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PODWÓJNA KOMPROMITACJA
BYŁEGO SOŁTYSA. PRZEGRAŁ DWA 
PROCESY I WYSZŁO, ŻE JEDNAK
ZARABIAŁ NA PORNOGRAFII
Paweł Gąsiorski, kontrowersyjny właściciel internetowych ser-
wisów samorządowych, przegrał dwie sprawy, jakie za rzekome 
zniesławienie wytoczył właścicielom gazety wPowiecie. Pod-
czas toczących się procesów przedstawiliśmy szereg dowodów 
na to, że Gąsiorski nie tylko prowadził strony z pornografią, ale 
ta aktywność generowała kolosalne pieniądze. Jak zeznał przed 
sądem jego były wspólnik, w jednym tylko roku ich spółka z tego 
tytułu odnotowała obrót na poziomie około 3 mln zł.

W  połowie 2020 roku Paweł Gąsiorski złożył w  sądzie dwa pry-
watne akty oskarżenia. Przypomniało mu się wówczas, iż pół roku 
wcześniej na łamach portalu i  gazety wPowiecie ukazały się ar-
tykuły, w  których poruszono związane z  nim wątki. Choć istota 
publikacji dotyczyła tematyki, w której osoba Pawła Gąsiorskiego 
pojawiała się niejako przy okazji, to byłego sołtysa wsi Cisie (miej-
scowość w  gminie Blachownia - przyp. red.) niezwykle zabolały 
trzy podane w nich kwestie. Gąsiorskiemu nie spodobało się to, że 
został nazwany blogerem oraz to, że w swej działalności zajmował 
się także strzyżeniem psów. Jednak najbardziej redakcja podpadła 
mu ze sformułowaniem, iż przed laty - jak donosiły częstochowskie 
media - miał on prowadzić strony właśnie z pornografią.

Wspomniane procesy zakończyły się odpowiednio pod koniec li-
stopada i w połowie grudnia. Sąd nie miał wątpliwości, że w żaden 
sposób dobra osobiste oskarżyciela (Gąsiorskiego - przyp. red.) 
nie zostały naruszone. Najpierw zakończyła się sprawa, w której 
pozwał Adriana Biela, a następnie ta skierowana przeciwko mojej 
osobie. W pierwszym przypadku wyrok już się uprawomocnił. Co 
ciekawe, Gąsiorski nie wniósł apelacji. Można domniemywać, iż 
ze względu na analogiczność zarzutów i całą strategię procesową 
także i w drugim przypadku również nie będzie się odwoływał do 
wyższej instancji.

Tym bardziej, iż pod koniec wytoczonych przez siebie procesów 
sprawiał wrażenie człowieka, który sam się zakiwał. Zresztą, już 
w pierwszym akcencie sądowych sporów postanowił zrezygno-
wać z tajności rozpraw, licząc chyba na to, że będzie mógł przed-
stawicieli redakcji zglanować w  prowadzonych przez siebie lub 
swojego kolegę z Panek mediach. W każdym razie nie udało mu 
się to. Zarówno ja, jak i Adrian Biel zostaliśmy przez sąd uniewin-
nieni. Dzięki jednak temu, że procesy były jawne, można w jakimś 
stopniu przedstawić je trochę od kuchni.

Piotr Biernacki, fot. Archiwum

Jeszcze co innego nadaje całej pikanterii tej sytuacji. O ile bloger 
z  Cisia na samym początku wszczętych przez siebie sądowych 
batalii usiłował uchodzić za niezwykle pewnego zarówno sie-
bie, jak i zarzutów postawionych w aktach oskarżenia, to wraz... 
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WRĘCZYCA WIELKA OPATÓW

PATROL DROGÓWKI NIE DAŁ 
RADY GO ZATRZYMAĆ. UDAŁO 
SIĘ TO DOPIERO OGRODZENIU

JECHAŁA ZYGZAKIEM. ŚWIA-
DEK ZABRAŁ JEJ KLUCZYKI
I ZADZWONIŁ PO DROGÓWKĘ

OPATÓW, KRUSZYNA I PANKI. TRZY GMINY 
W REGIONIE Z FATALNYM WYNIKIEM

69-letni kierowca bmw mimo wyraźnych sygnałów dawanych 
mu przez policjantów nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 
Mężczyznę zatrzymało dopiero ogrodzenie, w  które uderzył 
uciekając przez Wręczycę Wielką. Okazało się, że kierowca spo-
żywał wcześniej alkohol. W organizmie miał 0,4 promila.

Do zdarzenia doszło 9 grudnia w ciągu ulicy Mickiewicza we Wrę-
czycy Wielkiej, gdzie patrol drogówki podjął próbę zatrzymania 
do kontroli kierowcę bmw. 

- Mundurowi dali kierującemu wyraźny sygnał do zatrzymania, 
jednak ten zignorował go i  zaczął uciekać. Stróże prawa nie-
zwłocznie ruszyli w pościg za pojazdem, który zakończył się nie-
wiele dalej. Mężczyzna uciekając uderzył w ogrodzenie posesji - 
relacjonuje przebieg biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji 
w Kłobucku. 

Okazało się, że samochodem kierował 69-letni mężczyzna, od 
którego była wyczuwalna woń alkoholu. Kierowca został przeba-
dany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat 
wykazał, że miał on w organizmie 0,4 promila alkoholu.

Sprawą 69-latka zajmują się kłobuccy kryminalni. 

- Oprócz niezatrzymania się do kontroli drogowej mężczyzna od-
powie również za spowodowanie kolizji oraz jazdę po użyciu al-
koholu. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd - dodają 
funkcjonariusze.

Zdecydowana reakcja świadka doprowadziła do zatrzymania 
43-letniej mieszkanki Opatowa. Jej styl jazdy wskazywał, że 
może znajdować się pod wpływem znacznej ilości alkoholu. Po 
przybyciu policji i przebadaniu kobiety alkomatem okazało się, 
że urządzenie pokazało trzy promile alkoholu w organizmie.

13 grudnia w Waleńczowie na ulicy Częstochowskiej przypadko-
wa kobieta zauważyła podejrzanie jadącego chevroleta. Kierują-
ca pojazdem osoba nie potrafiła utrzymać toru jazdy. Jechała tak 
zwanym zygzakiem. Będąca świadkiem tej sytuacji kobieta zatrzy-
mała chevroleta, po czym siedzącej za kółkiem osobie uniemoż-
liwiła dalszą jazdę. 

- Następnie podeszła do tego samochodu i  zauważyła, że za 
kierownicą siedzi kompletnie pijana osoba. Kobieta wyciągnę-
ła kluczyki ze stacyjki chevroleta i wezwała policję. Po chwili na 
miejsce przyjechał patrol drogówki. Mundurowi sprawdzili stan 
trzeźwości kierującej chevroletem i okazało się, że w organizmie 
43-letniej mieszkanki gminy Opatów były trzy promile alkoholu - 
informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy.

Kobiecie grozi wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, a nawet kara więzienia. 

- Przypadkowemu świadkowi dziękujemy za działanie w  myśl 
kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz”. Zdecydowana i  szybka 
reakcja świadka mogła pozwolić uniknąć drogowej tragedii - pod-
kreślają policjanci z komendy w Kłobucku.

W  tegorocznej edycji prestiżowego Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”, na ponad półtora tysiąca gmin wiejskich dwa 
samorządy z terenu powiatu kłobuckiego i jeden z częstochow-
skiego wylądowały daleko w ogonie całego zestawienia.

Na 1523. samorządy sklasyfikowane w  kategorii gmin wiejskich 
wynik Opatowa (1163. miejsce), Kruszyny (1113. miejsce) oraz Panek 
(1054. miejsce) niewątpliwie nie stanowią powodu do specjalnej 
dumy dla zarządzających nimi włodarzy. Dla porównania w drugą 
stronę, najlepszy wynik spośród gmin powiatu częstochowskiego 
zanotowały Konopiska (103. miejsce), a jeśli chodzi o samorząd le-
żący na terenie powiatu kłobuckiego bezkonkurencyjne okazało 
się Miedźno (109. miejsce).

Przygotowywany od kilkunastu lat Ranking Samorządów „Rzeczpo-
spolitej” uznawany jest za jedno z najbardziej prestiżowych i cieszą-
cych się wysoką wiarygodnych przedsięwzięć tego typu w kraju. Ce-
chuje go rzetelna ocena dokonań lokalnych władz, a sama inicjatywa 
pozwala wyłaniać i prezentować te samorządy, które najlepiej dbają 
o swój szerokopojęty rozwój. Ranking weryfikuje skuteczność podej-
mowanych przez lokalne władz działań w kształtowaniu zrównowa-
żonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych 
kategoriach, jak trwałość ekonomiczna, środowiskowa czy społecz-
na oraz w zakresie jakości zarządzania. Zasady rankingu ustala nie-
zależna kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek, obecnie 
europarlamentarzysta, a niegdyś premier, a następnie przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego. W  skład kierowanego przez 
niego gremium wchodzą przedstawiciele organizacji samorządo-
wych, pozarządowych, władz publicznych oraz oczywiście inicja-
torzy rankingu z redakcji dziennika „Rzeczpospolita”.

Źródłem danych, jakie wykorzystuje się do przygotowania wspo-
mnianego zestawienia, są publicznie dostępne bazy danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz 
informacje podane przez samorządy w specjalnej ankiecie.

Monika Wójcik Monika Wójcik

Monika Wójcik
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Największa w regionie, Hala Sporto-
wa Powiatu Kłobuckiego, uroczyście 
otwarta.

7 grudnia 2022 r. odbyło się oficjalne  
i uroczyste otwarcie Hali Sportowej Po-
wiatu Kłobuckiego przy Zespole Szkół 
Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku.
 
Uroczystości zwieńczyły proces roz-
poczęty odważną decyzją Zarządu Po-
wiatu z 10 sierpnia 2020 roku. W tym 
dniu Starosta Henryk Kiepura, Wicesta-
rosta Zdzisława Kall, Członkowie Za-
rządu Maciej Biernacki, Józef Borecki 
i Krzysztof Nowak zdecydowali o bu-
dowie Hali Sportowej Powiatu Kłobuc-
kiego. 

Początkowo, po podjęciu decyzji, mimo 
kilkukrotnego ubiegania się o dofinanso-
wanie inwestycji z budżetu państwa lub 
innych źródeł zewnętrznych, nie udało 
się Starostwu pozyskać potrzebnych fun-
duszy. To właśnie wtedy, Rada Powiatu 
Kłobuckiego, z Przewodniczącym Zbi-
gniewem Pilśniakiem, przyjęła uchwałę 
o sfinansowaniu budowy ze środków 
własnych Powiatu Kłobuckiego.  
 

W rezultacie, podjęto stosowne działa-
nia przygotowawcze, których ostatnim 
etapem było wybranie wykonawcy spo-
śród 12 ofert, złożonych w przetargu 
nieograniczonym, zorganizowanym 
przez Starostwo. W dniu 1 czerwca 2021 
roku, w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku,  
Starosta Kłobucki Henryk Kiepura i Wi-
cestarosta Zdzisława Kall, reprezentując 
Powiat Kłobucki podpisali umowę na 
budowę Hali Sportowej dla tej szkoły, 

z wykonawcą zadania - firmą AMB Bu-
downictwo Krzysztof Prokop, reprezen-
towaną przez właściciela. W podpisaniu 
umowy uczestniczyli też m.in. Przewod-
niczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak 
oraz ówczesna Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 w Kłobucku Anna Nowicka.

Budowa trwała ok. 18 miesięcy. Hala, 
która mieści trzy boiska do siatkówki, 
salę fitness oraz kompleks szatni, została 
oddana do użytku w planowanym termi-
nie. W trakcie realizacji zadania, rozbu-
dowano także kotłownię obsługującą 
halę oraz parking wraz z drogami dojaz-
dowymi. Koszt całej inwestycji, wyniósł 
11 720 939 zł z czego Starostwo Powia-
towe w Kłobucku pozyskało z budżetu 
Państwa kwotę 4 758 151 zł, natomiast 
środki własne Powiatu Kłobuckiego to 
kwota 6 962 788 zł.

Na uroczystym otwarciu, zorganizo-
wanym wspólnie przez szkołę i Staro-
stwo, gospodarzy reprezentowali m.in. 
Starosta Henryk Kiepura, Wicestarosta 
Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu 
go Józef Borecki i Krzysztof Nowak, 

radni Rady Powiatu Kłobuckiego na 
czele z Przewodniczącym Zbigniewem 
Pilśniakiem, i aktualny Dyrektor Zespo-
łu Szkół Nr 1 w Kłobucku Jacek Rudz-
ki wraz z gronem pedagogicznym oraz 
z młodzieżą szkolną.

Wśród zaproszonych gości, w otwarciu 

wzięli udział m. in.: Wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Śląskiego Sta-
nisław Gmitruk, Śląski Kurator Oświaty 
Urszula Bauer, Dyrektor Delegatury 
Śląskiego Kuratorium Oświaty w Czę-
stochowie Alicja Janowska, Starosta 
Powiatu Częstochowskiego Krzysztof 
Smela, Starosta Powiatu Będzińskiego 
Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Po-
wiatu Myszkowskiego Mariusz Mora-
wiec, samorządowcy, przedstawiciele 
służb mundurowych, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele organizacji sportowych, 
dyrektorzy domów kultury, dyrektorzy 
szkół ponadpodstawowych i podstawo-
wych, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
  
Ogromne podziękowania należą się 
wszystkim, którzy swym zaangażo-
waniem przyczynili się do powstania 
Hali Sportowej Powiatu Kłobuckiego. 
Można mieć  nadzieję, że ten nowo-
czesny obiekt, będzie służył nie tylko 
społeczności szkolnej ale będzie także 
użytkowany przez innych mieszkańców 
Powiatu Kłobuckiego i zdobędzie rangę 
lokalnego centrum sportu.
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Ciąg dalszy ze strony 1

PODWÓJNA KOMPROMITACJA BYŁEGO SOŁTYSA. PRZEGRAŁ DWA 
PROCESY I WYSZŁO, ŻE JEDNAK ZARABIAŁ NA PORNOGRAFII
...z upływem czasu i wnoszonych przez mecenasa Sławomira Ka-
sperkiewicza (naszego pełnomocnika - przyp. red.) wniosków do-
wodowych, jego entuzjazm radykalnie topniał.

Choć cały czas szedł w  zaparte i  zarzekał się, że nie miał nic 
wspólnego z  prowadzeniem stron związanych z  branżą porno 
i zarabianiem na nich, to ilość przedstawionych przez nas dowo-
dów pokazywała zupełnie co innego. Była przygniatająca. Paweł 
Gąsiorski sam zapędził się w  pułapkę. O  ile w  opublikowanych 
tekstach nigdy nie przesądzaliśmy, że faktycznie zajmował się 
branżą pornograficzną, to, decydując się na sądowe starcie, sam 
niejako zmusił nas do udowodnienia mu, że, delikatnie rzecz uj-
mując, wyjątkowo oszczędnie gospodaruje prawdą. O tym Gąsior-
ski przekonał się dość boleśnie na własnej skórze i de facto też na 
własne życzenie postanowił przed sądem odświeżyć sobie niewy-
godne obecnie dla niego epizody z jego zawodowej działalności.

Dostarczyliśmy sądowi kopie jego wpisów z forów internetowych 
sprzed lat, a także wydruki archiwalnych stron pornograficznych, 
towarzyszące im regulaminy obfitujące w nazwy firm Gąsiorskie-
go, adresy domen internetowych i  szereg innych śladów, które 
niefrasobliwie pozostawił w  trakcie swojej przygody w  wirtu-
alnym świecie. Dotarliśmy też do dokumentów zarejestrowanej 
w Anglii fasadowej spółki, na której czele Paweł Gąsiorski postawił 
swoją ówczesną partnerkę, a obecnie żonę Oktawię.

W zderzeniu ze skrupulatnie przeprowadzonym dziennikarskim 
śledztwem i  jego wynikami, jednoznacznie wskazującymi na za-
angażowanie Pawła Gąsiorskiego w  działalność porno, bloger 
z Cisia cały czas zarzekał się przed sądem, że nie miał nic wspól-
nego z tą branżą, a jedynie świadczył usługi internetowe dla kon-
trahentów spółki. W  podobnym tonie wypowiadała się również 
powołana na świadka jego małżonka, choć często zasłaniała się 
przy tym niepamięcią.

Radykalny zwrot w  dotychczasowej postawie Gąsiorskiego na-
stąpił w momencie, gdy przed oblicze wymiaru sprawiedliwości 
wezwany został jego były wspólnik. Kiedy miał zeznawać, jako 
kluczowy dla całej sprawy świadek, reprezentujący Gąsiorskie-
go mecenas Łukasz Sieja nagle złożył wnioski o cofnięcie aktów 
oskarżenia.

Takie zachowanie, w mojej ocenie, nie pozostawiało już żadnych 

złudzeń, że Paweł Gąsiorski jednak miał coś do ukrycia, a i chy-
ba dotarło do niego, że zeznania byłego wspólnika mogły obu-
dzić wspomnienia, ukryte do tej pory głęboko w czeluściach jego 
własnych szarych komórek. Na tym etapie procesu konieczna 
była jednak nasza zgoda, by formalnie mogło dojść do umorze-
nia spraw. Oczywiście odrzuciliśmy ten wariant. Zależało nam na 
udowodnieniu naszej niewinności i ustaleniu prawdy.

Były wspólnik Gąsiorskiego nie tylko potwierdził, że prowadzo-
na przez nich spółka zajmowała się prowadzeniem szeregu stron 
pornograficznych, ale i  dokładnie opowiedział, jak wyglądały 
szczegóły całego przedsięwzięcia. Nie ukrywał też swojej wiedzy 
na temat tego, jakie wspomniana działalność przynosiła profity 
finansowe.

W okresie od 2009 do 2014 roku, jak stwierdził, spółka wygenero-
wała w najlepszym roku obroty na poziomie od 2 do 3 mln zł, a 90 
proc. tych przychodów miała stanowić właśnie gałąź związana 
z pornografią. Pieniądze płynęły z płatnych sms-ów umożliwia-
jących dostęp do filmów z treściami erotycznymi nie tylko w Pol-
sce, ale również chociażby z Niemiec. Gąsiorski, według jego ze-
znań, miał następnie przenieść pornograficzną aktywność już do 
własnych firm. To między innymi zaowocowało sporem pomiędzy 
wspólnikami i  problemami w  rozliczeniu spółki. Sprawa gospo-
darcza w tym zakresie toczy się do tej pory, a w jej sądowych ak-
tach widnieją dziesiątki pornograficznych domen internetowych 
wykorzystywanych przed laty przez spółkę.

Zeznania byłego wspólnika Gąsiorskiego, obnażające kulisy jego 
ówczesnej działalności zawodowej, ale i de facto przy okazji we-
ryfikujące osobę blogera z Cisia, nasuwają jedno pytanie - po co 
to wszystko było? W jakim celu Paweł Gąsiorski pozwał dzienni-
karzy?

W moim odczuciu, i podniosłem to również przed sądem, „dziw-
nym” trafem nastąpił pewien zbieg okoliczności. Mniej więcej 
półtora roku temu, w czasie gdy formalnie ruszyły wspomniane 
sprawy, Gąsiorski został udziałowcem spółki, która następnie 
uruchomiła na terenie powiatu kłobuckiego swój tytuł prasowy. 
Wydawnictwo jest mocno związane z lokalnymi działaczami PiS-
-u. Czy Gąsiorski, wykorzystując wymiar sprawiedliwości i  wy-
taczając nam sprawy karne, chciał się oczyścić przed nowymi 
kolegami z  krążących w  przestrzeni publicznej pogłosek o  jego 

zaangażowaniu w rozpowszechnianie treści pornograficznych?

Wytoczenie wspomnianych procesów przez Pawła Gąsiorskie-
go osobiście odbieram jako formę walki z konkurencją. Ot, takie 
polskie piekiełko. Gdyby mu się udało, mógłby wjechać na białym 
koniu i raz na zawsze zamknąć temat swojej przeszłości. Działal-
ności co prawda zgodnej z prawem, ale, nie ukrywajmy, wątpliwej 
etycznie i mocno niewygodnej, zwłaszcza kiedy chce się działać 
na forum publicznym i  w  świecie na styku polityki, choćby tej 
stricte samorządowej.

Bloger z Cisia, delikatnie mówiąc, mocno się więc przeliczył. Sam 
sobie strzelił w kolano, a nawet w obydwa, o intymnych częściach 
ciała nie wspominając. Używając młodzieżowego slangu, to do-
konał epickiego samozaorania. Oprócz kompromitacji na całej li-
nii, musi również pokryć kilka tysięcy złotych kosztów sądowych 
oraz zastępstwa procesowego.
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BY WYGRAĆ Z BANKIEM I UNIEWAŻNIĆ UMOWĘ KREDYTOWĄ WYSTARCZY
DZIŚ JEDNA ROZPRAWA W SĄDZIE
Monika Wójcik, fot. Archiwum Klaudii Majer

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

Zbliża się koniec roku. To dobra pora na jego podsumowanie. 
Jaki to był rok dla kredytobiorców?

Kończący się rok był trudny dla wszystkich kredytobiorców. Fran-
kowicze odczuli wzrost kursu franka szwajcarskiego, ale i opro-
centowania. Raty złotówkowiczów wzrosły ze względu na szale-
jącą inflację i podwyżki WIBOR-u. Wszyscy muszą płacić wyższe 
raty, z wyjątkiem osób, które około dwóch lat temu zdecydowały 
się na proces z bankiem.

A jak wyglądała sytuacja kredytobiorców w sądzie?

Na wokandach sądowych królowały kredyty powiązane z franka-
mi szwajcarskimi. Dziś do ustalenia nieważności umowy sąd po-
trzebuje zaledwie jednej rozprawy, w której trakcie przesłuchuje 
pracowników banku oraz kredytobiorców. Od złożenia pozwu do 
wydania wyroku w pierwszej instancji mija zazwyczaj od pół roku 
do roku. To bardzo krótki czas oczekiwania, mając na uwadze 
ilość spraw oraz wymogi proceduralne. W drugiej instancji okres 
oczekiwania na wyrok jest podobny.

Jakim wynikiem kończą się sprawy sądowe?

Sprawy kredytów powiązanych z frankami szwajcarskimi kończą 
się ustaleniem nieważności umowy, czyli uznaniem jakby umo-
wa nigdy nie została zawarta. Są również wyroki, w których sądy 
zasądzają od banku zwrot wpłat, jakich kredytobiorca dokonał 
tytułem spłaty kredytu. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie przy-
puszczał, że będzie to możliwe. Kto odważył się pozwać bank, 
dziś z  sukcesem kończy sprawę sądową, czeka na wykreślenie 
hipoteki i rozliczenie się z bankiem.

Jakie są oczekiwania na nadchodzący rok?

O ile mijający rok jest rokiem frankowiczów, o tyle w nadchodzą-
cym roku ważyć się będą losy złotówkowiczów. Frankowiczów 
wspierał i będzie wspierał Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej. Oczekujemy między innymi na potwierdzenie, że ban-
kom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Jakie szanse mają złotówkowicze w sporach z bankami?

Jak w każdej sprawie istotna jest treść zawartej umowy. Obecnie 
prawo roztacza ochronę nad konsumentami i nakłada na profe-
sjonalne podmioty określone obowiązki. Wbrew pozorom banki 
nie zawsze respektują prawo. Konsument ma możliwość kwestio-
nowania umowy choćby poprzez złożenie oświadczenia o  sko-
rzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

Dużo się obecnie mówi o  nieuczciwym oprocentowaniu kre-
dytów złotówkowych, które powoduje, że raty kredytu wzrosły 
o 100 proc.

Pojawiają się pierwsze wyroki odnoszące się do sposobu usta-
lania oprocentowania przez bank. Są umowy, w których zmiana 
oprocentowania nie następowała automatycznie, ale na podsta-
wie jednostronnych decyzji zarządu banku. Takie zapisy stanowią 
klauzule abuzywne i powinny zostać usunięte z umowy. Podobnie 
jak przy kredytach powiązanych z frankami istotna jest również 
informacja o ryzyku, jakie wiąże się z kredytem. Jeżeli takiej infor-
macji zabrakło, sytuacja złotówkowiczów jest podobna do sytuacji 
frankowiczów i stanowi podstawę do uznania umowy za nieważ-
ną lub do wyeliminowania z niej oprocentowania.

Czy w nadchodzącym roku przewiduje pani dalsze edukowanie 
kredytobiorców?

Kancelaria prowadziła w tym roku bezpłatne spotkania dla kre-
dytobiorców w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie, które 
będą kontynuowane. O  tematach i  terminach spotkań zaplano-

wanych w  nadchodzącym roku będę informowała poprzez me-
dia społecznościowe oraz lokalne rozgłośnie radiowe. Po więcej 
szczegółów dotyczących tematyki kredytów zapraszam na stro-
nę www.kancelaria-mk.pl oraz na mój facebook’owy profil, gdzie 
systematycznie publikuję informacje na ten temat. Wystarczy po 
zalogowaniu skorzystać z opcji „szukaj” i wpisać frazę: Kancelaria 
Radcy Prawnego – Klaudia Majer.

I  tradycyjne pytanie w  naszym cyklu - jak mogą się z  panią 
skontaktować osoby, które nie używają facebook’a?

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

Dziękuję za rozmowę.
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RUSZA TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW OŚRODKA ZDROWIA

DWOREK W ZŁOTYM POTOKU W REMONCIE. 
NA PIERWSZE PRACE GMINA POZYSKAŁA 
PRAWIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY

KILKUDNIOWE TOURNÉE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA PO GMINIE

GMINA WYRÓŻNIONA W WOJEWÓDZKIM RANKINGU

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Dwa budynki wchodzące w skład Ośrodka Zdrowia i Rehabilita-
cji SPZOZ w Janowie zmienią wkrótce swoje oblicze. Gmina roz-
poczyna ich termomodernizację. Poprawi się jednak nie tylko 
efektywność energetyczna, ale i funkcjonalność obiektów.

Szeroko zakrojone prace modernizacyjne wykona firma Rem-Bud. 
To z nią pod koniec października wójt Edward Moskalik podpisał 
umowę opiewającą na niemal 1,4 mln zł. Zakres prac remonto-
wych będzie obejmował docieplenie obu budynków, wymianę 
drzwi i okien, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej.

Na tak ważne przedsięwzięcie miejscowy urząd pozyskał znaczne 
środki unijne. To niemal 650 tys. zł z dedykowanego samorządom 
północnej części województwa śląskiego pakietu Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych.

- Dla polepszenia warunków lokalowych do rehabilitacji, pozy-
skane zostaną dwa nowe pomieszczenia, w których obecnie ma 
siedzibę Zakład Gospodarki Komunalnej. Przebudowane zostaną 
również wejścia do budynków - informuje wójt Moskalik.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

Dworek Zygmunta Krasińskiego w  Złotym Potoku doczekał 
się niezbędnych prac konserwatorskich. Jak podkreśla wójt 
Edward Moskalik, celem jest kompleksowy remont tego ważne-
go dla społeczności obiektu.

Pierwszy akcent prac położony został na wzmocnienie oraz za-
bezpieczenie izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku. 
Wokół niego natomiast poprowadzony został również drenaż od-
prowadzający wody gruntowe. 

- Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 31 tys. 
zł oraz od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
w kwocie 46,7 tys. zł. Nie zwalniamy tempa i już przygotowujemy 
kolejny wniosek o dofinansowanie na remont całego dworku - za-
znacza włodarz gminy Janów.

„CZERWONE SZPILECZKI” WYRÓŻNIONE 
PODCZAS POWIATOWEGO PRZEGLĄDU
Monika Wójcik

Pod koniec listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomni-
cach odbyła się trzecia edycja Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych. Czternaście działających na terenie powiatu 
częstochowskiego zespołów zaprezentowało na scenie najpięk-
niejsze melodie ludowe.

Gminę tym razem reprezentowały panie z pochodzącego z Lgo-
czanki Koła Gospodyń Wiejskich „Czerwone Szpileczki”. Przy 
akompaniamencie młodego artysty Mikołaja Konieczniaka wyko-
nały dwa utwory. Wszystkim zespołom zostały przyznane wyróż-
nienia w postaci pamiątkowego dyplomu oraz nagrody finanso-
wej.

- Ideą organizacji takiego przedsięwzięcia jest kultywowanie oby-
czajów ludowych, podtrzymywanie tradycji, kultury oraz przy-
bliżenie piękna i  różnorodności folkloru. Muzyka, taniec, śpiew, 
integracja zespołów, barwność ludowych strojów - tak można 
spuentować III Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
- podsumowują jego organizatorzy.

USUWANIE AZBESTU
Monika Wójcik

W  ramach prowadzonego w  tym roku programu udało się 
unieszkodliwić 67,49 Mg (t) wyrobów azbestowych.

Gmina sfinalizowała niedawno kolejne zadanie związane z  usu-
wanie i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających ten szkodli-
wy dla życia i zdrowia minerał. 

Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie prac związanych 
z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów 
azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz od-
biór tych już wcześniej zdemontowanych z nieruchomości.

Na realizację tego celu lokalni urzędnicy pozyskali dofinansowanie 
w kwocie 38 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Od 2017 roku urząd gminy zlecił usunięcie łącznie 325,74 Mg (t) 
azbestu za kwotę sięgającą przeszło 151 tys. zł.

Tegoroczne odwiedziny jegomościa w czerwonym kubraku roz-
poczęły się w tym sezonie wyprzedzająco już 4 grudnia. Święty 
Mikołaj częstował cukierkami, oglądał przygotowane dla niego 
występy i rozświetlał świąteczne iluminacje.

Wizyta przybysza z  dalekiej Laponii rozpoczęła się od mikołaj-
kowej imprezy dla najmłodszych, jaką w sali remizy ochotniczej 
straży pożarnej przygotowała drużyna miejscowych elfów złożo-
na z radnych Moniki Kaszki i Pawła Stefaniaka, pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Złotopoczanki” oraz druhów ze Złotego Potoku. 

- Wystąpiły przedszkolaki, były tańce i animacje oraz słodki po-
częstunek - relacjonują spotkanie przedstawiciele lokalnej admi-
nistracji.

Z kolei 6 grudnia Święty Mikołaj odwiedzał szkoły i przedszko-
la, a także zawitał do urzędu gminy. Urzędnicy nie zdradzają czy 
podczas spotkania wójt dostał od gościa cukierka czy rózgę, nie-
mniej jednak można przypuszczać, że spotkanie wypadło pomyśl-
nie, skoro późnym popołudniem Edward Moskalik w asyście Mi-
kołaja wspólnie rozświetlali choinkę na rynku w Janowie. 

- Mikołaj z  pomocą śnieżynek oraz alpak Bolka i  Lolka rozdał 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Samorząd kierowany przez wójta Edwarda Moskalika otrzymał 
tytuł „Lidera Zmiany” w corocznym Rankingu Gmin Wojewódz-
twa Śląskiego 2022.

Ranking organizowany jest co roku przez Fundację Rozwoju De-
mokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzę-
dem Statystycznym w  Katowicach. Ma on na celu wyłonienie 
i promowanie tych gmin, które wyróżniają się pod względem roz-
woju społeczno-gospodarczego. 

Badanie przeprowadzane jest na podstawie szerokich analiz sta-
tystycznych, które - w  zamyśle inicjatorów - powinny się stać 
źródłem dyskusji zarówno o bieżącym zarządzaniu, jak i strate-
gicznymi kierunkami rozwoju regionu. Janów zwyciężył w kate-
gorii gmin do dwudziestu tysięcy mieszkańców. 

- Wśród stu dwudziestu siedmiu gmin w swej kategorii to właśnie 
nasza okazała się tą, która od roku 2019 roku dokonała największej 
realnej zmiany społeczno-gospodarczej i swoistego skoku rozwo-
jowego. Ogromnie cieszymy się z  naszego wspólnego sukcesu, 
który pokazuje, że realizowane nieustannie działania i podejmo-
wane decyzje przynoszą mierzalne efekty - komentuje wyróżnie-
nie urząd gminy.

Wręczenie wyróżnień miało miejsce 29 listopada podczas uroczy-
stej gali, jaka miała miejsce w Katowicach.  

- To wyróżnienie dedykuję mieszkańcom, pracownikom urzędu 
i wszystkich jednostek organizacyjnych, nauczycielom oraz tym 
radnym, którzy wraz ze mną ciężko pracują dla dobra naszej gmi-

ny - komentował po uroczystości wójt Edward Moskalik. - Wy-
różnienie ma szczególną wartość dla nas wszystkich. Chociaż 
gmina nie zajęła pierwszego miejsca, ani nawet dziesiątego w tym 
rankingu, ale na sto dwadzieścia sześć gmin z ternu województwa 
śląskiego awansowała ze sto szesnastej pozycji aż o sześćdziesiąt 
dziewięć miejsc - cieszył się włodarz Janowa.

Przy okazji wójt przypomniał niedawny ranking samorządów, któ-
ry co roku przygotowuje ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”. 
W tym zestawieniu na 1523 gminy wiejskie gmina Janów zajęła 262 
miejsce i znalazła się na trzecim miejscu w powiecie częstochow-
skim.

- Możemy być dumni, że trzy lata właściwych decyzji i wspólnych 
działań przyniosły wymierne efekty, odczuwalne każdego dnia - 
podkreśla wójt Moskalik.

prezenty grzecznym dzieciom oraz zwycięzcom w konkursie fo-
tograficznym „Mój przyjaciel zwierz”. Na zakończenie spotkania 
dzieci z  kółka gitarowego prowadzonego przez Samorządowy 
Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie wykonały dla niego świątecz-
ne piosenki - słychać w urzędzie gminy.

Święty zawitał ponadto do Lgoczanki. Tym razem za pomocni-
ka wyczekiwanego z  utęsknieniem Mikołaja robił sołtys. Towa-
rzyszyły mu dziewczęta z  Koła Gospodyń Wiejskich „Czerwone 
Szpileczki”, które dla uczestników meetingu przygotowały prze-
pyszny żurek z kiełbasą. Z relacji uczestników wynika, iż specjał 
tak posmakował gościowi, że obiecał w przyszłym roku zabawić 
w gminie przez tydzień.
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Film „Czas Jaguar – bitwa 
o  Polskę” jest dokumentalną 
opowieścią o historii kpt. Sta-
nisława Lisieckiego ps. „ Ja-
guar”, żołnierza Armii Krajo-
wej i Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego. 

Pomysł realizacji filmu powstał 
dwa lata temu w  toku dyskusji 
na temat częstochowskich żoł-
nierzy wyklętych toczonej na 
jednym z  cyklicznych spotkań 
w Klubie Solidarności – miejscu 
wyjątkowym dla częstochow-
skich środowisk patriotycz-
nych. To właśnie tam spotkali 
się pasjonaci historii, dla któ-
rych postać „Jaguara” stała się 
szczególnie ważna. Nie sposób 
nie wymienić w  tym miejscu 
Wojciecha Lisieckiego – bra-
tanka „Jaguara” oraz Zbignie-
wa Bonarskiego, który od lat 
zajmuje się propagowaniem 
historii podziemia antykomu-
nistycznego w  Częstochowie 
i regionie. Poszukiwania świad-
ków, zbieranie materiałów oraz 
prace nad scenariuszem trwały 
kilkanaście miesięcy. W  opra-
cowanie materiałów zaanga-
żowało się kilku historyków 
i  nauczycieli związanych z  re-
gionem. Są wśród nich dr Sła-
womir Maślikowski (autor wielu 
opracowań na temat żołnierzy 
wyklętych) , dr Piotr Witkow-
ski (autor przygotowywanej do 
druku biografii „Jaguara”) oraz 
dr Krzysztof Walaszczyk – sce-
narzysta, reżyser, dziennikarz 
pełniący również rolę kierow-
nika planu przy realizacji filmu. 
Pomysł realizacji filmu moż-
na było wcielić w  życie dzięki 
współpracy z Fundacją Rozwoju 
Aktywności Społecznej im. ks. 

Kazimierza Znamirowskiego 
i  z  jej fundatorem Robertem 
Kępa, którzy otoczyli projekt 
opieką i zaangażowali się w jego 
realizację.

Dzięki pozytywnej ocenie wnio-
sku przez Ministerstwo Eduka-
cji i  Nauki w  wyniku rozstrzy-
gnięcia konkursu Programu 
Wsparcia Edukacji projekt pn. 
„Czas Jaguara – bitwa o Polskę” 
zdobył dofinansowanie umoż-
liwiające realizację filmu. Wy-
magany w projekcie wkład wła-
sny został sfinansowany dzięki 
wsparciu Nadleśnictwa Kłobuck 
oraz ze środków własnych Fun-
dacji Rozwoju Aktywności Spo-
łecznej im. ks. Kazimierza Zna-
mirowskiego.

Do zdjęć przystąpiono jesienią 
2022 r. W trakcie 6 dni zdjęcio-
wych nagrano relacje świadków 
oraz historyków, którzy opo-
wiedzieli historię ostatniego 
dowódcy oddziału partyzanc-
kiego Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego w  regionie często-
chowskim, na którym spoczął 
ciężar kontynuowania walki po 
aresztowaniu kpt. Stanisława 
Sojczyńskiego „Warszyca”. Od-
dział „Jaguara” został osaczo-
ny i  wymordowany w  obławie 
KBW i  MO w  Borze Zapilskim 
26 sierpnia 1946 r. Film opo-
wiada nam tą niezwykłą historię 
w nowy sposób, ujawniając wie-
le szczegółów nieznanych dotąd 
opinii publicznej.

W  realizacji zdjęć uczestniczy-
ła ekipa filmowa Euro Office, 
reżyser, scenarzysta i  dzienni-
karz w jednej osobie – Krzysztof 
Walaszczyk, Wojciech Lisiecki 

(bratanek „Jaguara”), Edward 
Chrząstek (syn żołnierza z  od-
działu „Jaguara”), dr Piotr Wit-
kowski – historyk i  konsultant 
d.s. uzbrojenia oraz dr. Sławo-
mir Maślikowski – konsultant 
d.s. podziemia antykomuni-
stycznego. W  zdjęciach udział 
wzięli członkowie Grupy Re-
konstrukcji „Pamiętamy” Le-
sław Kopica, Krzysztof Gan-
carek, Dominik Leśnikowski. 
Największe grono rekonstruk-
torów związane jednak było 
z  uczniami Zespołu Szkół nr 
3 w  Kłobucku oraz Jednostką 
Strzelecką „Warszyc”. Są wśród 
nich Jarosław Bączek, Marcin 
Bączek (którego wiedza na te-
mat KWP w  regionie Kłobucka 
jest imponująca), Piotr Janik, 
Jakub Janikowski, Kamil Kierlik, 
Paweł Piskuła, Norbert Rosak, 
Kacper Sieja, Piotr Szkoda oraz 

Artur Musiał (wcielający się 
w  rolę „Jaguara”) oraz Mariusz 
Pałczyński – pasjonat historii. 

Zdjęcia plenerowe były reali-
zowane na terenie Nadleśnic-
twa Kłobuck, w parafii św. Jac-
ka w  Borze Zapilskim (w  tym 
miejscu chcielibyśmy podzię-
kować ks. Mariuszowi Janikowi 
za jego pomoc i  udział w  re-
alizacji zdjęć) oraz na terenie 
gminy Wręczyca Wielka. Za 
montaż i udźwiękowienie filmu 
odpowiada firma Framesound 
Production. Na potrzeby fil-
mu nagrano także historyczną 
„Pieśń Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego”. Jej słowa pochodzą 
z  1946 r. natomiast nową aran-
żację utworu zawdzięczamy 
Danielowi Pomorskiemu, Mar-
cinowi Kupczykowi, Michałowi 
Trąbskiemu i  Dariuszowi Ma-

dejskiemu. Obsługę fotograficz-
ną zdjęć plenerowych zapewnili 
Mariusz Grzyb, Krzysztof Ko-
łodziejek oraz Kacper Szmi-
giel. Zdjęcia lotnicze realizował 
Krzysztof Fussy. Stroje oraz 
uzbrojenie wykorzystane przez 
przez rekonstruktorów dostar-
czyła firma Fort Military Institut 
z Częstochowy.

Najnowsze informacje doty-
czące produkcji filmowej zna-
leźć można na facebookowym 
profilu filmu – „Czas Jaguara – 
bitwa o  Polskę”, gdzie wkrótce 
powinny pojawić się informacje 
na temat planowanych pokazów 
dokumentu.

Czas Jaguara – bitwa o Polskę
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W KŁOBUCKU PRZEBUDUJĄ 
DWIE ULICE. OBIE MAJĄ BYĆ 
GOTOWE ZA PÓŁ ROKU

STYPENDIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE I SPORTOWE. 
W SUMIE TRAFIŁY DO KILKUDZIESIĘCIU OSÓB

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Magistrat podpisał ze spółką Bitum z Lipia Śląskiego umowę re-
gulującą warunki przebudowy odcinka drogi gminnej biegnącej 
wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz odcinka ulicy Ogrodowej w Kło-
bucku. Całkowita wartość robót budowlanych wyniesie ponad 
2,6 mln zł.

Na to zadanie urząd miejski pozyskał blisko 1,3 mln zł z finanso-
wanego przez podatników Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
W  ramach planowanych robót na ulicy Adama Mickiewicza zo-
stanie sfrezowania istniejąca nawierzchnia drogi wraz z wymianą 
podbudowy, krawężników oraz kostki brukowej. Położona zosta-
nie też nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z regulacją urządzeń 
poziomych. 

- Natomiast na ulicy Ogrodowej zostanie sfrezowana nawierzch-
nia asfaltowa wraz z wymianą podbudowy i wymianą części kra-
wężników, a także położona nowa nawierzchnia bitumiczna - in-
formuje kłobucki magistrat.

Inwestycja zostanie zakończona w czerwcu przyszłego roku.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

7 grudnia odbyła się gala wręczenia stypendiów włodarza Kło-
bucka za ubiegły rok szkolny. 

Spotkanie w  sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w  Kłobucku obfitowało w  występy muzyczne i  recytatorskie 
uczniów oraz pokaz przygotowany przez zawodników takewon-
-do z Klubu Sportowego „Wojownik”.

Łącznie burmistrzowskie stypendia przyznane zostały siedem-

dziesięciorgu sześciorgu uczniom, którzy w  minionym roku 
szkolnym wyróżnili się ponadprzeciętnymi osiągnięciami eduka-
cyjnymi, artystycznymi czy też sportowymi. 

- Gratuluję wszystkim uczniom i studentom, którzy swoją nauką 
i  pracowitością zdobyli tegoroczne stypendia. Jest mi ogrom-
nie miło, że będę mógł uhonorować naszych młodych, zdolnych 
mieszkańców. Gratuluję również rodzicom i nauczycielom – mó-
wił do zebranych burmistrz Jerzy Zakrzewski.



PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ W KŁOBUCKU 
ZASADZILI NOWE DRZEWA

KŁOBUCKA POLICJA DOSTAŁA 
NA GWIAZDKĘ ALKOMATY OD 
MIEJSCOWYCH WŁADZ

NOWY WÓZ STRAŻACKI W ŁOBODNIE. DRUHOWIE 
STARALI SIĘ O NIEGO PRZEZ LATA

KTO ZAŻYWA TEN PRZEGRYWA. WYSOKA FREKWENCJA W KONKURSIE 
POZWALA SĄDZIĆ, ŻE MŁODZIEŻ ZDAJE SOBIE Z TEGO SPRAWĘ

KOMPUTERY I PROJEKTOR DLA CZYTELNIKÓW
BIBLIOTEKI, A DLA UCZNIÓW NOWA PRACOWNIA

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Realizowany jest kolejny etap nasadzeń na terenie gminy. Jak 
informuje magistrat, na początku grudnia zakończono sadzenie 
klonów. Tym samym pojawiło się trzydzieści nowych sztuk.

- Jestem przekonany, że efektem będzie nie tylko poprawa es-
tetyki przestrzeni publicznych w  gminie, ale przede wszystkim 
pozytywny wpływ nowych nasadzeń na jakość środowiska, w któ-
rym żyjemy - komentuje sprawę burmistrz Jerzy Zakrzewski.a

Monika Wójcik, fot. OSP Łobodno

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

10 grudnia na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łobodnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalne-
go przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
marki volvo. 

Ochotnikom z  Łobodna udało się pozyskać pierwszy w  historii 
jednostki fabrycznie nowy wóz strażacki. Potrzeba było na to wie-
lu lat starań połączonych z zaangażowaniem wielu osób. 

Samochód kosztował prawie 942 tys. zł. Najwięcej na jego zakup, 
bo ponad 541 tys. zł wyasygnowała ze swojego budżetu gmina 
Kłobuck. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach przekazał 150 tys. zł dotacji. Podobnie 
zresztą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z ko-
lei z budżetu województwa śląskiego trafiło na ten cel 100 tys. zł. 

Tutejszy samorząd zorganizował konkurs plastyczny dla 
uczniów pod hasłem „Narkotykom mówię NIE”, któremu patro-
nowali burmistrz Kłobucka oraz Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Łącznie do komisji konkursowej wpłynęło czterdzieści dziewięć 
prac z  dziewięciu podstawówek działających na terenie gminy. 
Prace oceniono w dwóch kategoriach wiekowych, w podziale na 
klasy IV-VI oraz VII-VIII.

Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria jak zgodność 
treści plakatu z  założeniami konkursu, ich wartość artystyczną 
i techniczną, oryginalność podejścia do tematu, pomysł, a także 
wartość merytoryczną i walory edukacyjne.  

- 5 grudnia burmistrz Jerzy Zakrzewski oraz przedstawiciele 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wrę-
czyli wszystkim uczniom pamiątkowe dyplomy i nagrody - infor-
muje magistrat.
      
Spośród uczniów z klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Emilia Sosnow-
ska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobuc-
ku. Tuż za nią uplasował się Oskar Sowula z  kłobuckiej „jedynki”, 
natomiast trzecie miejsce ex aequo przypadło Amelii Serwińskiej 

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

W ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” do biblioteki 
przy ulicy Okólnej w Kłobucku trafiły nowe komputery i projek-
tor. Z kolei w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Do-
minika Savio, w oparciu o ten sam projekt, powstała pracownia 
matematyczno-fizyczna.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program 
grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 
Skierowany jest on do samorządów i ich jednostek jak na przykład 
przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodków pomocy społecznej 
oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać waż-
ne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w  jednym z ośmiu 
obszarów. 

- Chodzi o aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, edukację, ochro-
nę zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie, a także  inne inicjatywy mieszczące się w ce-
lach programu - tłumaczą inicjatorzy całego przedsięwzięcia z PSE.

W ramach programu kłobucka biblioteka zyskała nowy projektor 
oraz komputery, z których będą mogli korzystać zarówno czytel-
nicy placówki przy ulicy Okólnej, jak i korzystający z wszystkich 
znajdujących się na terenie gminy filii. 

- Sprzęt zakupiono na potrzeby realizacji projektu „Widoczni 
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z „trójki” w Kłobucku oraz Dominika Hobota ze szkoły w Libidzy.                              

W drugiej z kategorii bezkonkurencyjna okazała się Kamila Świą-
cik ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobuc-
ku. Drugie miejsce wywalczyła Adrianna Adamus z tej samej pla-
cówki, z kolei trzecie - Anna Telęga z kłobuckiej „trójki”.    

Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia dla czterdzie-
stu dwóch uczniów.

w  sieci”, podnoszącego kompetencje cyfrowe czytelników oraz 
aktywizującego lokalną społeczność - informuje kłobucki magi-
strat. 

Jak podkreślają jego pracownicy, zakup pozwolił poszerzyć ofer-
tę biblioteczną o  działania, ułatwiające poszczególnym grupom 
użytkowników funkcjonowanie we współczesnym świecie online. 
Głównie o warsztaty dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz inte-
grację lokalnego środowiska, w tym również międzypokoleniową. 

- Jako pierwsi zainteresowanie nową ofertą biblioteczną wyrazili 
członkowie Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w  Kło-
bucku - dodają urzędnicy.

Ze środków PSE udało się także stworzyć pracownię matema-
tyczno-fizyczną w  Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. 
Dominika Savio w Kłobucku.

- Serdecznie gratulujemy druhom z OSP Łobodno i mamy nadzie-
ję, że nowy wóz strażacki usprawni działania niosące pomoc i ra-
tunek okolicznym mieszkańcom. Niech służy jak najlepiej podczas 
akcji ratowniczych - podkreślają władze Kłobucka.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Burmistrz Jerzy Zakrzewski przekazał na ręce szefowej kłobuc-
kiej policji insp. Marioli Biskup trzy promilery. Urzędnicy mają 
nadzieję, że urządzenia przyczynią się do poprawy bezpieczeń-
stwa na gminnych drogach.

Policjanci z  Komendy Powiatowej w  Kłobucku otrzymali nowe 
urządzenie do pomiaru poziomu alkoholu w wydychanym powie-
trzu. To promilery iBlow - alkomaty przesiewowe przeznaczone 
do szybkiego badania.

- Szczególnie sprawdzą się w sytuacjach wymagających natych-
miastowej interwencji - zachwalają je pracownicy kłobuckiego 
magistratu. 

Urządzenia posiadają nowoczesny sensor, dzięki któremu bada-
nie trwa zaledwie cztery sekundy, a także pozwala na wykonanie 
pomiaru w trybie pasywnym - bez wdmuchiwania powietrza. 

- Dzięki temu możliwe jest określenie poziomu stężenia alkoholu 
w wydychanym powietrzu u osób, które nie chcą lub nie mogą 
współpracować. Pomiar pasywny umożliwia również badanie po-
jemników pod kątem zawartości alkoholu. Pomiar jest bezkontak-
towy - dodają urzędnicy.



„EKO-STREFA” W WITKOWICACH
Piotr Biernacki, fot. Szkoła Podstawowa w Witkowicach

Pod koniec października w  w  Szkole Podstawowej w  Witko-
wicach nastąpiło uroczyste otwarcie nowej pracowni do nauk 
przyrodniczych. Dzięki realizacji „Eko-Strefy”, bo tak nazwano 
klasę, uczniowie mogą korzystać z nieszablonowych rozwiązań 
do poznawania otaczającej ich rzeczywistości.

W stworzeniu nowoczesnej przestrzeni wydatnie pomogły środ-
ki pozyskane z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który co roku dotuje finan-
sowo tworzenie pracowni do nauk przyrodniczych, matematycz-
nych czy fizycznych na terenie województwa śląskiego. Wszystko 
odbywa się w ramach organizowanych konkursów - „Zielona Pra-
cownia_Projekt” oraz „Zielona Pracownia”.

Szkoła w Witkowicach pozyskała maksymalne wsparcie - 50 tys. 
zł. Resztę wydatków pokrył organ prowadzący, czyli miejscowa 
gmina oraz rodzice. Prace ruszyły w czasie wakacji.

- Zaadaptowano salę lekcyjną, która została gruntownie zmo-
dernizowana i  doposażona w  sprzęt multimedialny. Pomiesz-
czenie odnowiono – pomalowano ściany, założono nowe rolety 
i  klimatyzację. W  sali zamontowano również szafy na pomoce 
dydaktyczne, stół demonstracyjny, gabloty ekspozycyjne i infor-
macyjne, stojak na mapy, a  także nowe stoliki, krzesła, taborety 
i biurko. Poza tym w zdobywaniu wiedzy pomagać będą zakupio-
ne pomoce dydaktyczne, między innymi szkolny ogródek meteo-
rologiczny, profile glebowe, gablota „Historia Ziemi”, plansze dy-
daktyczne, tablety, zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby 
i powietrza oraz zestaw odczynników. Stworzono również piękny 
kącik ekologiczny z akwarium i ogrodem wertykalnym - informu-
ją propagatorzy przedsięwzięcia.

Na oficjalną inaugurację dzieci przygotowały spektakl o tematyce 
ekologicznej „W  bajkowym świecie ekobohaterów”, jak również 
odbyła się lekcja pokazowa, prezentująca całą gamę nowych moż-
liwości nauki.

- Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstała piękna, nowoczesna 
i w pełni wyposażona pracownia. To miejsce przyjazne uczniom, 
w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się będzie z odkrywaniem, 
badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Oprócz realizacji 
podstawy programowej uczniowie będą moli rozwijać zaintereso-
wania i  talenty, zgłębiać i nabywać nowe umiejętności. Ponadto 
nowoczesna pracownia będzie mogła pełnić integrującą funkcję 
w społeczności lokalnej, stając się miejscem otwartych spotkań, 
pokazów efektownych doświadczeń oraz prezentacji projektów 
uczniowskich zaznacza dyrekcja placówki z Witkowic.
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MOŻNA NABYĆ TAŃSZY WĘGIEL

WSPÓLNA CELEBRACJA
PRZEDŚWIĄTECZNEGO CZASU

Monika Wójcik, fot. Pixabay

29 listopada ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. 
Koszt zakupu półtorej tony kształtuje się na poziomie 3 tys. zł. 

Jak informuje urząd gminy, który pośredniczy w procesie sprze-
daży, podana cena zawiera już koszt dowozu ze składu do miejsca 
zamieszkania chętnych na zakup osób.

- Mieszkańcy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów dowo-
zu - podkreślają urzędnicy.

W ofercie dostępne są dwie frakcje - orzech i ekogroszek. Z re-
lacji pracowników urzędu wynika, iż na bieżąco realizowana jest 
weryfikacja złożonych wniosków, które rozpatrywane są według 
kolejności zgłoszeń. 

- Do mieszkańców, których wnioski zostały pozytywnie rozpa-
trzone, wykonywany jest telefon z  informacją i  prośbą o  zgło-
szenie się do urzędu, do pokoju 109 na pierwszym piętrze, a na-
stępnie o dokonanie wpłaty w kasie urzędu. W dalszej kolejności 
z mieszkańcem bezpośrednio kontaktuje się skład w celu ustale-
nia terminu dostawy - mówi wójt Piotr Juszczyk.

Urzędnicy zastrzegają, że istnieje również możliwość skorzysta-
nia z usługi workowania. Jednak jest to koszt dodatkowy, który 

zainteresowani muszą ustalić już bezpośrednio z pracownikami 
składu węgla.

Wpłat związanych z zakupem węgla można dokonywać w kasie 
urzędu w  formie gotówkowej, wyłącznie w  godzinach od 8 do 
13.30. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc 
pod numer 533 344 531.a
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Jak co roku Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy stał się oka-
zją do zaprezentowania wyrobów rękodzieła, lokalnych produk-
tów, ale i tradycji czy obrzędów bożonarodzeniowych.

Pomimo mroźnej, zimowej aury miejscowa społeczność dopisała. 
Występy rodzimych grup artystycznych i kół gospodyń wiejskich, 
płynące ze sceny kolędy i  pastorałki oraz pięknie udekorowany 
i oświetlony „Pasternik” sprawiły, że klimat zbliżających się świąt 
był wszechobecny. A  i  lokalne władze zadbały, by było się jak 
troszkę ogrzać, rozstawiając w kilku punktach placu nieco zapo-
mniane już koksowniki.

Na stoiskach licznych wystawców dominowało rękodzieło, stro-
iki, szydełkowe obrusy i serwety, kartki okolicznościowe, witraże 
oraz wyroby gipsowe. Można było kupić choinki, bombki i ogółem 
niemal wszystko, co niezbędne, aby stworzyć niepowtarzalną, 
bożonarodzeniową atmosferę.

Nie zabrakło i  przysmaków. Gorący gulasz myśliwski był strza-
łem w dziesiątkę. Ponadto panie z kół gospodyń wiejskich raczyły 
przybyłych tradycyjnymi specjałami, które cieszyły się, jak każde-
go roku, ogromnym zainteresowaniem. Ciasta, pierniki, kiełbasa 
z dzika czy lokalne miody to wyroby, po które do Kłomnic wraca 
się z tęsknotą.

Krótko rzecz ujmując, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Atrakcji 
nie brakowało. Nie zabrakło również i Świętego Mikołaja, z któ-
rym zdjęcia w saniach cieszyły się szczególnym powodzeniem.
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W CEMENTOWNI O EKOLOGII. UCZNIOWIE POZNALI 
MIĘDZY INNYMI PROCES PRODUKCJI CEMENTU

ZEBRALI PRAWIE STO
SZEŚĆDZIESIĄT TON

WKRÓTCE DO GMINY TRAFI 
KOLEJNY WÓZ STRAŻACKI

URZĘDNICY NAJPIERW POZYSKALI 
DOTACJE, A NASTĘPNIE
WYBUDOWALI ZA NIE DWIE DROGI

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Piotr Biernacki, fot. Wikimedia

Piotr Biernacki
Kłomnicka młodzież, wspólnie ze swoimi kolegami ze szkół 
z sąsiednich Rędzin, Konina, Jaskrowa i Rudnik odwiedziła ce-
mentownię w Rudnikach. Uczniowie wzięli tam udział w kolej-
nej turze tzw. „Zielonych Warsztatów”.

„Zielone Warsztaty” to interaktywne zajęcia edukacyjne dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu. Autorski 
program opracowała firma będąca właścicielem cementowni 
w Rudnikach, a same warsztaty zostały podzielone na trzy części. 
W pierwszej omawiane były tematy związane z właściwym postę-
powaniem z  odpadami, pokazywane globalne skutki ich porzu-
cania w środowisku, a także wyjaśniony został model gospodarki 
obiegu zamkniętego. 

- Został on zaprezentowany w oparciu o bliski młodemu człowie-
kowi przedmiot, jakim jest telefon komórkowy. Młodzież analizo-
wała cykl życia tego produktu, zarówno w oparciu o model gospo-
darki linearnej, jak i gospodarki obiegu zamkniętego oraz zwracała 
uwagę na możliwości wykorzystania olbrzymiej ilości surowców, 
takich jak złoto, srebro, aluminium, zawartych w tym niewielkim 
przedmiocie - relacjonują organizatorzy przedsięwzięcia.

Przy okazji młodzi ludzie mieli możliwość dowiedzieć się, jak ce-
mentownia wdraża w swojej działalności model gospodarki o obie-
gu zamkniętym, stosując, zamiast paliw kopalnych, paliwa alter-
natywne w realizowanych przez firmę procesach produkcyjnych. 

Miejscowe władze już od wielu lat prowadzą działania mające 
wyeliminować na terenie gminy materiały zawierające azbest. 
W tym roku unieszkodliwiono kolejne sto pięćdziesiąt siedem 
ton.

Wspieranie mieszkańców w pozbywaniu się niebezpiecznego mi-
nerału jest możliwe dzięki pozyskiwaniu dotacji celowych. Na ten 
rok zabezpieczono środki sięgające 65 tys. zł. Wprost z lokalnego 
budżetu wydano jednakże zaledwie niecałe 20 tys. zł, a resztę po-
kryły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Odebraliśmy i  unieszkodliwiliśmy azbest z  kolejnych siedem-
dziesięciu ośmiu gospodarstw z  terenu naszej gminy. Działania 
te będziemy kontynuować również i w przyszłym roku i liczymy, 
że ponownie ze wsparciem finansowym z Funduszy - podkreśla 
wójt Piotr Juszczyk.

Gmina Kłomnice rozstrzygnęła przetarg na zakup samochodu 
pożarniczego. Wyasygnowano na ten cel 300 tys. zł.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojazd trafi do gminy 
jeszcze przed końcem tego roku. Wyłoniony w przetargu dostaw-
ca powinien go przekazać do 27 grudnia.

Auto będzie używane, typu lekkiego, przystosowane do przewozu 
minimum sześciu osób, jednakże z  niezbędnym wyposażeniem 
i zbiornikiem na wodę od dwóch tysięcy litrów. Posłuży więc do 
nieskomplikowanych działań gaśniczych, jak również będzie wy-
korzystywane do akcji ratowniczych.

Cena zakupu uzyskana w przetargu to 300 tys. zł. Udało się pozy-
skać pojazd ze stosunkowo niewielkim przebiegiem, gdyż oferent 
dysponował autem, które do tej pory przejechało niecałe dzie-
więćdziesiąt tysięcy kilometrów.
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Zakończyła się budowa dróg dojazdowych do pól w Karczewi-
cach i Bartkowicach.

221 tys. zł na przebudowę ulicy Polnej w Karczewicach i kolejne 
niemal 104 tys. zł na poprawę stanu ulicy Akacjowej w Bartkowi-
cach. Takie środki zewnętrzne z budżetu województwa śląskiego 
spożytkował miejscowy urząd w tym roku na modernizację dróg 
dojazdowych do pól.

Prace przy ulicy Polnej objęły odcinek ośmiuset metrów, łączący 
miejscowości Rzeki i  Karczewice. Całkowity koszt zadania wy-
niósł 550 tys. zł.

- To był trzeci i już ostatni etap realizacji inwestycji. Zrealizowana 
przebudowa umożliwia łatwą i bezpieczną komunikację pomiędzy 
miejscowościami - zaznacza wójt Piotr Juszczyk.

Ulica Akacjowa w  Bartkowicach kosztowała natomiast 227 tys. 
zł. Nawierzchnię asfaltową zyskał odcinek niemal czterystume-
trowy. Przy okazji tego zadania wyremontowano również ulicę 
Sportową w  Michałowie Rudnickim oraz sto metrów szlaku nr 
598 015S w Kłomnicach.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH. TRZECIA 
EDYCJA ZGROMADZIŁA CZTERNAŚCIE FORMACJI
Monika Wójcik, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie 

W ostatnią sobotę listopada w Kłomnicach zorganizowany zo-
stał III Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Udział 
w imprezie wzięło czternaście zespołów z terenu powiatu czę-
stochowskiego.

26 listopada wnętrze Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, 
oprócz Zespołu Śpiewaczy „Klepisko” szczelnie wypełnili folkowi 
reprezentanci Blachowni, Dąbrowy Zielonej, Janowa, Kamienicy 
Polskiej, Konopisk, Kruszyny, Lelowa, Mykanowa, Mstowa, Olsz-
tyna, Poczesnej, Przyrowa i Starczy.

Jak podkreślali organizatorzy tego wydarzenia, tworzy ono wyjąt-
kową przestrzeń debaty o przyszłości lokalnych zespołów folklo-
rystycznych, które są niezwykle potrzebne miejscowej kulturze. 
Z tego względu każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
nagrodę finansową w wysokości 1 tys. zł.

- Podczas warsztatów został poruszony także temat zmian kli-
matu. Na zajęciach dyskutowano zarówno o konsekwencjach, jak 
i przyczynach globalnego ocieplenia. Przede wszystkim skupiono 
się jednak na działaniach, które można podjąć, by zmniejszyć emi-
sję gazów cieplarnianych oraz przystosować się do nadchodzą-
cych zmian - dodają przedstawiciele firmy. 

Wśród pomysłów na adaptację do zmian klimatu znalazło się 
między innymi nawadnianie organizmu podczas upałów, sadze-
nie roślin ciepłolubnych, wykorzystywanie wody deszczowej do 
podlewania czy też założenie domku dla owadów zapylających.

- Cieszymy się, że dzięki „Zielonym Warsztatom” możemy przy-
czynić się do rozwijania zielonych kompetencji wśród młodzieży, 
niezbędnych do budowania świata przyjaznego dla ludzi oraz na-
szej planety - podsumowują organizatorzy szkolenia.

Jak przekonują, zajęcia oprócz zwrócenia uwagi na rozmaite wy-
zwania i wskazania działań, które każdy indywidualnie może pod-
jąć na rzecz ochrony środowiska, miały na celu również pokazać, 
w  jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpisywać się w realizację 
założeń zrównoważonego rozwoju. Uczniowie poznali między in-
nymi niskoemisyjne produkty czy rozwiązania i procesy wprowa-
dzone przez firmę. Zaznajomili się również z procesem produkcji 
cementu, któremu można było się przyjrzeć podczas wycieczki 
po zakładzie.
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AKTYWNI SENIORZY Z KONIECPOLA

Seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w  Koniecpolu niezwykle aktywnie udzielają się na lokalnym 
forum. Nie stoją w miejscu. Organizują spotkania i konferencje 
podnosząc swoje kompetencje, ale i udzielają się na niwie cha-
rytatywnej, biorąc ochoczo udział w życiu lokalnej społeczności.

Tematem wielu sympozjów jest edukacja w  zakresie tworzenia 
i podnoszenia poczucia własnej wartości, zwalczania barier spo-
łecznych, życia w grupie czy tolerancji do ludzi. Praca nad sobą 
to coś, co ich napędza i pozwala entuzjastycznie podchodzić do 
życia.

- Bardzo ważne w życiu jest pozytywne nastawienie. Negatywne 
nastawienie źle wpływa na kontakty między ludźmi i na nas sa-
mych. Świadomość, że samoocena to tolerancja właśnie samego 
siebie, pozwoli na możliwość oceny swojego zachowania i postę-
powania. Pozytywne nastawienie przynosi korzyści, a narzekanie 
szkodzi, uwierzyć we własne możliwości to cecha, która pomaga 
w wykorzystaniu swoich możliwości - podkreślają.

Ostatnio cała społeczność gminy wsparła również akcję chary-
tatywną dla Oliwierka, dwulatka z  Luborczej, który zmaga się 
z nowotworem i wymaga uciążliwego oraz kosztownego leczenia. 
I podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć członków sto-
warzyszenia.

- Zakupiliśmy owoce i słodycze, którymi częstowaliśmy gości od-
wiedzających w tym dniu kiermasz w Domu Kultury. W zamian 
zebraliśmy datki pieniężne, które wsparły akcję charytatywną 
i  będą pomocne dla Oliwierka i  jego rodziców w  walce o  jego 
zdrowie - relacjonują.

No cóż, wypada tylko pogratulować sił, zaangażowania i życzyć 
wielu owocnych działań w bliskiej i dalszej przyszłości.A

Piotr Biernacki, fot. SUTW w Koniecpolu
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REKORDOWE TRZYDZIEŚCI PIĘĆ
MILIONÓW ZŁOTYCH NA INWESTYCJE
Choć miejscowe władze zdają sobie sprawę, iż nadchodzący rok 
może być jeszcze trudniejszy niż ten właśnie mijający, to jed-
nak do tematu gminnych inwestycji podchodzą optymistycznie. 
W przedstawionym kilka tygodni temu projekcie budżetu pra-
wie 35 mln zł zaplanowano na realizację szeregu działań inwe-
stycyjnych.

Skala zaplanowanych wydatków w gminny majątek jest iście im-
ponująca. Dziś trudno w to uwierzyć, ale jeszcze kilka lat temu, 
kiedy Ryszard Suliga przejmował ster władzy wszelkie wydatki 
musiały być restrykcyjnie cięte i trzymane w ryzach. Gmina nie 
mogła się wspierać żadnymi nowymi kredytami i  pożyczkami. 
O spektakularnych nakładach w majątek gminy mieszkańcy mogli 
tylko pomarzyć. Ba, cały budżet oscylował w okolicach 26 mln zł, 
a na grzbiecie był program naprawczy i ponad 16 mln długu do 
spłacenia.

Obecnie, na przyszły rok po stronie dochodów zaplanowano na-
tomiast 64 mln zł. Wydatki mają być sporo większe, bo około 76 
mln zł. Ten deficyt mają pokryć wolne środki w budżecie i emisja 
obligacji komunalnych. O tych założeniach pozytywnie wypowie-
działa się także Regionalna Izba Obrachunkowa w  Katowicach. 
Koniecpol stać na takie wydatki, bo i mnóstwo pieniędzy w ostat-
nim czasie pozyskano na wszelakie zadania inwestycyjne. Głow-
nie z finansowanego przez nas wszystkich tzw. Polskiego Ładu. 
W ostatnich dwóch latach to ponad 23 mln zł. Na co?

A chociażby przebudowę i rozbudowę ulicy Rzecznej w Koniec-
polu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego 
i strefy przemysłowej, budowę zespołu sportowego w Koniecpo-
lu, modernizację ulicy Niwa w Koniecpolu, budowę kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej w Koniecpolu w dzielnicy Magdasz, a nade 
wszystko budowę integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobko-
wego w Koniecpolu z sześcioma oddziałami przedszkolnymi i od-
działem żłobkowym.

To ostatnie zadanie od kilku miesięcy jest już mocno zaawansowane. 
Na to czeka cała gmina, a i sam burmistrz nie ukrywa, że może to 
być jego największa chluba. Wydatek w końcu ogromny, bo 15 mln zł.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Wspomniane wyżej inwestycje mają w głównej mierze ogniskować 
uwagę miejscowego urzędu w przyszłym roku. Ale nie tylko one, 
bo jak można naliczyć, pozycji do zrealizowania jest prawie czter-
dzieści. Z tych kosztowniejszych warto wspomnieć realizację ko-
lejnego etapu sieci wodociągowej, tym razem w miejscowościach 
Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków. Podobna instalacja ma się 
pojawić także w  Radoszewnicy na ulicy Borkowej. Modernizacji 
może doczekać się ponadto droga w relacji Łysiny-Radoszewnica, 
a w Koniecpolu ulica Szkolna.

Środki zostaną ponadto wydatkowane na zakup kolejnego samo-
chodu strażackiego, dobudowę oświetlenia i monitoringu na te-
renie gminy, przygotowanie koncepcji i projektów budowlanych, 
jak chociażby ulic Leśnej w Koniecpolu, a ponadto Wesołej, Wil-
lowej, Topolowej, Bukowej, Akacjowej, Brzozowej i Jodłowej oraz 
budowy drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do budowanego 
przedszkola.

Poza inicjatywami samego burmistrza i rady miejskiej, do zreali-
zowania będzie jeszcze kilkanaście zadań, które podczas zebrań 
wskazali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Jeżeli wszystko się 
uda, to bez wątpienia przyszły rok będzie najlepszym okresem 
inwestycyjnym w  palecie dotychczasowych rządów obecnych 
władz.



Krajowy Zasób Nieruchomości

Budowa osiedla mieszkaniowego coraz bliżej
Spółka Częstochowa Wiolinowa sp. z o.o. planuje re-
alizację inwestycji w trzech etapach. Pierwszy i drugi 
etap to budowa dwukrotnie dwóch budynków, a trzeci 
etap przewiduje budowę czterech budynków. Łącz-
nie w ośmiu budynkach powstanie około 580 lokali 
mieszkalnych, z których połowa będzie przeznaczona 
na sprzedaż, a połowa zgodnie z zasadami rządowe-
go programu Mieszkanie Plus – do wynajmu. Prezes 
Spółki Robert Leciński w rozmowie z nami opisuje 
prace przygotowawcze wykonane przez inwestora 
w trakcie oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na bu-
dowę, wydanego z dniem 6 maja 2022 r.: „W procesie 
przygotowania inwestycji Spółka wykonała bardzo 
szeroki zakres prac. Przeprowadzono szereg spotkań 
z przedstawicielami spółki Tauron Dystrybucja S.A. 
w celu doprowadzenia do skablowania istniejących 
na terenach należących do Spółki sieci napowietrz-
nych średniego napięcia. W efekcie spotkań, któ-
re odbyłem, udało się doprowadzić do podpisania 
porozumienia i określenia zasad współpracy stron 
w tym zakresie. Ponadto złożono wniosek i uzyska-
no warunki techniczne na przyłącze energetyczne dla 
stacji ładowania samochodów elektrycznych, złożono 
wniosek o wydanie warunków technicznych wykona-
nia przyłącza wodno-kanalizacyjnego, złożono wnio-
sek o wydanie zgody na lokalizację zjazdów nr 1 i 2 
z drogi publicznej - ul. Wiolinowej, złożono wniosek 
do Miejskiego Zarządu Dróg i uzyskano warunki tech-
niczne na wykonanie odprowadzenia wód opadowych 
i gruntowych, uzyskano warunki techniczne przyłącza 
energetycznego dla ośmiu budynków wielorodzinnych 

Bieg z przeszkodami
W procedurach administracyjnych poprzedzają-
cych budowę osiedla mieszkaniowego w ramach 
rządowego programu „Mieszkanie Plus” spółka 
Częstochowa Wiolinowa sp. z o.o. będąca inwe-
storem współpracowała z wieloma instytucjami 
i podmiotami. Większość z nich sprawnie i bez 
problemów przeprowadzała niezbędne uzgodnie-
nia i procedury. Niestety zdarzały się także wyjątki 
w postaci Urzędu Miasta Częstochowy. Właściwie 
na każdym etapie tak potrzebna miastu i miesz-
kańcom inwestycja napotykała na problemy. Jest 
to tym bardziej zdumiewające, że w Częstochowie 
wciąż panuje ogromny głód mieszkań, zarówno na 
sprzedaż jak i na wynajem. Dla przykładu – kolejka 
oczekiwania na mieszkanie komunalne to wciąż 
kilka lat, a liczba chętnych jest wciąż mierzona 
w tysiącach. Z każdym kolejnym rokiem Czę-
stochowa jest coraz bardziej wyludniona – ilość 
mieszkańców miasta maleje w tempie około 3.000 
osób rocznie, a niedawno łączna liczba mieszkań-
ców Częstochowy spadła poniżej 200.000. Dla 
przypomnienia – trzydzieści lat temu byliśmy mia-
stem ponad 250-tysięcznym z tendencją wzrosto-
wą. W niedawnym rankingu najbardziej i najmniej 
szczęśliwych polskich miast przeprowadzonym 
przez portal Otodom, Częstochowa głosami swo-
ich mieszkańców zajęła zdecydowanie ostatnie 
miejsce.

dzi młodych, wykształconych, pragnących się na 
całe swoje życie zawodowe związać  się z Czesto-
chową. W tej sytuacji wydaje się naturalne, że rzą-
dowy program „Mieszkanie Plus” powinien (nieza-
leżnie od opcji politycznej aktualnie zawiadującej 
Częstochową) zostać przyjęty z radością przez 
częstochowski samorząd. Niestety, podległy Pre-
zydentowi Miasta Krzysztofowi Matyjaszczykowi 
Urząd Miasta Częstochowy i niektóre jednostki 
podległe zachowywały się dokładnie odwrotnie, 
rzucając inwestorowi kłody pod nogi właściwie 
na każdym etapie postępowań administracyjnych 
prowadzonych przez miejskie instytucje. Każdo-
razowo w tego typu sytuacji spółka Częstochowa 
Wiolinowa sp. z o.o. zmuszona była składać od-
wołania od niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć 
do takich podmiotów, jak Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Częstochowie lub Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach. Wszystkie tego typu 
działania Spółki były skuteczne, organy II instan-
cji zawsze zmieniały decyzje Prezydenta Miasta 
i jego służb na korzystne dla inwestora, każdo-
razowo wytykając przy tym miejskim instytucjom 
liczne błędy i uchybienia we wcześniejszych roz-
strzygnięciach. Dla Spółki sytuacja ta oprócz tego, 
że niezrozumiała z punktu widzenia dobra miasta 
i mieszkańców Częstochowy, przyniosła dodatko-
we problemy w postaci wydłużenia całego procesu 
inwestycyjnego o co najmniej 1,5 roku. Mimo tych 
przysłowiowych „kłód” rzucanych pod nogi przez 
przedstawicieli częstochowskiego magistratu, 
w sierpniu 2022 r. administracyjny „bieg z prze-
szkodami” zakończył się pomyślnie dla Spółki 
i mogła ona bez dalszych przeszkód przystąpić do 
procesu przygotowania projektów technicznych 
i wykonawczych.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową 
osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 
20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nierucho-
mości, znowelizowanej ustawą z dnia 13 czerwca 
2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zaso-
bie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. 
Zgodnie z jej postanowieniami, siedziba KZN 
mieści się w Warszawie. KZN po działa na pod-
stawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją instytucji 
jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez 
władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokoje-
niu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych 
zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości należy 
m.in. gospodarowanie nieruchomościami wcho-
dzącymi w skład zasobu, tworzenie warunków do 
zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowa-
nie działań mających na celu realizację inwestycji 
mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiają-
cych powstawanie mieszkań. Krajowy Zasób Nie-
ruchomości współuczestniczy w realizacji rządo-
wego programu Mieszkanie Plus. Prezesem KZN 
jest od grudnia 2021 roku Arkadiusz Urban, busi-
nessman, publicysta i polityk, przez wiele lat zwią-
zany z działalnością biznesową i doradczą. Był 
m.in. prezesem stacji telewizyjnej, wiceprzewod-
niczącym Rady Nadzorczej „Ruch” S.A., „Orbis 
Travel”, Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków, 
KUKE SA i wiceprezesem Agencji Rozwoju Ma-

zowsza S.A. oraz działał w branży developerskiej 
i konsultingowej.

Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje swoje 
ustawowe zadania zarówno siłami własnymi, jak 
i poprzez tworzone przez siebie spółki. Najczęściej 
są to tzw. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 
(SIM), czyli spółki tzw. „not for profit” z udziałem 
samorządów lokalnych realizujące budownictwo 
społeczne. Ich zadaniem jest budowanie mieszkań 
na wynajem o umiarkowanym czynszu. Aktualnie 
w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych 
KZN tworzy 30 spółek z 350 gminami. Zdarzają się 
jednak również sytuacje, gdy ma miejsce współ-
praca KZN z innymi podmiotami. Tak jest właśnie 
w Częstochowie, gdzie lokalne władze miejskie 
nie były zainteresowane tworzeniem Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej. W ramach szukania od-
powiedzi na lokalny „głód mieszkań” z propozycją 
współpracy wystąpiła inna państwowa spółka, 
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzi-
bą w Częstochowie i to ona właśnie w czerwcu 
2020 r. wspólnie z Krajowym Zasobem Nierucho-
mości zawiązała nowo utworzony podmiot, spółkę 
Częstochowa Wiolinowa sp. z o.o., dedykowany 
budowie mieszkań w Częstochowie, w dzielnicy 
Grabówka.

Siedziba KZN, ul. Nowy Świat 19, Warszawa

Zamysłem spółki Częstochowa Wiolinowa sp. 
z o.o. jest przyciągniecie do przyszłego osiedla lu-

Ranking portalu Otodom „Szczęśliwy 
Dom. Miasto dobre do życia”

przy ul. Wiolinowej oraz uzyskano warunki techniczne  
wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sani-
tarnej do projektowanego osiedla.” – wylicza prezes 
Leciński.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Spół-
ka rozpoczęła kolejny etap polegający na wyłonieniu 
biura projektowego dla realizacji projektu technicz-
nego, projektów wykonawczych oraz kosztorysów 
inwestorskich i przedmiarów. Nowe budynki przy ulicy 
Wiolinowej odznaczać się będą nowoczesnym desi-
gnem i wysoką estetyką. To modelowe osiedle będzie 
przyjazne ekologicznie, wzbogaci przestrzeń dzielnicy 
i stanie się jedną z jej fundamentalnych wizytówek. 
Spółka nie zapomniała o realizacji nowoczesnych 
trendów w budownictwie - wykorzystane zostaną 
odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowolta-
icznych, pomp ciepła, stacji ładowania samochodów 
elektrycznych. Dodatkowo będzie to teren ze znacz-
nym udziałem powierzchni biologicznie czynnej.

Jaki zakres prac złoży się na całokształt inwestycji? 
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę dokumentami 
w postaci decyzji o warunkach zabudowy i decyzji 
o pozwoleniu na budowę inwestycja obejmie:
• budowę ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych z usługami w parterze budynku (np. salon fryzjer-
ski, kosmetyczny, gabinet odnowy biologicznej, gabi-
net masażu, małe lokale gastronomiczne — pizzerie, 
cukiernie, lokale oświatowo — opiekuńcze, punkty 
przedszkolne i świetlice osiedlowe itp.);

• realizację obiektów infrastruktury i urządzeń tech-
nicznych niezbędnych dla funkcjonowania w/w obiek-
tu oraz elementów zagospodarowania terenu w za-
kresie zapewniającym powiązania funkcjonalne 
w granicach terenu inwestycji;

Jak będzie przebiegała budowa i jakie dokładnie 
budynki w jej wyniku powstaną?

1) I etap inwestycji to budynki o numerach 1 i 2 wraz 
z konieczną infrastrukturą. Budynki nr 1 i nr 2 będą 
posiadać cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną 
kondygnację podziemną techniczną. Budynek nr 1 to 
77 mieszkań o łącznym PUM (Powierzchni Użytkowej 
Mieszkaniowej) 3421,5 m² oraz lokal usługowo-han-
dlowy o powierzchni użytkowej 160,1 m². Budynek nr 
2 to 70 mieszkań o łącznym PUM 3423,93 m² oraz 
lokal usługowo-handlowy o powierzchni użytkowej 
156 m². 
2) II etap inwestycji to budynki o numerach 3 i 4 wraz 
z konieczną infrastrukturą. Budynek nr 3 będzie po-
siadać cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną 
kondygnację podziemną techniczną. Budynek nr 4 
będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne oraz 
jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na in-
stalacje techniczne, garaże oraz komórki lokatorskie. 
Budynek nr 3 to 77 mieszkań o łącznym PUM 3424,32 
m² oraz lokal usługowo-handlowy o powierzchni użyt-
kowej 160,1 m². Budynek nr 4 to 68 mieszkań o łącz-
nym PUM 3350,51 m² oraz punkt przedszkolny o po-
wierzchni użytkowej 236,07 m². 

3) III etap inwestycji to budynki o numerach 5,6,7 i 8 
wraz z konieczną infrastrukturą. Budynki nr 5,6 i 7 
będą posiadać cztery kondygnacje nadziemne oraz 
jedną kondygnację podziemną techniczną. Budynek 
nr 8 będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne 
oraz jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na 
instalacje techniczne, garaże oraz komórki lokator-
skie. Budynek nr 5 to 76 mieszkań o łącznym PUM 
3415,32 m² oraz lokal usługowo-handlowy o po-
wierzchni użytkowej 155,97 m². Budynek nr 6 to 70 
mieszkań o łącznym PUM 3422,08 m² oraz lokal usłu-
gowo-handlowy o powierzchni użytkowej 155,97 m². 
Budynek nr 7 to 68 mieszkań o łącznym PUM 3117,33 
m² oraz lokal usługowo-handlowy o powierzchni użyt-
kowej 155,97 m². Budynek nr 8 to 60 mieszkań o łącz-
nym PUM 3077,25 m² oraz żłobek o powierzchni użyt-
kowej 236,07 m².

Zielone osiedle już w niedalekiej
przyszłości na Grabówce

Tu powstanie najnowocześniejsze
częstochowskie osiedle mieszkaniowe



Grabówka – historia 
i dzień dzisiejszy

Inwestycja zgodna ze studium

Powstanie i rozwój osady oraz gminy

Zanim Grabówka stała się w wyniku procesów urba-
nizacyjnych dzielnicą Częstochowy była osobną, 
niewielką miejscowością istniejącą co najmniej od 
XIV wieku. Od 1385 r. stanowiła uposażenie klaszto-
ru jasnogórskiego. Zapisana została przez kronikarza 
Jana Długosza w powstałej w latach 1470-1480 księ-
dze „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” jako 
Grabowa. W 1660 r. wymieniona została w postaci 
Grabow, a od 1787 r. notowana w obecnej formie. Po 
rozbiorach Polski w 1793 r. Grabówka została przejęta 
na własność rządu przez władze pruskie i była dzier-
żawiona prywatnym użytkownikom (ostatni kontrakt 
w roku 1858). Od 1815 r. przeszła pod zabór rosyjski. 

Planowana przez spółkę Częstochowa Wiolinowa sp. 
z o.o. inwestycja budowy osiedla mieszkaniowego 
posiada już wszystkie niezbędne dokumenty plani-
styczne. Już w lipcu 2019 roku staraniem Regional-
nego Funduszu Gospodarczego S.A. uzyskano decy-
zję administracyjną Prezydenta Miasta Częstochowy 
o warunkach zabudowy, którą następnie w odrębnym 
postępowaniu administracyjnym przeniesiono we 
wrześniu 2020 r. na rzecz spółki Częstochowa Wio-
linowa sp. z o.o. W oparciu o te dokumenty inwestor 
wystąpił w listopadzie 2021 r. do Prezydenta Miasta 
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, a następnie po trwającym pół roku postępowaniu 
administracyjnym taką decyzję z dniem 6 maja 2022 r. 
uzyskał. W związku z wniesionymi odwołaniami spra-
wa trafiła do Wojewody Śląskiego, który w dniu 17 
sierpnia 2022 r. utrzymał w mocy pozytywną decyzję 
o pozwoleniu na budowę.

Niezależnie od działań spółki Częstochowa Wiolino-
wa sp. z o.o. miała miejsce procedura przygotowania 
i uchwalenia przez Radę Miasta Częstochowy naj-
ważniejszego dokumentu planistycznego w każdym 
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nostka administracyjna została zniesiona 29 września 
1954 roku. Po reaktywowaniu gmin w ramach reformy 
administracyjnej z dniem 1 stycznia 1973 roku gminy  
Grabówka nie przywrócono

W 1970 roku wieś Grabówka liczyła już 308 budynków 
i 1542 mieszkańców, z których 71% utrzymywało się 
ze źródeł pozarolniczych. Mieszkańcy prowadzili 240 
gospodarstw rolnych, z których jedynie 116 posiadało 
powierzchnię większą niż 2 ha. Przeciętna wielkość 
gospodarstwa rolnego wynosiła 2,6 ha. W tym samym 
roku do Częstochowy przyłączono część Grabówki – 
Kolonię (granica pomiędzy miastem a gminą biegła na 
ulicy Krzemiennej), a w 1977 r. po reformie administra-
cyjnej i utworzeniu województwa częstochowskiego 
także i pozostałe tereny dzielnicy wchodzące w skład 
zlikwidowanej gminy Grabówka, co przyśpieszyło roz-
wój nowo powstałej dzielnicy. W 1972 r. ks. biskup 
Stanisław Bareła ustanowił tu parafię, a w 1987 r. od-
dano do użytku parafianom kościół pod wezwaniem 
św. Franciszka z Asyżu. 

Nowoczesne zielone osiedle 
na Wiolinowej
Spółka „Częstochowa Wiolinowa” Sp. z o.o. odpo-
wiada za prawidłowy przebieg całego procesu in-
westycyjnego związanego z budową nowoczesnego 
osiedla przy ulicy Wiolinowej w dzielnicy Grabówka, 
w Częstochowie. Inwestycja będzie realizowana 
w kilku etapach. Zaprojektowane zostały nowocze-
sne czterokondygnacyjne budynki mieszkalne wie-
lorodzinne. W ramach uzyskanego pozwolenia na 
budowę projekt zakłada około powstanie około 580 
mieszkań, w większości dwu- i trzypokojowych, o do-
godnym rozmieszczeniu, z balkonami. Budynki zosta-
ną wyposażone w windy, garaże podziemne, komórki 
lokatorskie i przestronne klatki schodowe. W ofercie 
znajdą się również mieszkania przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. Partery budynków częścio-
wo przeznaczone będą na powierzchnie komercyjne, 
powstaną w nich punkty usługowo-handlowe: sklepy, 
kawiarnie czy usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Dwa 
lokale w parterach zostaną przystosowane pod funk-
cjonowanie żłobka oraz przedszkola, bo celem Spółki 
było zaprojektowanie osiedla w pełni funkcjonalnego 
i takiego, które sprosta wymaganiom i potrzebom 
współczesnych lokatorów.

Obecnie na ukończeniu są prace związane z realizacją 
projektów technicznych i wykonawczych. Nowe bu-
dynki przy ulicy Wiolinowej odznaczać się będą nowo-
czesnym designem i wysoką estetyką. Zieleń i place 
zabaw to ważny czynnik uwzględniony przez projek-
tantów, ale budowa osiedla to nie tylko zagospodaro-
wanie terenu, na którym ma ono powstać. Znacznej 
poprawie ulegnie również sieć drogowa w jego naj-
bliższej okolicy. To modelowe osiedle będzie przyja-
zne ekologicznie, wzbogaci przestrzeń dzielnicy i sta-
nie się jedną z jej fundamentalnych wizytówek
Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej oraz do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej w projektowanych 
budynkach będzie kaskada powietrznych pomp cie-
pła. Jednostki zewnętrzne pomp ciepła zlokalizowane 
będą na dachach, a moduły hydrauliczne w pomiesz-
czeniach technicznych na parterach budynków. Pom-

pa ciepła do swojej pracy wykorzystuje występujące 
w naszym otoczeniu naturalne ciepło, zmieniając 
zmagazynowaną w powietrzu energię (dolne źró-
dło) dzięki procesom termodynamicznym na energię 
użyteczną, która następnie zostaje wykorzystana do 
ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej.  Odbiornikami ciepła w mieszkaniach będą 
niskotemperaturowe ogrzewania płaszczyznowe. Za-
stosowane pompy ciepła charakteryzują się wysokim 
współczynnikiem efektywności. W celu zmniejszenia 
poboru energii elektrycznej do zasilania pomp ciepła 
na dachach budynków zostaną zastosowane panele 
fotowoltaiczne.

Kanalizacja deszczowa została również zaprojekto-
wana w sposób zgodny z najnowocześniejszymi roz-
wiązaniami i spełniający wymogi ekologiczne. Wody 
deszczowe z terenu inwestycji będą gromadzone 
w podziemnym zbiorniku retencyjnym w celu czaso-
wego ich przetrzymania. Odpływ wód ze zbiornika do 
sieci miejskiej nastąpi poprzez regulator przepływu. 
Regulator przepływu jest urządzeniem mechanicz-
nym, działającym na zasadzie dławienia. Zastosowa-
nie zbiornika retencyjnego z regulatorem przepływu 
spowoduje nieprzeciążanie miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej.  Wody deszczowe przed odpływem do 
sieci miejskiej będą podczyszczane w osadniku i se-
paratorze substancji ropopochodnych.

Budynek przychodni lekarskiej przy ul. Św. 
Rocha (dawniej Urząd Gminy w Grabówce)

W roku 1864 Grabówka stała się siedzibą gminy, ale 
budynek Urzędu w którym obecnie mieści się przy-
chodnia lekarska, zbudowano dopiero w roku 1904. 
Gmina Grabówka swoim zasięgiem obejmowała cały 
obszar dzisiejszej, zachodniej Częstochowy wraz 
z okolicznymi miejscowościami. Miejscowość jako 
siedzibę gminy wymienia Słownik geograficzny Kró-
lestwa Polskiego, który notuje całkowitą liczbę miesz-
kańców ówczesnej gminy Grabówka na 6024 osób. 
Na terenie gminy istniały: papiernia, lokalny browar 
i destylarnia, cegielnia produkująca również kafle pie-
cowe, a także 5 młynów oraz 4 szkoły początkowe. 
W roku 1868 folwark Grabówka wszedł w skład do-
nacji Władimira Aleksandrowicza ks. Czerkaskiego. 
W 1900 wieś liczyła 56 budynków mieszkalnych i 650 
mieszkańców. Folwark donacyjny w Grabówce liczył 
19 mieszkańców i 417 morgów ziemi uprawnej. Pod-
czas I wojny światowej cała gmina znajdowała się pod 
niemiecką okupacją aż do czasu wyzwolenia w listo-
padzie 1918 r., gdy weszła w skład odrodzonego pań-
stwa polskiego. 

Okres międzywojenny

W dwudziestoleciu międzywojennym na Grabówce 
zaprojektowano tzw. Kolonię Urzędniczą, mającą sta-
nowić zaplecze mieszkaniowe dla Częstochowy, a za-
razem zachętę do osiedlania się osób o wysokim wy-
kształceniu i prestiżu społecznym. W 1933 roku wieś 
Grabówka liczyła 78 domów i 558 mieszkańców, któ-
rzy posiadali 520 ha ziemi, w tym 445 ha ziemi ornej. 
W tym czasie Kolonia Grabówka stanowiąca część 
składową wsi liczyła 25 domów i 103 mieszkańców 
posiadających 204 ha ziemi, w tym gruntów ornych 
171 ha. W okresie międzywojennym gmina Grabów-
ka należała do powiatu częstochowskiego w woje-
wództwie kieleckim. W sierpniu 1939 roku, w ramach 
szerokiego planu budowy umocnień obronnych do 
spodziewanej wojny z Niemcami, wybudowano na 
potrzeby 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego bunkry, 
z których kilka zachowało się do dziś na Grabówce. 
W czasie okupacji hitlerowskiej wieś Grabówka zosta-
ła administracyjnie zespolona z Częstochową i zna-
lazła się w granicach Generalnego Gubernatorstwa, 
tuż przy biegnącej na rzece Białce granicy z III Rzeszą 
Niemiecką. 

Okres powojenny

Po II wojnie światowej gmina Grabówka przejściowo 
zachowała przynależność administracyjną, lecz już 6 
lipca 1950 roku została wraz z całym powiatem czę-
stochowskim przyłączona do województwa katowic-
kiego. Z dniem 1 lipca 1952 roku gmina Grabówka 
została mocno okrojona i po tych zmianach składała 
się z czterech gromad: Grabówka, Kiedrzyn, Lgota 
i Szarlejka. Ostatecznie gmina Grabówka jako jed-

Kościół parafialny pw. św. Franciszka

Teraźniejszość

Obecnie w obrębie dzielnicy istnieją trzy osiedla: 
Grabówka właściwa, stanowiąca centrum dzielnicy 
(na której znajduje się urząd pocztowy, przychodnia 
i XIX-wieczna kaplica św. Anny), Kolonia Grabówka 
oraz Żabiniec z barokową kaplicą św. Marii Magdale-
ny z XVII wieku. Grabówka jako dzielnica Częstocho-
wy jest położona w jej północno-zachodniej części 
przy drodze krajowej nr 43 prowadzącej do Wielunia. 
Wzdłuż okolic zachodniej granicy dzielnicy przebiega 
jeden z odcinków autostrady A1 łączącej północną 
część kraju ze Śląskiem.

Kapliczka św. Anny przy skrzyżowaniu
ulic św. Rocha i Ikara

Dzielnica Grabówka graniczy obecnie z dzielnicami Li-
siniec, Kiedrzyn, Częstochówka-Parkitka oraz gmina-
mi Kłobuck i Wręczyca Wielka. Zajmuje powierzchnię 
10,62 km² ( jest to 6,6% ogólnej powierzchni Często-
chowy) i liczy ok. 4,3 tys. mieszkańców (co stanowi 
około 2% całej populacji Częstochowy). W dzielnicy 
występuje głównie zabudowa jednorodzinna, chociaż 
w rejonie ulicy Wiolinowej i Gminnej znajdują się poje-
dyncze bloki mieszkalne wielorodzinne administrowa-
ne przez miejską spółkę ZGM TBS sp. z o.o. Gęstość 
zaludnienia wynosi ok. 380 osób na 1 km². Przez 
zachodnie peryferie dzielnicy przepływa rzeka Biała. 
Nazwa dzielnicy pochodzi od niegdyś rosnącego tutaj 
lasu grabowego. Przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Grabówka jest Mirosław Kucia-Piekarski.

polskim mieście, jakim jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Takie 
właśnie Studium zostało pod nadzorem Urzędu Miasta 
Częstochowy przygotowane w latach 2018-19. W tym 
czasie odbyła się również procedura publicznego wyło-
żenia do wglądu mieszkańców miasta projektu Studium 
i zgłoszenia ewentualnych uwag wraz z ich rozpatrze-
niem. W dniu 21 listopada 2019 r. gotowy dokument 
został przedłożony przez Prezydenta Miasta Radzie 
Miasta Częstochowy i uchwalony większością głosów.

Tereny położone przy ulicy Wiolinowej należące do 
Spółki i przeznaczone pod realizację inwestycji bu-
dowy osiedla oraz przyległe tereny zabudowane bu-
downictwem jednorodzinnym zostały w dokumencie 
Studium określone symbolem MWN, czyli zgodnie 
z nomenklaturą przyjętą w treści opracowania „MWN 
= obszary zabudowy mieszanej wielorodzinnej i jed-
norodzinnej.” Tym samym planowana inwestycja 
znajduje się na obszarze jednorodnie przyporządko-
wanym budownictwu mieszkalnemu wielorodzinnemu 
we wszystkich możliwych dokumentach planistycz-
nych i administracyjnych.

Instalacja fotowoltaiczna i pompy ciepła na 
budynku wielorodzinnym w Szczytnie
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PIERWSZE MIEJSCE W POWIECIE I STO TRZECIE W KRAJU.
ZNÓW WYSOKO W RANKINGU OGÓLNOPOLSKIEGO DZIENNIKA

PREZENTACJA ŚWIĄTECZNYCH STOŁÓW 
POŁĄCZONA ZOSTAŁA Z JUBILEUSZEM 
ZNANEGO W GMINIE ZESPOŁU

Konopiska ponownie w  czołówce najlepiej zarządzanych gmin 
wiejskich w  Polsce.  W  ogólnopolskim Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2022 samorząd uplasował się na pierwszym 
miejscu gmin powiatu częstochowskiego i na sto trzecim w kraju.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden 
z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od lat re-
dakcja ocenia dokonania lokalnych władz, a  także prezentuje te 
samorządy, które najlepiej dbają o swój rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, w skład której wcho-
dzą przedstawiciele wspomnianej redakcji, organizacji samorzą-
dowych i pozarządowych oraz władz publicznych. Od lat pracom 
tego gremium przewodniczy prof. Jerzy Buzek, niegdyś premier 
oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 

Podczas XIII Przeglądu Dziecięcych i  Młodzieżowych Wokali-
stów Powiatu Częstochowskiego mieszkanka gminy daleko po-
zostawiła w tyle konkurentów.

8 grudnia w  Akademickim Centrum Kultury w  Częstochowie 
odbyła się cykliczna impreza, podczas której Wiktoria Harabas, 
uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Jamkach-Korzonku, zdobyła pierwsze miejsce.

Mieszkańcy, przedstawiciele gminnych władz, a  także lokalni 
i powiatowi radni pojawili się w hali sportowej w Konopiskach, 
by wspólnie cieszyć się z  nadchodzących świąt, kosztując po-
traw przygotowanych w  ramach Gminnej Prezentacji Stołów 
Bożonarodzeniowych. Wydarzenie połączono z  jubileuszem 
15-lecia Zespołu Ludowego „Konopielki”.

- Zanim nastąpiła część artystyczna wręczono nagrody dla szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów z terenu gminy Konopiska. Chodzi 
o Alicję Sokołowską, Nataszę Pacudę i Kingę Stępniak - informuje 
Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Następnie „Konopielki” pod kierownictwem Ewy Błaszczyk, byłej 
solistki Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, zaprezentowały godzinny 
występ. 

- Wójt podziękował instruktorce za rozwój zespołu i zaangażowa-
nie w  prowadzeniu poszczególnych jego grup. Podkreślił także, 
jak wiele to wymaga czasu i wyrozumiałości, a następnie wręczył 
nagrodę dla całego zespołu w postaci wyjazdu do Wielkiej Fabryki 
Elfów w Katowicach - relacjonuje urzędniczka. 

To nie była jedyna nagroda tego dnia, bowiem na wyróżnienia 
mogli także liczyć uczestnicy konkursu piernikowego. Tradycyj-
nie, jak to w  bożonarodzeniowym okresie bywa, nie mogło za-
braknąć kolęd, życzeń i zwyczajowego poświęcenia świątecznych 
pokarmów.

- Dzieci mogły spotkać Świętego Mikołaja rozdającego cukierki, 
a panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy raczyły wszyst-
kich świątecznymi potrawami. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się kiermasz świąteczny, gdzie można było zakupić ręcznie ro-
bione bombki, stroiki, zabawki i wiele innego rękodzieła - dodaje 
Stefanowska-Lasoń.

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Ranking  obejmuje wszystkie gminy, miasta i  miasta na prawach 
powiatu w Polsce z wyjątkiem Warszawy. Źródłem danych podle-
gających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd 
Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz szczegóły podawane 
przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Sto trzecia pozycja na liście ponad półtora tysiąca gmin wiejskich 
w kraju, to niewątpliwie powód do zadowolenia dla wójta Jerzego 
Żurka i pracowników kierowanego przez niego urzędu. 

- Od wielu lat nasza gmina plasuje się w czołówce rankingu. Te-
goroczny wynik nadal potwierdza doskonałą politykę trwałego, 
zrównoważonego rozwoju opartego na strategicznych katego-
riach związanych z kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi, 
obejmującymi politykę społeczną czy w  zakresie jakości zarzą-
dzania - mówi Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

VICTORIA  WIKTORIIVICTORIA  WIKTORII

UDANY WYSTĘP LOKALNEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO NA PRZEGLĄDZIE 
W KŁOMNICACH. PANIE WRÓCIŁY Z NAGRODĄ FINANSOWĄ

26 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbył 
się III Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Tutej-
szy samorząd podczas tej imprezy reprezentował Zespół Śpie-
waczy Gminy Konopiska.

Jak podkreślają pracownicy starostwa powiatowego, którzy orga-
nizowali ten przegląd, wydarzenie już na stałe wpisało się w ka-
lendarz imprez. 

- Przegląd tworzy wyjątkową przestrzeń debaty o przyszłości ze-
społów folklorystycznych, które są niezwykle potrzebne naszej 
kulturze - przekonują.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Udział w tegorocznej edycji wzięło czternaście zespołów spośród 
szesnastu gmin powiatu częstochowskiego. Oprócz gminnej repre-
zentacji można było wysłuchać występów ekip z Blachowni, Dąbro-
wy Zielonej, Janowa, Kamienicy Polskiej, Kłomnic, Kruszyny, Lelo-
wa, Mykanowa, Mstowa, Olsztyna, Poczesnej, Przyrowa i Starczy.                                                                  

- Doceniając wkład, zaangażowanie i codzienną pracę w swoich 
środowiskach prowadzoną przez zespoły, a  także w  podzięko-
waniu za wspaniałe występy, przedstawiciele starostwa wręczyli 
jednakowe wyróżnienia dla wszystkich uczestników przeglądu. 
Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finan-
sową w wysokości tysiąca złotych - informuje urząd gminy.
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JERZY ŻUREK ODZNACZONY MEDALEM

Z KONOPISK DO CZĘSTOCHOWY. 
WSZYSTKO PO TO, BY SPOTKAĆ 
MIKOŁAJA Z ULICY KRAKOWSKIEJ

W Konopiskach zorganizowano jubileuszową uroczystość 25-le-
cia Regionalnej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pod-
czas której wójt Jerzy Żurek został odznaczony srebrnym me-
dalem „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Imprezę 
połączono z zawodami sportowo-rekreacyjnymi „Gwiazdka na 
sportowo”. 

Całe wydarzenie rozpoczęła rywalizacja pomiędzy reprezentacja-
mi uczniów z placówek edukacyjnych z gmin Konopiska i Pocze-
sna oraz ze Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków 
w Częstochowie. 

- Równolegle rozgrywany był mecz piłki nożnej halowej, turniej 
wiedzy olimpijskiej „Na olimpijskim szlaku”, tenis stołowy. Po tych 
zawodach rozpoczęła się sztafeta, potem rzuty do kosza na czas, 
a  następnie strzały do bramki na ilość i  celność. W  większości 
konkurencji uczniowie z gminy Konopiska zajęli pierwsze miejsca 
- mówi Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na oficjalną część, 
w której udział wzięli sportowcy, parlamentarzyści, lokalne władze, 
samorządowcy różnych szczebli. Nie zabrakło zwyczajowych prze-
mówień, gratulacji i podziękowań. Później przyznano kółka olim-
pijskie, wręczono zwycięskie puchary poszczególnym reprezenta-
cjom, a włodarz Konopisk został odznaczony srebrnym medalem 
„Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przyznanym przez 
Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Już drugi rok z rzędu, na zaproszenie jednej z częstochowskich 
fundacji, najmłodsi mieszkańcy z  terenu gminy uczestniczyli 
w akcji „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”. Tym razem przygotowane 
z tej okazji przez wolontariuszy paczki trafiły do sześciuset dzieci 
z Częstochowy, Konopisk i Mykanowa oraz maluchów z Ukrainy.

Tegoroczną edycję akcji charytatywnej „Mikołaj z ulicy Krakow-
skiej” Fundacja Chrześcijańska „Adullam” zorganizowała już po raz 
szesnasty. To jednocześnie druga odsłona, podczas której w ca-
łym przedsięwzięciu udział biorą także dzieci z miejscowości le-
żących w gminie Konopiska. 

Jak podkreślają organizatorzy spotkania, ma ono głównie na celu 
społeczną edukację, która obejmuje uwrażliwienie lokalnej spo-
łeczności na siebie nawzajem oraz podnoszenie świadomości 
w zakresie indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

- Chcemy pokazać rodzinom, jak ważne jest przekazywanie do-
brych wzorców i postaw najmłodszym, uczenie wzajemnego sza-
cunku, okazywania radości i wdzięczności, umiejętności dzielenia 
się z innymi, uważności na potrzeby drugiego człowieka - mówią 
organizatorzy.

Akcja skierowana jest do dzieci o różnym stopniu sprawności. Osoby 
zaangażowane w prace fundacji starają się co roku, by mikołajkowe 
prezenty trafiały do najbardziej potrzebujących osób. Paczki składają 
się ze słodyczy oraz z drobnego upominku dostosowanego do wieku 
i ewentualnego stopnia niepełnosprawności dziecka. 

Od chwili, gdy Fundacja Chrześcijańska „Adullam” po raz pierw-
szy wystartowała z tą akcją udało się przygotować prezenty dla 
prawie ośmiu tysięcy dzieci. Podczas spotkania, które odbyło się 
2 grudnia, w wyjeździe do Częstochowy z ramienia tutejszego sa-
morządu małym mieszkańcom gminy towarzyszyła Iwona Lisek, 
zastępca wójta.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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NOWE WŁADZE EMERYTÓW. RADYKALNYCH ZMIAN NIE BYŁO

W Gminnym Kole Emerytów i Rencistów w Konopiskach odbyły 
się wybory do zarządu. 

Życie staruszka w założeniu ma nie tylko być wesołe, ale przede 
wszystkim charakteryzuje je pewna przewidywalność i charakte-
rystyczna dla tej grupy wiekowej spokojna rozwaga pozbawiona 
rewolucyjnych elementów. 

Tak było i pod koniec listopada, gdy w Konopiskach zebrało się 
pięćdziesięcioro troje seniorów w  celu uzupełnienia wakatu 
w zarządzie organizacji. Finalnie dotychczasowy zarząd pozostał 
w dawnym składzie, a do reszty kierownictwa koła dołączyła Mi-
rosława Wowra. Było też co nieco dla ciała i ducha.

- Po słodkim poczęstunku odbyła się wieczornica patriotyczna. 
Wspólnie śpiewaliśmy hymn w  postawie stojącej - relacjonują 
gminni emeryci. 

Rozśpiewani seniorzy nie ograniczyli się jedynie do Mazurka Dą-
browskiego. Z racji, iż listopad charakteryzuje się niejednokrotnie 
wspominaniem okresu walk o niepodległość, przy okazji poleciał 
cały pakiet wojskowych szlagierów. Emeryci zaprezentowali tak-
że tragedię Aleksandra Fredry „Obrona Zamku Olsztyńskiego” 
z podziałem na role i z wykorzystaniem wypożyczonych strojów.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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UROKLIWE BULWARY 
W BOROWEJ

MIEDŹNO PO RAZ KOLEJNY
W CZOŁÓWCE NAJLEPIEJ
ZARZĄDZANYCH GMIN W POLSCE

Z  początkiem grudnia zakończyły się prace rewitalizacyjne 
przy terenie rekreacyjnym w Borowej. Obszar przy tamtejszym 
oczku wodnym został uporządkowany i umocniony.

Zmiany otoczenia w pobliżu rzeki, na starym wyrobisku piasku, 
stały się możliwe dzięki pozyskaniu przez urząd dofinansowania 
z Lokalnej Grupy Działania „Razem na wyżyny”. Inwestycję zreali-
zowała firma Rafallin, a jej koszt to niemal 350 tys. zł.

Przystępując na początku października do prac, wykonawca mu-
siał chociażby usunąć kolidującą zieleń. Dzięki temu przyległy do 
oczka wodnego teren został gruntownie oczyszczony, a  za po-
mocą prefabrykowanych betonowych ścian oporowych wystop-
niowany.

- Zrewitalizowaliśmy dzikie wyrobisko piasku. Zastosowane płyty 
betonowe posłużyły zabezpieczeniu skarpy, na której jest droga, 
aby nie obsunęła się ziemia - informuje wójt Piotr Derejczyk.

Dzięki temu powstały urokliwe bulwary, które w przyszłym roku 
- jak liczą miejscowe władze - bedą przyciągać mieszkańców i tu-
rystów. Tym bardziej, że przy zbiorniku wodnym jest piaszczysta 
plaża, na wiosnę pojawią się zielone trawniki, a całości dopełnią 
klimatyczne lampy parkowe.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

DUŻY NACISK NA DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNE. MIESZKAŃCY 
OTRZYMALI ODBLASKI, LAMPKI
I KAMIZELKI

Gmina Miedźno ponownie aktywnie zaangażowała się w dzia-
łania i akcje, jakie na drogach powiatu zorganizowali funkcjo-
nariusze z  kłobuckiej policji. Do mieszkańców trafiły zestawy 
atrakcyjnych gadżetów i pakietów edukacyjnych.

Jak podkreślają miejscowi urzędnicy, głównym celem samorządu 
jest troska o bezpieczeństwo na drogach, jak i to dotyczące zasad 
zachowania szczególnej ostrożności na co dzień.

- Inicjatorem wszelkich działań z  ramienia gminy jest Wojciech 
Tałajczyk, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych - informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy 
urzędu. - Jednym z przejawów tej aktywności jest uczestnictwo 
w  akcji „Widoczny=Bezpieczny”, ukierunkowanej na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych, podczas której przedstawiciel gminy, 
wspólnie z  mundurowymi, rozmawia z  napotkanymi pieszymi 
i  rowerzystami o  tym, jak duży wpływ na ich widoczność mają 
odblaski - dodaje. 

To właśnie te elementy i  gadżety, jak choćby lampki rowero-
we i kamizelki, ufundowane przez gminę w ramach profilaktyki 
otrzymywali mieszkańcy. Podczas akcji „Trzeźwość” natomiast, 
kontrolowanym i  badanym kierowcom sprezentowane zostały 
jednorazowe alkotesty.

- Praw fizyki oszukać się nie da. Nie ma takiego pojazdu, który 
rozpędzony zatrzyma się w miejscu. Na drogę hamowania składa-
ją się trzy główne elementy - postrzeganie, reakcja, hamowanie. 
I  to właśnie te trzy elementy mają największy wpływ na możli-
wość przeżycia pieszego w  konfrontacji z  samochodem. Nasze 
szanse, jako pieszych czy rowerzystów, niewyobrażalnie wzrasta-
ją wtedy, kiedy jesteśmy dobrze widoczni i  posiadamy odblaski 
- podkreślają jak mantrę funkcjonariusze policji.

Piotr Biernacki
O  ile w  ubiegłorocznym Rankingu Samorządów „Rzeczpospo-
litej” gmina Miedźno zajęła 49. miejsce, o  tyle w  najnowszej 
edycji ulokowała się na 109. pozycji spośród 1523 samorządów 
w ocenianej kategorii. To najlepszy wynik w powiecie kłobuc-
kim, a drugi biorąc pod uwagę wszystkie gminy subregionu czę-
stochowskiego.

Przygotowywany od osiemnastu lat Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej” uznawany jest za jedno z  najbardziej prestiżowych 
i wiarygodnych przedsięwzięć tego typu w kraju. Cechuje go rze-
telna ocena dokonań lokalnych władz. Pozwala wyłonić i pokazać 
te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

W ogłoszonym pod koniec listopada zestawieniu gminę Miedź-
no sklasyfikowano na 109. pozycji w kraju. Mimo statystycznego 
spadku, wynik punktowy świadczący o rozwoju poszczególnych 
sfer życia gospodarczego i społecznego samorządu okazał się być 
lepszy niż przed rokiem.

- Pomimo ogólnie niższej pozycji niż przed rokiem (49. miejsce 
- przyp. red.) w tegorocznym rankingu uzyskaliśmy wyższą punk-
tację. Wtedy wskaźnik wynosił 52,26 punktów, a obecnie - 53,88. 
Świadczy to tym samym o ciągłym progresie w podnoszeniu jako-
ści życia naszych mieszkańców - zaznacza wójt Piotr Derejczyk. 
- Cieszę się bardzo, że kolejny rok z rzędu znaleźliśmy się w czo-
łówce najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Tych, które dobrze 
dbają o zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy - dodaje.

A powodów do optymizmu może być faktycznie sporo. Ranking 
weryfikuje bowiem skuteczność działań władz samorządowych 
w  kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, 
ujmowanego w strategicznych kategoriach, jak trwałość ekono-
miczna, trwałość środowiskowa, trwałość społeczna oraz w za-
kresie jakości zarządzania.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy 
prof. Jerzy Buzek, niegdyś premier i były przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, od kilku kadencji europarlamentarzysta. 
W  skład wspomnianej kapituły wchodzą także przedstawiciele 
organizacji samorządowych, pozarządowych, władz publicznych 
oraz oczywiście przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Źródłem danych, jakie wykorzystuje się do przygotowania wspo-
mnianego rankingu, są publicznie dostępne bazy danych Główne-
go Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz informa-
cje podane przez samorządy w specjalnej ankiecie.

W powiecie kłobuckim pod kątem oceny punktowej wskaźników 
rozwoju gmina Miedźno mocno odskoczyła pozostałym samorzą-
dom. Drugie w kolejności Lipie zajęło bowiem 527. miejsce, Przy-
stajń - 590, Popów - 605, Wręczyca Wielka - 871, Panki - 1054, 
a  Opatów - 1163. Krzepice i  Kłobuck sklasyfikowano natomiast 
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, gdzie przyznano 
im odpowiednio 37,13 oraz 29,71 punktów.

Wynik Miedźna jest zarazem jednym z  najlepszych w  całym 
subregionie częstochowskim, obejmującym powiaty myszkowski, 
kłobucki i częstochowski. Na trzydzieści gmin z tego grona nie-
co lepiej wypadły jedynie Konopiska, które uplasowały się na 103. 
miejscu.

Ranking dziennika „Rzeczpospolita” jest zatem kolejnym, w któ-
rym tutejsza gmina świetnie wypadła. W ubiegłym miesiącu infor-
mowaliśmy o dwóch przygotowanych przez pismo „Wspólnota”. 
Jak wynika z  tamtych zestawień, samorząd Miedźna był w  mi-
nionym roku liderem powiatu kłobuckiego w  zakresie docho-
dów, a na przestrzeni ostatnich trzech lat wiceliderem inwestycji 
w powiecie kłobuckim, biorąc pod uwagę dochody i wydatki ma-
jątkowe w przeliczeniu na każdego z mieszkańców.
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MOCNO ZAAWANSOWANA 
PRZEBUDOWA REMIZ

KOLEJNE ULICE W GMINIE
IDĄ DO REMONTU

7 grudnia wójt Piotr Derejczyk podpisał umowy z wykonawcami 
dwóch gminnych ulic w Ostrowach nad Okszą. Do modernizacji 
idą Łąkowa i Ogrodowa. To kolejne duże zadanie drogowe, które 
w przyszłym roku realizował będzie miejscowy urząd.

Modernizacja szlaków komunikacyjnych na terenie gminy od kilku 
już lat nie zwalnia tempa. Po zakończonej w tym roku dużej inwesty-
cji w samym Miedźnie, gdzie za niemal 10 mln zł przebudowano ulice 
Dębową, Sosnową, Ogrodową oraz Polną, niebawem mają się rozpo-
cząć również prace w rejonie Kołaczkowic, Wapiennika i w Borowej. 
W ostatniej z  tych miejscowości do remontu przeznaczono od-
cinki o długości ponad czterech kilometrów. Łącznie siedem ulic, 
co ma kosztować przez najbliższe trzy lata blisko 8,3 mln zł.

Przebudowa układu drogowego w rejonie Kołaczkowic i Wapiennika 
będzie jeszcze większa. W zamierzeniach jest wykonanie około sze-
ściu i pół kilometra dróg. Na początek samorząd chce zrealizować 
cztery z  sześciu etapów prac. Na nie bowiem miejscowy włodarz 
pozyskał pod koniec maja 9,5 mln zł dofinansowania. Pozyskane 
pieniądze pozwolą wykonać niemal 70 proc. wszystkich robót. Po-
zostaną na razie dwa odcinki w  Kołaczkowicach Dużych, ale i  na 
nie gmina zamierza postarać się o środki zewnętrzne, by wykonać 
wszystko kompleksowo. Nie tylko zmodernizowane zostaną obecnie 
istniejące szlaki, ale od podstaw wybudowane będą nowe odcinki, 
które stworzą dobre połączenie pomiędzy samymi Kołaczkowicami 
oraz z drogą powiatową w miejscowości Wapiennik.

Do tych zamierzeń doszły właśnie dwa zadania w Ostrowach nad 
Okszą. Co istotne, to również część większego projektu, na który 
wójt Piotr Derejczyk zdobył niemal 2,4 mln zł z funduszy unijnych.

- W ramach tego zadania wykonamy połączenie ulicy Ogrodowej 
i Łąkowej. Inwestycja ta to dopełnienie naszych ubiegłorocznych 
prac, które realizowaliśmy ze wsparciem z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Chcemy zrobić również połączenie ulicy Często-
chowskiej i Lotniska w tym obszarze. Naszym celem jest utwo-
rzenie dobrych objazdów i aktywizacja tego obszaru Ostrów nad 
Okszą - podkreśla włodarz.

Modernizacja tych dwóch szlaków ma kosztować około 1,1 mln 
zł. Oprócz gruntownej poprawy nawierzchni jezdni, ujednoli-
cenia szerokości dróg, ich odwodnienia i  zabezpieczenia przed 
wodami opadowymi oraz meandrującą w okolicach ulicy Łąkowej 
rzeką Białą Okszą, w planach jest również wybudowanie poboczy 
i oświetlenia na tych szlakach. Zamontowane mają zostać trzy-
dzieści trzy nowoczesne latarnie.

Piotr Biernacki

BYŁ TEATR, ANIMACJE
I ŚWIETNA ZABAWA

10 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie przygotował 
dla najmłodszych „super wydarzenie w grudniowym klimacie”. 

Taka oferta i  jej zapowiedź nie pozostały bez odzewu. Sala wi-
dowiskowa szczelnie wypełniła się spragnionymi dobrej rozrywki 
dziećmi. Głównym punktem wieczoru było wystawienie spektaklu 
„Królowa Śniegu”. Poza występem teatralnym można było wysłuchać 
wokalnych popisów podopiecznych GOK-u. Wszystkim ponadto 
czas umiliły również przygotowane świąteczne animacje i liczne za-
bawy.

- Czy można wymarzyć sobie lepsze popołudnie? Nasz ośrodek 
zamienił się w  zimowy raj dla najmłodszych - spektakl „Królowa 
Śniegu” z efektownym oświetleniem oraz barwne animacje w świą-
tecznym klimacie. A to wszystko przy cudownych dźwiękach, które 
zapewniła sekcja wokalna pod kierownictwem Kaliny Chrobok - cie-
szą się z niezwykle udanego przedsięwzięcia animatorzy z GOK-u.

Piotr Biernacki, fot. GOK Miedźno

Trwają intensywne prace budowlane przy przebudowie remiz 
w  Borowej i  Władysławowie. Po ich zakończeniu mają służyć 
również jako centra społeczno-kulturalne.

Powiedzieć, że strażnice w  powyższych miejscowościach prze-
chodzą remont, to właściwie nic nie powiedzieć. Obiekty są moc-
no rozbudowywane, a zakres prac jest niezwykle szeroki. Do tego 
stopnia, że we Władysławowie z pierwotnej konstrukcji pozostały 
praktycznie tylko mury zewnętrze. Do nich dobudowano nową 
cześć, a na całości zaczęła się instalacja nowego dachu. W Boro-
wej także wznoszone są mury dodatkowych pomieszczeń.

Budynki dostosowane zostaną bowiem do potrzeb społeczności 
lokalnych. Po skończonych inwestycjach mają stać się siedzibą nie 
tylko lokalnych druhów, ale i innych organizacji z terenu gminy. 
Służyć będą jako centra kultury i integracji wsi. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

- Staną się reprezentacyjnymi miejscami spotkań mieszkańców, 
a  przeprowadzone prace z  pewnością wpłyną na zwiększenie 
komfortu użytkowników. Poprawi się znacząco nie tylko estetyka 
samych budynków, ale i atrakcyjność całych sołectw - podkreślają 
urzędnicy z Miedźna. 

Projekty modernizacji budynków obejmują ponadto ich gruntow-
ną termomodernizację, wymianę źródeł ciepła oraz zagospodaro-
wanie przylegających do remiz terenów. W całym procesie mają 
zostać wykorzystane również proekologiczne technologie i od-
nawialne źródła energii. 

Koszt tych zadań dla gminy nie jest mały. To łącznie 6,9 mln zł. Co 
warte podkreślenia, prawie 4,9 mln zł z ogólnej sumy wydatków 
pokryte zostanie środkami zewnętrznymi z finansowanego przez 
podatników tzw. Polskiego Ładu i funduszy unijnych.
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SPEKTAKL NA MIKOŁAJA. W PRZYGOTOWANIE PRZEDSTAWIENIA ZAANGAŻOWAŁO SIĘ KILKUDZIESIĘCIORO MIESZKAŃCÓW

WIGILIA U HARCERZY

4 grudnia na rynku w Mstowie tłumy okolicznych mieszkańców 
oddawały się atmosferze nadchodzących świąt. Święty Miko-
łaj rozdał ponad pół tysiąca prezentów, odpalono światełka na 
choince, a  miłośnicy futbolu mogli śledzić zmagania rodzimej 
reprezentacji na telebimie.

O tym, że II edycję Mstowskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego 
niewątpliwie trzeba uznać za udaną, świadczy przede wszystkim 
duża frekwencja. W  to niedzielne popołudnie centralne miejsce 
w gminie wypełniło się całymi rodzinami. Dookoła ustawiono na-
mioty z lokalnym rękodziełem, ozdobami, wypiekami czy łakocia-
mi.

- Tym razem w imprezę włączyło się aż trzynaście kół gospodyń 

Na początku miesiąca członkowie drużyn III Środowiskowego 
Szczepu Harcerskiego „Skała” pojawili się na tradycyjnym spo-
tkaniu wigilijnym. 

Oprócz harcerzy, w symbolicznej wieczerzy udział wzięli przed-
stawiciele miejscowych władz, delegacja komendy częstochow-
skiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a  także kierownic-
two placówek edukacyjnych z  terenu gminy, w których działają 
drużyny.

- Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, śpiewem kolęd 
i  łamaniem się powszednim chlebem podczas składania sobie 
życzeń. Następnie grupa druhen i druhów z trzech drużyn zło-
żyła przyrzeczenie harcerskie - informuje phm. Tomasz Derda, 
komendant szczepu.

Jak dodaje, kierowanemu przez niego gronu przybyła nowa in-
struktorka. Spotkanie stało się więc dobrą okazją, by od druhny 
Kingi Kowalczyk odebrać stosowne zobowiązanie instruktorskie. 
Na koniec uczestnicy mieli możliwość wykonać własnoręcznie 
choinkową ozdobę.

Monika Wójcik, fot. Adam Równiak/Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

wiejskich z terenu naszej gminy - cieszą się inicjatorzy przedsię-
wzięcia.

Najmłodsza część uczestników, z  wiadomych względów, szcze-
gólnie spragniona była spotkania ze Świętym Mikołajem. Jak re-
lacjonują organizatorzy całego wydarzenia, rozdał on ponad pół 
tysiąca prezentów, wśród których można było otrzymać podusz-
ki, przytulanki, gry, piłki, kubki czy słuchawki.

Wzorem ubiegłorocznej edycji także i tym razem nie mogło zabrak-
nąć rozświetlenia sporych rozmiarów choinki, która została zain-
stalowana w centralnym punkcie mstowskiego rynku. W czasie gdy 
dzieci miały możliwość miło spędzić czas na zabawach z animator-
kami, starsi uczestnicy mogli oddać się piłkarskim emocjom zwią-
zanym z występem krajowej reprezentacji na mundialu w Katarze.

DRUGA ODSŁONA KIERMASZU
BOŻONARODZENIOWEGO

W tym roku Święty Mikołaj zawitał do mstowskiej podstawów-
ki nie tylko z workiem prezentów, ale i klasyką polskich bajek 
w zanadrzu. Rodzice wpadli na pomysł, by wcielić się w aktorów 
i przygotować dla uczniów niepowtarzalny spektakl. 

Jak relacjonują pracownicy urzędu gminy, grono pedagogiczne 
ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie po-
stanowiło uhonorować Rok Polskiego Romantyzmu, włączyć się 
w Narodowe Czytanie „Ballad i  romansów” Adama Mickiewicza, 
a także jednocześnie sprawić wiele radości dzieciom i młodzieży.

- Rodzice powrócili do tradycji przedstawiania bajek dla wszyst-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
kich uczniów z okazji Mikołajek. Wraz z nauczycielami przygotowali 
wspaniały spektakl noszący tytuł „Bajki z górnej półki”, w którym tra-
dycja i zabawa były w pierwszej parze - informują urzędnicy. W całe 
przedsięwzięcie udało się nawet zaangażować wójta Tomasza 
Gęsiarza. 

- Najpierw widzowie przenieśli się do karczmy Rzym, by z pol-
ską szlachtą obserwować pojedynek między Panem Twardow-
skim a Mefistofelesem. Potem poznali historię przyjaźni Mieszka 
i  Leszka oraz spryt lisa w  podwórkowej odsłonie. Po wieszczu 
Adamie, przyszedł czas na hrabiego Aleksandra Fredrę, który 
ukazał kulisy trudnego sąsiedztwa Pawła i  Gawła, złudę baniek 
mydlanych oraz smutną historię żabek. Na koniec małpa zażyła 

zbyt gorącej kąpieli, co nie zniechęciło aktorów do piosenki oraz 
tańca, w których zachęcali do szorowania rąk i buzi - wymieniają 
organizatorzy tego wydarzenia.

Jak przekonują, ten barwny i dynamiczny spektakl zachwycił wi-
dzów, a gra aktorska znacząco wykraczała poza ramy amatorskie-
go przedstawienia. Całości dopełniły kostiumy, scenografia, de-
tale i pomysłowość scenarzystek i zarazem reżyserek w osobach 
Magdaleny Marszałek, Tatiany Całus i Justyny Dawid.

- Na koniec przyjechał Mikołaj z paniami Mikołajowymi i rozdał 
wszystkim dzieciom prezenty, czyli wszystkie były grzeczne - 
podsumowują relację urzędnicy.
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. MIEJSCOWA DRUŻYNA 
TYM RAZEM NIE STANĘŁA NA WYSOKOŚCI ZADANIA

3 grudnia w Mstowie miał miejsce halowy turniej piłki nożnej. 
W wydarzeniu, nad którym patronat objął wójt Tomasz Gęsiarz, 
wzięło udział pięć drużyn.

Wydarzenie skupiło zawodników Warty Mstów, Pogoni Kłomnice, 
Polonii Poraj, Sokoła Olsztyn i Lotnika Kościelec z rocznika 2012 
i 2013. Drużyny miały możliwość rozegrania meczów w systemie 
każdy z każdym, z czego poszczególne z nich trwały po siedem-
naście minut.

- Rozegrane spotkania opiewały w wiele ciekawych akcji i sytuacji 
podbramkowych, nie brakowało również spektakularnych parad 
bramkarskich. Zgromadzona na widowni publiczność mogła ob-
serwować bardzo ciekawe zawody - relacjonują pracownicy urzę-
du gminy. - Po rozegraniu dziewięciu kolejek dwie drużyny - Lot-
nik Kościelec i Pogoń Kłomnice - miały taką samą liczbę punktów, 
a harmonogram turnieju ułożył się tak, że najważniejszy mecz, ten 
decydujący o zwycięstwie, został rozegrany jako ostatni - dodają.

Jak podkreślają organizatorzy, obie ekipy zaprezentowały ciekawą 
i ofensywną grę. Ostatecznie zwycięsko z tego pojedynku wyszła 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
drużyna Kościelca, pokonując rówieśników z  Kłomnic. Trzecia 
lokata przypadła w  udziale Polonii Poraj, czwarte miejsce zajęli 
piłkarze z Olszyna, natomiast gospodarze tym razem musieli po-
godzić się z ostatnim miejscem.

Każdy z  zawodników otrzymał pamiątkowy medal oraz torbę 
z upominkami, a drużyny - piłki. Dla trzech najlepszych zawodni-
ków organizatorzy przewidzieli pamiątkowe puchary. Wręczono 
też wyróżnienia indywidualne dla najlepszego zawodnika zarów-
no turnieju, jak i w każdej z drużyn, najlepszego bramkarza oraz 
króla strzelców.

Najlepszym zawodnikiem tego wydarzenia okazał się Maksymi-
lian Palacz z Pogoni Kłomnice. Wśród bramkarzy nie miał sobie 
równych Filip Jaźwiec z  Lotnika Kościelec, a  królem strzelców 
z dorobkiem aż jedenastu bramek został Daniel Wylazowski, jego 
klubowy kolega.

Za najlepszych zawodników z  poszczególnych drużyn uzna-
no z kolei Jonasza Kozę (Warta Mstów), Szymona Dudka (Sokół 
Olsztyn), Tymona Ciępkę (Polonia Poraj), Szymona Remsa (Pogoń 
Kłomnice) oraz Huberta Juszczyka (Lotnik Kościelec).

PROFILAKTYKA EMOCJI W MSTOWIE. 
WZIĘŁO W NIEJ UDZIAŁ BLISKO
CZTERYSTU UCZNIÓW

Uczniowie mstowskiej podstawówki i  filii szkoły w  Kucha-
rach wzięli udział w  działaniach profilaktycznych pod hasłem 
„Wszystkie emocje są dobre”. Spotkanie poprowadzili aktorzy 
z teatru specjalizującego się w profilaktyce dzieci i młodzieży. 

Teatr Króla z  Łodzi pojawił się w  gminie z  propozycją dwóch 
spektakli i warsztatów, podzielonych na grupy wiekowe dla dzieci 
z klas 0-3 oraz 4-8. 

Ci starsi mieli możliwość zapoznania się z zagrożeniami wynika-
jącymi z  zażywania różnego rodzaju niebezpiecznych i  wysoce 
szkodliwych używek oraz z  akceptacji negatywnych zachowań 
grup rówieśniczych. 

- Otrzymali również wzorce co robić, aby nie angażować się 
w  zachowania ryzykowne w  szkole i  poza nią - wyjaśnia Beata 
Mira, dyrektor szkoły w Mstowie.

Młodsze roczniki z kolei utrwaliły sobie co znaczy być miłym, ser-
decznym, używać zwrotów grzecznościowych, jak i również dbać 
o przyjazne relacje w grupie rówieśniczej. Artyści z łódzkiego te-
atru zadbali, by w ciekawy sposób przypomniały im o tym bajko-
we postacie z rodzimej literatury dziecięcej. 

- Dzieci miały także możliwość poznania zabaw, które pozwalają 
uwolnić negatywne emocje - dodaje pedagog.

W zajęciach wzięło udział prawie czterystu uczniów wraz ze swo-
imi nauczycielami i opiekunami.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
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PATRIOTYCZNY BADMINTON JAKO ALTERNATYWA DLA NAŁOGÓW

„WRZOSOWIANIE” PRZYPOMNIELI MIESZKAŃCOM 
O TRADYCJI WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA

BADANIA USG OD TERAZ SZYBCIEJ

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

4 grudnia w Poczesnej zorganizowany został „Jarmark Bożona-
rodzeniowy Ziemi Częstochowskiej”. Wydarzenie przygotował 
wspólnie Narodowy Instytut Kultury i  Dziedzictwa Wsi oraz 
urząd gminy.

Hala Sportowa w Poczesnej stała się tłem choinkowych dekora-
cji i świątecznej atmosfery. Pośród pachnących iglaków, aroma-
tu grzanego wina i czekoladowych pierników na odwiedzających 
czekało szereg atrakcji.

- Wszystko w klimacie motywu przewodniego wydarzenia, czyli 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - wyjaśnia Iwona Sko-
rupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej.

Oprócz mieszkańców wydarzenie przyciągnęło sporo polityków, 
samorządowców, urzędników różnych szczebli i   działaczy spo-
łecznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się ustawione 
stoły, na których panie z  lokalnych kół gospodyń wiejskich pre-
zentowały swoje wyroby kulinarne i rękodzielnicze.

- Kolorowe, ręcznie zdobione pierniki, naturalne miody pszczele, 
tradycyjne polskie wędliny, ale także mnóstwo wyrobów w postaci 
świątecznych ozdób, ceramiki artystycznej, ręcznie malowanych 
bombek, świeczników, aniołów, wyrobów z drewna, szkła, ceramiki 
i minerałów - wymienia jednym tchem dyrektor Skorupa.

W programie organizatorzy przewidzieli prezentacje twórczości 
ludowej z regionu częstochowskiego, nie zabrakło występów ze-
społów śpiewaczych i instrumentalnych działających przy gmin-
nych ośrodkach kultury oraz warsztatów rękodzielniczych przy-
gotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Zainteresowani mieli 
też możliwość wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy stroik 
świąteczny. Uczestnicy wysłuchali kolęd i pastorałek w wykona-
niu zespołów, zarówno tych lokalnych, jak i przybyłych z sąsied-
nich gmin.

Monika Wójcik, fot. Waldemar Deska/Urząd Gminy Poczesna

W hali sportowej odbył się Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej 
Badmintona i  Parabadmintona „Dla Niepodległej” pod hasłem 
„Wolni od nałogów”. 

Organizatorem zawodów był LUKS Jedynka Cz-wa/ABRM Pocze-
sna przy wsparciu miejscowej podstawówki i urzędu gminy.

- Niepodległość i  wolność to nie jest coś dane raz na zawsze, 
ale cały czas trzeba dbać i pielęgnować te wartości - mówił wójt 
Krzysztof Ujma podczas otwarcia imprezy. 

Z racji niedawnego Mikołaja wszyscy uczestnicy otrzymali paczki 
ze słodkościami i upominkami, a gdy zawodnicy chwycili już za 
rakiety do badmintona konkurowali ze sobą do dwóch wygranych 
setów, do dwudziestu jeden punktów systemem „każdy z każdym”. 

- Najlepsi otrzymali puchary do trzeciego miejsca, a wszyscy me-
dale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zwycięzcami zawodów w  poszczególnych kategoriach wieko-

Okres przedświąteczny to niezwykły czas kolędowania, opłat-
ków i wspaniałych wydarzeń integrujących lokalną społeczność. 
Podczas tych międzypokoleniowych spotkań dba się o  to, by 
wpajać, przypominać i upowszechniać polskie, piękne tradycje 
i obyczaje świąteczne.

O tym aspekcie lokalnego życia pamięta się szczególnie w gminie 
Poczesna. W połowie grudnia w remizie we Wrzosowej specjalny 
koncert gwiazdkowy dała lokalna chluba, czyli Zespół Folklory-
styczny „Wrzosowianie”, którym artystycznie kieruje Justyna Wilk.

- Czym byłby okres świąteczny, jak i czas po Bożym Narodzeniu 
bez powrotu do tradycji, o których zapominać przecież nie wolno? 
Koncert wzruszał, radował, skłaniał do refleksji. Zespół zaprezen-
tował najpiękniejsze polskie kolędy, ale w repertuarze nie zabrakło 
też pastorałek - podkreśla lokalna liderka, zaznaczając przy tym, iż 
bez takich przyjaciół i widzów zespół nie miałby racji bytu.

Wysokiej klasy system ultrasonograficzny trafił niedawno do 
Ośrodka Zdrowia w Poczesnej.

- Dzięki temu zakupowi praca będzie bardziej wydajna, precy-
zyjna i prosta. Teraz każdy etap badania USG będzie przebiegać 
płynnie i szybko - przekonuje urząd gminy. 

System USG Arietta 65 współpracuje z szeroką gamą głowic ultra-
sonograficznych do badań podstawowych i specjalistycznych. 

- Ergonomiczna konstrukcja poprawi komfort pracy i  ułatwi 
przeprowadzenie badania w  różnych warunkach klinicznych - 
dodają urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gmina Poczesna

Monika Wójcik, fot. Aneta Sowińska/Urząd Gminy Poczesna

wych zostali Bartosz Wiznor, Paulina Michalska, Robert Michalski, 
Martyna Stelmaszczyk, Mateusz Szydłowski, Hanna Matuszczak, 
Anna Praska, Julian Piwnicki, Marta Małolepsza i Natalia Grzyb - 
informują organizatorzy wydarzenia.

Patronat nad wydarzeniem objął wiceminister kultury i dziedzic-
twa narodowego Szymon Giżyński oraz wójt Krzysztof Ujma.

Jak zaznacza, koncert stał się w istocie podziękowaniem zespołu 
wszystkim tym, którzy postanowili wspólnie spędzić ten wieczór. 
Podziękowaniem dla tych, którzy kibicują, podziwiają, doceniają 
i dla których zespół jest ważnym elementem historii gminy Po-
czesna i łącznikiem z tradycją regionu.
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

KILKANAŚCIE PAR SPOTKAŁO SIĘ Z WŁADZAMI GMINY, 
BY ŚWIĘTOWAĆ JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

NAJSTARSZY ZABYTEK
W GMINIE ZYSKAŁ ILUMINACJĘ

Jak każdego roku w kościele pw. Świętego Mikołaja w Przyrowie 
została odprawiona 6 grudnia msza poświęcona jego patrono-
wi. Tym razem jednak uroczystość miała szczególny charakter, 
gdyż przybyli zobaczyli świątynię w blasku nowych świateł.

Kościół jest najstarszym zabytkiem na terenie gminy. Pochodzi 
z początku XVI wieku, a wybudowany został w miejscu starego 
drewnianego kościoła parafialnego istniejącego jeszcze w  XIII 
wieku we wsi Komorowo.

- Msza odbyła się z udziałem mieszkańców, dzieci, przedstawi-
cieli władz samorządowych i  instytucji wspierających wykona-
nie iluminacji zabytkowego kościółka, w  tym przede wszystkim 
parafii pw. Św. Doroty w Przyrowie, samorządu gminnego, LGD 
Partnerstwo Północnej Jury oraz Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków - informują lokalni urzędnicy.

Jak podkreślają, zrealizowanie inwestycji przyczyni się do pod-
niesienia rangi tego niezwykle ważnego dla lokalnej społeczności 
i regionu obiektu, jak również pozytywnie wpłynie na postrzega-
nie i promocję samej gminy Przyrów.

8 grudnia odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Go-
dów. Tym razem obchodziło je piętnaście par, choć nie wszyscy 
mogli się pojawić tego dnia w siedzibie urzędu gminy. Seniorzy 
otrzymali medale od prezydenta RP.

W  spotkaniu, oprócz dostojnych jubilatów, udział wziął wójt Ro-
bert Nowak. Włodarzowi towarzyszyły też inne przedstawicielki 
lokalnych władz w  osobach jego zastępcy Anny Kowalskiej-Fert 
oraz przewodniczącej rady gminy Marii Stępień. Była też kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Przyrowie Dorota Wojciechowska, jak 
i również pojawił się ks. Paweł Lesiakowski, miejscowy proboszcz. 

Włodarz odznaczył jubilatów nadanymi przez prezydenta An-
drzeja Dudę medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Tra-
dycyjnie nie zabrakło słów uznania czy gratulacji za wspólnie 
spędzone lata. O  akcenty artystyczne zadbali z  kolei uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie. 

- Każda rocznica ślubu jest szczególną okazją do tego, by się za-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

trzymać, spojrzeć wstecz, podsumować to co wspólnie osiągnęło 
się w ciągu całego małżeństwa i ile wspólnie pokonało się trud-
ności czy rozwiązało problemów. Złote Gody natomiast są jubile-
uszem niezwykłym, symbolem wierności i miłości, wyrazem wza-
jemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, dowodem na 
to, że w rodzinie tkwi siła, że dobre małżeństwo może przetrwać 
wszystko i żadne przeciwności losu nie są  w stanie go zniszczyć. 
To również wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych 
pokoleń - podkreślał wójt Nowak.

Na uroczystości pojawili się: Bogusława i  Jerzy Ballas, Helena 
i Edward Sokolińscy, Zofia i Witold Kołek, Weronika i Edward Waw-
ryła, Zdzisława i Stanisław Wuczyńscy, Cecylia i Andrzej Mijalscy, 
Anna i Stanisław Nowakowscy, Zdzisława i Mikołaj Maciąg, Krysty-
na Paprocka-Huć i Edmund Huć, Lilianna i Andrzej Nowaccy. 

Dwie pary obchodziły w  tym roku również Jubileusz Diamen-
towych Godów, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczy-
stości uczestniczyła jednak jedna para - Krystyna i  Benedykt 
Skowronek.

23W PRZYROWIE

Druhowie udostępnili salę, a  pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury w Przyrowie i tamtejszej biblioteki zadbali o sprawną 
organizację całego przedsięwzięcia. Święty Mikołaj nie zawiódł 
i tym razem.

Sala w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie szczel-
nie wypełniła się 3 grudnia dziećmi i ich rodzicami zamieszkują-
cymi okoliczne miejscowości. Wszyscy czekali na przybycie dłu-
go wyczekiwanego gościa i, podobnie jak w latach ubiegłych, ich 
cierpliwość została nagrodzona.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Nim jednak Święty Mikołaj przekroczył próg przyrowskiej straż-
nicy aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa za-
grali spektakl zatytułowany „Za pasem święta, ktoś majstruje przy 
prezentach”. Po zakończeniu przedstawienia najmłodsi miesz-
kańcy mieli możliwość, by otrzymać wymarzone prezenty z rąk 
jegomościa w czerwonym kubraku, a na koniec wykonać wspólne 
zdjęcie.

- Cała impreza przebiegała w nastrojowej, przedświątecznej at-
mosferze - relacjonują pracownicy urzędu gminy.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

WYŻSZE PROGI DOCHODOWE I NIEMAL DWUKROTNIE WYŻSZE DOFINANSOWANIE

MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI NA PROJEKT I STWORZENIE EKOLOGICZNEJ PRACOWNI

Piotr Biernacki, fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Nawet 135 tys. zł dofinansowania oraz wyższe progi dochodowe 
to główne nowości w  kolejnej odsłonie programu „Czyste Po-
wietrze”, które zaczną obowiązywać od 3 stycznia 2023 roku. 
Program zostaje też uproszczony w  zakresie procesu obsługi 
i rozliczeń.

W  nowej odsłonie tego priorytetowego w  skali kraju programu 
proekologicznego pojawi się szereg nowości. Jedną z nich będzie 
możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Rozwią-
zanie to ma promować przede wszystkim zadania termomoder-
nizacyjne. Na takie przedsięwzięcia idzie bardzo mocny akcent. 
Mają one zapewnić bowiem największe oszczędności energii 
i ogrzewania.

Od 2023 będzie więc można najpierw ocieplić dom, a  dopiero 
w  dalszej kolejności wymienić źródło ogrzewania. Do tej pory 
było to niemożliwe. Skorzystają także beneficjenci, którzy już 
wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Nie bę-
dzie przeszkód, by ponownie ubiegali się o  wsparcie inwestycji 
termomodernizacyjnej.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianach 
w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wychodzimy do 
beneficjentów z  propozycją nie tylko dofinansowania wymiany 
przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także zachę-
camy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinanso-
wania kompleksowej termomodernizacji budynku. Najwyższe 
dofinansowanie, czyli nawet do 136.200 zł będzie można uzyskać 
w  przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a  więc komplek-
sowej termomodernizacji - zaznacza Paweł Mirowski, zastępca 
prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik premiera do spraw programu 
„Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

We wszystkich trzech częściach programu, tak jak do tej pory, 
będzie można ubiegać się o  dofinansowanie szeregu inwestycji 
zmniejszających emisyjności budynków, czyli przede wszystkim 
ich docieplenia i wymianie źródła ciepła wraz z na przykład mo-
dernizacją centralnego ogrzewania czy instalacji ciepłej wody 
użytkowej, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowa-
niem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

- W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowa-
dzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł 
uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z ofer-
ty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinan-
sowanie przewidziano w każdej z  trzech części programu. Jego 
wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. 
Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające komplek-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił kolejną edycję konkursu „Zielona Pracow-
nia_Projekt’2023”. W marcu natomiast uruchomiony będzie na-
bór na dotacje wspierające samo powstanie ekologicznych klas.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023” skierowany był do 
szkół podstawowych i średnich. O dofinansowanie mogą ubiegać 
się te, które nie otrzymały wsparcia w poprzednich edycjach. Jego 
przedmiotem jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na po-
trzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geo-
graficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Maksymalna wysokość nagrody to 20 proc. kosztu całkowitego 
wdrożenia projektu i stanowić ma nie więcej niż 12,5 tys. zł. Zgło-
szenia można przesyłać do 3 lutego 2023 roku.

- Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni 
– wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatyw-
ność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dy-
daktycznych, wyposażenia i  sprzętu oraz zasadność ich zakupu 
- podkreślają organizatorzy.

sową termomodernizację wraz z  mikroinstalacją fotowoltaiczną 
w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 
66 tys. zł, 99 tys. zł i  135 tys. zł bezzwrotnej dotacji - informuje 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Skorzystać z  dofinansowania na termomodernizację, częściową 
lub całościową, będą mogli wszyscy wnioskodawcy, którzy prze-
prowadzą wcześniej wymagany audyt energetyczny budynku 
i wykonają wszystkie elementów wskazane w jednym z wariantów 
w  przygotowanym audycie, gwarantujące zmniejszenie zużycia 
energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie 
większej niż 80 kWh/(m²*rok) lub o minimum 40 proc. Co jednak 
istotne wydatek ten będzie kwalifikowany do kwoty 1200 zł, ale 
nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określo-
nej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej 
części programu.

Istotnym novum jest, że od nowego roku w programie nie będzie 
już kwalifikowany podatek od towarów i usług (VAT). Jak zazna-
cza resort, jest to efektem ujednolicenia zasad i dostosowania do 
przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z Krajowego Pla-
nu Odbudowy i Programu Fundusze Europejskie na Infrastruktu-
rę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Z  dniem 6 marca przyszłego roku uruchomiony zostanie nato-
miast nabór w konkursie „Zielona Pracownia’2023”. Organy pro-
wadzące szkół będą mogły ubiegać się o maksymalnie 48 tys. zł na 
stworzenie nowych przestrzeni do nauki, w tym tych nagrodzo-
nych w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2023”.

- Dotacja będzie udzielana z  uwzględnieniem efektów zadania 
i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota do-
tacji nie może przekroczyć 48 tys. zł. Wnioski w konkursie składać 
będzie można do 12 kwietnia 2023 roku - informuje Fundusz.

Jak zaznacza instytucja, składanych dokumentów nie należy zszy-
wać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, 
z wyjątkiem nośników elektronicznych.

Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.
wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

Regulamin konkursów oraz wszelkie niezbędne do pobrania formu-
larze dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

Progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania dofinansowania 
w pierwszej części programu wynosić będą do 135 tys. zł, w dru-
giej - do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 
2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a w trzeciej - do 1090 
zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym.

- Inne ważne zmiany w programie to wprowadzenie możliwości 
uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emi-
syjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek 
jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także 
eliminację od 1 lipca 2023 roku, po zastosowaniu okresu przej-
ściowego, możliwości dofinansowania kotłów na biomasę drzew-
ną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3 - 
dodaje ministerstwo.

Modyfikacje obejmą także tzw. ścieżkę bankową. Zmieni się ter-
min kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia 
oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją ban-
kową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji 
na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do sześciu miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.
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ŚMIGŁOWCE DLA OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI

JAK ŻYĆ EKO? O TYM UCZĄ DZIECI Z RĘDZIN
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

DWIE JEDNOSTKI Z POWIATU
KŁOBUCKIEGO Z NOWYMI SAMOCHODAMI

„TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA” 
ROZSTRZYGNIĘTY

Piotr Biernacki, fot. NFOŚiGW

Piotr Biernacki, fot. ZSP nr 1 w Rędzinach

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wyasygnował 350 mln zł na wsparcie zakupu dwóch śmigłow-
ców Black Hawk dla Komendy Głównej Policji oraz Państwowej 
Straży Pożarnej. Maszyny posłużą do wsparcia akcji ratowni-
czo-gaśniczych na obszarach cennych przyrodniczo na terenie 
całego kraju.

Dzięki podpisanej 9 grudnia trójstronnej umowie śmigłowce wraz 
z wyposażeniem będą służyć do prowadzenia akcji ratowniczych, 
przeciwdziałania klęskom żywiołowym i  likwidowaniu ich skut-
ków dla środowiska, jak również zapobieganiu skutkom jego za-
nieczyszczenia.

- W głównej mierze sprzęt posłuży ochronie bioróżnorodności, 
możliwe będzie między innymi przeprowadzanie akcji gaśniczych 
wielkopowierzchniowych pożarów, w  tym w  parkach narodo-
wych oraz ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych. Sprzęt 
posłuży do prowadzenia działań rozpoznawczo-patrolowych 
i ewakuacyjnych, działań eliminujących zatory lodowe czy działań 
o charakterze humanitarnym, jak na przykład dowóz wody pitnej, 
jedzenia czy paszy dla zwierząt - podkreśla i precyzuje NFOŚiGW 
w komunikacie prasowym.

Śmigłowce mają docelowo stacjonować w  Warszawie, ale będą 
wykorzystywane w niezbędnym zakresie na terenie całego kraju.

- Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami 
klimatu, Fundusz poprzez rozliczne działania wspiera ochronę 
środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Służby mundurowe 
nie po raz pierwszy korzystają ze wsparcia. W  ostatnich latach 
sfinansowano zakup samochodów gaśniczo-pożarniczych, łodzi 
z modułem pożarowym zarówno dla ochotniczej, jak i Państwo-
wej Straży Pożarnej, a także policji - zaznacza instytucja.

W ubiegłym roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rę-
dzinach wystartował projekt „Żyj Eko!”, który realizowany jest 
w  ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Najmłodsi 
uczniowie, od pierwszej do czwartej klasy, we współpracy z ró-
wieśnikami z Grecji i Turcji zgłębiają problematykę praktycz-
nych sposobów konsumpcji, która ma wspierać zrównoważony 
rozwój.

- Temat projektu nawiązuje do życia zgodnego z naturą, do racjo-
nalnego i  praktycznego wykorzystywania zasobów naturalnych 
oraz oszczędnego i rozsądnego gospodarowania nimi. Skupiamy 
się na szeroko pojętej ekologii, czyli ponownym użyciu produk-
tów, opakowań (reuse), recyklingu, zrównoważonej konsump-
cji wody, pożywienia, energii, ograniczeniu dystrybucji śmieci, 
oszczędnym i  rozsądnym trybie życia (tzw. smart lifestyle) oraz 
ochronie środowiska naturalnego przed nadmierną eksploatacją 
i  zmianami klimatu - wyjaśniają zaangażowani w  działanie na-
uczyciele z rędzińskiej szkoły.

Jak zaznaczają, konsumpcyjny tryb życia, dewastacja środowiska 
naturalnego, produkcja coraz to większej ilości rzeczy, a  co się 
z tym wiąże i śmieci, które leżą i przenikają do wody, ziemi oraz 
powietrza czy beztroskie marnotrawienie wody jako najcenniej-
szego surowca, bez którego życie jest niemożliwe, doprowadzają 
do zmian klimatu, zniszczenia przyrody, a  także niektórych ga-
tunków zwierząt i roślin.

- Tymi ważnymi problemami zajmują się najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły, aby odmienić losy przyszłości i nauczyć siebie, swoją 
rodzinę, przyjaciół, nauczycieli, że można dokonać zmian. Dzielą 
się pomysłami na rozwiązanie powyższych problemów z rówie-
śnikami z krajów partnerskich. Wspólnie pracują na lekcjach on-
line, komunikują się i uczą nowego podejścia do tematu ochrony 
środowiska, doskonaląc przy tym umiejętność porozumiewania 
się w języku angielskim - zachwalają koordynatorzy.

10 grudnia uroczyście przekazano nowe samochody pożarnicze 
dwóm jednostkom OSP z terenu powiatu kłobuckiego. Nabytki 
trafiły do druhów z Wąsosza Górnego oraz Łobodna. Zakupy po-
jazdów wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Jednostka z gminy Popów dostała samochód ratowniczo-gaśni-
czy renault GBA 3,6/28 z zabudową wykonaną przez firmę Szczę-
śniak. Łączny koszt zakupu wyniósł niemal 914 tys. zł. Sfinanso-
wany został z  trzech źródeł. Oprócz 100 tys. zł z  katowickiego 
Funduszu, w  montażu finansowym pomogło 325 tys. zł dotacji 
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz nieco ponad 
488 tys. zł z budżetu lokalnego samorządu.

Jednostka OSP w  Łobodnie natomiast może poszczycić się no-
wiutkim volvo, które pod potrzeby strażaków przygotowała 
specjalistyczna firma z  Korwinowa w  gminie Poczesna. Łączny 
koszt zakupu samochodu wyniósł 941,5 tys. zł. W tym przypad-
ku WFOŚiGW w Katowicach wspólnie z NFOŚiGW wyasygnowali 
150 tys. zł. Podobną kwotę podarował jeszcze resort spraw we-
wnętrznych, 100 tys. zł budżet województwa śląskiego, a 541,5 tys. 
zł wyasygnowała gmina Kłobuck.

W uroczystościach, oprócz strażaków, mieszkańców oraz lokal-
nych samorządowców i polityków wziął również udział Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, który druhnom i dru-
hom pogratulował nowych nabytków. Te z pewnością przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu 
i większej efektywności prowadzenia działań ratowniczych.

Poznaliśmy wyniki tegorocznego konkursu plastycznego „TAK 
dla Czystego Powietrza”. Jury przyznało łącznie trzydzieści na-
gród i wyróżnień w sześciu kategoriach wiekowych.

Na czwartą edycję zabawy dla dzieci w  wieku przedszkolnym, 
uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych na eko-
logiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej wpłynęły łącz-
nie dwieście osiemdziesiąt cztery prace. Wszystkie piękne, także 
jury miało spory orzech do zgryzienia, chcąc wyłowić te najlepsze.

Do laureatów trafiły drony, hulajnogi, słuchawki i czytniki e-bo-
oków oraz zestawy do rysowania, które uroczyście wręczone im 
zostały przez Adama Lewandowskiego, zastępcę prezesa Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach oraz Aleksandrę Kuszka, przewodniczącą jury kon-
kursu.

Konkurs „TAK dla Czystego Powietrza” współfinansowany jest ze 
środków Pomocy Technicznej POIiS na lata 2014-2020.

Zresztą problemy te poruszane są nie tylko podczas wirtualnych 
konwersacji. Wiele wnoszą także bezpośrednie spotkania. W tym 
roku doszło już do wizyty w Rędzinach nauczycieli z Grecji i Tur-
cji.

- Podczas pobytu omawiane były kwestie ekologii we wszystkich 
krajach partnerskich. Zwrócono uwagę na problem marnowania 
żywności, trwonienia energii, zanieczyszczenia naszego środo-
wiska odpadami oraz marnowania wody - informują pedagodzy.

Dzieci swoje zaangażowanie w projekcie uzewnętrzniają między 
innymi poprzez filmy o ekologicznym życiu w ich rodzinach, two-
rzenie plakatów, udział w konkursach, jak choćby na wiersz czy 
piosenkę ekologiczną. Stworzono także ogródki nowalijkowe na 
terenie szkoły, a z pomocą rodziców zorganizowano pokaz eko-
logicznej mody.

- Uczniowie z  pomocą rodziców stworzyli wymyślne stroje ze 
śmieci, odpadów, niepotrzebnych resztek materiałów. Miały miej-
sce lekcje na tematy ekologiczne oraz liczne rozmowy i dysku-
sje o ekologicznym trybie życia w całych rodzinach - podkreślają 
szeroki, edukacyjny walor projektu nauczyciele z Rędzin.
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