
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAKŁAD 20.000 ISSN 2545-1545 NR 11(55)/2022 facebook.com/wPowiecief

RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 

KROCIE NA PÓŁ ETATU, A W ZASADZIE 
NA DWÓCH POŁÓWKACH. W TLE
NIEZROZUMIAŁA ŚCIEŻKA AWANSU

Wójt Kamienicy Polskiej Adam Tajber jest szczególnie szczodry 
jeśli chodzi o  awansowanie i  wynagradzanie Agaty Najnigier, 
swojego zastępcy i jednocześnie kierownika referatu organiza-
cyjnego. Pensja, którą urzędniczka pobiera za pracę świadczo-
ną dla gminy, tylko na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosła 
o ponad 190 proc. W historii jej awansu zawodowego pojawia się 
jednak szereg wątpliwości.

Nie było do śmiechu kontrolerom nadzoru prawnego wojewo-
dy, a  ostatnio również tych z  Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach, którzy wytknęli wójtowi szereg nieprawidłowości 
w prowadzeniu spraw urzędu, w tym związanych między innymi 
z awansowaniem i zatrudnieniem Agaty Najnigier.

Skok zawodowy, a  co się z  tym wiąże i  finansowy, urzędniczka 
zanotowała w  iście ekspresowym tempie. Zwrot w  tej kwestii 
przyniosły wygrane przez Tajbera w 2018 roku wybory. On sam 

Piotr Biernacki, fot. Archiwum
wcześniej był sekretarzem gminy. Na zwolnione przez siebie sta-
nowisko, a właściwie urlopowane, postanowił więc wstawić pod 
koniec stycznia 2019 roku właśnie Najnigier. Ta karierę w miej-
scowym urzędzie zaczynała jako pomoc administracyjna, by 
z  czasem zostać inspektorem obsługującym radę gminy, będąc 
jednocześnie przy tym koordynatorem czynności kancelaryjnych 
urzędu. Przede wszystkim odpowiadała za właściwy obieg doku-
mentów.

Adam Tajber, już jako wójt gminy, zatrudniając wspominaną 
urzędniczkę na stanowisku sekretarza zawiązał z  nią umowę 
o pracę na zastępstwo, bez żadnego naboru czy konkursu. Dla-
czego na zastępstwo? Uznał, iż de facto jest ono obsadzone przez 
niego samego, ale z uwagi, że został wójtem, przebywa po prostu 
na urlopie bezpłatnym. Uważał, że wakatu nie ma. Zresztą twier-
dzi tak do tej pory, o czym dalej.

Ciąg dalszy na stronie 2
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W awansowaniu Najnigier nie byłoby może nic dziwnego, w koń-
cu każdy urząd obligatoryjnie musi mieć sekretarza, gdyż tak sta-
nowi ustawa o pracownikach samorządowych. Mocno dyskusyjny 
jest natomiast tryb przeprowadzenia awansu, w połączeniu z cał-
kowitym zignorowaniem wymogów, jakie muszą spełniać kandy-
daci na to stanowisko.

Przepisy wymagają, by kandydaci posiadali co najmniej czterolet-
ni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w tym dwa lata prze-
pracowane na stanowisku kierowniczym w  administracji samo-
rządowej lub państwowej. Agata Najnigier tych kryteriów jednak 
nie spełniała.

Tajber, tłumacząc się w tym roku kontrolerom z RIO, stwierdził, iż 
faktycznie to ona pełniła funkcję kierowniczą właśnie na stanowi-
sku koordynatora czynności kancelaryjnych, bo było ono samo-
dzielne, a swoje obowiązki w tym zakresie wykonywała od lipca 
2013 roku. Żart? Nie. Wójt na serio uznał, że to odpowiednie kwa-
lifikacje i Agata Najnigier w pełni nadaje się na funkcję sekretarza.

Tego optymizmu włodarza Kamienicy Polskiej nie podzieliły 
jednakże już wcześniej służby prawne wojewody śląskiego, któ-
re w lipcu 2020 roku wszczęły postępowanie wyjaśniające w tej 
sprawie. Po ich interwencji Tajber szybko zmienił zdanie i podjął 
działania zmierzające do rozwiązania stosunku pracy z sekretarz 
Najnigier. 

Nie zmienia to jednak faktu, że przez okres od stycznia 2019 roku 
do końca listopada 2020 roku Najnigier pobierała wynagrodzenie 
sekretarza gminy, a  skok w  zarobkach urzędniczki był znaczny. 
Zgodnie z jej oświadczeniem majątkowym, w 2018 roku jako pra-
cownik urzędu zarobiła 46,8 tys. zł, a już w 2019 - 88,8 tys. zł, czyli 
niemal drugie tyle.

Od 30 listopada 2020 roku stanowisko sekretarza pozostaje więc 
nieobsadzone. Jak podkreślił to Adam Tajber w stanowisku prze-
słanym do redakcji, sekretarz gminy (czyli on sam - przyp. red.) 
pozostaje na bezpłatnym urlopie, w  związku z  tym nie jest ko-
nieczne zatrudnienie nowego pracownika, również ze względów 
oszczędnościowych. Sic!

W podobnym tonie odpisał kontrolerom z RIO w odpowiedzi na 
wystąpienie pokontrolne, mimo iż w  protokole kontroli wska-
zano mu, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych 
wolne stanowisko sekretarza powinno być obsadzone nie później 
niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wakatu, a to, że jest z niego 
urlopowany, nie zmienia tej kwestii, gdyż jest ono obligatoryjne. 
Sekretarz w gminie musi po prostu być.

RIO podparła swój wywód wyrokiem Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego tłumacząc, że prawo nie przewiduje niemożności na-
wiązania stosunku pracy na stanowisku sekretarza z inną osobą 
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podczas korzystania przez pracownika dotychczas zatrudnio-
nego w tym charakterze z urlopu bezpłatnego na czas pełnienia 
funkcji z wyboru (wójta - przyp. red.). Podkreślono ponadto, że 
prawo nie gwarantuje mu powrotu na to samo stanowisko po 
upływie kadencji, a jedynie przewiduje możliwość kontynuowania 
pracy na stanowisku (nawet niższym), ale równorzędnym pod ką-
tem kwalifikacji i warunków płacowych.

Adam Tajber trzyma się jednak kurczowo swojego i sprawia wra-
żenie człowieka, który tak lubił być sekretarzem, że nikt mu nie 
będzie mówił, nawet RIO, jak ma rozumieć przepisy ustawy o pra-
cownikach samorządowych. Obiecał jednak kontrolerom, że jeżeli 
podejmie decyzję o naborze, to już weźmie pod uwagę kwalifika-
cje, jakie będą musieli spełnić potencjalni kandydaci.

Czasowa sekretarz Agata Najnigier degradacji jednak nie odczu-
ła, także finansowo. Skoro prawo nie pozwalało, by piastowała to 
stanowisko, to Tajber postanowił ją zrobić swoim zastępcą i jed-
nocześnie kierownikiem referatu organizacyjnego w urzędzie. Te 
funkcje powierzył jej zarządzeniami na drugi dzień po tym, jak 
przestała być sekretarzem, czyli od 1 grudnia 2020 roku. Na obu 
stanowiskach zatrudniona została na pół etatu. Łączne wynagro-
dzenie stało się sporo wyższe niż to, które w 2019 roku pobrała 
jako sekretarz, czyli 88,8 tys. zł. W 2021 roku otrzymała ponad 113 
tys. zł. 

W  tym roku kwota może być jeszcze wyższa. Obecnie bowiem, 
jako zastępca wójta w pięciotysięcznej gminie, inkasuje miesięcz-
nie 6432,36 zł, a jako kierownik referatu organizacyjnego w urzę-
dzie kolejne 5357,17 zł. Podkreślmy, są to wynagrodzenia za pół 
etatu na każdym z tych stanowisk. Miesięcznie daje to więc kwotę 
11789,53 zł.

Jaki jest zakres obowiązków zastępcy wójta w Kamienicy Polskiej? 
Z odpowiedzi, którą przesłano do redakcji wynika, że musi kiero-
wać urzędem pod nieobecność wójta, kompleksowo rozwiązywać 
problemy wynikające z zadań gminy czy wykonywać inne zada-
nia na polecenie swojego pryncypała. Lakoniczna odpowiedź, bez 
szczegółów.

Szczególną uwagę zwraca to, że Najnigier nie lubi chwalić się 
w swoich oświadczeniach majątkowych tym, że pobiera pieniądze 
z dwóch strumieni tego samego źródełka. Ani w ubiegłym roku, 
ani w bieżącym nie podała tego faktu we wspomnianych doku-
mentach, wpisując jedynie, że jest zastępcą wójta i podając ogólną 
sumę wynagrodzenia. Inni samorządowcy skrupulatnie wszystko 
rozdzielają, wymieniając każde stanowisko lub funkcję, z którego 
otrzymali pieniądze. 

Nie ulega wątpliwości, że prawo dopuszcza istnienie w urzędzie 
dwóch stosunków pracy z  tą samą osobą, jeśli składają się one 
w  jeden etat. Jednak zasadne jest pytanie o  efektywność funk-
cjonowania takiego modelu? Tym bardziej, że w  omawianym 

przypadku mamy do czynienia z niezwykle błyskawiczną ścieżką 
kariery, która zaczęła się od awansowania urzędniczki z podrzęd-
nego stanowiska na najbardziej eksponowane w  gminie funkcje 
kierownicze.

Tajber, powołując swojego zastępcę, złamał przy okazji obietni-
cę daną mieszkańcom w  kampanii wyborczej. Podczas spotkań 
z wyborcami zarzekał się, że tego nie uczyni. W świetle powyż-
szych okoliczności można z  przekorem stwierdzić, że złamał ją 
w  połowie, bo zastępca ma pół etatu. Jak jednak tłumaczył ten 
krok? Nowymi zadaniami kierowanymi do gmin. Czy z  dnia na 
dzień przybyło ich tyle, że 30 listopada 2020 roku jeszcze te za-
dania indywidualnie ogarniał, a dzień później już nie?

RE
KL

AM
A 



3W BLACHOWNI

Na zaproszenie Starosty 
Kłobuckiego Henryka 
Kiepury w Starostwie 
Powiatowym w Kło-
bucku gościł Wiceprze-
wodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego 
- Stanisław Gmitruk.

„Tradycyjne wartości, 
nowoczesne rozwiąza-
nia” - między innymi to 
hasło promowało kon-
certy muzyki sakralnej, 
w  czterech kościołach 
na terenie Powiatu Kło-
buckiego. Wydarze-
nie odbywało się w ra-
mach projektu „Muzyka 
w Świątyniach”.

Na zaproszenie Staro-
sty Powiatu Kłobuckie-
go Henryka Kiepury 
w powiecie koncertował 
Chór Filharmonii Czę-
stochowskiej Collegium 
Cantorum pod batutą Ja-
nusza Siadlaka. 

Licznie zgromadzona 
publiczność, w pięk-

Współpraca Powiatu Kłobuckiego 
i Województwa Śląskiego

Muzyka w świątyniach w Powiecie Kłobuckim
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Większość czasu pod-
czas spotkania, Starosta 
i jego gość, poświęcili 
na omówienie aktual-
nych zagadnień z obsza-
ru współpracy między 
samorządami Powiatu 
Kłobuckiego i Woje-
wództwa Śląskiego.

nych, kościelnych 
wnętrzach wysłuchała 
arcydzieł polskiej i świa-
towej muzyki chóralnej 
i sakralnej. Realizacja 
projektu, jak podkreśla 
Starosta Henryk Kiepura 
to także promocja zabyt-
kowej architektury świą-
tyń ziemi kłobuckiej. 

Podczas koncertów Sta-
rosta dziękując artystom 
i zaproszonej publiczno-

ści złożył także podzię-
kowania proboszczom 
parafii w których odby-
wały się koncerty - ks. 
Mieczysławowi Wacho-
wi z Kłobucka, ks. Mar-
kowi Gaborskiemu ze 
Złochowic, ks. Sławo-
mirowi Masłowskiemu 
z Krzepic i duszpasterzo-
wi rolników Archidiece-
zji Częstochowskiej ks. 
Eugeniuszowi Sikor-
skiemu z Panek.

ALKOMAT JEDNAK POKAZAŁ CO INNEGO. BYŁY
PRZEWODNICZĄCY PRÓBOWAŁ WYWIERAĆ NACISK
NA REDAKCJĘ I ZABLOKOWAĆ PUBLIKACJĘ ARTYKUŁU

Na początku sierpnia, były już przewodniczący Rady Miejskiej 
w Blachowni został złapany na kierowaniu samochodem pod 
wpływem alkoholu. Podczas rozmowy miesiąc później przeko-
nywał, że alkomat pokazał 0,2 promila alkoholu. Okazuje się, 
że wskazanie było ponad dwukrotnie wyższe. Pytany o decy-
zję sądu w swojej sprawie i jej szczegóły próbował wpłynąć na 
zaniechanie publikacji materiału na ten temat.

O incydencie informowaliśmy we wrześniowym wydaniu wPo-
wiecie. Paweł Hreczański, bliski współpracownik burmistrz 
Sylwii Szymańskiej, przyznał wówczas, że przydarzyła mu się 
jazda w stanie po spożyciu alkoholu. Jak twierdził, choć wpływ 
na jego dymisję z  funkcji przewodniczącego rady miał szereg 
innych osobistych okoliczności, to jako osoba publiczna chciał 
zachować się odpowiedzialnie. 

Po publikacji artykułu do redakcji zaczęły napływać głosy od 
innych samorządowców z Blachowni. Radni twierdzili, że dymi-
sja Hreczańskiego została wręcz przez nich na nim wymuszona 
i w grę nie wchodziły żadne inne okoliczności poza alkoholo-
wym epizodem przewodniczącego.  

- Nie jest tajemnicą, że poddałem się kontroli drogowej. W wy-
dychanym powietrzu alkomat wskazał 0,2 promila alkoholu - 
zapewniał Paweł Hreczański w rozmowie z redakcją. 

Dotarliśmy jednak do szczegółów, które przeczą tej wersji. Po-
dobną informację w  swoim tekście opublikowała też często-

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Blachowni
chowska Gazeta Wyborcza. Wynika z  niej, że samorządowiec 
wydmuchał, ale 0,22 i to nie promila a miligramów na litr. Z pro-
stego przeliczenia wynika, że Hreczański w  momencie kontroli 
drogowej miał 0,462 promila alkoholu w organizmie. Tym samym 
wyraźnie złamał prawo.

- Czy to jest aż takie istotne, aby drążyć ten temat? Wystarcza-
jąco jestem mocno sponiewierany, żeby mnie jeszcze w mediach 
opisywać. Nie możemy tego odpuścić? Napisaliście rzetelnie 
o sprawie. Dziękuję bardzo, bo było tak to zrobione, jak powinni 
dziennikarze pracować, ale odbije się to na mojej matce przede 
wszystkim, która to przeżywa. Ja już się pogodziłem ze złożeniem 
rezygnacji z  funkcji przewodniczącego rady. Jeżeli możecie od-
puścić, to bardzo bym prosił - usiłował manipulować i wzbudzać 
nieuzasadnione współczucie Hreczański.  

Choć samorządowiec podczas pierwszej rozmowy sam obiecał, 
że poinformuje o decyzji sądu, tym razem próbował bagatelizo-
wać temat.

- A kogoś to będzie teraz interesowało? Bardzo proszę by tego nie 
ruszać, bo wyjątkowo matka to przeżywa. Ktoś mnie wprowadził 
w błąd i niepotrzebnie składałem w ogóle to zażalenie. Ktoś dość 
opacznie zrozumiał przepisy i rozbudził we mnie jakieś tam na-
dzieje, a to nie miało najmniejszego sensu. Zrobicie co uznacie za 
słuszne, ale ja ze swojej strony proszę żeby tego nie ruszać - nie 
odpuszczał. 

Wątpliwości, by sprawę jednak ruszyć, nie miał wymiar sprawie-

dliwości, który ukarał radnego grzywną w wysokości 2,5 tys. zł 
oraz półrocznym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych. Sąd obciążył go także kosztami postępowania w kwocie 
320 zł.
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

KOLEJNE DROGI IDĄ DO REMONTU. BĘDĄ 
KOSZTOWAĆ KILKA MILIONÓW ZŁOTYCH

KILKA DNI WSPÓLNEJ CELEBRACJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„ZŁOTOPOCZANKI” BĘDĄ MIAŁY CIEPLEJ. ZA POZYSKANE FUNDUSZE KUPIŁY SOBIE GRZEJNIKI

KOMPUTERY Z GRANTU 
DLA DZIECI Z RODZIN 
POPEGEEROWSKICH

SENIORZY W WYRÓŻNIENIEM

Niemal 8,8 mln zł wyda w najbliższym czasie gmina Janów na 
budowę i  modernizację dróg w  Pabianicach, Piasku i  Górach 
Gorzkowskich. Zakres prac jest olbrzymi, a prace obejmą odcin-
ki liczące łącznie kilka kilometrów.

15 listopada miejscowy urząd gminy wybrał firmy, które zreali-
zują wskazane w  przetargu trzy zadania. Na jedną z  części po-
stępowania, zresztą najbardziej kosztowną, wójt Edward Moskalik 
podpisał już umowę z firmą Larix z Lublińca. Mowa o drodze do 
Pabianic, której przebudowa ma ruszyć jeszcze w grudniu. Zada-
nie pochłonie 5,1 mln zł.

- W ramach tego zadania zostanie przebudowany kilometr dro-
gi gminnej na odcinku od DK 46 do posesji nr 16 w Pabianicach. 
Zostanie wybudowany również ciąg pieszo-rowerowy i odwod-
nienie drogi, a  przy DK 46, po stronie Pabianic, powstanie za-
toka autobusowa. Obie zatoki autobusowe połączy doświetlone 
przejście dla pieszych i fragment chodnika łączący nową zatokę 
autobusową z tą istniejącą po stronie Skowronowa. Przebudowa 
potrwa około roku - informuje włodarz Janowa.

Kwota, jaką urząd będzie musiał uiścić wykonawcom, jest w isto-
cie spora. Budżet gminy nie ucierpi jednak na tym zanadto. Więk-
szość kosztów pokryją pieniądze pozyskane z  finansowanego 
przez obywateli tzw. Polskiego Ładu.

Gmina Janów otrzymała z drugiego rozdania łącznie aż 10,2 mln 
zł na dwa zadania. Pierwsze, opiewające na kwotę 2,6 mln zł do-
tyczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie samorządu. 
Drugie, w wysokości 7,6 mln zł to właśnie środki na przebudowę 

Gminne świętowanie 104. rocznicy odzyskania niepodległości roz-
poczęło się już 8 listopada od patriotycznej wieczornicy. Wydarze-
nie, które realizowane było pod hasłem „Polska to taka kraina, któ-
ra się w sercu zaczyna” zorganizowano w podstawówce w Piasku, 
przy współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą w Lgoczance.

- Był to wieczór wypełniony poezją i wspólnym śpiewem, zwieńczo-
ny wyklejaniem mapy Polski serduszkami, na których każdy uczest-
nik zapisał za co kocha swoją wolną ojczyznę - informuje urząd gmi-
ny.

Dwa dni później na placu zlokalizowanym w sąsiedztwie nowo bu-

Członkowie Janowskiego Domu Seniora wzięli udział w „XXVI Wo-
jewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej”, który pod koniec paź-
dziernika odbył się w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie.

Miejscowym seniorom udało się zdobyć wyróżnienie w kategorii ze-
społów wokalno-instrumentalnych 55+.

Monika Wójcik

Sześć nowoczesnych paneli grzewczych na podczerwień zostało 
zamontowanych w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich „Złotopo-
czanki”. To pokłosie projektu, z którego panie z KGW w Złotym Po-
toku wystarały się o 5,8 tys. zł.

Projekt, do którego swój akces zgłosiły gospodynie, sfinansowano 
ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego Śląskie NoweFio. Zrealizowało go 
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i  Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Pod koniec listopada, w sali sesyjnej tutejszego urzędu, uczniom 
z  terenu gminy przekazany został nowy sprzęt komputerowy 
zakupiony z projektu dotyczącego wsparcia rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym.

W ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, wójt Edward Moskalik przekazał sprzęt czter-
dziestu beneficjentom. Jego łączna wartość sięgnęła blisko 103 
tys. zł.

- Za tę kwotę zakupiono sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami 
i oprogramowaniem. W sumie to osiem komputerów stacjonar-
nych, trzydzieści jeden laptopów, jeden tablet oraz czterdzieści 
przenośnych dysków zewnętrznych - informuje urząd gminy.

Jak podkreślają pracownicy tej instytucji, urządzenia mają za za-
danie ułatwić dzieciom proces nauki, zwłaszcza zdalnej. 

Projekt sfinansowano ze środków unijnych w ramach reakcji Unii 
Europejskiej na pandemię Covid-19.

dróg gminnych w miejscowościach Pabianice, Piasek i Góry Gorz-
kowskie.

W  ostatniej z  nich wyremontowane zostaną trzy odcinki drogi 
dojazdowej do pól łączącej Góry Gorzkowskie ze złotym Potokiem 
i  Huciskiem. Razem to prawie 2,6 kilometra. W  tym przypadku 
najkorzystniejszą ofertę złożyła również firma Larix, na kwotę 1,9 
mln zł.

Przedsiębiorstwo Hucz z Boronowa przebuduje natomiast szlaki 
w Piasku. Do remontu pójdą ulice Leśna, Krótka, Strażacka i No-
wowiejska. Wartość prac to około 1,7 mln zł.

dowanej hali sportowej w Janowie, miało miejsce uroczyste podnie-
sienie flagi państwowej na maszt. To ten sam, który w tym miejscu 
pojawił się dzięki zaangażowaniu okolicznych mieszkańców w  ra-
mach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Jak dodają lokalni urzędnicy, tego dnia uroczystości kontynuowano 
w Zespole Placówek Oświatowych w  Janowie oraz w Szkole Pod-
stawowej w Lusławicach, gdzie uczniowie zaprezentowali specjalnie 
przygotowane na tę okazję występy artystyczne.

11 listopada obchody rozpoczęły się nabożeństwem w  intencji oj-
czyzny w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku. Przed 
mszą Złotopotocki Chór im. Zygmunta Krasińskiego wystąpił z krót-
kim koncertem, podczas którego zaprezentował kilka znanych szla-
gierów żołnierskich z okresu walki o niepodległość.

Wieczorem, w budynku Centrum Usług Społecznościowych w Jano-
wie, odbyła się z kolei wieczornica patriotyczna „Roztaczaj Skrzydła 
Orle Biały”. Spotkaniu towarzyszył wykład historyczny, na scenie za-
prezentowały się dzieci z działającego przy Samorządowym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Janowie kółka gitarowego, seniorzy z Juraj-
skiego Klubu Seniora oraz uczniowie z poezją.

- Podczas wieczornicy odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych oraz degustacja potraw przygotowanych przez panie z klu-
bu. Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola z terenu gminy uczciły 
to szczególne święto, biorąc udział w  ogólnopolskiej akcji „Szkoła 
do hymnu”. Punktualnie o godz. 11.11 odśpiewali wspólnie „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Jak zwykle nie zawiedli też nasi mieszkańcy, którzy 
poza licznym uczestnictwem w  zorganizowanych wydarzeniach, 
wywiesili na swoich domach i posesjach biało-czerwone flagi - wy-
mieniają pracownicy urzędu gminy.

Wdrożone rozwiązanie ma szereg plusów. Panele na podczerwień 
powodują, iż miękkie ciepło przenosi się przy pomocy fal elektroma-
gnetycznych i ogrzewa wszystko dookoła, oprócz powietrza, czyli 
przedmioty, ludzi czy zwierzęta.

- Dzięki temu powietrze nie jest wysuszone, a użytkownicy ciepło 
odczuwają na sobie, podobnie jak promienie słońca - tłumaczą spe-
cjaliści zajmujący się sprzedażą takich urządzeń.

Wbudowany ekran odbija promienie na przednią ściankę. Dzię-

ki temu całość energii skierowana jest na ogrzewanie pokoju, a nie 
ściany za panelem grzewczym. Ponadto sprzęt jest przyjazny dla 
alergików i przede wszystkim bezpieczny. Nie posiada w swojej kon-
strukcji żadnych łatwopalnych tworzyw, a niska moc eliminuje ryzy-
ko przeciążenia instalacji elektrycznej.

Do obsługi paneli wystarczy gniazdko z prądem i sieć internetowa. 
Cała bowiem obsługa urządzenia odbywa się przez wi-fi z poziomu 
aplikacji w smartfonie. Wystarczy wybrać temperaturę, którą chce 
się mieć w pomieszczeniu, a termostat ją cały czas utrzymuje.
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Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

BĘDZIE REMONT DWÓCH ULIC, POWSTANĄ TEŻ DWA RONDA MŁODZIEŻ Z DRUŻYN POŻARNICZYCH 
BĘDZIE MIAŁA DO DYSPOZYCJI
KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH

W KŁOBUCKU PRZEZ CZTERY WEEKENDY BĘDĄ 
UCZYĆ JAK PROJEKTOWAĆ GRY KOMPUTEROWE

MAGISTRAT POMÓGŁ 
W WYDANIU ALBUMU

W  Kłobucku wręczone zostały promesy dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z  terenu 
ziemi kłobuckiej. Spośród gminnych jednostek trafiły one do 
ochotników z Kłobucka i Libidzy.

Dwadzieścia trzy promesy z przeznaczeniem dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych wręczono w ostatnim tygodniu październi-
ka w jednej z kłobuckich podstawówek. Fundusze pochodzą z fi-
nansowanego z pieniędzy podatników budżetu państwa i opiewa-
ją na łączną kwotę 91 tys. zł. 

- To środki, które posłużą wam na zakup sprzętu, umundurowa-
nia oraz szkolenia – mówił do młodzieży nadbryg. Jacek Klesz-
czewski, komendant śląskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak dodawał, dzięki dotacji jeszcze w tym roku młodzieżowe dru-
żyny pożarnicze będą mogły przeznaczyć je na sprzęt do prze-
prowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, wyposażenie 
osobiste dla członków drużyn oraz sprzęt teleinformatyczny wy-
korzystywany w procesie szkolenia.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

W ubiegłym tygodniu odbyła się premiera płyty „Będę Cię miał” 
zespołu Forsal. Krążek powstał między innymi dzięki wsparciu 
gminy Kłobuck.

Forsal powstał dekadę temu w Częstochowie. W ich repertuarze 
dominują autorskie, śpiewane po polsku utwory. Formacja kon-
certowała na wielu najważniejszych rodzimych festiwalach, pod-
czas dni miast oraz w wielu klubach na terenie całego kraju.

Grupa skupia w  swych szeregach czterech muzyków. To Jakub 
Konieczko, wokalista i instrumentalista specjalizujący się w har-
monijce ustnej, gitarzysta Adrian Lewandowski, basista Grzegorz 
Kowalczyk i perkusista Damian Smoliński.

Ostatni z wymienionych artystów na co dzień mieszka w Kłobuc-
ku. W  podziękowaniu za wsparcie udzielone zespołowi muzyk 
w  ubiegłym tygodniu wręczył burmistrzowi Jerzemu Zakrzew-
skiemu pamiątkową płytę oraz egzemplarze najnowszego wyda-
nie albumu.

Urzędnicy starostwa powiatowego rozstrzygnęli przetarg na 
przebudowę dwóch ulic w Kłobucku. Środki na ten cel pocho-
dzą z  finansowanego przez podatników tzw. „Polskiego Ładu” 
w kwocie blisko 11,5 mln zł, a także z wkładu własnego powiatu 
oraz gminy. 

Spółka Hucz z Boronowa zrealizuje w przyszłym roku dużą inwe-
stycję w Kłobucku. W jej wyniku  przebudowana zostanie droga 
powiatowa biegnąca wzdłuż ulic Zamkowej oraz Długosza na od-
cinku od DW 492 do ulicy Wojska Polskiego. 

Po modernizacji, której zakończenie planowane jest na przyszły 
rok, szerokość ulicy Zamkowej będzie liczyć sześć metrów. Po-
wstaną chodniki i szeroka na dwa lub, w zależności od miejsca, 
nawet dwa i  pół metra ścieżka rowerowa. Pojawią się też trzy 
przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie z ulicą Orzeszkowej dro-
gowcy przebudują na rondo. 

Podobne rozwiązanie planowane jest w przypadku skrzyżowania 
ulic Zamkowej i Długosza. Druga z wymienionych ulic także bę-
dzie miała sześć metrów szerokości i wzdłuż niej także powstanie 
ścieżka dla rowerzystów. Z tą różnicą, że będzie biegła po jednej 
stronie arterii. Za to jej szerokość wyniesie trzy metry.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Kłobuck, po Częstochowie i  Lublinie, jest trzecim miastem 
w  Polsce, gdzie realizowany jest pilotażowy program „Start 
w Gamedev”. To cykl nieodpłatnych warsztatów dla osób, które 
chcą dowiedzieć się jak projektować gry oraz wykorzystywać je 
w swoim biznesie.

Program realizowany będzie podczas czterech weekendowych zjaz-
dów szkoleniowych. Osoby biorące w nich udział zgłębią tajniki pra-
cy w gamedevie oraz nabędą praktyczne umiejętności w tworzeniu 
gier. Ostatnim etapem będą specjalne warsztaty dla wyselekcjono-
wanej grupy uczestników z gwiazdami polskiego gamedevu.

By zgłosić się do programu, należało odpowiedzieć na kilka pytań 
w formularzu rekrutacyjnym. Udział w szkoleniach „Start w Ga-
medev” mogła wziąć każda osoba, która jest zainteresowana tym, 
jak funkcjonuje ta branża w Polsce oraz jak wykorzystywać me-
chaniki gier w biznesie. Oficjalnie program wystartował 29 paź-
dziernika podczas inauguracyjnej konferencji, która miała miejsce 
w urzędzie miejskim.

- Oprócz młodzieży z liceów z Kłobucka i Krzepic, która zgłosi-
ła swój akces do projektu, w spotkaniu wziął udział wiceminister 
kultury i  dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński, dyrektor 
Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych Mikołaj Turowski, 
wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz burmistrz Kłobucka 
Jerzy Zakrzewski - informują pracownicy magistratu.

Na co mogą liczyć uczestnicy tych zajęć? Jak tłumaczą organiza-
torzy całego przedsięwzięcia, przede wszystkim na ponad sześć-
dziesiąt godzin praktycznych szkoleń w  formie wykładów, ćwi-
czeń i symulacji.

- Uczestnicy przejdą pełny cykl tworzenia własnego produktu od 
analizy otoczenia i  zaprojektowania założeń gry, stworzenie jej 
modelu oraz zaplanowanie promocji i  założeń modelu bizneso-
wego. Wgląd w całościowy proces tworzenia gier da z kolei pełne 
podstawy do dalszego samodzielnego działania, dzięki czemu bę-
dzie można zyskać niezależność na rynku pracy. Ponadto zdobyte 
umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatem - przekonują.
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CAPSTRZYK NIEPODLEGŁOŚCI W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA NARODOWEGO

PODWÓJNE PINGPONGOWE ZWYCIĘSTWOPODWÓJNE PINGPONGOWE ZWYCIĘSTWO

WOLONTARIUSZKI DOCENIONE ZA PRACĘ 
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W  nawiązaniu do przedwojennej tradycji, w  dniu poprzedzają-
cym Narodowe Święto Niepodległości, w Kłobucku odbył się uro-
czysty Capstrzyk Niepodległości. Podczas wydarzenia miejscowe 
władze, kombatanci oraz mieszkańcy oddali hołd bohaterom.

Uroczystość, równo o godz. 11.11, rozpoczęło wspólne wykonanie 
hymnu państwowego z  udziałem władz samorządowych, lokal-
nych organizacji społeczno-politycznych i  uczniów kłobuckich 
placówek edukacyjnych. Następnie wszyscy uczestnicy wspólnie 
zatańczyli poloneza.

Z  kolei późnym popołudniem przedstawiciele władz gminy, na 
czele z  burmistrzem Jerzym Zakrzewskim, przewodniczącym 
rady miejskiej Januszem Soluchem, jego zastępcą Andrzejem Sę-
kiewiczem oraz radnymi wzięli udział w uroczystościach obcho-
dów Święta Niepodległości.  

- Wraz z nimi przy pomniku Władysława Sebyły zebrali się przedsta-
wiciele samorządów, delegacji kombatantów, przedstawicieli służb 

W  przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych burmistrz 
Kłobucka wspólnie z sekretarz gminy odwiedzili groby byłych 
włodarzy, a także pochylili się nad mogiłami żołnierzy.

Przedstawiciele lokalnej władzy złożyli wiązanki na grobach by-
łych burmistrzów Kłobucka - Michała Piechurskiego, Jana Ko-
zankiewicza, Stanisława Kopyciaka i Kazimierza Golby oraz prze-
wodniczącego rady gminy Alfreda Pytla. 

Kierownictwo kłobuckiego magistratu uczciło również pamięć dr 
Teofila Władysława Beliny-Brzozowskiego, działacza niepodle-
głościowego i społecznego, a także Jana Biluchowskiego, uczest-
nika Powstania Styczniowego czy Andrzeja Brzózki, współzałoży-

Monika Wójcik, fot. K. Świtalski/Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik

WŁODARZ UHONOROWAŁ 
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Dniu Pracownika Socjalnego burmistrz Kłobucka podziękował 
pracownikom gminnych placówek socjalnych za poświęcenie 
i sumienną pracę.

Przedstawiciele miejscowych władz odwiedzili pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.

- Wszystkim osobom wykonującym ten ciężki zawód pragniemy 
przekazać wyrazy szacunku i  uznania za trud wkładany w  co-
dzienną pracę oraz niesienie pomocy osobom potrzebującym na 
terenie naszej gminy - mówił burmistrz Jerzy Zakrzewski składa-
jąc życzenia radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu 
sukcesów zarówno w życiu osobistym i zawodowy.

Monika Wójcik

Na zakończenie projektu „Centrum Integracji i  Aktywności 
Społecznej”, jaki realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Kłobucku, burmistrz Jerzy Zakrzewski wręczył 
zaangażowanym w to przedsięwzięcie statuetki i upominki.  

Wyróżnione osoby mocno pracowały na rzecz mieszkańców gmi-
ny przez okres ostatnich dwóch lat.

- Wolontariuszki aktywnie współpracowały z  innymi podmiota-
mi, wspólnie z  uczestnikami projektu podejmowały się różnego 
rodzaju działań, jak między innymi udzielanie korepetycji, wspie-
ranie osób niepełnosprawnych czy wykonywanie prac porządko-
wych - informuje kłobucki magistrat. 

Jak dodają urzędnicy, angażowały się również w organizację spo-
tkań integracyjnych uczestników projektu z mieszkańcami.

- Wzajemna pomoc, chęć dzielenia się swoją wiedzą, doświad-
czeniem z innymi uczestnikami projektu spowodowała, że panie 
rozwinęły swoje umiejętności społeczne, interpersonalne oraz 
umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy innym osobom. 
W konsekwencji niesie to pozytywny wpływ na funkcjonowanie 
całej społeczności - mówi burmistrz Zakrzewski.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

mundurowych, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych oraz 
mieszkańcy - relacjonują pracownicy kłobuckiego magistratu.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem rodzimego poety, w asyście 
pocztów sztandarowych oraz orkiestry dętej z Kamyka miał miej-
sce przemarsz pod tablicę upamiętniająca 100. rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Polskę, następnie pod pomnik Matki 
Polki oraz pod pamiątkową tablicę Józefa Piłsudskiego.

- Uczestnicy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego oraz odczytany 
został apel pamięci. Wszyscy, którzy postanowili wziąć udział 
w obchodach zostali obdarowani kotylionami w barwach narodo-
wych, przygotowanymi przez uczniów gminnych szkół oraz cho-
rągiewkami w barwach narodowych - dodają urzędnicy.

Dzień później natomiast, już 11 listopada, w  Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kłobucku odbyło się widowisko patriotyczne. Wystąpił 
w nim Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”, Zespół Śpiewaczy 
„Kłobuczanie”, soliści grupy teatralnej „aMOK”, Studio Piosenki 
„Śpiewajka” oraz Zespół Śpiewaczy KGW „Zagórzanka”.Śpiewaczy 
KGW „Zagórzanka”.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KŁOBUCKU. BURMISTRZ 
ODWIEDZIŁ GROBY SWOICH POPRZEDNIKÓW 

ciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka.

Jerzy Zakrzewski wspólnie z Sylwią Piątkowską odwiedzili także 
groby żołnierzy, którzy zginęli walcząc w obronie ojczyzny. Za-
równo tych znanych z nazwiska, jak i pochowanych w bezimien-
nych mogiłach.

- To nasza powinność, by nie zapominać o  tych, którzy byli tu 
przed nami. Oni budowali i  tworzyli nasze miasto, działali na 
rzecz innych mieszkańców. Tym ludziom należy się nasza pa-
mięć, natomiast pamięć o żołnierzach i patriotach, którzy oddali 
życie za naszą wolność i  niepodległość jest wyrazem szacunku 
i wdzięczności dla bohaterów ważnych wydarzeń w historii na-
szego kraju oraz pielęgnowaniem polskiej tradycji – mówi bur-
mistrz Jerzy Zakrzewski.
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W Krzepicach w ostatnim czasie rozegrane zostały dwie impre-
zy z tenisem stołowym w roli głównej. Zarówno w trakcie dru-
żynowych mistrzostw powiatu w tenisie stołowym, jak i turnie-
ju towarzyszącemu obchodom Święta Niepodległości, młodzi 
kłobuccy pingpongiści zajęli czołowe miejsca.

Natasza Górnik, Zofia Bachór, Leon Suchański, Nikodem  Pomian 
i Dominik Drzastwa triumfowali podczas XXII Drużynowych Mi-
strzostwach Powiatu Kłobuckiego SZS – Igrzyska Dzieci, jakie od-
były się pod koniec października w Krzepicach.

Młodzież, będąca jednocześnie podopiecznymi Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kłobucku, reprezentowała tym razem kłobucką „je-
dynkę”, której na codzień są uczniami. W mistrzostwach rywali-
zowały tenisowe drużyny dziewcząt i chłopców dziesięciu szkół 
podstawowych powiatu kłobuckiego, które uprzednio zostały 
wyłonione w międzygminnych eliminacjach. 

- Znakomitą formę potwierdzili także podczas Powiatowego Tur-
nieju z okazji Święta Niepodległości, jaki rozegrany został 10 listo-
pada w Krzepicach, zajmując najwyższe stopnie podium - infor-
muje kłobucki magistrat. - W młodziczkach finał był wewnętrzną 
rozgrywką Nataszy Górnik i Zofii Bachór, zaś w chłopcach trium-
fował Leon Suchański przed Dominikiem Drzastwą. Trzecie miej-
sce z kolei wywalczył Nikodem Pomian. Dobrze zaprezentowali 
się także Kacper Makles, Dawid Wydmuch, Filip Gładysz, Jakub 
Jędryszczak i Wojciech Tondyra - dodają urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku
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STRAŻACY WYBUDUJĄ PLENEROWĄ KRĘGIELNIĘ. 
WIEŚ ZYSKA KOLEJNĄ ATRAKCJĘ

NOWA ODSŁONA COROCZNEGO KONKURSU. DOCHÓD
Z ICH SPRZEDAŻY TRAFI NA CELE CHARYTATYWNE

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W KŁOMNICACH

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garnek po raz kolejny 
pozyskała spore pieniądze na modernizację infrastruktury re-
kreacyjnej i  turystycznej. Tym razem do druhów trafi niemal 
109 tys. zł na rozbudowę placu zabaw w Karczewicach.

Miejscowa OSP, włączona w  czerwcu do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, nie po raz pierwszy udowodnia, że 
potrafi dbać o dobro mieszkańców miejscowości, i to nie tylko 
w  zakresie ich bezpieczeństwa pożarowego, ale również kre-
owania pięknej, funkcjonalnej i przyjaznej do życia przestrzeni 
publicznej.

Podobnie jak w minionych latach, projekt zgłoszony w tym roku 
przez miejscowych druhów został wybrany do dofinansowania 
w konkursie zorganizowanym przez LGD „Razem na wyżyny”.

Wcześniej wystarano się o grant w wysokości ponad 25 tys. zł na 
zakup dwóch urządzeń zabawowych - trzydziestometrowej tyrol-
ki oraz ścianki wspinaczkowej, a w 2021 roku na doposażenie te-
renu rekreacyjnego, ponownie pozyskując pieniądze z LGD, choć 
już w dużo wyższej, bo sięgającej aż 75 tys. zł kwocie.

Za to zakupiono huśtawki, bujaki, różnorodne domki czy urzą-
dzenia zabawowe ze zjeżdżalniami i przeszkodami. Postanowiono 
przy okazji powiększyć obszar placu zabaw i  podnieść bezpie-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Uroczystości związane z  obchodami 104. rocznicy odzyskania 
przez Polskę nieodległości rozpoczęła w  gminie wieczornica. 
Nazajutrz tradycyjnie odprawiona została msza za ojczyznę, 
było też składanie kwiatów.

W przeddzień tego najważniejszego państwowego święta w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Kultury w  Kłomnicach spotkali się 
uczestnicy, organizatorzy i obserwatorzy gali finałowej Regional-
nego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Marszowej Równy Krok. 

Po koncercie laureatów rozstrzygnięto natomiast i  rozdano na-
grody w  konkursie strzeleckim o  Puchar Wójta Gminy Kłomni-
ce w kategorii Senior i Seniorka. Spotkanie mimowolnie stało się 
dobrą okazją do zachęcenia zgromadzonych do uczestnictwa, 
w mających się odbyć na drugi dzień uroczystościach związanych 
z 11 listopada.

Tego dnia, krótko po godz. 10 w  kościele parafialnym w  Kłom-
nicach odprawione zostało nabożeństwo, a  następnie złożono 
kwiaty przy tablicy pamiątkowej zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie kaplicy modlitw intencjonalnych tamtejszej parafii, 
a także przy krzyżu naprzeciwko plebanii.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

czeństwo korzystających, co poskutkowało jego przeniesieniem 
na nową działkę przy ulicy Łąkowej.

Najnowsza inwestycja bez wątpienia poprawi estetykę wsi, ale co 
ważniejsze, da mieszkańcom kolejny asumpt do aktywnego spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu. Lokalny teren rekreacyjny 
zostanie rozbudowany, zyska plenerową kręgielnię. Pozyskane 
prawie 109 tys. zł ma pokryć całość wydatków na ten cel.

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w  Kłomnicach orga-
nizuje konkurs bożonarodzeniowy na najładniejszego anioła 
z masy solnej i pierniki. To już siedemnasta edycja tego wyda-
rzenia. Chętni do wzięcia w nim udziału na dostarczenie swoich 
prac mają czas do 13 grudnia.

Konkurs ma na celu popularyzację bożonarodzeniowych tradycji, 
zaprezentowanie form plastycznych w postaci własnych wypie-
ków, pierników oraz aniołów z  masy solnej. W  zamyśle organi-
zatorów tego przedsięwzięcia istotne jest także pobudzenie wy-
obraźni plastycznej i możliwości kulinarnych z zakresu wypieków 
regionalnych, ożywienie więzi międzyludzkich, relacji między 
uczniami, jak i również w rodzinie. Finalnie dochód z pokonkur-
sowej sprzedaży prac ma wspomóc szczytny cel.

Konkurs adresowany jest do pięciu grup wiekowych. Udział w nim 
mogą wziąć w zasadzie wszyscy, począwszy od przedszkolaków, 
poszczególne klasy szkół podstawowych, przez uczniów szkół 
średnich, a na dorosłych kończąc.

- Kategorie wiekowe obowiązują dla obu form konkursowych, za-
równo jeśli chodzi o pierniki, jak i anioły z masy solnej - informują 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

Każdy uczestnik może wykonać po jednej pracy z każdej z  tych 
form. Piernikowe ciasteczka mogą być pieczone w foremkach i jak 
podkreślają animatorzy lokalnej kultury, ich kształty to już dowol-
na inwencja własna każdego z uczestników. Oczywiście mogą być 
też polukrowane i dowolnie przybrane.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

- Ze względów higienicznych i logistycznych wyrób musi być od-
powiednio zapakowany. Nie mówimy umyślnie o okresie trwało-
ści, bo dla pierników jest on długi. Dobrym rozwiązaniem będzie 
natomiast wykorzystanie metalowych pudełek po ciasteczkach, 
naczyń próżniowych lub zapinanych klipsami woreczków folio-
wych - dodają organizatorzy tego przedsięwzięcia.

Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem au-
tora, jego wiekiem, klasą, szkołą lub w przypadku dorosłych in-
formacją o instytucji, jaką reprezentują lub miejscowość, w której 
mieszkają. Koniecznie trzeba też podać swój numer telefonu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia, na stronie gok-
klomnice.pl. Z kolei wręczenie nagród będzie miało miejsce trzy 
dni później podczas Kłomnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go, który zwyczajowo odbędzie się na Placu Pasternik w Kłom-
nicach. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przejęcia 
wszystkich aniołów i pierników, a następnie ich sprzedaż podczas 
wspomnianej imprezy. Pozyskany w ten sposób dochód przeka-
zany zostanie na cele charytatywne.

- Nasz konkurs ma aspekt społeczno-wychowawczy i  daje nam 
możliwość zrealizowania akcji wspierającej potrzebujących. Ten 
przejaw dobroci w perspektywie może osiągnąć wielkie rozmiary. 
Pragniemy dodać, że przez siedemnaście lat realizowaliśmy sprze-
daż aniołów, za które kupowaliśmy paczki żywnościowe, przekazu-
jąc je dzieciom z biednych rodzin lub pomagając w uzbieraniu kwot 
na operacje ratujące życie - tłumaczy jego ideę Katarzyna Sosnow-
ska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianego wydarzenia 
dostępne są na stronie tejże instytucji. Chcąc dowiedzieć się wię-
cej, można też dzwonić pod numer 34 333 68 30.

KILKORO UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 
Z NAGRODAMI STAROSTY

Po 1,5 tys. zł otrzymało pięcioro uczniów z terenu gminy Kłom-
nice za szczególne osiągnięcia oraz średnią ocen co najmniej 
4,75 uzyskaną w poprzednim roku szkolnym.

Tegoroczne nagrody starosty częstochowskiego dla uzdolnionych 
uczniów zostały przyznane już po raz piąty. Wszystko odbywa się 
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży, który realizuje powiat. Tym razem trafiły one 
do dwudziestu sześciu uczniów, z czego pięć do młodych miesz-
kańców gminy.

- Edukacja jest ważnym tłem pomyślnego rozwoju powiatu czę-
stochowskiego, którego przyszłość zależeć będzie od dzisiejszej 
młodzieży. Dlatego tak bardzo ważna jest świadomość, że na-
kłady ponoszone na naukę to nie wydatek, a  inwestycja. Nie da 
się rozgraniczyć rozwoju czegokolwiek od edukacji. Poziom wy-
kształcenia i kompetencje mieszkańców mają ogromny wpływ na 
atrakcyjność regionu w  oczach potencjalnych inwestorów, wy-
kształcony mieszkaniec dużo chętniej angażować będzie się w lo-
kalne inicjatywy i życie samorządu budując atmosferę dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego - przekonują urzędnicy starostwa.

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia połączone ze 
średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75. By otrzymać wspo-
mnianą gratyfikację, zainteresowani musieli spełnić określone 
warunki przynajmniej w jednej z trzech kategorii - nauki, kultury 
lub sportu.

Nagroda trafiała do ucznia, gdy w  poprzednim roku szkolnym 
zajął pierwsze miejsce w  konkursie, turnieju lub olimpiadzie na 
szczeblu wojewódzkim, lub co najmniej trzecie miejsce na wyż-
szych szczeblach. W kategorii związanej z aktywnością kultural-
ną musiał z  kolei zdobyć jedno z  pierwszych trzech miejsc lub 
wyróżnienie w  konkursach artystycznych rangi międzynarodo-
wej. Natomiast jeśli chodzi o  sport, to w minionym roku szkol-
nym musiał się poszczycić wywalczeniem co najmniej czwartego 
miejsce w finałach krajowych mistrzostw w dyscyplinach, których 
organizatorem jest Polski Związek Sportowy.

Wśród docenionych mieszkańców gminy Kłomnice największy 
prym wiedli ci związani z  kulturą. Chodzi o  Milenę Bąk, Barto-
sza Bąka, Kingę Kipigroch oraz Laurę Grabarczyk. Piąta laureat-
ka - Urszula Kłak - świetnie odnalazła się w kategorii związanej 
z edukacją.

Monika Wójcik
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CORAZ DROŻSZE INWESTYCJE. PESYMIZMU NIE MA, ALE RĘKA NA PULSIE LOKALNI MUZYCY DOSTALI NOWE STROJE

SENIORZY CELEBROWALI SWOJE ŚWIĘTO

W Koniecpolu od kilku lat inwestycje idą pełną parą. To efekt 
rozsądnej polityki urzędu, a  przede wszystkim wielomiliono-
wych dotacji i dofinansowań, które lokalnym władzom z powo-
dzeniem udaje się zdobywać. Zawirowania gospodarcze, inflacja 
i wzrost cen usług niestety nieco wyhamowują ten proces. 

Świadczy o tym kilka nierozstrzygniętych przez miejscowy urząd 
postępowań przetargowych. Zwrócił na te symptomy również 
uwagę burmistrz Ryszard Suliga w wywiadzie, jakiego udzielił lo-
kalnemu serwisowi koniecpol.info.

- To bardzo trudny czas dla inwestycji ze względu na oczekiwania 
wykonawców robót budowlanych. W przetargu często nie uda-
je się wybrać wykonawcy, bo oferty są zbyt drogie. W tej chwili 
mamy dwa nierozstrzygnięte przetargi na budowę dróg - pod-
kreślił.

Mowa o przebudowie ulicy Szkolnej w Koniecpolu, na którą wpły-
nęła tylko jedna oferta, i to o aż 6,5 mln zł wyższa od kwoty 8 mln 
zł, na którą samorząd jest przygotowany. A trzeba dodać, że było 
to już czwarte postępowanie mające wyłonić wykonawcę inwe-
stycji. Przetarg więc unieważniono.

Podobnie sprawa ma się z  modernizacją ulicy Rzecznej, gdzie 
oferta z najniższą ceną przewyższała o ponad 3 mln zł kwotę 6,5 
mln zł, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Trzeba wspomnieć, że na ten projekt pozyskano 6,3 
mln zł z finansowanego przez podatników tzw. „Polskiego Ładu”.

Przed kilkoma miesiącami dołożono już zresztą kilka milionów 
złotych do budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym, wzno-
szonego przy ulicy Żeromskiego. To obecnie największa pośród 
gminnych inwestycji, której podjęła się za nieco ponad 15 mln zł 
Grupa Szymbud z Kłomnic.

Za kilkanaście miesięcy ma powstać integracyjny obiekt z  sze-
ścioma oddziałami przedszkolnymi wraz z  częścią żłobkową. 
Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niepodpiwni-
czony, z  dachem płaskim, w  konstrukcji żelbetowej. Oprócz sal 
dydaktycznych zaprojektowano także kuchnię z zapleczem i sto-
łówką, salę wielofunkcyjną, pomieszczenia do zajęć sensorycz-
nych, zespół pomieszczeń do zajęć indywidualnych lub w małych 
grupach, pomieszczenia administracyjne, zaplecze socjalno-sani-
tarne dla personelu czy zespół pomieszczeń techniczno-maga-
zynowych. Całkowita powierzchnia użytkowa to prawie 1700 m².

Piotr Biernacki, fot. Urząd  Miasta i Gminy Koniecpol

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z  Koniecpola od niedawna może 
poszczycić się nowymi kreacjami.

Dzięki staraniom miejscowych władz i aprobacie radnych muzy-
kom zamówiono i uszyto szykowne kamizelki i peleryny.  To swo-
isty prezent z okazji jubileuszu dwudziestolecia istnienia zespołu.

- Teraz muzycy prezentują się niezwykle elegancko zarówno pod-
czas koncertów w salach, ale też przy przemarszach i występach 
plenerowych. Pięknie wyglądają - cieszą się animatorzy z Domu 
Kultury w Koniecpolu.

Piotr Biernacki, fot. Dom Kultury w Koniecpolu

13 listopada w Centrum Społeczno Kulturalnym zorganizowano 
imprezę artystyczną dla koniecpolskich seniorów. 

Wydarzenie wpisywało się w Ogólnopolski Dzień Seniora, który 
tradycyjnie przypada na dzień 14 listopada. Nie zabrakło na nim 
miejscowych władz, a  burmistrz pożyczył wszystkim zdrowia 
i dużo optymizmu. 

Goście świętowali słuchając koncertów muzyki rozrywkowej. Na 
pianinie show dała Halyna Karielova, natomiast aktorka Agnieszka 
Kowalczyk wystawiła monodram „Być jak Shirley”. Po frekwencji 
i reakcjach nie ulega wątpliwości, że przybyli świetnie się bawili.

Piotr Biernacki

- Liczymy na to, iż pomimo obecnej sytuacji na rynku budowla-
nym, niepewnym łańcuchu dostaw materiałów budowlanych od 
września 2023 roku dzieci będą mogły korzystać z tego obiektu. 
Czas jednak pokaże, bo działamy w stanie dużej niepewności. Nie 
wiadomo też, co przeniesie nam sytuacja międzynarodowa - za-
znaczył w tym kontekście Ryszard Suliga.

Są i oczywiście odmienne przykłady cenowego zaskoczenia. Sa-
morząd zaoszczędzi na budowie sieci wodociągowej z przyłącza-
mi w Wąsoszu, Kuźnicy Wąsowskiej i miejscowości Łysaków. Cena 
najtańszej oferty była niższa od pierwotnych szacunków.

Pesymizmu u burmistrza jak na razie więc jeszcze nie widać, ale 
daleko posuniętą ostrożność już tak. Świadczy o tym ogłaszanie 
kolejnych przetargów i zlecanie opracowań przyszłych zadań, jak 
choćby na przebudowę i zagospodarowanie zespołu sportowego 
w Koniecpolu. Przy ulicy Zamkowej ma powstać budynek, który 
będzie służył lokalnym sportowcom. Na to zadanie z funduszu fi-
nansowanego przez polskich podatników przyznano miastu 4,4 
mln zł.

A w zanadrzu są jeszcze przecież kolejne projekty, które otrzyma-
ły promesy. To przebudowa drogi w relacji Łysiny - Radoszewni-
ca, jak również miejscowego targowiska. Te zadania mają dofinan-
sowanie z funduszy unijnych w łącznej kwocie 4,3 mln zł.

- Gmina przygotowuje też do realizacji nowe inwestycje drogowe. 
We wrześniu zawarto umowę na opracowanie kompleksowych 
dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy i rozbu-
dowy układu drogowego w Koniecpolu, obejmującego ulice We-
sołą, Willową, Topolową, Bukową, Akacjową, Brzozową i Jodłową, 
jak również na ulice Leśną - zdradza plany na przyszłość bur-
mistrz na łamach portalu.
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KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA ODŚNIEŻANIE 
DRÓG I ILE GMINA ZA TO ZAPŁACI?

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

MŁODZI MIESZKAŃCY KOPALNI W PÓŁFI-
NALE PROGRAMU FINANSOWANEGO PRZEZ 
POŁUDNIOWOKOREAŃSKI KONCERN

Pieczę nad zimowym utrzymaniem gminnych dróg miejscowi 
urzędnicy powierzyli konsorcjum dwóch firm z Boronowa - Do-
max i Hucz. Łączna długość arterii, o które będą musieli zadbać 
ich pracownicy sięgnie niemalże sześćdziesięciu ośmiu kilome-
trów. 

Zakres prac świadczonych przez wykonawców obejmie w szcze-
gólności utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i parkingów po-
przez odpłużenie lub uszorstnienie powierzchni jezdni dróg 
gminnych oraz parkingów. 

- Do zadań wspomnianych firm będzie należało też zwalczanie 
śliskości i gołoledzi poprzez posypanie mieszanką piaskowo-sol-
ną o 25 proc. zawartości soli lub środkami dopuszczonymi do sto-
sowania w tym zakresie, a także - w miarę zaistniałych potrzeb 
- wywożenie śniegu i lodu - informują pracownicy urzędu gminy. 

Zawarta umowa obliguje zleceniobiorcę między innymi do peł-
nienie stałych dyżurów dyspozytorskich oraz interwencyjnych 
wyjazdów mających na celu utrzymania przejezdności dróg przez 
usuwanie śniegu i  zwalczanie śliskości oraz patrolowanie dróg 
w czasie prowadzenia akcji „Zima”. 

- W  przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych 
wykonawca najpóźniej w ciągu godziny będzie musiał podjąć ak-

Przemarsze, msza, apel poległych i koncert. Tak gmina święto-
wała 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zaplanowany przez miejscowych urzędników program uroczy-
stości zakładał najpierw wymarsz spod remizy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Konopiskach. Punktualnie kwadrans przed godz. 10 
prowadzony przez młodzieżową orkiestrą dętą pochód udał się 
do kościoła św. Walentego, gdzie odprawiona została uroczysta 
msza. 

Po nabożeństwie uczestników czekały jeszcze dwa przemarsze. 
Najpierw pod tzw. „Golgotę Konopisk”, gdzie tradycyjnie miał 
miejsce apel poległych i  składanie wiązanek kwiatów, a następ-
nie do okolicznej hali sportowej. To tam, krótko przed południem 
rozpoczęła się część artystyczna całego wydarzenia.

W  pierwszej kolejności z  koncertem wystąpił Chór Męski „Po-
chodnia”, a następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w  Łaźcu. W  hali można również było obejrzeć z  bliska 
największą na świecie haftowaną replikę obrazu Jana Matejki pt. 

Czterech uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana 
Pawła II w Kopalni, obok dwudziestu sześciu zespołów z całej 
Polski, znalazło się w  półfinale drugiej edycji programu Solve 
for Tomorrow.

Solve For Tomorrow to globalny projekt organizowany przez 
znanego producenta elektroniki, firmę Samsung. W ramach tego 
programu młodzi ludzie mierzą się z  aktualnymi wyzwaniami 
współczesnego świata. 

- To przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania 
i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Celem progra-
mu jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia 
sprawczości w pokoleniu nastolatków i młodych dorosłych. Dzię-
ki udziałowi w SFT w przyszłości będą oni lepiej przygotowani do 
współpracy przy zarówno lokalnych, jak i globalnych działaniach 
społecznych czy ekologicznych, niezależnie od ich tematyki - in-
formują inicjatorzy tego przedsięwzięcia.

Uczestnicy realizują grupowe projekty w ramach czterech obsza-
rów, jakim są zdrowie, bezpieczeństwo, klimat i integracja.

- Udział w programie pozwoli uczniom wskazać kluczowe wyzwa-
nia XXI wieku i wypracować formy działania, które pomogą w dia-
gnozowaniu lokalnych problemów, a przy tym zdobędą i rozwiną 
kluczowe kompetencje przyszłości. Tym samym osoby dołączające 
do programu będą współtworzyć twórcze przestrzenie zmiany, 
otwarte na potrzeby człowieka i jego środowiska - dodają.

Za uczestnikami jest pierwszy etap naboru do drugiej edycji Solve 
for Tomorrow. Do oceny jury zakwalifikowało się sto dwadzieścia 
siedem zgłoszeń. Spośród nich wybrano półfinałowe zespoły, które 
będą w najbliższych miesiącach doskonalić swoje pomysły przy po-
mocy metodologii Design Thinking. Projekty półfinalistów skupiały 
się wokół bezpieczeństwa młodzieży i dzieci w internecie, wspar-
cia osób starszych i z niepełnosprawnościami, integracji między-
pokoleniowej, zdrowia psychicznego młodego pokolenia, a  także 
dbałości o  stan polskich rzek, oszczędzania wody, pozyskiwania 
nowych źródeł energii oraz ograniczenia ilości odpadów.

Ekipa ze szkoły w Kopalni została doceniona właśnie za propo-
zycję tematyki związanej z  obszarem klimatu. Teraz półfinaliści 
będą dopracowywać swoje pomysłu przy pomocy metodologii 
Design Thinking. 

- Dla większości uczniów jest to zupełnie nowy proces, podczas 
którego analizują swój pomysł z wielu różnych perspektyw. Zgod-
nie z tą metodą to użytkownik jest najważniejszy i kluczowe jest 
poznanie jego potrzeb, problemów i marzeń. Na ten proces składa 
się pięć etapów. To empatyzacja, definiowanie problemu, gene-
rowanie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. Podczas pracy 
z tą metodologią zespoły dochodzą często do bardzo zaskakują-
cych wniosków, a  ich początkowe pomysły nieraz zmieniają się 
o sto osiemdziesiąt stopni - precyzują eksperci programu.

Do połowy stycznia przyszłego roku półfinaliści przygotują pod-
sumowanie swoich projektów w formie materiału wideo. Następ-
nie spośród nich jury wybierze minimum osiem zespołów, które 
przejdą do fazy finałowej.

Program Solve for Tomorrow został objęty patronatem Minister-
stwa Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, NASK, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz Centrum 
Nauki Kopernik.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

SĄSIEDZKA INTEGRACJA W WĄSOSZU

W strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu 
panie z  miejscowego koła gospodyń wiejskich zorganizowały 
„Dzień Sąsiada”. Nie zabrakło występów, poczęstunku i  drob-
nych upominków dla każdego.

Do późnych godzin wieczornych, w ostatnią sobotę październi-
ka, trwało wspólne biesiadowanie członków lokalnej społeczności 
Wąsosza. Jak podkreślają organizatorki tego wydarzenia, chciały 
bardziej zintegrować mieszkańców, którzy na co dzień kontakty 
z sąsiadami ograniczają do zwyczajowego przywitania się na ulicy.

Jak się finalnie okazało, pomysł spotkał się z dużą aprobatą i za-
interesowaniem. Mieszkańcy miejscowości z  radością uczestni-
czyli w tym spotkaniu. Podczas imprezy wystąpiły dwa działające 
na terenie gminy zespoły. Chodzi o „Konopielki” oraz „Wiosenne 
Kwiaty”.

- Wystąpił również Mateusz Chmielewski, który zaprezentował 
koncert akordeonowy, a wcześniej przygotował śpiewniki, które 
zostały rozdane biesiadnikom. Wspólne śpiewanie do akompania-
mentu akordeonu dało naszym mieszkańcom dużo radości - re-
lacjonują panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Kwiatami malowane” 
w Wąsoszu.

Monika Wójcik

SUKCES TENISISTEK STOŁOWYCH

3 listopada w zlokalizowanej w Poczesnej hali sportowej odbyła 
się tegoroczna edycja Igrzysk Dzieci Powiatu Częstochowskiego 
w tenisie stołowym. 

- W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi spor-
towcy ze szkoły w Aleksandrii. Trzyosobowa drużyna żeńska, 
w składzie Amelia Skwara, Nadia Kotarska i Patrycja Herman, 
zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie doskonale w tym dniu 
spisującej się drużynie dziewcząt z Dąbrowy Zielonej - infor-
muje Paweł Bekus, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Aleksandrii.

Jak podkreśla pedagog, nieźle zaprezentowała się także druży-
na chłopców z kierowanej przez niego placówki. I choć niewiele 
punktów zabrakło im do miejsca na podium, to ostatecznie upla-
sowali się na czwartym miejscu. 

- W  klasyfikacji indywidualnej trzecie miejsce w  rywalizacji 
dziewcząt zajęła Amelia Skwara. Warto zaznaczyć, że w tym roku 
w zawodach brało udział wyjątkowo dużo szkół. Było ich aż trzy-
naście z całego naszego powiatu. Drużyny z pierwszego i drugie-
go miejsca awansowały do turnieju rejonowego, który odbędzie 
się w Częstochowie - dodaje dyrektor Bekus.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Materiały organizatora

cję odśnieżania lub usuwania śliskości - dodają pracownicy wójta 
Jerzego Żurka.

Gminę we wspomnianym zakresie obsługiwać będą cztery płu-
go-piaskarki, ciągnik kołowy wyposażony w lemieszowy czołowy 
pług śnieżny, a także równiarka oraz pojazd do załadunku śniegu. 

Dzięki cotygodniowym raportom z  GPS-ów umieszczonych 
w pługo-piaskarkach, urząd gminy na bieżąco będzie monitoro-
wał sytuację pod kątem wywiązywania się przez konsorcjum Do-
max-Hucz z powierzonych obowiązków. Gmina za cały kontrakt 
zapłaci im niecałe 706 tys. zł.

„Jan Sobieski pod Wiedniem”.

- To imponujący obraz o  powierzchni sięgającej niemalże pięć-
dziesięciu metrów kwadratowych - mówi Ewa Stefanowska-La-
soń z urzędu gminy.
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UCZNIOWIE SPĘDZILI TYDZIEŃ W MACEDONII. MIĘDZY INNYMI SPOTKALI SIĘ Z PREZYDENTEM TEGO KRAJU

MIEJSCOWE KOŁO WĘDKARZY DZIAŁA JUŻ CZTER-
DZIEŚCI LAT. NIEDAWNO OBCHODZILI JUBILEUSZ

RE
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A 

STU CZTERECH UCZESTNIKÓW BIEGU NA 104. ROCZNICĘ

Czwarta edycja „Biegu Niepodległości w  Aleksandrii” po raz 
kolejny zgromadziła liczne grono lokalnych biegaczy. Spotkać 
można było zarówno kilkuletnich uczestników, jak i zaawanso-
wanych wiekiem seniorów. Wszystkich, niezależnie od metryki, 
połączyła chęć aktywnego i radosnego świętowania.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania wszystkich przybyłych 
przed budynek szkoły w  Aleksandrii, gdzie organizatorzy przy-
gotowali miejsce startu. Oprócz inicjatorów biegu w osobach ks. 
Jacka Szczeciny, proboszcza miejscowej parafii oraz Pawła Be-
kusa, dyrektora tamtejszej placówki edukacyjnej, zawodników 
dopingowali też wójt Jerzy Żurek i  przewodniczący rady gminy 
Edward Bałdyga.

Biegi, w zależności od wieku zawodników, odbywały się na kilku 
dystansach, ale najdłuższa trasa liczyła około trzech kilometrów. 

22 października odbyła się impreza z okazji jubileuszu 40-lecia 
działalności Polskiego Związku Wędkarskiego w Konopiskach.

W ponad czterdziestoosobowym gronie osób, które pojawiły się 
tego dnia, można było spotkać wójta Jerzego Żurka, prezes okrę-
gu PZW Eugeniusza Bugaja czy szefa koła w Blachownii - Michała 
Zadylaka. Obecni byli też koledzy rodzimych wędkarzy z zaprzy-
jaźnionych kół.

- Wójt Jerzy Żurek oraz prezes Eugeniusz Bugaj pogratulowali 
uczestnikom wyników i  okazałej rocznicy powstania koła. Zo-
stały wręczone medale zasłużonym działaczom, a główny zarząd 
związku nadał kołu PZW Konopiska odznakę za zasługi. Uczestni-
cy spotkania omówili także dalsze kierunki jego rozwoju - infor-
muje Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Monika WójcikMonika Wójcik
Bezpieczeństwa na trasie pilnowali druhowie z ochotniczej straży 
pożarnej, którzy zabezpieczali newralgiczne miejsca. 

- Biegacze mogli liczyć na dodatkowe kalorie, które w formie lot-
nego poczęstunku przygotowała rodzina Majerów, przy swojej 
przyozdobionej w barwy narodowe posesji - relacjonuje dyrektor 
Bekus.

Po zakończeniu zmagań każdy mógł uzupełnić utracone płyny, 
a  także posilić się w  przygotowanym przy plebanii punkcie ca-
teringowym. Później uczestnicy zebrali się wokół ogniska, aby 
wspólnie z prowadzącym ks. Jackiem Szczeciną, zaśpiewać naj-
bardziej znane polskie pieśni patriotyczne. 

- Zwieńczeniem tej radosnej i podniosłej atmosfery listopadowego 
święta była dekoracja zwycięzców biegu i wszystkich biegaczy, któ-
rzy odebrali okolicznościowe medale i dyplomy - dodaje pedagog.

W drugiej połowie października uczniowie i nauczyciele z Pol-
ski, Portugalii, Włoch i Macedonii Północnej realizowali projekt 
Erasmus+ „Get ready 4 the future”. Wśród nich obecna była tak-
że młodzież i pedagodzy z placówki w Konopiskach.

- W pierwszym dniu pobytu odbyło się uroczyste spotkanie przy-
byłych partnerów projektu w szkole w Kumanovo. Jej uczniowie 
przedstawili prezentacje na temat systemu edukacji w tym kraju. 
Odbyły się również warsztaty komputerowe z zakresu programo-
wania, a  w  godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w  po-
kazie z  zakresu robotyki w  tamtejszym liceum informatycznym 
- relacjonuje Ewelina Kokot, nauczycielka z podstawówki w Ko-
nopiskach.

Młodzież miała ponadto możliwość odbyć wycieczkę kolejką gon-
dolową na górę Vodno. To jedna z większych atrakcji Skopje, która 
jest widoczna z każdego punktu w mieście. Zobaczyli także leżące 
na granicy macedońsko-albańskiej jezioro Ochrydzkie, kilka cer-
kwi i starożytny amfiteatr w Ochrydzie.

- Jednym z ważniejszych punktów naszego programu i jednocze-
śnie tym najbardziej wyczekiwanym była wizyta u  Stewo Pen-
darovskiego, prezydenta Macedonii Północnej. Mieliśmy okazję 
zobaczyć piękny ogród oraz dowiedzieć się, jaki jest protokół 
przyjmowania zagranicznych gości. Spotkanie z  prezydentem 
odbyło się w  oficjalnej sali spotkań. Rozmawialiśmy o  naszym 
projekcie oraz dzieliliśmy się wrażeniami z pobytu w Macedonii 
- dodaje Kokot.

W ostatnim dniu pobytu uczniowie rozwiązywali quizy na platfor-
mach edukacyjnych. Po wspólnym obiedzie odbyło się uroczyste 
zakończenie i wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

PRZEŻYŁA 101 LAT
Dożywszy wybitnie sędziwego wieku, 18 listopada zmarła 
Bronisława Paczkowska. Mieszkanka gminy Konopiska mia-
ła 101 lat.

- Pani Bronisława podczas całego swojego życia uprawiała 
ziemię, w latach wojennych zajmowała się domem. Całe swoje 
życie poświęciła się rodzinie - informuje Katarzyna Borecka, 
kierownik miejscowego urzędu stanu cywilnego.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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ROZMAWIALI O BEZPIECZEŃSTWIE MIESZKAŃCÓW.
A KIEDY BĘDZIE POSTERUNEK POLICJI?

Z  początkiem listopada do urzędu gminy zawitał Komendant 
Powiatowy Policji w Kłobucku insp. Mariola Biskup, która oma-
wiała z  włodarzem Miedźna sprawy związane z  bezpieczeń-
stwem mieszkańców i  mienia na terenie gminy. W  spotkaniu 
udział wzięli również pełnomocnik wójta Wojciech Tałajczyk 
oraz asp. szt. Tomasz Kocik, naczelnik Wydziału Prewencji KPP 
w Kłobucku.

- Wójt Piotr Derejczyk podziękował zaproszonym gościom za 
dotychczasową pomoc i  podejmowanie interwencji na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców - informuje Daria Piątek, rzecznik 
prasowy urzędu. - Omówiono ponadto sprawy bieżące, a  także 
zasady dalszej współpracy, w  tym również kwestię inwestycji 
w  infrastrukturę i budowy posterunku policji na terenie Miedź-
na. Gościom zaprezentowane zostały działki pomiędzy ulicami 
Słoneczną i Księżycową, na których docelowo ma powstać nowy 
budynek stróżów prawa - uzupełnia. 

Temat przywrócenia zlikwidowanego przed dziesięcioma laty po-
sterunku przewija się w lokalnej dyskusji już od dłuższego czasu. 
Szansę na powrót funkcjonariuszy dały decyzje rządowe, które 
zakładają sukcesywne odtwarzanie zlikwidowanych komisaria-
tów. Miedźno było jedną z pierwszych gmin, które rozpoczęły o to 
starania. Nowa jednostka organizacyjna KPP w Kłobucku, jak się 
podkreśla, ma istotnie wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa 
rezydentów nie tylko samorządu Miedźna, ale i również sąsied-
nich gmin. Bliskość funkcjonariuszy zapewnić ma bowiem szybki 
i bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz istotnie skrócić czas 
reakcji policjantów na występujące zdarzenia.

Z końcem sierpnia miejscowa rada gminy podjęła uchwałę o prze-
kazaniu na rzecz Skarbu Państwa działek pomiędzy ulicami Sło-
neczną i  Księżycową. Po podpisaniu aktu notarialnego budowa 
długooczekiwanej przez lokalnych mieszkańców instytucji leżeć 
będzie już wyłącznie w gestii decydentów z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno
Ten w Miedźnie miał się otworzyć według pierwotnych planów 
już w połowie 2020 roku. Gmina przekazała policji w użyczenie 
nieruchomość pomiędzy wspomnianymi ulicami. Niestety, inwe-
stycji nie udało się w planowanym wtedy czasie zrealizować. Kon-
cepcji jednak nie porzucono, a umowę przedłużono w kwietniu 
ubiegłego roku na okres kolejnych trzech lat. Padło też wówczas 
więcej konkretów, bo zaprezentowano przy okazji koncepcję ar-
chitektoniczną nowego budynku, a KWP w Katowicach wystąpiła 
do kłobuckiego starostwa o pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowa budowy nowej siedziby stróżów prawa 
została opracowana już jakiś czas temu. Pozwolenie na budowę 
również stało się prawomocne. Co więc stało na przeszkodzie, by 
rozpocząć inwestycję, skoro grunt także był we władaniu Komen-
dy Powiatowej Policji w Kłobucku?

Jak się okazało, aby zostały przyznane środki na ten cel, obowiązu-
jąca umowa użyczenia nie wystarczała. Policja potrzebowała prawa 
własności działki, na której będzie wznosić obiekt. Gmina musiała 
więc darować grunt Skarbowi Państwa - KPP w Kłobucku, z  jed-
noczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz policji. De-
cyzję o przekazaniu wspomnianej nieruchomości miejscowi radni 
na wniosek wójta Piotra Derejczyka podjęli już z końcem sierpnia.

- Przekazanie prawa własności działki daje realną szansę na ujęcie 
inwestycji w przyszłorocznym planie rzeczowo-finansowym KWP 
w  Katowicach. Ten akt, na który bardzo liczymy, tak naprawdę 
określi czy też przybliży termin tego, kiedy faktycznie posterunek 
policji powstanie - podkreślał w wystąpieniu na sesji wójt Piotr 
Derejczyk.

Jak poinformował redakcje miejscowy urząd gminy, do podpi-
sania samego aktu notarialnego, przenoszącego prawo własno-
ści, jednak jeszcze nie doszło. Wystosowaliśmy pytania do KWP 
w Katowicach, kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się tej decyzji 
i czy budowa posterunku została uwzględniona w przyszłorocz-
nym planie rzeczowo-finansowym KWP w Katowicach? Jak tylko 
otrzymamy odpowiedź, powrócimy do tematu.

GMINA DOŁOŻYŁA CEGIEŁKĘ DO 
POWSTANIA WAŻNEGO OŚRODKA

Pod koniec października w  Częstochowie uroczyście otwarte 
zostało Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gmina 
Miedźno wydatnie wsparła tę inwestycję finansowo.

Poczyniona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Częstochowie inwestycja przy ulicy Hallera stała się możliwa 
w wyniku dobrej współpracy urzędu marszałkowskiego i  samo-
rządów północnej części województwa śląskiego.

- Dzięki zaangażowaniu się wszystkich samorządów z  regionu, 
jego mieszkańcy mogą już nieodpłatnie doszkalać swoje umiejęt-
ności z zakresu ruchu drogowego - mówi wójt Piotr Derejczyk, 
który uczestniczył na inauguracji działalności centrum.

Jak zaznaczał Włodzimierz Mogiła, dyrektor WORD-u, każdy 
mieszkaniec subregionu częstochowskiego będzie mógł przyjść, 
skorzystać z  symulatorów bezpieczeństwa, sprawdzić swoje 
umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego i wszystkie-
go, co jest związane z bezpieczeństwem w komunikacji drogowej.

W zamyśle ośrodek ma służyć doskonaleniu umiejętności wśród 
dorosłych, jak również edukować dzieci w zakresie dobrych prak-
tyk na drodze. Chętni będą mogli nauczyć się udzielać pierwszej 
pomocy. Oprócz wielu symulatorów, jak na przykład dachowania, 
czasu reakcji, jazdy w  warunkach specjalnych czy wirtualnego 
przejścia dla pieszych są także urządzenia i  sale do prezentacji 
multimedialnych i szkoleń.

Piotr Biernacki, fot. WORD Częstochowa

OSP MIEDŹNO Z DOFINANSOWANIEM DLA 
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ
Pod koniec października odbyło się wręczenie promes dotacji 
celowej dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla 
członków młodzieżowych drużyn oożarniczych z terenu powia-
tu kłobuckiego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji na wsparcie 
przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych w całym kraju 
rozdysponowało ponad 25 mln zł, dla ponad pięciu tysięcy jed-
nostek. W samym województwie śląskim pieniądze powędrują do 
ponad pięciuset, z czego dwadzieścia trzy nich są z powiatu kło-
buckiego. Łącznie przekazano im ogólną kwotę 91 tys. zł.

 - Dzięki dotacji jeszcze w  tym roku młodzieżowe drużyny po-
żarnicze będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki na sprzęt do 
przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, umunduro-
wanie i  wyposażenie osobiste dla członków oraz sprzęt telein-
formatyczny wykorzystywany w  procesie szkolenia - podkreśla 
ministerstwo.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Z terenu gminy promesa trafiła do OSP Miedźno. Podczas uro-
czystości samorząd reprezentowali pełnomocnik wójta Leszek 
Idasz, jak również młodzi strażacy wraz z naczelnikiem Stanisła-
wem Wolnym.

INWESTYCJA W KOŁACZKOWICACH 
Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

Miejscowy urząd gminy chce w przyszłym roku na nowo zago-
spodarować centrum Kołaczkowic Dużych. Dla maluchów ma 
powstać plac zabaw, a dla starszych mieszkańców miejsce in-
tegracji i spotkań.

Inwestycja będzie dość spora. Szacunkowe koszty to około 450 
tys. zł. Nieco ponad 30 proc. tej kwoty wesprą pieniądze z fundu-
szy unijnych. Gmina właśnie pozyskała na ten cel prawie 140 tys. 
zł w  konkursie dotyczącym budowy niekomercyjnej infrastruk-
tury rekreacyjnej i turystycznej, jaki organizowała Lokalna Grupa 
Działania „Razem na wyżyny”.

- Planowana inwestycja bez wątpienia poprawi estetykę wsi. 
Stworzymy kompleksowo doposażone w piękny plac zabaw oraz 
przestrzeń do rekreacji i  integracji atrakcyjne centrum miejsco-
wości - mówi wójt Piotr Derejczyk. - Maluchy zyskają miejsce, 
w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również 
umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kre-
atywności oraz współzawodnictwa. Z kolei altana oraz zewnętrz-
ny grill stworzą możliwości do organizowania różnego rodzaju 
spotkań integrujących miejscową społeczność - dodaje.

Jak informują tutejsi urzędnicy, dzieci mają zyskać miejsce 
wszechstronnie rozwijające. Do dyspozycji będą mieć oddane 
urządzenia zabawowe wyposażone w  wieże, dachy, ślizgawki, 
przejścia mostowe, tuby, rurę strażacką, rury do ześlizgu, dra-
binki czy ścianki wspinaczkowe. Ponadto pojawią się tradycyjnie 
huśtawki, karuzele czy piaskownica.

Cały teren centrum Kołaczkowic zostanie nowocześnie zagospo-
darowany. Pojawią się utwardzone nawierzchnie, ale i  trawiaste 
skwerki i nowe nasadzenia roślinności. Nie zabraknie oczywiście 
też elementów małej architektury. Całość ma dopełnić proekolo-
gicznego oświetlenie.

Piotr Biernacki
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„GROM” ŚWIĘTOWAŁ 
SWOJE PÓŁWIECZE

LIDERZY ZAMOŻNOŚCI I INWESTYCJI 
W POWIECIE KŁOBUCKIM

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI NA JUBILEUSZ „TYTANA” 11 listopada w jednym z miejscowych lokali gastronomicznych 
władze Klubu Sportowego „Grom” Miedźno zorganizowały uro-
czystą galę, podsumowującą pięćdziesiąt lat historii organiza-
cji. Przybyło liczne grono działaczy sportowych i zawodników, 
jak również władze samorządu gminnego i  powiatowego oraz 
przyjaciół klubu. Była to świetna okazja do wspomnień, rozmów 
i wspólnego świętowania. Nie zabrakło przy tym oczywiście ju-
bileuszowego tortu, podziękowań, honorowych odznaczeń i na-
gród dla zasłużonych. 

Jednym z inicjatorów powstania w 1972 roku klubu był Ludwik Bo-
dziachowski. Jego imieniem nazwany jest zresztą obiekt, na któ-
rym na co dzień grają i trenują zawodnicy.

Obecny prezes, Wojciech Kowalik, podczas wydarzenia odtwo-
rzył zresztą ze szczegółami bogatą historię klubu, przypominając 
sylwetki tych, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Przedstawił 
osiągnięcia, podejmowane inicjatywy oraz plany sportowe i orga-
nizacyjne, do których „Grom” będzie dążyć w  najbliższej przy-
szłości. 
 
- 50 lat działalności klubu to lata poświęceń, oddania i wielu wy-
rzeczeń rzeszy zawodników, trenerów i działaczy a także rodzin 
i najbliższych tych, którzy tworzyli i tworzą historię klubu. Miłość 
do sportu, do klubu, oddanie, zaangażowanie i przywiązanie two-
rzy namiastkę wielkiego sportu w lokalnej społeczności, w naszej 
małej ojczyźnie - zaznaczył w swoim wystąpieniu.

Jak na taką podniosłą okazję przystało, władze klubu odebrały 
wiele okolicznościowych pamiątek, statuetek, upominków i gra-
tulacji. Zasłużonym działaczom wręczono Złote Honorowe Od-
znaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej czy odznaczenia Ludowego 
Zrzeszenia LZS. Sam „Grom” przyznał z kolei jubileuszowe, dedy-
kowane medale. 

Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli lokalnego samorzą-
du. Wójt Piotr Derejczyk pogratulował dotychczasowych sukce-
sów, życzył jeszcze większych osiągnięć i podziękował za budo-
wanie lokalnej wspólnoty.

- 50 lat to piękny jubileusz. Przedstawiona historia klubu obfituje 
w liczne sukcesy, bardzo serdecznie wam ich gratuluję. Sądzę jed-
nak, że tak naprawdę to dopiero początek, a wasza wspólna prze-
szłość to fundament, na którym oparte zostaną przyszłe i liczne, 
jeszcze większe osiągnięcia. Serdecznie wam ich życzę - pod-
kreślił. - Chciałbym jednak podziękować za coś innego. Za takie 
„małe”, w stosunku do sukcesów odnoszonych w lidze czy turnie-
jach zwycięstw, rzeczy. Za to, co tak naprawdę w życiu się liczy 
i co, jak sądzę, było jednym z celów założycieli. Za to, że jesteście 
wspólnotą. Za to, że potraficie ze sobą razem pracować, planować 
i bawić się. To również wybrzmiało w słowach obecnego prezesa. 
To dużo znaczy. Pielęgnujcie to dalej. To jest prawdziwa wartość 
i  prawdziwa lekcja ze wspólnej 50-letniej historii. Wszystkiego 
najlepszego - winszował włodarz.

Piotr Biernacki, fot. Dorota Dusik/Śląski Związek Piłki Nożnej

Gmina Miedźno świetnie wypadła w  dwóch opublikowanych 
przez pismo „Wspólnota” rankingach. Jak wynika z zestawień, 
tutejszy samorząd był w minionym roku liderem powiatu kło-
buckiego w  zakresie dochodów, a  na przestrzeni minionych 
trzech lat wiceliderem inwestycji w  przeliczeniu na każdego 
z mieszkańców.

Rankingi opracowywane przez „Wspólnotę” cieszą się szczegól-
nym uznaniem w środowisku samorządowym. Opracowywane są 
pod naukowym nadzorem profesora nauk ekonomicznych Pawła 
Swianiewicza i stanowią swoiste kompendium kondycji gmin oraz 
jakości ich zarządzania.

Jak się okazało w  rankingu „Najbogatsze samorządy 2021 roku” 
gmina Miedźno wypadła najlepiej pośród wszystkich jednostek 
z  powiatu kłobuckiego, z  dochodem per capita wynoszącym 
3897,86 zł. Równocześnie w skali kraju usytuowało to ją na 443. 
miejscu w kategorii gmin wiejskich.

Poziom zamożności wyliczony został na podstawie osiągniętych 
dochodów w  ubiegłym roku, jak wpływy z  podatków, opłat, ze 
sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziałach we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku do-
chodowego od osób prawnych.

- W ujęciu historycznym skok zamożności i dochodów jest jeszcze 

Piotr Biernacki
okazalszy. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale dekadę temu, w 2012 
roku, nasz samorząd sklasyfikowany był niestety na szarym końcu 
w gronie gmin wiejskich, dopiero na 1483 miejscu. Przez minio-
ne dziesięć lat awansowaliśmy więc o aż 1040 pozycji - podkreśla 
i cieszy się wójt Piotr Derejczyk.

Dochody budżetowe samorządu więc rosną. I dobrze. A jak są do-
chody, to i inwestować można dużo, wspomagając się po drodze 
dotacjami zewnętrznymi, których w ostatnich latach miejscowy 
włodarz pozyskał kilkanaście milionów złotych.

Te dobre wskaźniki potwierdził ranking „Samorządowi liderzy 
inwestycji 2017-2019”, zgodnie z którym średnie wydatki inwesty-
cyjne, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, wyniosły w badanym 
okresie 1047,44 zł. W powiecie dało to pozycję wicelidera, a w Pol-
sce miejsce o numerze 451 pośród półtora tysiąca gmin wiejskich.

- Tak wysokie pozycje w powyższych zestawieniach to bez wąt-
pienia duża zasługa także mieszkańców oraz przedsiębiorców. To 
właśnie wpływy z  udziału w  podatku dochodowym w  najwięk-
szym stopniu zasilają budżet naszego samorządu. Te środki mo-
żemy z kolei systematycznie inwestować, wspierając się po dro-
dze zewnętrznymi dofinansowaniami, co w rezultacie prowadzi 
do dużego poziomu inwestycji infrastrukturalnych oraz rozwoju 
gospodarczego i  społecznego - zaznacza wójt Piotr Derejczyk, 
dodając jednocześnie, że w  ubiegłym roku wpływy z  podatków 
były wyższe aż o niemal 5,4 mln zł w porównaniu do roku 2018.

Ponad trzysta zawodniczek z sześciu województw rywalizowało 
od 18 do 20 listopada w  hali sportowej w  Ostrowach nad Ok-
szą w jubileuszowym turnieju Tytan Cup. Impreza odbywająca 
się pod patronatem wójta gminy Miedźno oraz ministra sportu 
i turystyki wieńczyła obchody dziesięciolecia istnienia klubu.

UKS „Tytan” Ostrowy to jeden z najlepszych uczniowskich, siat-
karskich klubów w województwie śląskim. Zawodniczki każdego 
roku święcą triumfy w rozgrywkach na szczeblu nie tylko regio-
nalnym, ale i ostatnio także na podwórku krajowym.

Tak było choćby w ubiegłym roku, kiedy w Gliwicach rozegrany 
został finał Ogólnopolskich Mistrzostw w  Minisiatkówce o  Pu-
char Kinder Joy of moving. Siatkarki „Tytana” na turnieju o takiej 
randze debiutowały, ale do walki o prymat w kraju przystępowały 
jako wicemistrzynie województwa śląskiego.

Nie dziwi więc fakt, że na wydarzenie rozgrywane w Ostrowach 

Piotr Biernacki, fot. UKS „Tytan” Ostrowy
nad Okszą swoje reprezentacje wystawiły dwadzieścia cztery klu-
by z sześciu województw. Przez trzy dni w „dwójkach”, „trójkach” 
i  „czwórkach” dziewcząt rywalizowało sześćdziesiąt siedem ze-
społów, które łącznie rozegrały ponad dwieście dziewięćdziesiąt 
spotkań.

- Był to pierwszy ogólnopolski turniej organizowany przez nasz 
klub. Było bardzo dużo pracy i jeszcze więcej stresu, ale po trzech 
dniach zawodów jest wielka satysfakcja z  faktu, że podołaliśmy 
i że wszystko się udało - mówi Michał Leśnikowski, prezes i tre-
ner w UKS „Tytan” Ostrowy nad Okszą. - Zadowolenie dziecia-
ków i pozytywne opinie trenerów drużyn przyjezdnych sprawiają, 
że już dziś można myśleć o organizacji kolejnej edycji Tytan Cup 
w  przyszłym sezonie. Wspólnie dokonaliśmy czegoś naprawdę 
wielkiego i pożytecznego dla dzieci oraz całej naszej społeczności 
- dodaje.

Zawodniczki gospodarzy w grupie tylu znakomitych składów za-
prezentowały się wybornie. W  „trójkach” i  „czwórkach” wywal-
czyły brązowe medale.
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Mstowscy urzędnicy rozstrzygnęli postępowanie przetargowe 
związane z  zadaniem dotyczącym przebudowy gminnej drogi 
łączącej Kłobukowice i  Kuchary. Cała modernizacja pochłonie 
prawie 8,3 mln zł, z czego blisko 5,4 mln zł pochodzi z finanso-
wanego przez podatników tzw. Polskiego Ładu.

Inwestycję zrealizuje konsorcjum lublinieckiej spółki OLS oraz 
częstochowskiej firmy Ak-Bud. Zadanie prowadzone będzie 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie kompleksową prze-
budowę drogi gminnej łączącej dwie miejscowości na ponad dwu-
kilometrowym odcinku.

- Długość drogi w obrębie Kłobukowic wyniesie sześćset osiem-
dziesiąt osiem metrów, z kolei w obrębie Kuchar będzie to tysiąc 
czterysta czterdzieści dziewięć i pół metra - precyzują pracow-
nicy urzędu gminy.

Wskazany odcinek łączy dwie drogi powiatowe relacji Mstów-
-Kłobukowice-Skrzydlów-Karczewice oraz tę relacji Mstów-Ku-
chary-Rzerzęczyce. Aktualny stan drogi jest daleki od zadowa-
lającego. Nawierzchnia obfituje w  liczne spękania i  zapadliska, 
które wyjątkowo utrudniają komunikację. Osobne problemy ro-
dzą też niedrożne rowy i przepusty. Nie zapewniają prawidłowe-
go odwodnienia.

W pierwszej kolejności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 
głównie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z  uzyska-
niem pozwolenia na budowę oraz wszystkich uzgodnień, decyzji 

Sąsiadujący z  budynkiem przedszkola w  Siedlcu teren rekre-
acyjny doczekał się porządnego ogrodzenia. Jak podkreślają 
pracownicy samorządowi, to głównie ze względów bezpieczeń-
stwa dzieci.

Teren rekreacyjny w  Siedlcu wyposażony jest między innymi 
w  urządzenia rekreacji ruchowej, altanę i  boisko. Niedawno, na 
zlecenie gminy, zamontowane zostało nowe ogrodzenie panelo-
we. Niejako przy okazji utwardzona została również strefa oko-
licznego parkingu.

Jak relacjonują lokalni urzędnicy, ogrodzenie panelowe 3D jest 
w kolorze grafitowym i liczy sobie prawie dwieście metrów. Poja-
wiła się też brama i furtka. 

- Zamontowane ogrodzenie będzie stanowiło ważny element 
bezpieczeństwa na tym terenie rekreacyjnym. Swój wolny czas 
mogą spędzać tu przecież nie tylko dorośli, ale w dużej mierze 
i najmłodsi mieszkańcy miejscowości - informują.

Zakończył się pierwszy etap prac przy zbiorniku wodnym w Ko-
byłczycach. W przyszłym roku gmina planuje dalszą kontynu-
ację zagospodarowania tego terenu.

Zadanie związane z  zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego 
w sołectwie Kobyłczyce najpierw znalazło się na liście rankingo-
wej, a  następnie zostało dofinansowane w  ramach tegorocznej 
edycji konkursu „Inicjatywa Sołecka”, który od kilku lat organizuje 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Celem konkursu jest umożliwienie mieszkańcom realizacji tych 
przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnych społecz-
ności. O finansowe wsparcie ze środków budżetu województwa 
w jego ramach mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa 
za pośrednictwem gmin. Wkładem własnym mogły być środki 
funduszu sołeckiego.

Na początku lipca wójt Tomasz Gęsiarz w  obecności gminnej 

Monika Wójcik, fot. Fotolia
Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

KIEPSKIEJ JAKOŚCI DROGA ZMIENI SIĘ NIE DO POZNANIA.
WYKONAWCA MA NA TO PÓŁTORA ROKU

UPORZĄDKOWANY I BEZPIECZNY. 
TEREN REKREACYJNY ZYSKAŁ
WŁAŚNIE ELEGANCKIE OGRODZENIE

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ. NOWE PROGI ZWALNIAJĄCE W GMINIE

Mstowski urząd zakończył budowę kolejnego etapu drogi trans-
portu rolnego w Mstowie. Szlak prowadzący w kierunku Małus 
Wielkich zyskał asfaltową nawierzchnię na odcinku niemal jed-
nego kilometra.

Inwestycja dla lokalnego samorządu jest o tyle ważna, że nie tylko 
poprawia funkcjonalność i  dostępność komunikacyjną dla miej-
scowych rolników, ale znacząco wzbogaca także infrastrukturę 
turystyczną gminy. Jest to bowiem zarazem odcinek malownicze-
go Szlaku Warowni Jurajskich.

- Przed inwestycją była to droga gruntowa, którą użytkowali 
głównie rolnicy, mieszkańcy Mstowa i okolicznych miejscowości. 
Niestety stwarzała wiele komplikacji, gdyż nierówna nawierzch-
nia, liczne zagłębienia i zastoiska wody bardzo utrudniały dojazd 
maszynami do przyległych pól - informuje Tomasz Gęsiarz, wójt 
gminy Mstów.

Szlak Warowni Jurajskich rozpoczyna się tuż przy mstowskim 
klasztorze. Ma długość ponad stu pięćdziesięciu kilometrów. Na 
jego trasie znajdują się ruiny strażnic jak Suliszowice, Przewodzi-
szowice, Łutowiec, Ryczów, zamków - Ostrężnik, Morsko, Ogro-
dzieniec, Pieskowa Skała, Ojców czy rezerwaty - Ostrężnik, Góra 
Zborów i Smoleń.

- W 2021 roku wykonaliśmy pierwszy etap, od strony Małus Wiel-
kich, a w bieżącym kolejny również w tej miejscowości. Teraz po-
zostanie do zrealizowania jedynie bezpośrednie połączenie z ulicą 
Wolności w Mstowie. To pięciusetmetrowy odcinek, który planu-
jemy zrobić w pierwszym półroczu przyszłego roku. Dzięki temu 
połączymy Małusy Wielkie i  Mstów. Stworzy się więc ciekawe 
połączenie turystyczne, szczególnie dla rowerzystów i pieszych. 
Teren ten jest wyjątkowo interesujący, z pięknymi widokami, na 
rowerowe przejażdżki czy spacery - zachwala włodarz Mstowa.

Na tyle co oddany odcinek miejscowemu urzędowi udało się po-
zyskać środki zewnętrzne. Budżet województwa śląskiego wsparł 
tę realizację kwotą 277 tys. zł. Całość kosztowała natomiast nie-
mal 690 tys. zł.

Piotr Biernacki

SZLAK WAROWNI JURAJSKICH Z KOLEJ-
NYM ODCINKIEM PORZĄDNEJ DROGI

administracyjnych i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego.

Jednak najistotniejszym elementem będzie już przebudowa drogi 
lokalnej o nawierzchni asfaltobetonowej, budowa szerokiego na 
ponad dwa metry chodnika, zjazdów z kostki brukowej, zjazdów 
tłuczniowych, utwardzenie poboczy, a także budowa odwodnie-
nia, przebudowa kolidującego uzbrojenia i finalnie zagospodaro-
wanie terenu przylegającego do inwestycji drogowej.

Konsorcjum, które wygrało przetarg, będzie miało na to równe 
osiemnaście miesięcy od momentu podpisania z urzędem gminy 
stosownej umowy.

skarbnik Marii Skibińskiej podpisał z  przedstawicielem zarządu 
województwa stosowną umowę w tym zakresie. Jak się okazuje, 
na finalizację całego procesu nie trzeba było długo czekać. Na zle-
cenie urzędu gminy z dna zbiornika w pierwszej kolejności został 
usunięty zalegający muł.

- Jak się okazało, podczas prac jego warstwa sięgała blisko pół 
metra. Przy okazji na dnie znaleziono także wiele innych niespo-
dzianek, między innymi wiele worków ze szkłem, głównie butelki 
- informują miejscowi urzędnicy.

Co więcej, za pomocą geokraty oraz siatki wyregulowano 
i wzmocniono brzegi zbiornika. Urzędnicy liczą, że realizacja tego 
zadania w znaczny sposób poprawi estetykę terenu rekreacyjne-
go oraz wizerunek samych Kobyłczyc. Tym bardziej że w planach 
jest kontynuowanie zagospodarowania jego najbliższej okolicy. Na 
razie w  bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego znajduje 
się już plac zabaw, altana oraz siłownia zewnętrzna na świeżym 
powietrzu.

ZBIORNIK OCZYSZCZONY ZA PIENIĄDZE Z KONKURSU ZBIORNIK OCZYSZCZONY ZA PIENIĄDZE Z KONKURSU 
NA NAJLEPSZE INICJATYWY SOŁECKIENA NAJLEPSZE INICJATYWY SOŁECKIE

Właśnie sfinalizowano przedsięwzięcia, jakie do realizacji 
miejscowemu urzędowi zlecili mieszkańcy w  Kłobukowicach, 
Łuszczynie, Zawadzie i Małusach Małych.

Każda inwestycja cieszy, nawet ta poniesiona stosunkowo nie-
wielkim nakładem kosztów. A w tym zakresie wykonano właśnie 
w ramach funduszu sołeckiego progi zwalniające w powyższych 
miejscowościach.

Samorząd Mstowa systematycznie odpowiada na prośby miesz-

Piotr Biernacki
kańców w  kwestii podniesienia bezpieczeństwa na lokalnych 
szlakach komunikacyjnych. W  ubiegłych latach infrastrukturę 
wymuszającą uspokojenie ruchu montowano już na gminnych 
ulicach. Te wybudowane ostatnio mają osiem centymetrów wy-
sokości i są o nawierzchni z czerwonej kostki betonowej.

- Zadania we wszystkich sołectwach wymagały wcześniej opraco-
wania projektów stałej organizacji ruchu, zatwierdzonych przez 
częstochowskie starostwo, wraz z przedmiarem robót i kosztory-
sem inwestorskim oraz uzyskania wszystkich wymaganych przepi-
sami prawa opinii i uzgodnień - podkreślają miejscowi urzędnicy.
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Największe gminne zadanie w  ostatnich trzech latach zostało 
właśnie ukończone. Mowa o rozbudowie gminnej oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej w Jaskrowie. Miejscowy samorząd wy-
asygnował na zadanie prawie 10,1 mln zł.

Rozbudowa instalacji była od kilku lat priorytetem dla wójta To-
masza Gęsiarza. Przepustowość dotychczasowej była już bowiem 
na wyczerpaniu. Małe moce przerobowe ograniczały kolejne sa-
morządowe inwestycje w  budowę sieci kanalizacyjnej, na którą 
oczekuje jeszcze przecież spora część mieszkańców gminy.

Rozpoczęty jeszcze w  2020 roku pierwszy etap rozbudowy 
i przebudowy jastrowskiej oczyszczalni w połowie listopada zo-
stał oficjalnie zakończony. Zadanie kosztowało niemal 10,1 mln zł, 
a sporą część tych wydatków udało się pokryć zdobytymi dofi-
nansowaniami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
4 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym przypadku to bar-
dzo korzystne rozwiązanie, bo po spłacie połowy pożyczka jest 
częściowo umarzalna, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze 
mogą iść na kolejne inwestycje związane z ochroną środowiska. 

Aktualna przepustowość oczyszczalni wynosi 1200 m³ na dobę. 
To niemal trzy razy więcej niż wcześniej.

- To jest klucz do dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

Piotr Biernacki

Tradycyjnie już świętowanie w Mstowie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości towarzyszyła zbiórka uczestników na rynku, 
uroczysty przemarsz i msza za ojczyznę.

Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym sezonie liczne gro-
no mieszkańców odpowiedziało na apel wójta Tomasza Gęsiarza 
oraz Komendy III Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Skała”, 
by wspólnie wziąć udział w obchodach Święta Niepodległości.

W  towarzystwie pocztów sztandarowych gminnych jednostek 
ochotniczych straży pożarnych oraz rady gminy zebrani wzięli 
udział w uroczystym apelu. Odśpiewano hymn, wciągnięto flagę 
państwową na maszt, jak i  również zapalono znicze, by symbo-
licznie uczcić pamięć o  tych wszystkich, którzy na przestrzeni 
wieków walczyli o wolność narodu.  

Uczestnicy, niosąc olbrzymią flagę, wprost z mstowskiego rynku 
przemaszerowali do położonego nieopodal kościoła parafialnego, 
gdzie odprawione zostało nabożeństwo w intencji ojczyzny. Tuż 
po nim odbył się jeszcze koncert pieśni patriotycznych w wyko-
naniu mstowskiego chóru Cantemus Domino i  orkiestry dętej 
z Rędzin.

Monika Wójcik, fot. Z. Derda, A. Równiak/Urząd Gminy Mstów

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W MSTOWIE

Pod koniec października w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
im. Jana Pawła II w Jaskrowie odbyło się wydarzenie kultural-
ne „Polska silna tradycją”. Przedsięwzięcie zorganizowały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jaskrowianki” we współpracy 
z wójtem Mstowa oraz kierownictwem placówki.

W programie przewidziano występy dzieci ze wspomnianej szko-
ły oraz zespołu śpiewaczego „Mstowianki”. Spotkanie stało się 
również okazją do wysłuchania opowieści i śpiewu gawędziarza, 
propagatora regionalnej kultury beskidzkiej z  zespołu regional-
nego „Koniaków”. Z kolei panie z KGW „Jaskrowianki” przygoto-
wały dla przybyłych przekąski.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

„JASKROWIANKI” PRZEKONYWAŁY, 
ŻE POLSKA JEST SILNA TRADYCJĄ

JEDNOSTKA W KUCHARACH POWIĘKSZYŁA SWOJĄ 
FLOTĘ O LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY

PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W JASKROWIE UKOŃCZONA

Dotychczasowa oczyszczalnia działa już nawet na 120 proc. swo-
ich mocy przerobowych. Także z zakończeniem zadania wiążemy 
konkretne plany budowy dalszych odcinków sieci, co będziemy 
chcieli wspierać środkami pochodzącymi z  nowej perspektywy 
unijnej czy programów krajowych - podkreśla wójt Tomasz Gę-
siarz.

Największy zakres prac obejmował blok biologiczny i  osadowy. 
Powstały reaktor biologiczny, pompownia osadu i osadu pływają-
cego, dwie komory rozdziału, dwa osadniki wtórne oraz komora 
pomiarowa ze zbiornikiem wody technologicznej.

- W  budynku oczyszczalni zmodernizowano istniejącą stację 
dmuchaw oraz istniejący reaktor tlenowej stabilizacji osadu. 
Ponadto przebudowano stację transformatorową i  rozdzielnię 
główną, z  montażem agregatu prądotwórczego oraz pompow-
nię drugiego stopnia, a także instalację odwadniania i granulacji 
osadu. Całość inwestycji uzupełniło nowe ogrodzenie i ukształ-
towanie terenu od strony rzeki Warty - wymieniają precyzyjnie 
mstowscy urzędnicy. 

Jak zaznaczają, zastosowana technologia opiera się o  wysoko-
sprawny proces biochemiczny z udziałem osadu czynnego nisko-
obciążonego, z  dodatkowym procesem jego tlenowej stabilizacji. 
Nad prawidłową pracą nowej instalacji czuwa nowoczesny system 
automatycznego sterowania, co ma gwarantować stabilność prze-
biegu całego procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

Ponad 300 tys. zł kosztował nowy nabytek druhów z Kuchar. Po-
łowę pieniędzy na zakup maszyny wyłożył miejscowy samorząd, 
a po 50 tys. zł dorzuciło województwo i dwie agendy odpowiada-
jące za ochronę środowiska. Kolejne 22 tys. zł dołożyła ze swoich 
własnych środków jednostka, do której trafił pojazd.

Okazją do uroczystego przekazania posiadającego napęd 4×4 lek-
kiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu volkswa-
gena craftera był jubileusz 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kucharach.

Obchody rozpoczęło odprawione w mstowskiej parafii nabożeń-
stwo, na zakończenie którego nie zabrakło tradycyjnego poświę-
cenia pojazdu. Kiedy po mszy uczestnicy przenieśli się do strażni-
cy w Kucharach, tam wójt Tomasz Gęsiarz i przewodniczący rady 
gminy Krzysztof Choryłek przekazali druhom kluczyki.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
Auto wyposażone jest sześcioosobową kabinę, trzystulitrowy 
zbiornik na wodę oraz trzydziestolitrowy na środek pianotwór-
czy, agregat gaśniczy wraz z szybkim natarciem czy maszt oświe-
tleniowy.

- W jego skrytkach można pomieścić podstawowy sprzęt, którego 
strażacy standardowo używają podczas akcji ratowniczych, jak na 
przykład piły, agregat prądotwórczy czy podręczny sprzęt gaśni-
czy - informuje druh Henryk Nowakowski.

Zakup tani nie był. Samochód kosztował 322 tys. zł, z czego aż 150 
tys. zł wyasygnowała ze swojego tegorocznego budżetu gmina 
Mstów. Po 50 tys. zł przekazało kierownictwo Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach oraz władze wojewódzkie. Druhowie z  Kuchar z  zasobów 
pieniężnych jednostki dołożyli 22 tys. zł.
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Rusza przebudowa drogi powiatowej 1024S i 1028S na odcinku 
od Rzerzęczyc, przez Skrzydlów do Krasic. 

Modernizacja obejmująca biegnące przez gminy Mstów i Kłom-
nice arterie uzyskała 12,7 mln zł dofinansowania w ramach dru-
giej edycji finansowanego przez podatników tzw. Polskiego Ładu. 
Inwestycja realizowana będzie przez powiat częstochowski, przy 
współpracy ze wspomnianymi samorządami.

- Całość prac pochłonie blisko 17,7 mln zł. W ramach zadania plano-
wana jest przebudowa ponad siedmiu i pół kilometra drogi powia-
towej 1024S i budowa zatoki autobusowej w Skrzydlowie. Droga ma 
bezpośrednie połączenie z DK91 w gminie Kłomnice oraz z drogą 
wojewódzką DW786 w Mokrzeszy - informują miejscowi urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

PLAC BUDOWY PRZEKAZANY. WKRÓTCE STARTUJE DUŻA INWESTYCJA

W  ramach świętowania rocznicy odzyskania niepodległości, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Iskierki” oraz kierownictwo Szkoły 
Podstawowej w  Mokrzeszy zorganizowały koncert folklory-
styczno-patriotyczny „Radośni z wolności, dumni z polskości”.

Wydarzenie, które miało miejsce w niedzielę 13 listopada, rozpo-
częło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, a następnie wykona-
nie poloneza przez panie z KGW „Iskierki” oraz druhów z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mokrzeszy.

Równie niezwykle udaną prezentacją, tym razem z kolei krakowia-
ka, uraczyli przybyłych przedszkolaki, a także uczniowie z pierw-
szej i drugiej klasy tamtejszej placówki oświatowej. Natomiast ich 
starsi koledzy recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne.

Na śpiew postawiła też Halina Raczyńska, jedna z członkiń koła, 
a były wójt Adam Jakubczak podzielił się z mieszkańcami legenda-
mi o Mokrzeszy swojego autorstwa. 

Ostatni artystyczny akcent należał do Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Częstochowa”, którego wykonawcy zaprezentowali bardzo wy-
soki poziom artystyczny, przepiękne kolorowe stroje oraz profe-
sjonalne wykonanie zarówno w warstwie śpiewanej, jak i tanecz-
nej.

W  przygotowanym przez koło gospodyń przedsięwzięciu zwy-
czajowo nie mogło braknąć poczęstunku. Uczestnicy swobodnie 
mogli smakować pyszności z wiejskiego stołu. Były nie tylko typo-
wo staropolskie dania, jak kasza, kapusta z grzybami czy karczek 
w sosie grzybowym, ale i szereg słodkości.

Jak podkreślają panie z koła gospodyń wiejskich, organizacja kon-
certu „Radośni z wolności, dumni z polskości” nie byłaby możliwa, 
gdyby nie finansowe wsparcie urzędu gminy.

- Dlatego za stworzenie możliwości realizacji tego zadania skła-
damy serdeczne podziękowania wójtowi Tomaszowi Gęsiarzowi, 
dyrektor szkoły Magdalenie Całusińskiej, całemu gronu pedago-
gicznemu oraz uczniom, jak i  też druhnom i  druhom z  Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mokrzeszy - podkreślają panie z KGW 
„Iskierki”.

Monika Wójcik

NIE TYLKO CIESZĄ SIĘ Z WOLNOŚCI 
I SĄ DUMNI Z POLSKOŚCI. POKAZALI 
TEŻ, ŻE UMIEJĄ SIĘ DOBRZE BAWIĆ

Czym jest Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa i jak wpłynie na region?

To niezwykle konieczna inwestycja. Stan obecnej nawierzchni 
charakteryzują liczne ubytki, spękania oraz przełomy. 

- Na terenie naszej gminy zadanie obejmuje przebudowę drogi na 
całym odcinku Skrzydlów-Łuszczyn-Krasice. Wykonane zosta-
ną warstwy podbudowy, stabilizacja podłoża, warstwa ścieralna 
i  wiążąca nawierzchni oraz odwodnienie. W  Krasicach położo-
ny zostanie też chodnik. Całość uzupełni oznakowanie poziome 
i pionowe - dodają pracownicy urzędu gminy.

Jak podkreślają, realizacja tego zadania poprawi stan bezpieczeń-
stwa infrastruktury drogowej, dostępność komunikacyjną regio-
nu oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej najbliż-
szej okolicy.
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czynszu. Ten natomiast będzie dużo bardziej 
konkurencyjny, liczymy, że niższy jak kwoty, 
które należy uiszczać na rynku komercyj-
nym, wynajmując dla przykładu mieszkanie 
od prywatnej osoby czy firmy. Oferta, jaką 
proponujemy, jest więc alternatywą na obec-
ne, trudne czasy na rynku kredytów i miesz-
kalnictwa.

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe kryteria?

Tak, ustawa przewiduje, że by ubiegać się 
o mieszkanie w SIM nie można mieć tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego w tej sa-
mej miejscowości. Ponadto pierwszeństwo 
najmu będą miały osoby wychowujące przy-
najmniej jedno własne lub przysposobione 
dziecko, jak również osoby starsze, które 
ukończyły 60. rok życia.

Jaki jest obszar działania spółki, którą 
pani zarządza?

SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu to 
podmiot, który został powołany do życia 28 
lutego br. przez Krajowy Zasób Nieruchomo-
ści oraz przedstawicieli trzynastu samorzą-
dów z województw śląskiego i opolskiego. 
W gronie wspólników przedsiębiorstwa z re-
gionu częstochowskiego znalazły się z po-
wiatu kłobuckiego gmina Miedźno, a z czę-
stochowskiego - gmina Koniecpol. Spółka 3 
sierpnia została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Zatwierdzona została 
strategia działalności i za nami są już także 
pierwsze wniesienia aportów nieruchomości 
do spółki przez wspólników. Głównym ce-
lem, który przyświeca tym samorządom, jest 
zapewnienie, szczególnie młodym ludziom, 
tanich mieszkań. Jak są mieszkania i za-

Rozmowa z Agnieszką Związek, prezes 
spółki SIM Śląsk Północ, o planach inwe-
stycyjnych firmy i ich znaczeniu dla rozwoju 
mieszkalnictwa w regionie częstochowskim.

Pani prezes, czym w istocie jest Społecz-
na Inicjatywa Mieszkaniowa?

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli 
SIM, to spółka non profit realizująca budow-
nictwo społeczne. Jej zadaniem jest budo-
wanie mieszkań na wynajem o umiarkowa-
nym czynszu. Śmiało można stwierdzić, że 
to przełom na rynku mieszkaniowym w na-
szym kraju i wielka szansa na zaoferowanie 
przystępnych cenowo lokali mieszkańcom 
również stosunkowo niewielkich gmin. SIM 
ma zadanie stworzyć zaplecze, by osoby, 
których nie stać na kredyt i wygórowane 
ceny mieszkań czy wynajmu, miały szansę 
zamieszkać we własnym lokum, opłacać 
spokojnie czynsz, a z czasem dojść także 
do własności takiego mieszkania. Umowa 
z SIM może jedynie obligować do wniesienia 
partycypacji w wysokości do 30 proc. kosz-
tów budowy lokalu mieszkalnego. SIM-y to 
przykład dobrej współpracy rządu z samo-
rządem.

Nie będą to więc mieszkania komunalne 
czy też socjalne?

Absolutnie nie. Osoba ubiegająca się 
o mieszkanie będzie musiała wykazać tzw. 
zdolność czynszową. SIM przeznaczony jest 
dla osób, których dochody są zbyt wysokie, 
by przyznano im lokal komunalny. Wykaza-
ne dochody muszą być więc na tyle duże, 
by najemcy mogli wywiązywać się z zobo-
wiązania i regularnie opłacać ustaloną kwotę 

pewnione warunki bytowe dla mieszkańców, 
to w konsekwencji wprost to się przekłada 
na rozwój gmin. To są dla nas największe 
obecnie wyzwania.

Ile właściwie mieszkań ma powstać?

Obecnie wolumen obejmuje ich blisko sie-
demset w całej spółce. W przypadku gminy 
Miedźno przygotowana jest już koncepcja 
architektoniczna zespołu budynków miesz-
kalnych w Ostrowach nad Okszą. W ramach 
Akacjowej Ostoi, bo taką nazwę będzie 
nosić, przewidziano wzniesienie trzech bu-
dynków z łącznie dwudziestoma siedmioma 
lokalami (trzy bloki po dziewięć mieszkań), 
o różnorodnej strukturze i metrażach. To za-
równo mieszkania jedno-, dwu-, jak i trzypo-
kojowe, od 35 m² do 68 m², zlokalizowane 
w niewysokich trzykondygnacyjnych kame-
ralnych budynkach. Osiedle charakteryzuje 
nowoczesny design, będzie przyjazne i eko-
logiczne, wykorzystujące odnawialne źródła 
energii i myślę, że przez to bardzo atrak-
cyjne. Dla Koniecpola także przygotowana 
jest już wizualizacja. Planujemy, że powsta-
nie tam około siedemdziesięciu mieszkań 
o średniej powierzchni 52 m².

Kiedy można spodziewać się startu tych 
inwestycji, przysłowiowego wbicia pierw-
szej łopaty?

Myślę, że spółka rozpocznie budowę pierw-
szych mieszkań w przyszłym roku. Pracuje-
my, by proces inwestycyjny wystartował jak 
najszybciej.

Czy inne gminy, spoza obecnego grona, 
mogą jeszcze przystąpić do SIM Śląsk 
Północ?

Tak. Kilka miesięcy temu, z inicjatywy Arka-
diusza Urbana, prezesa KZN-u, nastąpiła 
nowelizacja, zmiana ustawy o KZN w zakre-
sie możliwości udzielania gruntowych porę-
czeń przez KZN dla SIM-ów oraz dołączania 
nowych gmin do już istniejących SIM-ów. 
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa 
ofiaruje każdej z gmin 3 mln zł na objęcie 
udziałów w spółce. Oprócz tych 3 mln zł jest 
do dyspozycji, w ramach Funduszu Dopłat 
z Banku Gospodarstwa Krajowego i Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, 
do 35 i 10 proc. wartości inwestycji, czyli ra-
zem z tymi 3 mln zł – do 50 proc. wartości 
inwestycji. SIM-y mogą ponadto korzystać 
ze specjalnego kredytu SBC z BGK na in-
westycje. Korzyści, oprócz wspomnianych 
wcześniej dla samych mieszkańców, także 
dla gmin są wymierne. Bardzo serdecznie 
zapraszamy wszystkich chętnych.

Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości
oraz Agnieszka Związek, prezes SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.
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Na jednej z ulic w miejscowości Mazury trwa przebudowa drogi 
gminnej. 

Realizacja zadania objęła między innymi wykonanie prac przy-
gotowawczo-rozbiórkowych i  szereg robót ziemnych. Położona 
zostanie nowa nawierzchnia drogi, jak i również odpowiednio za-
gospodarowane zostaną pobocza.

- 22 listopada na ulicę Kasprowicza wjechał ciężki sprzęt. Zaczęto 
kłaść asfalt. W związku z pracami są pewne utrudnienia. Głównie 
w dojeździe do posesji - informuje Aneta Nawrot z urzędu gminy.

Na realizację wspomnianej inwestycji gmina otrzymała środki z fi-
nansowanego przez podatników Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

W  połowie miesiąca pięć par spotkało się w  urzędzie gminy 
z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego. Tym razem przyby-
ły te osoby, które nie mogły uczestniczyć w październikowych 
uroczystościach.

Spóźnioną pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego 
świętowali Grażyna i Jerzy Fiedorowicz, Aleksandra i Ryszard Hu-
ras, Wiesława i Henryk Szewczyk oraz Janina i Waldemar Ociepa. 
W gronie tym znaleźli się też Maria i Jan Adamus, którzy z kolei 
mogą się poszczycić o dekadę dłuższym stażem małżeńskim. 

Wszyscy jubilaci odebrali gratulacje i odznaczenia, jakie zwycza-
jowo z  tej okazji nadaje prezydent RP, a  wręcza przedstawiciel 
lokalnej władzy. Wójt Krzysztof Ujma w  towarzystwie swojego 
zastępcy, sekretarz i skarbnik gminy oraz kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Poczesnej życzył przybyłym kolejnych, długich, 
szczęśliwych i spędzonych wspólnie lat życia.

W ramach programu, do którego przystąpił tutejszy samorząd, 
spore grono młodych mieszkańców gminy miało okazję otrzy-
mać bezpłatnie komputer przenośny wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem.

Jakiś czas temu Poczesna przystąpiła do projektu grantowego, 
który zakładał wsparcie dzieci z  rodzin pegeerowskich w  roz-
woju cyfrowym. Chodzi o  tych młodych mieszkańców, których 
dziadkowie lub rodzice w czasach słusznie minionych pracowali 
w  Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej, a  dziś 
mieszkają na terenach popegeerowskich. 

W toku zgromadzonej dokumentacji finalnie udało się pozyskać 
dofinansowanie na zakup trzydziestu sześciu laptopów. Zgodnie 
z założeniami projektu, mają one pomagać dzieciom i młodzieży 
w codziennej nauce.

- Są lekkie i szybkie. Super - cieszył się odbierając sprzęt z rąk 
wójta Krzysztofa Ujmy jeden z dziewięciolatków.

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna

Monika Wójcik

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości roz-
poczęły się o godz. 9 zbiórką przed Halą Sportową w Poczesnej. 

Po uroczystym wciągnięciu flagi państwowej na maszt, wspól-
nym odśpiewaniu hymnu i przemówieniu miejscowego włodarza, 
zgromadzeni przemaszerowali do kościoła św. Jana Chrzciciela.

Tradycyjnie nie zabrakło złożenia kwiatów w  miejscach pamię-
ci w różnych miejscach na terenie gminy oraz przygotowanego 
przez animatorów z Gminnego Centrum Kultury Informacji i Re-
kreacji w Poczesnej występu artystycznego.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

PIĘĆ PAR Z MEDALAMI OD PREZYDENTA

TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ LAPTOPÓW DLA 
DZIECI Z POPEGEEROWSKICH RODZIN

POCZESNA ŚWIĘTOWAŁA NIEPODLEGŁOŚĆPOCZESNA ŚWIĘTOWAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ

ULICA KASPROWICZA BĘDZIE MIAŁA NOWĄ NAWIERZCHNIĘ
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PIELĘGNACJA TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH

KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

NAJLEPSI PINGPONGIŚCI 
W POWIECIE

ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG 
NA ZAKUP SAMOCHODÓW

WYBUDUJĄ DROGĘ W BOLESŁAWOWIE

Msze święte w  intencji ojczyzny, apele i uczczenie miejsc pa-
mięci - tak w  tym roku obchodzono na terenie gminy Święto 
Niepodległości.

Świętowano w Przyrowie, Sygontce i Woli Mokrzeskiej. W to naj-
ważniejsze państwowe święto w kościłach parafialnych odbyły się 
akademie w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, a następ-
nie odprawione zostały uroczyste msze w intencji ojczyzny.

Młodzi tenisiści stołowi z  Przyrowa nie mieli sobie równych 
w finale Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego, który 3 listo-
pada odbył się w Poczesnej.

Na rozgrywki stawiło się szesnaście trzyosobowych drużyn 
z  powiatu częstochowskiego. Przyrów reprezentowali chłopcy 
z szóstej klasy miejscowej szkoły podstawowej. Zarówno indywi-
dualnie, jak i drużynowo zdobyli mistrzostwo powiatu. Pierwsze 
miejsce wywalczył Karol Jasiński, drugie - Bartek Grewenda, a na 
trzecim miejscu podium uplasował się Oliwier Kier.

- Ogromne gratulacje i brawa dla naszych zawodników za dotych-
czasowe sukcesy - winszuje wójt Robert Nowak.

Ochotnicze Straże Pożarne z  terenu gminy wzbogaci wkrótce 
nowy sprzęt. I to nie byle jaki, bo mowa o dwóch samochodach 
ratowniczo-gaśniczych typu średniego.

Zakup aut to realizacja przez miejscowy urząd projektu mo-
dernizacji infrastruktury społecznej poprzez właśnie kupno dla 
jednostek nowych pojazdów wraz z  niezbędnym bojowym i  ra-
towniczym wyposażeniem. Na ten cel gmina pozyskała 1,7 mln zł 
z finansowanego przez podatników tzw. „Polskiego Ładu”.

Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała spółka Moto-Truck 
z  Kielc. Zapłacić jej będzie trzeba 2 mln zł. Na wywiązanie się 
z kontraktu przedsiębiorstwo dostanie niecałe pół roku.

Pod koniec października rozstrzygnięto przetarg na budowę 
niemal kilometrowego odcinka drogi w Bolesławowie. Moderni-
zacja ma ułatwić miejscowym rolnikom dojazd do pól.

Zaprojektowano nową konstrukcje jezdni, gdyż istniejąca nie 
spełnia wymagań, o nawierzchni tłuczniowej szerokości czterech 
metrów, z kruszywa. Ponadto przewidziano obustronne pobocza, 
którym będzie się odbywał ewentualny ruch pieszy. Wyremonto-
wane zostaną także dwa istniejące przepusty pod drogą.

Realizacją zajmie się firma PRDM z Lelowa, a kwota zamówienia 
opiewa na 468 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

W urzędzie gminy przekazany został sprzęt komputerowy w ra-
mach projektu dotyczącego wsparcia w rozwoju cyfrowym po-
tomków byłych pracowników PGR-ów.

Co należało zrobić, by otrzymać wspomniany sprzęt? Najpierw 
uczniowie i rodzice składali do szkół oświadczenia, które następ-
nie zbierała gmina, by w kolejnym kroku przygotowywać na ich 
podstawie odpowiedni wniosek. Po uzyskaniu dofinansowania 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Piotr Biernacki, fot. ZSP w Przyrowie

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Po nabożeństwach nie zapomniano o  złożeniu kwiatów przy 
miejscach pamięci czy zapaleniu tradycyjnych zniczy.

- To piękne pielęgnować tradycje patriotyczne i  przekazywać 
następnym pokoleniom wartości, takie jak wspólne świętowanie 
pokoju, wolności i radości w naszej ojczyźnie - podkreślają władze 
gminy Przyrów.

samorząd mógł zakupić urządzenia.

Realizowany z  funduszy unijnych projekt pozwolił na zakup ze-
stawów, w skład których wchodził lap top z torbą i z niezbędnym 
opro gra mo wa niem, pro gram an ty wi ru so wy i  bez prze wo do wa 
mysz. Jednostkowy koszt zestawu sięgnął niecałych 3,4 tys. zł.

- Wszyst kim ob da ro wa nym ser decz nie gra tu lu je my i  ży czy my, 
aby otrzy ma ny sprzęt po słu żył do zdoby wa nia wie dzy i do brych 
wy ni ków w nauce - podkreślają lokalni urzędnicy.



Konkurs dziennikarski im. Joanny Bar
Prezentujemy tekst Witolda Błaszczyka, jed-
nego z laureatów II edycji Konkursu dzienni-
karskiego im. Joanny Bar, ogłoszonego przez 
Fundację Rozwoju Aktywności Społecznej im. 
ks. Kazimierza Znamirowskiego. Autor to lokal-
ny dziennikarz i propagator historii. W swojej 
pracy opowiada nam historię Jana Lamęckiego, 
rzeźbiarza ludowego z Dąbrowy Zielonej. Autor 
w swojej pracy wykorzystuje fragmenty pamięt-
ników artysty, zachowując oryginalną pisownię, 
pełną błędów i gwary, które wprowadzają nas 
w świat artysty.

Śledząc rozwój sztuki minionych epok poprzez 
rozmaite jej style i kierunki aż po czasy nam 
współczesne, mamy okazję stykać się z dzie-
łami tworzonymi przez ludzi wykształconych 
artystycznie, czyli profesjonalistów. Tego typu 
twórcy i ich dzieła stanowią zdecydowaną więk-
szość.

Warto jednak pamiętać, że w każdej epoce kul-
turowej i w każdym kraju obok sztuki zawodo-
wej rozwijała się i rozwija sztuka ludowa. Jest 
to sztuka ludzi nieuczonych, wiejskich artystów 
i rzemieślników. Ludzi tworzących na bazie 
pewnej tradycji artystycznej i własnych wyobra-
żeń o otaczającym ich świecie. 

O wartości artystycznej sztuki ludowej decydu-
ją właściwości i cechy wspólne wszystkim jej 
dziełom bez względu na kraj czy region, z któ-
rego pochodzą. Są to: zgodność formy i rodza-
ju użytego materiału oraz narzędzia; prostota 
i logika konstrukcji; deformacja wynikająca 
z nieporadności; duża ekspresyjność dzieła. 
W rzeźbie: bardzo dobre wyczucie przestrzeni; 
syntetyczność kształtu polegająca na wyeks-
ponowaniu cech charakterystycznych; geome-
tryzacja postaci; zakłócenie proporcji sylwetki 
(krótkie lub długie ręce, duże dłonie, mały kor-
pus, duża głowa). Polska spuścizna kulturowa 
obejmuje rękodzielnicze wytwory takich grup 
zawodowych jak: kowalstwo, bednarstwo, ry-
marstwo, tkactwo, garncarstwo, kołodziejstwo, 
ciesielstwo itp. Grupę odrębną, bo wykraczająca 
poza praktycyzm i samowystarczalność bytową 
środowiska wiejskiego stanowili samoistni rzeź-
biarze. Byli oni wytwórcami świątków do ka-
pliczek wiejskich, figurek na krzyże przydrożne 
i cmentarne, figur do grobu męki pańskiej i ru-
chomych szopek bożonarodzeniowych, zaba-
wek dla dzieci, ozdobnych naczyń drewnianych 
i przedmiotów codziennego użytku.

Wytwory te łącza w sobie cechy użytkowe i ar-
tystyczne. Oddają osobowość artysty ludowe-
go, jego wrażliwość i swoisty sposób widzenia 
przeszłości i teraźniejszości. Artystą tego typu 
był rzeźbiarz ludowy, mieszkaniec Dąbrowy 
Zielonej – Jan Lamęcki.

Urodził się w 1895 r. w Radoszewnicy pow. 
Włoszczowa w biednej rodzinie. Ojciec – Jan 
pracował w majątku Józefa Ostrowskiego jako 
fornal. Ojciec wcześnie umiera zostawiając 
wdowę z czworgiem małych dzieci. Matka 
podejmuje pracę w miejscowym dworze zanie-
dbując dzieci. W nurtach Pilicy tonie młodsza 
siostra. Ze względu na bezpieczeństwo pozo-
stałych dzieci Katarzyna Lamęcka przenosi się 
do Łysin, a potem do Rogaczewa. Ze względu 
na biedę, oddaje dzieci na służbę. Jedenastoletni 
Janek trafia do księdza Jasińskiego – proboszcza 
Parafii Dabrowa Zielona.

Pozytywny wpływ pobytu u księdza na dalsze 
losy chłopca, to nie tylko dobre warunki bytowe, 
ale również nauka czytania i pisania prowadzo-
na przez samego proboszcza. Nabyta umiejęt-
ność pisania pozwoliła mu potem na spisywanie 
„Pamiętników”. Ilościowo są one imponujące. 
Obejmują 28 szkolnych zeszytów o łącznej ilo-
ści 1218 stronic. Podzielone są na rozdziały na 
wzór normalnej powieści. Język wypowiedzi 
nie tylko gwarowy, ale uznający własne zasady 
pisowni, dalekie od ogólnie obowiązujących. 
„Pamiętniki” są źródłem poznania nie tylko wy-
darzeń z osobistego życia autora, ale i wydarzeń 

o zasięgu regionalnym i krajowym.

Podbudowany nabytą edukacją, pełen odwa-
gi i ciekawy świata decyduje się na wyjazd na 
„saksy”. Tak to potem opisuje w pamiętnikach: 
- A kiedy nas było prawie takich czosie zykuwali 
do Niemiec prawie blisko stuk 40 oszup i kiedy 
nas furmanki wywoziły do Proski na granicze 
ruską i niemiecką, bo wtedy nie było graniczy 
Polski, bo Polska należała do Rosyi. A kiedy 
my temi furami jechali to tys się troche widzialo 
po drodze... A ia tys prawie pirwszy roz widze 
Czynstochowe, to się, bardzo przyglondałem na 
kaminicze i na ulicze iakie ładne...

Dowieziono cała grupę w pobliże granicy. 
Chłopcu zabrakło jednak 40 kopiejek do umow-
nej kwoty trzech rubli dla „szwarcowników” 
i dlatego samodzielnie przekracza granic na rze-
ce Prośnie. Dociera do Lublińca, gdzie znajdo-
wała się, „cyntrala” pośrednictwa pracy najem-
nej. Oto co tam ujrzał:
- Zarasz zgolam tam do cyntrali, azeby się gdzie 
dostać do roboty. Ale kiedy tam zaszedłem było 
ludzi pare setek i takie czarne ze ani nie podobni 
do ludzi. Kiedy przyszed ieden bałur, to te ludzie 
kiedy go tylko zobaczyli, to go tak oblegli, ze 
ten balur ani nie muk wykryncić i to wołanie: 
„Mnie, mnie, mnie panie niech pan weźmie do 
roboty…

Okradziony i zagłodzony chłopiec dostał się 
wreszcie do jednego „bałura” pod Opole i tam 
pracował dwa sezony. Do domu wrócił dobrze 
ubrany i z upominkami dla rodziny.

Zachęcony powodzeniem finansowym poprzed-
niej wyprawy, w 1913 r. wyjeżdża ponownie 
i zabiera ze sobą siostrę. Jest to już wyjazd le-
galny na podstawie karty pracownika sezono-
wego. Pracę zarobkową znajduje w Saksonii. Po 
jednym sezonie wspólnej pracy siostra wraca do 
domu, a on wyrusza aż do Westfalii. Tu zaska-
kuje go wybuch I Wojny Światowej. O powrocie 
do kraju nie może być mowy. Warunki polskich 
robotników najemnych bardzo si, pogarszają. 
Brak płatnej pracy powoduje ogromną biedę. 
Lamęcki tak to wspomina:
- A dopiro w roku 1915 to się dopiro wtedy 
znynczali nad Polakami biednemi. To ja tyz do 
tej nenzy nalezałem. Ale dopiro w roku 1916 
to wtedy była kochany czytelniku bieda, bieda 
w Niemczech, bo nam nawet nie było wolno 
wychodzić. A o jadle nie było mowy, żeby kto 
muk praczować... 

Zagłodzeni robotnicy odmawiają pracy. Wtedy 
do obozu przybywa inspektor wraz z żandar-
mem celem wymuszenia posłuszeństwa. Osła-
bieni ludzie nadal odmawiają pracy bez posił-
ków. Rozpoczyna się bicie opornych. Młody 
Janek wspomina:
- To tyz iaki wtedy był krzyk nie do opisania, 
to wtedy się ia długo nie namyslam tylko się 
zegnam krzyzem świentem tak iak si to każdy 
katolik zegna do pacierza i wtedy mówie Jezus 
Maryia Józefie Swienty i wtedy się zaraz zuczam 
ze spadlim który miałem w renkach jost gotowy...

Po napadzie na żandarma ucieka do lasu, gdzie 
żywiony przez Polaków przebywa dłuższy czas. 
Podczas odwiedzin narzeczonej w zostaje ujęty 
przez żandarmów. Udaje mu się jednak uciec 
ponownie. Ukrywa się w jaskini nad jeziorem 
koło Straslundu. Zostaje wytropiony i ujęty po 
walce. Pobitego do nieprzytomności Niemcy 
osadzili w więzieniu. Przykuty łańcuchem do 
ściany celi więziennej czekał na wyrok śmierci.

Los był jednak dla niego łaskawy. Był rok 1918. 
Klęska Niemców w l Wojnie Światowej otwo-
rzyła bramy więzień dla więźniów politycznych. 
Lamęcki wraca do kraju. Zastaje schorowaną 
matkę, pełną goryczy i bólu po stracie cór-
ki i syna. Janek musi zapracować na wspólne 
utrzymanie. Dostaje pracę polowego, a potem 
gajowego w majątku ziemskim Geyera w Dą-
browie Zielonej. Postanawia się ożenić. O tym 
ważnym wydarzeniu tak wspomina:

- Nie była to taka łatwa sprawa ze mną, żebym 
tak łatwo wzioł pierzą lepszą, bo mnie się bele 
czo nie zpodobało. To tyz sobie tak przebiera-
łem, iak si to przebiera w ulęgałkach, kiedy jesz-
cze nie są wszystkie uleżane... nie jedna to sza-
ma do mnie chodziła żebym się z nią żenił. Ale 
ia szobie z tego nie robiłem... Ale mi si zresztą 
i zprzychrzało tak samemu...

Była jesień – czas kopania ziemniaków. Lamęcki 
zamówił dziesięć dziewcząt do pracy i oznajmił:
- No to chodźmy na pole do kartofli, tylko się 
proszę dobrze starać dziewuchy, bo iak zobacze, 
która si nailepi byndzie starała, to zostanie moią

Konkurs na pracowitą i ambitną żonę wygrała 
biedna Józia. Po ślubie czas wytężonej pracy. 
Młodzi kupili kawałek pola i wybudowali mała 
jednoizbową chatkę. 

Po 15 latach pracy na stanowisku gajowego zo-
staje zwolniony. Musi szukać pracy na innym 
terenie. Znajduje ją w Kościelcu. Nie nawykły 
do uległości wobec panów popada w konflikt 
z rządca i traci posadę. Chodzi od dworu do 
dworu w poszukiwaniu nowej. Znajduje wresz-

wali świąteczne programy po domach i zbierali 
datki.

Pojedynczych rzeźb w latach 1924-1930 nie 
wykonał wiele. W 1930 r. powstaje „Krucyfiks”, 
w 1954 r. „Święty Antoni z Dzieciątkiem”, 
w 1956 „Święta Rodzina”, w 1957 „Święty Jan 
Nepomucen”, „Chłopi z cepami”, w 1958 „Mat-
ka Boska w otoczeniu apostołów”.

Przełom następuje w 1959 r. Zostaje „odkry-
ty” przez ludzi odpowiedzialnych za kulturę. 
W ciągu dwóch lat dołącza do grupy uznanych 
twórców ludowych. Jego rzeźby są kupowane 
przez muzea etnograficzne i przez kolekcjone-
rów sztuki. Otwiera się rynek na jego wytwory 
za pośrednictwem Centrali Przemysłu Ludo-
wego i Artystycznego. Aby sprostać zamówie-
niom twórca dużo pracuje. Średnio rocznie po-
wstaje 8-10 rzeźb. Z ewidencji dokonanej przez 
panią Aleksandrę Jacher Tyszkową wynika, że 
na dorobek twórczy Lamęckiego złożyło się 
106 rzeźb. Można sądzić, że wykonał ich dużo 
więcej. Dużo jego rzeźb znalazło nabywców 
spoza kraju oraz ludzi nie związanych bezpo-
średnio ze sztuką.

łego”, „Młody Pan Jezus ze Zlotem Szerczem, 
dla każdego Kto Przyjdzie do niego”, „Cudowna 
Maryia Pana krulów Nieba i Ziemi Leśniewska, 
cudo i laski jej”.

Okres końcowy twórczości to dokumentowanie 
zainteresowań własnych autora – historycz-
nych, społecznych i politycznych. Równolegle 
ze „świątkami” powstają rzeźby ludzi znanych 
w Polsce i na świecie. Oto charakterystyczne 
tytuły niektórych z nich: „Adam Mickiewicz tak 
jak stoi w Paryżu”, „Joahim Lelewel, Żołniesz 
w Powstaniu 1830 r. we Właszny Biblijotece 
w Paryżu”, „Pilsudski”, „Królowa Jadwiga”, 
„Jozef Mickiewicz, syn Wieszcza Adama”, 
„Król Chrobry Bolesław Korowany w 1025 
w Kate. Gniez.”, „Prezydent Ho chi Minch nie 
żyje, ale jego ideia żyje, to nieugięty Wybitny 
Bojownik Światowego ruchu”, „Prezydent Fran-
cji Charles de Gaulle witamy w Warszawie”.

Miara uznania talentu i popularności Lamęckie-
go były odnoszone sukcesy artystyczne. W 1959 
r. na konkursie sztuki ludowej Ziemi Radomsz-
czańskiej otrzymuje II nagrodę za swoje fi-
gurki do „Obory gospodarskiej staroświeckiej 
z lewentarzem”. W 1960 r. otrzymuje nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki. Rzeźby jego są ku-
powane przez Muzeum Etnograficzne w Krako-
wie, gdzie trafiają na wystawę trwałą. Realizuje 
zamówienie dla Muzeum Kultury i Sztuki Lu-
dowej w Warszawie, Muzeum Etnograficznego 
w Łodzi, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 
Muzeum Regionalnego w Radomsku. Kolekcje 
jego rzeźb gromadzą prywatni pasjonaci sztuki 
ludowej. Prace Lamęckiego były wielokrotnie 
prezentowane i nagradzane w kraju i za granicą. 

Po wystawie w warszawskiej Zachęcie pt. 
„Inni”, rzeźby naszego twórcy są eksponowa-
ne na I Triennale Sztuki Naiwnej w Bratysła-
wie (1966), na II Triennale oraz na wystawach 
w Stuttgarcie (1967) i w Neuchatel (1967/68). 
Propagator sztuki naiwnej – Aleksander Jackow-
ski wysyła 8 rzeźb Lamęckiego na 15 Festiwal 
Dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech (1972).

Pojawia się sporo artykułów o jego twórczości. 
Zdjęcia jego rzeźb są zamieszczane w tygodni-
kach i w albumach o sztuce oraz w kwartalni-
ku „Polska Sztuka Ludowa”. Wzmianka o jego 
twórczości wraz ze zdjęciem rzeźby znalazła się 
w podręczniku do plastyki dla klasy VIII szkoły 
podstawowej. W związku z wystawą jego dzieł 
w Muzeum Regionalnym w Radomsku został 
wydany katalog pt. „Jan Lamęcki – Muzeum 
Regionalne Radomsko” autorstwa Aleksandry 
Jacher-Tyszkowej. 

Jakie ślady twórczości Lamęckiego pozostały 
w rodzinnej wsi? Dla wsi wykonał jedną rzeźbę 
pt. „Rzeźba Strażaka z Dąbrowy na Pamiątkę 
Założenia Straży w roku 1918, 50-lecia w roku 
1968. Dar składa J. Lamęcki na drugie 50 lecie 
praczy”. Rzeźba stała w miejscowej remizie 
OSP, a po śmierci autora została zdjęta, ponie-
waż spowszedniała i nikomu się nie podobała. 
Znalazła poczesne miejsce wśród innych rzeźb 
swego twórcy w Muzeum Regionalnym w Ra-
domsku. W 2009 r. z inicjatywy Stowarzysze-
nia na rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona 
„Dąbrowiacy” została wydana książka „Jan 
Lamęcki – rzeźby i pamiętniki” autorstwa Alek-
sandry Jacher-Tyszkowej. W posiadłości córki 
Ireny Rak znajduje się rzeźba pawia z 1958 r. 
Jako jedyna pozostała w Dąbrowie Zielonej, 
miejscowości, w której powstał w zasadzie cały 
jego dojrzały dorobek artystyczny. 

O więzach uczuciowych z rodzinnymi terenami 
niechaj świadczy fragment jego wiersza:
...I gdyby przyszło nam żyć w niebie i w laurach 
pośród gwiazd,
Nie zapomnielibyśmy nigdy ciebie Kraino o ja-
łowej glebie
Żyw nas przez drugi tysiąc lat...

Pamięć o artyście utrwala napis na skromnym 
nagrobku cmentarnym: Jan Lamęcki, rzeźbiarz 
ludowy, żył lat 76.

Witold Błaszczyk

cie posadę „służbisty” u dziedziczki w Około-
wicach. Życzliwej i ludziom i zwierzętom. Była 
znana z sentymentu do stadka liczącego około 
80 kotów.

Nastąpił wybuch II Wojny Światowej. Lamęcki 
przezywa ją szczęśliwie w Dąbrowie Zielonej. 
Po wojnie zajmuje się „łamaniem” kamienia wa-
piennego w kamieniołomach w Olbrachcicach. 
Praca bardzo ciężka, ale dająca podstawę egzy-
stencji rodzinie. Pod koniec życia dopiero, ra-
zem z córka i zięciem wystawił murowany dom 
mieszkalny. Nie pisane mu było długo w nim 
pomieszkać. Nie przeżywa operacji – umiera 20 
sierpnia 1971 r.

Twórczość rzeźbiarska sięga dzieciństwa La-
męckiego. Już wtedy dłubał kozikiem figurki 
z drewna i różne łamigłówki. A to laskę z ko-
rzenia z ukrytym bocianim gniazdem, a to wieżę 
kościelną, kropielniczki naścienne oraz różne 
składane rzeźby w butelkach. 

Do najwcześniejszych, zachowanych rzeźb 
Lamęckiego należą: „Chrystus na Krzyżu” 
z 1924 r.; „Zespół szopki wraz z budynkiem 
szopkowym, 18 figurami oraz dużym i małym 
aniołkiem o kiwających się głowach”. Ruchoma 
szopka służyła celom praktycznym. W latach 
międzywojennych, a także w czasie II Wojny 
Światowej wędrował z nią i grupa kolędników 
po okolicznych wsiach przebrany za dziada. Da-

W liście do Aleksandry Jacher-Tyszkowej z dnia 
21 listopada 1962 r. pisze: 
- A teraz donoszę Wielmożna Pani Magister 
o moich ostatnich zerzbach które robię do Ame-
ryki czyli do Nowego Jorkó. 5 stók Matki Bo-
skiej Leśniowskiej i piętnaście aniołów i szopke 
róchomem takom jaka jest w Krakowie... 

Tematycznie prace Lamęckiego można po-
grupować w trzy kategorie: rzeźby o tematyce 
wiejskiej; rzeźby o tematyce religijnej; rzeźby 
o tematyce historyczno-społecznej.

Rzeźby o tematyce wiejskiej są chronologicznie 
najstarsze i stanowią względnie nieliczną gru-
pę. Są to: „Chłopi z cepami”, „Pastuszek z ba-
tem”, figurki zwierząt: wół, osioł, owce, barany, 
„Chłop”, „Dojarka”, „Krowa”, „Wołek”, „Dżo-
kej na przeszkodach”, „Myśliwy i klusiewny”, 
„Walka o szarka”, „Paw”.

Najliczniejszą grupę stanowią rzeźby o tema-
tyce religijnej. Są to postacie popularne w krę-
gach ludzi wierzących. Oto kilka wybranych 
z zachowaniem oryginalnej formuły opisowej 
jako tytułu: „Pan Jezus na owieczce jadący”, 
„Mojżesz i Wąż miedziany na Pustyni”, „Jezus 
Hrystusz upadły Pot Krzyzym na twarz”, „Swi-
enta Maryja Pana, w Ruży Krzaku”, „Swienty 
Stanisław Biskup Mynczelnik”, „Zabuistwo Sw. 
Stanisława biskupa przez króla Bolesława Smia-

Jan Lamęcki z Dąbrowy Zielonej - rzeźbiarz ludowy
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Fot. Z archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

WYŻSZE DOFINANSOWANIA NA FOTOWOLTAIKĘ I MAGAZYNY ENERGII

JAK PRAWIDŁOWO KARMIĆ 
PTAKI ZIMĄ?

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
od 15 grudnia wprowadza zmiany w wysokości dofinansowania 
w obowiązującej, czwartej edycji programu „Mój Prąd”. Prosu-
menci, którzy złożyli wnioski w tym naborze, otrzymają więk-
sze wsparcie.

W uruchomionym 15 kwietnia naborze pojawiło się sporo nowo-
ści. Oprócz domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych dotowa-
ne są również magazyny energii i ciepła oraz inteligentne syste-
my zarządzania energią.

W  tej edycji spory nacisk położono na wzrost autokonsumpcji 
energii wytworzonej z  własnych paneli PV poprzez jej magazy-
nowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem. Dedy-
kowana jest więc dla prosumentów w nowym systemie net billing 
oraz dla dotychczasowych, którzy zmienili system rozliczania 
z systemu opustów na system net billing.

Od połowy grudnia wchodzą kolejne zmiany. Jak najbardziej na 
korzyść. Beneficjenci będą mogli się spodziewać wyższego pozio-
mu dofinansowania.

- W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a tak-
że kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone do-
finansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4” o 2 tys. zł, do 6 tys. 
lub 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elemen-
tami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł - informuje NFOŚiGW.

Tak więc w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikro-
instalacji PV kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

W przypadku natomiast, gdy wniosek obejmie dofinansowanie do 
PV wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie do mi-
kroinstalacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 
7 tys. zł, a do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych, nie więcej niż 16 tys. zł.

Co ważnie, nie zmieniają się poziomy wsparcia do magazynów 
ciepła oraz systemu HEMS/EMS.

- Wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania 

w poprzedniej wysokości, nie będą musieli składać nowego wnio-
sku. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną 
ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowa-
nia i  jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinanso-
wania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją 
a  dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu 
dofinansowania - zaznacza instytucja.

Nabór wniosków w  ramach obecnego naboru programu „Mój 
Prąd” potrwa do końca marca przyszłego roku.

INWESTUJĄC W TERMOMODERNIZACJĘ DBAJĄ 
O POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

Gmina Lelów zrealizowała duży projekt termomodernizacyjny 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tej miejscowości. Inwesty-
cja stała się możliwa dzięki pozyskaniu dużego dofinansowania 
unijnego. To ponad 1,4 mln zł. Wszystkie koszty przedsięwzięcia 
zamknęły się natomiast w kwocie 1,95 mln zł.

Zakres przewidzianych prac obejmował roboty budowlane po-
legające na dociepleniu istniejącego budynku segmentu byłego 
gimnazjum o  wysokości do dwunastu metrów wraz z  wymianą 
między innymi pokrycia dachu, obróbek blacharskich, instalacji 
odwadniającej dach czy instalacji odgromowej. Wymieniona zo-
stała przegroda z płyt z włókien węglowych nad łącznikiem, do-
cieplony strop pod nieogrzewanym poddaszem, a także zlikwido-
wano stare przegrody z luksfer i zabudowę przeszklenia.

Docieplono ponadto stropodach nad tarasem i ściany przy grun-
cie. Ściany zewnętrzne zostały zabezpieczone również przed 

Piotr Biernacki

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny wy-
startowała z kampanią edukacyjną, która wskazuje dobre prak-
tyki w dożywianiu ptaków w sezonie jesienno-zimowym. Jak się 
okazuje, niewłaściwe postępowanie w tym zakresie może przy-
nieść zwierzętom więcej szkody niż oczekiwanego pożytku.

Podstawowe pytanie brzmi, czy należy dokarmiać ptaki? Tak, jed-
nakże nie wolno robić tego zbyt wcześnie i nie przez cały rok.

- Kierujmy się warunkami atmosferycznymi i  przystąpmy do 
działania, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwi zwierzętom żerowa-
nie. Podczas bezśnieżnej, niemroźnej zimy ptaki powinny radzić 
sobie same i korzystać z pokarmów, które znajdą w ich otocze-
niu - zastrzegają pracownicy instytucji. - Całoroczne dokarmianie 
powoduje u ptaków zatracenie instynktu wędrówki, na przykład 
u łabędzi czy kaczek. Zatem dokarmiajmy ptaki wówczas, gdy po-
goda nie sprzyja poszukiwaniom pożywienia - apelują.

Równie ważne jest to, jak należy karmić? W tym aspekcie zwraca 
się uwagę na systematyczność, podawanie tylko świeżych i  su-
chych produktów, jak ponadto niewielkiej ich ilości.

- Chodzi o to, by pokarm się nie zepsuł. Ptaki bardzo przyzwy-
czają się do miejsca i przygotowanego dla nich karmnika, stąd li-
czy się systematyczność. Doskonałym pokarmem będą ponadto 
krzewy owocowe, które można posadzić w ogrodzie, na których 
przez jesień i zimę utrzymują się owoce, jak na przykład dereń, 
bez czarny, głóg czy tarnina - instruują.

Istotny jest ponadto rodzaj pokarmu, który zdecydujemy się za-
serwować ptactwu. Inspektorzy podkreślają, że nie wolno ich 
karmić resztkami jedzenia, żywnością przetworzoną, w tym pie-
czywem czy produktami zawierającymi sól.

- Dieta ptaków jest bardzo różnorodna i dostarcza im tego, czego 
potrzebują ich organizmy w danej porze roku. Niewłaściwe poży-
wienie szkodzi i jest przyczyną chorób. Ptasie menu, w zależności 
oczywiście od gatunku, to przede wszystkim słonecznik, ziarna 
zbóż, orzechy, owoce, nasiona siemienia lnianego czy słonina - 
zaznaczają.

wilgocią, a elewacja zyskała nowoczesną kolorystykę. Całość wy-
glądu zewnętrznego dopełniła nowa stolarka okienna i drzwiowa.

Do tego wszystkiego doszły jeszcze prace modernizacyjne części 
sanitarnych. W szczególności instalacji centralnego ogrzewania. 
Pojawił się nowy kocioł na pellet o mocy 120kW, niezbędne rury 
instalacji, zawory, armatura centralnego ogrzewania, jak również 
zostały wymienione grzejniki. Wszystko wyregulowano i zaizolo-
wano.

- Celem ogólnym projektu była poprawa jakości powietrza w gmi-
nie Lelów poprzez zwiększenie efektywności energetycznej bu-
dynku użyteczności publicznej i redukcję zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do atmosfery. Cel ten został zrealizowany poprzez 
wykonanie robót budowlanych, które wpłynęły na efektywne 
wykorzystanie energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania 
obiektu czy poprawa warunków użytkowania tego obiektu uży-
teczności publicznej - podkreślają lelowscy urzędnicy.
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SEZON GRZEWCZY W PEŁNI. UWAGA NA SMOG

RUSZYŁA TERMOMODERNIZACJA 
REMIZ W BOROWEJ
I WE WŁADYSŁAWOWIE

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Na choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem umie-
ra w Polsce każdego roku ponad czterdzieści tysięcy osób. Ta 
ogromna liczba jest piętnaście razy większa od liczby zgonów 
wywołanych nieszczęśliwymi zdarzeniami drogowymi. 

Smog to zmora. W sezonie jesienno-zimowym dopuszczalne nor-
my szkodliwych substancji w  atmosferze przekroczone są nie-
mal w  całym kraju. Najgorsza sytuacja panuje na Śląsku. Główną 
przyczyną jego powstawania jest oczywiście niska emisja, czyli 
spaliny wydobywające się z  kominów nieocieplonych domów 
jednorodzinnych, transport drogowy, intensywny przemysł oraz 
rolnictwo. 

- Najczęściej podwyższone stężenia zanieczyszczeń obserwuje 
się już w październiku czy listopadzie, kiedy spada temperatura 
powietrza i wzrasta emisja pochodząca z indywidualnego ogrze-
wania budynków - zaznacza Główny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, instytucja, która odpowiedzialna jest za monitoring stanu 
powietrza. 

Jej pracownicy uczulają, że przebywanie na zewnątrz w warun-
kach wysokich stężeń zanieczyszczeń może prowadzić do poja-
wienia się alergii oraz astmy, wywołać niewydolność oddechową, 
zwłaszcza może to dotyczyć osób chorych, małych dzieci czy 
osób starszych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia za-
nieczyszczeń może skutkować ponadto chorobami układu krwio-
nośnego oraz serca, a nawet chorobami nowotworowymi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projek-
tów w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Eko-
logicznej. Nabór potrwa do 15 stycznia przyszłego roku.

Jednostki samorządu terytorialnego, związki metropolitarne, 
instytucje kultury, uczelnie wyższe, stowarzyszenia i  ich związ-
ki oraz fundacje mogą już przygotowywać i składać aplikacje do 
WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie, które podniosą po-
ziom świadomości ekologicznej, jak również upowszechnią wie-
dzę, zaktywizują społeczeństwo i ukształtują jego proekologiczne 
postawy.

Projekty, które zostaną wsparte środkami pochodzącymi z  Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
muszą się mieścić w  przynajmniej jednym z  czterech obsza-
rów tematycznych. To ochrona środowiska, gospodarka wodna 
i zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii i efektywność 

Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie i  termo-
modernizacji dwóch remiz na terenie gminy Miedźno. Gmin-
ne obiekty za kilka miesięcy mają być nowoczesne, przyjazne 
mieszkańcom i  bardziej ekologiczne. Koszt tych inwestycji to 
łącznie prawie 7 mln zł.

Zakres prac w Borowej i we Władysławowie jest niezwykle szeroki. 
Budynki dostosowane zostaną bowiem do potrzeb społeczności 
lokalnych. Stworzone w nich zostaną centra kultury i  integracji 
wsi. Po przebudowie będą służyć zarówno strażakom, jak i innym 
organizacjom społecznym z terenu gminy. Staną się reprezenta-
cyjnymi miejscami spotkań, a przeprowadzone prace z pewnością 
wpłyną na zwiększenie komfortu użytkowników.

Poprawi się bowiem znacząco nie tylko estetyka samych budyn-
ków, ale i ich efektywność energetyczna. Projekt obejmować bę-
dzie gruntowną termomodernizację obiektów, wymianę źródeł 
ciepła oraz zagospodarowanie przylegających do remiz terenów. 
Wykorzystane zostaną proekologiczne technologie, a  ponadto 
zadbano, by obiekty wyposażyć w odnawialne źródła energii.

Aby uzmysłowić skalę problemu, chociażby Polski Alarm Smogo-
wy rozpoczął już czwartą edycję kampanii „Zobacz czym oddy-
chasz. Zmień to”. Stowarzyszenie ruszyło w Polskę z mobilnymi 
instalacjami płuc.

- W  tym sezonie grzewczym instalacje mobilnych płuc odwie-
dzą sześćdziesiąt trzy lokalizacje w dziewięciu województwach. 
W kampanii pokazującej lokalnym społecznościom, jakim powie-
trzem oddychamy, weźmie udział aż siedem instalacji. Tegorocz-
na kampania jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Program Czysta Polska - informują przedstawiciele organizacji.

Jak zaznaczają, dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha” po-
chłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadają na białej 
materii pokrywającej instalację. Ta ustawiana jest na dwa tygodnie 
w różnych lokalizacjach, gdzie pokrywa się pyłem i – zależnie od 
poziomu zanieczyszczenia powietrza – przybiera grafitowy, a na-
wet czarny kolor.

- Płuca umieszczane są głównie w miejscach, w których nie ma 
pomiarów jakości powietrza, a mieszkańcy często nie mają świa-
domości, jakim powietrzem oddychają. Kampania „Zobacz czym 
oddychasz. Zmień to” pokazuje jakie pyły gromadzą się w naszych 
płucach, ale również zachęca do zmiany - podkreślają. - Kampa-
nia ma na celu nie tylko pokazanie zanieczyszczenia powietrza, 
ale również nakłania do działania, czyli ocieplenia domów i wy-
miany starych nieefektywnych kotłów i pieców. W sytuacji kryzy-
su energetycznego i niedoborów paliw rezygnacja z „kopciucha” 
i instalacja nowoczesnego, wydajnego źródła ciepła jest inwesty-

energetyczna, przeciwdziałanie emisjom oraz Fundusz Niskoemi-
syjnego Transportu.

Środki, jakie beneficjenci będą mogli pozyskać, są naprawdę spo-
re. Z ogólnej puli 1,5 mln zł, maksymalnie można otrzymać 150 tys. 
zł. Poziom dofinansowania przewiduje dotację do 90 proc. kosz-
tów projektu.

Wnioski są przyjmowane od 15 listopada do 15 stycznia przyszłego 
roku wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elek-
tronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na 
elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Katowicach.

Niezbędne dokumenty, regulamin konkursu, kryteria oceny 
i wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie inter-
netowej Funduszu. W  razie pytań i  wątpliwości można również 
zasięgnąć informacji w Zespole Ochrony Przyrody, Edukacji Eko-
logicznej i Profilaktyki Zdrowotnej, pod numerami telefonów - 32 
60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 374, 32 60 32 379.

cją, która nie tylko zmniejszy rachunki za ogrzewanie, ale również 
poprawi jakość powietrza - argumentują. 

Od 2018 roku jest zdecydowanie łatwiej wymienić piec czy zadbać 
o ocieplenie domu dzięki funkcjonującemu programowi „Czyste 
Powietrze”. Przewiduje on dofinansowanie na przeprowadzenie 
kompleksowego docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej 
i kotła na na przykład pompę ciepła, kotła na pellet czy też ogrze-
wanie elektryczne lub gazowe. 

Ocieplanie naszych domów dobrym materiałem izolacyjnym to 
nie tylko spore oszczędności w domowym budżecie, ale i gwaran-
cja zdrowia dla nas i przyszłych pokoleń. W zależności od pozio-
mu dofinansowania można uzyskać 30 tys. zł, 47 tys. zł lub 79 tys. 
zł. Po nowym roku mają być wprowadzone jeszcze korzystniejsze 
zmiany, dzięki którym możliwe będzie wsparcie w wysokości po-
nad 100 tys. zł. Szczegóły rozwiązań poznamy w połowie grudnia. 
Jak do tej pory z programu „Czyste Powietrze” skorzystało ponad 
pięćset dwadzieścia tysięcy beneficjentów, czyli indywidualnych 
gospodarstw domowych. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia 
przekroczyła zaś 9,6 mld zł.

Skąd można zaczerpnąć informacje i dowiedzieć się więcej o for-
mach dofinansowania? Z  pomocą przyjdą z  pewnością gminne 
punkty konsultacyjno-informacyjne programu „Czyste Powie-
trze” czy też działający w  samorządach ekodoradcy. Ponadto 
niezbędna baza wiedzy udostępniona jest na stronie czystepo-
wietrze.gov.pl, jak również w witrynie WFOŚiGW w Katowicach 
- wfosigw.katowice.pl.

STARTUJE PROGRAM STARTUJE PROGRAM 
MAJĄCY ZA ZADANIE MAJĄCY ZA ZADANIE 
WSPIERANIE EDUKACJI WSPIERANIE EDUKACJI 
EKOLOGICZNEJEKOLOGICZNEJ
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