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ZWIETRZYLI SZANSĘ NA ROZWÓJ. PO DWUNASTU 
LATACH PRZYGOTOWAŃ RUSZA BUDOWA FARMY 
WIATROWEJ W GMINIE PRZYRÓW

Grupa ZE PAK (dawny Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Ko-
nin) rozpoczyna budowę farmy wiatrowej w  gminie Przyrów. 
Ta długooczekiwana przez lokalną społeczność inwestycja ma 
kosztować ponad 300 mln zł i w nieodległej perspektywie przy-
nieść wymierne korzyści zarówno dla samorządu, jak i miesz-
kańców. Tym samym, za nieco półtora roku, powstanie i zacznie 
pracować największa elektrownia wiatrowa w całym wojewódz-
twie śląskim.

10 stycznia wójt Robert Nowak zorganizował w  urzędzie gmi-
ny konferencję, na której przedstawione zostały założenia Far-
my Wiatrowej Przyrów. Przybyli na nią miejscowi radni, sołtysi, 
merytoryczni pracownicy gminy, mieszkańcy oraz przedstawi-
ciele firmy Conerga. To główni inicjatorzy przedsięwzięcia, bez 
których zaangażowania długofalowy proces przygotowawczy 

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki
z pewnością nie doszedłby do skutku. Obecni byli także delega-
ci inwestora - wiceprezesi ZE PAK Andrzej Janiszowski i Maciej 
Nietopiel oraz Ryszard Mycek - prezes PAK Serwis, spółki, która 
będzie generalnym wykonawcą inwestycji, jak i zaproszeni wice-
przewodniczący sejmiku województwa Stanisław Gmitruk, staro-
sta częstochowski oraz przedstawiciel wojewody.

Wydarzenie miało szczególną rangę dla włodarza gminy. Przyrów 
to przecież niewielki samorząd, jeden z najmniejszych w powiecie 
częstochowskim, a  to właśnie na jego terenie stanie największa 
w województwie śląskim farma wiatrowa. Jej moc wyniesie 50,4 
MW, a obiekt będzie się składał z czternastu turbin. Jak zapowie-
dzieli już jednak pełnomocnicy inwestora, to może być dopiero 
początek ich biznesowej aktywności w Przyrowie.

Ciąg dalszy na stronie 2
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ZE PAK intensywnie powiększa bowiem swoje aktywa związane 
z odnawialnymi źródłami energii. Spółka w bardzo szybkim tem-
pie odchodzi od konwencjonalnej energetyki. Już za dwa lata za-
mknięte mają zostać dwie ostatnie elektrownie oparte o węgiel 
brunatny. Przedsiębiorstwo mocno wchodzi na drogę ku ener-
getyce odnawialnej. Buduje już kilka innych farm wiatrowych jak 
chociażby w Kazimierzu Biskupim, w Miłosławiu czy Człuchowie. 
Poza tym są jeszcze inwestycje w elektrownie biomasowe, pro-
dukcję i wykorzystanie wodoru, farmy fotowoltaiczne czy maga-
zyny energii.

- Farma Wiatrowa Przyrów to jest nasz drugi pod względem wiel-
kości realizowany projekt. To jest zarazem nasza pierwsza i nie 
ostatnia inwestycja na terenie gminy Przyrów. Mamy nadzieję, że 
wraz ze zmianą przepisów, kiedy będziemy mogli na jednym przy-
łączu do źródła wiatrowego dobudować fotowoltaikę, to skorzy-
stamy z takiej możliwości, by fotowoltaikę również tutaj rozwijać. 
Być może dodatkowo wybudować także jakiś magazyn energii - 
zaznaczał Andrzej Janiszowski, wiceprezes ZE PAK.

Od pomysłu farmy wiatrowej na obszarze Przyrowa do jego 
zwieńczenia minęło prawie dwanaście lat. To właśnie pod koniec 
czerwca 2011 Zdzisław Kijewski z firmy Conerga przedstawił miej-
scowym radnym propozycję zbudowania na terenie gminy takiej 
instalacji oraz ofertę podpisania listu intencyjnego w tej sprawie. 
Przeprowadzone bowiem badania wykazały, że warunki wietrzne 
w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję energii na 
blisko 105 GWh. 

W  koncepcji i  przedstawionej propozycji władze gminy oraz 
radni zwietrzyli więc szansę na zdynamizowanie rozwo-
ju miejscowego samorządu, którego gospodarka opierała się 
w przeważającej części na działalności rolniczej. Jednomyślnie 
opowiedzieli się za realizacją takiej inwestycji. Za tym poszły 
szybko kolejne działania dotyczące zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla sołectw Bolesławów, Przyrów, Sta-
nisławów, Staropole, Wiercica i Zarębice, opracowano raporty 
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oddziaływania na środowisko i analizy dotyczące ilości turbin. 
Tych początkowo miało być aż osiemnaście. Od roku 2016 za-
częto natomiast wydawać już pozwolenia na budowę poszcze-
gólnych urządzeń.

Niemałym wyzwaniem w tym procesie było przekonanie samych 
właścicieli nieruchomości, na których planowano wzniesienie 
turbin. Rozdrobniona struktura gruntów powodowała, że mu-
siano podpisać przeszło dwieście umów dzierżawy i dobrego są-
siedztwa. Ale się udało, dzięki zaangażowaniu Conergi, radnych, 
sołtysów, pracowników urzędu i  dobrej woli mieszkańców. Bo 
i  oni wymiernie zyskają. Każdego roku do wydzierżawiających 
grunty trafi 1,2 mln zł z tytułu stosownych opłat umownych.

Sporo więcej zyska natomiast sam budżet gminy. Nowe wpływy 
podatkowe powiększą pulę o przeszło 1,5 mln zł rocznie. Co wię-
cej, wójt Robert Nowak liczy na to, że firma zarządzająca elek-
trownią przeniesie swoją siedzibę właśnie do Przyrowa. Taki ruch 
wygenerowałby kolejne dochody do lokalnego budżetu z  tytułu 
przyszłego podatku CIT - aż 67 tys. zł z każdego 1 mln zł zysku 
spółki. Nie bez znaczenia jest także to, że poprawi się bezpieczeń-
stwo energetyczne samorządu, a forsowana przez wójta Nowaka 
perspektywa utworzenia spółdzielni energetycznej ma finalnie 
spowodować niższe opłaty za przesyłanie energii do wszystkich 
mieszkańców gminy.

Zauważalnie poprawi się, i  to już wkrótce, także lokalna infra-
struktura i dostępność komunikacyjna. W ramach przedsięwzię-
cia inwestor wybuduje bowiem drogi dojazdowe o odpowiednio 
dużej nośności, o  łącznej powierzchni niemal 4000 m². Po jego 
stronie będzie także ich właściwe utrzymanie i  serwisowanie. 
A korzystać z nich będą przecież mogli wszyscy.

- Chylę czoła dla pana wójta i pana Zdzisław Kijowskiego z Coner-
gi, państwa radnych i  sołtysów. Zbudowanie poparcia społecz-
nego dla projektu inwestycyjnego realizowanego w  tak bardzo 
skomplikowanej strukturze własnościowej było zapewne nie-
zwykle trudne. Wszyscy wiemy, że energetyka wiatrowa w  na-

szym kraju potrafi być kontrowersyjna. Jak usłyszeliśmy, w gminie 
Przyrów był tylko jeden protest. Naprawdę, chapeau bas! Jeszcze 
w  styczniu rozpoczniemy prace gruntowe, przygotowując dro-
gi dojazdowe i place pod przyszłe turbiny. Najbliższe dwanaście 
miesięcy to będzie dla nas czas wzmożonych prac budowlanych. 
Mam nadzieję, że jak najmniej nabałaganimy przez najbliższy rok, 
a  zostawimy po sobie kawał dobrej infrastruktury, która będzie 
służyć mieszkańcom w kolejnych latach - podkreślił Andrzej Jani-
szowski, wiceprezes ZE PAK.

Farma ma zacząć pracować już w trzecim kwartale 2024 roku. ZE 
PAK kupił bowiem w marcu 2022 roku od inicjatorów przedsię-
wzięcia kompletny projekt, posiadający pozwolenia administra-
cyjno-prawne umożliwiające szybkie rozpoczęcie prac. Pozyska-
no ponadto pozwolenia na sieci elektroenergetyczne, budowę 
stacji GPO czy też warunki przyłączenia do sieci w polu liniowym 
stacji GPZ Julianka.

Same wiatraki mają pojawić się w przestrzeni gminy już w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. Kilka kolejnych miesięcy zarezer-
wowano na rozruch i testy instalacji. Sama produkcja energii ma 
ruszyć we wrześniu 2024 roku. Moc farmy docelowo ma zapewnić 
prąd dla osiemdziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.

- Inwestycja wkrótce pozytywnie wpłynie na życie całej lokalnej 
społeczności. Najważniejszym czynnikiem, nieprzeliczalnym na 
żadne pieniądze, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego mieszkańcom. Mając takie zaplecze produkcyjne, myślę, że 
to bezpieczeństwo będziemy mieli bardzo duże - podkreśla wójt 
Robert Nowak. - Zwiększamy ponadto nasze możliwości rozwo-
jowe, poprawią się znacznie nasze wskaźniki finansowe, co po-
zwoli nam spotęgować możliwości inwestycyjne gminy. Zyskają 
również wszelkie organizacje społeczne, kluby sportowe, straże, 
szkoły czy parafie.  Dziękuję gorąco wszystkim pracownikom 
urzędu gminy, radnym, sołtysom, mieszkańcom i firmie Conerga. 
Słowem - wszystkim, którzy nad tym projektem pracowali i po-
święcili mu tak wiele czasu. Dzisiaj zbieramy tego owoce - cieszy 
się włodarz Przyrowa.

PANKI WRĘCZYCA WIELKA

CHCIAŁ SOBIE ZROBIĆ GORZAŁĘ. GROZI 
MU TERAZ DO DWÓCH LAT WIĘZIENIA

Z SIEKIERĄ PO TRUSKOLASACH. ZA PRÓBĘ ATAKUZ SIEKIERĄ PO TRUSKOLASACH. ZA PRÓBĘ ATAKU
NA POLICJANTA MOŻE IŚĆ NA DŁUGIE LATA ZA KRATYNA POLICJANTA MOŻE IŚĆ NA DŁUGIE LATA ZA KRATY

47-letni mieszkaniec gminy Panki wpadł na nielegalnej produk-
cji alkoholu. W  trakcie przeszukania policja znalazła u  niego 
gotowy wyrób oraz komponenty niezbędne do jego wykonania.

Policjanci przejęli ponad dwieście sześćdziesiąt litrów nielegalne-
go alkoholu, blisko sto dwadzieścia litrów zacieru oraz aparaturę 
do wytwarzania wyrobów spirytusowych. Wcześniej uzyskali in-
formację, że 47-letni mężczyzna może prowadzić nielegalną pro-
dukcję.

- Podejrzany usłyszał już zarzuty wyrabiania nielegalnego alkoho-
lu oraz próby jego dalszej produkcji. Teraz o jego losie zdecyduje 
sąd - informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy policji.

Za wyrób lub rozlew napojów spirytusowych bez wymaganego 
wpisu do rejestru działalności grozi kara grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- Jeśli wyrób lub rozlew napojów spirytusowych jest znacznej 
wartości, produkująca go osoba może zostać ukarana grzywną, 
karą ograniczenia wolności albo karą do dwóch lat więzienia - 
tłumaczą mundurowi.

Z siekierą po Truskolasach. Za próbę ataku na policjanta może 
iść na długie lata za kraty

Nawet dziesięć lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi 
gminy Wręczyca Wielka, który w  trakcie policyjnej interwencji 
zamachnął się siekierą na jednego z policjantów.

Pod koniec stycznia oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o pijanym mężczyźnie, który chodzi po Truskolasach 
z siekierą i próbuje z nią wtargnąć do okolicznego sklepu.

- Na miejsce szybko został skierowany patrol. Mundurowi 
w czasie dojazdu napotkali mężczyznę prowadzącego rower, 
do którego przymocowany był koszyk, a w nim znajdowała się 
siekiera - relacjonuje zajście biuro prasowe Komendy Powia-

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
towej Policji w Kłobucku.

Policjanci zatrzymali się obok mężczyzny i podjęli wobec 56-latka 
interwencję. Mężczyzna sięgnął nagle po siekierę i zamachnął się 
nią na jednego z funkcjonariuszy.

- Policjant wykazał się dużym refleksem i  na szczęście uniknął 
uderzenia. Stróże prawa obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Po 
przebadaniu go na obecność alkoholu w organizmie okazało się, 
że ma ponad 2,1 promila - informuje biuro prasowe.

Agresor dwie noce spędził w policyjnym areszcie, a następnie zo-
stał doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut czynnej 
napaści na funkcjonariusza i został objęty policyjnym nadzorem. 
Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi gminy Wręczyca 
Wielka grozi teraz kara nawet dziesięciu lat więzienia.
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WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W POWIECIE KŁOBUCKIM
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Na zaproszenie Starosty Powiatu 
Kłobuckiego Henryka Kiepury, 17 
stycznia w naszym regionie gościł 
Marszałek Województwa Śląskiego 
Jakub Chełstowski. 

– Cieszę się z tego zaproszenia bo 
Subregion Północny i Powiat Kłobuc-
ki jest dla nas bardzo ważny. To jed-
no z tych miejsc stanowiących DNA 
samorządu. Łączy nas wiele tematów, 
w tym te związane z inwestycjami. 
(….) Transformacja regionu ma sze-
rokie znaczenie. Każdy subregion jest 
tak samo ważny – podkreślił marsza-
łek województwa Jakub Chełstow-
ski 

Współgospodarzami spotkania byli 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskie-
go Stanisław Gmitruk i Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela. Wizyta 
Marszałka była związana między in-
nymi ze spotkaniem samorządowców 
Subregionu Północnego dotyczącym 
podziału Funduszy Europejskich dla 
Śląskiego na lata 2021-2027, które 
odbywało się tego dnia w Kłobuc-
ku. W spotkaniu uczestniczyli także 
m.in. Przewodniczący Rady Powiatu 
Kłobuckiego Zbigniew Pilśniak oraz 
członkowie Zarządu Powiatu Kłobuc-
kiego. 

Spotkanie, na które Starosta Henryk 
Kiepura zaprosił także Wójtów i Bur-
mistrzów z terenu całego Subregionu 

Północnego poświęcone było inwesty-
cjom finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej. Dzięki dobrej współpra-
cy samorządów i Urzędu Marszałkow-
skiego w Katowicach nasz subregion 
jest w ścisłej czołówce w wykorzysta-
niu unijnych środków. Spotkanie było 
też okazją do wymiany doświadczeń, 
a także rozmów o przyszłości regionu 
i współpracy na poziomie wojewódz-
twa, w tym ze służbami Marszałka. 
Tematem rozmów było także podsu-
mowane ubiegłego roku w kontekście 
zrealizowanych już zadań w regionie 
częstochowskim.

- Dziękuję Henrykowi Kiepurze, Sta-
roście Kłobuckiemu za zaproszenie na 
spotkanie samorządowców Subregio-
nu Północnego. Rozmawiamy o Fun-
duszach Europejskich dla Śląskiego 
na lata 2021-2027. To ponad 5 mi-
liardów euro! Samorządowcy potrze-
bują tych środków na inwestycje dla 
mieszkańców. (...) Tutaj w tym gronie 
samorządowców i przy tej energii, 
dzięki środkom budżetu wojewódz-
twa, będziemy starali się wspierać 
nasze małe ojczyzny. W tych kom-
petencjach i obszarach, gdzie jest to 
możliwe i przy tej koalicji w sejmiku, 
która jest dzisiaj, to po prostu będzie 
się działo. (...) – mówił m. in. Jakub 
Chełstowski Marszałek Województwa 
Śląskiego.
 
Spotkanie, w którym uczestniczyło kil-

POMAGAMY - BAL 
CHARYTATYWNY 2023 

„Szczęście autentyczne, jedyne tyl-
ko wtedy gdy się nim dzielisz” - pod 
takim hasłem 21 stycznia 2023 roku 
odbył się III Bal Charytatywny pod 
honorowym patronatem Starosty 
Powiatu Kłobuckiego  Henryka Kie-
pury na rzecz wspierania osób z nie-
pełnosprawnościami, w szczególności 
uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krzepicach. 

Organizatorami Balu był Powiat Kło-
bucki oraz Stowarzyszenie Na Rzecz 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
„Warto Spełniać Marzenia”.

W Balu uczestniczyli samorządowcy, 
przedsiębiorcy, rodzice i przyjacie-
le osób niepełnosprawnych. Dzięki 
ogromnej ofiarności uczestników Balu 

pozyskano kwotę ponad 55 000 zł. któ-
ra przeznaczona będzie na rehabilitację 
osób z niepełnosprawnością. W czasie 
Balu, Starosta Henryk Kiepura  prze-
kazał na ręce Rodziców, symboliczny 
czek. Organizatorzy dziękują serdecz-
nie darczyńcom, uczestnikom Balu za 
ich Czułe Serca i ogromne wsparcie.

Ten kolejny bal to konsekwencja syste-
matycznych działań samorządu Powiatu 
Kłobuckiego na rzecz osób z niepełno-
sprawnością. Warto bowiem pamiętać, 
że w lutym 2021 roku, działania te 
zwieńczone zostały przez Starostwo 
Powiatowe, otwarciem nowo utworzo-
nego, nowoczesnego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Krzepicach, słu-
żącego osobom z niepełnosprawnością.

kudziesięciu samorządowców z całego 
subregionu było ważnym elementem 
działań Powiatu Kłobuckiego w promo-
cji regionu oraz w zabiegach samorządu 

powiatowego o środki unijne. 

- Dziękuję Panu Marszałkowi za przy-
jęcie zaproszenia oraz mądrą, owocną 

i bardzo nam przydatną dyskusję! – 
podsumował Henryk Kiepura Starosta 
Kłobucki.
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TOMASZ GĘSIARZ:
MUSIMY SPRAWNIE PORUSZAĆ SIĘ W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI
Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Z Tomaszem Gęsiarzem, wójtem gminy Mstów, rozmawiamy o zre-
alizowanych w ubiegłym roku inicjatywach oraz nowych przedsię-
wzięciach i wyzwaniach, z którymi mierzy się ten jurajski samo-
rząd.  

Panie wójcie, za nami ciężki rok 2022, szczególnie w kwestiach 
makroekonomicznych i gospodarczych. Wielu samorządowców 
publicznie sygnalizowało problemy związane ze zbilansowaniem 
budżetów. Jak radziliście sobie w tym niespokojnym czasie?

Niewątpliwie poprzedni rok nie należał do najłatwiejszych i naj-
spokojniejszych. W tym może być podobnie. Inflacja, duży wzrost 
cen energii, surowców i kosztów pracowniczych przełoży się na 
wzrost wydatków gminy, jak i  jednostek pomocniczych – szkół, 
przedszkoli, ośrodka kultury czy Zakładu Gospodarki Komunal-
nej. Ponadto wzrost cen usług i materiałów mocno przekłada się 
na oferty przetargowe zadań inwestycyjnych. Są one zauważalnie 
wyższe niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Na pewno nie jest 
lekko, ale uważam, że samorządowcy nie są od narzekania. Musi-
my sprawnie poruszać się w rzeczywistości, która jest obecnie, by 
jak najlepiej zapewnić stabilność życia mieszkańcom.

Przygotowaliście ambitny budżet na ten rok. Faktycznie nie 
było problemów z jego dopięciem?

Nie było to łatwe zadanie, ale daliśmy radę i jestem przekonany, 
że wszystkie założenia zrealizujemy. Siadając do konstruowania 
budżetu zawsze zaczynamy od obszarów związanych z admini-
strowaniem, bo to są zadania, od których nie możemy uciec. Tu-
taj najważniejsza jest oświata. To pozycja, która wszędzie gene-
ruje największe wydatki. W naszym przypadku to około 35 proc. 
wszystkich zaplanowanych wydatków budżetowych. Subwencja 
oświatowa, jaką gmina otrzymuje z  budżetu państwa, pokrywa 
nieco ponad 50 proc. wydatków bieżących na oświatę. Do utrzy-
mania aktualnej sieci placówek, bez oczywiście wydatków inwe-
stycyjnych, z budżetu gminy w 2023 roku musimy dołożyć ponad 
11 mln zł. Poza tym jest jeszcze pomoc społeczna, wydatki na go-
spodarkę komunalną, bezpieczeństwo publiczne, kulturę i sport 
czy administrację. Mieszkańcy oczekują, co oczywiste, jeszcze 
inwestycji. Udaje nam się pozyskiwać duże środki zewnętrzne, 
dzięki czemu możemy zrobić więcej i to w tempie, które kilka lat 
temu sobie założyliśmy, czyli przeznaczając na cele inwestycyjne 
rokrocznie około 20 proc. wydatków budżetowych.

To jaką skalę przyjęliście na najbliższe dwanaście miesięcy?

Inwestycyjnie do przerobienia mamy około 18,5 mln zł, z  czego 
pozyskane dofinansowania stanowią kwotę około 15 mln zł. Ponad 
12 mln zł to pozyskane środki z Programu Inwestycji Strategicz-
nych. Są to pieniądze, których znaczną większość musimy wy-
datkować w tym roku, część może przejdzie na rok przyszły jako 
zadania dwuletnie.

Ubiegły rok wniósł do pracy samorządowej wiele nowych zadań. 
Dodatki węglowe i interwencyjna sprzedaż węgla przez gminy 
w wielu samorządach powodowały niejednokrotnie chaos. Poja-
wiły się także nowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność 
oszczędności energii. Jak sobie z tym poradziliście?

Jeżeli dochodzą nowe obowiązki, jak w przypadkach, o których pan 
wspomniał, to zawsze na początku jest trochę zamieszania. Tym 
bardziej że wszystkie urzędy musiały pracować pod presją czasu 
na zweryfikowanie wniosków i wydanie decyzji administracyjnej. 
W  trzecim kwartale minionego roku drzwi urzędu praktycznie 
się nie zamykały. Niejednokrotnie musieliśmy pomagać miesz-
kańcom korygować i prostować złożone dokumenty, bo zdarzało 
się sporo błędów i  nieścisłości. A  co do nałożonego obowiązku 
oszczędzania energii, to akurat pod tym względem wyprzedzili-
śmy trochę te trudne czasy. Kilka lat temu, w 2018 roku, wymie-
niliśmy oświetlenie uliczne w całej gminie. Zniknęły stare lampy 
sodowe, bardzo energochłonne, a  w  to miejsce zainstalowane 
zostało efektywniejsze oświetlenie led’owe. Było to blisko tysiąc 
osiemset opraw, z nocną redukcją mocy, kiedy świecą na pozio-
mie 30-40 proc. Już wtedy dało nam to bardzo duże oszczędno-
ści, a teraz są one jeszcze większe. Ta inwestycja bardzo szybko 
się nam zwróciła. Nie musimy w tym momencie wyłączać światła 
w nocy, co zmuszone jest robić wiele gmin w Polsce. Osobiście 
sobie nie wyobrażam, abym musiał wyłączyć oświetlenie uliczne 
w gminie. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. W przy-
padku, gdy jest ciemno na ulicach, a zdarzy się jakiś nieszczęśliwy 
wypadek, to odpowiada zarządca drogi, czyli gmina. Mieszkańcy 
oczekują poczucia bezpieczeństwa i pod tym względem jesteśmy 

w stanie to obecnie zapewnić. Co więcej, zamierzamy i w tym roku 
mocno rozbudować infrastrukturę oświetleniową, zarówno w sa-
mym Mstowie, jak i w Brzyszowie, Kłobukowicach, Wancerzowie, 
Zawadzie i Jaskrowie. Z Programu Inwestycji Strategicznych pozy-
skaliśmy na ten cel prawie 1,8 mln zł.

A jak rozwiązaliście problem ogromnego wzrostu w 2022 roku 
kosztów surowców energetycznych?

Na bieżąco prowadziliśmy i prowadzimy monitoring. Na spotka-
niach z dyrektorami placówek gminnych uczulamy na te nasila-
jące się, kosztochłonne zjawiska gospodarcze. Zresztą, co muszę 
podkreślić, jest powszechne zrozumienie powagi sytuacji pod tym 
względem i świadomość, że trzeba szczególnie uważnie gospo-
darować ogrzewaniem czy prądem. Duży wzrost cen dotyka nie 
tylko nas. Na pewno sporym naszym atutem jest to, że od kilku lat 
systematycznie inwestowaliśmy w  poprawę efektywności ener-
getycznej budynków użyteczności publicznej, placówek oświato-
wych czy remiz strażackich. Po gruntownej termomodernizacji, 
wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania, 
są już praktycznie wszystkie nasze szkoły i  spora część straż-
nic. Nasz ośrodek zdrowia półtora roku temu został gruntownie 
przebudowany, z uwzględnieniem wszelkich norm i najwyższych 
standardów. Wskoczył z dziewiętnastego w dwudziesty pierwszy 
wiek. Na obiektach zamontowaliśmy również odnawialne źró-
dła energii jak pompy ciepła czy fotowoltaikę. Dziś, co ponow-
nie mogę powiedzieć z satysfakcją, jak w przypadku oświetlenia 
ulicznego, to procentuje na korzyść gminy. Oczywiście na tym 
nie poprzestajemy. Jest sporo jeszcze do zrobienia. W tym i kolej-
nym roku zaplanowaliśmy termomodernizację starej części szkoły 
w Jaskrowie oraz remiz w Kobyłczycach i Siedlcu.

Skoro jesteśmy przy bieżących inwestycjach, to co jeszcze jest 
w planach na ten rok?

Chyba najciekawszą inwestycją z punktu widzenia mieszkańców, 
choć nie najdroższą, będzie budowa pętli autobusowej w miejsco-
wości Srocko. To pozwoli nam przedłużyć komunikację miejską, 
którą świadczy częstochowskie MPK, do części gminy obejmują-
cej między innymi Brzyszów, Srocko, Małusy Wielkie, Małusy Małe 
i Kobyłczyce. Przy tym myślę, że wizualnie będzie się to wszystko 
ładnie prezentować. Chcielibyśmy w końcu wykonać także kładkę 
na Warcie w Mstowie, bo na to też mamy dedykowane pieniądze 
zewnętrzne. Będziemy ogłaszać wkrótce przetarg. Przed rokiem 
ceny stali były tak kosmiczne, że musieliśmy realizację odłożyć 
trochę w  czasie. Mam nadzieję, że teraz cenowo to rozsądniej 
wyjdzie. Uważam, że to będzie nasza perełka. Atrakcja, która 
z  pewnością przyciągnie do Mstowa wielu turystów. Najwięcej 
w tym roku przeznaczamy jednak na drogi. Chodzi o przebudowę 
drogi łączącej Kłobukowice i Kuchary, ulic Modrzewiowej, Sosno-
wej i Klonowej w Wancerzowie czy ulicy Cmentarnej w Krasicach 
i Hektarowej w Jaskrowie. Jak co roku dołożymy także sporo pie-

niędzy do zadań, które na naszym terenie realizuje starostwo po-
wiatowe. W planach jest między innymi przebudowa drogi powia-
towej 1024S i 1028S na odcinku Rzerzęczyce-Skrzydlów-Krasice, 
budowa chodnika w Kucharach oraz remont chodnika i pobocza 
wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1038S w Mału-
sach Wielkich. Startujemy również, w ramach wspólnego projek-
tu unijnego z gminą Rędziny, z wykonaniem montażu odnawial-
nych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach naszych 
mieszkańców.

A co z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 786 
z  drogą powiatową 1060S w  Wancerzowie? To newralgiczny 
punkt w  gminie. Samorząd województwa już niemal dwa lata 
temu otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wszystkie ustalenia są aktualne. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach przygotowuje dokumentację projektową. Jest kon-
cepcja, my wnosimy swoje uwagi i przemyślenia. Myślę, że wy-
pracujemy konsensus co do ostatecznego kształtu przebudowy. 
Liczymy, że w tym roku prace się już fizycznie rozpoczną. Z naszej 
strony zabezpieczyliśmy w budżecie na ten cel 2 mln zł.

Wróćmy na chwilę do ubiegłego roku. Które ze zrealizowanych 
zadań szczególnie by pan wyróżnił?

Myślę, że najdłużej oczekiwaną i najciekawszą była rozbudowa re-
mizy OSP w Mstowie. Tak naprawdę była to budowa nowej remi-
zy. Jednostka w ubiegłym roku świętowała jubileusz 110-lecia ist-
nienia i myślę, że tą inwestycją trafiliśmy z prezentem. Nie mogę 
nie wspomnieć ponadto o  zakończeniu rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków w  Jaskrowie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat było 
to nasze największe zadanie. Łącznie na terenie gminy Mstów 
w 2022 roku zrealizowane zostały inwestycje o wartości ponad 10 
mln zł, z czego około 4 mln zł pochodziło ze środków zewnętrz-
nych. Chciałbym wspomnieć jeszcze o przebudowie starej remizy 
w Srocku. Teraz jest tam piękna świetlica wiejska. Zmodernizo-
waliśmy również kilka dróg – Pszczelą w Jaskrowie, Równoległą 
w  Mokrzeszy, drogi transportu rolnego w  Siedlcu i  Mstowie, 
chodnik w  Małusach Małych i  drogę wewnętrzną w  Małusach 
Wielkich na „Szlaku Warowni Jurajskich”. Było jeszcze sporo inwe-
stycji w zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach, 
place zabaw, wiaty przystankowe, remonty placówek oświato-
wych, modernizację GOK-u, monitoringi miejscowości czy dofi-
nansowanie zakupu samochodu dla OSP Kuchary.

Sporo inwestujecie w ochotnicze straże pożarne. Modernizacje 
remiz, remonty, fotowoltaika, nowe samochody…

Mamy świadomość, że bezpieczeństwo i  skuteczne reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych jest niezwykle ważne. Co roku pozy-
skujemy środki i doposażamy jednostki w nowy sprzęt, by były jak 
najlepiej wyposażone. Nasze OSP to kilkuset oddanych społecz-
ników, którzy w każdej chwili gotowi są nieść pomoc, nie tylko 
pożarową czy wynikającą z nieszczęśliwych zdarzeń na drogach, 
ale także powodziową. Przepływająca przez gminę rzeka War-
ta często stwarza takie zagrożenie. W ostatnich kilku latach na 
szczęście kończyło się niegroźnymi podtopieniami, ale w  2010 
roku powódź spowodowała ogromne straty w  infrastrukturze 
gminnej, jak i w dobytku mieszkańców. Sprzęt musi być więc no-
woczesny i sprawny. A poza tym, z remiz korzystają także nasze 
koła gospodyń wiejskich, więc dbamy, by zapewnić z jednej strony 
strażakom komfort pracy, a pozostałym mieszkańcom dobre wa-
runki do spotkań i integracji.

Ile jest kół gospodyń wiejskich na terenie gminy?

To jest w  ogóle fenomen ostatnich kilku lat. Jak obejmowałem 
urząd, działały tylko dwa. Obecnie jest ich czternaście. Panie 
wspaniale się organizują, działają na rzecz sołectw. To dzięki ich 
inicjatywie i zaangażowaniu organizujemy dwa nowe wydarzenia 
w gminie, czyli Mstowski Kiermasz Bożonarodzeniowy i Mstow-
ski Kiermasz Wielkanocny. Udzielają się, tworzą niezwykłą aurę, 
budują kapitał społeczny i cementują lokalne więzi. Jestem dumny 
z ich pasji i zawsze będę je wspierał, bo rozwój społeczny jest jed-
nym z filarów rozwoju całego samorządu.

Czego życzyłby pan mieszkańcom na 2023 rok?

Przede wszystkim zdrowia oraz jak najwięcej siły i  energii do 
działania.

Dziękuję za rozmowę.



5W JANOWIE

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Aż 38 mln zł zamierza w tym roku wydać wójt Edward Moskalik 
na inwestycje w gminny majątek. Kwota doprawdy oszałamia-
jąca, biorąc pod uwagę fakt, że przed pięcioma laty cały budżet 
gminy był na poziomie około 24 mln zł. Dzięki temu wybudowa-
ne zostaną nowe odcinki dróg, kanalizacja, duże obiekty kuba-
turowe, nowe oświetlenie, a gospodarstwa indywidualne mają 
otrzymać odnawialne źródła energii.

W  tym roku poziom spodziewanych wpływów to już prawie 60 
mln zł. Wydatki mają być o niemal 6 mln zł większe, ale przy takiej 
skali planowanych inwestycji nie jest to zaskoczeniem. W pokry-
ciu deficytu ma pomóc zaciągnięty kredyt w kwocie prawie 5 mln 
zł i wolne środki, którymi dysponuje urząd.

Tegoroczna ofensywa inwestycyjna to w  ogromnej większości 
efekt spodziewanych wpływów z  pieniędzy pozyskanych z  fi-
nansowanego przez podatników tzw. „Polskiego Ładu”. Mają one 
wynieść w bieżącym roku aż 24,5 mln zł. Kolejne prawie 4,7 mln 
zł stanowią dotacje z funduszy unijnych, a jest jeszcze 1,7 mln zł 
dofinansowania z resortu sportu. W całym montażu finansowym 
wydatków majątkowych środki własne gminy stanowią tylko oko-
ło 6,2 mln zł.

Największe koszty, ponad 12 mln zł, stanowić będą wydatki na 
obiekty kubaturowe. Dokończenie budowy hali sportowej w  Ja-
nowie wraz z  zapleczem i  zagospodarowaniem przyległego do 
tamtejszej szkoły terenu pochłonie w tym roku niemal 2,9 mln zł. 
Kolejne 9,2 mln zł zarezerwowano na rozbudowę budynku szkoły 
podstawowej w Lusławicach. Obiekt powiększy się o dwuoddzia-
łowe przedszkole, salę gimnastyczną z zapleczem i łącznik, z całą 
niezbędną przy tym infrastrukturą towarzyszącą.

Kolejne nieco ponad 9 mln zł pójdzie na przebudowy dróg gmin-
nych w  miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie, jak 
również wykonanie drogi do transportu rolnego w  miejscowo-
ściach Złoty Potok, Góry Gorzkowskie i  Hucisko. Zakres prac 
jest olbrzymi i obejmie odcinki liczące łącznie kilka kilometrów. 
Wykonawcy drogi w  Pabianicach prace rozpoczęli już w  grud-
niu ubiegłego roku. W styczniu natomiast kolejni weszli na szlaki 
w Górach Gorzkowskich, jak i w Piasku. W tej miejscowości w po-
łowie stycznia pierwsze prace ziemne rozpoczęto na ulicach No-
wowiejskiej, Leśnej, Krótkiej i Strażackiej. Gruntowe i dramatycz-
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nie zniszczone odcinki zyskają w końcu nawierzchnię asfaltową.

W zakresie zadań drogowych dokończona w  tym roku zostanie 
również przebudowa ulicy Żurawskiej i  łącznika wraz z budową 
ścieżki rowerowej w Janowie. Na ten cel przeznaczone będzie 3,5 
mln zł. Urząd zleci też przygotowanie dokumentacji projektowej 
na modernizację drogi gminnej na odcinku Bystrzanowice Dwór 
do Gór Gorzkowskich.

Prawie 5 mln zł przeznaczono z kolei na rozbudowę sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. W tym obszarze 3,7 mln zł będzie kosz-
tować budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Zagórze. 
Zaplanowano także rozbudowę sieci w Bystrzanowicach wzdłuż 
drogi DK46 oraz w południowo-zachodniej części Janowa. Odcin-
ki wodociągów powstaną natomiast w Bystrzanowicach, Lusławi-
cach, jak i na ulicy Spacerowej w Siedlcu.

W NOWYM ROKU ZA ŚMIECI MIESZKAŃ-
CY ZAPŁACĄ TYLE SAMO CO W UBIEGŁYM

GMINA CHCE SIĘ UBIEGAĆ O KOLEJNE 
DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU
Monika Wójcik

Ruszył kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu nieruchomości leżących w obrębie gminy 
Janów. Mieszkańcy zainteresowani tym rozwiązaniem na złoże-
nie stosownych dokumentów mają czas do końca lutego.

Osoby, które chcą się pozbyć z terenu swoich posesji elementów 
wykonanych z  azbestu muszą przystąpić do programu poprzez 
złożenie w urzędzie gminy specjalnego wniosku. Dokument jest 
dostępny do ściągnięcia ze strony internetowej tej instytucji. 

- Zakres przewidywanych prac związanych z usuwaniem azbestu 
będzie obejmował demontaż, zbieranie, transport i unieszkodli-
wienie zawierających go odpadów. Niezależnie od tego czy chodzi 
o już zdemontowane wyroby, czy też w przypadku gdy zachodzi 
konieczność demontażu wyrobów azbestowych z  budynków 
mieszkalnych czy gospodarczych - instruują urzędnicy. 

Do wspomnianego wniosku należy koniecznie dołączyć kolorowe 
zdjęcie wskazujące umiejscowienie zgromadzonego na terenie 
nieruchomości azbestu. W przypadku niezdemontowanych wy-
robów potrzebna będzie także kserokopia zgłoszenia robót doty-
czących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cemen-
towych na inny rodzaj pokrycia, bez zmiany konstrukcji dachu 
założonego, lub ksero pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę 
dachu.

- Trzeba będzie także załączyć kserokopię aktualnego doku-
mentu potwierdzającego własność nieruchomości lub zgody 
właściciela czy administracji budynku na realizację zadania, 
a także zgodę współwłaścicieli nieruchomości w przypadku gdy 
tytuł prawny do niej posiada kilka osób - dodają pracownicy 
urzędu gminy.

Zainteresowani tematem, chcąc uzyskać więcej informacji, mogą 
kontaktować się w  tej sprawie drogą mailową pisząc na adres: 
gmina@janow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 34 3278-048 
wew. 15.
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Choć styczeń utożsamiany jest zwyczajowo z szeregiem wszel-
kiej maści podwyżek, to jak informuje urząd gminy, wraz z na-
dejściem nowego roku nie uległa zmianie stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy za śmieci w 2023 roku będą płacić takie same stawki, 
jakie obowiązywały ich w minionym. 

- W nowym roku stawka będzie wynosić 30 zł dla osób, które za-
deklarowały kompostownik i 34 zł za jednego mieszkańca bez ulgi 
kompostowej. Zachęcamy tym samym wszystkich do komposto-
wania bioodpadów, aby zminimalizować koszty ich odbioru - za-
chęcają pracownicy urzędu gminy.

Nie zmienił się również numer konta i dane do przelewów. Tym 
samym opłaty można dokonać na zasadach obowiązujących 
w  2022 roku. Jak dodają urzędnicy, druki do wpłaty na bieżący 
rok nie będą indywidualnie rozsyłane, jednak jeśli ktoś chciałby 
je otrzymać proszony jest o kontakt z działem gospodarki odpa-
dami.

- Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 34 327 80 48 wew. 
27 lub 63. Po uprzednim złożeniu zapotrzebowania przygotowane 
dokumenty będą do odbioru w godzinach pracy urzędu w pokoju 
11 - dodają urzędnicy.

URZĄD CZEKA NA STAŻYSTÓW
Monika Wójcik

Lokalna administracja poszukuje osób zainteresowanych odby-
ciem stażu w Urzędzie Gminy Janów. 

- Wymagamy chęci do pracy i statusu osoby bezrobotnej - zachę-
cają urzędnicy. 

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kompetencji mogą 
zgłaszać się osobiście do pokoju numer 10 w urzędzie gminy, dro-
gą mailową wysyłając wiadomość na adres: i.boron@janow.pl lub 
telefonicznie dzwoniąc pod numer 34 327 80 48 wew. 21.

WĘGIEL W NIŻSZEJ CENIE. WNIOSKI 
MOŻNA SKŁADAĆ DO POŁOWY KWIETNIA
Monika Wójcik

Mieszkańcy, którzy do końca minionego roku nie dokonali za-
kupu węgla po preferencyjnej cenie od gminy, mogą wniosko-
wać teraz o zakup trzech ton.

Możliwość przeniesienia niewykorzystanego w pierwszym okre-
sie zapotrzebowania na węgiel na następny okres przyniosła li-
stopadowa nowelizacja rozporządzenia ministra aktywów pań-
stwowych.

Wnioski na zakup węgla w tym roku roku po preferencyjnej cenie 
2 tys. zł za tonę surowca typu orzech lub groszek tutejszy urząd 
gminy będzie przyjmował do 15 kwietnia. Z kolei sprzedaż realizo-
wana będzie do końca wspomnianego miesiąca. 

- Kolejność rozpatrywania wniosków i finalizacja zakupów będzie 
zgodna z  kolejnością złożenia wniosku. Cała procedura zakupu 
nie ulega zmianie i odbywa się podobnie jak w ubiegłym roku - 
zaznaczają gminni urzędnicy.

Wszelkie związane z tą materią informacje można uzyskać dzwo-
niąc pod numer telefonu: 34 327 80 48 wew. 20 oraz bezpośrednio 
odwiedzając urząd gminy.

Modernizacja czeka również oświetlenie uliczne na terenie 
gminy. Wydajna technologia led’owa ma pozwolić na uzyskanie 
znacznych oszczędności na energii. Spodziewany koszt przedsię-
wzięcia to 2,9 mln zł.

Efektywność energetyczną gminy ma poprawić także montaż od-
nawialnych źródeł energii w gospodarstwach mieszkańców. Pro-
jekt ma kosztować 4,7 mln zł, ale prawie 4,5 mln zł stanowić ma 
w tym przypadku dofinansowanie unijne.

Z  mniejszych inwestycji, które przyjęto do realizacji, jest choćby 
zakup mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnospraw-
nych, realizacja projektu Cyfrowa Gmina Janów czy też wydatki na 
modernizację rynku w Janowie. Jest jeszcze oczywiście kilkadzie-
siąt pozycji z funduszu sołeckiego. Z tego źródła na zadania wska-
zane przez samych mieszkańców wydatkowane zostanie 573 tys. zł.



WIZYTA MARSZAŁKA W KŁOBUCKU. SPOTKAŁ
SIĘ Z SAMORZĄDOWCAMI Z SUBREGIONU,
ODWIEDZIŁ TEŻ ŁOBODNO I KAMYK

GOPS PRZYJMUJE JUŻ WNIOSKI
CHĘTNYCH O PRZYZNANIE TZW.
DODATKU GAZOWEGO
Monika Wójcik, fot. iStock

Właściciele gospodarstw domowych, których głównym źródłem 
ogrzewania jest paliwo gazowe, mogą ubiegać się dodatek po-
magający w refundacji podatku VAT. Wnioski przyjmuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Wspomniane świadczenie nie ma określonej ustawowo kwoty, 
a będzie stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za 
dostarczenie gazu. Aby ją uzyskać należy przede wszystkim ogrze-
wać swoją nieruchomość paliwem gazowym, pamiętając przy tym, 
iż cała procedura nie ma zastosowania w przypadku korzystania 
ze skroplonego gazu LPG. Ponadto trzeba zgłosić do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe w swoim go-
spodarstwie oraz ponosić koszty zakupu paliwa gazowego zgodnie 
z fakturą.

- Dodatkowo, prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem 
spełnienia przez właścicieli nieruchomości kryterium dochodo-
wego wynoszącego 2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa 
domowego oraz 1,5 tys. zł na osobę w przypadku wieloosobowego 
- podpowiadają pracownicy kłobuckiego magistratu.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego 
wniosku. Sposób jego liczenia jest analogiczny jak przy ubieganiu 
się o dodatek osłonowy. W przypadku złożenia pierwszego wnio-
sku o refundację w okresie od 1 stycznia do końca lipca uwzględ-
nia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku. 

- Natomiast od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 roku uwzględnia się 
dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku - do-
dają urzędnicy.

Refundacja VAT-u  nastąpi z  faktur za gaz zużyty w  okresie od 1 
stycznia do końca grudnia. O zwrot podatku można ubiegać się po 
otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa 
gazowe we wspomnianym okresie. Wniosek składa się nie później 
niż do 29 lutego przyszłego roku oraz w terminie trzydziestu dni 
od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw 
gazowych. Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć 
fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy 
przez przedsiębiorstwo energetyczne, a  także dowód zapłaty za 
tę fakturę. Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kłobucku, elektronicznie poprzez platformę 
ePUAP lub inny środek komunikacji elektronicznej.

- Oczywiście w  tym drugim przypadku pod warunkiem opa-
trzenia wniosku oraz niezbędnych załączników kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym. Należy również mieć na uwadze to, że informacje 
przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń - przypominają urzędnicy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

W  Kłobucku pojawił się Jakub Chełstowski, marszałek woje-
wództwa śląskiego. Polityk wziął udział w  spotkaniu z  samo-
rządowcami subregionu północnego. Obecność Chełstowskiego 
stała się również okazją do omówienia przebudowy przebiega-
jących przez gminę dwóch dróg wojewódzkich.

17 stycznia Kłobuck pełnił rolę gospodarza spotkania samorzą-
dowców, które dotyczyło kwestii związanych z rozpisaną na lata 
2021-2027 perspektywą unijną. 

W spotkaniu, które zorganizował starosta kłobucki Henryk Kie-
pura, wzięli także udział wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego 
Stanisław Gmitruk, dyrektor ds. transformacji regionu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Małgorzata Staś oraz 
liczne grono przedstawicieli samorządu terytorialnego z  tzw. 
subregionu północnego. Salę, w  której odbyło się spotkanie, 
szczelnie wypełnili starostowie, burmistrzowie i wójtowie.

- Cieszę się z  tego zaproszenia, bo subregion północny jest dla 
nas bardzo ważny. To jedno z tych miejsc stanowiących DNA sa-
morządu. Łączy nas wiele tematów, w  tym kwestii związanych 
z  inwestycjami. Zabiegaliśmy o  to, aby stworzyć specjalną oś 
wsparcia dla tego subregionu, jednak nie było zielonego światła 
ze strony rządowej, otwierającego drogę do realizacji tego pomy-
słu. Chcemy jednak zdywersyfikować te środki w taki sposób, by 
subregion także mógł na tym skorzystać - mówił do zebranych 
Jakub Chełstowski.

Jak przekonywał marszałek, jest ku temu doskonała okazja. Woje-
wództwo śląskie otrzyma bowiem z funduszy unijnych rekordową 
kwotę. Chodzi o 5 mld euro. 

- Kolejne szanse przynosi perspektywa unijna rozpisana na lata 
2021-2027. Mamy też znakomity, najwyższy w  historii budżet 
województwa sięgający 3 mld zł. Widzimy potrzeby subregionu 
północnego, zwłaszcza pod kątem inwestycji związanych z infra-
strukturą drogową i służbą zdrowia. I będziemy na nie reagować 
przede wszystkim na poziomie sejmiku, aby te decyzje przekłada-
ły się na rozwój tej części województwa. Transformacja regionu 
ma szerokie znaczenie. Każdy subregion jest tak samo ważny – 

podkreślał Chełstowski.

Kwota 376,5 mln euro ma zostać rozdysponowana na tzw. inte-
ligentny rozwój, w tym organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, 
ekosystem RIS, e-usługi publiczne czy innowacyjne rozwiązania 
cyfrowe dla służby zdrowia. Fundusze europejskie na zielony ład 
to z kolei kwota 703,5 mln euro. Będą to pieniądze przeznaczone 
na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
i obiektów użyteczności publicznej, a także przedsiębiorstw.

Ponad 212 mln euro województwo otrzyma na multimodal-
ną mobilność miejską. Z  tych pieniędzy zostanie sfinansowany 
zrównoważony transport oraz regionalne trasy rowerowe. Po-
nad 252 mln euro z  nowej perspektywy trafi na zadania zwią-
zane ze szkolnictwem i edukacją. Będą to środki przeznaczone 
na adaptację i modernizację bazy lokalowej i wyposażenia – jako 
uzupełnienie projektów dla placówek oświatowych, eduka-
cję przedszkolną, kształcenie ogólne, szkolnictwo zawodowe 
i  wsparcie projektów wynikających z  Lokalnych Strategii Roz-
woju. Według wstępnych założeń, pierwsze nabory mają rozpo-
cząć się już w kwietniu.

- To są bardzo ważne elementy, które pojawiają się w tej perspek-
tywie. W  podziale środków ujęte są takie kwestie, jak poprawa 
równego dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie kształce-
nia, szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz wsparcie 
dla osób poszukujących pracy – zaakcentowała Małgorzata Staś, 
dyrektor ds. transformacji regionu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego.

Spotkanie było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń oraz 
rozmów na tematy związane z  przyszłością. Wizytę marszałka 
w Kłobucku wykorzystał burmistrz Jerzy Zakrzewski, by omówić 
kwestie związane z modernizacją infrastruktury drogowej na te-
renie samej gminy Kłobuck.

Włodarz wspólnie z  Jakubem Chełstowskim i  Zbigniewem Ta-
borem, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
udali się do Łobodna i  Kamyka. Na miejscu rozmawiali o  długo 
wyczekiwanej przebudowie przebiegających przez tutejszy sa-
morząd dróg wojewódzkich DW491 i DW492.

W KŁOBUCKU6

NOWE OŚWIETLENIE
W KILKU MIEJSCOWOŚCIACH
Monika Wójcik

Ponad 1 mln zł urząd miejski przeznaczył w ubiegłym roku na 
inwestycje związane z modernizacją oświetlenia w gminie.

Nowe punkty świetlne pojawiły się między innymi w Libidzy, Bia-
łej, Borowiance, Kopcu, Kamyku oraz w Kłobucku w ciągu ulicy 
Zakrzewskiej. Jak zaznaczają urzędnicy, powstały też dokumen-
tacje projektowe dotyczące rozbudowy oświetlenia w  mieście 
wzdłuż takich ulic jak 11 Listopada, Podleśna, Łąkowa, Równo-
legła, Kochanowskiego, Topolowa, Spacerowa, Ciasna, Wały czy 
ulicy Parkowej w Łobodnie. 

- Pod koniec roku rozpoczęliśmy również prace związane z do-
świetleniem przejść dla pieszych znajdujących się na ulicy 11 Li-
stopada w Kłobucku - podkreśla magistrat.



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TEGOROCZNEGO BUDŻETU

MAGISTRAT: PRZEBUDOWY I REMONTY GMINNYCH DRÓG TO
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE MINIONEGO ROKU

KWIATY NA GROBIE BOHATERA 
W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ JEGO 
ŚMIERCI

Monika Wójcik, fot. Fotolia

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Ponad 100 mln zł dochodów i wydatki przekraczające 115 mln zł, 
z których część ma zostać pokryta z wykorzystaniem kredytu. 
W 2023 roku na inwestycje kłobucki magistrat zamierza prze-
znaczyć ponad 26 mln zł. 

Z jednej strony modernizacje ulic Witosa, Wyszyńskiego, Mickie-
wicza i Ogrodowej w Kłobucku oraz budowa sali gimnastycznej 
przy jednej ze szkół w  tym mieście, a  z  drugiej - termomoder-
nizacja hali Ośrodka Sportu i  Rekreacji czy zagospodarowanie 
terenu sąsiadującego ze szkołą w Kamyku. To sześć najważniej-
szych i jednocześnie najdroższych projektów przeznaczonych do 
realizacji w bieżącym roku. Ich sfinalizowanie pochłonie łącznie 
prawie 15,4 mln zł. 

W przypadku remontów infrastruktury drogowej władze Kłobuc-
ka podeprą się dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg, natomiast jeśli chodzi o kilka innych zadań mogą liczyć 
na spore środki z również finansowanego przez podatników tzw. 
„Polskiego Ładu”. 

1 mln zł tutejszy samorząd zamierza dołożyć do przebudowy dro-
gi powiatowej biegnącej wzdłuż ciągu ulic Zamkowej i Długosza. 
W budżecie znalazły się też pomniejsze zadania, podobie zresztą 
jak sporządzenie planów do realizacji w  przyszłości. Dość am-
bitnych, patrząc na ilość projektów, które w tym roku magistrat 
zamierza zlecić do wykonania. Chodzi chociażby o  takie ulice 
jak Jasna, Harcerska, Paderewskiego, Rómmla, Sobisia, łącznik 
Zakrzewskiej i  Sienkiewicza czy zaktualizowanie dokumentacji 
przebudowy na osiedlu Smugi II. 

Monika Wójcik, fot. Freepik

Jak informuje urząd miejski, w ramach podejmowanych w 2022 
roku działań zmodernizowano i  wyremontowano prawie pięć 
kilometrów gminnych arterii. 

Swoje oblicze zmieniły ulice Sobisia, Podleśna, Wiejska, Podmiej-
ska, Reymonta, Bukowa, Żabia, Łąkowa i Prusa w Kłobucku, a tak-
że ulica Kmicica w Gruszewni czy Malinowskiego w Kamyku. Na 
ulicy Rómmla w Kłobucku pojawiły się nowe miejsca parkingowe 

Przedstawiciele miejscowych władz uczcili pamięć kpr. Marcina 
Cielebana. W 50. rocznicę śmierci żołnierza burmistrz Jerzy Za-
krzewski w towarzystwie sekretarz Sylwii Piątkowskiej złożyli 
kwiaty na jego grobie i zapalili symboliczny znicz.

Marcin Cieleban urodził się 5 listopada 1914 roku w  Kłobucku. 
W  1937 roku został powołany do 21. Pułku Ułanów Nadwiślań-
skich. Najpierw służył w  szwadronie karabinów maszynowych, 
skąd został później przeniesiony do plutonu przeciwpancernego. 

Brał udział w  kampanii wrześniowej, poczynając od bitwy pod 
Mokrą aż do wzięcia do niewoli pod Modlinem. Następnie został 
przewieziony do obozu jenieckiego na terenie Niemiec, gdzie zo-
stał przydzielony do pracy u baora. Do Polski wrócił w 1946 roku. 
Zmarł 13 stycznia 1973 roku. 

Imię kpr. Marcina Cielebana nosi jedna z kłobuckich ulic. W sierp-
niu 2009 roku Cieleban został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez ówczesnego pre-
zydenta RP.

Monika Wójcik, fot. Fotolia

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przyjętymi założeniami, już za 
kilka tygodni powinna zakończyć się budowa sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława 
Sebyły w Kłobucku. 

Warte ponad 7 mln zł zadanie, to obok oddanego w  minionym 
roku do użytku wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, najważniej-
sza inwestycja kłobuckiego samorządu w infrastrukturę sportową 
w ostatnim czasie.

W kolejce do realizacji czeka również boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku. Póki co 
urząd miejski zlecił zaprojektowanie tego obiektu.  

Natomiast z  gotowego projektu mogą się już cieszyć przyszli 
użytkownicy budynku klubowego Pogoni Kamyk. Zawodnicy klu-
bu, którzy na co dzień korzystają z pomieszczeń zlokalizowanych 
w  tamtejszej placówce oświatowej, są o  kolejny krok bliżej jeśli 
chodzi o zaplecze z prawdziwego zdarzenia.

Niewątpliwie zadowoleni powinni być też zawodnicy Znicza Kło-
buck, którym gmina przeprowadziła w ubiegłym roku termomo-
dernizację jednego z budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Wielu mieszkańców gminy na pewno ucieszy też fakt, że ogłosi-
liśmy przetarg na dokumentację projektową przebudowy basenu 
odkrytego z wodnym placem zabaw - informuje urząd miejski.

SALA SPORTOWA ZA SIEDEM
MILIONÓW. LADA MOMENT POWINNA 
SIĘ ZAKOŃCZYĆ BUDOWA

78. ROCZNICA WYZWOLENIA KŁOBUCKA
Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

17 stycznia 1945 roku Kłobuck został wyzwolony spod niemiec-
kiej okupacji. Kolejną rocznicę tego historycznego wydarzenia 
tradycyjnie uczciły lokalne władze.

Siedemdziesiąt osiem lat temu mieszkańcy Kłobucka tłumnie 
zgromadzili się w miejscowej remizie. Świętując wyzwolenie, przy 
akompaniamencie Franciszka Ochmańskiego, wówczas nastolet-
niego chłopca, zaśpiewali wspólnie hymn.

W dniu rocznicy burmistrz Jerzy Zakrzewski oraz sekretarz Syl-
wia Piątkowska złożyli kwiaty pod pomnikiem Matki Polki w Kło-
bucku, jako wyraz pamięci i szacunku kolejnych pokoleń dla umę-
czonych wojną przodków.

- Wojna obeszła się z naszym miastem okrutnie, więc dzień wy-
zwolenia przyniósł nadzieję na lepsze jutro. Doceniajmy daną nam 
wolność, demokrację i  poczucie bezpieczeństwa - podkreślają 
pracownicy magistratu.

Zlecania wykonania projektów nie skupią się jedynie na infra-
strukturze drogowej. Za 380 tys. zł powstaną plany budowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej i kanalizacyjnej dla osiedla przy ulicy Cie-
lebana, „siódemki”, a także sołectwa Zakrzew. 270 tys. zł zapisano 
na sporządzenie dokumentacji budynku mieszkalnego przewi-
dzianego pod najem socjalny. Kolejne 180 tys. zł trafi na przygo-
towanie projektu przebudowy odkrytego basenu i  170 tys. zł na 
projekt przewidujący rozbudowę przedszkola nr 5 o miejsca żłob-
kowe.

Za kwotę sięgającą ponad 1,8 mln zł zostanie zagospodarowany 
teren będący w  bezpośrednim sąsiedztwie urzędu miejskiego, 
a za prawie 1 mln zł lokalne władze planują zrewitalizować kło-
bucki rynek, gdzie między innymi powstanie fontanna.

dla osób niepełnosprawnych, a wzdłuż Okólnej wyremontowano 
chodnik. 

- Powstał też projekt budowy drogi wraz z  mostem łączącym 
ulicę Sienkiewicza z Zakrzewską w Kłobucku - dodają miejscowi 
urzędnicy. 

Sporym zastrzykiem dla gminy okazały się środki z finansowane-
go przez podatników tzw. „Polskiego Ładu”. Dzięki tym fundu-
szom w Kamyku za ponad 4 mln zł przebudowano długo wycze-
kiwaną ulicę Mostową wraz z obiektem mostowym. W Kłobucku 
z kolei, za blisko 3,5 mln zł, ruszył remont ulicy Witosa.

- Ponadto w grudniu podpisaliśmy umowę na roboty budowlane 
dotyczące przebudowy odcinka drogi gminnej wzdłuż ulicy Mic-
kiewicza oraz odcinka ulicy Ogrodowej w Kłobucku. Ta inwesty-
cja dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
pochłonie prawie 3 mln zł - dodają pracownicy kłobuckiego ma-
gistratu.

Jak podkreślają, stan dróg w gminie jest jedną z kwestii najczęściej 
podnoszonych przez mieszkańców w trakcie zebrań, a także ko-
respondencji kierowanej do urzędu. 

- Znaczny postęp w tej dziedzinie należy odczytywać jako odpo-
wiedź na oczekiwania naszych mieszkańców - przekonują.
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WYSTAWA O POWSTANIU
ZAMOJSKIM W MIEJSCOWYM 
GOK-u
Monika Wójcik, fot. Materiały organizatora wystawy 

26 stycznia w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Kłomnicach miał 
miejsce wernisaż wystawy „Powstanie Zamojskie”, która opo-
wiada historię drugiego co do liczebności po Powstaniu War-
szawskim zrywu II wojny światowej.

Powstanie Zamojskie stanowiło odpowiedź na przymusową nie-
miecką akcję wysiedleńczą z  terenów Zamojszczyzny podjętą 
na przełomie 1942 i 1943 roku. Wsie były otaczane, ludność była 
spędzana w  jedno miejsce, a  następnie przeprowadzano segre-
gację. Część osób przeznaczano do zniemczenia, część do robót 
przymusowych, ale większość wywożono do obozów koncentra-
cyjnych lub niekiedy mordowano na miejscu. Dzieci kierowano 
w głąb kraju bądź do Rzeszy. Na miejsce byli przywożeni koloniści 
niemieccy bądź ukraińscy. Przejmowali opuszczone gospodar-
stwa, otrzymywali uzbrojenie i  umundurowanie, oddawano im 
władzę nad pozostałymi na miejscu Polakami.

Pod koniec 1942 roku komendant główny Batalionów Chłopskich, 
po naradzie z  komendantami obwodów w  Biłgoraju, Zamościu 
i  Hrubieszowie, rozkazał zmobilizować duże siły partyzanckie 
w lasach Puszczy Solskiej i rozpocząć kontratak przeciwko Niem-
com. Wkrótce pod Wojdą doszło do pierwszej partyzanckiej bi-
twy w  historii II wojny światowej. Największą natomiast batalię 
w obronie wysiedlanych stoczono 1 lutego 1943 roku pod Zabo-
recznem.

Akcję przesiedleńczą na Zamojszczyźnie Niemcy wstrzymali pod 
koniec lutego 1942 roku, by wznowić ją latem już głównie w po-
wiecie biłgorajskim. Zdaniem historyków powstanie, nawet jeśli 
nie miało dużego znaczenia militarnego, to z  pewnością silnie 
oddziaływało na morale. Podtrzymywało ducha oporu i stanowiło 
punkt wyjścia do szeroko zakrojonych działań partyzanckich.

Wystawa, która upamiętnia te wydarzenia, została opracowana 
przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
i  tematycznie obejmuje zagadnienia związane z  kwestią obro-
ny ludności Zamojszczyzny. Ludowe Towarzystwo Kulturalno-
-Naukowe w Częstochowie, które jest organizatorem tego przed-
sięwzięcia, zamierza w ten sposób upamiętnić zwycięskie walki 
w ich 80. rocznicę.

- Pierwszy wernisaż tej wystawy miał miejsce w lipcu ubiegłego 
roku w Muzeum Częstochowskim podczas Dnia Walki i Męczeń-
stwa Wsi Polskiej - relacjonuje Stanisław Gmitruk, prezes zarządu 
oddziału wspomnianej organizacji.

Jak dodaje, wystawa była już prezentowana w Muzeum Regional-
nym w Kamienicy Polskiej czy choćby w Gminnym Centrum Kul-
tury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

- Nie zamierzamy poprzestać na wizycie w Kłomnicach. Przewi-
dujemy prezentację wystawy w kolejnych gminach naszego regio-
nu - informuje Gmitruk.
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WRACAJĄC PO SŁUŻBIE DO DOMU UJĘLI 
POSZUKIWANEGO LISTEM GOŃCZYM

Monika Wójcik, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Policjanci z komisariatu w Kłomnicach zatrzymali poszukiwa-
nego listem gończym 23-latka, który ma do odsiedzenia trzy 
lata w więzieniu za włamanie i rozbój.

Kłomniccy funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjne-
go wracali po służbie do domu, gdy w Mstowie, przed jednym ze 
sklepów, zauważyli mężczyznę poszukiwanego listem gończym 
i sądowym nakazem doprowadzenia.

23-latek ścigany był za włamanie i rozbój do odbycia kary łącznie 
trzech lat pozbawienia wolności. Gdy st. sierż. Łukasz Fizgał i st. 
sierż. Patryk Sil podeszli do mężczyzny i przedstawili się, ten za-
czął być agresywny i próbował uniknąć zatrzymania.

- Policjanci obezwładnili poszukiwanego i czekali z nim na przy-
jazd patrolu z  Kłomnic. Dzięki spostrzegawczości kłomnickich 
stróżów prawa, 23-latek nie uniknie odpowiedzialności za swoje 
czyny i odbędzie zasądzony wyrok - komentuje całą sprawę biuro 
prasowe Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

POLICJANCI Z KŁOMNIC OTRZYMALI NOWY RADIOWÓZPOLICJANCI Z KŁOMNIC OTRZYMALI NOWY RADIOWÓZ
Piotr Biernacki, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Z  końcem 2022 roku w  Kłomnicach wójtowie czterech samo-
rządów symbolicznie przekazali do rąk miejscowych stróżów 
prawa kluczyki do nowego radiowozu. Od tego roku kia spor-
tage w policyjnych barwach już strzeże porządku na obszarze 
Rędzin, Mykanowa, Mstowa i Kłomnic.

To właśnie te gminy wydatnie dofinansowały zakup pojazdu, 
sfinansowanego dzięki specjalnemu programowi modernizacji 
funkcjonującemu w  Komendzie Głównej Policji. Jak zaznacza-
ją funkcjonariusze, nowy nabytek ma bogate wyposażenie, by 
zapewnić maksimum bezpieczeństwa i  komfortu policjantom 
z ogniwa patrolowego.

W  uroczystości obok delegatów policji, miejscowego włodarza 
Piotra Juszczyka i  jego zastępcy Adama Śliwakowskiego, udział 
wzięli również wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz oraz Dariusz Pomada 
i Paweł Militowski, wójtowie Mykanowa i Rędzin.

- Inspektor Dariusz Kiedrzyn podziękował za wsparcie, dziękując 
również radnym gmin za zaangażowanie i poparcie tego przed-
sięwzięcia. Okazana pomoc jest nie tylko wyrazem dobrze ukła-
dającej się współpracy, ale też dbałości o bezpieczeństwo lokal-
nej społeczności. Policjanci będą teraz mogli szybciej i sprawniej 
poruszać się po drogach oraz skuteczniej reagować na zgłaszane 
interwencje - podkreślają policjanci.a
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Monika Wójcik, fot. Pixabay

Tutejszy urząd gminy rozpisał konkurs adresowany do orga-
nizacji pozarządowych zainteresowanych upowszechnianiem 
kultury fizycznej w  okolicznych sołectwach. W  tym roku na 
prowadzenie zajęć treningowych, mających na celu przygoto-
wanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w piłce noż-
nej, samorząd przewidział łącznie 100 tys. zł.

- Rozpisany konkurs ma na celu zapewnienie efektywnego wy-
konania zadań publicznych gminy poprzez włączenie w jego re-
alizację organizacji oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb dzieci, 
młodzieży czy dorosłych w zakresie kultury fizycznej i sportu - 
mówi wójt Piotr Juszczyk.

Podmioty, które są chętne do podjęcia się tego zadania i otrzy-
mania od gminy finansowego wsparcia, na złożenie stosownych 
dokumentów mają czas do 1 lutego. Samo rozliczenie przyznanej 
dotacji i wywiązanie się ze zleconego zadania musi nastąpić do 
końca roku.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie 
gwarantuje również przyznania jej w kwocie określonej w ofercie. 
Takowa może być inna niż wnioskowana. Oferent powinien wyka-
zać się co najmniej 10 proc. wkładem własnym. Zarówno w formie 
finansowej, jak i  w  formie wkładu niefinansowego, pokrywane-
go na podstawie wyceny pracy własnej - zastrzegają kłomniccy 
urzędnicy.

Na co organizacje, z którymi urząd podejmie współpracę w za-

kresie wspomnianych szkoleń, będą mogły wydać środki? Z do-
tacji będą mogły być pokryte wyłącznie te koszty, które są bez-
pośrednio związane z  realizowanym projektem i  tym samym są 
niezbędne dla jego realizacji. Nie bez znaczenia będzie również 
racjonalnie skalkulowanie ofert na podstawie oceny rynkowej 
i odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów.

- Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup materiałów 
i usług związanych z organizacją danej imprezy, zakup niezbęd-
nego sprzętu sportowego, strojów sportowych i  obuwia, zakup 
nagród rzeczowych w tym dyplomów czy pucharów, jak i również 
transport na zawody, zgrupowania i wydarzenia sportowe - wy-
mieniają pracownicy urzędu gminy.

Pozyskana dotacja pozwoli też na sfinansowanie noclegów pod-
czas wyjazdów na zawody, pokrycie opłat sędziowskich, wynajem 
obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych czy też wy-
nagrodzenia trenerów i instruktorów. Z tych funduszy stowarzy-
szenia będą mogły także pokryć koszty związane z obsługą me-
dyczną i ubezpieczenie uczestników zadania, obsługę techniczną 
organizowanych wydarzeń oraz opłaty licencyjne i startowe czy 
wyżywienie uczestników podczas wyjazdów.

Wszelkie dodatkowe informacje, jak i wykaz niezbędnych doku-
mentów, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Karoliną 
Gonerą z urzędu gminy, dzwoniąc pod numer telefonu: 34 328 11 
22 wew. 114.

Rozpatrzenia ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komi-
sja, najpóźniej do 24 lutego.

SZUKAJĄ CHĘTNYCH DO PROWADZENIA 
SZKOLEŃ DLA MŁODYCH PIŁKARZY. DO  
WZIĘCIA JEST STO TYSIĘCY ZŁOTYCH

GMINA DOFINANSUJE DZIAŁALNOŚĆ 
OŚRODKA WSPIERAJĄCEGO OSOBY 
WALCZĄCE Z UZALEŻNIENIEM
ALKOHOLOWYM
Monika Wójcik, fot. Shutterstock

Podczas styczniowej sesji rady gminy kłomniccy radni podjęli 
uchwałę, w  myśl której tutejszy samorząd udzieli pomocy  fi-
nansowej w  postaci dofinansowania działalności  Ośrodka Po-
mocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w  Częstochowie. 
Dotacja pozwoli sfinansować ewentualny pobyt osób z  terenu 
gminy. 

- Ośrodek jest jednostką przeznaczoną jako miejsce czasowego 
pobytu dla osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, wyma-
gających wsparcia psychologicznego oraz podejmującą działania 
edukacyjno-interwencyjne w stosunku do osób z problemem al-
koholowym - wyjaśnia Bożena Lara, sekretarz gminy i jednocze-
śnie przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Do podstawowych zadań ośrodka należy między innymi opieka 
nad nietrzeźwymi czy motywowanie osób z problemami alkoho-
lowymi do poddania się terapii odwykowej w  specjalistycznych 
placówkach. Instytucja ta również udziela rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej. Wspiera działania związane z ochroną przed przemo-
cą w rodzinie, podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, 
a  także  wzmacnia działania psychologiczno-terapeutyczne na 
sprawców takowej przemocy.

Pomoc finansowa dla częstochowskiego OPOPA wyniesie w tym 
roku 4,5 tys. zł i obejmie finansowanie pobytu osób z terenu gmi-
ny Kłomnice. 

- Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, jak i prze-
znaczenie oraz  zasady rozliczania środków określone zostaną 
w  umowie pomiędzy naszą gminą Kłomnice a  częstochowskim 
samorządem.
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W KASIE KONIECPOLA ZABRAKNIE W TYM ROKU 
PRAWIE TRZYNASTU MILIONÓW ZŁOTYCH
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Piotr Biernacki, fot. Shutterstock

Pod koniec grudnia Rada Miejska w Koniecpolu uchwaliła plan 
dochodów i wydatków na bieżący rok. W gminnej kasie, jak wy-
nika z przyjętych założeń, może hulać wiatr. Braki oszacowano 
na ponad 12,9 mln zł.

Ten ogromny deficyt tylko w części sfinansują posiadane wolne 
środki. Burmistrz Suliga chce pokryć go emisją nowych obligacji 
za prawie 10,9 mln zł. Tym samym zadłużenie Koniecpola na ko-
niec roku oszacowano na aż 16,7 mln zł. 

To założenia, a budżet w trakcie roku będzie zapewne wiele razy 
modyfikowany, ale już nawet Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach wydając dokument, co prawda jeszcze pozytywny, 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjęte-
go w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok poczyniła pewne 
zastrzeżenie.

- Skład zastrzega równocześnie, iż w przypadku wystąpienia oko-
liczności nieprzewidzianych w  przedłożonym projekcie, w  tym 
niezrealizowania dochodów roku 2022 w  wysokości przyjętego 
przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa gminy może 
ulec zmianie i tym samym możliwość zaciągnięcia planowanych 
nowych zobowiązań może być ograniczona - czytamy w  doku-
mencie.

Miejscowe władze świetnie zdają sobie sprawę, iż ten rok może 
być nieciekawy pod kątem finansowym. Suliga nie kryje w wywia-
dach, że problemem stają się wydatki bieżące. Trudna sytuacja 
makroekonomiczna, ale i obcięcie dochodów gminy z tytułu po-
datku PIT powoduje, że tych bieżących środków zaczyna brako-
wać na utrzymanie gminy.

Czy Koniecpol może stać się ofiarą własnego sukcesu? W tym roku 
bowiem prawie 35 mln zł zaplanowano na realizację szeregu dzia-
łań inwestycyjnych. Do każdej z inwestycji, pomimo pozyskania na 
nie znaczących dofinansowań z  budżetu państwa czy funduszy 
unijnych, trzeba jednak dołożyć i trochę własnych pieniędzy.

A sytuacja na rynku zamówień publicznych staje się mało opty-
mistyczna. Ceny usług, materiałów, paliwa i energii urosły w sza-
lonym tempie. Przygotowane kosztorysy inwestorskie, które były 
podstawą złożenia wniosków o  dofinansowanie przedsięwzięć, 
obecnie znacznie odbiegają od realnych cen. Już w ubiegłym roku 
samorząd musiał dorzucić 5 mln zł do budowy przedszkola z od-
działem żłobkowym. Na ogłoszonych niedawno przetargach ceny 
były ponownie znacznie wyższe od zabezpieczonych na zadania 
kwot.

Budowa sieci wodociągowej z  przyłączami w  ulicy Borkowej 
w Radoszewnicy wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu 
w ulicy Zielonej w Łysinach została wyceniona o 370 tys. zł wię-
cej. Przetarg na początku stycznia unieważniono. Podobnie ma 
się sytuacja z przetargiem na ulicę Niwa w Koniecpolu. Liczono, 
że uda się ją zrobić za nieco ponad 1,4 mln zł, a najniższa oferta 
opiewa na prawie 1,8 mln zł.

Ponadto na przebudowę zespołu sportowego w  Koniecpolu 
i  stworzenie zaplecza sportowego wraz z  zagospodarowaniem 
terenu gmina ma 4,9 mln zł. Najniższa oferta w ostatnim postę-
powaniu to zaś kwota 6,3 mln zł. Brakuje więc 1,4 mln zł.

O ponad 3 mln zł więcej od posiadanych przez gminę pieniędzy 

wyceniono z kolei przebudowę i rozbudowę ulicy Rzecznej w Ko-
niecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminne-
go i strefy przemysłowej. A wśród dużych zadań drogowych w po-
czekalni jest jeszcze modernizacja ulicy Szkolnej. W ubiegłym roku 
urząd unieważnił już czwarte postępowanie przetargowe na to za-
danie. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta z ceną 
14,5 mln zł, która przewyższała o 6,5 mln zł pulę środków, jaką sa-
morząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Są więc ewidentne problemy. Pieniędzy budżetowych trzeba bę-
dzie raczej dokładać dużo więcej, niż się pierwotnie spodziewano, 
albo rezygnować z niektórych inwestycji. Ale to już zmartwienie 
burmistrza Suligi i rady miejskiej. Ten kryzysowy rok w gospodar-
ce może dużo zweryfikować.

*cena netto za 1cm2
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DZIĘKI PLANOWANEJ MODERNIZACJI 
SAMORZĄD MOŻE ZREDUKOWAĆ NAWET 
POŁOWĘ KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ
Monika Wójcik, fot. Pixabay

Za kilka miesięcy powinna zakończyć się rozpoczęta w  ostat-
nich dniach grudnia modernizacja oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy. W jej wyniku do użytku zostanie oddanych blisko 
półtora tysiąca energooszczędnych lamp nowego typu. Finan-
sowanie wartej 2 mln zł inwestycji w przeważającej mierze po-
kryte zostanie z umorzenia pożyczki udzielonej przed laty na 
zadania kanalizacyjne przez Wojewódzki Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To szeroko zakrojone unowocześnienie gminnego oświetlenia 
poprzedził audyt energetyczny będący pokłosiem porozumienia, 
jakie miejscowe władze zawarły w sierpniu 2021 roku ze spółką 
Tauron Nowe Technologie. I  ile dla nikogo nie było specjalnym 
odkryciem, że wspomniane oświetlenie uliczne jest nie tylko 
technicznie przestarzałe, awaryjne oraz wysoce energochłonne, 
to przeprowadzona analiza wykazała istotne niedobory zarówno 
jakościowe, jak i ilościowe, jeśli chodzi o punkty świetlne.

- Na terenie naszej gminy występują miejsca, które pomimo ist-
niejącej infrastruktury świetlnej są słabo oświetlone. Światło lamp 
sodowych powoduje zafałszowanie kolorów otoczenia, pod ko-
niec użytkowania przestają funkcjonować stabilnie i  zwiększają 
zużycie energii. Ma to tym samym negatywny wpływ na emisję 
substancji szkodliwych do powietrza - wyjaśnia Iwona Lisek, za-
stępca wójta Konopisk.

Wykonawca wdrażanego od miesiąca zadania wymieni finalnie ty-
siąc dwieście pięćdziesiąt dwie przestarzałe oprawy na te nowego 
typu led’owego. Dodatkowo, w ramach istniejącej infrastruktury 
oświetleniowej, dobuduje sto dziewięćdziesiąt sześć nowych 
punktów świetlnych. Jak podkreślają przedstawiciele miejsco-
wych władz, realizowana modernizacja finalnie wpłynie przede 
wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i komfort użytkowników 
dróg oraz przestrzeni gminnych, a także w maksymalnym stopniu 
odzwierciedli naturalne światło dzienne. Strumień światła, który 
emitują nowoczesne led’y, jest przyjazny dla oka i nie powoduje 
podrażnienia czy zmęczenia. Dodatkowo tego typu lampy mają 
długą żywotność i w zasadzie są niezawodne.

- Zabudowane energooszczędne oprawy będą wyposażone 
w układ zasilania z programowalnym trybem redukcji o 30 proc. 
w godzinach pomiędzy 23 z 5 rano. Szacujemy, że dzięki tej mo-
dernizacji zredukujemy około 40-50 proc. kosztów zużycia ener-
gii elektrycznej - podkreśla z kolei wójt Jerzy Żurek.

Wartość całego kontraktu to lekko ponad 2 mln zł, z czego niecałe 
1,6 mln zł zostanie pokryte z umorzenia pożyczki udzielonej ze 
wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

- Wspomniana modernizacja to oczywiście jeden z przykładów, 
który pozwoli obniżyć koszty zużycia energii. Planujemy również 
wdrożenie innych projektów, które zakładają wymianę oświe-
tlenia na przykład na płycie głównej w  Gminnej Hali Sportowej 
w  Konopiskach, w  placówkach oświatowych czy na Stadionie 
Lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej - dodaje włodarz Kono-
pisk.
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GMINA PODSUMOWAŁA NAJWAŻNIEJSZE
Z ZESZŁOROCZNYCH ZADAŃ BUDOWLANYCH

breaking’owa, która zajęła trzecie miejsce w kategorii hip hop i był 
to ich pierwszy turniej taneczny - informuje Ewa Stefanowska-
-Lasoń z urzędu gminy.

TANECZNE SUKCESY MŁODYCH MIESZKAŃCÓW

Monika Wójcik, fot. Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Oddanie budynku mieszkalnego przy ulicy Przemysłowej, mo-
dernizacje gminnych arterii, budowa nowych odcinków sieci 
wodociągowej. Na te aspekty kładziono szczególny nacisk w mi-
nionym roku.

Ponad 2 mln zł kosztowała budowa wielorodzinnego obiektu 
mieszkalnego przy ulicy Przemysłowej w  Konopiskach. Na po-
stawienie tego wolnostojącego, dwukondygnacyjnego budynku 
z szesnastoma mieszkaniami gmina pozyskała wsparcie finanso-
we z Funduszu Dopłat w wysokości 791 tys. zł. 

- Wszystkie mieszkania posiadają łazienkę wyposażoną w kabinę 
natryskową, umywalkę, wc, bojler elektryczny oraz kuchnię bądź 
aneks kuchenny wyposażony w kuchenkę elektryczną wraz z pie-
karnikiem i szafkę z wbudowanym zlewozmywakiem - wymienia 
Iwona Lisek, zastępca wójta Konopisk. 

W  budynku zainstalowano elektryczne ogrzewanie. W  ramach 
zagospodarowania terenu wykonano oświetlenie parkowe zasila-
ne z instalacji fotowoltaicznej, dojścia do budynku i parking oraz 
urządzenia małej architektury. 

Z  najważniejszych inwestycji drogowych trudno nie wymienić 
zakończenia pierwszego etapu przebudowy drogi w  Jamkach, 
w ramach której powstał ponadkilometrowy chodnik. Odbudowie 
poddano także nawierzchnię prowadzącej do wspomnianej miej-
scowości drogi przy zbiorniku „Pająk”.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmował sfrezowanie z  profi-
lowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej, skropienie warstwą 
emulsji asfaltowej, wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobeto-
nu oraz wykonanie nakładki asfaltowej warstwy ścieralnej - pre-
cyzują urzędnicy z Konopisk.  

Wykonano łącznik ulicy Małej i ulicy Sadowej w Konopiskach wraz 
z nakładką. W tym przypadku zamówienie obejmowało położenie 

Pod koniec grudnia odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca „Bia-
łobrzeski Christmas Dance”. W realizowanym w formule onli-
ne przedsięwzięciu udział wzięły trzy rodzime grupy taneczne 
prezentujące street dance.

Uczestnicy konkurowali w ośmiu kategoriach. Co ważne, w trze-
ciej edycji wydarzenia wszystkie trzy formacje z  terenu gminy 
stanęły na podium. Grupa „XD Squad” oraz „#Grupa” zajęły dru-
gie miejsce w kategorii Hip Hop mini przewidzianej dla uczestni-
ków z przedziału wiekowego 11-13 lat i 14+, a grupa „Break Kids” 
zajęła trzecie miejsce. 

- Dla „Break Kids” jest to ogromny sukces, ponieważ jest to grupa 

nawierzchni bitumicznej o  szerokości pięciu metrów w  dwóch 
warstwach na podbudowie z kruszywa. Wspomniane trzy inwe-
stycje infrastrukturalne kosztowały lokalny budżet ponad 1 mln zł. 

Z  kolei blisko 250 tys. zł miejscowy samorząd wydatkował na 
zadanie związane z budową nowych odcinków sieci wodociągo-
wych. Prace podzielone zostały na dwie części. Pierwsza objęła 
Rększowice, a kolejna - odcinek w Aleksandrii Drugiej.

W sierpniu ubiegłego roku urząd gminy podpisał z wykonawcami 
dwie umowy dotyczące modernizacji boiska w Aleksandrii Pierw-
szej. W ramach inwestycji zrealizowano nawodnienie boiska oraz 
przeprowadzone zostały zabiegi pielęgnacyjne murawy. Zadanie, 
które zyskało dofinansowanie ze środków budżetu województwa, 
w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”, oraz ze środków pocho-
dzących z budżetu gminy kosztowało ponad 116 tys. zł.

- O  70 tys. zł więcej natomiast urząd zapłacił za przebudowę 
kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II - dodają jego pracownicy i, jak podkreślają, w minionym 
roku rozpoczęły się prace nad trzema wielomilionowymi, sztan-
darowymi projektami. 

Chodzi o Dom Seniora w Konopiskach, którego koszt budowy się-
gnie ponad 4 mln zł, a zakończenie planowane jest na maj przy-
szłego roku, wartą blisko 2,9 mln zł modernizację budynku przy 
ulicy Lipowej czy mającą się zakończyć pod koniec czerwca, kosz-
tującą ponad 3,2 mln zł, przebudowę ulicy Szmaragdowej.

Trzy miesiące wcześniej z kolei minie termin na dostarczenie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego 
z budową  ulicy Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii. 

- W ramach dokumentacji zaprojektowana zostanie budowa dróg 
wraz z odwodnieniem i brakującym oświetleniem ulicznym. War-
tość projektu sięga ponad 120 tys. zł - informuje wicewójt Lisek.



MIELI ZA ZADANIE ZAPREZENTOWAĆ 
SWOJĄ INTERPRETACJĘ ANIOŁA

W sumie sto pięćdziesiąt dziewięć prac, zarówno indywidual-
nych i grupowych, wpłynęło na ręce jurorów XXI Międzypowia-
towego Konkursu Plastycznego „Anioł”. 12 stycznia nagrodzono 
autorów tych najlepszych. 

Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
a patronat nad wydarzeniem objął wójt Konopisk i częstochowski 
starosta. Konkurs skierowany był zarówno do przedszkolaków, 
uczniów, jak i do dorosłych oraz seniorów.  

- Jego tematem było przedstawienie postaci anioła jako boskiego 
wysłannika, broniącego przed złem dostarczyciela dobrej nowiny. 
Anioł miał być figurą przestrzenną, stojącą lub wiszącą - informu-
je Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Finalnie komisja oceniająca prace przyznała łącznie trzydzieści 
jeden wyróżnień. Wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom 
miało miejsce w kościele parafialnym p.w. Św. Walentego w Kono-
piskach. Na rozdaniu pojawiła się liczna grupa dzieci i młodzieży 
wraz z nauczycielami, instruktorami i rodzicami.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska
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DWANAŚCIE KLUCZOWYCH INWESTYCJI 
ZA PRAWIE TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW
Władze gminy postawiły sobie na ten rok ambitne cele. Ma on 
obfitować w szereg dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. 
Chodzi zarówno o dokończenie już wdrażanych projektów, jak 
i start z nowymi. Najważniejszym punktem przewidzianym do 
realizacji w 2023 roku będzie przedszkole z oddziałem żłobko-
wym.

Najwięcej kosztować ma stworzenie budynku sześciooddziałowe-
go przedszkola z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym i zespo-
łem żywieniowym. Mający powstać przy ulicy Lipowej w Konopi-
skach obiekt pochłonie 15,4 mln zł. Ogromną część, bo niecałe 8,8 
mln zł z tej puli władze gminy pozyskały w ramach finansowanego 
przez podatników tzw. „Polskiego Ładu”. 

Z  tego samego źródła pochodzi dofinansowanie na cztery inne 
inwestycje. Mowa o modernizacji boiska wraz z instalacją oświe-
tlenia przy stadionie lekkoatletycznym, finalizacji budowy dro-
gi w  ciągu ulicy Szmaragdowej w  Konopiskach czy rozbudowie 

Monika Wójcik

oświetlenia ulicznego oraz Domu Seniora w  tej miejscowości. 
Wspomniane zadania to kolejne 11,5 mln zł, z  uwzględnieniem 
prawie 5,5 mln zł otrzymanego dofinansowania. 

Lokalni urzędnicy potwierdzają, że trwają przygotowania do ko-
lejnych etapów budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich 
biegnących przez Aleksandrię i  Korzonek oraz postawienie pe-
ronu autobusowego w  Wygodzie. Całkowity koszt tych trzech 
zadań to ponad 2,6 mln zł, z czego dofinansowanie, tym razem 
z urzędu marszałkowskiego, sięgnie blisko połowy tej kwoty.

Łącznie 6,2 mln zł z  tegorocznego budżetu samorząd wyda na 
kontynuację termomodernizacji wielofunkcyjnego budynku przy 
ulicy Lipowej, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy, przebudowę drogi ulicy Słonecznej w  istniejącym pasie 
drogowym w Aleksandrii Drugiej czy budowę Domu Sołeckiego 
w  Hutkach. Poza wymienionymi, miejscowa administracja ma 
w planach również sporą listę pomniejszych zadań.

STARTUJE NOWA EDYCJA PROGRAMU, DZIĘKI KTÓREMU NIEPEŁNOSPRAWNI 
MIESZKAŃCY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALNEGO ASYSTENTA

Osoby borykające się z niepełnosprawnością, mogą ubiegać się 
o przyznanie osobistego asystenta. Jego wsparcie będzie świad-
czone bezpłatnie. Z początkiem stycznia ruszyła też nowa edy-
cja programu związanego z tzw. opieką wytchnieniową.

Oferta, którą ponownie w  tym zakresie przygotował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, ma na celu zwięk-
szenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej 
samodzielnego i aktywnego życia, a w konsekwencji dążenie do 

Monika Wójcik, fot. Pixabay

poprawy funkcjonowania w swoim środowisku. Program adreso-
wany jest do dwóch grup.

– Chodzi o dzieci do szesnastego roku życia, które wymagają sta-
łej bądź długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o  znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymaga-
ją usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w  życiu społecznym – podkreślają pracownicy 
GOPS-u.

Za co będzie odpowiedzialny wspomniany asystent? W szczegól-
ności za pomoc w  wyjściu, powrocie lub dojazdach w  wybrane 
przez uczestnika programu miejsce, jak szkoła, praca lub zakupy 
czy choćby w załatwianiu spraw urzędowych. Asystent pomoże 
też w nawiązaniu kontaktu czy współpracy z różnego rodzaju or-
ganizacjami, zaoferuje wsparcie w  przypadku chęci korzystania 
z  dóbr kultury czy podczas wykonywania typowych czynności 
dnia codziennego.

Czasowy limit, jaki przypadać będzie na jednego uczestnika 
programu, wynosić będzie – w zależności od stopnia niepełno-
sprawności – od trzystu sześćdziesięciu do osiemset czterdziestu 
godzin w skali całego roku. Mieszkańcy, którzy wyrażą zaintere-
sowanie tą formą pomocy, muszą złożyć w siedzibie GOPS-u kar-
ty zgłoszenia, kopię orzeczenia o  niepełnosprawności w  przy-
padku dzieci do 16 roku życia, a w przypadku osób powyżej tego 
wieku – orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

– Usługi w ramach programu świadczone będą bezpłatnie przez 
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Konopi-
skach – informuje Magdalena Badora, kierownik tej instytucji.

Zgłoszenia do programu wraz z niezbędnymi dokumentami na-
leży składać u pracowników socjalnych w siedzibie GOPS-u przy 
ulicy Sportowej. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu: 511 400 494.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Konopiskach zaprasza 
również opiekunów osób niepełnosprawnych do skorzystania 
z bezpłatnej opieki wytchnieniowej. Opieka ta jest wykonywana 
przez pracownika GOPS-u w miejscu zamieszkania osoby niepeł-
nosprawnej. Ta usługa także jest w całości finansowana ze środ-
ków publicznych.

Mogą z niej skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie spra-
wujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem o  nie-
pełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, którzy 
wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodzi-
ny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą 
niepełnosprawną i w przypadku sprawowania nad nią całodobo-
wej opieki.

WÓJT ODZNACZONY PRZEZ PREZYDENTA MEDALEM 
STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

W drugiej połowie grudnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach wójt Jerzy Żurek odebrał Medal Stulecia Odzy-
skanej Niepodległości. Odznaczenie nadał mu prezydent RP An-
drzeja Duda.

Ustanowiony w  2018 roku medal jest nagrodą przyznawaną na 
pamiątkę stulecia odrodzenia państwa polskiego. Nadawany jest 
tym obywatelom, którzy od czasu odzyskania niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku przyczyniali się do budowania i wzmac-
niania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i ma-
terialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawa-
nym w  okresie trwania narodowych obchodów setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości w latach 2018-2022.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska Przyznawany jest osobom, które poprzez pełnienie nienagan-
nej służby publicznej, walkę o niepodległość oraz działalność na 
rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodo-
wą i  społeczną czy też twórczość naukową, literacką lub arty-
styczną przyczyniły się do odzyskania, lub umacniania suweren-
ności Rzeczypospolitej Polskiej.

- W tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Po-
laków i  poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsła-
wiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę 
i sztukę, rozwój społeczny i umacnianie więzi z Polakami za grani-
cą oraz budowanie dobrobytu gospodarczego kraju - podkreślają 
urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP.

Medal nadaje prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek pre-
miera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz woje-
wodów.
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TAM KARY NIE MA, A TU JEST

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

W grudniu ubiegłego roku zakończył się proces o zniesławienie, 
jaki była dyrektor szkoły w Miedźnie wytoczyła wójtowi Piotro-
wi Derejczykowi. Sąd Apelacyjny co do zasady podtrzymał orze-
czenie z pierwszej instancji, uznając go za winnego pomówienia 
byłej pracownicy jednostki samorządowej.

Wioletta Skoczylas, była dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Miedźnie, wytoczyła Derejczykowi proces karny o znie-
sławienie. Określone w art. 212 Kodeksu Karnego postępowanie 
ścigane jest bowiem wyłącznie z oskarżenia prywatnego. Ozna-
cza to, że osoba, która poczuła się dotknięta, musi skierować do 
sądu pozew. Jego istotę stanowi pomówienie kogoś o takie postę-
powanie lub właściwości, które w powszechnym odbiorze mogą 
pokrzywdzonego poniżyć lub pozbawić zaufania potrzebnego do 
wykonywania zawodu, prowadzenia danej działalności czy zaj-
mowania stanowiska. Grozi za to grzywna lub kara ograniczenia 
wolności. Nawet rok można spędzić w więzieniu, jeśli do zniesła-
wienia doszło w środkach masowego przekazu.

I  taki prywatny akt oskarżenia Skoczylas do częstochowskiego 
sądu wniosła, gdyż poczuła się urażona trzema stwierdzeniami, 
których autorem miał być włodarz gminy. W jej mniemaniu roz-
głoszone publicznie przez wójta twierdzenia były nieprawdziwe 
i pomawiały ją w oczach opinii publicznej, narażając na utratę za-
ufania społecznego.

Dwa z  nich dotyczyły powodów jej odwołania pod koniec 2019 
roku z kierowniczego stanowiska w placówce. Chodziło o przy-
jęcie i niezewidencjonowanie w 2018 roku w księgach rachunko-
wych wspomnianej szkoły kwoty co najmniej 1,2 tys. zł jako wyna-
grodzenia za nocleg pielgrzymów w budynku ZSP. Drugi odnosił 
się do podpisania przez nią protokołu uruchomienia kotła instala-
cji centralnego ogrzewania w trakcie realizacji termomoderniza-
cji tego szkolnego obiektu. Jak podnosił wówczas wójt, Skoczylas 
zrobiła to bez upoważnienia, co groziło poważnemu uszczerb-
kowi w majątku gminnym. Trzeci z zarzutów odnosił się do wy-
powiedzi w kwestii celowości i wysokości wydatków na remont 
pomieszczeń administracyjnych w ZSP w Miedźnie.

Sąd pierwszej instancji, wydając w maju ubiegłego roku skazują-

ce Derejczyka orzeczenie, dwóch pierwszych zarzutów nie wziął 
pod uwagę. Tym samym stwierdził, że powody odwołania Sko-
czylas nie były nieprawdziwe. Wyrok oparł wyłącznie na trzecim 
zarzucie, na stwierdzeniu, które włodarz wypowiedział w  paź-
dzierniku 2019 roku podczas spotkania z rodzicami uczniów ZSP 
w Miedźnie. Derejczyk w swej wypowiedzi zakwestionował celo-
wość wydatkowania kwoty 150 tys. zł na remont gabinetu dyrek-
torskiego. W jego opinii bardziej właściwe było wyremontowanie 
za tę kwotę przyszkolnego placu zabaw.

Remont samego gabinetu w  istocie miał miejsce, ale kosztował 
nie 150 tys. zł, ale 71 tys. zł. Skoczylas przedstawiła sądowi faktu-
ry, które obok tego ewidencjonowały jeszcze wydatki na remont 
pokoju nauczycielskiego i korytarza w szatni oraz dwóch świetlic 
i trzech sal lekcyjnych. Razem wydała około 130 tys. zł.

Za ten właśnie błąd sąd wymierzył włodarzowi karę grzyw-
ny w wysokości 4,5 tys. zł, zapłatę 2,5 tys. zł nawiązki na rzecz 
Polskiego Czerwonego Krzyża i 4 tys. zł dla skarżącej. Zarządził 
także podanie wyroku do publicznej wiadomości. Apelacja zmie-
niła praktycznie tylko miejsce publikacji wyroku. Ma on zostać 
umieszczony na pół roku na stronie internetowej gminy.

- Remont gabinetów i sekretariatu był najdroższą pozycją w bu-
dżecie, kosztował ponad 70 tys. zł. Moja luźna wypowiedź nie była 
nieprawdziwa, a jedynie nieprecyzyjna, co też często się zdarza 
w sytuacji bezpośrednich, dynamicznych spotkań. W moim od-
czuciu nie spełniała znamion występku i nie powinna być pod-
stawą ferowania wyroku karnego. Sądy domagają się jednak od 
osoby piastującej funkcję publiczną matematycznej dokładności. 
Nie zgadzam się z  nimi. W  ferworze emocjonalnej i  burzliwej 
dyskusji czasami trudno spełnić te wymogi - skomentował całą 
sprawę wójt Piotr Derejczyk. - Zgodnie z polskim prawem prze-
stępstwo zniesławienia można popełnić wyłącznie umyślnie. 
Sprawca powinien chcieć dokonać zniesławienia i godzić się na 
ewentualne tego konsekwencje. Co więcej, jak podnoszą karni-
ści, umyślność przestępstwa wymaga, aby sprawca miał świa-
domość nieprawdziwości stawianego zarzutu. Nie mogę zatem 
uznać rozstrzygnięcia za sprawiedliwe. Trzeba jednak szanować 
wyroki sądów, choć nie są one nieomylne - podkreślił w przesła-
nym oświadczeniu.

Możliwość skazywania przez sądy nawet na karę więzienia za 
pomówienie od lat wzbudza ogromne kontrowersje w  debacie 
publicznej. Ofiarami art. 212 kk padają głównie dziennikarze. 
W reżimowych czasach miał być to bowiem bat na niepokornych 
i dociekliwych żurnalistów, w odwecie za krytyczne publikacje.

Osobiście sam doświadczyłem niedawno zderzenia z wymiarem 
sprawiedliwości, jeśli chodzi o art. 212 kk. W połowie 2020 roku 
Paweł Gąsiorski, nomen omen kontrowersyjny właściciel inter-
netowych serwisów samorządowych (także na terenie gminy 
Miedźno - przyp. red.), złożył w sądzie dwa prywatne akty oskar-
żenia. Przypomniało mu się, iż pół roku wcześniej na łamach por-
talu i gazety wPowiecie ukazały się artykuły, w których poruszo-
no związane z nim wątki. Byłego sołtysa wsi Cisie (miejscowość 
w gminie Blachownia – przyp. red.) niezwykle zabolały trzy poda-
ne 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 za sformułowanie, iż przed laty – jak donosiły częstochow-
skie media – miał on prowadzić strony z pornografią. Gąsiorski 
przegrał z kretesem obie sprawy, jakie za rzekome zniesławienie 
wytoczył właścicielom gazety wPowiecie. Podczas toczących się 
procesów przedstawiliśmy szereg dowodów na to, że nie tylko 
prowadził strony z pornografią, ale ta aktywność generowała ko-
losalne pieniądze.

W wolnej Polsce sprawa likwidacji art. 212 kk wraca od wielu lat. 
W istotny sposób ingeruje bowiem w prawo do wolności wypo-
wiedzi i wolności prasy, jednych z filarów demokracji. Likwidację 
przepisu postulują liczne organizacje, w tym Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich czy Izba 
Wydawców Prasy. Krytycznie na jego temat wypowiadają się tak-
że Rzecznik Praw Obywatelskich oraz sami parlamentarzyści.

Podkreślają oni, że do ścigania za zniesławienie wystarczą prze-
pisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, które gwarantują równe 
prawa i godność obu stronom sporu, czego nie zapewnia postę-
powanie na podstawie Kodeksu Karnego. Do tej pory jednak ko-
lejne ekipy rządzące niewiele w tej sprawie zrobiły.

Polskie sądy zresztą ostatnio chyba mają spory problem z orze-
kaniem w  procesach o  zniesławienie. Głośnym echem w  całym 
kraju odbił się w grudniu ubiegłego roku wyrok w sprawie prze-
ciwko wiceburmistrzowi Cieszyna Przemysławowi Majorowi. 
Odpowiadał za to, że pomówił Straż Graniczną, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz premiera Matusza Morawieckiego. W październiku 
2021 roku w mediach społecznościowych, w reakcji na kryzys na 
polsko-białoruskiej granicy, przyrównał on instytucje państwowe 
do nazistów. Wpis zilustrował ponadto fotografią przedstawiającą 
małych więźniów opuszczających niemiecki obóz Auschwitz. Sąd 
uznał wiceburmistrza za winnego, gdyż, jak argumentował, użyte 
sformułowanie „niewątpliwie uwłaczało czci i przekraczało gra-
nicę dozwolonej krytyki”. Umorzył jednak sprawę samorządowca 
na roczną próbę.

Oskarżenie o zniesławienie może więc tak naprawdę spotkać każ-
dego. Spotkało i wójta Piotra Derejczyka. Został ukarany za słowa, 
choć realizował przysługujące każdemu obywatelowi prawo do 
krytyki funkcjonariusza publicznego, jakim była piastująca funkcję 
dyrektorską Wioletta Skoczylas. W jego odczuciu, ale i co podno-
siło wielu rodziców, remont placu zabaw był inwestycją pożądaną 
i  oczekiwaną, zapewniającą tym samym bezpieczeństwo dzieci 
korzystających z  urządzeń zabawowych. Czy taka wypowiedź 
uwłacza czci i  przekracza granicę dozwolonej krytyki? Trudno 
nie przyznać Derejczykowi racji, że właściwie został ukarany za 
swoją nieprecyzyjność wypowiedzi.

W tych sprawach jednak co innego rzuca się w oczy. Wicebu-
rmistrz Cieszyna w  2019 roku startował do  parlamentu z  list 
PSL-u, wójt Drerejczyk natomiast ze Zjednoczonej Prawicy. 
Rozstrzygnięcia sądów są zgoła różne. Tam kary nie ma, a  tu 
jest. W  obu tych przypadkach poległy w  sądach tak naprawdę 
osoby ze środowiska politycznego związanego z  obecną ekipą 
rządzącą. W takich kategoriach trzeba by bowiem rozpatrywać 
brak kary za nazwanie premiera nazistą. W porównaniu z wyżej 
przytoczonym przykładem z Cieszyna, waga występku włodarza 
Miedźna wydaje się być niewielka.

Dla samego włodarza takie rozstrzygnięcie tak naprawdę niewie-
le zmienia. Wyroki sądów karnych w sprawach z oskarżenia pry-
watnego nie mają bowiem z mocy prawa wpływu na możliwość 
piastowania przez niego funkcji publicznych. Nie zmienia to fak-
tu, że art. 212 kk, jako relikt komuny, powinien być jak najszybciej 
zniesiony.
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CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA 
NA TERENIE GMINY

Mieszkańcy Miedźna mogą od niedawna sami monitorować 
czym tak naprawdę oddychają. Na terenie gminy zamontowano 
trzy mierniki, które na bieżąco śledzą stężenia pyłów zawieszo-
nych, temperaturę i wilgotność powietrza.

- To jeden z elementów projektu LIFE, którego celem jest mini-
malizowanie zanieczyszczenia powietrza. Z wynikami pomiarów 
może w dowolnej chwili zapoznać się każdy użytkownik internetu 
- informują gminni urzędnicy.

Odczyty z mierników dostępne online pod adresem https://lo-
oko2.com/heatmap.php

- Warto zajrzeć na tę stronę, wybierając się choćby na spacer. 
Aerozole atmosferyczne, które są głównymi składnikami smogu, 
stanowią bowiem poważne zagrożenie dla zdrowia. Gdy ich do-
puszczalne normy są znacznie przekroczone, należy rozważyć 
zasadność podejmowania fizycznej aktywności na zewnątrz - za-
znaczają pracownicy gminy.

Miedźno jest jednym z kilkudziesięciu samorządów w wojewódz-
twie śląskim, który jest partnerem programu LIFE „Śląskie. Przy-
wracamy błękit”. Punkty pomiarowe zostały wybrane metodycz-
nie z uwzględnieniem gęstości zabudowy, odległości od istotnych 
źródeł emisji oraz rodzajów stosowanych urządzeń grzewczych, 
jak również na podstawie analizy przestrzennej terenu. 

Celem pomiarów ma być ocena zmian jakości powietrza, a samo 
działanie jest następstwem wdrażania postanowień śląskiej 
uchwały antysmogowej. Ma również nieść walor edukacyjny dla 
mieszkańców gminy pod kątem obowiązku dbałości o  stan at-
mosfery.

Piotr Bienacki

BATALIA O PRZYSTANKI. NIE BYŁO 
ZNAKU, NIE MA POSTOJU?

Wójt Piotr Derejczyk od niemal roku prowadzi spór z urzędem 
marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
o  ponowne naniesienie na mapy przystanków autobusowych, 
które zlokalizowane są na dwóch przebiegających przez gmi-
nę drogach wojewódzkich. Nonszalancja urzędników z  Kato-
wic spowodowała, że lokalni przewoźnicy nie mają możliwości 
uzyskania zgody na utworzenie dodatkowych kursów czy nawet 
korekty rozkładu jazdy. To mocno utrudnia rozwój gminnych 
połączeń autobusowych.

Gmina Miedźno od kilku lat organizuje i  rozwija komunikację 
publiczną na swoim terenie, przeznaczając na ten cel każdego 
roku z lokalnego budżetu pokaźne pieniądze. Pozyskuje również 
dotacje z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ten 
rok jest to suma prawie 410 tys. zł. Kwestia ta jest jednym z prio-
rytetów, gdyż od momentu likwidacji kursów częstochowskiego 
PKS-u, mieszkańcy zostali praktycznie odcięci od komunikacji 
publicznej, ze szczególnie problematyczną sprawą dojazdu do 
Częstochowy, gdzie wielu z nich pracuje.

Nie wszystko zależy jednak od samej gminy. Dojazd do Często-
chowy wymaga uzyskania albo zgody innych samorządów, albo 
chęci ze strony prywatnych przewoźników, aby komercyjnie trak-
towali linie poza granicami gminy. W 2021 roku miejscowe władze 
zwróciły się nawet z prośbą do samorządu Kłobucka w sprawie 
zawarcia porozumienia o przedłużenie linii od granic gminy do 
Kłobucka, co pozwoliłoby na uzyskanie większego dofinansowa-
nia i  zwiększenie liczby kursów. Pośrednio rozwiązywałoby to 
problem dojazdu do Częstochowy. Byłby możliwy z  przesiadką. 
Niestety, samorząd kłobucki odmówił.

Rozwój siatki połączeń i  poprawę dostępności komunikacyjnej 
dla mieszkańców przyhamowały jednak dodatkowo niedawne de-
cyzje urzędników z województwa. Czy przez niewiedzę, a może 
z  zaniedbania? W  każdym razie wykreowali problem, którego 
rozwiązanie może teraz mocno przeciągnąć się w czasie. W czym 
rzecz?

W  pierwszym kwartale minionego roku urząd marszałkowski, 
chcąc uporządkować kwestię przystanków przy drogach woje-
wódzkich, dokonał ich inwentaryzacji. Podejmując odpowiednią 
uchwałę, samorząd województwa chciał pieczę nad nimi powie-
rzyć zainteresowanym gminom. Miedźno wyraziło chęć przyję-
cia takiego zadania. Sęk w tym, że przystanki zlokalizowane przy 
DW491 w Miedźnie oraz DW492 w Ostrowach nad Okszą, które 
znajdowały się w przesłanym do urzędu gminy wykazie, zinwen-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno
taryzowano jako przystanki jednostronne. Na to zgody lokalnego 
włodarza już nie było. Wyjątkiem był przystanek przy miejscowo-
ści Kołaczkowice, na wysokości ulicy Sosnowej, który jako jedyny 
ma swój odpowiednik w drugim kierunku jazdy. Całkowicie pomi-
nięty został z kolei ten, który od wielu lat istniał jako przystanek 
„na żądanie” w okolicach ulicy Łąkowej. Wójt Derejczyk porozu-
mienia więc nie podpisał i od kilku miesięcy walczy o przywróce-
nie wygumkowanych z mapy obiektów.

Sprawa jest dość kuriozalna. Przystanki nie znalazły się w nowym 
wykazie, gdyż inwentaryzujący je na mapy nanieśli wyłącznie te, 
których lokalizacje wskazywały przydrożne znaki. Dlaczego nie 
były one po obu stronach? Bo nie dbał o to zarządca drogi, czy-
li ZDW, w którego było to obowiązku. A trzeba podkreślić, że te 
dwustronne przystanki przy wojewódzkich szlakach funkcjono-
wały w gminie od kilkudziesięciu lat. Co więcej, w przygotowywa-
nym przez tę instytucję projekcie przebudowy dróg wojewódz-
kich na terenie gminy Miedźno w miejscach pominiętych obecnie 
przystanków są nawet zaprojektowane zatoczki autobusowe. Wy-
chodzi więc na to, że przy sporządzaniu wykazu zupełnie zigno-
rowano dotychczas posiadaną dokumentację.

Jaki jest tego efekt? Przewoźnicy, którzy obsługiwali sporne przy-
stanki w  obu kierunkach jazdy, do tej pory nie mieli problemu 
z uzyskaniem zgody od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowi-
cach na ich obsługę. Obecnie, chcąc dodać kursy lub zmienić go-
dziny jazdy, dostają odmowę. Instytucja ta twierdzi, iż tych przy-
stanków po prostu nie ma. Sic!

Ktoś w  województwie doszedł chyba jednak ostatnio do wnio-
sku, że w tej beztroskiej twórczości trochę przeholowano. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w  Katowicach dostał zadanie opracowania 
nowej organizacji ruchu.

– Po ponad dziewięciu miesiącach korespondencji udało nam 
się uzyskać satysfakcjonującą nas informację, że została zlecona 
ZDW odpowiednia organizacja ruchu. Udało nam się zatem uzy-
skać oczekiwaną przez nas odpowiedź. Pozostaje czekać na for-
malne zatwierdzenie przystanków – komentuje całą sprawę wójt 
Piotr Derejczyk. – Kiedy jednak przystanki realnie funkcjonujące 
będą uznane za dwustronne? Ciężko jest mi obecnie określić. Po-
informowano nas, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
zleca opracowanie projektów organizacji ruchu w  pakietach od 
kilku do kilkudziesięciu dokumentacji projektowych i że w pierw-
szej kolejności zlecane są projekty poddane kategoryzacji. Czyli 
te najbardziej istotne i mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu. 
Cały czas wysyłamy pisma ponaglające i monity – dodaje włodarz.

Z początkiem stycznia na dwie gminne arterie w Ostrowach nad 
Okszą wjechał sprzęt budowlany. Ruszyły prace modernizacyj-
ne ulic Łąkowej i Ogrodowej.

Po zakończeniu jesienią ubiegłego roku realizacji dużego projek-
tu w Miedźnie, kosztującego prawie 10 mln zł, czyli gruntownego 
remontu Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej oraz Polnej, start robót 
w Ostrowach nad Okszą to pierwsza z realizacji nowych inwesty-
cji drogowych na terenie samorządu. 

W zanadrzu jest jeszcze ponadto modernizacja siedmiu ulic w Bo-
rowej i realizacja czterech etapów przebudowy układu drogowe-
go w Kołaczkowicach i Wapienniku. Te dwa kolejne zadania będą 
kosztować gminę około 22-23 mln zł.

- Przewidziane do wykonania roboty w  Ostrowach nad Okszą 
mają łącznie kosztować nasz samorząd niecałe 1,1 mln zł. Spora 
jednak część tej sumy pochodzić będzie z unijnego dofinansowa-
nia. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy bo-
wiem niemal 2,4 mln zł. Obok powyższych przebudowane zostaną 
także połączenie ulicy Częstochowskiej i Lotniska w tym obszarze 
- informują miejscowi urzędnicy. 

Ulica Łąkowa wyremontowana zostanie na odcinku nieco po-
nad czterystu sześćdziesięciu metrów. Do tej pory była to droga 
utwardzona tłuczniem kamiennym, destruktem asfaltowym oraz 
żużlem wielkopiecowym o  nieregularnej szerokości, ze zdefor-
mowaną nawierzchnią, gdzie wody opadowe zatrzymywały się 
w zagłębieniach, tworząc lokalne zastoiska wodne. Podobnie nie-
ciekawy stan charakteryzował ulicę Ogrodową. 

- Stan ten ulegnie znacznej poprawie po przebudowie. Projekt 
przebudowy szlaków przewiduje ponadto montaż łącznie trzy-
dziestu trzech latarni oświetlenia ulicznego - zaznaczają pracow-
nicy wójta Piotra Derejczyka.

Piotr Bienacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

PRZEBUDOWUJĄ DROGIPRZEBUDOWUJĄ DROGI
W OSTROWACH NAD OKSZĄW OSTROWACH NAD OKSZĄ
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NOWE KOMPETENCJE MIEJSCOWYCH 
STRAŻAKÓW-OCHOTNIKÓW

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W MOKRZESZY.
MIESZKAŃCY POPROSILI, WÓJT ZREALIZOWAŁ

Siedmiu druhów z terenu gminy zakończyło pod koniec minio-
nego roku dwumiesięczne szkolenie podstawowe dla kandyda-
tów na strażaków-ratowników.

Oprócz ochotników z jednostek w Krasicach, Mokrzeszy, Kuchar 
i Kobyłczyc w szkoleniu brali udział również druhowie wchodzący 
w skład innych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu 
częstochowskiego.

- Podczas całego cyklu szkoleniowego strażacy zapoznali się z ob-
sługą sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek 
ratowniczo-gaśniczych z  terenu Częstochowy oraz Koniecpola. 
Słuchacze zdobyli wiedzę niezbędną do ratowania życia, zdrowia 
oraz mienia - informuje urząd gminy.

Szkolenie zostało zwieńczone praktycznym egzaminem w  Ko-
mendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Pod koniec ubiegłego roku urząd gminy zakończył prace zwią-
zane z  budową mini siłowni zewnętrznej w  Mokrzeszy. Nowe 
miejsce rekreacji powstało w  ramach przedsięwzięć wskaza-
nych do realizacji w funduszu sołeckim.

Podciąg górny, orbitrek, wioślarz i drążki do podciągania. To z ta-
kich urządzeń będą mogli korzystać mieszkańcy sołectwa na te-
renie przy szkole podstawowej, by stymulować i poprawiać swoją 
kondycję fizyczną.

- Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, dla osób w  każ-
dym wieku niesie ze sobą szereg korzyści i  bardzo pozytywnie 
wpływa na samopoczucie. To sposób na codzienne dotlenienie 
organizmu, poprawę krążenia krwi, wydolności oddechowej czy 
koordynacji ruchowej organizmu - zauważają słusznie mstowscy 
urzędnicy, zachęcając przy tym mieszkańców do jak najczęstsze-
go korzystania z powstałej strefy.

To przestrzeń, z której mogą korzystać wszyscy, w każdym wieku. 
Zadbano przy tym o bezpieczeństwo, montując pod urządzenia-
mi nawierzchnię gumową, zapewniającą niezbędną amortyza-
cję i mającą ograniczyć potencjalne ryzyko urazów czy kontuzji 
w czasie ćwiczeń czy zabawy.

Monika Wójcik

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

CO W TEGOROCZNYM BUDŻECIE? TRADYCYJNIE PONAD 
DWADZIEŚCIA PROCENT WYDATKÓW TRAFI NA INWESTYCJE

Kierowana przez wójta Tomasza Gęsiarza administracja prze-
znaczy w tym roku na zadania inwestycyjne blisko 18,5 mln zł. 
Na liście do realizacji znalazło się szereg wyczekiwanych przez 
mieszkańców projektów.

Analiza jednogłośnie uchwalonego przez radnych pod koniec 
grudnia gminnego budżetu przynosi kompleksową odpowiedź na 
pytanie: na co może liczyć lokalna społeczność w kontekście pla-
nowanych realizacji w 2023 roku?

- Pomysły na inwestycje rodzą się z rozmów między innymi z rad-
nymi, sołtysami, mieszkańcami naszej gminy. Jeśli są ciekawe 
i pożyteczne dla poszczególnych miejscowości, to je realizujemy. 
Po kolei, według skali ważności, ale i w miarę posiadanych środ-
ków, bo musi być nas na to stać - mówił podczas sesji do samo-
rządowców wójt Gęsiarz.

Za swoistą nową świecką tradycję w gminie można uznać fakt, iż 
rokrocznie ponad 20 proc. wydatków budżetowych lokalne wła-
dze przeznaczają na zadania inwestycyjne. To, że w czasie wyjąt-
kowo trudnej sytuacji rynkowej nadal udaje się utrzymać przyjętą 
kilka lat temu przez wójta prorozwojową strategię, niewątpliwie 
zasługuje na uznanie.

- To z pewnością nie będzie łatwy rok. Towarzyszy nam wysoka 
inflacja, drastyczny wzrost cen paliw, energii, surowców oraz ro-
snące koszty zatrudniania pracowników. To wszystko przekłada 
się na wzrost kosztów funkcjonowania gminy oraz jej jednostek, 
a także wzrost kwot ofert składanych przez firmy w ogłaszanych 
przez nas przetargach - dodawał włodarz Mstowa. 

W  nowym roku część inwestycji będzie kontynuowanych. Nie-
jednokrotnie przy wsparciu z  finansowanych przez podatników 
źródeł w postaci tzw. „Polskiego Ładu” czy Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

W 2023 zakończona zostanie przebudowa ponad dwukilometro-
wego odcinka drogi łączącej Kłobukowice i Kuchary, jak i również 
gminnych arterii biegnących wzdłuż ulic Modrzewiowej, Sosno-
wej i Klonowej w Wancerzowie czy ulicy Cmentarnej w Krasicach 
wraz z  budową chodnika. Zmodernizowany zostanie wodociąg 
w Jaskrowie, kontynuowana będzie rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego w kilku miejscowościach, powstanie też pętla autobusowa 
w Srocku. W bieżącym roku gmina planuje wykonanie ciągu pie-
szo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie. Łącz-
nie na wspomniane zadania tutejszy samorząd pozyskał ponad 
15,2 mln zł.

2 mln zł gmina wyasygnuje z budżetu na pomoc dla samorządu 
województwa śląskiego w kontekście przebudowy skrzyżowania 
DW786 z drogą powiatową 1060S w Wancerzowie. Mająca się za-
kończyć w przyszłym roku inwestycja pochłonie łącznie 6 mln zł. 
Kolejne 2 mln zł dorzuci województwo śląskie i analogiczną kwotę 
wspomniany wcześniej RFIL.

Uchwała budżetowa przewiduje również wsparcie dla często-
chowskiego starostwa z przeznaczeniem na budowę dróg powia-
towych. Chodzi między innymi o remont chodnika i pobocza wraz 
z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1038S  w Małusach 
Wielkich, budowę chodnika w Kucharach oraz przebudowę drogi 
powiatowej 1024 S i 1028 S na odcinku od Rzerzęczyc przez Skrzy-
dlów do Krasic.

Z nieco mniejszych, ale równie istotnych i wyczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji infrastrukturalnych, warto wspomnieć 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów
choćby o  modernizacji i  przebudowie drogi gminnej w  ulicy 
Hektarowej w Jaskrowie, modernizacji odcinka „Szlaku Warowni 
Jurajskich” w Mstowie czy remoncie drogi wraz z dobudową czę-
ści chodnika ulicy Głównej do ulicy Dolnej w Zawadzie.

- Planujemy także termomodernizację starej części szkoły w Ja-
skrowie oraz remiz w Kobyłczycach i Siedlcu, remont sali gim-
nastycznej w  szkole w  Mokrzeszy, dalszą rozbudowę gminnego 
monitoringu oraz kontynuację zagospodarowania terenu przy 
zbiorniku wodnym w  Kobyłczycach. Wspólnie z  gminą Rędziny 
zamierzamy także zrealizować budowę instalacji fotowoltaicz-
nych dla mieszkańców - wymienia wójt Gęsiarz.

Podobnie jak w latach ubiegłych część zadań została wskazana do 
realizacji przez samych mieszkańców w ramach funduszu sołec-
kiego. Wśród wybranych inwestycji warto wspomnieć o radaro-
wych wyświetlaczach prędkości na drogach w Mstowie i Jaskro-
wie, ogrodzeniu na działce mienia komunalnego w Kuśmierkach, 
zakupie altanki na imprezy plenerowe w Zawadzie, jak i utwar-
dzeniu drogi gminnej w  Jaźwinach i  drogi transportu rolnego 
w Kłobukowicach. Remizy w Krasicach i Kucharach czeka z kolei 
remont pomieszczeń, natomiast strażnica w Mstowie może liczyć 
na zamontowanie fotowoltaiki, a budynek jednostki w Siedlcu - 
wentylacji. 

Budżet obfituje też w  stałe punkty, wśród których nie zabrakło 
realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej, dotacji celowej na 
budowę odcinków wodociągów i  kanalizacji, a  także wykonanie 
nowych wiat przystankowych, remontów i doposażeń placów za-
baw czy choćby stworzenie nowych odcinków oświetleń ulicz-
nych w poszczególnych miejscowościach.

Istotnym elementem składowym budżetu co roku jest kwestia 
oświaty i  szkolnictwa. Samorząd pokrywa wszystkie bieżące 
koszty związane z  utrzymaniem szkół i  przedszkoli, płace pra-
cowników tego sektora oraz dowóz dzieci do placówek. To za 
każdym razem ogromne obciążenie, tym bardziej, że subwencja 
oświatowa, jaką gmina otrzymuje z budżetu państwa pokrywa je-
dynie lekko ponad 50 proc. wszystkich wydatków bieżących na 
oświatę. 

- Do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych, bez wy-
datków inwestycyjnych, z  budżetu gminy w  2023 roku musimy 
dołożyć ponad 11 mln zł - podkreślają urzędnicy. 

Największą pozycją w wydatkach na oświatę stanowią wynagro-
dzenia i składki pochodne dla nauczycieli, które wynoszą ponad 
75 proc. wydatków bieżących. Dużą część budżetu pochłania też 
gospodarka komunalna. Utrzymanie dróg, dostarczanie wody 
i odbieranie ścieków oraz koszty obsługi całego systemu odbioru 
śmieci od mieszkańców, a  także utrzymanie terenów zielonych 
w gminie generują z roku na rok coraz wyższe koszty.

Oprócz zadań bieżących gmina spłaca zaciągnięte pożyczki i zo-
bowiązania finansowe z poprzednich lat. Stan zadłużenia mstow-
skiego samorządu na koniec ubiegłego roku wyniósł niecałe 6 mln 
zł. W bieżącym tutejsze władze planują spłacić prawie 1,8 mln zł.

- Przy realizacji bardzo kosztownej, bo wartej ponad 10 mln zł in-
westycji związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jaskro-
wie nasz samorząd wspomógł się w 2022 roku częściowo uma-
rzalną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Chodzi o 4 mln zł. Duża część 
kwoty z tej pożyczki może być później umorzona, z przeznacze-
niem na kolejne inwestycje ekologiczne - zaznacza wójt Tomasz 
Gęsiarz.

KOLĘDOWE KARAOKE W MSTOWIE

Śpiewali, klaskali, a najmłodsi nawet tańczyli. 8 stycznia w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie zorgani-
zowano dla mieszkańców koncert kolęd, w trakcie którego pu-
bliczność mogła dać upust swoim talentom wokalnym. 

- Polska tradycja wykonywania pięknych, świątecznych utworów 
cieszy się wielką popularnością. Wiele z nich znają zarówno do-
rośli, jak i dzieci. I  ten fakt zachęcił nas do zorganizowania ko-
lędowania w formie karaoke - tłumaczą pomysł zorganizowania 
wydarzenia pracownicy mstowskiego GOK-u. 

Teksty poszczególnych kolęd były wyświetlane na ekranie multi-
medialnym, z kolei o warstwę muzyczną zadbał grający na żywo 
zespół w osobach takich artystów jak Pola Błachowicz, Magdale-
na Drążek i Krzysztof Drynda, którym akompaniował gitarzysta 
Tomasz Szejka i pianista Sławomir Żydek. Wspólnie odśpiewano 
„Cichą noc”, „Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna panna”, „Wśród nocnej 
ciszy” czy „Przybieżeli do Betlejem”.

- Oprócz tradycyjnych kolęd wybrzmiała również pastorałka 
„Mario czy już wiesz”, piosenka „Kto wie” czy chwytająca za serce 
„Maleńka miłość”. Nie zabrakło też utworów zagranicznych w po-
staci anglojęzycznego „White Christmas” czy „Feliz Navidad” po 
hiszpańsku - relacjonują lokalni animatorzy kultury.

Monika Wójcik
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STARTUJE KOLEJNA EDYCJA 
TZW. OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

OSP W BARGŁACH POWIĘKSZYŁA 
SWOJĄ FLOTĘ O NOWY POJAZD

KONCERTOWO W NOWY ROK

Dziesięć rodzin z  terenu gminy zostanie objętych tegoroczną 
odsłoną realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i  Polityki 
Społecznej programu, dzięki któremu opiekujący się chorymi 
bliscy zostaną odciążeni w swych codziennych obowiązkach.

- Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w spra-
wowanie opieki będą miały czas dla siebie. Będą go mogły prze-
znaczyć na odpoczynek i  regenerację, jak również na załatwie-
nie niezbędnych spraw – informuje Elżbieta Różycka, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.

Realizacja programu ruszy w  lutym i potrwa do końca roku. Na 
każdą z  rodzin przypadnie maksymalnie sto siedemdziesiąt go-
dzin doraźnej, czasowej przerwy w  sprawowaniu bezpośredniej 
opieki nad tymi osobami.

W  tym czasie wolontariusze zadbają o  podstawowe czynności 
pielęgnacyjno-higieniczne, przygotowywanie i pomoc przy spo-
żywaniu posiłków czy w  sprzątaniu. Pomogą także w  dotarciu 
i  powrocie z  placówek ochrony zdrowia oraz wspólnie spędzą 
czas z  podopiecznymi. Na to zadanie gmina z  resortu rodziny 
i polityki społecznej otrzymała 55 tys. zł.

W połowie stycznia w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa we Wrzosowej odbył się świąteczno-kolędowy koncert 
w wykonaniu artystów z lokalnej szkoły śpiewu.

- W  trakcie prezentacji repertuaru wykonawcy zaśpiewali po-
wszechnie znane kolędy, jednak sposób ich wykonania i aranżacja 
były niespotykane. Wrażenia estetyczne dopełniała akustyka oraz 
nagłośnienie, a  sam koncert zakończył się gromkimi brawami - 
relacjonuje Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultu-
ry, Informacji i  Rekreacji w  Poczesnej. Wójt Poczesnej, inicjator 
i  współorganizator tego wydarzenia podziękował wykonawcom 
za niezapomniane wrażenia muzyczne. Wtórował mu ks. Jacek 
Kołodziejczyk, proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa we Wrzosowej i jednocześnie gospodarz przedsięwzięcia.

- Korzystając z okazji życzę wszystkiego najlepszego w 2023 roku. 
Bardzo się cieszę, że możemy ponownie się spotkać i koncertowo 
wejść w nowy rok. Wierzymy, że będzie dla nas łaskawy, przyno-
sząc dużo dobrego i  spełniając marzenia, choćby nawet te naj-
mniejsze - podkreślał włodarz.

Monika Wójcik

Ponad 1 mln zł kosztował specjalny ratowniczo-gaśniczy pojazd 
średniego typu marki volvo. Samochód wyposażony jest w na-
pęd 4x4, a kabina pomieści sześciu członków załogi.

Zakup nabytku sfinansowany został pieniędzmi pochodzącymi 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, z gminnego budżetu oraz środków własnych miejscowej 
jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Volvo wyposażone jest w zbiorniki na wodę o pojemności trzech 
tysięcy litrów oraz na środek pianotwórczy o  pojemności trzy-
stu litrów. Zainstalowana w nim wydajna autopompa pozwala na 
podawanie środków gaśniczych pod ciśnieniem czterdziestu bar. 
Kabina brygadowa mieszcząca sześciu strażaków wyposażona 
jest w cztery stelaże do przewozu aparatów ochrony dróg odde-
chowych. Specjalistyczna zabudowa została wykonana z elemen-
tów aluminiowych, stalowych oraz kompozytowych.

Monika Wójcik, fot. OSP Bargły

GOŚCIE Z KRESÓW ZAJRZELI DO GMINY
Pod koniec grudnia do Poczesnej zawitała pięcioosobowa dele-
gacja z zaprzyjaźnionej z gminą litewskiej miejscowości Jaszu-
ny.

Zdzisław Mażejko, starosta Jaszun pojawił się w czteroosobowym 
gronie swoich współpracowników, by wspólnie z włodarzem Po-
czenej porozmawiać o dalszej współpracy pomiędzy zarządzany-
mi przez siebie samorządami.

- Rozmawialiśmy między innymi o realizacji projektu, do którego 
przystąpiła także szkoła podstawowa w Nieradzie. Jednym z jego 
etapów będzie przyjazd delegacji dzieci i młodzieży z Jaszun do 
tej właśnie placówki - relacjonuje wójt Krzysztof Ujma.

Monika Wójcik, fot. Aneta Nawrot/Urząd Gminy Poczesna
Monika Wójcik
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TO UNIKAT. NIE TYLKO W SKALI 
REGIONU, ALE I CAŁEGO KRAJU

ZMIANY GODZIN ODJAZDU 
AUTOBUSÓW LINII 115 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA 
BOŻONARODZENIOWE ANIOŁY

„HERODY” ZNÓW WYGRAŁY 
PRZEGLĄD

Zlokalizowana przy ulicy Częstochowskiej w Przyrowie drew-
niana wieża strażacka została na początku stycznia wpisana do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Obiekt powstał w  latach 1949–1950 i  posiada oryginalną kon-
strukcję dachu z oryginalnym blaszanym pokryciem. Wieża słu-
żyła strażakom z miejscowej jednostki głównie do suszenia węży 
strażackich, ale i przydatna była w przypadku ćwiczeń z drabiną 
hakową. Jest wysoka na dwanaście metrów.

W dobrym stanie zachowały się drewniane dwuskrzydłowe drzwi 
wejściowe z pierwotnymi okuciami, a wewnątrz drabiniaste scho-
dy. Na drugiej kondygnacji znajduje się drewniane koło pasowe 
do wciągania strażackich węży, a od strony wschodniej - otwór 
okienny.

 W 2021 roku budowla przeszła prace remontowe. Całkowicie wy-
mieniono oszalowanie i przeprowadzono impregnację drewnianej 
konstrukcji. Oczyszczono i naprawiono również pokrycie dacho-
we, a także wykonano nową podbitkę okapy. 

- Zrekonstruowany został balkon w elewacji wschodniej. Powstała 
też nowa podwalina w elewacji wschodniej i zachodniej, jak i rów-
nież przeprowadzono prace wzmacniające konstrukcję całego 
budynku. Po pracach remontowych zachował on oryginalny wy-
gląd i jest nadal użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznacze-
niem - informują pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach. 
 
Wieża jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. Co 
ciekawe, zachował się wystrój wnętrz obiektu, gdyż na przestrze-
ni lat nie był on znacząco przebudowywany, a  jedynie doraźnie 
dostosowywany do potrzeb. Zarówno bryła, rzut i wygląd elewacji 
oraz ścian pozostały bez zmian.

Od 11 stycznia uległy zmianie godziny odjazdu niektórych au-
tobusów linii 115, kursujących z Częstochowy przez Bolesławów 
i Srocko do Przyrowa.

Autobus startujący z Częstochowy do Bolesławowa, który wcze-
śniej ruszał o godz. 05.55 teraz odjeżdża dziesięć minut wcześniej 
- o 05.45. Z kolei popołudniowy transfer z godz. 15.30 od 11 stycz-
nia odchodzi piętnaście minut później, o 15.45.

W drugą stronę pasażerowie, chcąc dostać się z Bolesławowa do 
Częstochowy, wcześnie rano muszą pojawić się na przystanku 
dziesięć minut wcześniej niż dotychczas. Teraz autobus linii 115 
odchodzi stamtąd o równej godz. 06.00. Z kolei późniejszy kurs, 
który odchodził o godz. 7.20 został przesunięty o kwadrans wcze-
śniej, na godz. 07.05.

Po raz piąty z  rzędu Grupa Kolędnicza „Herody” z  Sygontki 
święciła tryumf na zakończenie XXVI Jurajskiego Przeglądu 
Grup Kolędniczych. 

Wydarzenie, które co roku organizuje Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Częstochowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Niegowie, odbyło się w przedostatnią niedzielę stycznia.

Przegląd ma charakter konkursu skierowanego do autentycznych 
i  rekonstruowanych grup kolędniczych z  terenu Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej. Ma on na celu propagowanie i utrwalanie 
różnorodności obrzędów, związanych zarówno ze świętami Bo-
żego Narodzenia, jak i karnawałem. Organizatorzy kładą również 
szczególny nacisk na międzypokoleniową integrację i przekazy-
wanie tradycji.

– W kategorii dorosłych uczestników jurorzy przyznali Grand Prix 
„Herodom” z Sygontki oraz pierwsze miejsce Grupie Kolędniczej 
„Święte wiewióry” z Podlesic. Obie otrzymały nominację na „Kar-
nawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej - mówi Monika Kosie-
lak z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Z kolei w kategorii dziecięcej bezkonkurencyjna okazała się Dzie-
cięca Grupa Kolędnicza „Herody” ze Szkoły Podstawowej w Nie-
gowie, która otrzymała nominację na „Pastuszkowe Kolędowanie” 
w Nowym Sączu.

LADA MOMENT ZAKOŃCZĄ SIĘ KONSULTACJE. MOŻE WZIĄĆ 
W NICH UDZIAŁ KAŻDY POWYŻEJ TRZYNASTEGO ROKU ŻYCIA

Do końca stycznia potrwają konsultacje w  sprawie nadania 
miejscowości Przyrów statusu miasta. Miejscowi urzędnicy za-
chęcają do wzięcia w nich udziału i wyrażania swojej opinii na 
ten temat. 

Konsultacje, które rozpoczęły się pod koniec grudnia, mają na 
celu zasięgnięcie opinii mieszkańców odnośnie obranego przez 
lokalne władze strategicznego dla przyszłości samorządu kie-
runku rozwoju. Mają one ogólnogminny charakter, co oznacza, 
że mogą brać w nich udział mieszkańcy wszystkich miejscowości 
z terenu samorządu od trzynastego roku życia.

- Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Pamiętajmy, że zarówno 
bogata historia, szacunek do przodków, jak i zachowany do dnia 
dzisiejszego przywilej lokacyjny w tłumaczeniu z łaciny na język 
polski, pieczęć z  1783 roku oraz mapa miasta Przyrowa z  1826 
roku są najlepszą motywacją do działań związanych z przywróce-
niem utraconych ponad sto pięćdziesiąt lat temu praw miejskich 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Wikimedia

Blisko setka prac z  siedmiu gmin powiatu częstochowskiego 
spłynęło na II Powiatowy Konkurs Plastycznym „Bożonaro-
dzeniowy Anioł z masy solnej. Z tej okazji, w połowie stycznia, 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie zorganizo-
wało uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych.

Oprócz Przyrowa swoje prace nadesłali młodzi mieszkańcy Dą-
browy Zielonej, Kamienicy Polskiej, Koniecpola, Lelowa, Mstowa 
oraz Mykanowa. Komisja oceniła dziewięćdziesiąt prac w pięciu 
kategoriach wiekowych, wyłoniła te najciekawsze prace, a  na-
stępnie przyznała nagrody i wyróżnienia.

Nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków Gminne-
go Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie, dorzuciło się Staro-
stwo Powiatowe w Częstochowie oraz Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie.

Monika Wójcik, fot. GCKiB w Przyrowie

Monika Wójcik, fot. ROK w Częstochowie
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- mówi wójt Robert Nowak.

Konsultacje przeprowadzone są w formie pisemnej z wykorzysta-
niem formularza ankiety konsultacyjnej. Sam formularz dostępny 
jest na stronie internetowej urzędu gminy oraz już w postaci go-
towego wydruku w jego siedzibie. Zawiera jedno pytanie, w któ-
rym zainteresowani mogą wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw 
dla kwestii nadania centralnej miejscowości w  gminie statusu 
miasta.

- Dla osób, które chciałby podzielić się dodatkowymi opinia-
mi, propozycjami czy spostrzeżeniami przewidzieliśmy również 
osobną rubrykę, w  której można się szerzej rozpisać. Państwa 
głos jest ważny dla przyszłości Przyrowa i całej naszej gminy - za-
chęca do wzięcia udziału w konsultacjach włodarz. 

Wypełnione ankiety można wysyłać mailem po uprzednim zeska-
nowaniu lub wykonaniu fotokopii smartfonem na adres mailowy: 
przyrow@przyrow.pl lub dostarczyć osobiście do urzędu gminy.



EKOLOGIA W POWIECIE18

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

TRZYDZIEŚCI MILIONÓW ZŁOTYCH NA JUBILEUSZU 30-LECIA FUNDUSZU

„EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ”. MOŻNA STWORZYĆ
PRZESTRZEŃ DYDAKTYCZNĄ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

DOTACJE NA FOTOWOLTAIKĘ
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

1 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach uruchomi nabór w pierwszej edycji no-
wego konkursu „Ekopracownia pod chmurką”. To nowa propo-
zycja instytucji na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych w szko-
łach i uwrażliwienie dzieci na ochronę środowiska.

Dedykowane organom prowadzącym placówki oświatowe dzia-
łanie wesprze stworzenie edukacyjnych przestrzeni na świeżym 
powietrzu. Takie ekopracownie mają sprzyjać prowadzeniu lek-
cji z  zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii 
w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich województwa 
śląskiego.

- Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyj-
nienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i ży-
wych lekcji przyrody, umacnianie i  kształtowanie wrażliwości 
dzieci na przyrodę oraz rozwijanie ich zainteresowań z zakresu 
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej - podkreślają pracow-
nicy Funduszu. - Dofinansowane zostaną zadania, które wyróżnią 
się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowa-
nia terenu oraz uatrakcyjnieniu i podniesieniu poziomu zajęć dy-
daktycznych - dodają.

Na pomysł i wykonanie będzie można pozyskać do 80 proc. kosz-
tów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 70 tys. zł. Co ważne, 
zadania powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 
2023/2024.

Co będzie można kwalifikować jako koszty? Na przykład zakup, 
wykonanie i montaż małej architektury służącej do prowadzenia 
zajęć, jak wiaty, zadaszenia, altany, ławki, stoły, siedziska, koszy, 
kompostowników lub skrzyń na pomoce itp. Dotacja pokryje rów-
nież wydatki na sadzonki roślin, drzew, krzewów i bylin, nasion 
traw, warzyw i ziół oraz montaż i dostawę tablic dydaktycznych, 
plansz czy tabliczek do oznaczenia, jak również instalacji dydak-
tycznych, w tym stacji meteorologicznej z wyposażeniem, zega-
rów słonecznych, domków dla owadów, rzeźb zwierząt czy roślin, 

Piotr Biernacki

2 mln zł przeznaczy w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wsparcie 
przedsiębiorstw, które zechcą zainwestować w fotowoltaikę. To 
tylko pula dotacji, gdyż równocześnie praktycznie nieograni-
czony jest fundusz pożyczkowy.

23 stycznia WFOŚiGW zacznie przyjmować wnioski w  kolejnej 
odsłonie dedykowanego przedsiębiorcom programu „50 kW na 
start”. Jak sama nazwa działania wskazuje, wsparciem objęte 
będą przedsięwzięcia na terenie województwa sląskiego polega-
jące na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 
50 kW.

Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje i pożyczki. W przy-
padku skorzystania z  obu tych instrumentów łącznie dofinan-
sowanie może pokryć całość kosztów kwalifikowanych. Przewi-
dziane proporcje wyliczono na 70 proc. nisko oprocentowanej 
pożyczki i dotacji do 30 proc. udzielonego dofinansowania. Jeżeli 
natomiast podmioty gospodarcze zdecydują się na samą dotację, 
to maksymalnie pokryje ona 15 proc. kosztów.

- Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie 
dotacji do 30 proc. jest skorzystanie z dofinansowania w formie 
pożyczki - zaznacza WFOŚiGW w Katowicach.

Nabór potrwa do końca maja lub do wyczerpania alokacji środ-
ków. Z uwagi na ten fakt, będzie odbywał się w trzech rundach 
– pierwsza potrwa od 23 stycznia do końca marca, druga od 1 do 
30 kwietnia, a trzecia od 1 do 31 maja.

Fundusz zastrzegł sobie prawo do wstrzymania naborów w przy-
padku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w progra-
mie, choć, jak podkreślono, dopuszcza się również możliwość 
zwiększania puli.

Wnioski wraz z  załącznikami należy sporządzić na obowiązują-
cych formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu.

Monika Wójcik, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach planuje w tym roku uruchomić siedem nowych 
programów, na które przeznaczy ponad 30 mln zł. Jak podkreśla 
jego kierownictwo, WFOŚiGW zamierza również kontynuować 
flagowe, realizowane dotychczas projekty na dofinansowanie 
proekologicznych inwestycji.

W minionym roku WFOŚiGW udzielił łącznie ponad 850 mln zł 
dofinansowania na działania związane z  ochroną środowiska 
w  województwie śląskim. Plany na ten rok są równie ambitne. 
Oprócz najbardziej sprawdzonych inicjatyw jak „Zielona Pracow-
nia” czy programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, które realizował katowicki Fundusz, jak 
„Czyste Powietrze” czy „Ciepłe Mieszkanie”, instytucja szykuje 
całą paletę nowych opcji.

- Jesteśmy cały czas w  kontakcie ze wszystkimi grupami spo-
łecznymi. Obserwujemy, rozmawiamy i na bieżąco monitorujemy 
jakie jest zapotrzebowanie na dofinansowanie zadań dotyczą-

cych ochrony środowiska. A  jako Fundusz jesteśmy po to, żeby 
te działania wspierać finansowo, stąd nowe programy – wyjaśnia 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jednym z nich jest konkurs „Ekopracownia pod chmurką”, z łącz-
nym budżetem w wysokości 2 mln zł. Przedsięwzięcie skierowa-
ne jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu 
województwa i ma na celu utworzenie przestrzeni przeznaczonej 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biolo-
gii, ekologii, geografii czy geologii w szkołach podstawowych oraz 
średnich. Poza tym programem kontynuowane są programy „Zie-
lona Pracownia_Projekt”, którego nabór kończy się 3 lutego, oraz 
„Zielona Pracownia”.

- Podobnym programem, ale skierowanym do gmin jest „Zielona 
Przestrzeń”. To pomysł na utworzenie terenów zieleni służących 
dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz 
umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększa-
jąc zaangażowanie społeczności lokalnej. Budżet na ten program to 
5 mln zł - informują pracownicy WFOŚiGW w Katowicach. 

Kolejna propozycja to „Zielono-niebieska infrastruktura”. Ma ona 
za zadanie wpłynąć na podniesienie poziomu ochrony przed 
skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opa-
dowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efek-
tywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, prze-
ciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w  miejscu 
opadu, w  tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Na ten 
cel Fundusz przeznaczy aż 10 mln zł, w  tym 5 mln zł w  formie 
dotacji.

Następne 7 mln zł zostanie przeznaczone na program „Poprawy 
Jakości Powietrza” w  obiektach użyteczności publicznej. Dofi-
nansowana zostanie wymiana nieefektywnego źródła ciepła opa-
lanego węglem oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii 

uli dydaktycznych, budek i poidełek dla ptaków, albo ścieżek sen-
sorycznych. Do tego będzie można dokupić jeszcze drobny sprzęt 
ogrodniczy.

Z kolei kwalifikowany wkład własny organu prowadzącego może 
przybrać formę wydatków na inwentaryzację terenu i opracowa-
nie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem prac, przygo-
towanie terenu, roboty agrotechniczne czy prace ziemne, w tym 
wykonanie lub modernizację ścieżek, alejek, żywopłotów, kra-
wężników, instalacji wodnych itp. Po stronie inwestora będzie 
także ogrodzenie terenu do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
czy zakup i dostawa żwiru, ziemi, kory, torfu czy geowłókniny.

Wnioski w konkursie „Ekopracownia pod chmurką” przyjmowane 
będą w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przez miesiąc, od 1 do 
31 marca. Komplet dokumentów można również złożyć w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie 
wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

Jak proszą pracownicy Funduszu, składanych dokumentów nie 
należy zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani se-
gregatorów, z wyjątkiem nośników elektronicznych.

w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki.

W tym roku Fundusz zamierza również poszerzyć ofertę dla stra-
żaków. Już nie tylko będą oni mogli liczyć na dofinansowanie do 
zakupu wozów bojowych, sprzętu pożarniczego czy wsparcie 
młodzieżowych drużyn pożarniczych. Katowiccy urzędnicy chcą 
też uruchomić dotacje na zakup specjalistycznego sprzętu wy-
korzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania 
skutków zagrożeń środowiska. 

- To program „Bezpieczny Strażak”. Z  kolei w  programie „Eko 
Remiza” strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki na komplekso-
wą termomodernizację strażnic, które w niektórych miejscowo-
ściach są w opłakanym stanie - słychać w siedzibie Funduszu.

W ubiegłym roku, w ofercie WFOŚiGW w Katowicach pilotażowo 
pojawił się także program „Przydomowa Oczyszczalnia”. Okaza-
ło się, że cieszył się on tak dużym zainteresowaniem, że budżet 
przeznaczony na ten cel został wyczerpany już w ciągu niespełna 
dwóch miesięcy. To propozycja skierowana do właścicieli i współ-
właścicieli nieruchomości położonych na terenach województwa 
śląskiego, na których nie funkcjonuje i nie jest przewidywana bu-
dowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

- Na dofinansowania mogą liczyć chętni do zakupu i  montażu 
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 
7,5 m³/d. Fundusz przeznaczył na ten cel 4 mln zł, ale biorąc pod 
uwagę zainteresowanie istnieje możliwość zwiększenia tej puli 
środków - prognozują jego pracownicy. 

Łącznie na nowe programy uruchamiane w tym roku WFOŚIGW 
w Katowicach przeznaczy ponad 30 mln zł. Wspomnianą kwotę 
charakteryzuje pewna symbolika, bowiem rok 2023 jest rokiem 
jubileuszu 30-lecia Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowi-
ska w Katowicach.
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RUSZYŁ PROGRAM WSPIERAJĄCY NIEZALEŻNOŚĆ 
ENERGETYCZNĄ NA TERENACH WIEJSKICH

TRZY SZANSE NA POZYSKANIE 
PIENIĘDZY DLA OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

„Energia dla wsi” to nowy program przygotowany przez Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki któremu o dofinansowanie na 
instalacje OZE ubiegać się mogą rolnicy i spółdzielnie energe-
tyczne – te dopiero powstające, jak i te już istniejące – oraz ich 
członkowie.

Głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i  wiejsko-miej-
skich. Całkowity budżet wynosi 1 mld zł, jednakże przewidziany 
jest on do wykorzystania w najbliższych ośmiu latach. Program 
realizowany ma być bowiem do końca 2030 roku, przy czym same 
umowy dofinansowania mają być podpisywane do końca roku 
2028.

Pierwszy nabór ruszył 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet 
dla tego naboru wynosi 100 mln zł, a operatorem działania jest 
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w trzech konkursach, 
które adresowane są do gmin i  jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych z  terenu województwa śląskiego. Całkiem spore 
pieniądze będzie można pozyskać na ekomodernizację strażac-
kiej infrastruktury czy doposażenie druhów w specjalistyczny 
sprzęt, zarówno w  przypadku drużyn regularnych, jak i  tych 
młodzieżowych. Nabory rozpoczynają się 1 lutego.

Pierwszy konkurs to realizacja programu „Bezpieczny Strażak”. 
W ramach niego OSP mogą ubiegać się o dofinansowanie zaku-
pu specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia. W puli do 
podziału jest 2 mln zł.

- Formą dofinansowania jest dotacja w  wysokości do 60 proc. 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 
tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki OSP - podkre-
ślają przedstawiciele Funduszu.

W tym samym terminie, czyli przez najbliższe dwa miesiące, jed-
nostki lub samorządy mogą starać się o środki, które będą mogli 
przeznaczyć na sprzęt doposażający młodzieżowe drużyny po-
żarnicze. Fundusz przeznaczył na to zadanie 500 tys. zł.

W tym przypadku dotacja jest znacznie wyższa, gdyż może po-
kryć aż 80 proc. zaplanowanych zakupów. Minimalne wsparcie 
musi wynosić 3 tys. zł, a maksymalnie dla jednej jednostki będzie 
mogła wynieść 15 tys. zł.

Wnioski, które są do pobrania na stronie wfosigw.katowice.pl, 
w obu powyższych konkursach wraz z załącznikami należy skła-
dać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 1 lutego 
do 31 marca lub do wyczerpania alokacji środków. Można je wy-
słać także pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub 
złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem 
ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku 
do WFOŚiGW w  Katowicach. Szczegółowych informacji udziela 
Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi.

Do końca czerwca natomiast będzie można złożyć aplikacje 
w programie „Eko Remiza”. Przewiduje on dofinansowanie przed-
sięwzięć polegających na termomodernizacji budynków użytko-
wanych przez OSP na ich cele statutowe, w tym inwestycje z za-
stosowaniem OZE. Beneficjentami środków mogą być jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze 
straże pożarne.

- Dofinansowanie udzielane jest do 100 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zadania, w tym w formie dotacji do 60 proc. kosztów 
kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania 
w formie dotacji ze środków Funduszu dla jednej OSP nie może 
przekroczyć 200 tys. zł, a ponadto w formie nieumarzalnej nisko 
oprocentowanej pożyczki - wyjaśnia instytucja.

Na same dotacje przewidziano alokację na poziomie 2 mln zł. Na-
tomiast z pożyczek będą mogli skorzystać wszyscy wnioskujący, 
bez ograniczeń.

SAMORZĄDY MOGĄ ZDOBYĆ SPORE PIENIĄDZE NA TERENY ZIELONE
Piotr Biernacki

Do 250 tys. zł mogą pozyskać śląskie samorządy na wsparcie 
projektów związanych z utworzeniem w przestrzeni publicznej 
terenów zieleni. Zainteresowani muszą się jednak pospieszyć, 
termin przyjmowania wniosków upływa bowiem 28 lutego.

Program „Zielona Przestrzeń” to nowa propozycja Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Ka-
towicach, który realizowany będzie przez najbliższe dwa lata. 
Termin zakończenia zadań upływa ostatecznie z  końcem paź-
dziernika 2024 roku.

- Celem konkursu jest utworzenie na terenie ogólnodostępnym, 
będącym we władaniu jednostki samorządu terytorialnego, te-
renów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do 
potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzy-

stania z  ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności 
lokalnej - informuje instytucja.

Wybrane zadania zostaną dofinansowane w formie dotacji, która 
będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości 
finansowych Funduszu do wysokości 90 proc. kosztów kwalifi-
kowanych przedsięwzięcia. Ważne jest jednak to, że wnioskowa-
na kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta nie może być 
niższa niż 50 tys. zł, a maksymalna może wynieść do 250 tys. zł.

Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do siedzi-
by Funduszu do końca lutego tego roku. Aplikację można również 
przesłać elektronicznie na skrzynkę ePUAP instytucji.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z bezpośrednio 
z pracownikami Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicz-
nej i Profilaktyki Zdrowotnej.

na obszarach wiejskich. Zależy nam, aby przebiegała ona w spo-
sób zrównoważony – bez ograniczania rozwoju produkcji rolnej 
i produkcji żywności. Zależy nam, aby inwestycje OZE na obsza-
rach wiejskich miały wymiar lokalny, wykorzystywały lokalnie 
dostępne zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom. Dzięki 
realizacji programu zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla 
rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w  ra-
mach spółdzielni energetycznych. Taka forma sprzyjać będzie 
odnoszeniu korzyści przez polską wieś, takich samych, jakie są 
udziałem między innymi przedsiębiorstw energetycznych, które 
realizują inwestycje OZE. Oznacza to dodatkowe dochody dla rol-
ników i jednocześnie obniżenie kosztów pozyskania energii przez 
mieszkańców obszarów wiejskich – podkreślił wicepremier i jed-
nocześnie szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk na niedawnej 
konferencji prasowej inaugurującej start programu.

Wsparcie w  ramach „Energii dla wsi” może zostać wypłacone 
w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący o dotację może ubie-
gać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln złotych, z ko-
lei w  przypadku starających się o  pożyczkę kwota maksymalna 
wynosi 25 mln zł. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu 
Modernizacyjnego.

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o wparcie in-
westycji dotyczących budowy elektrowni wodnych, instalacji 
wytwarzania energii z  biogazu rolniczego w  warunkach wyso-
kosprawnej kogeneracji oraz magazynów energii. Natomiast przy 
pożyczce zakres ten rozszerzono jeszcze o  instalacje wiatrowe 
oraz fotowoltaiczne.

W  przypadku dofinansowania instalacji fotowoltaicznych lub 
turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100 
proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku biogazowni i elek-
trowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację 
w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest nato-
miast zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizo-
wane równolegle w ramach inwestycji.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aktywnie włącza 
się w  kolejną formę wsparcia skierowaną właśnie do nich oraz 
spółdzielni energetycznych, przygotowaną przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – mówił Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. - 
Narodowy Fundusz wspiera rozwój zrównoważonego rolnictwa, 
a  tym samym zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej. 
W tym segmencie kluczowe jest zapewnienie stabilnych dostaw 
energii w obszarach wiejskich, które będą jednocześnie odpowia-
dały potrzebom lokalnych odbiorców – podkreślał.

Co ważne, aby w ogóle ubiegać się o pomoc, inwestycja nie może 
być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowa-
nie. Szczegóły programu dostępne są stronie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 

reklama@wpowiecie.pl

O
G

ŁO
SZ

EN
IE

 W
ŁA

SN
E


