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Monika Wójcik, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Na cztery i pół roku więzienia częstochowski sąd skazał kie-
rowcę, który w połowie ubiegłego roku niemalże nie rozjechał 
dziecka na pasach w Rędzinach. Wcześniej mężczyzna dostał 
dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i siedział w więzieniu 
za zabicie człowieka. Wtedy prowadził po alkoholu.

Do głośnego zdarzenia doszło 6 czerwca 2021 roku. Wówczas to 
40-letni dziś Rafał K. wyprzedzając inne auta, które zatrzymały 
się przed przejściem dla pieszych, przejechał brawurowo przez 
pasy, doprowadzając niemalże do tragedii. Chcącego sforsować 
przejście chłopca, który wybrał się na wycieczkę rowerową z ro-
dzicami, drogowy pirat minął zaledwie o włos.

Jak argumentowali śledczy analizujący zapis z kamery umiesz-
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PIRAT Z RĘDZIN POSIEDZI KILKA LAT. TO 
KARA ZA WYPRZEDZANIE NA PASACH, POD-
CZAS KTÓREGO OMAL NIE ZABIŁ DZIECKA

czonej na budynku urzędu gminy, K. swoim zachowaniem 
stworzył realne zagrożenie potrącenia przechodzących przez 
przejście czterech osób, w tym dwójki dzieci w wieku siedmiu 
i trzech lat.

Krótko po tym, jak policjanci ustalili tożsamość sprawcy, okazało 
się, że Rafał K. miał już na swoim koncie poważny konflikt z pra-
wem. W 2011 roku został skazany na siedem i pół roku pozbawie-
nia wolności za spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku 
ze skutkiem śmiertelnym i  ucieczkę z  miejsca zdarzenia. Sąd 
orzekł wtedy wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów.

11 października częstochowski sąd skazał oskarżonego na cztery 
i pół roku odsiadki.
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Nawiązując do przedwojennych tradycji z czasów Wincentego Wi-
tosa i Stanisława Mikołajczyka, kiedy to ludowcy z Wielkopolski 
organizowali pielgrzymki na Jasną Górę, w sobotę 29 października 
na Jasnej Górze zebrali się ludowcy z całej Polski. 

Pielgrzymów, przedstawicieli Parlamentu i władz Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Kaplicy Cudownego Obrazu przywitał po-
mysłodawca uroczystości Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL 
Województwa Śląskiego, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura. 

Wśród pielgrzymów obecni byli między innymi Prezes Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego 
PSL Koalicja Polska Władysław Kosiniak Kamysz, Przewodni-
czący Rady Naczelnej PSL Waldemar Pawlak, posłowie i senato-
rowie na czele z Wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim. 

Kilkutysięczna rzesza pielgrzymów, ludowców, dziesiątki pocztów 
sztandarowych. W ten sposób polscy ludowcy chcieli wyrazić sza-
cunek do wiary i tradycji naszych Ojców, przywiązanie do warto-
ści patriotycznych, które jak mówił w kaplicy Cudownego Obrazu 
Władysław Kosiniak Kamysz można w trosce o przyszłość naszej 
Ojczyzny pogodzić z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 

Po zakończeniu pielgrzymki w hotelu Arche w Częstochowie od-
było się posiedzenie Rady Naczelnej PSL na którym przyjęto zało-
żenia programu PSL na najbliższy okres.

Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu Ludowego 
na Jasną Górę 2022
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TRAGEDIA WE WRĘCZYCY WIELKIEJ.
W WYPADKU ZGINĘŁA MATKA Z CÓRKĄ

DWIE OFIARY WYPADKU SZYBOWCA POD KOŚCIELCEM

W miniony piątek doszło do tragicznego w skutkach wypadku 
drogowego. 21-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w drze-
wo. Jego 39-letnia matka i 14-letnia siostra zginęły na miejscu.

Do zdarzenia doszło 28 października w późnych godzinach popo-
łudniowych. Jadący leśną drogą w kierunku miejscowości Borowe 
osobowy nissan z niewiadomych przyczyn nagle zjechał z drogi 
i uderzył w drzewo.

Przybyłe na miejsce służby ratownicze, po tym jak strażacy z wrę-
czyckiej OSP wydostały ofiary wypadku z  zakleszczonego auta, 

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

natychmiast podjęły reanimację. Niestety nie udało się uratować 
życia dwóch pasażerek. 39-letnia kobieta i  jej 14-letnia córka, 
mieszkanki gminy Wręczyca Wielka, zmarły w wyniku odniesio-
nych obrażeń. Kierowca, 21-letni syn zmarłej kobiety, trafił w sta-
nie ciężkim do szpitala.

- Dokładne przyczyny i  okoliczności tego tragicznego zdarzenia 
będą wyjaśniane w  toczącym się postępowaniu, podczas którego 
kryminalni skorzystają z  opinii biegłych z  zakresu badania stanu 
technicznego pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków drogowych - 
informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

   WRĘCZYCA WIELKA  

Mieszkaniec gminy Kruszyna w domu trzymał sporą ilość ma-
rihuany, a w namiocie foliowym uprawiał konopie indyjskie. Za 
posiadanie narkotyków i ich produkcję grozi mu teraz kara do 
trzech lat więzienia.

Policjanci z  Komisariatu w  Kłomnicach zatrzymali 36-letniego 
mieszkańca gminy Kruszyna, w  którego domu znaleźli marihu-
anę, z której można było przygotować dwieście trzydzieści tzw. 
działek dilerskich. 

- Podczas przeszukania kryminalni weszli również do namiotu fo-
liowego na terenie posesji. Okazało się, że 36-latek uprawiał tam ko-
nopie indyjskie. Policjanci zabezpieczyli krzaki nielegalnych roślin - 
informuje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. 

Za posiadanie i uprawę konopi innych niż włókniste grozi mu te-
raz do trzech lat odsiadki.

Monika Wójcik, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

ZAMIAST POMIDORÓW HODOWAŁ
KONOPIE INDYJSKIE

   KRUSZYNA

   RĘDZINY

Nieopodal lotniska w  Rudnikach doszło do wypadku szybow-
ca. Na jego pokładzie znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy 
w wyniku odniesionych obrażeń zginęli na miejscu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 23 października krótko po godzi-
nie 12. Wstępne ustalenia wskazują, że maszyna wzbiła się w po-
wietrze, a około dwa kilometry dalej od pasa startowego runęła 
na zalesiony obszar. 

- Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł le-
cący szybowcem 58-letni instruktor, mieszkaniec województwa 

Monika Wójcik, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie
mazowieckiego oraz 17-letni kursant, mieszkaniec województwa 
warmińsko-mazurskiego. Obaj posiadali licencje pilota - informu-
je biuro prasowe częstochowskiej komendy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przez kilka godzin zabez-
pieczali materiał dowodowy. To na jego podstawie będzie można 
szczegółowo wyjaśnić okoliczności i przyczynę tego tragicznego 
zdarzenia. 

- Na miejscu obecny był również przedstawiciel Państwowej Ko-
misji Badania Wypadków Lotniczych - dodają funkcjonariusze.

NIELEGALNE ODPADY WE WRĘCZYCY MAŁEJ. 
TO KOLEJNE TAKIE ZNALEZISKO W GMINIE

   WRĘCZYCA WIELKA  

Na terenie nieczynnego zakładu branży obuwniczej odkryto 
ogromną ilość chemikaliów w dwustulitrowych beczkach.

Częstochowska prokuratura prowadzi dochodzenie związane 
z nielegalnym składowaniem niebezpiecznych substancji. To po-
kłosie odkrycia do jakiego doszło na jednej z posesji zlokalizowa-
nej przy ulicy Leśnej we Wręczycy Małej. 

Na początku października, na ternie nieczynnego od dłuższego 
czasu zakładu obuwniczego, znaleziono przysypane ziemią becz-
ki i zbiorniki z chemikaliami. Według nieoficjalnych informacji od-
pady na działkę trafiły z zagranicy. 

W sprawie podejrzane są dwie osoby. Grozi im do pięciu lat po-
zbawienia wolności.

Monika Wójcik

Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali w  Grodzisku 41-let-
niego kierowcę, który mimo wyraźnych sygnałów dawanych 
przez mundurowych nie zatrzymał się do kontroli. Raz, że po-
nad dwukrotnie przekroczył dopuszczalną w terenie zabudowa-
nym prędkość, to jeszcze okazało się, że był kompletnie pijany.

Patrol drogówki podjął próbę zatrzymania na ulicy Zamkowej we 
Wręczycy Małej pojazdu, którego kierowca w terenie zabudowa-
nym jechał z prędkością 107 km/h. 

- Mundurowi dali kierującemu wyraźny sygnał do zatrzymania, jed-
nak ten zignorował go i zaczął uciekać - informują funkcjonariusze 
z biura prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Policjanci ruszyli w  pościg, który zakończył się w  miejscowości 
Grodzisko. Okazało się, że samochodem kierował 41-letni męż-
czyzna, od którego była wyczuwalna silna woń alkoholu. Kierow-
ca został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. W organizmie miał ponad 2,7 promila alkoholu.

- Oprócz przekroczenia prędkości, 41-latek odpowie również za 
niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za jazdę w stanie 
nietrzeźwości. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd 
- dodają stróże prawa.

Monika Wójcik

PONAD SETKA NA LICZNIKU, PRÓBA UCIECZKI
I PRAWIE TRZY PROMILE W ORGANIZMIE

   WRĘCZYCA WIELKA  
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Monika Wójcik, fot. Archiwum Klaudii Majer

KLAUDIA MAJER: NIEPRECYZYJNE ZAPISY W UMOWIE Z BANKIEM SPRAWIAJĄ, 
ŻE KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z TZW. SANKCJI KREDYTU DARMOWEGO

Czy powołanie się na sankcję kredytu darmowego jest ograni-
czone w czasie?

Oświadczenie można złożyć w trakcie trwania umowy oraz w cią-
gu roku od jej wykonania – czyli od spłaty ostatniej raty. Jeżeli 
konsument został pozwany w związku z zaległością w spłacie rat, 
oświadczenie takie może złożyć również w trakcie procesu sądo-
wego. Może się wówczas okazać, że ma nadpłatę.

Jakie skutki powoduje złożenie oświadczenia o  skorzystaniu 
z sankcji kredytu darmowego?

Umowa w dalszym ciągu trwa przez okres, na jaki została zawarta, 
ale staje się umową darmową. Nie ma obowiązku płacenia prowi-
zji, marży, ubezpieczeń i odsetek kapitałowych.

Jakie dalsze kroki musi podjąć konsument, jeśli kredyt został 
spłacony w całości?

Oświadczenie spowoduje wsteczną nieodpłatność. Kredytodawca 
powinien zwrócić konsumentowi wszystko ponad udostępniony 
kapitał.

A co z kredytami w trakcie spłacania?

Można dokonać rozliczenia kredytu, w ten sposób, że kwotę, któ-
rą konsument faktycznie otrzymał, podzielić przez ilość rat i po-
równać jaką kwotę kredytodawca pobrał a jaką powinien pobrać. 
Różnica stanowi nadpłatę, której zwrotu można żądać od instytu-
cji kredytowej lub pożyczkowej.

Pozostają jeszcze kredyty niespłacone, przeterminowane jako 
całość.

Oświadczenie można złożyć zarówno przed, jak i  po wypowie-
dzeniu umowy. Wierzyciel powinien wówczas ograniczyć rosz-
czenie do kwoty udzielonego kredytu. W takim wypadku jednak 
będzie mógł dochodzić kosztów związanych z windykacją. Nale-
ży uświadamiać kredytobiorców, jakie mają prawa i możliwości. 
Sankcja kredytu darmowego to jedno z narzędzi, którego można 
użyć do dochodzenia swoich praw. Jeżeli braki w umowie wydają 
się oczywiste, to warto z niej skorzystać. Umowy są pełne infor-
macji, które są ważne, jednak ich natłok powoduje, że czytanie 

i  rozumienie ich staje się fikcją. Wiemy jedno, że z  instytucjami 
kredytowymi da się wygrać.

Pani kancelaria prowadzi bezpłatne spotkania dla kredytobior-
ców. Pierwsze już takie spotkanie się odbyło.

Tak i zapraszam na kolejne, które będzie miało miejsce 16 listo-
pada o godzinie 17 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. 
Tym razem spotkanie będzie dla frankowiczów. O tematach i ter-
minach następnych będę informowała poprzez media społeczno-
ściowe oraz lokalne rozgłośnie radiowe.

Po więcej szczegółów dotyczących tematyki kredytów zapraszam 
na stronę www.kancelaria-mk.pl oraz na mój facebook’owy pro-
fil, gdzie systematycznie publikuję informacje na ten temat. Wy-
starczy po zalogowaniu skorzystać z opcji „szukaj” i wpisać frazę: 
Kancelaria Radcy Prawnego – Klaudia Majer.

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

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

Dziękuję za rozmowę.

Kontynuujemy cykl wywiadów z  radcą prawnym Klaudią Majer 
zawierających informacje dla kredytobiorców i pożyczkobiorców.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego pozwala na rozliczenie się z bankiem 
lub firmą pożyczkową jedynie kwotą, którą faktycznie się otrzy-
mało – samym kapitałem. Jest to kwota bez odsetek, bez prowizji, 
bez dodatkowych ubezpieczeń.

Kto i kiedy możne skorzystać z tej sankcji?

Jest to narzędzie pomyślne z  myślą o  konsumentach, którzy, 
z  założenia, są słabszą stroną umowy z  firmami pożyczkowymi 
i należy ich chronić. Z kolei profesjonalny podmiot musi ponosić 
odpowiedzialność za swoje nieuczciwe działania. Co do zasady 
sankcją kredytu darmowego objęte są umowy do 255 tys. zł oraz 
bez względu na kwotę kredytu umowy przeznaczone na remont 
domu lub lokalu, które nie zostały zabezpieczone hipoteką. Usta-
wa o kredycie konsumenckim, która będzie miała zastosowanie, 
wprowadza dodatkowe wymogi, których spełnienie może być 
analizowane tylko w odniesieniu do konkretnej umowy.

Kiedy konsument może powołać się na sankcję kredytu darmo-
wego?

Ustawa wymienia szereg informacji, które kredytodawca czy po-
życzkodawca powinien zawrzeć w umowie z konsumentem. Nie-
zamieszczenie tych informacji lub podanie ich w sposób niepełny 
powoduje, że można powołać się na sankcję kredytu darmowego, 
składając stosowne oświadczenie. Zazwyczaj umowy nie spełniają 
warunku polegającego na prawidłowym wskazaniu rocznej stopy 
oprocentowania z  precyzyjnym wyliczeniem założeń przyjętych 
do wyliczeń. Naliczanie odsetek od kredytowanej prowizji i skład-
ki ubezpieczeniowej jest zachowaniem nieuczciwym i  niezgod-
nym z  prawem. Jednocześnie powoduje, że konsument nie jest 
prawidłowo poinformowany o  tzw. rzeczywistej rocznej stopie 
oprocentowania. Nie wszystkie umowy regulują termin i sposób 
wypłaty kredytu, źle podają całkowitą kwotę kredytu, wprowa-
dzają w  błąd co do sposobu odstąpienia od umowy czy też nie 
zawierają postanowień odnoszących się do procedury wcześniej-
szej spłaty kredytu.
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UMOWA PODPISANA. WKRÓTCE MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ ROZPOCZĘCIA
PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ KANALIZACJI W ZAGÓRZU

MIESZKAŃCY JANOWA BEZKONKU-
RENCYJNI PODCZAS JURAJSKIEGO 
PUCHARU NORDIC WALKING

ZŁOTOPOCZANKI ZAPROSIŁY MIESZKAŃCÓW NA LEŚNY PIKNIK

ZŁOTA SERIA LOKALNYCH BIEGACZY

Wójt Edward Moskalik podpisał umowę na budowę kanalizacji 
w miejscowości Zagórze. Zadanie zrealizuje wyłoniona kilka ty-
godni temu w przetargu spółka Idua z Tarnowskich Gór. Koszt 
inwestycji sięgnie ponad 3,72 mln zł.

Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z sięgaczami, 
kanalizacji tłocznej z  przepompowniami ścieków wraz z  zasila-
niem energetycznym przepompowni w Zagórzu.

- Z uwagi na zróżnicowany pod względem wysokościowym teren 
zaprojektowano trzy przepompownie ścieków - informują urzęd-
nicy.

Jak dodają, ścieki o charakterze bytowo-gospodarczym ze wspo-
mnianego terenu odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji 
grawitacyjnej zlokalizowanej w Czepurce, a stamtąd dalej kolek-
torami odpłyną do oczyszczalni ścieków.

W Złotym Potoku odbył się piknik pod hasłem - Szanujmy las, 
on swym bogactwem obdarza nas. Impreza została przygoto-
wana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Złotopoczanki we 
współpracy z Nadleśnictwem Złoty Potok oraz druhami tamtej-
szej jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Podczas pikniku panie z KGW częstowały własnoręcznie przygo-
towanymi frykasami. Chętni mieli okazję, by skosztować szere-
gu potraw oraz słodkości, wśród składników niezbędnych do ich 
przygotowania znalazły się leśne zasoby. 

Od Częstochowy po Krzepice, Konopiska, Herby i Kłomnice. Za-
biegana młodzież z terenu gminy to idealna promocja nie tylko 
aktywności sportowej, ale i samego samorządu.

Pasmo sukcesów miejscowych biegaczy w ostatnich tygodniach 
rozpoczęło podwójne zwycięstwo Nadii Mizgały podczas XXXII 
Częstochowskiej Złotej Mili, która odbyła się 16 września. Repre-
zentująca częstochowski klub mieszkanka gminy Janów zdobyła 
puchar za drugie miejsce na dystansie pół mili. Po kilkudziesięciu 
minutach przerwy wystartowała w kolejnym biegu, tym razem na 
dystansie trzech kilometrów, gdzie z kolei uplasowała się na trze-
ciej lokacie, ponownie w kategorii open.

Jak informuje urząd gminy, to nie jedyny w ostatnim czasie sukces 
tej młodej zawodniczki. Podczas „Licealiady 2022”, jaka niedawno 
odbyła się na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym w  Często-
chowie, na dystansie tysiąca pięciuset metrów zdobyła trzecie 
miejsce i w znacznym stopniu przyczyniła się do zajęcia przez jej 
szkołę średnią miejsca na podium.

Równie udany występ 24 września zanotowali młodzi biegacze 
klubu Kabex LKS Podkowa Janów podczas XXVIII Ogólnopolskie-
go Biegu Krzepkich w  Krzepicach. Drugie miejsce wywalczyła 
Laura Białas w biegu na czterysta metrów i również drugie Wik-
tor Walczyk na dwukrotnie dłuższym odcinku. Trzecie miejsca 
zdobyli Jan Antoński, który zmagał się ponadto z rywalami na dy-
stansie ośmiuset metrów i Anna Dróżdż, która miejsce na podium 
wygrała na dystansie dwustu metrów.

Z kolei 27 września w Konopiskach, na terenie tamtejszego kom-
pleksu sportowego, kolejny rok z  rzędu sztafeta chłopców ze 
szkoły w Piasku zdobyła pierwsze miejsce. Jan Antoński, Szymon 
Gągała, Wojciech Grabny, Jakub Miedziński, Dawid Mizgała, Wik-
tor Walczyk i Wiktor Zaskórski nie mieli sobie równych podczas 
rozegranych tam zawodów powiatowych.

- Sztafeta miała do pokonania dystans sześć razy osiemset me-
trów. Chłopcy wygrali, pokonując kolejny zespół z przewagą po-
nad trzystu metrów - relacjonują organizatorzy turnieju.

Kolejny sukces gminni biegacze odnotowali 1 października 
w  Chwostku. Podczas zawodów w  tej leżącej w  gminie Herby 
miejscowości, tym razem znakomitą formę zademonstrowali 
Laura Białas i Wojciech Grabny. Oboje zajęli drugie miejsca w bie-
gu na dystansie czterystu metrów.

W tym samym czasie w Garnku, w gminie Kłomnice, na dystansie 
sześciuset metrów pierwsze miejsce wywalczyła Natalia Smoleń, 
a jej koleżanka Nadia Janiszewska była druga. W biegu chłopców 
na dystansie tysiąca metrów bezkonkurencyjny okazał się Wiktor 
Walczyk, natomiast na drugim miejscu finiszował Jan Antoński.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik

Monika Wójcik

Inwestycja realizowana będzie w  ramach tzw. Polskiego Ładu. 
Z tego finansowanego przez podatników programu władze Jano-
wa pozyskały na wspominany cel 3,73 mln zł. W przetargu udział 
wzięło pięć podmiotów, z czego propozycja spółki Idua okazała 
się finansowo najkorzystniejsza.

2 października w  Poczesnej odbyła się szósta i  tym samym 
ostatnia runda XII Jurajskiego Pucharu Nordic Walking. Zwy-
cięzcami tegorocznego edycji zawodów zostali mieszkańcy Ja-
nowa - Natalia Kołek i Grzegorz Sztanderski.

We wszyskich sześciu rozegranych rundach wystartowało bli-
sko czterysta osób. Oprócz Natalii Kołek i Grzegorza Sztanderski 
gminę na podium reprezentowali również Kinga Zych, która była 
druga wśród kobiet oraz Filip Tomzik, trzeci z grona mężczyzn. 

- Doskonale na trasach w poszczególnych rundach zaprezento-
wali się także młodzi zawodnicy Kabex LKS Podkowa, klubu który 
organizuje to wydarzenie. W ostatniej rundzie świetnie wypadli 
Jan Antoński, Zuzanna Janocha, Ola Pękala, Dawid Mizgała i Anna 
Pękala, co tym samym zaskutkowało tym, że i oni stanęli na po-
dium - informuje urząd gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

TRZYNAŚCIE PAR MAŁŻEŃSKICH Z TERENU GMINY SPOTKAŁO SIĘ 
PODCZAS JUBILEUSZU ZŁOTYCH GODÓW

Złote Gody to wyjątkowa rocznica, którą obchodzi się po pół-
wieczu wspólnego pożycia małżeńskiego. 26 października jubi-
laci zostali uhonorowali medalami „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” nadanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Uroczystego aktu wręczenia dokonał wójt Edward Moskalik oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Tomasz Grela. Tradycyjnie 
nie zabrakło również listów gratulacyjnych, legitymacji i kwiatów 
dla dostojnych seniorów.

- Wójt skierował do jubilatów słowa uznania i podziękowania za 
godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie oraz 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Zwyczajowo, jak to podczas tego typu spotkań bywa, nie zabrakło 
też zabaw, gier oraz konkursów dla dzieci. Wszystkie zapropono-
wane maluchom animacje spotykały się z  ich zainteresowaniem 
i niejednokrotnie żywiołowym przyjęciem. 

Jak komentowały organizatorki, piknik był świetną okazją do in-
tegracji mieszkańców, wspólnego biesiadowania oraz podzięko-
wania wszystkim, którzy swoją pracą i dobrym sercem wspierają 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich Złotopotoczanki.

GOSPODYNIE Z PABIANIC PROMOWAŁY LEŚNĄ ŻYWNOŚĆ

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Pabianki” zrealizowały projekt 
mający za zadanie propagowanie żywności pochodzenia leśnego. 
Całość przedsięwzięcia połączyły z degustacją darów lasu.

„Las bliżej nas” - taką nazwę nosił projekt zrealizowany przez KGW 
„Pabianki”. Członkinie koła najpierw wystarały się o dofinansowanie 
na ten cel z budżetu Lasów Państwowych, a następnie, w ostatnią 
niedzielę września, zorganizowały prawdziwą leśną ucztę.

- Różnorodność potraw przygotowanych przez „Pabianki” wpra-

Monika Wójcik wiła w zachwyt wszystkich uczestników - przekonują pracownicy 
urzędu gminy.

Całemu wydarzeniu towarzyszył szereg dodatkowych atrakcji. 
Nadleśnictwo Złoty Potok przygotowało stoisko edukacyjne, był 
pokaz strażacki, nauka strzelania z łuku, warsztaty robienia grzy-
bów, a także stoiska z miodami czy wędzonymi serami.

Na najmłodszych uczestników czekały konkursy i zabawy zwią-
zane z leśną tematyką. Zaprzyjaźnione Koło Gospodyń Wiejskich 
„Złotopotoczanki” uraczyło zebranych występem artystycznym, 
a całość zwieńczyła zabawa z DJ-em.

pogratulował parom pięknego jubileuszu - poinformował urząd 
gminy w komunikacie.

Tym razem Złote Gody świętowali: Krystyna i Stefan Borowicz, Hali-
na i Stanisław Kowalczyk, Adela i Ryszard Kłosowscy, Zofia i Wacław 
Labocha, Jadwiga i  Wojciech Lech, Mieczysława i  Stefan Michalik, 
Krystyna i  Zenon Nowak, Maria i  Marian Pakuła, Janina i  Włodzi-
mierz Sikora, Marianna i Marian Trojak, Ewa i Witold Walaszczyk, Zo-
fia i Andrzej Walczyk, Janina i Bonifacy Zasłona, Krystyna i Jan Zych

- Drogim jubilatom gratulujemy Złotych Godów i życzymy długich, 
pogodnych wspólnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowo-
leniu, w  otoczeniu rodziny i  przyjaciół, w  atmosferze rodzinnego 
ciepła i miłości bliskich - podkreślają pracownicy urzędu gminy.
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BURMISTRZ ZAKRZEWSKI NAGRODZONY 
ZA JAKOŚĆ GMINNEJ OŚWIATY

DZIEŃ NAUCZYCIELA W KŁOBUCKU. JAK CO ROKU LOKALNE 
WŁADZE WYRÓŻNIŁY NAJLEPSZYCH PEDAGOGÓW

JEST BEZBARWNY,
BEZWONNY I ŚMIERTELNY.
MAGISTRAT PRZYPOMINA,
BY UWAŻAĆ NA CZAD

Włodarz Kłobucka otrzymał z rąk przedstawicieli Narodowego 
Instytutu Edukacyjnego wyróżnienie za „znakomitą politykę 
oświatową samorządu”.

- Wyróżnienie wręczane jest samorządom osiągającym znakomite 
wyniki w edukacji, spełniającym standardy europejskie - informu-
je kłobucki magistrat. - Cieszy fakt, że dostrzeżono podejmowaną 
przez nasz samorząd szeroko rozumianą politykę oświatową, bo 
wiemy, że edukacja naszych dzieci jest inwestycją w przyszłość - 
dodają urzędnicy.

Czym jest Narodowy Instytut Edukacyjny? To organizacja związa-
na z partią rządzącą. W założeniach prowadzić ma szerokie dzia-
łania mające na celu poprawę poziomu polskiej edukacji. 

- Instytut skupia szerokie grono ekspertów. Zarówno profesorów, 
nauczycieli, studentów, jak i polityków. Analizujemy różne mode-
le polityki oświatowej polskich samorządów. Instytut podejmuje 
również działania mające na celu kontrolę szkół czy kuratoriów 
oświaty. Ponadto zajmujemy się przeciwdziałaniem nadużyciom 
nauczycieli i promocją praw ucznia - mówią o sobie.

Do Kłobucka w imieniu Narodowego Instytutu Edukacyjnego za-
witał Jakub Lewandowski (pierwszy z lewej), były Przewodniczący 
Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy ministrze 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Kłobucka wręczył 
nagrody szczególnie wyróżniającym się nauczycielom zatrud-
nionym w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Nagrody przyznawane są w  dowód uznania za wzorową pracę 
lub szczególne osiągnięcia. Lista nagrodzonych ogłaszana jest raz 
w roku. W bieżącym nagrody burmistrza Jerzego Zakrzewskiego 
otrzymało dwudziestu dwóch pedagogów. Włodarz życzył zebra-
nym dużo zdrowia, pogody ducha, realizacji życiowych pasji i mnó-
stwa sukcesów zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych.

- Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, 
wychowawcom, pedagogom i  pracownikom placówek oświato-
wych składamy serdeczne podziękowania za ich wychowawczy 
i  dydaktyczny trud. Celem placówek oświatowych było zawsze 
najlepsze przekazywanie wiedzy i  wychowywanie dzieci i  mło-
dzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz 
ponadczasowych wartości związanych z polską tradycją narodo-
wą - podkreślał Jerzy Zakrzewski.

Burmistrz podkreślał, jak niełatwa jest misja nauczyciela. Wyra-
ził nadzieję, że w gminnych placówkach oświatowych będzie ona 
przynosić jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość z osiąganych 
efektów.

Nauczyciele wyróżnieni w tym roku:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
Anna Kępczyńska, Karolina Suchańska

Jak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej, każdego roku 
z  powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób. 
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego Urząd Miejski w Kło-
bucku po raz kolejny ostrzega przed tym zagrożeniem.

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesien-
no-zimowym, w  czasie trwania sezonu grzewczego. Przyczyną 
zatrucia czadem w większości przypadków są wadliwe lub nie-
sprawne urządzenia grzewcze, niewłaściwa ich eksploatacja, nie-
sprawne przewody kominowe budynków, niedrożna wentylacja 
pomieszczeń czy pożary.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania ma-
teriałów palnych spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości 
tlenu, niezbędnej do całkowitego spalania. Tlenek węgla może 
być również produktem spalania gazu ziemnego. Ze względu na 
to, iż jest niewyczuwalny zmysłami człowieka, czad jest gazem 
bardzo niebezpiecznym.

- Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż 
tlen łączy się z hemoglobiną. Tworzy połączenie zwane karboksy-
hemoglobiną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu 
z płuc do tkanek oksyhemoglobina. Dochodzi więc do niedotle-
nienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci - wy-
jaśniają przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej.

Już wdychanie powietrza z niewielkim stężeniem objętościowego 
tlenku węgla, powoduje po dwóch godzinach zgon. Objawy zatru-
cia czadem zależne są od jego stężenia we wdychanym powietrzu 
oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniej-
szych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą bóle 
i  zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, osłabienie, wymioty, 
konwulsje, drgawki, utrata przytomności, zaburzenia tętna, zwol-
niony oddech i śpiączka.

Jak się chronić przed tym cichym i bezwonnym zabójcą? Przede 
wszystkim przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzać 
szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. 
Należy też systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, na przykład 
poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej.

- Jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do 
kratki. Nie wolno też zaklejać czy zasłaniać kratek wentylacyj-
nych. Upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy 
gazowe są sprawne oraz używać ich zgodnie z instrukcją produ-
centa. W przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić popraw-
ność działania systemów wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna 
wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność 
- wymieniają urzędnicy na stronie internetowej kłobuckiego ma-
gistratu.

Równie istotne jest to, aby często wietrzyć pomieszczenie, w któ-
rych odbywa się proces spalania, a  najlepiej zapewnić, nawet 
niewielkie, rozszczelnienie okien. Niewątpliwie przydatne bę-
dzie także zainstalowanie czujników alarmowych wykrywających 
tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces 
spalania. Z kolei w wypadku zaobserwowania objawów takich jak 
duszności, ból i  zawroty głowy, nudności, a  istnieją przesłanki, 
że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast prze-
wietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik

edukacji i nauki Przemysławie Czarnku. 

W  szeregach NIE spotkać można również Iwonę Michałek, po-
słankę Prawa i Sprawiedliwości i byłą minister edukacji. Z orga-
nizacją związany jest także Lech Jaworski, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz były przewodniczący Rady Miasta Stołecz-
nego Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej. W ostatnich 
wyborach, z rekomendacji PiS-u, bez sukcesu ubiegał się o man-
dat senatora.
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku
Wioletta Skoczylas, Jadwiga Kurczaba

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku
Paweł Kotkowski, Joanna Rosicka-Polewka, Katarzyna Sawicka

Szkoła Podstawowa w Białej
Małgorzata Zander-Skwarczyńska, Ksymena Żurawska

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy
Joanna Kowalczyk, Anna Lewandowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im gen. Józefa Bema w Kamyku
Barbara Jura, Zofia Szymonik

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Łobodnie
Małgorzata Wieczorek, Paweł Brdąkała

Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku
Iwona Zawada

Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku
Monika Matyja, Bożena Hutnik

Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku
Katarzyna Szostek, Bożena Ignaczak

Przedszkole Gminne Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku
Monika Bereś, Anna Gancarek
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STANOWI NIE TYLKO MIEJSCE DO 
ODPOCZYNKU, ALE I POMAGA 
W AWARYJNYCH SYTUACJACH

W  bezpośrednim sąsiedztwie klombu kwiatowego przy ulicy 
Bohaterów Bitwy pod Mokrą w Kłobucku zamontowana została 
ławka solarna. 

To jedna z  dziewięciu ławek zakupionych i  zainstalowanych na 
terenie gmin wchodzących w skład obszaru LGD Zielony Wierz-
chołek Śląska. 

Siedzisko posiada dwa stanowiska do ładowania urządzeń elek-
tronicznych, stację naprawczą dla rowerów z standardowym ze-
stawem kluczy, manometrem, uchwytem na rower oraz automa-
tycznym kompresorem. 

- Obok umieszczona została też tabliczka informacyjna z instruk-
cją całego urządzenia dla osób, które są niewidome lub słabowi-
dzące - podkreślają kłobuccy urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

KŁOBUCKA „DWÓJKA”
Z WYREMONTOWANĄ KUCHNIĄ 
I… WŁASNYM RADIEM

171 tys. zł kosztowała nowa kuchnia oraz rozgłośnia radiowa 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku.

W wyniku zleconej przez urząd miejski modernizacji dotychcza-
sowa kuchnia w placówce przeszła gruntowny remont. Pomiesz-
czenia wyposażono także w funkcjonalny sprzęt i meble ze stali 
nierdzewnej. 

- Całkowity koszt inwestycji wyniósł 136 tys. zł - informuje ma-
gistrat.

Kolejne 35 tys. zł zostało spożytkowane na zakup profesjonalnego 
sprzętu radiowego. Pomieszczenie, w którym powstało radio „SP 
Dwójka”, zostało wyłożone płytami dźwiękochłonnymi, pojawiły 
się też nowe meble.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

JUBILEUSZ SZKOŁY W KAMYKU. PLACÓWKA 
LICZY JUŻ SOBIE SZEŚĆDZIESIĄT LAT 

W przedostatni weekend października swoje 60-lecie obchodził 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku.

- Ogromna liczba nauczycieli, jeszcze większa uczniów, bezkres 
przekazanej wiedzy, cudownych przyjaźni i  w  końcu najwięk-
sza ilość wspaniałych wspomnień. Tak w wielkim skrócie można 
określić te minione lata w szkole w Kamyku - podsumowuje w ko-

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

NOWE BOISKO W ŁOBODNIE
25 września w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Ko-
nopnickiej w Łobodnie odbyło się oficjalne otwarcie wielofunk-
cyjnego boiska. 

Burmistrz Jerzy Zakrzewski w towarzystwie parlamentarzystów, 
samorządowców i  kierownictwa placówki uroczyście przeciął 
wstęgę, oddając tym samym oficjalnie obiekt do użytku. 

Spotkanie połączono z festynem, podczas którego sprzedawane 
były cegiełki. Można było tym samym wygrać rower górski oraz 
voucher na dwudniowy pobyt w jednym z hoteli w Wiśle.

Wydarzenie zwyczajowo uświetnili swoimi występami miejscowi 
uczniowie, a  także Zespół Pieśni i  Tańca Ziemi Kłobuckiej, Ze-
spół Śpiewaczy „Łobodnianki” oraz rodzina Wypychów. Swoistą 
niespodzianką okazał się artystyczny akcent w  wykonaniu trio, 
w którego skład wszedł burmistrz Jerzy Zakrzewski, Tomasz Ka-
sprzyk i Adam Stasiński.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

SENIORALIA W KŁOBUCKU. BYŁ KONCERT, WERNISAŻ 
I POKAZ TAŃCA ORIENTALNEGO

W przedostatnią niedzielę października starsi mieszkańcy gmi-
ny bawili się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Z okazji 
Dnia Seniora miejscowi animatorzy kultury przygotowali dla 
nich pakiet atrakcji.

Podczas rodzimych Senioraliów odbył się między innymi werni-
saż wystawy malarstwa sekcji plastycznej „Werniks”, która działa 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Częstochow-
skiej. Niejako przy okazji zainaugurowano rok akademicki dla słu-
chaczy Akademii Trzeciego Wieku w Kłobucku, był także koncert 
i spektakl taneczny „Szeherezada - podróże taneczne przez ba-
śnie tysiąca i jednej nocy”. Ten ostatni punkt programu wykonali 
tancerze tańca orientalnego z zespołów Yasmin i Amaraine.

- Oficjalnego otwarcia Senioraliów dokonał burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski, który jest otwarty na wszelkie działania Akade-
mii Trzeciego Wieku i zawsze ich wspiera - informują pracownicy 

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

munikacie prasowym kłobucki magistrat.

Jak dodają  pracownicy urzędu miejskiego, bardzo cieszy to, że 
szkoła nie tylko edukuje kolejne pokolenia, ale również stale się 
rozwija.

- Dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim 
uczniom życzymy kolejnych lat sukcesów - podkreślają urzędnicy.

kłobuckiego urzędu miejskiego. - Wszystkim seniorom życzymy 
niegasnącego optymizmu, uśmiechu i  samych radosnych chwil, 
a  wszystkim słuchaczom ATW satysfakcji z  zajęć i  zdobywanej 
wiedzy, a także możliwości nieustannego rozwoju swoich pasji - 
dodają urzędnicy.
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OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ REMIZY W SKRZYDLOWIE

GMINA WŁĄCZA TRYB OSZCZĘD-
NOŚCIOWY I WYŁĄCZA OŚWIE-
TLENIE ULICZNE W NOCY

EMERYCKA IMPREZA W CENTRUM KŁOMNIC

25 września przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skrzydlowie odbyło się oficjalne oddanie do użytku przebu-
dowanego budynku strażnicy. 

Całość wydarzenia rozpoczęło nabożeństwo w  skrzydlowskiej 
parafii, po zakończeniu którego w asyście orkiestry dętej z Kłom-
nic jednostki przemaszerowały na plac. Rodzimej drużynie OSP 
towarzyszyli druhowie z Kłomnic, Karczewic-Garnka, KOnar, Pa-
cierzowa i  Rzerzęczyc. Tradycyjnie nie zabrakło licznego grona 
okolicznych mieszkańców oraz zaproszonych gości, wśród któ-

8 października w Kłomnicach spore grono starszych mieszkań-
ców gminy bawiło się z okazji Dnia Seniora. 

By wspólnie potańczyć z  lokalną społecznością seniorów, w  sali 
miejscowej ochotniczej straży pożarnej pojawili się przedstawiciele 
parlamentu, tutejszych władz, samorządu powiatowego oraz dele-
gacje zaprzyjaźnionych kół zrzeszających emerytów i rencistów. 

Monika Wójcik, fot. Rafał Cieślak/Urząd Gminy Kłomnice

Oświetlenie uliczne w  miejscowościach na terenie gminy nie 
działa teraz przez cztery godziny od północy począwszy.

Jak informuje urząd gminy, w  związku z  ogromnym wzrostem 
kosztów energii elektrycznej oraz regulacjami prawnymi nakła-
dającymi na organy administracji publicznej obowiązek ograni-
czenia jej zużycia, miejscowe władze podjęły decyzję wyłączeniu 
w godzinach nocnych oświetlenia ulicznego.

- Oświetlenie uliczne będzie wyłączone w godzinach od północy 
do 4.00 rano - słychać w urzędzie gminy.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

rych można było wypatrzeć przedstawicieli parlamentu, staro-
stwa powiatowego, lokalnych władz czy straży pożarnej.    

W  tej chwili OSP Skrzydlów dysponuje dwoma nowoczesnymi 
stanowiskami garażowymi z pełnym zapleczem sanitarnym, ko-
tłownią, kuchnią oraz świetlicą, w której swoją siedzibę ma rów-
nież Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzydlowa „Kumosie”. 

Całość inwestycji pochłonęła około 700 tys. zł. Środki wyasygnowa-
ne na ten cel pochodziły z finansowanego przez podatników Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz gminnego budżetu.

STRZELECKI MEMORIAŁ
MAJORA WRZOSKA

W piątek 21 października w Szkole Podstawowej w Kłomnicach 
odbył się VIII Memoriał Majora Jana Wrzoska. 

Na te popularne w okolicy zawody strzeleckie przybyła młodzież 
ze szkół średnich z Częstochowy i Katowic oraz uczniowie szkół 
podstawowych z  terenu gminy. Pojawili się również zawodnicy 
w kategorii open. 

Rywalizacji strzeleckiej przyglądali się przedstawiciele władz po-
wiatu, gminy, samorządowcy i sportowcy.

- Rywalizacja sportowa sprzyja upowszechnianiu strzelectwa jako 
dyscypliny sportowej, popularyzacji wiedzy o mjr Janie Wrzosku, 
który stał się wzorcem patrioty oddanego sprawom ojczyzny - 
przekonuje Michał Łągiewka z urzędu gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Całość spotkania rozpoczął występ dzieci z kłomnickiego przed-
szkola, później były życzenia dla seniorów. Nie zabrakło zwycza-
jowego toastu i wspólnego obiadu. Wystąpił też zespół humory-
styczno-śpiewaczy pod kierunkiem Stefana Kosmali.

Ważnym akcentem wydarzenia okazały się osiemdziesiąte uro-
dziny aż trzech uczestników imprezy. Panowie Mirosław Dumań-
ski, Wiktor Reterski i  Bogumił Bardzel mogli liczyć na gromkie 
„sto lat” i życzenia, które złożyli im przedstawiciele władz.

PRZEBUDOWA DRÓG
POWIATOWYCH W GMINIE

W  drugiej połowie września doszło do uroczystego otwarcia 
przebudowanych odcinków dróg powiatowych na terenie trzech 
gmin powiatu częstochowskiego. Oprócz samorządu Kłomnic, 
chodzi jeszcze o Kruszynę i Mykanów. 

Łączna długość przebudowanych arterii wynosi piętnaście i pół 
kilometra. Przez teren tutejszej gminy przebiegały przebudowy-
wane odcinki dróg powiatowych 1070 S Kłomnice-Kruszyna oraz 
1019 S Borowno-Witkowice. 

Inwestycje zrealizowała firma Larix z Lublińca, a jej wartość się-
gnęła 29,5 mln zł. Na zabezpieczenie całego przedsięwzięcia zło-
żyło się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 
wkłady poszczególnych samorządów, przez które przebiegały 
przebudowywane odcinki.

Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Częstocho-
wie i władze trzech gmin.

Monika Wójcik
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BIEG I ZABAWA W GARNKU

Z  początkiem października w  Garnku odbyła się czwarta już 
edycja „Biegu po zdrowie”. Zainicjowane przez lokalnych pa-
sjonatów przedsięwzięcie z roku na rok staje się impulsem do 
pozytywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla coraz 
większej grupy biegaczy i miłośników aktywnej rekreacji.

W wydarzeniu liczy się przede wszystkim dobra zabawa dla ca-
łych rodzin. Nie brakowało bowiem wielu atrakcji dla dzieci, 
nagród i  smakowitego jedzenia. Samo zaś pokonanie biegnącej 
wśród malowniczych i  leśnych terenów trasy wyróżniane było 
okolicznościowym medalem.

Sportowa rywalizacja objęła sześć kategorii. Zapisało się na nie 
ćwierć tysiąca uczestników. Zaprawieni biegacze mieli do po-
konania dziesięć kilometrów. Na połowę mniejszym dystansie 
konkurowali zawodnicy nordic walking. Dla najmłodszych dzieci 
przygotowano odcinki dwustu i sześciuset metrów, a nieco starsi 
mieli do przebycia jeden oraz dwa i pół kilometra.

W  prowadzonej klasyfikacji biegu głównego najlepszy rezultat 
uzyskał Adrian Pytlarz z Częstochowy. Od startu do mety prze-
biegł odległość w czasie 36 minut i 45 sekund. Drugi był Dominik 
Klimek z Kusiąt, a trzecia lokata przypadła Arturowi Sochackiemu 
z Radomska.

Wśród zwolenników chodu z kijkami zwyciężył z kolei reprezen-
tant Koniecpola - Mariusz Bobrowski. Tuż za nim uplasowali się 
Paweł Radło z Zalesić oraz Michał Milewski z Częstochowy.

- Bieg ten tworzy grono zaangażowanych, pozytywnych osób 
związanych z UKS Akademią Sportu w Garnku, wielu partnerów 
oraz sponsorów, strażacy i oczywiście wspaniali kibice oraz za-
wodnicy. Jak za każdym razem było mega pozytywnie i wesoło - 
podkreślają organizatorzy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE. PIĘĆ DRUŻYN Z GMINY I DWA PIERWSZE MIEJSCA

Pod koniec września po raz dwunasty odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Po-
żarnych o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. 
Rodzime formacje wypadły tym razem nadzwyczaj dobrze.

Miejscem rozgrywek był Stadion Lekkoatletyczny im. Ireny Sze-
wińskiej w Konopiskach. W boju zmierzyło się w sumie dwadzie-
ścia jeden drużyn wyłonionych w  ramach gminnych eliminacji, 
w tym siedem młodzieżowych i cztery kobiece. 

Tutejszy samorząd reprezentowały cztery ekipy. Chodzi o kobie-
cą drużynę pożarniczą z OSP Karczewice-Garnek, męską z OSP 
Zdrowa, a także dziewczęcą z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
z OSP Chorzenice-Witkowice. Stawili się również chłopcy z Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Konary i z OSP Zdrowa.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice
- Rywalizacja w poszczególnych kategoriach była bardzo zacięta. 
Każdy zespół dawał z siebie wszystko - informuje Michał Łągiew-
ka z urzędu gminy. 
    
Po zakończeniu zawodów i idącym za tym podliczeniu wyników 
odbyło się ich odczytanie, wręczenie pucharów, dyplomów i na-
gród. W klasyfikacji generalnej zawodów, w kategorii młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych w grupie dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła ta z OSP Chorzenice-Witkowice.

- W  grupie młodzieżowej chłopców pierwsza lokata również 
przypadła naszej drużynie z OSP Konary. Zawodnicy z OSP Zdro-
wa zajęli natomiast trzecie miejsce. Z kolei w klasyfikacji drużyn 
kobiecych trzecie miejsce wywalczyły panie z OSP Karczewice-
-Garnek, a  męska drużyna z  OSP Zdrowa zajęła dopiero szóste 
miejsce - dodaje Łągiewka.
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OSP W TEJ MIEJSCOWOŚCI 
DZIAŁA JUŻ PONAD STO LAT

W Pacierzowie miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna świętowała 
jubileusz 100-lecia. To wyjątkowe wydarzenie połączono z prze-
kazaniem druhom samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Przy dźwiękach kłomnickiej orkiestry dętej uroczystość rozpo-
czął przemarsz pododdziałów, który wystartował z okolic stawu 
„Glinianka”, by udać się w kierunku remizy. Podczas mszy świę-
tej celebrowanej przez ks. Mirosław Turonia, proboszcza parafii 
w Kłomnicach, poświęcono nowo nadany sztandar jednostki oraz 
samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Po nabożeństwie był tradycyjny meldunek, podniesienie flagi 
państwowej i odśpiewanie hymnu. Następnie prezes lokalnej OSP 
przedstawił rys historyczny jednostki w  Pacierzowie, a  po nim 
rozpoczęto przekazanie sztandaru. Akt jego ufundowania odczy-
tał sołtys Robert Jurczyk, po czym prowadzący uroczystość za-
prosił fundatorów do wbicia pamiątkowych gwoździ. 

W kolejnej części spotkania wręczone zostały odznaczenia za wy-
sługę lat, zasługi dla pożarnictwa, a także odznaki Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Nagrodzono także te osoby, które w sposób 
szczególny miały istotny wpływ na rozwój jednostki. Były oko-
licznościowe przemówienia oraz prezentacja wyników zawodów 
sportowo-pożarniczych, a  także wręczenie medali i  pucharów, 
których ze względu na niesprzyjającą pogodę w  dniu zawodów 
nie udało się wręczyć wcześniej. 

Iveco, które przekazano z  Częstochowy dla jednostki w  Pacie-
rzowie, wyposażone jest w zbiornik na wodę, a  także sprzęt do 
ratownictwa technicznego. Są się między innymi nożyce hydrau-
liczne, podpory, łomy, elektronarzędzia, jak i  również sprzęt do 
ratownictwa wysokościowego. 

- Samochód może prowadzić działania gaśnicze dzięki podsta-
wowej armaturze pożarniczej, aparatom ochrony dróg oddecho-
wych i zabudowanej autopompie - dodaje Michał Tomaszewski.

Monika Wójcik, fot. Rafał Cieślak/Urząd Gminy Kłomnice

SĄSIEDZI Z POŁUDNIA W KŁOMNICACH. ROZMAWIANO O EDUKACJI

Biorąca udział w programie Erasmus+ młodzież z Czech i ze Sło-
wacji gościła w urzędzie gminy. Uczniowie wraz ze swoimi opie-
kunami spotkali się z wójtem Piotrem Juszczykiem.

W  drugiej połowie października w  kłomnickim urzędzie gminy 
miało miejsce spotkanie w ramach projektu „Jesteśmy sąsiadami 
– będziemy przyjaciółmi”, który realizowany jest w ramach pro-
gramu Erasmus+. Do gminy zjechała kilkunastoosobowa grupa 
młodych ludzi, którym towarzyszyli ich nauczyciele.  

- Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami związany-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice
mi z systemem edukacji w poszczególnych krajach i problemami 
z  jakimi boryka się w  nich szkolnictwo - informują pracownicy 
urzędu gminy. 

Jak podkreślają urzędnicy, w  trakcie rozmów poruszono rów-
nież temat lokalnych atrakcji w poszczególnych regionach Czech 
i Słowacji, z których pochodzą goście oraz planów młodzieży na 
najbliższe dni pobytu. 

- Wójt Juszczyk wręczył gościom pamiątki oraz życzył udanego 
pobytu w naszej gminie i wielu miłych wrażeń z wycieczek w dal-
sze regiony kraju - dodają.

RE
KL

AM
A 



RE
KL

AM
A 

W KONIECPOLU12

BĘDĄ ŚWIĘTOWAĆ ROCZNICĘ PRAW MIEJSKICH. 
SZUKAJĄ STARYCH PAMIĄTEK

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
W KONIECPOLU. TRWAJĄ ZAPISY

BOISKO W RADOSZEWNICY DOPOSAŻONE. POMOGŁY ŚRODKI Z WOJEWÓDZTWA

Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska w sołectwie Ra-
doszewnica był jedną z inicjatyw, którą władze Koniecpola zgło-
siły w tegorocznym konkursie „Inicjatywa Sołecka”. Do gminy 
trafiło 40 tys. zł, które niedawno spożytkowano na poprawę 
sportowej infrastruktury.

- Zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty z zewnętrznej stro-
ny boiska o  długości trzydziestu siedmiu metrów, wysokości 
sześciu metrów oraz dwie bramki do piłki nożnej wraz z siatką. 
Zagospodarowano również teren przy boisku poprzez montaż 
obiektów małej architektury, w tym czterech ławek i czterech ko-
szy na śmieci - informuje koniecpolski urząd miejski.

Na całe przedsięwzięcie wydano 50 tys. zł. Brakujące środki doło-
żono z kwoty miejscowego funduszu sołeckiego.

- Wyposażenie infrastruktury sportowej przyczyni się do rozwo-
ju fizycznego dzieci i młodzieży oraz ich uzdolnień sportowych 
i  promocji aktywnego spędzania wolnego czasu. Przedsięwzię-
cie wpłynie na zwiększenie powszechności oraz dostępności do 
sportu, zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla 

W przyszłym roku Koniecpol obchodził będzie piękny jubileusz 
- 580. rocznicę nadania praw miejskich. Z tego też powodu lo-
kalny dom kultury chce zorganizować okolicznościową wysta-
wę „Koniecpol na starych fotografiach”.

O  pomoc w  finalizacji przedsięwzięcia miejscowi animatorzy 
zwrócili się do mieszkańców i  sympatyków miasta. Proszą, aby 
poszukać w domowych zasobach starych zdjęć i udostępnić in-
stytucji prywatne zbiory historycznego Koniecpola.

- Zwracamy się do mieszkańców z  ogromną prośbą o  pomoc 
w zorganizowaniu takiej wystawy. Pożyczymy je na czas wystawy 
lub zeskanujemy, a oryginał zostanie u właściciela - apelują.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w Koniecpolu

Władze Koniecpola oraz miejscowa Szkoła Podstawowa nr 2 po-
stanowiły uczcić zbliżające się Święto Niepodległości, organi-
zując wydarzenie sportowe. Liczą, że 11 listopada będzie dniem 
pełnym pozytywnych emocji i  biegowej rekreacji, a  zarazem 
manifestacją idei wolności i ducha patriotyzmu.

- Serdecznie zapraszamy wszystkich na bieg - uczniów, miesz-
kańców Koniecpola, gości, ale nie tylko! Rozsyłajcie wiadomości, 
udostępniajcie wydarzenie, zachęcajcie znajomych do udziału 
w biegu! Rezerwujcie termin - apelują i zachęcają organizatorzy.

Sama trasa prowadzić będzie odcinkami ulicznymi oraz tereno-
wymi, przez pobliski koniecpolski las. Dla mężczyzn rywalizacja 
toczyć się będzie na dystansie czterech kilometrów, a panie po-
biegną połowę tego odcinka. Dzieci natomiast zmagać się będą 
na sześćset metrów. Dla uczestników przygotowano oczywiście 
pamiątkowe wyróżnienia, dyplomy, puchary i medale.

Start, meta i  centrum dowodzenia usytuowane będą na boisku 
„Orlik” przy ulicy Szkolnej. Początek wydarzenia zaplanowano na 
godz. 11, ale samo biuro zawodów będzie czynne wcześniej.

Zapisy prowadzone są na miejscowej hali sportowej, od ponie-
działku do piątku w godz. od 15 do 21. Chęć udziału można zgłosić 
też telefonicznie pod numerem 887 641 432, jak również w dniu 
zawodów na godzinę przed rozpoczęciem biegu.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

organizacji imprez sportowych o  charakterze rekreacyjnym, co 
znacząco wpłynie na profilaktykę i przeciwdziałanie zagrożeniom 
społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego - podkre-
ślają urzędnicy.
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NA MURACH SZKOŁY W HUTKACH POJAWIŁA SIĘ TABLICA 
POŚWIĘCONA LEONOWI KOŁODZIEJCZYKOWI

UCZNIOWIE Z PLACÓWEK W CAŁEJ GMINIE POJAWILI SIĘ 
NA STADIONIE, BY SIĘ TROCHĘ PORUSZAĆ

WYKONAWCY INTENSYFIKUJĄ 
PRACE PRZY KOLEJNYCH
INWESTYCJACH

Jak informują pracownicy miejscowego urzędu, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem realizowane są prace budowlane na 
dwóch najświeższych gminnych inwestycjach. Chodzi zarówno 
o powstający w Konopiskach Domu Seniora, jak i modernizację 
siedziby lokalnej administracji.

- Dom Seniora przy ulicy Częstochowskiej w Konopiskach ma już 
widoczne ściany i szyb windy. Strop nad parterem został wyde-
skowany i uzbrojony. Wykonano instalację kanalizacyjną podpo-
sadzkową oraz posadzki z chudego betonu - mówi Ewa Stefanow-
ska-Lasoń z urzędu gminy.

W  przypadku drugiego zadania, jakim jest termomodernizacja 
urzędu gminy, postępujące prace widoczne są nie tylko z  ze-
wnątrz. Z relacji urzędników wynika, że trwają także intensywne 
prace wewnątrz budynku. 

- Wykonano już docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych 
wraz z siatką z klejem oraz gruntowanie ścian. Ocieplono kominy 
wraz z wykonaniem czapek kominowych. Obecnie trwa nakłada-
nie tynku na kominach - dodaje Stefanowska-Lasoń. 

Co istotne, wymieniono już prawie wszystkie okna i zewnętrzne 
parapety. Z kolei w środku zainstalowano nowe oprawy oświetle-
niowe oraz grzejniki. Pomieszczenie kotłowni ma już nową insta-
lację elektryczną, zamontowano również piece gazowe. Obecnie 
ekipa remontowa finalizuje prace przy instalacji sanitarnej.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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W  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika 
w  Hutkach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pierw-
szemu szefowi placówki. Tablicę ufundował Edward Bałdyga, 
przewodniczący rady gminy i  jednocześnie absolwent wspo-
mnianej szkoły. 

Leon Kołodziejczyk kierował szkołą w Hutkach od 1926 do 1939 
roku. W  pierwszych dniach wojennej zawieruchy nie wrócił do 
pracy. Wstąpił do wojska i niedługo po tym zginął w walkach pod 
Lelowem. Dosłużył się rangi porucznika. 

Podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy obecne 
były jego córki - Teresa Kołodziejczyk i Alicja Kołodziejczyk. Poja-
wili się również przedstawiciele parlamentarzystów, kuratorium 
oświaty, władz gminy, samorządowcy różnych szczebli oraz lo-
kalna społeczność. 

Całość wydarzenia rozpoczęło nabożeństwo, które poprowadził 
ks. Sebastian Ciastek, proboszcz parafii w sąsiednich Rększowi-
cach. Po mszy głos zabrał fundator tablicy Edward Bałdyga, który 
przedstawił zebranym genezę pomysłu upamiętnienia Leona Ko-
łodziejczyka.

- Przewodniczący rady gminy podkreślił rolę i wkład poruczni-
ka w  rozwój edukacji i  kultury w  naszej miejscowości, zwrócił 
też uwagę na bohaterską śmierć bohatera uroczystości w czasie 
drugiej wojny światowej - informuje Agnieszka Jakubowska, pe-
dagog z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika 
w Hutkach. 

5 października na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny Sze-
wińskiej w Konopiskach po raz kolejny odbyły się zawody z dys-
cyplin związanych z lekką atletyką. W wydarzeniu uczestniczy-
ły dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. 

W  jesiennej odsłonie Gminnych Zawodów Lekkoatletycznych 
rywalizowali ze sobą uczniowie z klas od czwartych do ósmych. 
Konkurencjami w  tym dniu były biegi na sto, trzysta i  sześćset 
metrów, a także skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. 

- Pierwsze pięć miejsc zostało nagrodzone dyplomem, a podium 
dodatkowo medalem, które wręczała Iwona Lisek, zastępca wójta 
Konopisk - informuje Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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Głos zabrała także jedna z  córek Leona Kołodziejczyka, Alicja. 
Nie tylko wspominała losy swojego ojca oraz ich wspólne chwi-
le z czasów jej dzieciństwa, ale też przekazała dyrektor placówki 
Tamarze Gwóźdź dokument z listopada 1938 roku. 

- Opisywał on przygotowania społeczności szkolnej i mieszkań-
ców wsi Hutki do dwudziestej rocznicy Święta Niepodległości - 
dodaje Jakubowską.

Na zakończenie spotkania miejscowi uczniowie zaprezentowa-
li program artystyczny, który przedstawiał życie Leona Koło-
dziejczyka, jego edukację w Gimnazjum im. Romualda Traugutta 
w Częstochowie oraz czas, kiedy został pierwszym kierownikiem 
Szkoły Powszechnej w Hutkach. NIe zabrakło też akcentu doty-
czącego jego tragicznej śmierci w  pierwszych dniach września 
1939 roku.  

- Organizacja i  przygotowanie tego ważnego wydarzenia, jakim 
było poświęcenie i  odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci po-
rucznika Leona Kołodziejczyka zintegrowało całą społeczność wsi 
Hutki - przekonuje Agnieszka Jakubowska. - Wiele osób w bardzo 
różny sposób przyczyniło się do uświetnienia tego dnia i nie spo-
sób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale do wszystkich 
kierujemy serdeczne podziękowania, jednocześnie zwracając 
uwagę na fakt, że takie wydarzenia mają olbrzymie znaczenie dla 
życia i historii każdej miejscowości. Odkrywanie i przypominanie 
historii wzbogaca życie społeczne, a młode pokolenie uczy sza-
cunku dla życia i dzieła minionych pokoleń - podkreśla nauczy-
cielka.

Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultu-
ry i  Sportu w Konopiskach. Jak zapowiadają jego pracownicy, 
przyszłoroczna, zaplanowana na wiosnę edycja, będzie jedno-
cześnie formą eliminacji do IV Dziecięcego Memoriału Ireny 
Szewińskiej.
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W  połowie października na trasach biegowych przy Stadionie 
Lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej w  Konopiskach klub 
CKS Budowlani we współpracy z  Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Konopiskach zorganizował Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa U16 w Biegach Przełajowych.

Młodzi biegacze rywalizowali na czterech dystansach. W  przy-
padku dziewcząt było to tysiąc pięćset oraz dwa i pół tysiąca me-
trów. Z kolei chłopcy mierzyli się z dystansem dwa tysiące i trzy 
tysiące metrów. 

Na tym ostatnim spory sukces odniósł Michał Bator. Zawodnik 
z Atelier Sportu Konopiska zajął drugie miejsce.

Monika Wójcik

MIĘDZYNARODOWY SUKCES
ZAWODNIKÓW LOKALNEGO 
KLUBU

KONOPISKA GOŚCIŁY UCZESTNIKÓW 
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Od 21 do 23 października w Ciechanowie miał miejsce turniej 
Masters Mazovia Cup. Podczas wydarzenia, które zorganizo-
wano już po raz szesnasty, sportowcy z  KS Wojownik zdobyli 
dwadzieścia medali. 

Sześć złotych, dwa srebrne i dwanaście brązowych krążków. Tak 
wygląda bilans zawodów, na które udało się trzydziestu czterech 
zawodników miejscowego klubu taekwon-do. Oprócz tego wo-
jownicy z Konopisk zajęli drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 
klubów w kategorii wiekowej kadetów i trzecie miejsce w klasyfi-
kacji generalnej klubów kategorii wiekowej juniorów młodszych.

Najlepszym kadetem turnieju okazał się Daniel Matyja, a Hiero-
nim Cajler został najlepszym juniorem młodszym tej imprezy. KS 
Wojownik zdobył medale we wszystkich konkurencjach. Zarówno 
w układach, walkach i technikach specjalnych. Ponadto zawodni-
cy odnotowali wyniki w każdej rozgrywanej kategorii wiekowej. 
W walkach do pięćdziesięciu ośmiu kilogramów gminę reprezen-
tował Jakub Juszczyk, który zajął trzecie miejsce.

- Myślę że najlepszym podsumowaniem tego wyjazdu będą licz-
by. One dają prawdziwy obraz, bez zbędnych komentarzy, tego, 
co udało nam się dokonać w ten weekend od tematów organiza-
cyjnych po wynikowe - komentuje wyniki swoich podopiecznych 
trener Artur Osuchowski.

W zawodach wzięło udział ponad pół tysiąca zawodników z pięć-
dziesięciu dwóch klubów, reprezentujących pięć krajów tj. Polskę, 
Ukrainę, Litwę, Słowację i Koreę.

Monika Wójcik

Na początku października uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w  Konopiskach uczestniczyli w  spotkaniu zorganizowanym 
przez podobną placówkę z  miejscowości Galati w  Rumunii. 
Przez cały tydzień pod okiem nauczycieli brali udział w ekspe-
rymentach, wycieczkach i  różnych przedsięwzięciach związa-
nych z ekologią oraz ochroną klimatu.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Earth Climate Heritage 
Obtaining. Oprócz rodzimej delegacji i przedstawicieli gospoda-
rzy wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z Turcji, Macedo-
nii Północnej i Włoch.

- Pierwszego dnia zostaliśmy oprowadzeni po szkole. Mogliśmy 
obejrzeć sale lekcyjne, w szczególności bardzo dobrze wyposa-
żone pomieszczenia do zajęć z  przedmiotów przyrodniczych - 
relacjonuje Joanna Latoszek, nauczyciel geografii z podstawówki 
w Konopiskach. - W jednej z nich uczniowie w międzynarodowym 
zespole mogli wykonać eksperymenty chemiczne pomagające 
zrozumieć skutki zmian klimatu. Jedno z zadań polegało na zre-
alizowaniu w warunkach laboratoryjnych symulacji erupcji wul-
kanów, których wybuchy są naturalnym źródłem zanieczyszczeń 
powietrza. Oprócz tego uczniom udało się stworzyć smog w sło-
iku oraz burzę i deszcz w butelce - dodaje.

Monika Wójcik

WYJECHALI DO RUMUNII, BY Z KOLEGAMI Z KILKU KRAJÓW WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE KLIMATYCZNYM

Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami miała też okazję zwiedzić 
miasto Galati. Odwiedzili stację uzdatniania wody, która pobie-
rana jest z Dunaju, a także spacerowali po ogrodzie botanicznym 
Danube.

- Drugiego dnia zorganizowano nam wycieczkę do Parku Naro-
dowego Delty Dunaju. Jest to przyrodniczy obiekt wpisany na li-
stę światowego dziedzictwa UNESCO. Park zrobił na nas ogrom-
ne wrażenie. Bogactwo roślinności, przede wszystkim nenufarów, 
oraz ptactwa wodnego w  postaci łabędzi, kormoranów, pelika-
nów czy czapli, to prawdziwy skarb tego obszaru - kontynuuje 
Latoszek.

Trzeci dzień wizyty w  Rumunii upłynął na udziałach młodzieży 
w warsztatach. Na terenie ogrodu zoologicznego przeprowadzi-
li oni eksperyment pokazujący szybkość wsiąkania wody w gle-
bę o  różnym stopniu wilgotności. Podczas tego doświadczenia 
uczniowie dowiedzieli się, jak niebezpieczne jest nadmierne 
przesuszenie gleby, gdyż podczas silnej ulewy woda nie wsiąka 
w nią, tylko spływa po suchej warstwie, powodując podtopienia. 
Tego dnia młodzież odwiedziła też miejscową stocznię, w której 
produkowane są różne typy statków sprzedawanych do kilku-
dziesięciu krajów świata.

Czwartek był dniem kolejnej wycieczki. Tym razem wszyscy po-

jechali w południową część Karpat, gdzie czekała na nich atrakcja 
w postaci wulkanów błotnych.

- Takie wulkany występują niezwykle rzadko. W Europie jest to je-
dyne miejsce, gdzie możemy podziwiać to zjawisko. Zwiedziliśmy 
też kompleks Cob Green Village. To zespół hotelowo-restauracyj-
ny zbudowany z naturalnych materiałów takich jak glina, słoma 
i drewno. Tam też dzieci wzięły udział w kolejnych warsztatach. 
Tym razem malowania na desce - informuje pedagog.

W  trakcie ostatniego dnia pobytu uczniowie ze szkoły w Galati 
przygotowali dla swoich gości ekologiczny pokaz mody, podczas 
którego wystąpili w strojach z materiałów recyklingowych. Całość 
zwieńczyło podsumowanie całego przedsięwzięcia oraz wręcze-
nie certyfikatów potwierdzających udział w wizycie w Rumunii.

- Dzięki gościnności rumuńskich nauczycieli i  uczniów spędzi-
liśmy bardzo miło czas. Spotkanie było bardzo intensywne, wy-
pełnione interesującymi zajęciami. Wszystko były doskonale 
przygotowane. Co najważniejsze, po raz kolejny udało nam się 
zjednoczyć w jednym wspólnym celu - dbania o przyszłość naszej 
planety. Niezależnie od regionu, w którym mieszkamy, tak samo 
jesteśmy narażani na negatywne skutki zanieczyszczeń powie-
trza. Jednak jednocząc siły i działając wspólnie możemy ograni-
czyć skalę tego zjawiska - podsumowuje Joanna Latoszek.

Urząd Gminy Konopiska ruszył z przygotowaniami do sprzeda-
ży węgla po preferencyjnych cenach. - Chcemy być dobrze przy-
gotowani, jak tylko nowe przepisy wejdą w życie - tłumaczy wójt 
Jerzy Żurek.

Sejm uchwalił niedawno tzw. ustawę węglową, w myśl której gmi-
ny będą mogły kupować węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, by sprzeda-
wać go mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 tys. zł. Różnica 
500 zł na tonie ma pokryć koszty logistyczne.

Choć nad przepisami pracuje jeszcze Senat, to lokalne władze już 
teraz przygotowują się do tego, aby realizacja całego przedsię-
wzięcia przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

- Stąd pojawiła się konieczność dokonania wstępnego rozeznania 
i ustalenia, jakie wśród naszych mieszkańców jest faktyczne za-
potrzebowanie na ten surowiec. Ruszyliśmy z tym od razu, ponie-
waż, jak tylko nowe przepisy wejdą w życie, chcemy być dobrze 
przygotowani - mówi wójt Jerzy Żurek.

Włodarz prosi, aby wszystkie zainteresowane tą kwestią osoby 
zgłaszały, najpóźniej do 9 listopada, chęć zakupu węgla na wspo-
mnianych preferencyjnych warunkach. Można to uczynić osobi-
ście odwiedzając urząd gminy, za pośrednictwem maila wysyłając 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

wiadomość na adres: s.krawczyk@konopiska.pl lub telefonicznie 
dzwoniąc pod numer 34 328 20 57 wew. 50.

- Przy zamówieniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, nume-
ru telefonu kontaktowego, rodzaju węgla oraz ilości potrzebnych 
ton. Oczywiście podanie danych jest dobrowolne, ale pomoże 
usprawnić cały proces - dodają urzędnicy.

URZĄD PROSI O KONTAKT MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH 
PREFERENCYJNYM ZAKUPEM WĘGLA

Najmłodsze roczniki uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w  Jamkach-Korzonku wzięły udział w  zajęciach 
kulinarnych, podczas których wykorzystano sprzęt zakupiony 
w  ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Starsi z  kolei 
poznawali zasady działania drukarki 3D oraz stawiają pierwsze 
kroki w fotografii.

Uczniowie najpierw zapoznali się z  zasadami bezpieczeństwa 
i higieny, jakie panują w kuchni podczas przygotowywania posił-
ków. Kolejnym ważnym punktem było przedstawienie im zasad 
zdrowego żywienia i  racjonalnego odżywiania. Poznali również 
ciekawe przepisy oraz prezentację na temat fizycznych, biolo-
gicznych i chemicznych metod konserwowania żywności.

- Na jednych zajęciach uczestnicy kisili ogórki. Na kolejnych sma-
żyli śliwki i przetwarzali je na powidła. Głównym założeniem re-
alizowanego przez nas programu jest rozwijanie zainteresowań 
uczniów sztuką kulinarną. Ma on na celu wykształcenie u uczest-
niczących w nim dzieci przydatnych w codziennym życiu prak-
tycznych umiejętności kulinarnych, doskonaleniu umiejętności 
bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domo-

Monika Wójcik

wego, a także poznania zasad zdrowego odżywiania się i jego zna-
czenia dla organizmu - relacjonują pedagodzy z placówki w Jam-
kach-Korzonku.

Jak dodają, wdrożony w szkole program ma też na celu rozwija-
nie postawy twórczej, przyczyniającej się do pełniejszego rozwoju 
osobowości dziecka. Ważną rolę w nim odgrywają właśnie zaję-
cia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach 
„Laboratoriów przyszłości”.

- Dzięki tym zajęciom uczniowie się integrują, uczą współpracy 
i  współdziałania. Najwięcej przyjemności sprawia im wdrażanie 
własnych pomysłów - podkreślają nauczyciele.

Nie tylko młodsi uczniowie mają możliwość wykorzystywania 
sprzętu zakupionego w ramach programu. Starsi uczyli się już ob-
sługi drukarki 3D. Dowiedzieli się jak zakładać i wprowadzać fila-
ment, kalibrować urządzenie i poziomować stół. W szkole odbyły 
się również zajęcia z wykorzystaniem nabytego dzięki programo-
wi sprzętu fotograficznego. Uczniowie poznali historię fotografii, 
zapoznali się z budową aparatu i zasadami jego działania.

SZKOŁA W JAMKACH-KORZONKU. ZAJĘCIA Z PROGRAMU „LABORATO-
RIA PRZYSZŁOŚCI” CIESZĄ SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM UCZNIÓW
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT 
W MIEJSCOWEJ SZKOLE

W ostatni tydzień października do Miedźna przybyło liczne gro-
no uczniów i nauczycieli z Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. Za-
graniczni goście odwiedzili gminę w ramach realizacji projektu 
„Na tropach dziedzictwa kulturowego Europy. Jedność w  róż-
norodności” w  ramach Erasmus+, którego uczestnikiem jest 
również miejscowy Zespół Szkolno-Przedszkolny, by poznawać 
polskie zwyczaje.

Nudy nie było. Program, który przygotowali miejscowi opieku-
nowie obfitował w wiele wrażeń. Poza obowiązkowymi zajęciami 
czas uatrakcyjniły liczne wycieczki po gminie, powiecie i  regio-
nie, spotkania oraz warsztaty. Podczas jednych z nich, w świetlicy 
wiejskiej w Izbiskach, uczestnicy posiedli sztukę przygotowywa-
nia pierogów, a przy okazji kolejnych poznali poloneza, czyli nasz 
taniec narodowy. Odwiedzili także miejscowy urząd gminy.

 - Po serdecznym przywitaniu w  placówce przez dyrekcję, na-
uczycieli, uczniów a  nawet przedszkolaków, krótkim poznaniu 
historii, tradycji oraz bazy oświatowej szkoły uczestnicy spotka-
nia zawitali także do urzędu gminy, gdzie spotkali się z wójtem 
Piotrem Derejczykiem i  pracownikami samorządowymi - infor-
muje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu. - Wójt przedstawił 
wszystkim dużą garść informacji o  naszej gminie, a  uczestnicy 
spotkania podzielili się z kolei swoimi wrażeniami z pobytu w Pol-
sce, opowiedzieli o sobie i udziale w projekcie. Wszyscy otrzymali 
od nas piękne upominki - dodaje. 

Na lokalnym gruncie goście zwiedzili kościół pw. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Miedźnie oraz Gminny Ośrodek Kultury, po-
znali lokalną historię podczas prelekcji w Muzeum w Mokrej, jak 
również zapalili znicze pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mo-
krą. Społeczność szkolna nie pożałowała przybyłym również sma-
ków tradycyjnych polskich potraw. Zajadali się ciastami, babkami, 
pączkami, sałatkami, suszoną kiełbasą, oscypkiem, ogórkami ki-
szonymi, kapustą kiszoną, bigosem, śledziami i smalcem. 

Punktami wizyty były również Kłobuck, Częstochowa wraz 
z klasztorem jasnogórskim i Wieliczka z  jej słynną i wpisaną na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO kopalnią soli.

- Ostatnim etapem spotkania było podsumowanie mobilności 
i  oczywiście ceremonia rozdania certyfikatów. Dyrektor Ewa 
Dobosz-Rysiewicz podziękowała wszystkim za udział i pogratu-
lowała wytrwałości w  realizacji zadań projektowych. Wójt Piotr 
Derejczyk wręczył natomiast uczestnikom mobilności certyfika-
ty. Wszyscy otrzymali również pamiątkowe upominki i  gadżety, 
przygotowane specjalnie z okazji ich wizyty - podkreślają nauczy-
ciele z ZSP w Miedźnie.

Piotr Biernacki, fot. ZSP w Miedźnie

Ochotnicza Straż Pożarna w  Kołaczkowicach wzbogaciła się 
niedawno o nowy element wyposażenia strażnicy. Gmina ufun-
dowała stół chłodniczy. Ma to być podziękowanie za zaangażo-
wanie w akcji wsparcia dla Ukrainy.

W  kwietniu druhowie udostępnili pomieszczenia na magazyn 
darów humanitarnych, które do Miedźna przyjechały z portugal-
skiej Coimbry. To właśnie w Kołaczkowicach znajdował się punkt, 
w  którym złożono, a  następnie przeładowano dwadzieścia pięć 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

OTRZYMALI PREZENT OD GMINY

ton pomocy - ubrań, łóżek, środków higieny osobistej czy także 
żywności. Stąd pojechały one na Ukrainę, w tym do partnerskiego 
samorządu Piaskówki.

- Jest to podziękowanie za zaangażowanie druhów, ich życzliwość 
i pomoc, jak również udostępnienie remizy oraz przyległego pla-
cu - mówi Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno. - Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że ten skromny dowód 
wdzięczności będzie dobrze służył całej społeczności Kołaczko-
wic - dodaje.

OPRACOWUJĄ PROGRAM ZMNIEJSZENIA PRODUKCJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH. UDALI SIĘ Z WIZYTĄ DO SŁOWENII

O 10 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat — o tyle miejscowy 
urząd gminy chce ograniczyć produkcję odpadów komunal-
nych na terenie gminy. W realizacji tego wyzwania mają pomóc 
doświadczenia zdobyte w  czasie udziału w  projekcie „Zielony 
Lider”, koordynowanego przez Fundację Sendzimira. Jednym 
z  przejawów jego realizacji była edukacyjna wizyta lokalnych 
urzędników w Słowenii.

Gmina Miedźno jest jednym z czterdziestu ośmiu jednostek z kra-
ju, która wzięła udział w  tym rocznym programie szkoleniowo-
-doradczym. Poświęcone zagadnieniom związanym z  ochroną 
środowiska działanie przed jego uczestnikami postawiło do roz-
wiązania jeden z  istotnych obecnie problemów ekologicznych. 
Wójt Piotr Derejczyk wraz z grupą merytorycznych pracowników 
postawili sobie za cel opracowanie gminnego programu zmniej-
szenia ilości produkcji odpadów.

- Wybraliśmy problem nieustanie rosnącej ilości odpadów, a co za 
tym idzie również wzrostu ich kosztów. Przygotowany przez nas 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

projekt zakłada zmniejszenie ogólnej ilości odpadów powstających 
na terenie naszej gminy o 10 proc. do końca 2024 roku. Nie ukry-
wamy, że jest to zadanie szalenie trudne, ponieważ ilość produko-
wanych odpadów w całej Europie rośnie z roku na rok - informuje 
włodarz Miedźna. - Wyznaczyliśmy także trzy cele szczegółowe, jak 
zwiększenie świadomości mieszkańców w postępowaniu z odpada-
mi, uszczelnienie systemu oraz niedopuszczanie do powstawania 
odpadów, czyli recykling u źródła - dodaje.

Miedźno postarało się również o grant na sfinansowanie wyjazdu 
studyjnego do miejsca związanego z założeniami projektu. Uzna-
no, że największy bagaż wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie 
przekażą gminy w Słowenii.

W  delegację na początku października udała się więc dwójka 
pracowników urzędu - Agnieszka Borowik i Piotr Korkus. W Sło-
wenii spotkali się z  przedstawicielami firm komunalnych i  wła-
dzami gmin Vrhnika oraz Gornij Grad. Jak relacjonują, poruszano 
i omawiano przede wszystkim problematykę sposobu pobierania 
opłaty, kosztów ponoszonych przez mieszkańców, zniżek w opła-
cie, frakcji zbieranych odpadów, rodzajów pojemników do gro-
madzenia odpadów, PSZOK-u, paliw przeznaczanych do ogrze-
wania słoweńskich domów, obsługi firm, obsługi letników, stanu 
posiadania firm odbierających odpady, planów i koncepcji zmian 
w  przyszłości czy najczęściej występujących problemów w  sło-
weńskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Słoweńcy wyznają zasadę, że odpad, który nie powstaje, nic nie 
kosztuje, co oczywiście jest prawdą. Przeciętny Słoweniec wie, że 
dając drugie życie odpadom, dba nie tylko o środowisko, ale także 
o swój portfel. Kraj ten jest w Europie stawiany za wzór w radze-
niu sobie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi, skutecznie 
redukując ilość powstających odpadów zmieszanych oraz zwięk-
szając poziom segregacji nawet do osiemdziesięciu kilku procent 
- podkreśla Piotr Korkus, podinspektor w  referacie gospodarki 
komunalnej gminy Miedźno.
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Zadaszenie jednej z gminnych placówek oświatowych przeszło 
niedawno sporą metamorfozę. Przy wykorzystaniu nowocze-
snej technologii wykonano jego renowację i jednocześnie grun-
townie uszczelniono.

Przedszkole w Wancerzowie, bo o  tę właśnie instytucję chodzi, 
może pochwalić się jedynym takim dachem w okolicy. Wykorzy-
stanie technologii hydronylon, która to przeznaczona jest do wy-
konywania hydroizolacyjnych powłokowych pokryć dachowych, 
pozwala w nowatorski sposób uszczelnić duże powierzchnie ze-
wnętrzne.

Uszczelnienie nanoszone jest w postaci płynnej, dzięki czemu do-
celowo powstaje powłoka, która się nie nagrzewa i daje efekt tzw. 
zimnego dachu. Mało tego, dodatkowo obniża ona temperaturę 
pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod nim. Jeszcze 
jedną korzyścią jest również to, iż zwiększa wydajność ewentu-
alnych ogniw fotowoltaicznych i redukuje koszty ewentualnej kli-
matyzacji.

W przypadku placówki w Wancerzowie, zanim doszło do uszczel-
nienia dachu omawianą metodą, należało odpowiednio wcze-
śniej przygotować całe podłoże, naprawić powstałe uszkodzenia 
papy, wzmocnić naroża oraz styki dachu z  innymi elementami. 
Konieczny był również montaż dziesięciu kominków wentylacyj-
nych, wklejenie na całej połaci dachowej siatki technicznej w war-
stwę podkładową, a także naniesienie warstwy nawierzchniowo-
-ochronnej.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

DACH PRZEDSZKOLA USZCZELNIONY 
Z WYKORZYSTANIEM SPECJALISTYCZ-
NEJ MEMBRANY

PAMIĄTKOWA TABLICA W JASKROWSKIM LESIE. TO
WYRAZ HOŁDU DLA POMORDOWANYCH BOHATERÓW

PONAD TRZYDZIESTKA PEDAGOGÓW DOCENIONA PRZEZ MIEJSCOWEGO WŁODARZA

Pod koniec września przedstawiciele miejscowych władz, du-
chowieństwa, szkół z terenu gminy oraz harcerze wzięli udział 
w uroczystości odsłonięcia tablicy ufundowanej dla uczczenia 
Polaków pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej.

Umiejscowienie obelisku z pamiątkową tablicą to pokłosie decyzji 
gminnych władz. Podjęto ją po tym, jak w wyniku prowadzonych 
przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej prac ekshuma-
cyjnych doszło do zniszczenia dotychczasowego pomnika.

W jastrowskim lesie znajdują się dwie mogiły, w których leżą szczątki 
kilkunastu Polaków. To mieszkańcy Częstochowy i okolic zamordo-
wani przez niemieckich zbrodniarzy jesienią 1939 roku. Z  jednego 
grobu ekshumacji dokonano kilka lat po wojnie, z drugiego dwa lata 
temu. Szczątki pięciu ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa przenie-
siono i pochowano na cmentarzu parafialnym w Mstowie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Dzień Edukacji Narodowej jest dobrą okazją, by wyróżniającym 
się w swej pracy nauczycielom z placówek działających na tere-
nie gminy wręczyć okolicznościowe nagrody.

Wójt Tomasz Gęsiarz nagrody dla ciała pedagogicznego przyznaje 
raz w roku, w dowód uznania za wzorową pracę lub szczególne 
osiągnięcia na niwie zawodowej. Tegoroczna uroczystość, wzo-
rem poprzednich lat, odbyła się w sali sesyjnej urzędu gminy.

- Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracow-
nikom placówek oświatowych składam serdeczne życzenia wielu 
sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby 
podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania - 
mówił podczas spotkania z wyróżnionymi wójt Tomasz Gęsiarz.

Tym razem na liście wyróżnionych znalazły się Justyna Krauze-
-Cieślińska i Magdalena Ciupińska z przedszkola w Wancerzowie, 
a także Dorota Orłowska i Aleksandra Banaś z analogicznej pla-
cówki w Siedlcu. 

Włodarz docenił też pięć osób z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaskrowie. Chodzi o Roberta Knysaka, Edytę Cybę, Iwonę Sie-
radzką, Renatę Dzienniak i Malinę Chwałę. 

Największe grono tegorocznych wyróżnionych wywodzi się jed-
nak z  mstowskiej podstawówki. To Piotr Kosiński, Monika Bła-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

- Przygotowanie uroczystości odsłonięcia tablicy trwało kilka 
miesięcy. W tym czasie odbyły się konsultacje historyczne z na-
ukowcami Uniwersytetu Łódzkiego i katowickiego oddziału IPN 
- relacjonują lokalni urzędnicy.

Finalnie zamówiono do wykonania, a  następnie zamontowano 
grawerowaną tablicę ze stali nierdzewnej. Jak dodają pracownicy 
urzędu gminy, przy okazji zadbano również o odpowiednie zabez-
pieczenie i uporządkowanie terenu.

Oprócz wójta Tomasza Gęsiarza w uroczystości udział wzięła jego 
zastępca Małgorzata Grabowska. Przedstawicielom miejscowych 
władz towarzyszył ks. Dawid Köver CRL, przeor i proboszcz para-
fii Wniebowzięcia NMP w Mstowie, a także zuchy, harcerze oraz 
okoliczni mieszkańcy.

chowicz, Magdalena Marszałek, Tatiana Całus, Anna Kluźniak, 
Marzena Radecka, Agnieszka Kowalczyk, Anika Wasil, Teresa No-
wakowska oraz ich dwie koleżanki zatrudnione w filii w Kucha-
rach - Elżbieta Tyras oraz Agnieszka Wróbel. 

Narody nie ominęły także pedagogów z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Małusach Wielkich. Trafiły one do Marioli Tomczyk, 

Magdaleny Bulskiej, Dagmary Pytel i Macieja Migdalskiego. O sa-
tysfakcji mogą także niewątpliwie mówić Agnieszka Zborowska 
i Elżbieta Sławenta ze szkoły w Zawadzie oraz ich koledzy z pla-
cówki w  Brzyszowie, czyli Ireneusz Celoch, Marta Deska i  Sła-
womir Kazimierski. Tegoroczne nagrody trafiły też do Magdalena 
Heręży i Sylwia Kwaśny z podstawówki w Krasicach czy Małgo-
rzaty Szczypior i Magdaleny Całusińskiej z Mokrzeszy.
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- Przestrzeń publiczna w Małusach Wielkich stała się bardziej 
bezpieczna - twierdzą pracownicy mstowskiego urzędu. A  to 
dzięki zamontowanemu tam niedawno systemowi monitoringu 
wizyjnego. Podobne rozwiązanie trzy tygodnie temu wdrożono 
również na terenie targowiska w Cegielni.

Monitoring objął teren stawów, szkoły oraz skrzyżowania dróg 
przy kościele. Jak niezmiennie podkreślają władze Mstowa, podję-
te działania mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców, ale i ochronę mienia tutejszej społeczności. 

Wdrożona przez wójta Tomasza Gęsiarza polityka w tym zakresie 
to odpowiedź na wzmożone w ostatnich latach akty bezmyślne-
go wandalizmu. Systematycznie dochodziło do nich w  szeregu 
miejsc publicznych na terenie całego samorządu. W wyniku de-
wastacji placów zabaw czy gminnych skwerów cierpiał miejsco-
wy budżet, bo to z publicznych środków trzeba było naprawiać 
zniszczenia. 

- Dzięki corocznym inwestycjom w systemy monitoringu w po-
szczególnych sołectwach, łatwiej jest teraz odpowiednim służ-
bom zidentyfikować sprawców i  egzekwować stosowne kary - 
mówi miejscowy włodarz.

Oprócz kamer zainstalowanych w  Małusach Wielkich zlecenie 
uwzględniało również zakup niezbędnego wyposażenia. Chodzi 
między innymi o pojemny dysk, rejestrator IP i monitor. 

- Cały system jest połączony światłowodem - dodają urzędnicy.

Jak informują pracownicy urzędu gminy, podobny monitoring za-
instalowany został niedawno na targowisku w Cegielni. Tamtejsza 
instalacja objęła umiejscowienie sześciu kamer, cztero terabajto-
wy dysk, rejestrator i monitor.

Gmina stopniowo wymienia stare wiaty przystankowe na nowe, 
przygotowane według autorskiego projektu. Tyle co wysłużone 
„blaszaki” zastąpiono właśnie w Jaskrowie, Wancerzowie, Zawa-
dzie, Mokrzeszy, Siedlcu i Latosówce.

- Pierwsza wiata przystankowa według nowego, ciekawego pro-
jektu, powstała w  2015 roku. Wspólnie z  ówczesną radą gminy 
postanowiliśmy wówczas sukcesywnie wymieniać stare, blaszane 
wiaty przystankowe na nowe, będące sposobem promocji gminy 
i regionu – mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

Na konstrukcjach, oprócz herbu gminy i  nazwy miejscowości, 
znajdują się także ciekawe informacje historyczne, mapa okoli-
cy oraz widok terenu „z  lotu ptaka” wraz z oznaczeniem, gdzie 
akurat w danej chwili się znajdujemy. Dla turystów, zarówno tych 
rowerowych, jak i pieszych, stanowią duże ułatwienie.

Z deklaracji włodarza Mstowa wynika, że tutejszy samorząd dalej 
planuje wymieniać stare „blaszaki” na nowe. 

- Z  jednej strony, aby przestrzeń publiczna wyglądała jeszcze 
przyjaźniej, a osoby odwiedzające naszą gminę mogły jeszcze le-
piej orientować się co do tego, gdzie w danej chwili się znajdują. 
Dostajemy wiele sygnałów, że to rozwiązanie jest bardzo przydat-
ne – dodaje Tomasz Gęsiarz.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik

W KILKU MIEJSCOWOŚCIACH POJAWIŁY 
SIĘ KOLEJNE WIATY PRZYSTANKOWE. 
POPRAWIAJĄ ESTETYKĘ I UŁATWIAJĄ 
ORIENTACJĘ TURYSTOM

KOLEJNA MIEJSCOWOŚĆ W GMINIE OBJĘTA 
MONITORINGIEM. SYSTEM KAMER ZAINSTA-
LOWANO TEŻ NA LOKALNYM TARGOWISKU

Pod koniec ubiegłego miesiąca w Mstowie odbył się II Przegląd 
Twórczości Artystycznej Seniorów. 

Organizatorem przedsięwzięcia, które swych uczestników zgro-
madziło w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Msto-
wie, było lokalne koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. 

Jak podkreślają pracownicy GOK-u  impreza miała na celu za-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

EMERYCI Z CZTERECH GMIN ZAPREZENTOWALI SWOJE 
UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE 

prezentowanie senioralnych zespołów z  takich gmin jak Janów, 
Mstów, Olsztyn i Poczesna. 

- Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w formie muzycznej 
oraz literackiej poprzez recytacje wierszy - relacjonują urzędnicy. 

Przedstawiciele każdego z kół PZERiI, które zawitało do Mstowa, 
zostali nagrodzeni okolicznościowym dyplomem, upominkiem 
oraz kwiatami. Kolejna, trzecia edycja przeglądu zaplanowana zo-
stała na przyszły rok. Tym razem odbędzie się ona w Poczesnej.

Niedawno oddana do użytku świetlica wiejska w Srocku wzbo-
gaciła się o  kolejne elementy wyposażenia. Zakupiony sprzęt 
będzie służył mieszkańcom sołectwa do rozrywki, rekreacji, or-
ganizacji spotkań i okolicznościowych eventów.

Przebudowany budynek dawnej remizy, jak i jego najbliższe oto-
czenie przywrócono do użytku w maju. Od tego czasu stanowi on 
ogólnodostępne, funkcjonalne i nowoczesne miejsce spotkań, ze-
brań sołeckich i integracji. Obiektem opiekuje się zawiązane Koło 
Gospodyń Wiejskich „Juratki”. 

Lokalny samorząd nowe przestrzenie postanowił doposażyć jesz-

Piotr Biernacki

INICJATYWA SOŁECKA. ZAKUPIONO WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W SROCKU

cze w sprzęty, które bardziej podkreślą te przymioty. Środki na 
ten cel pozyskano z  województwa, w  ramach corocznego kon-
kursu „Inicjatywa Sołecka”, który organizuje urząd marszałkowski. 
Zakupione więc zostały dwa namioty, ławki festynowe, krzesła, 
szafy z wieszakami, szafy na sprzęt, stół do tenisa, komputer do 
gier, jak również gry edukacyjne.

- Aktualnie obiekt spełnia funkcję świetlicy wiejskiej, co pozwala 
na kreatywne i aktywne spędzanie czasu mieszkańcom sołectwa 
- zarówno tym najmłodszym, jak i dorosłym. Dobrze wyposażone 
miejsce spotkań dla mieszkańców będzie fundamentem zrów-
noważonego rozwoju sołectwa Srocko - podkreśla wójt Tomasz 
Gęsiarz.

Dwadzieścia jeden par z  terenu gminy świętowało jubileusz 
50-lecia małżeństwa, choć z  różnych życiowych przyczyn na 
uroczystości pojawiła się połowa z nich.

Na uroczystym spotkaniu, które odbyło się 11 października, jubila-
tów powitała Magdalena Cieśliczka, kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Mstowie. Tradycyjnie nie zabrakło też przedstawicieli 
władz gminy. Wójtowi Tomaszowi Gęsiarzowi towarzyszyła jego 
zastępca Małgorzata Grabowska, sekretarz Sylwia Kuban oraz 
przewodniczący rady gminy Krzysztof Choryłek.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
Jubilaci zostali odznaczeni medalami „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, które zwyczajowo przyznaje prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wszyscy zaproszeni otrzymali także listy gra-
tulacyjne oraz okolicznościowe upominki. NIe zabrakło również 
lampki szampana, poczęstunku i wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” tym razem odzna-
czeni zostali Barbara i  Zygmunt Koziołowie, Marianna i  Henryk 
Derdowie, Zofia i Jerzy Sobalscy, Elżbieta i Henryk Duszowie, Ha-
lina i Henryk Jagusiowie, Zofia i Stefan Puczyńscy, Helena i Euge-
niusz Figzałowie, Grażyna i Marian Jaksendrowie, Elżbieta i Alfred 
Grabarkowie, Bożena i Lech Podsiedlikowie.

WYTRWALI ZE SOBĄ PÓŁ WIEKUWYTRWALI ZE SOBĄ PÓŁ WIEKU
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WYREMONTOWAŁ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ, KTÓREJ SPORA 
CZĘŚĆ BIEGNIE TEŻ PRZEZ TEREN GMINY

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH 
ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 
ODWIEDZIŁ POCZESNĄ

PRZEŻYLI ZE SOBĄ PONAD PÓŁ WIEKU

25 października na terenie gminy Poczesna doszło do oficjalne-
go otwarcia świeżo zmodernizowanej drogi DW 791. Inwestycja, 
którą sfinansował urząd marszałkowski, kosztowała około 220 
mln zł. Część trasy leżącej na terenie tutejszego samorządu po-
chłonęła blisko 30 mln zł z tej puli.

Na uroczystym otwarciu arterii pojawił się marszałek wojewódz-
twa Jakub Chełstowski w towarzystwie samorządowców różnego 
szczebla.  

- Wyremontowany odcinek DW 791 zdecydowanie poprawi bez-
pieczeństwo mieszkańców gminy Poczesna oraz wszystkich prze-
jeżdżających i korzystających z powyższej drogi. Będzie bezpiecz-
niej, nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych i rowerzystów. 
Bezpieczeństwo i oszczędności zapewni korzystającym z tej drogi 
nie tylko nowy most czy doskonała nawierzchnia, ale także energo-
oszczędne oświetlenie led’owe - mówił Jakub Chełstowski.

19 października w sali sesyjnej urzędu gminy rocznicowy jubi-
leusz z  okazji minimum pięćdziesięciu lat wspólnego pożycia 
małżeńskiego świętowało dwanaście par. 

- W  uroczystości wzięło udział jedenaście par obchodzących 
„Złote Gody” oraz jedna para, która świętowała sześćdziesiątą 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego - informuje Aneta Na-
wrot z urzędu gminy.

Wójt oraz przewodnicząca rady gminy pogratulowali jubilatom, 
a  także życzyli kolejnych lat wspólnie przeżywanych w  zdrowiu, 
szczęściu i miłości. Każdy z zaproszonych gości otrzymał okoliczno-
ściowy medal tradycyjnie przyznawany przez prezydenta RP.

W  drugiej połowie października w  miejscowej hali sportowej 
odbył się Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zatytułowany 
„Piękna nasza Polska cała”. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie 
wystawy haftowanych replik obrazów Jana Matejki.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny od blisko sied-
miu dekad lat chroni od zapomnienia i pielęgnuje ludowe pieśni, 
tańce, obrzędy i zwyczaje. Grupa nie tylko w kraju, ale i za granicą 
popularyzuje piękno i  różnorodność polskiego folkloru, a  także, 
w poczuciu poszanowania historii, wychowuje kolejne pokolenia, 
przekazując wartości stanowiące o tożsamości narodowej.

W przedsięwzięciu, które niemalże szczelnie wypełniło pocześniań-
ską halę, udział wzięli parlamentarzyści, radni powiatowi i gminni, 
a także działacze społeczni, kulturalni i sportowi z terenu gminy oraz 
okolic. Oczywiście nie zabrakło też szerokiego grona mieszkańców 
spragnionych rozrywki na wysokim poziomie artystycznym.

Zespół wystąpił w ponad stuosobowym składzie. Oprócz orkie-
stry pod batutą Zygmunta Magiery, całość uzupełniał chór oraz 
balet. Jak relacjonuje Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, publiczność fe-
nomenalnie przyjęła artystów.

- Nie obyło się bez owacji na stojąco i  bisów. Wykonawcy za-
prezentowali przepiękne stroje, które swoją kolorystyką i  formą 
perfekcyjnie oddały nastrój wykonywanych utworów. Porywające 
tańce i pieśni, bogactwo kostiumów oraz dynamika oryginalnego 
widowiska scenicznego były gwarancją niezapomnianych wrażeń 
artystycznych. Przeważającą część programu stanowiły kompo-
zycje i opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz Wojciecha 
Kilara - relacjonuje szefowa tutejszego GCKIiR.

Tego wieczoru miało również miejsce uroczyste otwarcie wy-
stawy zorganizowanej dzięki współpracy samorządu z  Fundacją 
Wspierania Kultury, Sztuki i  Tradycji Rękodzieła Artystycznego 
im Św. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

Monika Wójcik

Monika Wójcik

RE
KL

AM
A 

Jak nadmieniali zaproszeni goście, wyremontowany odcinek DW 791 
to dobra wiadomość dla tych mieszkańców regionu, którzy w week-
endy w celach wypoczynkowych chętnie odwiedzają choćby okolice 
Poraja. Przedstawicielce tej gminy towarzyszyli także samorządow-
cy z Poczesnej, Kamienicy Polskiej, Koziegłów czy Myszkowa. Tych 
gmin, przez które prowadzi DW 791. W  ich imieniu marszałkowi 
Chełstowskiemu za całą inwestycję dziękował wójt Krzysztof Ujma.

- Ta droga to wspaniały prezent nie tylko dla mieszkańców. Nie 
powstałaby gdyby nie wspólne, zgodne działanie, zrozumienie 
i bardzo dobra współpraca. Nie tylko pomiędzy sąsiadującymi ze 
sobą gminami, ale przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach oraz wykonawcą - podkreślał włodarz. 

Odcinek, który został poddany przebudowie na terenie gminy 
Poczesna, to fragment drogi zaczynający się od skrzyżowaniu 
z DK 91 w miejscowości Kolonia Poczesna, a kończący na granicy 
z gminą Kamienica Polska. 

W ramach zrealizowanych prac odwodniono w tym miejscu teren, 
powstał nowy most i dwa ronda. Wybudowane zostały chodniki, 
po dwa kilometry z każdej ze stron drogi. Wyznaczono bezpiecz-
ne trasy dla rowerów, a nawierzchnia drogi została gruntownie 
przebudowana i położono na niej nową, asfaltową nakładkę. Cało-
ści towarzyszy energooszczędne oświetlenie drogowe. W sumie 
zainstalowano sto trzydzieści pięć lamp led’owych.a
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PRZYRÓW CHCE BYĆ PONOWNIE MIASTEM. RADA GMINY 
ZAINICJOWAŁA DZIAŁANIA W TYM KIERUNKU

GMINA CZWARTA W POWIECIE POD WZGLĘDEM INWESTYCJI 
W RANKINGU PRESTIŻOWEGO PISMA

WÓJT PRZYZNAŁ STYPENDIA 
DLA WYBITNIE UZDOLNIONYCH 
UCZNIÓW

WYRÓŻNIENI PRZEZ SAMORZĄD. 
ZASŁUŻYLI SIĘ DLA GMINY

Miejscowi radni podjęli na ostatniej sesji uchwałę, zgodnie 
z  którą upoważnili wójta Roberta Nowaka do prowadzenia 
działań zmierzających do nadania Przyrowowi statusu miasta. 
Pierwszą odsłoną tych kroków ma być umożliwienie mieszkań-
com wypowiedzenia się w konsultacjach społecznych. Te mają 
się wkrótce rozpocząć.

Liczący sobie już sześćset pięćdziesiąt trzy lata Przyrów prawa 
miejskie dzierżył przez pięć wieków. 15 marca 1369 roku na zamku 
w  Olsztynie król Kazimierz Wielki wydał taki przywilej lokacyjny 
Jakubowi Rechickiemu z Nagłowic. Degradacja nastąpiła po upad-
ku powstania styczniowego, kiedy to dekretem cara Aleksandra II 
z dnia 13 lipca 1869 roku małe miasta w Królestwie Polskim zostały 
przemianowane w osady i przydzielone do przyległych gmin wiejskich.

- Postanowienie o  degradacji szesnastu miast w  guberni piotr-
kowskiej, w tym miasta Przyrowa, wydane zostało 1 kwietnia 1870 
roku, a weszło w życie 31 maja 1870 roku. W ten sposób miasto 
zostało ukarane i upokorzone za udział jego mieszkańców w po-
wstaniu - komentują przyrowscy urzędnicy.

O podjęciu inicjatywy mającej przywrócić miejscowości prawa miej-
skie lokalni samorządowcy dyskutowali już od kilku lat. Iskrą był ob-
chodzony przed trzema laty jubileusz 650-lecia lokacji Przyrowa.

- Jubileusz, historia Przyrowa, jak również dokonujące się na 
przełomie ostatnich lat pozytywne zmiany, stały się powodem 
licznych refleksji dotyczących odzyskania praw miejskich - uza-
sadnia wójt Robert Nowak. - Podjęcie tej uchwały to bardzo waż-
ne dla nas wydarzenie. Przywilej lokacyjny, pieczęć miasta Przy-
rowa z 1783 roku, mapa miasta Przyrowa z 1826 roku oraz bogata 
historia i szacunek do przodków są najlepszą motywacją do tego, 
by zainicjować działania i przywrócić miejscowości utracone po-
nad sto pięćdziesiąt lat temu prawa miejskie - podkreśla włodarz.

Zanim jednak urząd podejmie formalne działania w sprawie od-
zyskania praw miejskich, o  przyjętym stanowisku wypowiedzą 
się mieszkańcy gminy w konsultacjach. W tych będą mogli wziąć 
udział wszyscy, którzy ukończyli trzynasty rok życia. Samorzą-
dowcy dają więc prawo głosu również młodzieży, bez względu na 
posiadane obywatelstwo i prawa wyborcze.

Czy po udanym sfinalizowaniu inicjatywy i przyznaniu praw miej-
skich coś się dla mieszkańców gminy zmieni? W kwestii prawnej 
i administracyjnej niemal nic. Nie będzie konieczności wymiany 
żadnych dokumentów. Gmina będzie funkcjonowała po prostu 
jako gmina miejsko-wiejska, z odrębnymi sołectwami. Pierwszym, 
widocznym symbolem zmian stanie się wymiana tablic informa-

Czternaścioro uczniów uczęszczających do placówek miesz-
czących się na terenie gminy otrzymało stypendia ufundowane 
przez lokalne władze.

To już kolejna odsłona stypendialnego programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, jaki prowadzi gmina od kil-
ku lat. Tym razem decyzję o przyznaniu środków za wysokie wy-
niki w nauce i osiągnięcia w minionym roku szkolnym otrzymało 
czternaścioro uczniów.

Wzorem ubiegłych lat wspomniane decyzje wręczono młodym 
ludziom podczas niedawnej sesji rady gminy. Do kogo one trafiły? 
Największe, bo dziewięcioosobowe grono wywodzi się ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie. 

- Chodzi o Natalię Knapik, Martynę Migalską, Aleksandrę Pękalę, 
Wanessę Synowiec, Jakuba Migalskiego, Brajana Kier, Julię Stanu-
chiewicz, Michalinę Pawlik i Roberta Konatowskiego - wymieniają 
pracownicy urzędu gminy.

Stypendium otrzymała także jedna uczennica Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej - Magdalena Boral oraz 
czterech uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w  Zalesi-
cach. To z kolei Dominik Kapkowski, Igor Hamerla, Filip Matejko 
i Mikołaj Matejko. 

- Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzy-
my dalszych sukcesów - podkreślają miejscowi urzędnicy.

21 października podczas uroczystej sesji rady gminy wójt Ro-
bert Nowak przyznał siedmiu osobom wyróżnienia „Przyjaciela 
Gminy Przyrów”.

Nagrody te to nowa forma podziękowania tym osobom i  instytu-
cjom, które swoimi osiągnięciami i pracą wspierają lokalną działal-
ność samorządową, przyczyniają się do promocji gminy i utrwalania 
jej tradycji, historii, ale i dają impuls do rozwoju gospodarczego czy 
społecznego. W tym roku wręczono je po raz pierwszy.

Medale i okolicznościowe akty nadania otrzymali ks. kanonik An-
toni Kaczmarek, poseł Szymon Giżyński, senator Ryszard Majer, 
starosta częstochowski Krzysztof Smela oraz komendant Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. Marek Radosz.

Jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia i  zasługi dla gminy 
Przyrów w dziedzinie wspierania działalności społecznej samorzą-
dowcy uhonorowali ponadto dwie firmy - spółki Kabex oraz Górski.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało 
ranking inwestycji samorządów w latach 2019–2021. Zestawie-
nie obejmuje nie tylko te własne, ale wszystkie zrealizowane 
w podanym przedziale czasowym inwestycje. 

Najwięcej pieniędzy spośród gmin powiatu częstochowskiego, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w latach 2019-2021 zain-
westowano kolejno w Kruszynie (1287,17 zł), Rędzinach (1198,95 zł) 
i Lelowie (1101,74 zł). W przypadku dwóch pierwszych samorzą-
dów niewątpliwie na ten wynik miał wpływ budowy autostrady. 
Tuż za podium uplasowała się z kolei gmina Przyrów (994,81 zł). 

Według ekspertów z  Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota”, które systematycznie publikuje rankingi samorządowe, 
metodologia przyjęta przy sporządzaniu tego najnowszego była 
niemalże identyczna jak w ubiegłych latach. 

- Pod uwagę braliśmy całość wydatków majątkowych poniesionych 
w ciągu ostatnich trzech lat. W ten sposób chcieliśmy uniknąć du-
żych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. 
Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują 
się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bar-
dzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem 
okresowo spadać do znacznie niższego poziomu - tłumaczy Paweł 
Swianiewicz, profesor nauk ekonomicznych i kierownikiem Zakładu 
Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik, fot. Freepik

cyjnych w  urzędzie gminy, no i  oczywiście włodarz samorządu 
zyska miano burmistrza.

Wymiernych korzyści tej reformy może być sporo więcej. Poza 
prestiżem pojawi się szansa na dynamiczniejszy rozwój zarówno 
samego Przyrowa, jak i całej gminy. Otworzą się bowiem możli-
wości czerpania dofinansowań na projekty, w tym unijne, z no-
wych źródeł, dedykowanych właśnie małym miastom.

- W przypadku uzyskania przez Przyrów statusu miasta zwiększy 
się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone za-
równo dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Przyrów, jako 
miasto, zachowa także wszystkie prawa gminy wiejskiej - zazna-
cza wójt Nowak.

Jak sam podkreśla, spojrzenie na wydatki inwestycyjne samorzą-
dów w 2021 roku prowadzi do wniosku, że sytuacja finansowa jed-
nostek samorządu terytorialnego nie jest tak dobra, jak mogłoby 
to wynikać z wypowiedzi niektórych urzędników rządowych.

- Bardzo wyraźna zmiana, jaka zachodzi od kilku lat w finanso-
waniu inwestycji samorządowych, to rosnące uzależnienie od 
krajowych dotacji. Urzędnicy rządowi często podkreślają, że ni-
gdy wcześniej samorządy nie dostawały tak dużego wsparcia fi-
nansowego. Nie ulega wątpliwości, że tak właśnie jest. Ale druga 
część obrazu, o której należy koniecznie wspomnieć, jest taka, że 
równocześnie pogorszyły się możliwości samodzielnego prowa-
dzenia projektów inwestycyjnych, między innymi w wyniku zmian 
w systemie podatkowym - dodaje prof. Swianiewicz.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

PRIORYTETY „CZYSTEGO POWIETRZA”. PEŁNOMOCNIK PREMIERA
ZAPOWIEDZIAŁ AKTUALIZACJĘ PROGRAMU POD KĄTEM FINANSOWYM
Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Pod koniec ubiegłego miesiąca w  Mysłowicach podsumowano 
cztery lata funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”. Jego 
realizację rozpoczęto 19 września 2018 roku. Spotkanie, którego 
jednym z uczestników był Paweł Mirowski, nowo powołany peł-
nomocnik prezesa rady ministrów do spraw programu „Czyste 
Powietrze” i  efektywności energetycznej budynków, pełniący 
zarazem funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, stało się dobrą okazją do za-
prezentowania priorytetów w tym obszarze na kolejne lata.

„Czyste Powietrze” wspiera wymianę nieefektywnych źródeł cie-
pła oraz zadania termomodernizacyjne przez właścicieli i współ-
właścicieli domów jednorodzinnych. Dotacje sięgają 30, 37 lub 69 
tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinanso-
wania zależny od osiąganego poziomu dochodu w gospodarstwie 
domowym) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowa-
niem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). Dodat-
kowo w programie biorą udział banki, które w  ramach Kredytu 
Czyste Powietrze oferują pomoc beneficjentom. Dotacja z  pro-
gramu jest przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu.

Priorytetowy plan walki ze smogiem przewiduje wymianę do 2029 
roku trzech milionów „kopciuchów” i zastąpienie ich ekologiczniej-
szymi źródłami ciepła. Budżet programu to 103 mld zł. Do tej pory 
w skali kraju złożono ponad pół miliona wniosków na ponad 9,5 mld 
zł. Wypłacone dofinansowania to niemal 3,7 mld zł, a te wynikające 
z zawartych już umów z beneficjentami sięgają 7,8 mld zł.

Do zadań powołanego 8 września pełnomocnika będzie należało 
nie tylko stałe doskonalenie projektu, ale przede wszystkim za-
pewnienie koordynacji działań administracji rządowej w ramach 
realizacji programu oraz dalsza współpraca z wojewódzkimi fun-
duszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oraz jednost-
kami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, 
które zajmują się poprawą jakości powietrza w naszym kraju.

- Objąłem nową funkcję w  głębokim przekonaniu, że poprawa 
jakości powietrza w  Polsce to jedno z  najważniejszych wyzwań 
w naszym kraju, gdyż walka ze smogiem nie oznacza jedynie dba-
łości o stan klimatu i środowiska. To nade wszystko wyraz troski 
o zdrowie Polaków i polepszenie codziennego komfortu ich życia, 
także poprzez inwestowanie w  poprawę efektywności energe-
tycznej budynków, ze środków dostępnych w ramach programu 
„Czyste Powietrze” – zaznaczał na konferencji Paweł Mirowski. – 
Program „Czyste Powietrze”, który wdrażamy od czterech lat, jest 
właśnie przykładem takiego myślenia w kategoriach dobra wspól-
nego, gdzie na uwadze mamy względy zarówno ekologiczne i kli-
matyczne, jak i społeczne oraz zdrowotne, wpływające na jakość 
życia mieszkańców. Dotychczasowe efekty realizacji programu 
„Czyste Powietrze” są pozytywne i bardzo wymierne. Udało się 
do tej pory wymienić niemal pięćset tysięcy węglowych „kopciu-

chów”, co w praktyce oznacza pół miliona nowych, ekologicznych, 
znacznie mniej emisyjnych urządzeń grzewczych w gruntownie 
docieplonych domach – dodawał nowy pełnomocnik szefa rządu.

Program „Czyste Powietrze” jest stale modyfikowany i udoskona-
lany. W lipcu została zapoczątkowana jego zmodyfikowana wersja 
pod umowną nazwą „Czyste Powietrze Plus”. W tej nowej odsłonie 
program stał się jeszcze bardziej dostępny poprzez zastosowanie 
mechanizmu prefinansowania inwestycji, aż do 50 proc. przewi-
dzianej kwoty dotacji. Przede wszystkim z myślą o osobach o ni-
skich dochodach, które często nie posiadają własnych środków 
finansowych, aby najpierw wyłożyć fundusze na realizacje zada-
nia, a dopiero później otrzymać ich zwrot.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pieniądze z terytorial-
nie właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i  gospodarki wodnej będą wpływać bezpośrednio na rachunek 
wykonawcy robót w terminie do czternastu dni od daty zawarcia 
umowy o  dofinansowanie. Wcześniej wypłata dotacji odbywała 
się w formie refundacji dopiero po zakończeniu części lub całości 
przedsięwzięcia.

- Wkrótce ogłosimy kolejne zmiany, które w  moim przekona-

niu sprawią, że stanie się on jeszcze bardziej przyjaznym in-
strumentem, umożliwiającym uzyskanie atrakcyjnego wsparcia 
finansowego na wymianę „kopciucha” oraz gruntowną termo-
modernizację domu – zapowiedział Paweł Mirowski, wiceszef 
NFOŚiGW. – Przeprowadzimy aktualizację programu pod kątem 
finansowym, gdyż koszty inwestycji określone w czasie urucha-
miania programu we wrześniu 2018 roku są nieadekwatne wobec 
obecnie panujących warunków rynkowych. Wymiana „kopciu-
cha” to oczywiście podstawowy cel, ale zamierzamy też zachęcać 
wnioskodawców do wykonywania kompleksowego docieplenia 
domu, a więc poprawy jego efektywności energetycznej, co bę-
dzie objęte dodatkowym pakietem dofinansowania. Chcemy rów-
nież umożliwić złożenie wniosku ponownie tym beneficjentom, 
którzy wcześniej skorzystali już z programu „Czyste Powietrze” 
i wymienili węglowego „kopciucha”, a teraz będą chcieli poddać 
dom termomodernizacji, aby przez to zużywać mniej mocno 
ostatnio drożejącego opału. W  czasie obecnej, skomplikowanej 
sytuacji geopolitycznej i w warunkach kryzysu energetycznego, 
który ogarnął całą Europę, będziemy szczególnie uważnie śledzić 
sytuację społeczno-gospodarczą i  reagować na potrzeby bene-
ficjentów poprzez stosowne, społecznie niezbędne modyfikacje 
i  uzupełnienia w  programie „Czyste Powietrze” – podsumował 
pełnomocnik premiera.

KOLEJNE PÓŁ MILIONA SADZONEK OD LEŚNIKÓW
Piotr Biernacki, fot. Freepik

#sadziMy to nazwa akcji zainaugurowanej cztery lata temu 
przez Lasy Państwowe. Odbywa się pod patronatem pary prezy-
denckiej. W jej ramach leśnicy rozdają chętnym w całym kraju 
sadzonki młodych drzew.

Sadzonki były rozdawane we wszystkich czterystu trzydziestu 
nadleśnictwach w  kraju, jak również w  siedzibach siedemnastu 
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w  Polsce. Formu-
ła tegorocznej akcji #sadziMY była analogiczna do poprzednich 
edycji. Przez dwa kolejne dni, 29 i 30 września, leśnicy rozdawali 
sadzonki i zachęcali, by zasadzić je na własnym gruncie. W tym 
roku do Polaków trafiło ponad pół miliona młodych drzewek.

– Akcja #sadziMY daje nam możliwość zachęcenia Polaków do 
posadzenia drzewka od leśników na własnej działce czy przy 
domu. Jednocześnie to świetna okazja do przypomnienia, że Lasy 
Państwowe corocznie sadzą 500 mln drzew. Dzięki pracy leśni-
ków rośnie powierzchnia lasów i ich zasobność - mówi Józef Ku-

bica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Tegoroczna edycja akcji była wyjątkowa jeszcze z jednego powo-
du. W leśnictwie Lipnica Wielka posadzono przeszło trzy tysiące 
cisów – rzadkiego, chronionego gatunku drzewa.

– Leśnictwo Lipnica Wielka, a konkretnie kompleks leśny Sikornik 
to wyjątkowe miejsce, ponieważ mieści się nieopodal rezerwatu 
„Cisy w Mogilnie”, gdzie prowadzony jest projekt restytucji tego 
gatunku. Obejmuje on pielęgnację drzew w rezerwacie, zbiór na-
sion i wyhodowanie sadzonek – dodaje szef Lasów Państwowych.



Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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FUNDUSZE POŁĄCZYŁY SIŁY
Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Szczecinie

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Pięć wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej przekaże 14 mln zł na odbudowę bioróżnorodności Odry.

22 września podczas wspólnej konferencji prezesi zarządów in-
stytucji z  Katowic, Zielonej Góry, Wrocławia, Opola i  Szczecina 
ogłosili porozumienie w ramach programu dotyczącego odbudo-
wy ekosystemu i różnorodności biologicznej Odry. Jest on zapla-
nowany do roku 2025.

Uruchomiony przez fundusze program związany jest oczywiście 
z niedawnym kryzysem ekologicznym, który spowodował maso-
we wymieranie organizmów w rzece. Zainicjowane działanie ma 
się przyczynić do odrodzenia populacji ryb i odbudowy ekosyste-
mu rzeki oraz jej walorów przyrodniczych. Przysłużą się temu za-
rybianie, odtworzenie tarlisk jako naturalnych miejsc odbudowy 
ekosystemu flory i fauny związanych z namnażaniem ryb i skoru-
piaków, a także monitoring ichtiofauny Odry.

- Odra łączy - nie tylko mieszkańców Pomorza Zachodniego, 
ale całej zachodniej Polski. Jako wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej reagujemy na nadzwyczaj-
ną sytuację zagrożenia naszej rzeki i  przekazujemy środki na 
ochronę odrzańskiej przyrody. Będą to dotacje w  wysokości 
100 proc. dla jednostek, które są uprawnione do zarybiania 
wód – wyjaśniał podczas konferencji Marek Subocz, prezes 
WFOŚiGW w Szczecinie.

O wspomniane środki będą mogły wnioskować podmioty upraw-
nione do zarybiania, w tym między innymi uczelnie i instytuty ba-
dawcze, organizacje pozarządowe i społeczne, a także producen-
tów ryb, organy administracji publicznej lub parki narodowe – do 
ochrony ryb na swoim terenie.

W połowie października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach ogłosił zwycięzców 
konkursu „Zielone Czeki”. Przyznano łącznie dziewięć nagród. 
Oprócz wyłonienia laureatów w  czterech kategoriach wyróż-
niono jeszcze cztery kolejne osoby i instytucje.

Tradycja przyznawania przez Fundusz „Zielonych Czeków” sięga 
1994 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy wręczono je z okazji 
Dnia Ziemi. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pa-
sjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dzienni-
karze czy przedsiębiorcy, a od tego czasu łączna wysokość puli 
nagród przekroczyła 2,5 mln zł. Przyznana już po raz dwudzie-
sty ósmy nagroda jest uhonorowaniem tych, którzy swoją dzia-
łalnością oraz podjętymi inicjatywami wniesli szczególny wkład 
w ochronę środowiska w województwie śląskim.

- Wraz ze statuetką laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wy-
sokości 10 tys. zł. Ale nie te środki finansowe są w tym wszystkim 
najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w ten sposób doceniamy 
nagrodzonych za ich działania na rzecz ochrony środowiska – 
mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W tegorocznej edycji statuetki wręczono kategoriach „Ekologicz-
na osobowość roku”, „Gmina przyjazna dla czystego powietrza, 
„Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Programy i akcje na rzecz 
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”.

„Ekologiczną Osobowością Roku” została Gabriela Kaczyńska, 
za prowadzenie, wraz ze swoją córką Mają, audycji „Eko ranek” 
emitowanej od niemal dziewięciu lat na antenie Polskiego Radia 
Katowice. Jest inicjatorką wielu akcji i kampanii społecznych, do-
tyczących ochrony przyrody i propagowania zdrowego stylu ży-
cia u dzieci i młodzieży. Wyróżnienia otrzymali natomiast Tomasz 
Beczała oraz Marcin Podsiadło.

W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” zwyciężyła 
gmina Goczałkowice-Zdrój, a wyróżnione zostały Ślemień i Msza-
na. Samorząd doceniony został za wielotorowe działania w  za-
kresie walki o czyste powietrze, jak choćby realizację Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji, który przyniósł wymianę niemal stu 
czterdziestu nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne.

- Przez ostatnie lata w gminie wykonanych zostało wiele inwe-
stycji w ochronie środowiska, jak rewitalizacja Parku Zdrojowego 
oraz sąsiadującego z nim budynku starego dworca, wybudowa-
ne zostało centrum przesiadkowe ze stacją wypożyczania rowe-
rów. Ponadto prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”, a dla mieszkańców ogrzewających 
domy wyłącznie ekologicznymi źródłami ciepła wprowadzona 
została obniżona stawka podatkowa - uzasadniała wybór komisja 
konkursowa.

Nagrodę za „Inwestycję proekologiczną roku” otrzymało Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Zielony Czek 
trafił do spółki za realizację zadania związanego z budową insta-
lacji odsiarczania spalin i  instalacji odazotowania spalin dla ko-
tłowni. Całkowity koszt budowy wyniósł niemal 52 mln zł, z czego 
27 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Ka-
towicach. Wyróżnienie w  tej kategorii otrzymała z  kolei gmina 
Kalety.

W ostatniej - „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz 
edukacji ekologicznej”, zwyciężyło Stowarzyszenie „Nie Dokar-
miaj Smoga”, które zasłynęło w Pszczynie wieloma akcjami infor-
macyjnymi i edukacyjnymi z zakresu ochrony klimatu i atmosfery. 
Nagrodzono je za aktywną działalność na rzecz poprawy jakości 
powietrza.

- W ubiegłym roku przeprowadziło intensywną kampanię infor-
macyjną, dotyczącą treści uchwały antysmogowej oraz możliwo-
ści uzyskania dofinansowania wymiany źródeł ciepła, z uwzględ-
nieniem wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Na swoim 
koncie ma także kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem 
„Wymień piec! Nie zwlekaj! Czas ucieka!”, produkcję filmów poru-
szających kwestie złej jakości powietrza w Pszczynie i sposobów 
monitorowania powietrza oraz skutków zdrowotnych. Działacze 
Stowarzyszenia stworzyli stronę internetową niedokarmiajsmo-
ga.pl, spotykają się z mieszkańcami, uczestniczą w konferencjach 
i  debatach, pracują z  dziećmi i  młodzieżą, organizują koncerty, 
happeningi i proekologiczne wydarzenia, jak Dzień Czystego Po-
wietrza, który połączony był z  inauguracją kampanii Polskiego 
Alarmu Smogowego „Zobacz czym oddychasz. Zmień to” - cha-
rakteryzują organizację przedstawiciele Funduszu.
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