, którą burmistrz Jerzy Zakrzewski podpisał z częstochow-
ską spółką Mar-Bud przewiduje budowę obiektu liczącego prawie 
690 m² sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz 
łącznika z  istniejącym budynkiem, który wyposażony zostanie 
w dźwig osobowy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest stworzenie uczniom, ale i pozostałym miesz-
kańcom gminy Kłobuck warunków do uprawiania sportu, rekreacji 
fizycznej oraz organizacji zawodów sportowych.

W arenie sali gimnastycznej umieszczone zostaną pełnowymiaro-
we boiska główne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz bo-
iska treningowe. Sala wyposażona zostanie w niezbędne elementy 
stałe takie jak kosze, siatki, bramki, drabinki, piłkochwyty, tablice 
wyników oraz trybuny z siedziskami plastikowymi.

W poziomie parteru znajdzie się strefa boisk sali gimnastycznej, 
magazyn sprzętu sportowego, szatnie z umywalniami, pokój na-
uczycieli wf-u, pokój higienistki oraz sale zajęć indywidualnych. 
W  poziomie piwnic znajdzie się strefa techniczna budynku, po-
mieszczenie wentylatorni, rozdzielnia prądu, pomieszczenie wę-
zła cieplnego, pomieszczenie wejścia przyłącza wodociągowego 
do budynku oraz magazyny szkolne i archiwum.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Mar-Bud będzie również odpowiedzialny za zagospodarowanie 
terenu. Oprócz budowy parkingu spółka wygrodzi cały teren, 
a  także wykona nasadzenia zieleni, przebuduje infrastrukturę 
techniczną, kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową oraz 
węzeł ciepłowniczy.

Realizacja inwestycji, której termin ukończenia mijał w lipcu tego 
roku, nieco się wydłuży. Urząd miejski zgodził się na jego prolon-
gatę, bo i okoliczności, które zaszły na rynku usług budowlanych 
w ostatnim roku są mocno nadzwyczajne. Gwałtowny wzrost cen 
materiałów i usług oraz presja inflacyjna spowodowały, że musia-
no również przystąpić do renegocjacji ceny. Dodatkowe 414 tys. 
zł przy tak kosztownym zadaniu, to i  tak stosunkowo niewielka 
kwota, którą trzeba będzie dołożyć.

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGOKONCERT AKUSTYCZNY NA 
ZAGÓRZU Z okazji Święta Wojska Polskiego miał miejsce uroczysty prze-

marsz ulicami miasta, podczas którego pod pomnikami Józefa 
Piłsudskiego, Matki Polki oraz Władysława Sebyły delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów.

15 sierpnia w  Kłobucku odbyły się uroczyste obchody związane 
z przypadającym na ten dzień Świętem Wojska Polskiego. Uczest-
nicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do miejsc pa-
mięci narodowej, oddając w ten sposób hołd żołnierzom poległym 
w walce o niepodległość ojczyzny. 

Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, 
stowarzyszeń i innych instytucji. Nie zabrakło też przedstawicieli 
służb mundurowych.

Monika Wójcik

5 sierpnia na terenie parku pałacowego na Zagórzu odbył się 
SKL Chill Music & Firm Fest.

Zorganizowana pod patronatem burmistrza Kłobucka Jerzego 
Zakrzewskiego impreza przyciągnęła spore grono miłośników 
dobrej zabawy. 

Wieczór słuchaczom umilali Acoustic Music Station, Remi Juśkie-
wicz, Rob Gitarnik, KRiSU, Amelia Cierpiał, Ana, Paulina Wyso-
czańska, Kevin Wysocki, Phillip Bracken, Forsa, a także Iza „Fire-
Wisienka” Wiśniewska oraz Strings & Laser Show.

Monika Wójcik, fot. Krzysztof Świtalski/MOK Kłobuck

POWSTANIE PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI 

Urząd Miejski w  Kłobucku ogłosił przetarg na sporządzenie do-
kumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz 
z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyle-
głego do ulicy Cielebana w Kłobucku.

Sporządzenie projektu budowlanego jest zawsze pierwszym i  nie-
zbędnym elementem realizacji zamierzeń inwestycyjnych. W  tym 
przypadku nową siecią ma zostać objętych kilkanaście ulic.

Sieć wodociągowa ma objąć ulice Złotą, Szafirową, Topazowową 
i Diamentowej na długości około 1,1 kilometra. W tych szlakach ma 
powstać także kanalizacja, a docelowy projekt ma w tym zakresie ob-
jąć także ulicę Cielebana i Srebrną. Łącznie prawie 1,7 kilometra. 

Projektanci w dokumentacji bedą musieli także uwzględnić doraźne 
odwodnienie tych szlaków, jak i uwzględnić rozwiązanie problemu 
zalewania terenów przyległych. Szacowany łączny odcinek wyżej 
wymienionych dróg wynosi w tym przypadku około 1,8 kilometra.

Piotr Biernacki

Zerwanie kontraktu i  szukanie nowego wykonawcy wydłużyłoby 
wszystko o  kolejne miesiące, a  szanse na uzyskanie korzystnej 
ceny graniczą w obecnych realiach niemal z cudem. Najgłośniej-
szym ostatnio przykładem z  regionu tak drastycznego wzrostu 
jest już przebudowa dawnej DK1, czyli obecnie DK91 w Częstocho-
wie. Z pierwotnych około 200 mln zł wykonawcy zażądali obecnie 
prawie 360 mln zł. A do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu 
prace stanęły na kilka miesięcy.

Burmistrz Jerzy Zakrzewski i radni dyskutowali o tym wielokrotnie 
w ostatnim czasie podczas sesji i na komisjach. Na ostatniej rajcy 
byli niemal zgodni. Siedemnastu z nich opowiedziało się za doło-
żeniem dodatkowej kwoty i to wydaje się słuszną decyzją, by jak 
najszybciej prace sfinalizować.
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           Kłobuck, 26.08.2022 r. 
GPN.6722.01.2021
GPN.6722.02.2021
GPN.6722.03.2021
GPN.6722.05.2021
GPN.6722.06.2017
GPN.6722.07.2017

OGŁOSZENIE

 Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 
z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentów:

1. uchwały Nr 422/XLIII/2022 Rady Miejskiej w  Kłobuc-
ku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2022 r. 
poz. 4325  w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w re-
jonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana;

2. uchwały Nr 423/XLIII/2022 Rady Miejskiej w  Kłobuc-
ku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2022 r. 
poz. 4326 w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w re-
jonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej;

3. uchwały Nr 424/XLIII/2022 Rady Miejskiej w  Kłobuc-
ku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2022 r. 
poz. 4327 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejo-
nie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej;

4.  uchwały Nr 425/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobuc-
ku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego w  dniu 1 lipca 2022 
r. poz. 4328 w  sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kło-
bucku;

5. uchwały Nr 334/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobuc-
ku z dnia 21 września 2021r., opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego w  dniu 27 września 
2021 r. poz. 6005 w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu w miejscowościach Bo-
rowianka i Kopiec – etap II;

6. uchwały Nr 335/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobuc-
ku z dnia 21 września 2021r., opublikowanej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego w  dniu 27 września 
2021 r. poz. 6006 w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk 
– etap II;

7. uchwały Nr 393/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku 
z dnia 1 marca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 7 marca 2022 r. poz. 
1450 w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk – etap III,

oraz informuję o możliwości zapoznania się z  treścią doku-
mentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 
2 i podsumowaniu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopa-
da 6 w Kłobucku.

Burmistrz Kłobucka

/-/ Jerzy Zakrzewski

CIĄG PIESZY WZDŁUŻ ULICY OKÓLNEJ Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

Zakończyły się prace związane z położeniem chodnika z kostki 
brukowej wraz z krawężnikiem i obrzeżami w ciągu ulicy Okól-
nej w Kłobucku.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka chodnika to nie-
malże dziewięćdziesiąt siedem metrów. Z uwagi na lokalizację in-
westycji w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta, 
który jest wpisany do rejestru zabytków, prace budowlane musiały 
być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

- Koszt tej modernizacji wyniósł 55 tys. zł - informuje magistrat.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

           Kłobuck, 26.08.2022 r. 

INFORMACJA

 Burmistrz Kłobucka, stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 
1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z  2021 r. poz. 1899z późn. zm.) informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kło-
bucku przy ul. 11 Listopada 6 oraz na stronach internetowych 
Urzędu: bip.gminaklobuck.pl,www.gminaklobuck.pl z  dniem 
26.08.2022 r. zamieszcza się na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Kłobuck przeznaczo-
nych do oddania w najem lub dzierżawę.
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Podczas opadów deszczu na terenie gminy dochodzi do lokalnych 
podtopień i zalewania nieruchomości ze względu na wprowadza-
nie przez niektóre osoby wód opadowych do kanalizacji ścieko-
wej. Powoduje to hydrauliczne przeciążenie kanałów i  lawinę 
problemów.

- To nie wina zarządcy sieci, ale nieodpowiedzialności ludzi, któ-
rzy podłączają rynny spustowe budynku do kanalizacji sanitarnej. 
Zwróćmy uwagę sąsiadowi, aby takie sytuacje nie miały miejsca 
w naszej gminie - apeluje Marlena Bąk z urzędu gminy.

Jak podkreślają miejscowi urzędnicy, deszczówka nie może być 
odprowadzana do kanalizacji, gdyż jej wyłącznym przeznaczeniem 
jest transport ścieków do oczyszczalni. Kiedy trafi do kanalizacji, 
wywołuje to szereg groźnych konsekwencji. I to zarówno dla śro-
dowiska naturalnego, samych mieszkańców, jak i gminy, która za-
rządza siecią. 

- Przy intensywnych opadach atmosferycznych dochodzi do prze-
pełnienia kanalizacji, co powoduje jej niedrożność i w następstwie 
tzw. cofkę ścieków do budynków. Efektem jest uciążliwy fetor, lo-
kalne podtopienia ściekami, a w ekstremalnych przypadkach także 
zalanie posesji. Istnieje przy tym realne zagrożenie skażenia gleby, 
jak również źródła wody pitnej - podkreśla Bąk.

Płynąca kanalizacją deszczówka to również obciążenie dla prze-
pompowni ścieków i oczyszczalni. Wody opadowe, zamiast do rze-
ki, trafiają właśnie tam, co bezpośrednio przekłada się na wzrost 
kosztów jej funkcjonowania, a  w  dalszej konsekwencji - na cenę 
odprowadzania i  oczyszczania ścieków już dla każdego z  miesz-
kańców. 

Choć przepisy wyraźnie zabraniają takiego działania pod groźbą 
kar finansowych, to wspomniany proceder niestety jest powszech-
ny. Z relacji pracowników urzędu gminy wynika, że uwidacznia się 
on za każdym razem podczas silnych deszczów. By temu przeciw-
działać, urzędnicy zapowiadają wzmożone kontrole posesji.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

BĘDĄ KONTROLE I KARY DLA ŁAMIĄCYCH 
ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD OPADO-
WYCH I DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI 

W KŁOMNICACH8

CO ROBI GMINA? PIĘĆ KLUCZOWYCH 
INWESTYCJI W TYM ROKU

Termomodernizacja budynków, dostosowanie oddziałów 
przedszkolnych do wymagań przeciwpożarowych, budo-
wa obiektu dla miejscowego klubu, przebudowa strażnicy 
w Skrzydlowie i dróg dojazdowych do pól w dwóch miejscowo-
ściach. Wszystkie te inwestycje pochłoną blisko 9 mln zł. 

Prawie 1,5 mln zł kosztować będzie kompleksowa termomoder-
nizacja trzech obiektów użyteczności publicznej. Chodzi o ośro-
dek zdrowia i  budynek zespołu gminnego, które znajdują się 
w Kłomnicach oraz przychodnię w Garnku. Modernizacja tych 
dwóch pierwszych ma zakończyc się jeszcze w tym roku.

- Wykonawstwo wspomnianych przedsięwzięć realizowane jest 
w formule zaprojektuj i wybuduj. Na sfinalizowanie tej inwestycji 
urząd gminy pozyskał dofinansowanie sięgające 85 proc. całej 
kwoty - informują pracownicy tej instytucji.

Gmina dostosuje też dwa oddziały przedszkolne do wymagań 
przeciwpożarowych. Ten temat dotyczy akurat placówek w Rze-
rzęczycach i  Kłomnicach. Chodzi o  dobudowę strefy wejścio-
wej i szatni oraz wydzielenie pomieszczeń. Całość przeprowa-
dzonych prac kosztować będzie łącznie 780 tys. zł. Środki, jakie 
urząd gminy przewidział na ten cel, pochodzą w całości z bu-
dżetu samorządu.

Do końca października przyszłego roku ma się zakończyć z ko-
lei budowa budynku klubowego GLKS w Kłomnicach. Inwestycji 
towarzyszyć będzie zmiana konstrukcji dachu i termomoderni-
zacja tamtejszego zespołu sportowego.

- Całkowity koszt tego zadania sięgnie 5,7 mln zł. Znaczną część, 
bo aż 4,5 mln zł, pozyskaliśmy z  rządowego programu Polski 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Ład. Pozostała część, to środki własne gminy - dodają urzędnicy.

W  konsekwencji tej inwestycji powstanie obiekt, który będzie 
pełnił funkcję zarówno budynku klubowego, jak i centrum spor-
towego, w którego skład wejdzie siłownia oraz strefa spa i od-
nowy biologicznej. 

- W  ramach wspomnianej modernizacji wymieniona zostanie 
konstrukcja dachowa nad zapleczem sali gimnastycznej. Prze-
prowadzona zostanie również termomodernizacja zespołu 
sportowego, dzięki czemu obiekt zostanie dostosowany do obo-
wiązujących przepisów w  zakresie termoizolacyjności - mówi 
wójt Piotr Juszczyk.

Wciąż trwa rozpoczęta w  ubiegłym roku rozbudowa remizy 
w Skrzydlowie, na którą miejscowy samorząd pozyskał dofinan-
sowanie ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 dla 
gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w tych miej-
scowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. 

- Całkowity koszt tego zadania to ponad 575 tys. zł - słychać 
w urzędzie gminy.

Gmina otrzymała również dotacje ze środków województwa 
śląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól. Chodzi 
o  ulicę  Polną w  Karczewicach oraz Akacjową w  Bartkowicach. 
Przebudowa Polnej stanowi trzeci i  ostatni etap prowadzonej 
inwestycji. Na ten odcinek województwo przyznało 221 tys. zł, 
natomiast na modernizację ulicy Akacjowej prawie 104 tys. zł.  

- Przebudowa umożliwi łatwą i bezpieczną komunikację pomię-
dzy miejscowościami - podkreślają pracownicy wójta Juszczyka.

NIŻSZA CENA ZA WODĘ. NOWE 
STAWKI BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ 
DO LIPCA PRZYSZŁEGO ROKU

W życie weszły nowe taryfy opłat za zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków na terenie gminy Kłomnice.

Jak przez najbliższy rok będą kształtować się ceny usług wodno-
-kanalizacyjnych i innych związanych z tym opłat? 

Cena 1 m³ wody dostarczonej z  wodociągów to koszt 3,05 zł. 
W przypadku takiej samej ilości ścieków odprowadzonych do ka-
nalizacji sanitarnej lub dowożonych do punktu zlewnego na terenie 
oczyszczalni ścieków sięgnie 4,96 zł. Natomiast stała, miesięczna 
opłata wyniesie 1,87 zł.

Monika Wójcik

LODÓWKI, PAROWARY, EKSPRESY DO KAWY. MIĘDZY INNYMI TAKIE 
NAGRODY KGW BĘDĄ MOGŁY WYGRAĆ W NOWYM KONKURSIE

Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa wystarto-
wała z drugą edycją konkursu „Kubek, dzbanek czy makatka… 
Rękodzieło to jest gratka”. Wydarzenie skierowane jest do tych 
kół gospodyń wiejskich, które zostały zarejestrowane w  pro-
wadzonym przez ARiMR krajowym rejestrze. Dla najlepszych 
przewidziano nagrody. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który 
może się stać nowym gadżetem ARiMR. 

- Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej 
wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła 
oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców 
- tłumaczą pracownicy tej instytucji.

Jak przekonują, najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą 
rzeczową o wartości do 3 tys. zł, za drugie miejsce przyznana zo-
stanie nagroda o wartości do 2 tys. zł, zaś za trzecie - do 1 tys. zł. 

W pierwszej, ubiegłorocznej edycji udział w konkursie wzięło pra-
wie trzysta kół gospodyń wiejskich. Zwyciężyło KGW Jarzębina, 
które otrzymało między innymi lodówkę oraz kuchnię gazową. 
Drugie miejsce zajęło KGW Giedlarowa. W ręce pań trafiły eks-
pres do kawy i dwa parowary. Trzecie miejsce przypadło w udzia-

Monika Wójcik
le KGW Brzeźno, które otrzymały bemar elektryczny i gofrownicę. 
Agencja wyróżniła także dwadzieścia siedem kół gospodyń wiej-
skich, którym przekazano lodówki turystyczne czy inne sprzęty.

- Uczestnikami konkursu mogą być KGW wpisane do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Koło może zgłosić tylko jedną 
pracę, przesyłając wraz z dokumentacją maksymalnie pięć zdjęć 
poglądowych. Technika wykonania jest dowolna, ale oczekujemy 
własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodzielniczego, na-
wiązującego do lokalnych tradycji - informuje ARiMR.

Prace, które zostaną zgłoszone do konkursu, powinny być wy-
konane w  jak największym stopniu z surowców naturalnych, jak 
na przykład wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno czy tkani-
ny naturalne. Oceniane one będą pod względem jakości i  este-
tyki, oryginalności, wykorzystania materiałów naturalnych przy 
tworzeniu pracy, a także możliwości dalszego jej powielania jako 
gadżetu do promowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Prace konkursowe można nadsyłać do 14 października. Wyniki 
konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 28 paździer-
nika na stronie internetowej ARiMR. Tam też można znaleźć wię-
cej szczegółów związanych z konkursem oraz pobrać niezbędne 
dokumenty.
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AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z SOŁTYSAMI

Władze Koniecpola spotkały się z przedstawicielami gminnych 
sołectw, by wręczyć im promesy związane z realizacją fundu-
szu sołeckiego na terenie gminy na przyszły rok.

Dla miejscowych sołtysów pieniądze na wykonanie zadań, o któ-
rych zadecydowali sami mieszkańcy, jest szczególnie ważne. Po 
wieloletniej przerwie bowiem, dopiero w  2018 roku miejscowa 
rada miejska zdecydowała o przywróceniu funduszu sołeckiego. 
Wcześniej było to niemożliwe z uwagi na konieczność realizacji 
programu naprawczego samorządowych finansów.

Od tamtej pory, każdego roku, w sołectwach prowadzone są in-
tensywne prace nad lokalnymi wnioskami, które później znajdą 
emanację w  budżecie gminy. Mieszkańcy zyskali bardzo waż-
ny instrument wpływu na przeznaczenie części budżetowych, 
wspólnych pieniędzy i co najważniejsze — aktywnie z tej możli-
wości korzystają.

Fundusz sołecki to wyodrębniona z budżetu rodzimego samo-
rządu pula pieniędzy, która ma służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności wy-
datkowania środków ze strategią rozwoju gminy. Jego wysokość 
oblicza się na podstawie specjalnego, określonego w  ustawie 
wzoru, a  decydująca jest liczba mieszkańców danej jednostki. 
Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć określo-
nych w  przygotowanych wcześniej wnioskach. Zatwierdzają je 
mieszkańcy na wiejskich zebraniach, a urząd przyjmuje do reali-
zacji, ujmując zadania w uchwale budżetowej.

Miejscowości z  obszaru Koniecpola nie ograniczają się jednak 
tylko i  wyłącznie do tego, co zostało im przydzielone. Mocno 
zabiegają również o fundusze zewnętrze, choćby z marszałkow-
skiego konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Dla przykładu, w tym roku 
z tej puli zakupione i zamontowane zostanie wyposażenia boiska 
w sołectwie Radoszewnica.

Piotr Biernacki, fot. Wikimedia

WYSTARTOWAŁ VI FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ 
I KAMERALNEJ W KONIECPOLU

TRZY WNIOSKI, TRZY DOFINANSOWANIA NA PONAD 9,3 MLN ZŁ

21 sierpnia, w kościele Świętej Trójcy w Koniecpolu, zainaugu-
rowana została szósta już edycja Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej. To wydarzenie składające się z trzech koncertów 
granych w comiesięcznych cyklach.

Powzięty przed kilkoma laty pomysł organizowania takiego fe-
stiwalu w Koniecpolu miał zachęcić do słuchania muzyki orga-
nowej, a  także szerzej wypromować kościół parafialny Trójcy 
Świętej. Jednym z  najważniejszych bowiem elementów wypo-
sażenia świątyni są unikatowe w  skali kraju barokowe organy. 
Są one jednymi z niewielu tak dobrze zachowanych pomników 
historii muzyki.

Dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia jest Tadeusz Ba-
rylski, częstochowianin, dyplomowany organista i  pianista, jak 
również inicjator i prezes stowarzyszenia Fiori Musicali, którego 
celem jest upowszechnianie i propagowanie kultury muzycznej 
o wysokiej randze artystycznej.

Podczas sierpniowej inauguracji wystąpił Trio Vox Tribus z Cie-
szyna. W  tym roku okazja, by zakosztować dźwięków koniec-
polskich organów nadarzy się jeszcze dwukrotnie. 18 września 

Znakomite wieść dla gminy napłynęły z urzędu marszałkow-
skiego. Zarząd województwa zatwierdził listę projektów kwa-
lifikujących się do dofinansowania z  Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich jeszcze z  obecnej perspektywy finansowej. 
Koniecpol rozbił bank. Dostanie łącznie 9,3 mln zł.

Władze Koniecpola starały się o pieniądze w trzech konkursach 
- na targowiska, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i drogi 
lokalne. Jak pokazały decyzje włodarzy województwa, wszystkie 
złożone przez burmistrza Ryszarda Suligę wnioski zakwalifiko-
wano do wsparcia z funduszy unijnych.

Na przebudowę istniejącego targowiska gminnego wraz z  bu-

Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w Koniecpolu

Piotr Biernacki

Koniecpol gościć będzie warszawskiego organistę Adama Tań-
skiego i  mezzosopranistkę Magdalenę Cornelius z  Hamburga. 
Początek występu zaplanowano na godz. 18. Finał tryptyku od-
będzie się z kolei 23 października. Zagrają wówczas Michał Duź-
niak na organach oraz Częstochowski Kwartet Smyczkowy.

Patronat nad festiwalem objął burmistrz Koniecpola Ryszard Su-
liga. Jego współorganizatorami są parafia Św. Trójcy w Koniec-
polu, Fiori Musicali oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Często-
chowie.

dową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych 
produktów gmina otrzyma 1 mln zł.

Największe pieniądze popłyną na budowę trzeciego etapu sie-
ci wodociągowej wraz z  niezbędnymi przyłączami w  Wąsoszu, 
Kuźnicy Wąsowskiej i Łysakowie. Wsparcie wyniesie aż 5 mln zł.

Nieco mniej, bo 3,3 mln zł, samorząd otrzyma na przebudowę 
drogi w relacji Łysiny-Radoszewnica.

Trwający boom inwestycyjny w gminie Koniecpol, jak wskazuje 
liczba i  wartość pozyskiwanych dotacji, będzie więc kontynu-
owany i w przyszłym roku.
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W  sobotę 6 sierpnia na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ire-
ny Szewińskiej w  Konopiskach odbyła się wyjątkowa impreza. 
Mieszkańcy gminy oraz uczestnicy Mistrzostw Świata Modeli 
Pływających FSR EHO Konopiska 2022 bawili się na pikniku, pod-
czas którego można było się raczyć wyśmienitymi kulinariami.

Międzynarodowy Piknik „Smaki Świata” był jedną z imprez towa-
rzyszących rozgrywanych od początku sierpnia zawodów. Stał 
się świetną okazją do zaprezentowania kultury i tradycji startują-
cych w mistrzostwach krajów, w tym odkrycia ich kuchni. A trze-
ba nadmienić, że pośród trzech setek zawodników z  dwudzie-
stu państw, którzy zawitali nad zalew „Pająk”, są między innymi 
przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Norwegii, Portugalii, Ukrainy, 
Hong-Kongu czy Korei Południowej.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

21 sierpnia reprezentacja miejscowego samorządu udała się do 
Mstowa, gdzie gminy powiatu częstochowskiego fetowały świę-
to plonów. Paniom z lokalnych kół gospodyń wiejskich towarzy-
szyła Iwona Lisek, zastępca wójta Konopisk.

Dożynki tradycyjnie rozpoczęła polowa msza dziękczynna, którą 
podobnie jak całe wydarzenie organizatorzy przygotowali na pły-
cie stadionu LKS Warta Mstów. Zwyczajowo nie zabrakło przeka-
zania gospodarzom uroczystości chleba dożynkowego, prezenta-
cji wieńców, licznych konkursów oraz występów artystycznych. 

- Te ostatnie stały się domeną lokalnych zespołów. W trakcie uro-
czystości popis gry na akordeonie dali Marcelina i Miłosz Caban. 
Z kolei w finałowym koncercie dla publiczności zaprezentowała 
się Kapela „Góralska Hora” i Kapela „Złoczewianie” - relacjonuje 
Ewa Stefanowska-Lasoń z Urzędu Gminy Konopiska. 

W  międzyczasie ogłoszone zostały wyniki dwóch powiatowych 
konkursów. Chodzi o  te mające za zadanie wyłonić przodują-
cych producentów rolnych oraz ekologiczną zagrodę. W pierw-
szym wziął udział Piotr Polak z Rększowic, a w kolejnym Dariusz 
Owczarek z Wąsosza. Obaj panowie odebrali tego dnia na scenie 
swoje nagrody. 

Silna reprezentacja przedstawicielek kół gospodyń wiejskich 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

„SMAKI ŚWIATA” NA PÓŁMETKU MISTRZOSTW 
GLOBU MODELI PŁYWAJĄCYCH

DOŻYNKI POWIATOWE TYM RAZEM W MSTOWIE

Całe wydarzenie rozpoczął korowód poszczególnych ekip. Na ich 
czele kroczyły lokalne mażoretki. Półmetek mistrzostw stał się 
okazją do uhonorowania i  nagrodzenia zwycięzców dotychczas 
rozegranych kategorii. Nie zbrakło przy tym oczywiście i okolicz-
nościowych przemówień. Wszystkie były tłumaczone. Mówcy nie 
szczędzili pochwał dla gospodarzy zawodów, podkreślając znako-
mite zaplecze sportowe i infrastrukturę gminy.

Przybyli mogli skosztować wspaniałych potraw przygotowanych 
przez panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. Swoje inspira-
cje i smaki prezentował także znany i lubiany kucharz Remigiusz 
Rączka. A oprawę muzyczną i sceniczną rozrywkę zapewniły wy-
stępny zespołów z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kono-
piskach oraz grupy Cizz Big Band i Paweł Kulej – One Man Show.

z  terenu gminy zaowocowała z  kolei tradycyjnym stoiskiem, na 
którym jak zwykle znaleźć można było własnej roboty pierogi, 
paszteciki, chleb ze smalcem czy ciasta. Panie wzięły także udział 
w konkursie wieńców dożynkowych, a te z Zespołu Śpiewaczego 
Gminy Konopiska wykonały dwa utwory.

I PO MISTRZOSTWACH

13 sierpnia nastąpiło oficjalne zamknięcie trwających od koń-
cówki lipca Mistrzostw Świata Modeli Pływających FSR EHO 
Konopiska 2022. 

Przez równe dwa tygodnie fani modeli pływających, którzy przy-
byli na mistrzostwa do Konopisk, nie mieli powodów do narzekań 
na brak emocji, a  szereg zrealizowanych wyścigów z  pewnością 
dostarczył kibicom tej dyscypliny wielu niezapomnianych wrażeń.  
Podczas uroczystego zakończenia, oprócz zawodników i  orga-
nizatorów nie zabrakło przedstawicieli władz gminy, samorzą-
dowców różnych szczebli oraz rodzimych przedsiębiorców. Ze 
względu na kapryśną pogodę spotkanie odbyło się w specjalnie 
przygotowanym na ten cel namiocie.

- Po przemówieniach, w których dziękowano gościom za przy-
bycie i poznawanie gminy Konopiska oraz organizatorom za zor-
ganizowanie całych mistrzostw, nastąpiło uroczyste wręczenie 
medali i nagród w odbytych w tym dniu ostatnich konkurencjach 
- mówi Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy. - Mamy nadzie-
ję, że wszyscy goście zagraniczni, jak i miejscowi, byli zadowoleni 
z przebiegu całej imprezy i wywiozą ze sobą niezapomniane i fa-
scynujące wrażenia, które zostawią po sobie wiele wspaniałych 
wspomnień - dodaje.

Monika Wójcik

GMINNY ZESPÓŁ Z SUKCESEM NA JURAJSKIM 
FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ

20 sierpnia Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska wziął udział 
w Jurajskim Festiwalu Kultury Ludowej. 

Pierwszy etap festiwalu odbywał się w  czterech powiatach - 
będzińskim, częstochowskim, myszkowskim i  zawierciańskim. 
W  trakcie wydarzenia zaprezentowały się zespoły taneczne, 
śpiewacze, kapele, instrumentaliści, soliści, a  także zespoły ob-
rzędowe. Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska po udanym wystę-
pie w  Lelowie został nominowany do drugiego etapu w  Kozie-
głowach, gdzie zdobył pierwsze miejsce i  otrzymał pamiątkową 
statuetkę. W dalszej części Jurajskiego Gościńca prezentowali się 
nominowani wykonawcy z poszczególnych powiatów. Po wszyst-
kich przesłuchaniach i obradach jury ogłosiło wyniki. 

- Po raz kolejny nasz zespół znalazł się w gronie laureatów, zdo-
bywając wyróżnienie w kategorii obejmującej zespoły śpiewacze 
a’capella. Paniom gratulujemy udanego występu, dziękujemy za 
promocję gminy i  krzewienie kultury ludowej - podkreśla Ewa 
Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Monika Wójcik

ZŁOTO DLA POLSKI W PRADZE

Niepełnosprawni sportowcy ze Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” z Ko-
nopisk reprezentowali Polskę podczas Czech Boccia Tour 2022 
w Pradze.

W tym międzynarodowym turnieju, oprócz rodzimych zawodni-
ków startowali również miłośnicy tej dyscypliny z Austrii, Szkocji, 
Anglii, Niemiec, Słowacji i oczywiście Czech. Ekipie z Polski to-
warzyszyli prezes Waldemar Trószyński i  jego zastępca Edward 
Bałdyga. Jak przekonuje kierownictwo klubu z Konopisk, ciężka 
praca na treningach i  pot wylany na praskich zawodach został 
wynagrodzony wielkim sukcesem.

- Podobnie jak rok temu usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Ja-
rek Plewa z asystentem Zbigniewem Plewą w kategorii BC3, po 
pokonaniu w finale aktualnego mistrza paraolimpijskiego Czecha 
Adama Peski, zdobył złoty medal. Natomiast w kategorii Pary BC3, 
grając z kolegami z Niemiec, nasz złoty medalista wraz z asysten-
tem zdobyli brązowy medal - relacjonuje Waldemar Trószyński.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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Współpraca gminy Miedźno ze spółką SIM Śląsk Północ nabiera 
coraz bardziej realnych kształtów. Miejscowy urząd przedstawił 
właśnie koncepcję architektoniczną planowanych do realizacji 
budynków mieszkalnych w Ostrowach nad Okszą.

Wznosić je będzie wspomniane przedsiębiorstwo, a docelowo mają 
powstać dwadzieścia cztery mieszkania w  trzech trzykondygna-
cyjnych obiektach. Trzeba przyznać, że zaprezentowana koncepcja 
robi spore wrażenie. Urzeka nie tylko estetyka i nowoczesny de-
sign, ale także zastosowanie proekologicznych rozwiązań i prze-
strzenna funkcjonalność tego mini osiedla, które nazwano Akacjo-
wą Ostoją.

- W  ramach zespołu zabudowy wielorodzinnej Akacjowa Ostoja 
oferowane będą mieszkania o różnorodnej strukturze i metrażach. 
To zarówno mieszkania jedno-, dwu-, jak i trzypokojowe, od 35 m² 
do 68 m² zlokalizowane w niewysokich kameralnych budynkach. 
Ich wzniesieniem zajmie się spółka SIM Śląsk Północ - podmiot, 
który został powołany do życia w lutym przez Krajowy Zasób Nie-
ruchomości oraz przedstawicieli trzynastu samorządów z  woje-
wództw śląskiego i opolskiego - podkreśla wójt Piotr Derejczyk.

Włodarz Miedźna był jednym z największych orędowników przy-
stąpienia do zawiązującej się w powiecie lublinieckim Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej. Nie ma się co dziwić, gmina otrzyma bo-
wiem w ramach premii 3 mln zł na budowę mieszkań. Sama zaś do 
spółki, która formalnie będzie prowadzić inwestycję, wnosi aport 
w postaci nieruchomości gruntowej.

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

- SIM-y, co należy podkreślić, nie będą budować lokali komunal-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

AKACJOWA OSTOJA W OSTROWACH NAD OKSZĄ. KONKRETYZUJĄ SIĘ PLANY BUDOWY MIESZKAŃ

nych czy też socjalnych. Mają zwiększyć dostępność mieszkań na 
wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Przystąpienie do 
SIM Śląsk Północ jest dla nas więc olbrzymią szansą na rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego i zaoferowanie przystępnych cenowo 
lokali - zaznacza włodarz Miedźna.

Do kogo jest więc w istocie zaadresowana ta oferta? Do osób, któ-
rych nie stać, by kupić mieszkanie na wolnym rynku czy wybudo-
wać dom z uwagi na brak zdolności kredytowej. Ich dochody będą 
musiały być jednak na tyle duże, aby lokatorzy bez problemów mo-
gli regulować zobowiązania czynszowe. W gminie Miedźno budyn-
ki mają zostać wzniesione w  Ostrowach nad Okszą, w  okolicach 
Domu Nauczyciela.

- Dzięki przemyślanej koncepcji architektonicznej mieszkańcy 

uzyskają przestronne, wykorzystujące naturalne światło miesz-
kania z  dogodną ekspozycją na słońce. Przestrzeń wspólna zo-
stanie zagospodarowana tak, aby mieszkańcy mogli spędzić czas 
zarówno aktywnie jak i odpoczywając wśród pięknych akacjowych 
drzew, zapewniających wytchnienie w czasie upalnych dni. Pojawią 
się również nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, 
a z myślą o najmłodszych lokatorach, w centralnej część osiedla, 
zaplanowaliśmy plac zabaw - przestawia wójt Derejczyk.

Jak podkreśla, architekci nie zapomnieli i o parkingach czy stoja-
kach rowerowych przy każdym z budynków. Mieszkania mają być 
docelowo ogrzewane gazem, a ekologiczny wymiar przedsięwzię-
cia podkreślą ponadto podziemne zbiorniki na deszczówkę, która 
następnie będzie wykorzystywana do podlewania przylegających 
terenów zielonych.

Pod koniec lipca wójt Piotr Derejczyk podpisał umowę z firmą 
budowlaną z  Radomska, która zajmie się realizacją kolejnego 
etapu modernizacji budynku szkoły w Mokrej.

Zaczęło się w styczniu 2021 roku. To wtedy miejscowy urząd pod-
pisał umowę na termomodernizację obiektu. Dzięki pozyskaniu 
sporego dofinansowania unijnego udało się go docieplić, wymie-
nić stolarkę okienną i drzwiową czy instalację centralnego ogrze-
wania oraz kotłownię, w której pojawiły się nowoczesne piece na 
biomasę. Budynek zyskał nowoczesną elewację.

Już w  czasie prowadzenia tych prac zdecydowano o  sporym 
rozszerzeniu ich zakresu. Postanowiono dostosować budynek 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano windę oraz 
przebudowano wejścia. W związku z tym prace objęły także bu-

Piotr Biernacki

GMINA KONTYNUUJE MODERNIZACJĘ SZKOŁY W MOKREJ. PRACE OBEJMĄ WNĘTRZE BUDYNKU

dowę nowych schodów, by dojścia były kompatybilne z nowymi 
wejściami do budynku.

Zakres obecnego zamówienia obejmie przede wszystkim roboty 
wewnątrz szkoły. Planowana jest przebudowa piwnic, parteru, 
piętra oraz klatki schodowej. Poza tym wykonawca zadba o budo-
wę podziemnego bezodpływowego zbiornika na ścieki, wykona-
nie miejsc parkingowych i śmietnika, ogrodzenia czy zagospoda-
rowanie terenu wokół jednostki. Pojawią się także zabezpieczenia 
przeciwpożarowe.

– Planujemy przebudować wnętrze szkoły tak, aby urealnić wiel-
kość klas do liczby uczęszczających do szkoły uczniów. Przede 
wszystkim, poprzez zmniejszenie ich powierzchni, doprowadzić 
do powstania wystarczającej liczby klas pozwalających na reali-
zację nauczania w ośmiu oddziałach – informuje wójt Piotr De-

rejczyk. – Prace remontowe obejmą także część przedszkolną. 
Do wymagań i  potrzeb najmłodszych dostosowane mają zostać 
sanitariaty oraz część kuchenna, a jedna z sal na parterze pełnić 
będzie funkcję potrzebnej świetlicy i jadalni – dodaje.

Wartość udzielonego przez samorząd zamówienia opiewa na nie-
mal 1,8 mln zł. Łącznie z wcześniej zrealizowanymi etapami daje 
to więc skalę inwestycji na poziomie ponad 4 mln zł.

– Prace przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej to trze-
cie duże zadanie realizowane w ostatnich latach w naszych bu-
dynkach oświatowych, po przebudowie części przedszkolnej 
ZSP w  Ostrowach nad Okszą i  kompleksowej termomoderniza-
cji budynku ZSP w Miedźnie. Wkrótce modernizować będziemy 
również kotłownię w ZSP w Ostrowach nad Okszą, na którą także 
zdobyliśmy dofinansowanie unijne – podkreśla włodarz Miedźna.

Wójt Piotr Derejczyk pod koniec lipca podpisał z  Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej poro-
zumienie, które zamyka temat zwrotu do tej instytucji kwoty 
ponad 613 tys. zł. - To nasz duży sukces - podkreśla włodarz.

Temat nie jest nowy. O problemach z wywiązaniem się ze wszyst-
kich wskaźników jednej z  inwestycji realizowanej przez gminę 
było głośno już jakiś czas temu. A konkretnie chodzi o inwesty-
cję sprzed dziesięciu lat, zrealizowaną jeszcze przez poprzednie-
go wójta Andrzeja Szczypióra budowę siedemdziesięciu siedmiu 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gospodar-
stwach mieszkańców samorządu.

Gmina dostała na to przedsięwzięcie ponad 416 tys. zł dotacji 
właśnie z NFOŚiGW. Zadanie ukończono pod koniec 2013 roku. 
Początkowo wszystko było w porządku, ale po kilku miesiącach 
mieszkańcy zaczęli zgłaszać coraz więcej komplikacji związanych 
z  funkcjonowaniem instalacji. Przepełniały się studnie chłonne 
w niemal sześćdziesięciu z nich, a jak wskazano w opiniach eks-

Piotr Biernacki

W KASIE GMINY ZOSTANIE PONAD 613 TYSIĘCY ZŁOTYCH
perckich, winnym takiego stanu rzeczy była mała chłonność miej-
scowych gruntów.

Z wyzwaniem tym musiał się zmierzyć już wybrany na pierwszą 
kadencję w 2014 roku nowy wójt Piotr Derejczyk. Podjęte dzia-
łania zaradcze przyniosły doraźne rozwiązanie problemu, jednak 
kontrola z NFOŚiGW stwierdziła w 2015 roku, że nie został osią-
gnięty zapisany w umowie dotacji efekt ekologiczny zadania, co 
groziło przymusem zwrotu dotacji. I Fundusz takie wypowiedze-
nie do urzędu przysłał na początku 2019 roku. Efekt? Dotacja do 
zwrotu plus odsetki. Razem ponad 613 tys. zł.

- Wójt Piotr Derejczyk w odpowiedzi na takie stanowisko NFOŚi-
GW odmówił spełnienia tego żądania, przesyłając w  korespon-
dencji zwrotnej szczegółowe wyjaśnienia i  przystępując jedno-
cześnie do długotrwałych negocjacji. Zaproponowaliśmy ugodę 
i realizację tzw. inwestycji zastępczej związanej z budową kana-
lizacji sanitarnej, dzięki której uzyskany zostanie tzw. równoważ-
ny efekt ekologiczny - informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy 
urzędu.

Negocjacje faktycznie były długie i mozolne. Trwały ponad trzy 
lata, ale ich końcowy efekt z pewnością jest zadowalający. Dzięki 
budowie zbiorczej kanalizacji w Miedźnie, Izbiskach, Wapienniku 
i Ostrowach nad Okszą oraz przyłączeniu do sieci większej ilości 
domostw, niż to zakładały początkowo projekty, udało się przeko-
nać Fundusz przedstawionymi, osiągniętymi ponad prognozowa-
ną miarę wskaźnikami ekologicznymi.

- Podpisana ugoda rozwiązuje ciągnący się od wielu lat problem 
wiszącego nad naszym samorządem obowiązku zwrotu ponad 613 
tys. zł dotacji wraz z odsetkami. To nasz duży sukces i nie ukry-
wam spora ulga, bo te pieniądze możemy przeznaczyć teraz na 
realizację kolejnych ważnych inwestycji, również tych ekologicz-
nych na terenie naszej gminy - komentuje wójt Piotr Derejczyk. 
- W dokumencie zobowiązaliśmy się do ciągłego monitorowania 
stanu środowiska i podnoszenia jego jakości, by podtrzymać lub 
jeszcze poprawić założony zysk ekologiczny. A do zrobienia w tej 
sprawie jest jeszcze sporo i sporo pieniędzy na to będziemy po-
trzebować. Dlatego też porozumienie z Funduszem jest tym bar-
dziej dla nas cenne - dodaje włodarz.



W MSTOWIE12

Tradycyjnie już dożynki powiatowe co roku odbywają się w in-
nej gminie powiatu częstochowskiego. W tym sezonie gości z 
piętnastu gmin podjął tutejszy samorząd.

21 sierpnia powiatowe święto plonów rozpoczęło się od mszy 
dziękczynnej polowej, którą podobnie jak całe wydarzenie gospo-
darze zorganizowali na stadionie miejscowego LKS Warta Mstów. 
Starostowie dożynek przekazali zwyczajowo chleb, poszczególne 
reprezentacje gmin zaprezentowały swe wieńce, nie zabrakło też 
rozstrzygnięcia powiatowych konkursów. 

W programie przewidziano również czas na prezentacje arty-

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

MSTÓW GOSPODARZEM TEGOROCZNEGO POWIATOWEGO ŚWIĘTA PLONÓW

MSTÓW MA NIE TYLKO DOBRE JABŁKA, ALE
I IMPREZĘ PROMUJĄCĄ TĘ OWOCOWĄ GMINĘ

„Święto Jabłka”, które tegoroczną odsłonę miało 20 sierpnia, 
pomimo nie najlepszej pogody, tradycyjnie przyciągnęło spra-
gnione dobrej rozrywki tłumy. Jak przekonują organizatorzy 
imprezy, wysoka frekwencja to przede wszystkim zasługa inte-
resującego programu i szeregu atrakcji, jakie za każdym razem 
towarzyszą temu przedsięwzięciu.

„Święto Jabłka” to wydarzenie artystyczne, która na dobre wpi-
sało się już w kalendarz cyklicznych imprez plenerowych w gmi-
nie. Jaka jest jego geneza? To pokłosie pomysłu towarzyszącemu 
stworzeniu marki „Owocowo w Mstowie”, jako elementu promo-
cyjnego miejscowego samorządu. Kilka lat temu lokalne władze 
uznały, iż fakt, że gmina ma najwięcej sadów w całym wojewódz-
twie śląskim (chodzi o  ponad dwieście hektarów - przyp. red.) 
idealnie podkreśla jej walory i stanowi swoisty regionalny unikat, 

Monika Wójcik, fot. Artur Śpiewak/Urząd Gminy Mstów
który warto uwypuklać i szeroko się nim chwalić. 

Podobnie, jak w  latach ubiegłych, także i  tym razem uczestnicy 
„Święta Jabłka” mieli możliwość, by kupić na stoiskach sadowni-
ków świeże owoce. Oczywiście nie był to jedyny element koncer-
towego cateringu. Organizatorzy przygotowali się na potencjal-
nie trudne warunki pogodowe i zadbali o odpowiednią ilość hal 
namiotowych, gdzie miłośnicy gminnej rozrywki mogli spokojnie 
konsumować, bez obaw, że deszcz będzie kapał im do talerza. 

- W tym czasie dzieci mogły szaleć na dmuchanych zamkach oraz 
wykazać się zdolnościami sportowymi podczas konkursu rzutu 
jabłkiem - informują osoby odpowiedzialne za przygotowanie 
tego dnia animacji.

Wieczór rozpoczął zespół „VinyLovi”, którego artyści wykona-

li piosenki okresu międzywojennego i  rozkręcili publiczność na 
występ Stachurskiego, ikony muzyki pop lat 90-tych.

- Publiczność podczas jego koncertu na „Święcie Jabłka” była za-
chwycona - cieszą się organizatorzy. 

Kiedy Stachursky zszedł ze sceny, to zawładnął nią „Kabaret Rak”. Dzia-
łająca od czterech dekad dwuosobowa formacja znana jest z  trafnej 
satyry dnia codziennego. W trakcie swojego występu w Mstowie kaba-
reciarze w zabawny sposób opowiedzieli o męskim seksapilu, proble-
mach damsko-męskich oraz trudnych czasach pandemii.

Finałowy akcent tegorocznej edycji zapewnił z kolei discopolo’wy 
zespół Top One, który zaprezentował swoje najbardziej znane 
hity. Najwytrwalsi uczestnicy mogli jeszcze potańczyć na specjal-
nie zaplanowanej dla nich dyskotece pod chmurką.

styczne kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych. Swoistą 
wisienką na torcie był występ dwóch żywiołowych kapel - „Gó-
ralskiej Hory”, a następnie „Złoczewian”.

Jak co roku mocnym akcentem dożynek były stoiska z trady-
cyjnymi daniami. Na stołach przygotowanych przez panie z 
KGW znaleźć można było własnej roboty pierogi, paszteciki, 
chleb ze smalcem czy ciasta. Szczególnym wzięciem cieszyła 
się dziczyzna, którą częstowali myśliwi z częstochowskiego 
koła łowieckiego. Doskonała kiełbasa z dzika, szynki z sarny 
i bigos sprawiały, że pawilon ten był szczególnie oblegany 
przez smakoszy. Nie zabrakło przy tej okazji również i sma-
kowitego napitku.
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WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI ZASYGNA-
LIZUJĄ, KIEDY WARTO JĄ OGRANICZYĆ

Na dwóch ulicach Jaskrowa zamontowane zostały dwa radarowe 
wyświetlacze prędkości. Zasilane solarnie urządzenia sfinanso-
wano z tamtejszego funduszu sołeckiego.

Na kierowców, którzy lubią nadmiernie przyciskać pedał gazu, 
czeka na ulicy Willowej i Jurajskiej w Jaskrowie niespodzianka. Na 
podstawie decyzji, jaką podjęła lokalna społeczność, ze środków 
funduszu sołeckiego zakupione zostały i zainstalowane radarowe 
wyświetlacze prędkości.

- Urządzenia posiadają udowodnioną długotrwałą skuteczność. 
Efektywnie uspokajają ruch średnio o 15-20 proc. - mówi wójt To-
masz Gęsiarz.

Przekraczana prędkość jest wyświetlana na czerwono, a  ta do-
puszczalna na zielono. W przypadku gdy kierowcę poniesie ułań-
ska fantazja, urządzenie wyświetli także kwotę potencjalnego 
mandatu, jaki grozi za popełnione wykroczenie oraz ilość punk-
tów karnych.

Jak przekonują urzędnicy, w przypadku utraty zasilania czy ogra-
niczonego nasłonecznienia ciągłość pracy wyświetlacza zapewni 
wbudowany akumulator.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Mieszkańcy, którzy dostrzegają problem z używaniem alkoho-
lu lub innych substancji u siebie lub innych członków rodziny, 
mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w Gminnym 
Punkcie Konsultacyjnym. Znajdująca się w  siedzibie urzędu 
gminy placówka czynna jest dwa dni w miesiącu.

W punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz udziela-
ne wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu czy substancji 
psychoaktywnych. Na pomoc mogą liczyć  także członkowie ich 
najbliższego otoczenia oraz osoby doświadczające przemocy 
w rodzinie.

- Do zadań punktu należy w  szczególności motywowanie osób 
uzależnionych i bliskich do podjęcia psychoterapii w placówkach 

W ostatni dzień lipca panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Iskier-
ki” w  Mokrzeszy zorganizowały popołudniowe spotkanie dla 
mieszkańców. 

Choć pogoda sprawiła niespodziankę i  wymusiła przeniesienie 
zaplanowanej imprezy plenerowowej w mury sali gimnastycznej 
tamtejszej szkoły, to mimo wszystko mieszkańcy dopisali i, jak 
przekonują organizatorki, na frekwencję nie mogły narzekać. 

Początek wydarzenia uświetniły swoim występem koleżanki 
z KGW „Mstowianki”, którym akompaniował Walenty Mazur. Po 
ich prezentacji, kilka przebojów Anny Jantar i innych ikon polskiej 
sceny muzycznej, wyśpiewała Magdalena Drążek, mieszkanka 
Mstowa

- Jej koncert wzbudził niesamowite emocje wśród uczestników, 
którzy docenili zarówno jej ogromny talent, perfekcję, jak i świet-
ny kontakt z publicznością. Oklaskom nie było końca - relacjonują 
inicjatorki imprezy. 

Dla wszystkich obecnych panie z  Koła Gospodyń Wiejskich 
„Iskierki” przygotowały słodki poczęstunek. Nie zapomniano 
o najmłodszych. Dla dzieci dostępna była wata cukrowa, popcorn 
oraz angażujące animacje.

MSTÓW MA NOWEGO SOŁTYSA

4 sierpnia odbyły się wybory sołtysa Mstowa. Funkcję tę miesz-
kańcy na najbliższe kilkanaście miesięcy powierzyli Eugeniu-
szowi Cierpiałowskiemu.

Nowy sternik sołectwa jest członkiem miejscowej ochotniczej 
straży pożarnej i człowiekiem niezwykle zasłużonym dla miejsco-
wości. Przed laty odznaczono go medalem za zasługi dla pożar-
nictwa.

W czasie elekcji przybyli do miejscowej hali sportowej mieszkań-
cy dokonywali wyboru spośród dwóch kandydatur. Obok Cierpia-
łowskiego o funkcję ubiegała się również Małgorzata Jeziorek.

– Na zakończenie zebrania nowo wybrany sołtys oraz pani Małgo-
rzata Jeziorek podziękowali licznie zgromadzonym na wyborach 
mieszkańcom za ich obecność i udział w zebraniu – podkreślają 
pracownicy mstowskiego urzędu gminy.

Piotr Biernacki

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

STREFA REKREACJI, KTÓRA POWSTAŁA DZIĘKI 
ZAANGAŻOWANIU PAŃ Z KGW

PRZEZ POGODĘ TRZEBA BYŁO PRZENIEŚĆ 
IMPREZĘ, ALE I TAK WYPALIŁA

W GMINIE DZIAŁA PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB Z PROBLEMAMI

Na terenie sąsiadującym ze zbiornikiem wodnym w Brzyszowie 
powstał nowy plac zabaw i pojawiły się elementy siłowni plene-
rowej. Projekt, w ramach dofinansowania Partnerstwa Północ-
nej Jury, zrealizowało tamtejsze koło gospodyń wiejskich.

W skład wspomnianego placu wszedł zestaw zabawowy, huśtaw-
ka wagowa ważka, dwa bujaki na sprężynie, w tym jeden podwójny 
oraz karuzela tarczowa. Całość została wyposażona w bezpieczną 
nawierzchnię z mat przerostowych. Jeśli zaś chodzi o elementy 
siłowni plenerowej to spragnieni rekreacji mogą korzystać z prasy 
nożnej, wiosła, pylonu, ławeczki i  prostownika pleców. 

- Teren przy zbiorniku wodnym w  Brzyszowie, dzięki spójnym 
działaniom samorządu gminnego i  mieszkańców, w  ostatnich 
latach przeszedł prawdziwą metamorfozę. To miejsce stało się 
atrakcyjne dla mieszkańców, którzy jeszcze chętniej je odwiedzają 
wiedząc, że sami dołożyli cegiełkę, żeby tak pięknie wszystko wy-
glądało - cieszą się w urzędzie gminy.

Jak przekonują urzędnicy, zrealizowane przez koło gospodyń 
wiejskich przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na 
międzypokoleniową integrację lokalnej społeczności. Możliwość 
wspólnego odbywania zajęć z wykorzystaniem siłowni plenerowej 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

promuje aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. 

- Urządzenia są łatwe w obsłudze oraz dobrane w optymalny spo-
sób, aby umożliwić zróżnicowany i urozmaicony trening różnych 
partii mięśni. Nic tylko korzystać - zachęcają pracownicy urzędu 
gminy.

leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego 
oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych. Udzie-
lane jest również wsparcie osobom po zakończonym leczeniu 
odwykowym czy też informowanie o  możliwościach powstrzy-
mywania przemocy i pomocy w tym zakresie - wymieniają pra-
cownicy urzędu gminy.

Porozmawiać z pełniącym w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 
dyżur psychologiem można w każdy pierwszy i trzeci piątek mie-
siąca w godz. od 8.30 do 11.30. Na wizytę można umówić się wy-
bierając numer 507 256 596 lub poprzez pracownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie dzwoniąc na 34 328 40 
05 w. 46 lub 47.

- W sierpniu wyjątkowo punkt będzie czynny w pierwszy i czwar-
ty piątek miesiąca - zastrzegają urzędnicy.



W POCZESNEJ14

PRZEBUDOWA DWÓCH GMINNYCH DRÓG W KOLONII POCZESNA I MAZURACH RUSZYŁY PRACE PRZY BUDOWIE BOISKA

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ. BIEGNĄCA PRZEZ GMINĘ 
DROGA WOJEWÓDZKA ZYSKAŁA WŁAŚNIE NOWE 
OŚWIETLENIE

KONKURS KULINARNY DLA KGW. GMINĘ REPREZENTOWAŁY PANIE Z CZTERECH MIEJSCOWYCH KÓŁ 

GMINNE DOŻYNKI TYM RAZEM W ZAWODZIU

Mieszkańcy ulicy Szkolnej w Kolonii Poczesna i ulicy Kaspro-
wicza w  miejscowości Mazury będą mogli wkrótce poruszać 
się po zmodernizowanych szlakach. Na razie muszą uzbroić się 
w cierpliwość i znieść niedogodności związane z remontem.

Realizacja tych dwóch zadań lokalnego samorządu stała się moż-
liwa po tym, jak gmina zdobyła na nie środki z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. I to niemałe, bo łącznie ponad 830 tys. zł. 
Pokryją zatem połowę z ogólnych kosztów prac, które firma OLS 
z Lublińca wyceniła na 1,64 mln zł.

W miejscowości Zawodzie rozpoczęły się prace związane z budową 
boiska do piłki nożnej, które zlokalizowane będzie w okolicach bu-
dynku Lokalnego Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie.

Zadanie realizuje wyłoniona w  przetargu częstochowska firma 
Tel-Bruk. Z  terenu, gdzie ma powstać wspomniany sportowy 
obiekt, wykonawca usunął już drzewa. Finalnie, w ramach inwe-
stycji, przewidziane jest utworzenie trawiastej płyty boiska, jego 
nawodnienie i wykonanie drenażu, budowa ogrodzenia, oświetle-
nia oraz montaż piłkochwytów.

- Całość przedsięwzięcia kosztować będzie ponad 2 mln zł. 10 proc. 
tej kwoty stanowi wkład własny gminy, natomiast pozostałe 90 proc. 
pochodzi z programu „Polski Ład” - mówi wójt Krzysztof Ujma.

Po przebudowie DW 791 przyszedł czas na wymianę  punktów 
świetlnych wzdłuż wspomnianej arterii. W sumie zostało zain-
stalowanych sto trzydzieści pięć lamp LED’owych.

Instalacja nowych energooszczędnych lamp to kolejny element 
towarzyszący modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej, która 
biegnie przez teren gminy Poczesna.

- Zgodnie z powyższym zadaniem, na odcinku od DK1 do DK 78 
wybudowano oświetlenie drogowe z oprawami oraz zostały za-
instalowane lampy LED - informuje Aneta Nawrot, rzecznik pra-
sowy urzędu gminy. - W Kolonii Borek od ulicy Przemysłowej do 
ulicy Częstochowskiej znajdują się siedemdziesiąt cztery lampy, 
natomiast na odcinku od skrzyżowania DK 1 z  DW 791 do ulicy 
Przemysłowej pojawiło się sześćdziesiąt jeden lamp - dodaje.

Jak podkreślają lokalni urzędnicy, w  wyniku podjętych działań 
ruch na drodze jest teraz zdecydowanie bezpieczniejszy.

14 sierpnia w Dąbrowie Zielonej odbył się powiatowy etap kolej-
nej edycji „Bitwy Regionów”. To ogólnopolski konkurs kulinarny 
dla kół gospodyń wiejskich.

Wydarzenie, które organizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i we współpracy 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, odbyło się już po raz siódmy. 

- Idea konkursu zrodziła się z  zamiłowania do polskiej kuchni 

Piotr Biernacki Piotr Biernacki

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Przebudowa jezdni ulicy Szkolnej rozpocznie się od skrzyżowania 
z  ulicą Bankową, natomiast Kasprowicza zmodernizowana zo-
stanie od zjazdu na działkę 458 do granicy miejscowości Mazury 
i Nierada.

Za wspomnianą kwotę wykonawca, po wcześniejszym sfrezowa-
niu starej nawierzchni, ułoży nową masę bitumiczną w istnieją-
cym śladzie dróg o  grubości pięciu centymetrów, utwardzi po-
bocza, oczyści i  wyprofiluje istniejące rowy, jak również podda 
renowacji przepusty pod zjazdami.

regionalnej i rodzimego folkloru, a także chęci promocji polskiej 
żywności. Celem pikniku było zaprezentowanie przez uczestni-
ków potraw regionalnych, związanych z  obszarem działalności 
danego koła - relacjonuje Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Impreza w Dąbrowie Zielonej stanowiła pierwszy etap konkursu 
w powiecie częstochowskim. Z terenu gminy zgłosiły się do niego 
cztery koła gospodyń wiejskich. Tutejszy samorząd reprezento-
wały panie z Zawodzia, Słowika, Nierady i Brzezin Kolonii.

20 sierpnia w  gminie odbyły się coroczne dożynki. Gwiazdą 
wieczoru był góralski zespół Zbóje. 

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się o  godz. 15 od zbiórki 
na parkingu przy rondzie w Zawodziu. Kwadrans później ruszył 
przemarsz dożynkowego korowodu, który uczestników dopro-
wadził do miejsca, gdzie organizatorzy zaplanowali polową mszę. 

Monika Wójcik
Po nabożeństwie rozpoczęła się z kolei część oficjalna, w trakcie 
której między innymi odbyły się występy artystyczne, a  władze 
gminy złożyły podziękowania dla kół gospodyń wiejskich i miej-
scowych stowarzyszeń. 

Natomiast po godz. 20 na scenie pojawił się grający góralski folklor 
zespół z Zakopanego. Po koncercie Zbójów przewidziano jeszcze 
zabawę taneczną, która potrwała do późnych godzin nocnych.

RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 



DOŻYNKI W PRZYROWIE. ZAGRALI „ZAJEFAJNI” I KAPELA „U ANDRZEJA”

OCZYSZCZALNIA PNIE SIĘ W GÓRĘ. BUDOWA 
PRZEBIEGA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
Trwają intensywne prace budowlane przy modernizacji 
oczyszczalni ścieków w  Przyrowie. To największe samorzą-
dowe zadanie ma być gotowe w połowie przyszłego roku.

Po pięciu miesiącach prac, które realizuje firma „Przem-Gri” 
z  Olsztyna w  województwie warmińsko-mazurskim widać, że 
stopień zaawansowania inwestycji jest już spory. Jak podkreśla 
wójt Robert Nowak, wszystko przebiega zgodnie z  harmono-
gramem.

– Budowa oczyszczalni to zadanie, na które wyczekiwaliśmy 
z niecierpliwością. Wymaga ono wielkiej pracy całego naszego 
zespołu, ale po to w końcu jesteśmy, żeby skutecznie rozwijać 
gminę Przyrów – komentuje włodarz.

Przetarg na budowę i przebudowę oczyszczalni rozstrzygnięty 
został w połowie stycznia tego roku. Szybko podpisano umo-
wę z wykonawcą, który już z początkiem marca pojawił się na 
placu budowy.

Ta największa obecnie inwestycja przyrowskiego samorządu 
ma kosztować nieco ponad 14 mln zł, jednakże 10,7 mln zł z tej 
kwoty pokryte zostanie pozyskanymi pieniędzmi z  Programu 
Inwestycji Strategicznych.

– Dotychczasowa oczyszczalnia zwiększy swoje moce przero-
bowe do maksymalnej wielkości 600 m³ na dobę. Chciałbym 
podkreślić, że inwestycja jest tą z kategorii kluczowych, by móc 
w  przyszłości rozwijać sieć kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy – podkreśla wójt Nowak.

W ramach zamówienia wykonawca będzie musiał zadbać o wy-
budowanie pompowni ścieków surowych, budynku socjalno-
-technicznego, zadaszonych reaktorów biologicznych z  zin-
tegrowanymi pionowymi osadnikami wtórnymi, stanowiska 
zlewnego ścieków dowożonych z mechanicznym podczyszcza-
niem, płyty najezdnej czy napowietrzanego zbiornika retencyj-
no-uśredniającego ścieków dowożonych. Ponadto powstanie 
zbiornik osadu, wiata na agregat prądotwórczy, stanowisko 
pomiarów ścieków oczyszczonych, chlorownia, wiata na osad 
odwodniony oraz pompownia ścieków oczyszczonych.

Prace mają również objąć infrastrukturę towarzyszącą i zago-
spodarowanie terenu wokół oczyszczalni jak drogi, ogrodzenie 
przepompowni, chodniki, place manewrowe czy modernizację 
stacji transformatorowej dla zwiększenia poboru energii. Przy 
oczyszczalni zamontowane zostaną także odnawialne źródła 
energii. Planowane jest zamontowanie instalacji fotowoltaicz-
nej o mocy 96kW.

W ostatnią niedzielę sierpnia na terenie kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego „Brzózki” miejscowy samorząd zorganizował 
gminne dożynki.

Tegoroczne święto plonów w Przyrowie rozpoczęło się od trady-
cyjnego nabożeństwa polowego. Tuż po nim, w uroczystym szyku, 
delegacje sołeckie zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe, a wójt 
Robert Nowak powitał uczestników, zaproszonych gości oraz doko-
nał oficjalnego otwarcia wydarzenia. Po złożeniu wieńców organiza-
torzy przewidzieli czas na okazjonalne przemówienia.

Tuż po nich rozpoczęła się część artystyczna. W programie jak 
zwykle nie zabrakło scenicznych występów rodzimych zespołów 
ludowych. Lokalne władze, jak co roku, wręczyły nagrody w kon-
kursach gminnych, odbył się też zwyczajowy turniej sołectw. Po 
tym, jak zostały ogłoszone jego wyniki, na scenie pojawiła się ka-
pela ludowa „U Andrzeja”. Po jej występie miało miejsce losowanie 
głównej nagrody w organizowanej co roku loterii fantowej.

Nie zabrakło również występu gwiazdy wieczoru. Tym razem był 
to zespół „ZajeFajni”, który na całą godzinę zawładnął przyrowską 
sceną muzyczną, a po koncercie dj Helou poprowadził zabawę ta-
neczną. W trakcie dożynek imprezie towarzyszyły stoiska gastro-
nomiczne, atrakcje dla dzieci oraz wystawa rękodzieła ludowego.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów
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Wójt Robert Nowak nie zwalnia tempa w pozyskiwaniu fundu-
szy na zadania inwestycyjne. 24 sierpnia rozstrzygnięto dwa 
kolejne konkursy, w których samorząd Przyrowa wziął udział. 
I z kolejnym sukcesami dla lokalnego budżetu.

Zarząd województwa zatwierdził bowiem listę projektów kwa-
lifikujących się do dofinansowania z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyrów starał się o pieniądze 
w  dwóch konkursach, obejmujących zadania z  zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej oraz przewidującego unijne wsparcie na 
budowę dróg lokalnych.

Wniosek na budowę kanalizacji w  miejscowości Julianka oraz 
budowę kolejnych trzech etapów wodociągu w  Przyrowie zo-
stał sklasyfikowany na bardzo wysokim, ósmym miejscu. Kwota 
wsparcia wyniesie w tym przypadku nieco ponad 3 mln zł. Kolejne 
prawie 2 mln zł pomoże przebudować drogę gminną w miejsco-
wości Sygontka.

Piotr Biernacki

KOLEJNE 5 MILIONÓW 
ZŁOTYCH DLA GMINY







POZNALIŚMY NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

SZKOLENIA DLA GMIN DOTYCZĄCE PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE” OGROMNE ZAINTERESOWANIE PROGRA-
MEM „PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA”. 
NABÓR WSTRZYMANO PO MIESIĄCU

Częstochowskie starostwo po raz kolejny nagrodziło mieszkań-
ców z terenu powiatu za wdrożone działania sprzyjające środo-
wisku naturalnemu. Okazją do tego jest konkurs „Ekologiczna 
zagroda”, którego wyniki poznaliśmy w Mstowie podczas tego-
rocznych dożynek powiatowych. Inicjatywę tę wpiera również 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Podobnie jak w latach ubiegłych plebiscyt miał dwa etapy. Pierw-
szy rozgrywany był na szczeblu gmin, gdzie komisje powołane 
przez poszczególnych włodarzy oceniły i wybrały rolniczych lau-
reatów z  ich terenu. Następnie zgłoszenia powędrowały już na 
szczebel powiatowy.

- Konkurs ma szeroki zakres, gdyż obejmuje wszystkie domostwa 
na terenach wiejskich naszego powiatu, nie tylko zagrody, w któ-
rych odbywa się towarowa produkcja rolnicza. Ważna jest nie 
tylko estetyka zagród. Ocenie podlegały również takie kwestie, 
jak gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospo-
darowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja 
budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzy-
mywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sa-
dów i  innych form wytwarzania żywności na samozaopatrzenie 
własnej rodziny, szczególnie metodami rolnictwa ekologicznego 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Z początkiem lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił pilotażowy pro-
gram wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zainteresowanie nim było tak duże, że już po nieco miesiącu 
wstrzymano nabór wniosków, który pierwotnie planowano pro-
wadzić do końca roku.

Na przygotowany przez WFOŚiGW w Katowicach program insty-
tucja ta zarezerwowała w swej puli 1 mln zł, a zainteresowani po-
zyskaniem wsparcia mogli się starać o dotację sięgającą 50 proc. 
kosztów, nie więcej jednak niż 8 tys. zł.

Ten pilotażowy nabór skierowany był do właścicieli budynków 
mieszkalnych z terenu województwa śląskiego. O pieniądze mogli 
ubiegać się też posiadacze obiektów położonych na nierucho-
mościach oddanych w użytkowanie wieczyste, do których będą 
przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności nie 
większej niż 7,5 m³ na dobę.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie programem „Przydomowa 
oczyszczalnia” należy przypuszczać, że Fundusz w kolejnych la-
tach będzie kontynuował realizację powziętej inicjatywy.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

- informują przedstawiciele częstochowskiego starostwa.

Celem więc szeroko promowanej inicjatywy jest przede wszyst-
kim zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców powia-
tu, kształtowanie proekologicznych postaw i  promowanie bio-
różnorodności. Organizatorzy chcą w  ten sposób propagować 
przede wszystkim produkcję dobrej i  zdrowej żywności, upo-
wszechniać lokalną politykę ekologiczną i przyjazne środowisku 
praktyki, których stosowanie ma zapewniać zrównoważony roz-
wój w obszarze produkcji rolnej.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło na dorocznym 
święcie plonów powiatu częstochowskiego. W tym roku dożynki 
odbyły się 21 sierpnia w Mstowie. Podobnie jak w roku ubiegłym 
nie przyznano jednak pierwszej nagrody, ale trzy równorzędne 
drugie i trzy trzecie oraz pięć wyróżnień.

Za najbardziej ekologiczne gospodarstwa uznane zostały zatem 
zagrody Elżbiety i  Grzegorza Muchów z  Łochyni (gmina Myka-
nów), Elżbiety i  Janusza Trenda ze Ślęzan (gmina Lelów), oraz 
Barbary i Wojciecha Zychów z Klepaczki (gmina Starcza).

Nagrody za zajęcie trzecich miejsc powędrowały z kolei do Eweli-
ny Konik z Rudnik Kolonii (gmina Koniecpol), Dariusza Owczarka 
z Wąsosza (gmina Konopiska) oraz Jolanty, Sebastiana, Marty i Fi-
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

lipa Jastrząbków z Raczkowic (gmina Dąbrowa Zielona).

Wyróżnienia otrzymali natomiast Tomasz Wypych z  Nowej Wsi 
(gmina Poczesna), Elżbieta i  Stanisław Trąbscy ze Zrębic (gmi-
na Olsztyn), Justyna Tuora z Bystrzanowic (gmina Janów), Lilia-
na Kucharska i Bogumiła Matusiak z Bab (gmina Kruszyna) oraz 
Agnieszka Politańska z Karczewic (gmina Kłomnice).a

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach organizuje dla przedstawicieli samorządów z wo-
jewództwa śląskiego serię szkoleń, które dotyczyć będą progra-
mu „Ciepłe Mieszkanie”.

Spotkania odbędą się w Instytucie Gość Media w Katowicach przy 
ulicy Wita Stwosza 11 w dniach 13, 20 i 27 września. Samorządy 
mogą przesyłać zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stro-
nie internetowej Funduszu.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest najnowszym projektem urucho-
mionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Wdrażany jest za pośrednictwem szesnastu wo-
jewódzkich funduszy. Katowicki nabór wniosków uruchomił 21 
lipca, a  w  zależności od dostępności środków, ma on trwać do 
końca bieżącego roku. Do dyspozycji jest kwota niemal 125 mln zł.

Istotą działania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejsze-
nie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej w  lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w  budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na 
wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i popra-
wie efektywności energetycznej.

Odmiennie jednak od programu „Czyste Powietrze”, gdzie oso-
by fizyczne bezpośrednio wnioskują o dotację z Funduszu, w tym 
przypadku realizowany on jest za pośrednictwem gmin. To one 
mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich fun-
duszy o środki potrzebne do realizacji programu na swoim tere-
nie, a następnie, po uzyskaniu dotacji, będą udzielać wsparcia be-
neficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł 
prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa 
rzeczowego do lokalu mieszkalnego.

Jak podkreślała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, na 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
konferencji inaugurującej program, skierowany ma on być głów-
nie do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez 
centralnego systemu ogrzewania i  korzystają z  indywidualnego 
źródła ciepła na paliwa stałe. Dotychczas właściciele takich lokali 
nie mieli możliwości finansowego wsparcia proekologicznych in-
westycji, gdyż „Czyste Powietrze” nastawiony jest na dotowanie 
inwestycji w budynkach jednorodzinnych. Jak oszacowano, takich 
mieszkań może być w Polsce ponad osiemdziesiąt tysięcy.

Zgodnie z założeniami wsparciem mają być objęte inwestycje po-
legające na zastosowaniu kotła gazowego kondensacyjnego, ko-
tła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania 
elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy cie-
pła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykona-
nie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
wymiana okien i drzwi czy wykonanie wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie bę-
dzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsię-
wzięcia.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uza-
leżniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospo-
darstwie domowym i ustalona została na poziomie podstawowym 
- do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł, 
podwyższonym - do 60 proc. kosztów kwalifikowanych (nie wię-
cej niż 25 tys. zł) i najwyższym - do 90 proc. kosztów kwalifikowa-
ny (nie więcej jednak niż 37,5 tys. zł).

- Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów koń-
cowych na terenie gmin znajdujących się na liście samorządów, 
w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 
rok stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczal-
nych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest 
w każdym z poziomów o 5 punktów procentowych - zaznaczają 
przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach.a



Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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MIEJSCY POGROMCY 
KOMARÓW ODLATUJĄ 
DO AFRYKI

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Połowa sierpnia to czas kiedy jerzyki zaczynają wędrówkę do 
południowej Afryki. Te niezwykle pożyteczne ptaki spędzą tam 
sezon zimowy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przy-
pomina, że podlegają one czynnej ochronie gatunkowej.

Instytucja zwraca szczególną uwagę na fakt, że prawie wszyst-
kie gatunki ptaków zakładające gniazda w budynkach podlegają 
ochronie, dlatego tak ważne jest, aby prace budowlane, w  tym 
czynności termomodernizacyjne, przeprowadzać poza sezonem 
lęgowym. Ten przypada w naszym kraju zwyczajowo na okres od 
1 marca do 15 października.

- W tym czasie nie powinno się przeprowadzać prac na budyn-
kach, które mogą zakłócić proces lęgowy. Niestety, mimo rosnącej 
świadomości w aspekcie ochrony ptasich siedlisk nadal zdarzają 
się przypadki ich dewastacji, płoszenia i  niepokojenia - mówią 
przedstawiciele RDOŚ.

Jeżeli zachodzą przypadki, że prace remontowe muszą być wy-
konane w  tym okresie, to, aby nie narazić się na konieczność 
wstrzymania prac, grzywnę lub nawet karę aresztu należy przed 
przystąpieniem do ich realizacji wystąpić o specjalne zezwolenie 
na niszczenie siedlisk gatunków chronionych.

- Zezwolenie to określa sposoby zabezpieczenia siedlisk tak, by 
w  wyniku prowadzonych prac nie ucierpiały zwierzęta. Jerzyki 
powracają do tych samych miejsc zamieszkania, z których korzy-
stały w poprzednich latach, dlatego podmiot dokonujący niszcze-
nia siedlisk za zgodą RDOŚ, zobowiązany jest zrekompensować 
utracone miejsca lęgowe ptaków, montując budki lęgowe na zmo-
dernizowanych budynkach - zaznacza instytucja.

Jerzyki to naturalni niszczyciele komarów oraz innych owadów. 
W  ciągu dnia potrafią zjeść ich nawet dwadzieścia tysięcy. Co 
ciekawe ptaki te większą część życia spędzają latając, nie muszą 
lądować nawet przez kilka miesięcy, zaspokajając wszystkie swoje 
potrzeby w powietrzu. W locie potrafią nawet spać. Do Polski po-
wracają z początkiem maja.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Polski Alarm Smogowy opublikowali ranking dotyczący 
liczby składanych wniosków w  programie „Czyste Powietrze”. 
Obejmuje on wszystkie gminy w Polsce. 

Według najnowszych danych, za pierwszy kwartał 2021 roku, ak-
tywność mieszkańców w  zakresie inwestycji ekologicznych po-
zwoliła sklasyfikować gminy Krzepice i Opatów w pierwszej setce 
rankingu. To najlepsze wyniki samorządów z  regionu często-
chowskiego w tym zestawieniu. 

GDZIE JEST NAJWIĘCEJ INWESTYCJI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”?
Mieszkańcy gminy Krzepice złożyli w  tym czasie czterdzieści 
osiem wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów lub 
inwestycje termomodernizacyjne, które wspierane są przez pro-
gram priorytetowy „Czyste Powietrze”. Dało to tym samym samo-
rządowi 43. miejsce w rankingu. W przypadku Opatowa było to od-
powiednio dwadzieścia dziewięć wniosków, co uplasowało gminę 
na 75. pozycji.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i  gospodarki wodnej 
danych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powietrze” zło-

żonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszcze-
gólnych gminach. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, 
którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z  terenu 
danej gminy na tysiąc budynków jednorodzinnych.

Według zestawienia, największą aktywność w składaniu wniosków 
do programu wykazali mieszkańcy miasta Puck na Pomorzu. Dru-
gie miejsce zajęła gmina Stare Pole (również pomorskie), a trzecie 
– śląskie uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. Liderem wśród woje-
wództw okazało się tym razem pomorskie – aż siedem gmin z tego 
regionu znalazło się w pierwszej dziesiątce rankingu.
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