
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK NAKŁAD 20.000 ISSN 2545-1545 NR 2(58)/2023 facebook.com/wPowiecief

RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 

PRÓBA ZAKLINANIA RZECZYWISTOŚCI CZY 
NIEUDOLNY PRZEDWYBORCZY FALSTART?

Paweł Gąsiorski, kontrowersyjny wydawca serwisów interne-
towych, a  niegdyś - jak zeznał w  ubiegłym roku przed sądem 
jego były wspólnik - właściciel szeregu stron pornograficznych, 
obwieścił „poważne trzęsienie ziemi” w  kłomnickim urzędzie 
gminy. Według jego rewelacji obecnego wicewójta miałby na 
stanowisku zastąpić jeden z byłych włodarzy Kłomnic, związa-
ny obecnie z PiS-em. Za tę roszadę gmina rzekomo mogłaby li-
czyć na dofinansowania różnego rodzaju inwestycji. - Nie jest to 
prawdą. Stanowczo dementuję tę informację - komentuje wójt 
Piotr Juszczyk.

Paweł Gąsiorski, bloger z Cisia (miejscowość w gminie Blachownia 
- przyp. red.) na łamach prowadzonego przez siebie serwisu in-
ternetowego traktującego o  tematyce kłomnickiego samorządu, 
z wykorzystaniem typowego fake news’a obwieścił swym czytel-

Piotr Biernacki, fot. Adobe Stock

nikom profetyczną nowinę. Utrzymany w alarmistycznym tonie 
wpis, w swej wymowie zwiastujący istną apokalipsę, miał na lokal-
nym gruncie wywołać wstrząsy o amplitudzie grubo wykraczają-
cej poza skalę Richtera.

- Szykuje się poważne trzęsienie ziemi w Urzędzie Gminy Kłom-
nice. Wójt Piotr Juszczyk w zamian za poparcie Prawa i Sprawie-
dliwości w  gminie Kłomnice, wkrótce może zmienić wicewójta. 
Adama Śliwakowskiego ma zastąpić Andrzej Perliński, który jako 
wicewójt ma dotrwać do emerytury - napisał Gąsiorski, trady-
cyjnie nie podając żadnego źródła swych rewelacji, które choć-
by w najmniejszym stopniu uwiarygadniałoby prawdziwość tego 
przekazu.

Ciąg dalszy na stronie 2
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Bloger z  Cisia i  tym razem nie wpadł na pomysł, by ze zwykłej 
redakcyjnej rzetelności, odpowiedzialności za słowo, o zasadach 
podstawowego warsztatu dziennikarskiego nie wspominając, 
zweryfikować swoje rewelacje, prosząc choćby o komentarz oso-
bę najlepiej poinformowaną co do polityki kadrowej w urzędzie 
gminy, czyli wójta Piotra Juszczyka. To oczywiście celowa prak-
tyka, bo wówczas nie byłoby w ogóle tematu. Chyba, że chodziło 
o zasianie wyłącznie fermentu?

Do całej sprawy odniósł się wójt Kłomnic, publikując na stronie 
urzędu gminy oświadczenie, w którym dementuje podane przez 
Gąsiorskiego informacje.

- Nie jest prawdą, że w „zamian za poparcie Prawa i Sprawiedli-
wości w gminie Kłomnice wkrótce może zmienić się osoba wi-
cewójta”. Pan Gąsiorski sugeruje przy tym korupcję polityczną, 
iż w sukurs ze zmianą wicewójta gmina ma otrzymać „dofinan-
sowania na różnego rodzaju inwestycje” - napisał Piotr Juszczyk. 
- Pragnę jednocześnie podkreślić, iż w obecnym układzie per-
sonalnym, gmina bardzo dobrze sobie radzi z  pozyskiwaniem 
dotacji zewnętrznych. Tylko z Programu Inwestycji Strategicz-
nych, firmowanego przecież przez obecną partię rządzącą, po-
zyskaliśmy w ubiegłych dwóch latach 15 mln zł na modernizację 
i rozbudowę infrastruktury sportowej w Kłomnicach w postaci 
remontu dachu hali sportowej, termomodernizację obiektu, jak 
również budowę nowego budynku sportowego na terenie przy 
boisku sportowym GLKS Pogoń Kłomnice. Wkrótce ruszy także 
pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Skrzydlów, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Nieznanice i  sieci wodociągowej w  miejscowości Garnek - 
podkreśla włodarz.

W swoim oświadczeniu podnosi też fakt wybudowania w minio-
nych latach ze wsparciem środków krajowych i unijnych siedziby 
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Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, nowego ujęcia wody 
w Zdrowej dla mieszkańców Kłomnic, Zdrowej, Nieznanic, Witko-
wic i części Rzerzęczyc.

- Zrewitalizowaliśmy także centrum Kłomnic i plac „Pasternik”, 
gruntownej termomodernizacji poddane zostały obiekty uży-
teczności publicznej w Kłomnicach i Garnku, przebudowaliśmy 
remizę OSP w Skrzydlowie, zmodernizowaliśmy oddziały przed-
szkolne w  Rzerzęczycach i  Kłomnicach czy utworzyliśmy kilka 
placówek Senior Plus. W  miarę naszych możliwości systema-
tycznie inwestujemy także w  drogi, współfinansujemy zadania 
powiatowe na naszym terenie, budujemy chodniki czy tworzy-
my przyjazne otoczenia rekreacyjne w sołectwach naszej gminy. 
Sytuacja finansowa naszej gminy jest dobra, aczkolwiek od mo-
mentu, kiedy mieszkańcy powierzyli mi urząd wójta, mierzymy 
się z ogromnym zadłużeniem. Ponad 22 mln zł długu „odziedzi-
czyłem” po poprzednikach, z ustalonym wcześniej planem spłaty 
tych zobowiązań. Obecnie to niemal 3 mln zł rocznie. Nietrudno 
sobie wyobrazić co moglibyśmy zrobić za te pieniądze w gminie, 
gdyby można je było spożytkować na konkretne zadania inwe-
stycyjne. Co ważne, na przestrzeni ostatnich lat udało nam się 
zmniejszyć zadłużenie gminy Kłomnice o kilka milionów złotych 
- dodaje.

Rzeczywiście, oficjalnie podane przez urząd gminy dane za po-
przedni rok napawają pod tym względem optymizmem. Kłomnic-
ki samorząd ubiegły rok zamknął nadwyżką w kwocie niemal 4,9 
mln zł. Spłacono kredyty oraz pożyczki na kwotę ponad 2,3 mln 
zł, a całkowite zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, kredy-
tów i pożyczek na ostatni dzień roku wyniosło niecałe 16,5 mln zł. 
W tym roku natomiast włodarz na inwestycje chce przeznaczyć 
ponad 18 mln zł.

Juszczyk odniósł się także bezpośrednio do rewelacji blogera.

- Przypuszczam, iż są albo jego osobistym wymysłem, albo 
współpracujących z  nim osób, które mają jedynie na celu sze-
rzenie dezinformacji. Nadmieniam, iż przed publikacją wpisu nie 
kontaktował się ze mną i nie prosił o zajęcie stanowiska w spra-
wie podniesionych przez siebie twierdzeń. Nie dochował tym 
samym dziennikarskiej rzetelności. Osobiście odbieram to jako 
brudny wstęp do przyszłorocznej kampanii wyborczej. Podkre-
ślam, że nie planuję zwolnienia wicewójta Adama Śliwakowskiego. 
Jest to człowiek uczciwy, rzetelnie wykonujący swoje obowiązki, 
sumienny, posiadający jednocześnie twardy kapitał zasad moral-
nych, tak niezbędnych do piastowania eksponowanego stanowi-
ska w naszej gminie - napisał.

Nie jest żadną tajemnicą w gminie i nie tylko zresztą, że były wójt 
ostrzy sobie zęby na stanowisko Juszczyka, a lokalna grupa dzia-
łaczy Prawa i Sprawiedliwości, realizując wytyczne „z góry”, mó-
wiąc obrazowo, ma przynieść „juszczykową głowę na tacy”. 

- Na wójta od dłuższego czasu wywierane są formalne i mniej for-
malne naciski, by oddał stanowisko swojego zastępcy. Ale Jusz-
czyk przecież nie jest głupi. Ma wpuścić sobie lisa do kurnika, 
który za rok z poziomu wicewójta będzie jego kontrkandydatem 
w wyborach? To przecież niepoważne. Ten niby news u Gąsior-
skiego to jakaś nieudolna i rozpaczliwa próba wymuszenia czegoś. 
Nie mam złudzeń, że ten wpis powstał z czyjejś inspiracji, ale tym 
samym, przy okazji, ktoś tu zaliczył niezły falstart - komentuje 
pragnący zachować anonimowość lokalny działacz samorządowy.

Do pseudo rewelacji Gąsiorskiego odniosła się i druga strona. 

- Cenię swoją pracę w  strukturach samorządu wojewódzkiego 
i mam nadzieję, że przywilej emerytalny nabędę w tej instytucji 
- podkreślił były wójt, prosząc o sprostowanie niesprawdzonych 
informacji i deklarując, że w razie konieczności może Gąsiorskie-
mu służyć wszelkimi informacjami.

PRZYSTAJŃ KAMIENICA POLSKA

UDAWAŁ POLICJANTA, OSZUKAŁ 
STARSZĄ PANIĄ. SENIORKA STRA-
CIŁA WSZYSTKIE OSZCZĘDNOŚCI

RODZINA NA SWOIM? GMINNE ZLECENIA 
DLA MĘŻA WICEWÓJT NAJNIGIER

Monika Wójcik, fot. Freepik

Krzepiccy kryminalni prowadzą czynności w sprawie oszustwa 
metodą „na policjanta”, do którego doszło 8 lutego w miejscowo-
ści Bagna w gminie Przystajń. 

- Scenariusz wyłudzenia pieniędzy polegał na tym, że mężczyzna 
zadzwonił na numer stacjonarny należący do pokrzywdzonej i po-
dał się za policjanta, który prowadzi sprawę przeciwko aresztowa-
nej dyrektor placówki poczty, gdyż ta rozprowadza fałszywe bank-
noty, również w postaci emerytury - relacjonują funkcjonariusze 
z biura prasowego kłobuckiej komendy. - Mężczyzna, prowadząc 
cały czas rozmowę telefoniczną, przyszedł do kobiety i zażądał od 
niej wydania wszystkich pieniędzy jakie posiadała. Pokrzywdzona 
przekazała oszustowi swoje oszczędności - dodają.

Mężczyzna miał na sobie ciemne ubranie, zimową czapkę i twarz 
zasłoniętą czarną maseczką. Poruszał się pojazdem ciemnego 
koloru typu kombi. Odjechał w  kierunku skrzyżowania z  ulicą 
Widawa w Przystajni. Policjanci proszą wszystkich, którzy mogą 
posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzenia, zapisy 
monitoringu, bądź którzy przejeżdżali drogą przez Bagna 8 lute-
go w godzinach pomiędzy 17 a 19, a posiadają w swoim pojeździe 
wideorejestrator, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kło-
bucku lub z inną najbliższą jednostką.

Monika Wójcik, fot. Archiwum

Co najmniej dwuznaczna i wątpliwie etyczna wydaje się być sy-
tuacja, w której władze gminy zlecają wykonywanie zadań pry-
watnej firmie należącej do najbliższej rodziny zastępcy wójta. 
W Kamienicy Polskiej nie widzą problemu.

Od początku obecnej kadencji wójta Adama Tajbera, czyli od 2018 
roku, włodarz Kamienicy Polskiej zlecił kilkadziesiąt różnych prac 
serwisowych związanych z  flotą samochodową będącą własno-
ścią urzędu gminy. Usługi obejmowały drobne serwisowanie od 
wymiany uszczelki począwszy, po wymianę opon, na większych 
naprawach skończywszy.

Faktury za te zadania, do których dotarła redakcja, zarówno za-
wracając się o  ich udostępnienie bezpośrednio do urzędu gmi-
ny, jak i przekazane przez czytelniczkę, która zainteresowała nas 
tematem, i która jednocześnie sama wystąpiła do gminy z wnio-
skiem o udostępnienie informacji publicznej, jasno wskazują, że 
mogło dojść do konfliktu interesu.

Chodzi o mechanikę pojazdową należącą do Konrada Najnigiera, 
męża Agaty Najnigier, zastępcy wójta Adama Tajbera. Co ciekawe, 
współpraca tego podmiotu z urzędem w bieżącej kadencji zaczęła 
się dopiero wówczas, kiedy Najnigier została sekretarzem gminy. 
Zależność ta przybrała na sile kiedy Tajber powołał wspomnianą 
urzędniczkę na stanowisko wicewójta.

W podanym okresie miejscowy urząd gminy od sześciu różnych 
firm otrzymał trzydzieści faktur na łączną kwotę przekraczającą 
10 tys. zł. 

- Za drobne zlecenia firmom Express-Gum Blachnicki urząd za-
płacił niecałe 160 zł, a Antero Andrzej Kołodziej - 200 zł. Firma 
Auto-Serwis Michalik zarobiła 1,2 tys. zł, z  kolei Szybex 1,8 tys. 
zł. Za dziesięć faktur firma Rafex skasowała 3 tys. zł, natomiast 
mechanika pojazdowa należąca do męża pani wicewójt Najnigier 

za pięć zleceń zarobiła 3,7 tys. zł - komentuje nasza rozmówczyni 
z  Kamienicy Polskiej, pokazując faktury otrzymane od urzędni-
ków.

Jak podkreśla kobieta, w  jej odczuciu jest to ewidentny konflikt 
interesów. 

- Ta sprawa budzi spory niesmak, gdyż sprawując władzę nale-
żałoby jednak trzymać rodzinę z  dala od zleceń finansowanych 
z pieniędzy pochodzących z budżetu gminy - dodaje.
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Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
co roku organizuje otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych. 
W bieżącym roku Starosta Powiatu 
Kłobuckiego Henryk Kiepura i Wice-
starosta Zdzisława Kall, w imieniu sa-
morządu, podpisali już kilka umów, 
w myśl których, Starostwo dofinansu-
je wydarzenia sportowe i kulturalne, 
przedsięwzięcia edukacyjne oraz te 
z zakresu pomocy społecznej.  
  
Jedna z tych umów, to umowa na dofi-
nansowanie działań Powiatowego Zrze-
szenia Ludowe Zespoły Sportowe. Od 
wielu lat Starostwo Powiatowe w Kło-
bucku wspólnie z Powiatowym Zrze-
szeniem LZS jest współorganizatorem 
licznych imprez sportowych, głównie 
dla dzieci i młodzieży. Zapisana w bie-
żącej umowie dotacja w kwocie 23 tys. 
zł, to kolejne środki przeznaczone na 
wspieranie sportu na terenie Powiatu 
Kłobuckiego.

Podobną kwotą, do uzyskanej przez 
powiatowy LZS, dofinansowany zo-
stanie, zgodnie z kolejną umową, Po-
wiatowy Szkolny Związek Sportowy, 
który zobowiązał się do zorganizowa-
nia w 2023 r. w powiecie turniejów 
i imprez sportowych i rekreacyjnych 
adresowanych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz dla ich rodziców.  

Warto przy okazji zauważyć, że od bie-
żącego roku, organizatorzy imprez spor-
towych będą korzystać z nowoczesnej 
i największej hali sportowej w regionie 
– Hali Sportowej Powiatu Kłobuckiego 
przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

W ZŁOTYM POTOKU OBRADOWAŁY IZBY ROLNICZE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

POWIAT KŁOBUCKI WSPIERA LOKALNE 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Pośród innych partnerów, z którymi do-
tąd podpisano umowy w bieżącym roku 
są m.in. Komenda Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego w Kłobucku, Tereno-
wy Komitet Praw Dziecka z Kłobucka 
czy Ludowy Klub Sportowy „Huragan” 
z Jeziora. 

Kilkanaście innych podmiotów podpi-

sze umowy w najbliższych miesiącach.

- Wiemy, że otwarty konkurs ofert or-
ganizowany co roku przez Starostwo 
w Kłobucku, mobilizuje i przyciąga 
najbardziej wartościowych partnerów 
społecznych w naszym powiecie – 
mówi Starosta Henryk Kiepura – War-
tość wielu z nich poznaliśmy w mi-

nionych latach, jednak konkurs ciągle 
kreuje naszych nowych, lokalnych 
partnerów. Przekonaliśmy się także, 
że to najbardziej efektywny sposób 
wykorzystania aktywności społecznej 
mieszkańców naszego powiatu - do-
daje.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki 

Przez dwa dni, 9 i 10 lutego, w Złotym Potoku przedstawiciele 
czterech izb rolniczych ze Słowacji, Węgier, Czech i Polski de-
batowali nad najbardziej palącymi kwestiami rolnictwa i rynku 
rolno-spożywczego. Wnioski nie są optymistyczne, bo sektor 
ten w  środkowej części naszego kontynentu mierzy się obec-
nie z kryzysową sytuacją, która po części wynika z trwającej na 
Ukrainie wojny. 

Izby rolnicze są zaniepokojone spadającymi ciągle cenami płodów 
rolnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii i Bułga-
rii. Szczególnie krytyczna sytuacja obserwowana jest na rynkach 
zbóż, a przyczynił się do tego głównie niekontrolowany import 
płodów rolnych z  Ukrainy na rynki unijne, wywołany w  znacz-
nej mierze przez zawieszenie ceł importowych i  barier w  han-
dlu z Ukrainą. Było to wspólne zobowiązanie UE, ale jego skutki 
w nieproporcjonalnym stopniu ponoszą bliskie Ukrainie państwa 
członkowskie. Straty liczone przez rolników mają już iść w setki 
milionów euro.

- Kraje sąsiadujące z Ukrainą doświadczyły i zmagają się z gwał-
townymi spadkami cen towarów rolnych, które niestety połączo-
ne są, zwłaszcza na naszym terytorium, z wysokimi kosztami pro-
dukcji i magazynowania. Jest to spowodowane w znacznej części 
zwiększonym importem zbóż i  rzepaku z  Ukrainy. Powoduje to 
dalsze obniżki cen i prowadzi praktycznie do zamrożenia rynku 
krajowego. Zapasy zbóż się piętrzą. Jeszcze nigdy nie były tak wy-
sokie o tej porze roku. Co najgorsze, nie ma gdzie ich sprzedać, 
a wkrótce musimy dokonywać nowych zasiewów. Rolnikom po-
trzebne są środki na nawozy, paliwo i materiał siewny - komentu-
je Robert Nowak, wójt gminy Przyrów i jednocześnie wiceprezes 
zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Przedstawiciele rolników Grupy Wyszehradzkiej zaznaczają, że 
zboża i rośliny oleiste, które powinny trafiać na rynki krajów trze-
cich, takich jak Afryka czy Azja Południowo-Wschodnia, utknęły 
w tej chwili w Europie. Podkreślają jednocześnie, że izby w pełni 
popierają Ukrainę i  jej walkę o  wolność i  niepodległość, ale sy-
tuacja jest na tyle poważna, że już poważnie zagraża egzystencji 
rodzimych rolników.

- Unijni producenci są zmuszeni konkurować z napływem ukraiń-
skiego zboża o niskim standardzie, mięsa drobiowego, jaj i miodu 
po cenach dumpingowych, przy coraz wyższych cenach środków 
produkcji, przy stale zaostrzających się wymogach dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz w obliczu ogromnej inflacji. Jeśli 
ukraińskie produkty mają być traktowane na równi z europejską 
produkcją rolno-spożywczą, jeśli chodzi o  dostęp do rynku, to 
samo musi dotyczyć standardów produkcji. Ziarno sprowadzane 
z  Ukrainy powinno podlegać ścisłej kontroli i  nie powinno być 
dopuszczone do importu, jeśli zostało wyprodukowane przy uży-
ciu zakazanych w  UE pestycydów - dodaje prezes KRIR Wiktor 
Szmulewicz.

Organizacje wręczyły ostatnio wypracowane stanowisko wice-
przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Komisarzowi ds. Handlu 
Valdisowi Dombrovskisowi. Zostało ono również przesłane do 

Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Janusza Wojciechow-
skiego. Postulują w nim konieczności uruchomienia dodatkowego 
wsparcia dla rolników z unijnego Funduszu Rezerwy Kryzysowej.

- Uważamy, że Komisja Europejska powinna bez wahania zapro-
ponować takie instrumenty, które pozwolą ograniczyć narastają-
ce trudności unijnych producentów. Wnioskujemy o utworzenie 
unijnego funduszu wsparcia dla rolników z  krajów V4, Rumunii 
i Bułgarii, którzy ucierpieli w wyniku wzmożonego napływu pro-
duktów z  Ukrainy, finansowanego z  innych źródeł niż budżet 
Wspólnej Polityki Rolnej. Jednocześnie należy ponownie zwe-
ryfikować tzw. solidarnościowe szlaki, aby ukraińska produkcja 
mogła dotrzeć do miejsca docelowego, czyli do krajów o bardzo 
niskim bezpieczeństwie żywnościowym. Naszym zdaniem można 
rozważyć takie instrumenty, jak skup interwencyjny, dotowany 
i zabezpieczony transport - podkreśla Szmulewicz.
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Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Janów

„Inwestycja z perspektywą” to nazwa konkursu zorganizowane-
go przez Serwis Samorządowy PAP, do którego zakwalifikowano 
rewitalizację na cele społeczne zdegradowanego budynku przy 
Placu Grunwaldzkim w Janowie. Ideą przedsięwzięcia jest wyło-
nienie najpotrzebniejszych i najciekawszych inwestycji samo-
rządowych dofinansowanych z funduszy europejskich. Do tego-
rocznej edycji konkursu zgłoszono niemal sto dziewięćdziesiąt 
projektów z całego kraju.

Centrum Usług Społecznościowych w Janowie zostało uroczyście 
i oficjalnie otwarte po przebudowie w czerwcu 2021 roku. Wybu-
dowana pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku dawna siedziba 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która w 2016 roku 
została odkupiona przez lokalny samorząd, o  sto osiemdziesiąt 
procent zmieniała charakter prowadzonej w  niej działalności. 
Z wcześniejszej, stricte handlowej, obiekt i podejmowane w nim 
inicjatywy zaczęły zaspokajać potrzeby społeczne i  kulturalne 
mieszkańców gminy Janów.

Decyzję o zmianie charakteru niszczejącego budynku, który prze-
cież znajduje się w reprezentacyjnym centrum Janowa, podjęto już 
w 2018 roku. Sporządzono koncepcję architektoniczną, a przede 
wszystkim wystarano się o  fundusze unijne na prace remonto-
we. Niemałe, bo pozyskano ponad 1,2 mln zł. Przy realizacji gmina 
wsparła się ponadto pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Całkowity koszt przebudowy wyniósł nieco ponad 1,7 mln zł.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
DLA MIESZKAŃCÓW. RUSZYŁ
PROJEKT GRANTOWY

MUZEUM ZE ZŁOTEGO POTOKU
BĘDZIE SZERZEJ WSPÓŁPRACOWAĆ
Z CZĘSTOCHOWSKĄ UCZELNIĄ

LOKALNY ZESPÓŁ I ŻUŻLOWIEC ZASŁUŻENI DLA POWIATU

GMINNA INWESTYCJA DOSTRZEŻONAGMINNA INWESTYCJA DOSTRZEŻONA
NA OGÓLNOPOLSKIM FORUMNA OGÓLNOPOLSKIM FORUM

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

W połowie lutego urząd gminy rozpoczął podpisywanie umów 
z mieszkańcy na dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł 
energii. Łącznie dofinansowanie otrzyma dwieście dwadzieścia 
gospodarstw domowych.

Na realizację tego zadania gmina pozyskała sięgające 4,5 mln zł 
dofinansowanie unijne. W ramach projektu beneficjenci uzyskają 
dofinansowanie w wysokości nawet do 95 proc. kosztów kwalifi-
kowanych. Dotacja obejmuje wymianę pieca CO, montaż instalacji 
solarnych i fotowoltaicznych oraz montaż pomp do podgrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej.

- W najbliższym czasie na stronie internetowej urzędu zostanie 
podany termin naboru na listę rezerwową oraz wykaz dokumen-
tów niezbędnych do udziału w  programie - informują gminni 
urzędnicy.

Realizacja OZE jest jednym z  wielu tegorocznych zadań, które 
chce zrealizować wójt Edward Moskalik. W planie wydatków in-
westycyjnych jest bowiem aż 38 mln zł.

- Dużo pracy na ten rok. Łącznie mamy przygotowanych do re-
alizacji dwadzieścia pięć projektów i jedenaście kolejnych zlecone 
jest do wykonania - komentuje włodarz gminy.

19 lutego kierownictwo Muzeum Regionalnego im. Zygmunta 
Krasińskiego w  Złotym Potoku podpisało z  przedstawicielem 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie umowę o współpracy.

To nie pierwszy akord jeśli chodzi o kooperację pomiędzy obiema 
instytucjami, bowiem muzeum współpracowało już z uniwersy-
tetem w 2012 roku. Wówczas przy organizacji międzynarodowej 
konferencji w setną rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego, pa-
trona muzeum ze Złotego Potoku.

Nomem omen data podpisania umowy przez dyrektor placówki 
Justynę Siemion i  dr hab. Adam Regiewicza, profesora często-
chowskiej uczelni, nie była przypadkowa. Na 19 lutego przypada 
w końcu rocznica urodzin tego polskiego wieszcza narodowego.

- Wydarzeniu towarzyszył wykład prof. Macieja Szargota z Uni-
wersytetu Łódzkiego pt. „Śmieszny Krasiński” - informują pra-
cownicy urzędu gminy.

Zespół „Folklorystyczny „Janowianie” oraz Mateusz Świdnicki 
zostali uhonorowani statuetkami „Za zasługi dla powiatu”. Z ko-
lei wśród nominowanych w  kategorii „Samorządność” znalazł 
się wójt Edward Moskalik.

18 lutego w  Filharmonii Częstochowskiej miała miejsce uroczy-
sta gala, w trakcie której piętnaścioro laureatów nominowanych 
w pięciu kategoriach otrzymało specjalne wyróżnienia od władz 
powiatu częstochowskiego.

W tegorocznej edycji, w kategorii „Kultura i Edukacja”, prym wiedli 
„Janowianie”, zespół który został utworzony w 2008 roku. W cią-
gu piętnastu lat swojej działalność skupił on kilkunastu śpiewaków 
i tancerzy z terenu tutejszego samorządu. Artyści nieprzerwanie 
koncertują biorąc udział w licznych przeglądach, uroczystościach 
oraz koncertach o zasięgu zarówno regionalnym, jak i ogólnopol-
skim. Do repertuaru zespołu należą tańce i przyśpiewki z regio-
nów częstochowskiego, śląskiego, krakowskiego, rzeszowskiego, 
Beskidu Żywieckiego oraz tańce narodowe Kujawiak, Krakowiak, 
i Polonez. 

W kategorii „Sport i turystyka” statuetką może pochwalić się na-
tomiast Mateusz Świdnicki. Mieszkaniec gminy w ubiegłym sezo-
nie był zawodnikiem klubu żużlowego „Włókniarz Częstochowa”. 
Swoją sportową przygodę zaczął w 2014 roku od miniżużla, star-
tując w klubie UŚKS Speedway Częstochowa. Rok później zdobył 

- W  ramach inwestycji wyremontowano budynek, dobudowano 
nowe wejście, klatkę schodową wraz z  szybem windowym od 
strony północnej. Powstały pomieszczenia biurowe oraz dostęp-
ne z zewnątrz, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością toa-
lety. Obiekt zaprojektowano z myślą o osobach z niepełnospraw-
nościami, zrezygnowano ze schodów zewnętrznych, a w zamian 
powstał podjazd. Wytyczono też dwa miejsca postojowe dla nie-
pełnosprawnych - informują janowscy urzędnicy.

Jak podkreślają, przedsięwzięcie w  dużym stopniu wpłynęło na 
rozwój miejscowości, nastąpiło ożywienie kulturalne, sportowe, 
rozrywkowe oraz wzrosła aktywność mieszkańców przy realizacji 
wspólnych działań. Wszystkie zajęcia i warsztaty cieszą się dużym 
zainteresowaniem.

- Dzięki realizacji projektu udało się zaspokoić potrzeby społecz-
ne i kulturalne mieszkańców gminy Janów. Szczególnie wparcie 
otrzymały rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym w ramach dziennej placówki opiekuńczej. Zapewniliśmy 
pomoc w nauce i organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
- zaznacza urząd gminy.

Obecnie w budynku mieści się siedziba Samorządowego Ośrodka 
Kultury i  Sportu w  Janowie, Jurajskiego Klubu Seniora, Zespołu 
Folklorystycznego „Janowianie” oraz Janowskiego Klubu Literac-
kiego.

indywidualne wicemistrzostwo Polski w miniżużlu, a w 2016 roku 
uzyskał licencję zawodniczą. W Speedway Ekstralidze Świdnicki 
zadebiutował w sezonie 2018. 

- Jest pierwszym zawodnikiem-wychowankiem w  historii czę-
stochowskiego żużla, który zdobył tytuł Młodzieżowego Indywi-
dualnego Mistrza Polski na żużlu jako zawodnik CKM Włókniarz. 
Dodatkowo z tym zespołem zdobył brązowy medal w Drużyno-
wych Mistrzostwach Polski, srebrne medale w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski Par Klubowych - informuje urząd gminy.
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NIEZWYKŁY KONCERT KOLĘD 
I PASTORAŁEK „ŚWIĘTA NOC”

WKRÓTCE FINAŁ. OBIEKT NA ZAGÓRZU TO DŁUGO
WYCZEKIWANA PRZEZ SZKOLNĄ SPOŁECZNOŚĆ INWESTYCJA

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku
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ULICA 11 LISTOPADA GRUNTOWNIE DOŚWIETLONA, A PODOBNO TO NIE KONIEC
Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Jak informuje magistrat, niedawno doświetlone zostało przej-
ście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej biegnącej wzdłuż 
ulicy 11 Listopada w Kłobucku. 

Inwestycja pochłonęła 284 tys. zł, z czego blisko 140 tys. zł po-
chodziło z  dofinansowania, jakie udało się pozyskać w  ramach 
realizowanego przez urząd marszałkowski programu poprawy 
bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. 

- Miasto nie ustaje w działaniach mających poprawić bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników ruchu, w  szczególności tych naj-
mniej chronionych, czyli pieszych. Lepsza widoczność pieszego 
oznacza wyższy poziom jego bezpieczeństwa, a  także pomaga 
kierowcom z odpowiednim wyprzedzeniem zauważyć przechod-
nia, a tym samym poprawić czas reakcji hamowania - komentują 
pracownicy urzędu miejskiego.

Urzędnicy obiecują, iż działania gminy w tym zakresie będą nie 
tylko kontynuowane, ale też zostaną zintensyfikowane również 
w kolejnych latach.

- Jest to ważne szczególnie w okresie zimowym, kiedy szybko robi 
się ciemno, a piesi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej często 
dopiero w  ostatniej chwili są widoczni dla kierowców. Sytuację 
znacznie poprawia specjalne oświetlenie „zebr” - podkreślają.

W  drugiej połowie stycznia w  Miejskim Ośrodku Kultury im. 
Władysława Sebyły w Kłobucku wystąpili soliści, chór i orkie-
stra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Niecodzienne wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców Kło-
bucka, którzy mogli wysłuchać polskich pieśni bożonarodzenio-
wych w  tradycyjnym wykonaniu. Jak relacjonują organizatorzy 
tego wydarzenia, po każdej prezentacji rozlegały się przepełnione 
entuzjazmem brawa, a na koniec artystów nagrodzono owacją na 
stojąco.

- Publiczność była zachwycona kunsztem solistów, chóru i orkie-
stry, wyjątkowym opracowaniem muzycznym tradycyjnych, bo-
żonarodzeniowych utworów, pięknymi kompozycjami Stanisława 
Hadyny i góralskimi „Gawędami” w wykonaniu Piotra Hankusa - 
relacjonują pracownicy magistratu. 

Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałka województwa 
Jakuba Chełstowskiego i burmistrza Jerzego Zakrzewskiego.

Dobiega końca zadanie związane z budową sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w  Kło-
bucku.

Budowę sali zrealizowała za blisko 6,8 mln zł spółka Mar-Bud. To 
właśnie ta częstochowska firma, spośród grona trzynastu ofe-
rentów uczestniczących w przetargu, przedstawiła najlepsze wa-
runki. Oprócz wykonania wszelkich robót budowlanych przed-
miot zamówienia objął także prace instalacyjne i  szereg innych 
towarzyszących zadań. Ze względu na specyfikę placówki całość 
musiała być tak zorganizowana, aby w trakcie trwania roku szkol-
nego możliwe było jej normalne funkcjonowanie.

Wewnętrzne wymiary sali to 684 m². Obiekt wyposażony jest 
w zaplecze szatniowo-sanitarne, dźwig osobowy dla komunikacji 
osób niepełnosprawnych oraz łącznik z  istniejącym budynkiem 
szkoły.

- Część sali gimnastycznej zaprojektowana została jako budy-
nek jednokondygnacyjny parterowy, z  dwuspadowym dachem 
w konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego oraz z poziomymi 
attykami. W przypadku zaplecza mamy do czynienia z budynkiem 
dwukondygnacyjnym - parterowym z częściowym podpiwnicze-
niem dla pomieszczeń technicznych budynku. Łącznik z  istnie-
jącą szkołą to również obiekt parterowy z  jednobiegową klatką 
schodową - tłumaczą pracownicy kłobuckiego magistratu.

W podpisanej z urzędem miejskim umowie wykonawca zobowią-
zał się również do zagospodarowania przyległego do sali gimna-
stycznej terenu. Chodziło w  szczególności o  budowę parkingu, 
ogrodzenia oraz nasadzeń zieleni z  jednoczesnym wycięciem 
istniejących drzew. Modernizacji i przebudowie poddana została 
infrastruktura techniczna, węzeł ciepłowniczy, a także kanalizacja 
sanitarna, deszczowa i wodociągowa.
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OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY. JEDENAŚCIORO 
UCZESTNIKÓW ZAWALCZY TERAZ W ELIMINACJACH POWIATOWYCH
Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej zorganizował ogólnopolski konkurs 
plastyczny skierowany do przedszkolaków i  uczniów szkół 
podstawowych. Do eliminacji na szczeblu gminnym wpłynęły 
pięćdziesiąt cztery prace.

Oceniająca je komisja konkursowa wzięła pod uwagę zgodność 
z  tematem, estetykę wykonania oraz wykorzystaną techni-
kę plastyczną. Po zapoznaniu się z nadesłanymi propozycjami, 
w  poszczególnych trzech kategoriach wytypowano jedenaście 
z nich do kolejnego etapu, jakim są eliminacje powiatowe. 

W KŁOBUCKU POWSTANIE BASEN 
Z ELEMENTAMI AQUAPARKU 

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Magistrat zlecił przygotowanie projektu przebudowy odkryte-
go basenu z wodnym placem zabaw. Dokumentacja, którą wy-
kona jedna z pracowni projektowych z Poznania kosztować bę-
dzie gminny budżet prawie 180 tys. zł i ma być gotowa w okolicy 
sierpnia.

O potrzebie wybudowania dużego obiektu rekreacyjnego w mie-
ście mówi się od lat. Wszystko wskazuje na to, że w zarządzanym 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku miejscu, gdzie dwie 
dekady temu działał odkryty basen, powstanie nowoczesne ką-
pielisko.

Na początku miesiąca urzędnicy zaprezentowali wizualizację, 

ROCZNICA URODZIN
WŁADYSŁAWA SEBYŁY. BYŁY 
KWIATY, WYKŁAD I KONCERT
Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

6 lutego przypadła 121. rocznica urodzin Władysława Sebyły. 
Z tej okazji, przy obelisku poety w Kłobucku, władze samorzą-
dowe, w towarzystwie mieszkańców, uczciły jego pamięć i zło-
żyły kwiaty.

Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 roku w  Kłobucku. 
Był poetą, malarzem i muzykiem. Studiował polonistykę na Uni-
wersytecie Warszawskim. Od 1925 roku pracował jako urzędnik 
Pocztowej Kasy Oszczędności. W  latach 1927-1928 odbył służbę 
wojskową. Związał się z grupą literacką „Kwadryga”. W 1927 roku 
debiutował zbiorem Modlitwa. Wkrótce potem został współpra-
cownikiem Zetu oraz Pionu, a także członkiem komitetu redak-
cyjnego Znaku. 

Zajmował się równocześnie krytyką poezji. W Polskim Radiu pro-
wadził audycję o  nowościach poetyckich. W  swojej twórczości 
prezentował pesymistyczną wizję świata, w której wykorzystywał 
elementy religijne, symboliczne i katastroficzne. Był żołnierzem 
kampanii wrześniowej. Został wzięty do niewoli przez Armię 
Czerwoną, był więziony w  Starobielsku. 11 kwietnia 1940 roku 
został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Piati-
chatkach pod Charkowem.

W  imieniu lokalnego samorządu kwiaty pod obeliskiem Sebyły 
złożyli burmistrz Jerzy Zakrzewski oraz sekretarz Sylwia Piąt-
kowska. Chwilę później, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, 
odbył się wykład dr Eweliny Dziewońskiej-Chudy „Poeta wrażli-
wy. Wybrane motywy w liryce Władysława Sebyły”. 

Tego dnia miało też miejsce ogłoszenie wyników XVI Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły, oraz IV 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Portret”. Odbył się rów-
nież koncert poezji śpiewanej „Gdy patrzę w Ciebie” w wykonaniu 
Formacji na Schodach.

która pokazuje jak taki obiekt mógłby wyglądać. Na przedstawio-
nej koncepcji, obok niecki basenowej, znalazły się alejki, oczko 
wodne, plac zabaw i sporo przestrzeni do leżakowania. 

Za element aquaparku w  tej prezentacji uznać można z  kolei 
dużą zjeżdżalnię. Z wiadomych względów miasto tej wielkości co 
Kłobuck nie może pozwolić sobie na wybudowanie klasycznego 
aquaparku, gdyż po prostu obiekt by na siebie nie zarobił. Jednak 
odkryty basen z  bogatą infrastrukturą niewątpliwie pogodziłby 
oczekiwania mieszkańców z możliwościami gminnego budżetu.

Za kilka miesięcy okaże się jakie rozwiązania przedstawią projek-
tanci, którym magistrat zlecił zadanie opracowania finalnej kon-
cepcji.

Sześciorgu uczestników jurorzy przyznali też wyróżnienia. 
1 lutego laureaci odebrali nagrody z rąk burmistrza Jerzego Za-
krzewskiego. 

- Dziękujemy wszystkim autorom prac za udział w  konkursie, 
ich zaangażowanie, pomysłowość oraz zaprezentowanie swoich 
zdolności plastycznych. Opiekunom dziękujemy za ogromne za-
angażowanie, rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród 
dzieci i młodzieży oraz zmobilizowanie swoich podopiecznych. 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym - podkre-
ślano podczas spotkania w magistracie.
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JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA POWIATOWĄ 
KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ?

CZTERY NOMINACJE I DWIE PRZYZNANE STATUETKI KILKADZIESIĄT KOMPUTERÓW 
POMOŻE W NAUCE UCZNIOM 
Z RODZIN PEGEEROWSKICH

Monika Wójcik, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Za zasługi dla powiatu doceniono flagową gminną imprezę oraz 
kłomnicką spółkę działającą w branży farb przemysłowych.

18 lutego podczas uroczystej gali w Filharmonii Częstochowskiej 
przybyli na to wydarzenie uczestnicy poznali laureatów Statuetek 
Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”. Wśród pięt-
nastu nagrodzonych osób i organizacji znalazły się także inicjaty-
wy i podmioty z terenu gminy.

Wszystko zaczęło się od nominacji w  poszczególnych katego-
riach. Tym razem szansę na otrzymanie nagrody otrzymał Ze-
spół Taneczny „Senioritki”, sołtys Kłomnic Stanisław Matuszczak, 
„Święto Pszczoły” oraz firma Prochem. Finalnie to właśnie naj-
ważniejszej gminnej imprezie i  pochodzącej z  Kłomnic spółce 
władze powiatu przyznały po wspomnianej statuetce. 

„Święto Pszczoły” to szczególne wydarzenie w  powiecie czę-
stochowskim. Jest częścią zainicjowanego w 2019 roku projektu 
„Słodka Gmina Kłomnice”, który zakłada współpracę z  właści-

Warty prawie 180 tys. zł sprzęt komputerowy trafi niebawem 
do potomków mieszkańców, którzy niegdyś pracowali w PGR. 
Gmina pod koniec stycznia rozstrzygnęła przetarg, który wyło-
nił jego dostawcę.

Wsparcie w rozwoju cyfrowym wywodzących się z rodzin pege-
erowskich dzieci z terenu kłomnickiego samorządu finansowane 
jest ze środków programu Polska Cyfrowa. Ma on ułatwić do-
stęp do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla 
uczniów, których rodzice, dziadkowie lub opiekuni prawni praco-
wali niegdyś w zlikwidowanym PGR. W przypadku gminy Kłomni-
ce chodzi o czterdziestu sześciu beneficjentów.

Grant, o  który wystarały się miejscowe władze, można było 
otrzymać na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi 
oraz akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiają-
cy pracę zdalną osobom z  niepełnosprawnościami, jak również 
ubezpieczenie zakupionych urządzeń. W ramach działania możli-
we było także wydatkowanie środków na usługę zapewniającą do-
stęp do internetu z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ra-
mach projektu. Oczywiście w  przypadku, gdy opiekun prawny 
w oświadczeniu wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi 
dostępu do sieci.

W konsekwencji, od spółki z Gliwic, która wygrała przetarg, gmi-
na zakupi czterdzieści jeden komputerów przenośnych wraz 
z  niezbędnymi akcesoriami w  postaci zewnętrznych napędów, 
bezprzewodowych myszy, słuchawek, oprogramowania biurowe-
go oraz antywirusowego. Ponadto kupione zostaną cztery kom-
putery stacjonarne z niezbędnym oprogramowaniem, doposażo-
ne o klawiatury i myszy bezprzewodowe, kamery, słuchawki oraz 
jeden tablet z etui ochronnym i słuchawkami.

cielami okolicznych pasiek i promocję pszczelarstwa oraz miodu 
jako znaku rozpoznawczego kłomnickiego samorządu. Przedsię-
wzięcie szeroko wspiera sektor rolny i działania ukierunkowane 
na promocję tradycyjnych, regionalnych oraz ekologicznych pro-
duktów. 

Podejmowane przez cały rok inicjatywy wieńczy właśnie „Święto 
Pszczoły”. Bogaty program tej plenerowej imprezy każdego roku 
łączy kilka modułów tematycznych - edukacyjny, wystawowy 
i rozrywkowy. Event jest świetną okazją, by popularyzować wie-
dzę o pszczołach i pszczelich produktach, które nie tylko można 
skosztować, ale i zakupić.

- Kłomnickie miody to unikatowy w  skali całego regionu pro-
dukt. Przyczynia się to tego bogactwo nieskażonych przemysłem 
terenów co tym samym sprawia, że pszczelarze z naszej gminy 
wytwarzają produkty bogate w najwyższej jakości mikroelementy, 
ekologiczne i po prostu zdrowe - komentuje wójt Piotr Juszczyk, 
który razem z Katarzyną Sosnowską, dyrektor miejscowego GOK-
-u odbierał wyróżnienie podczas gali.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Wójt Piotr Juszczyk i  gminna sekretarz Bożena Lara wzięli 
udział w zorganizowanym w siedzibie częstochowskiego staro-
stwa spotkaniu, podczas którego omawiano przyszłość zbioro-
wej komunikacji publicznej na obszarze powiatu.

Podczas spotkania urzędników starostwa powiatowego z włoda-
rzami okolicznych gmin przedstawiono obecny model funkcjo-
nowania przewozów, a także propozycje rozwiązań na najbliższą 
przyszłość. Jedną z nich jest powołanie do życia związku powia-
towo-gminnego, który w zamyśle inicjatorów mógłby realizować 
zadania komunikacyjne.

Przedstawiciele  starostwa podnosili, że obecna siatka połączeń 
ma charakter komunikacji realizującej zarówno zadania własne 
powiatu, jak i  gmin. Podkreślano również, iż powołanie wspo-

mnianego związku stworzyłoby pierwszeństwo w  aplikowaniu 
o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- Sprawniejszą komunikację publiczną można osiągnąć poprzez 
efektywniejsze wykorzystanie pojazdów, na przykład poprzez 
centra przesiadkowe czy skrócenie czasu poszczególnych kur-
sów. Istotną kwestią jest również zabezpieczenie finansowe 
w długiej perspektywie czasowej - argumentowano.

Propozycja stworzenia wspomnianego związku powiatowo-
-gminnego miałaby przejąć rolę organizatora transportu publicz-
nego na terenie powiatu częstochowskiego wraz z  początkiem 
przyszłego roku. 
Obecnie przez gminę Kłomnice biegną trzy linie powiatowe. Cho-
dzi o autobusy o numerach 121, 122 oraz 126. Jak to będzie wyglą-
dało jeśli propozycje urzędników starostwa wejdą w życie? Na ten 
moment nie da się jeszcze nic powiedzieć.
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W URZĘDZIE DZIAŁA PUNKT 
KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z ALKO-
HOLIZMEM

W ZAWADZIE DZIAŁA KLUB WSPARCIA 
DLA MIESZKAŃCÓW

RUSZYŁA REKRUTACJA DO 
PRZEDSZKOLI NA PRZYSZŁY ROK

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Mieszkańcy, którzy dostrzegają problem z  używkami u  sie-
bie lub członków swojej rodziny, mają możliwość skorzystania 
z bezpłatnej pomocy w punkcie konsultacyjnym dla osób uza-
leżnionych. Znajdująca się w siedzibie urzędu gminy placówka 
czynna jest dwa razy w tygodniu.

W punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz udziela-
ne wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu czy substancji 
psychoaktywnych. Na pomoc mogą liczyć także członkowie ich 
najbliższego otoczenia oraz osoby doświadczające przemocy 
w rodzinie. Co istotne, zakres pomocy świadczony jest bezpłat-
nie, gdyż koszty funkcjonowania placówki pokrywane są ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kłomnicach.

– Do zadań punktu należy w  szczególności motywowanie osób 
uzależnionych i bliskich do podjęcia psychoterapii w placówkach 
leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego 
oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych. Udzie-
lane jest również wsparcie osobom po zakończonym leczeniu 
odwykowym czy też informowanie o  możliwościach powstrzy-
mywania przemocy i pomocy w tym zakresie – wymieniają pra-
cownicy urzędu gminy.

Porozmawiać z pełniącym w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym 
dyżur specjalistą można w każdą środę i  piątek w godz. od 14.45 
do 17.45. Wystarczy udać się do pokoju nr 4, który zlokalizowany 
jest na parterze urzędu gminy.a

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Rodzice tych maluchów, które już rozpoczęły swoją przygo-
dę z  wychowaniem przedszkolnym oraz ci opiekunowie, któ-
rzy planują objęcie takowym swoje pociechy muszą pamiętać 
o  dwóch istotnych terminach związanych z  rekrutacją na rok 
2023/2024.  

Jak informuje urząd gminy, rodzice dzieci zamieszkujący miej-
scowości tutejszego samorządu, którzy zamierzają objąć swo-
je pociechy wychowaniem przedszkolnym, będą mogli złożyć 
w  wybranych placówkach wniosek o  przyjęcie do przedszkola 
najpóźniej do 10 marca. Druk wniosku można pobrać w placów-
kach oświatowych oraz znaleźć na ich stronach internetowych.

- Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w  trakcie rekruta-
cji podstawowej do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są 
wyłącznie te dzieci, które zamieszkują na terenie naszej gminy. 
Natomiast dzieci nie będące jej mieszkańcami mogą ubiegać się 
o miejsce w przedszkolu dopiero w trakcie rekrutacji uzupełniają-
cej. Oczywiście o ile placówka będzie dysponować wolnymi miej-
scami - zastrzegają kłomniccy urzędnicy. 

Ta sama zasada dotyczyć ma dzieci urodzonych w 2021 roku, któ-
re 1 września będą miały ukończone dwa i pół roku. 

- Należy przy tym pamiętać, że rekrutacja uzupełniająca rozpocz-
nie się 3 kwietnia - dodają pracownicy urzędu gminy.

Cały proces wspomnianej rekrutacji reguluje uchwała, jaką radni 
przyjęli w marcu 2017 roku. Procedura odbywa się według okre-
ślonych w niej kryteriów i towarzyszącej im punktacji.

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Wraz z początkiem roku na terenie gminy rozpoczęła działal-
ność nowa placówka terapeutyczna - Klub Samopomocy dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 

Klub ma na celu społeczną integrację oraz aktywizację, rozwijanie 
zainteresowań, pomoc w twórczym wypełnianiu wolnego czasu 
dla tych mieszkańców gminy, którzy borykają się z zaburzeniami 
psychicznymi. 

- Chodzi zarówno o choroby z tego zakresu, jak i niepełnospraw-
ność intelektualną potwierdzoną diagnozą lekarza psychiatry lub 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - informują inicjato-
rzy całego przedsięwzięcia.

I jak dodają, na terenie ośrodka organizowane będą zajęcia o cha-
rakterze terapeutycznym, integracyjnym, wspierającym i eduka-
cyjnym. Klub w ramach swojej pracy będzie realizować działania 
w zakresie wsparcia i poradnictwa psychologicznego zarówno dla 
jego uczestników, jak i ich rodzin. 

- Oprócz tego odbywać się będą zajęcia z zakresu treningu umie-
jętności społecznych, treningu kulinarnego czy terapii zajęciowej. 
Nie zabraknie również różnorodnych zajęć świetlicowych dosto-
sowanych do możliwości i potrzeb uczestników - słychać w pla-
cówce.

Co istotne udział w  zajęciach klubowych jest bezpłatny. Mak-
symalnie w zajęciach będzie mogło brać udział piętnaście osób. 
Chętni proszeni są o zgłaszanie się do urzędu gminy.
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WYŻSZY VAT, WYŻSZE RACHUNKI ZA CIEPŁO

DWIE INWESTYCJE IDĄ DO REALIZACJI

STANISŁAW SKIBA WYRÓŻ-
NIONY STATUETKĄ STAROSTYPiotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Archiwum Gwidona JelonkaZ początkiem tego roku wygasła rządowa tarcza antyinflacyjna. 
Oznacza to, że zniknęły dotychczasowe preferencje w VAT dla 
paliw, gazu, energii elektrycznej czy ciepła systemowego.

Na tym tle doszło w Koniecpolu do kuriozalnego nieporozumie-
nia. Zaiskrzyło na linii władz Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniec-
polu (a konkretnie prezesa Michała Opałko - przyp. red.) i Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, które dostarcza ciepło 
na potrzeby mieszkańców spółdzielni. W  blokach mieszkalnych 
miały się pojawić ulotki informujące, że to MPK odpowiada za no-
woroczne podwyżki cen ogrzewania.

- Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w  związku 
z  rozpowszechnianiem informacji zamieszczonych w  blokach 
mieszkalnych, oświadcza, że nie wprowadzał w  styczniu 2023 
roku podwyżek netto cen ciepła dostarczanego mieszkańcom. 
Nierzetelne informacje, stwierdzenia dotyczące podatku VAT, 
mające na celu sugerowanie mieszkańcom Spółdzielni Mieszka-
niowej w Koniecpolu, że to MPK w Koniecpolu ustala (podwyższa) 
stawki aktualnie obowiązującego podatku VAT są nieprawdziwe 
- brzmi wydane z początkiem lutego oświadczenie prezesa MPK 
Tomasza Góry.

Czasowe obniżenie stawek VAT, wprowadzone jako sposób na ła-
godzenie skutków inflacji, przestało obowiązywać z końcem roku 
2022. To oczywiście skutek decyzji rządowych. Spółki komunalne 
na kształtowanie stawek podatku nie mają żadnego wpływu. Ob-
niżone lub wręcz zerowe stawki tego podatku wróciły więc do 

W sobotę, 18 lutego, podczas uroczystej gali w Filharmonii Czę-
stochowskiej poznaliśmy laureatów Statuetek Starosty Czę-
stochowskiego „Za zasługi dla powiatu”. Nagrody otrzymało 
piętnastu laureatów, a wśród wyróżnionych znalazł się również 
mieszkaniec Koniecpola.

Mowa o Stanisławie Skiba, przeszło sześćdziesięcioletnim spor-
towcu, a  zawodowo ratowniku wodnym, którego zajawką jest 
triathlon.

- Stanisław Skiba to chluba Koniecpola i  powiatu częstochow-
skiego. Człowiek z żelaza i wielki wzór do naśladowania. Serdecz-
nie mu gratuluję i życzę dalszych sukcesów - cieszy się z nagrody 
dla mieszkańca Gwidon Jelonek, członek zarządu powiatu.

Wielką pasją laureata było od zawsze pływanie. Dużo czasu po-
święcał także jeździe na rowerze i bieganiu.

- Po połączeniu tych pasji wystartował w zawodach triathlono-
wych i od razu wdarł się do polskiej czołówki w swojej kategorii 
wiekowej - charakteryzują go pracownicy starostwa.

A sukcesów jest w istocie sporo. Pan Stanisław to członek Kadry 
Narodowej Age Group Polskiego Związku Triathlonu.

W dotychczasowej karierze wygrał swoją kategorię wiekową Pu-
charu Polski w triathlonie w 2017 roku, Mistrzostwa Polski Super 
League Triathlon w Poznaniu w 2019 roku, zawody triathlonowe 
w Częstochowie w 2018 i 2019 roku, Bieg Niepodległości w Ra-
domsku w  2021 roku, by rok później wywalczyć drugie miejsce 
w duathlonie w Mistrzostwach Polski w Rumi.
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poziomu sprzed 1 lutego 2022 roku. W ten sposób opodatkowanie 
VAT wzrosło na gaz ziemny z 0 do 23 proc., na energię elektrycz-
ną – z 5 do 23 proc., na ciepło systemowe – z 5 do 23 proc., a na 
paliwa silnikowe – z 8 do 23 proc.

Ostatnia podwyżka, jaką wprowadziła miejska spółka, miała miej-
sce we wrześniu ubiegłego roku. Związane to było oczywiście 
z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych. Pomi-
mo szalejących kwot za węgiel czy miał, kiedy ceny poszybowały 
nawet do 800 proc. w górę, lokalny wytwórca zwiększył stawki 
wyłącznie o około 10 proc. 

- W styczniu przekazaliśmy jedynie naszym odbiorcom informa-
cje, że od 1 stycznia stawka podatku od towarów i usług na tzw. 
ciepło systemowe powróciła do ustawowego poziomu 23 proc., 
gdyż minął czas obowiązywania tarczy antyinflacyjnej, w ramach 
której rząd w  2022 roku wprowadził obniżony VAT na niektóre 
produkty, w tym ciepło systemowe do poziomu 5 proc. Od mo-
mentu wprowadzenia obniżonej stawki podatku VAT do 5 proc., 
czyli od 1 lutego 2022 roku, MPK stosowało stawkę pomniejszoną 
o 17 proc. na fakturach wystawianych odbiorcom za dostarczane 
ciepło i opłaty stałe - wyjaśnia prezes Góra.

Jak zaznaczył, przedsiębiorstwo stosuję taryfę wprowadzoną 
na podstawie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie 
niektórych źródeł ciepła w  związku z  sytuacją na rynku z  dnia 
15 września 2022 roku, otrzymując od tutejszego samorządu re-
kompensatę rządową wyższych kosztów produkcji ciepła, która 
w założeniu ma chronić mieszkańców przed drastycznymi pod-
wyżkami opłat.

Piotr Biernacki

Ulica Niwa w Koniecpolu oraz przebudowa miejscowego zespołu 
sportowego to dwie kolejne gminne inwestycje, które w  lutym 
znalazły wykonawców. Na zadania tutejszy samorząd będzie mu-
siał przeznaczyć około 8 mln zł.

Na przebudowę lokalnej drogi już zresztą została podpisana umowa 
z przedsiębiorstwem z Lelowa. Koszt to nieco ponad 1,7 mln zł. Za-
danie to otrzymało jednak w ubiegłym roku dofinansowanie w wy-
sokości 1,1 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

Z  tegoż samego, finansowanego przez podatników wsparcia, po-
wstanie także nowe zaplecze sportowe. Tutaj jednak wydatki są 
nieporównywalnie wyższe. Spółka Grang z Zawiercia, której oferta 
okazała się najkorzystniejszą, wyceniła projekt na ponad 6,3 mln zł. 
Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przypad-
ku sięgnie kwoty 4,4 mln zł.

Przedmiotem tego zamówienia są roboty budowlane polegające na 
budowie obiektu pełniącego funkcję budynku klubowego z szatnia-
mi, sanitariatami, pomieszczeniami sędziów, salą spotkań i  strefą 
techniczno - gospodarczą.

Budowla ma być parterowa, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna 
z poddaszem technicznym i dachem dwuspadowym. Powierzchnia 
zabudowy wyniesie ponad 513 m², a do użytku będzie około 100 m² 
mniej. Firma będzie oczywiście odpowiadać za prawidłowe wykona-
nie wszystkich niezbędnych instalacji, jak i za montaż instalacji foto-
woltaicznej i pompy ciepła, która ma ogrzewać nową powierzchnię.

Zakres prac obejmuje ponadto zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynku, w tym parkingi, zieleńce, chodniki, małą architekturę, przy-
łącze wody, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe, odwodnienie, 
budowę wewnętrznej linii zasilającej oraz wyposażenia obiektu.



W KONOPISKACH10

WILKI W GMINIE. URZĘDNICY 
APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆNA WALKĘ Z SEPSĄ ZEBRALI PRAWIE NA WALKĘ Z SEPSĄ ZEBRALI PRAWIE 

TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCYTRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY Monika Wójcik, fot. Pixabay

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Na terenie Rększowic mieszkańcy zaobserwowali obecność wil-
ków. Tym samym warto wiedzieć, jak postępować w przypadku 
spotkania z drapieżnikami oraz czego należy unikać, aby ogra-
niczyć zagrożenia ze strony tych zwierząt.

Wilki z  natury są zwierzętami płochliwymi i  unikają kontaktu 
z  ludźmi. Jednak, tak jak wszystkie inne dzikie zwierzęta, mogą 
zachować się w sposób trudny do przewidzenia. Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska systematycznie informuje o zasadach 
postępowania w przypadku ich napotkania.

Jak podkreśla RDOŚ, przede wszystkim należy pamiętać o kilku 
zasadach, które zminimalizują ryzyko podejścia wilka w  okolice 
posesji. Ważne, by ich nie dokarmiać, ani nie pozostawiać odpa-
dów spożywczych lub karmy dla zwierząt, do których drapieżniki 
mogłyby się łatwo dostać. Zwierzęta domowe z kolei należy za-
mykać na noc w bezpiecznych i szczelnych kojcach.

W przypadku bezpośredniego, bliskiego kontaktu z tym zwierzę-
ciem koniecznie należy unieś ręce i  machać nimi w  powietrzu. 
To rozprzestrzeni zapach człowieka i sprawi, że sylwetka będzie 
lepiej widoczna. W  oczach obserwującego ludzką postać czwo-
ronoga człowiek staje się większy, a tym samym groźniejszy. Nie 
zaszkodzi też pokrzyczeć ostrym tonem.

– Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, 
można rzucić w jego kierunku przedmiotami będącymi w zasięgu 
ręki. Najlepiej kijem lub kamieniem. Należy się spokojnie wyco-
fywać – radzą specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska.

W ostatnią niedzielę stycznia w Gminnej Hali Sportowej w Ko-
nopiskach odbyło się szereg licytacji, które każdorazowo po-
przedzały występy przedszkolaków, uczniów tutejszych szkół, 
grup tanecznych czy lokalnych zespołów artystycznych.

W ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej gmina zebrała 36,7 
tys. zł z licytacji, loterii, e-skarbonki i puszek.

- Nie byłoby to możliwe dzięki ogromnej otwartości i wielkiej hoj-
ności darczyńców, zaangażowania organizatorów, wolontariuszy, 
artystów i  prowadzących. Składam serdeczne podziękowania - 

SZCZĘŚLIWI, SAMODZIELNI, SPRAWNI, AKTYWNI. PIĘĆ 
MIESIĘCY SPĘDZONE W ANGAŻUJĄCYM PROJEKCIE

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Podopieczni jednego z  lokalnych stowarzyszeń podsumowali 
pięciomiesięczny projekt realizowany przy wsparciu fundacji 
związanej z  jedną z  kluczowych w  kraju firm ubezpieczenio-
wych. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie jakości życia 
osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Ich Rodzin 
i Przyjaciół „Prometeus” od sierpnia do końca grudnia minionego 
roku uczestniczyło w projekcie „Szczęśliwi, samodzielni, sprawni, 
aktywni”. Sfinansowany w całości przez fundację należącą do zna-
nej firmy ubezpieczeniowej projekt miał wpłynąć na podniesienie 
jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

W jaki sposób? Choćby poprzez zwiększenie samodzielności i ak-
tywności, ich integrację społeczną oraz wsparcie dla rodzin, za-
pobieganie izolacji podopiecznych stowarzyszenia, wykluczeniu 
i co równie istotne realnym wpłynięciu na poprawę stanu psycho-
fizycznego wszystkich uczestników projektu.

Jak przekonują członkowie „Prometeusa”, cel ten został osiągnięty 
poprzez realizację szeregu działań, które obfitowały w warsztaty 
rozwojowe, kulinarne, fizjoterapię czy wycieczki. Całość miała się 
przełożyć  na wzrost sprawności fizycznej i  samooceny uczest-
ników, poprawę  integracji ich samych oraz ich opiekunów i  co 
równie istotne - zwiększenie kompetencji w zakresie budowania 
dobrostanu jednych i drugich.

podkreśla Jerzy Żurek, wójt Konopisk.

Jak zwykle nie zawiodły panie z działających na terenie gminy kół 
gospodyń wiejskich, które przygotowały wypieki. Wielkim zainte-
resowaniem cieszyła się również loteria fantowa. Jak relacjonują 
organizatorzy, stoły pełne były rzeczy przekazanych przez dar-
czyńców na licytacje.

- Tradycyjnie sporym zainteresowaniem cieszył się też dmucha-
niec, do którego ustawiła się długa kolejka dzieci. Na zakończenie 
imprezy wystąpił znakomity kabaret „Czwarta Fala” - dodaje Ewa 
Stefanowska-Lasoń.
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UCZNIOWIE Z KONOPISK ODWIEDZILI 
POLITECHNIKĘ. PROJEKTOWALI I BU-
DOWALI W RAMACH WARSZTATÓW

GOSPODYNIE Z ALEKSANDRII MAJĄ 
NOWĄ SIEDZIBĘ. TO PARTEROWY 
BUDYNEK PRZY ULICY GOŚCINNEJ

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ. PRZETARG ZAPLANOWANO 
NA DRUGĄ POŁOWĘ MARCA

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Pixabay

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Monika Wójcik

9 lutego uczniowie dwóch klas trzecich ze Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach gościli w murach Po-
litechniki Częstochowskiej. 

Podczas odwiedzin w  najstarszej uczelni w  mieście uczniowie 
wraz ze swoimi nauczycielami wzięli udział w warsztatach odby-
wających się w ramach Międzynarodowego Programu IPMA Kids, 
które zorganizował Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informaty-
ki Politechniki Częstochowskiej. 

- Zajęcia polegały na zaprojektowaniu i budowie toru przeszkód. 
Na zakończenie uczestnikom wręczono międzynarodowe dyplo-
my IPMA Kids oraz koszulki, czapki i artykuły biurowe - informuje 
Zofia Bełtowska, pedagog i wychowawczyni jednej z klas uczest-
niczących w warsztatach.

Miejscowy urząd gminy bezpłatnie udostępnił paniom z  Koła 
Gospodyń Wiejskich „Aleksandria” świetlicę wiejską w tej miej-
scowości z przeznaczeniem na działalność statutową. 

Liczący powyżej stu metrów kwadratowych obiekt znajduje się 
przy ulicy Gościnnej w  Aleksandrii II. Nieruchomość obejmuje 
budynek świetlicy oraz przylegający do niego teren. To murowa-
ny parterowy obiekt, które lokalne KGW może użytkować co naj-
mniej przez najbliższy rok. Co istotne, władze gminy przekazały 
go paniom nieodpłatnie.

- Zależy nam, by działające na terenie naszego samorządu koła 
gospodyń wiejskich prężnie się rozwijały. Dlatego, jeśli tylko mo-
żemy pomóc, to chętnie to czynimy. Mamy nadzieję, że świetlica 
„Nasz dom pod Lipą” spełni swoje zadanie i przyczyni się do jesz-
cze lepszego funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich „Aleksan-
dria” - podkreślają urzędnicy z Konopisk.

Wójt Jerzy Żurek rozpisał pierwszy ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości sta-
nowiących własność samorządu. W  planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy przewidziano je pod zabudowę mieszka-
niową.

Chodzi o trzy działki położone w Konopiskach przy ulicy Szma-
ragdowej. Dwie z  ceną wywoławczą na poziomie nieco ponad 
259 tys. zł i jedna z ceną sięgającą niemalże 304 tys. zł. Wszystkie 
o powierzchni ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych. 

Procedura przetargowa, w  trakcie której urzędnicy zamierza-
ją zbyć wspomniane nieruchomości, zaplanowana została na 17 
marca na godz. 9 w sali posiedzeń urzędu gminy. 

- Zainteresowane osoby proszone są o wpłacenie na konto urzę-
du wadium w  wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Należy to 
uczynić najpóźniej do 14 marca. Przypominamy także, że do ceny 
wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23 proc. - informują urzędnicy.

Blisko trzysta prac wpłynęło na zorganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach plastyczny konkurs 
walentynkowy.

20 lutego w kościele parafialnym p.w. Św. Walentego w Konopi-
skach miało miejsce wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom 
nagrodzonym podczas XXII Międzypowiatowego Konkursu Pla-
stycznego na Walentynkę.

Konkurs dedykowany był głównie dla najmłodszych przedszkola-
ków oraz uczniów. W sumie wpłynęło dwieście dziewięćdziesiąt 
prac, a  oceniająca je komisja przyznała łącznie trzydzieści pięć 
nagród.

SZUKAJĄ NA STAŻ. JEST SZANSA 
NA ETAT PO JEGO ZAKOŃCZENIU
Monika Wójcik

Referat Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy Konopiska szuka 
pracownika ds. budownictwa. Oferta kierowana jest do osób za-
rejestrowanych jako bezrobotne.

Wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci, to ukończone studia 
wyższe na kierunku budownictwo, komunikatywność, zdolności 
organizacyjne i dobra znajomość obsługi komputera. 

- Chętni proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 34 328 20 
57 lub drogą mailową. Pisząc na adres: sekretariat@konopiska.pl 
i  chcąc tym samym uzyskać więcej informacji lub zgłosić swoją 
kandydaturę trzeba w tytule wiadomości wpisać „zgłoszenie na 
staż” - informują urzędnicy.

Jak podkreślają, po jego odbyciu przewidziana jest umowa o pracę 
na cały etat.

JEDNOSTKA ZASŁUŻONA DLA POWIATU
Monika Wójcik, fot. Pixabay

W przedostatnią sobotę lutego podczas uroczystej gali w Filhar-
monii Częstochowskiej przedstawiciele starostwa powiatowego 
wręczyli statuetki „Za zasługi dla powiatu”. Otrzymała je pięt-
nastka laureatów. Wśród nagrodzonych znalazła się jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach.

Wśród ośmiuset osób, które zasiadły na widowni, znaleźli się 
między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz woje-
wództwa śląskiego, miasta Częstochowy, powiatu częstochow-
skiego i ościennych, włodarze gmin, szefowie urzędów i instytucji 
oraz służb mundurowych. Tradycyjnie nie zabrakło kombatantów 
i laureatów wcześniejszych edycji oraz oczywiście tegorocznych 
nominowanych z rodzinami i przyjaciółmi.

Do tegorocznej edycji zgłoszono czterdzieści trzy wnioski w pię-
ciu kategoriach. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w kategoriach zwią-
zanych z edukacją i kulturą oraz sportem i turystyką. I w jednym 
i drugim przypadku było ich po dziesięć.

- Cieszy fakt, że dostaliśmy tak dużo zgłoszeń do tegorocznej na-
grody. Praca kapituły nie była łatwa - podkreślali organizatorzy 
wydarzenia.

Po tym, jak zakończył się pokaz multimedialny prezentujący 
osiągnięcia tegorocznych kandydatów do statuetek, wszystkim 
nominowanym wręczono dyplomy i wiązanki kwiatów. W kolej-
nym kroku wyczytywano już zwycięzców tej edycji. Wśród nich 

znalazła się działająca od 1916 roku jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Konopiskach.

Tylko w ostatnim dziesięcioleciu druhowie uczestniczyli w dzia-
łaniach ratowniczych na terenie powiatu, usuwając skutki wichur 
i podtopień, ratując życie i mienie osób poszkodowanych. Działali 
tam, gdzie byli najbardziej potrzebni i gdzie byli kierowani przez 
służby zarządzania kryzysowego. Po tym, jak Rosja napadła na 
Ukrainę, druhowie włączyli się w  pomoc uchodźcom. W  remi-
zie zostały przygotowane miejsca noclegowe, wyremontowane 
i przystosowane do zamieszkania.

RE
KL

AM
A 

RE
KL

AM
A 

Bliższe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 
34 328 20 57 wew. 52.



ZBIERAJĄ DARY DLA OFIAR 
TRAGICZNEGO TRZĘSIENIA 
ZIEMI

DRONY NAD MIEDŹNEM. BĘDĄ BA-
DAĆ CZYM PALĄ MIESZKAŃCY

DOBRE WIADOMOŚCI DLA GMINY. JEST SZANSA NA POZY-
SKANIE PONAD PIĘCIU MILIONÓW ZŁOTYCH NA DROGI

ROZWÓJ POPRZEZ PODATKI. KAŻDY MIESZKANIEC
MA WPŁYW NA OTOCZENIE

6 lutego na pograniczu turecko-syryjskim doszło do niszczy-
cielskiego trzęsienia ziemi. Magnituda wstrząsów wyniosła 7,8 
w  skali Richtera. Według ostatnich danych, w  obu państwach 
pod gruzami zawalonych budynków zginęło ponad czterdzieści 
siedem tysięcy osób, a rannych zostało sto dwadzieścia dwa ty-
siące.

W tej humanitarnej katastrofie z pomocą ruszyły tysiące organi-
zacji pozarządowych z całego świata. Również społeczność gminy 
Miedźno nie pozostała obojętna na tak tragiczne w skutkach wy-
darzenia. Z inicjatywy Dariusza Bednarskiego, dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą, ruszyła zbiór-
ka najbardziej potrzebnych rzeczy.

Na terenie samorządu utworzono trzy punkty. Oprócz tego, 
mieszczącego się w placówce szkolnej w Ostrowach nad Okszą, 
w działanie włączyły się ponadto straże pożarne z Miedźna i Mo-
krej.

Z uwagi na trudne, zimowe warunki, jakie panują w miejscu kata-
strofy, najbardziej pożądana jest ciepła odzież i obuwie dla dzieci 
i dorosłych, jak choćby kurtki, płaszcze przeciwdeszczowe, swe-
try, spodnie, rękawiczki, szaliki, czapki, skarpetki czy bielizna. 
Niezbędne są także koce, śpiwory, materace oraz karimaty.

Organizatorzy apelują też, by w  miarę możliwości podzielić się 
z poszkodowanymi namiotami, łóżkami, gazowymi ogrzewaczami 
katalitycznymi lub grzejnikami. Przydadzą się również termosy, 
latarki, power banki czy agregaty.

Do punktów można dostarczać żywność, szczególnie tę z długą 
datą przydatności do spożycia oraz środki i materiały higieniczne, 
w tym pieluchy dla dzieci czy artykuły higieniczne dla kobiet.

Przez najbliższe pięć sezonów grzewczych nad Miedźnem będą 
pojawiać się drony. Zbadają to, jak w gminie realizowane są za-
pisy śląskiej uchwały antysmogowej.

Badania są efektem udziału lokalnego samorządu w  projekcie 
LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Pomiary będą przeprowadzać 
specjaliści z Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu.

- W ramach projektu będą wykonywane pomiary stężeń pyłu za-
wieszonego w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kominów 
wybranych domów jednorodzinnych - informuje Daria Piątek, 
rzecznik prasowy urzędu gminy.

Czy mieszkańcy mają się czego obawiać? Czy wykryte przekro-
czenia dopuszczalnych norm emisji spalin może dla nich w jaki-
kolwiek sposób negatywnie skutkować? 

- Celem pomiaru nie jest indywidualna kontrola poszczególnych 
źródeł emisji, nie będzie on zatem skutkował jakimikolwiek kon-
sekwencjami dla właścicieli badanych urządzeń grzewczych. Za-
miarem jest ocena skuteczności realizacji zapisów śląskiej uchwa-
ły antysmogowej w grupie źródeł tworzących tzw. hot-spot, czyli 
wyselekcjonowanej grupie kilkudziesięciu budynków indywidual-
nych w gęstej zabudowie - podkreśla urzędniczka.

Z  początkiem lutego ogłoszono wyniki tegorocznego naboru 
projektów przebudowy infrastruktury drogowej, które zakwa-
lifikowano do dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg. Ogromną szansę na kolejne duże pieniądze ma gmina 
Miedźno.

Miejscowy urząd w  ubiegłym roku złożył w  naborze dwa nowe 
wnioski. Pierwszy na modernizację drogi gminnej w Kołaczkowi-
cach Dużych, a kolejny przewidujący rozbudowę ulicy Sportowej 
w Ostrowach nad Okszą. Dofinansowania, o które zawnioskowa-
no, to 5,1 mln zł.

- W  puli zadań gminnych w  województwie śląskim znalazły się 
trzy projekty z  naszego samorządu. Na liście podstawowej do 
dofinansowania jest oczywiście wieloletnie zadanie przebudowy 
siedmiu dróg gminnych w miejscowości Borowa. Dofinansowanie 
w kwocie 4,7 mln zł na ten wieloletni projekt otrzymaliśmy już pod 
koniec 2021 roku. Dwa kolejne zgłoszone przez nas wnioski są na-
tomiast na bardzo wysokich miejscach listy rezerwowej. Projekt 
realizacji dwóch etapów w Kołaczkowicach Dużych jest pierwszy 
w  kolejce do przyznania środków, natomiast ten z  Ostrów nad 
Okszą znalazł się na miejscu piątym - podkreśla wójt Piotr De-
rejczyk.

Rozbudowa dróg gminnych 656010 S oraz 656014 S wraz z łączni-
kiem w miejscowościach Kołaczkowice Duże, Kołaczkowice Małe 
i Wapienniku jest kolejnym dużym zadaniem drogowym, którego 
realizację w  najbliższym czasie chce rozpocząć włodarz gminy. 
Założenia inwestycji przygotowano już z początkiem 2021 roku.

To pozwoliło z sukcesem aplikować o środki zewnętrzne. Na re-
alizację czterech etapów gmina otrzymała 9,5 mln zł z Programu 
Inwestycji Strategicznych. W  tym przedmiocie ogłoszono już 
zresztą postępowanie mające wyłonić wykonawcę zadania. Spo-
dziewane 4 mln zł z RFRD mają z kolei wesprzeć finalizację dwóch 

Piotr Biernacki, fot. Flickr

Piotr Biernacki

Piotr Biernacki, fot. Fotolia
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pozostałych. Łącznie do przebudowy przeznaczono bowiem aż 
6,5 kilometra gminnych dróg, co według szacunków może kosz-
tować w ciągu najbliższych trzech nawet ponad 20 mln zł.

- Planowane do przebudowy odcinki dróg w  Kołaczkowicach 
posiadają w przeważającej większości nawierzchnie bitumiczne, 
ale są wśród nich także odcinki gruntowe. Asfalt jest już mocno 
zniszczony, a ciągi niejednokrotnie mają zmienną szerokość. Po-
nadto nie ma chodników, co powoduje, że ruch pieszy odbywa 
się jezdnią. Chcemy dostosować te drogi do obecnych wymogów 
bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu eksploatacji. Popra-
wi to znacząco estetykę miejscowości, jak również obniży poziom 
hałasu oraz zapylenia - zaznacza wójt Derejczyk.

Wszystkie etapy planowanych prac zakładają ujednolicenie sze-
rokości pasów drogowych do szerokości pięciu metrów. Ponadto 
w obszarach zabudowy powstaną ciągi piesze z kostki betonowej 
o szerokości dwóch metrów i z tegoż samego materiału utwar-
dzone zostaną zjazdy na posesje. Uporządkowane i utwardzone 
będą także pobocza, a dzięki budowie kanalizacji deszczowej oraz 
rowów odwadniających ma nastąpić wyraźna poprawa gospodar-
ki gruntowo-wodnej.

Urząd Gminy Miedźno już kolejny rok zachęca tych, którzy są 
związani z  tutejszym samorządem, by rozliczyli swoje roczne 
zeznanie podatkowe PIT, wskazując jako miejsce zamieszkania 
w deklaracji właśnie adres na terenie gminy. Kampania „Twój 
podatek to Twoja inwestycja” ma zachęcić przede wszystkim 
osoby jeszcze niezameldowane do solidarnego wsparcia rozwo-
ju lokalnej społeczności.

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych to jedno 
z  głównych źródeł przychodów każdej gminy. Otrzymują część 
wpływów z PIT, które są zbierane przez organy podatkowe. I to 
nie mały, bo do lokalnej kasy wraca około 40 proc. tego, co odda-
jemy państwu ze swoich wynagrodzeń.

Dzięki tym pieniądzom gminy mają środki na inwestycje i finan-
sowanie bieżących zadań, takich jak utrzymanie dróg, placówek 
oświatowych, komunikację, ochronę przeciwpożarową, kultu-
rę i  sport czy wsparcie lokalnych organizacji. Płacenie podat-
ków w faktycznym miejscu zamieszkania jest więc sposobem na 
wspieranie tych usług i projektów oraz utrzymanie ich na odpo-
wiednio wysokim poziomie.

Bez wątpienia płacenie podatków jest formą obywatelskiej odpo-
wiedzialności i uczestnictwa w życiu publicznym. Ktoś, kto ko-
rzysta z lokalnej infrastruktury, usług publicznych, oferty kultu-
ralnej czy sportowej powinien poczuwać się do tego, by wspierać 
cele i  wartości jednostki samorządu, w  którym mieszka. Dzięki 
temu każdy mieszkaniec ma wpływ na kształtowanie otoczenia, 
postęp i rozwój gospodarczy oraz społeczny.

Wysokość wpływów z  PIT zależy od liczby mieszkańców danej 
gminy, którzy płacą podatek. Dlatego, im więcej mieszkańców 
będzie wskazywać swoje miejsce zamieszkania w  tym właśnie 
miejscu, tym więcej środków gmina otrzyma. Niezwykle prosty 
przelicznik.

- To duże pieniądze, które następnie przeznaczamy na moderni-
zację szkół, dróg, chodników, remiz strażackich, budowę oświe-
tlenia ulicznego, budowę świetlic wiejskich czy placów zabaw 

Piotr Biernacki
i miejsc rekreacji. Dzięki tym środkom możemy zapewnić dzie-
ciom godne warunki edukacji, inwestować w rozwój organizacji 
społecznych i sportowych oraz zapewnić bogatą ofertę kultural-
ną. Krótko rzecz ujmując, wyższe wpływy do budżetu gwarantują 
nie tylko lepszy i dynamiczniejszy rozwój naszych miejscowości, 
ale przyczyniają się do wsparcia każdej ze sfer naszego wspólno-
towego życia - mówi wójt Piotr Derejczyk.

W  każdym samorządzie pieniądze są niezwykle ważnym czyn-
nikiem rozwoju, o ile nie najważniejszym. A w Miedźnie włodarz 
i radni każdego roku wysoko zawieszają sobie poprzeczkę inwe-
stycyjną. Dzieje się w każdym sołectwie.

Gmina kończy przebudowę szkoły w  Mokrej, jak również remiz 
we Władysławowie i Borowej. Stworzenie nowych centów kultury 
i integracji wsi to wydatek sięgający 7 mln zł. Szykują się ponadto 
olbrzymie nakłady na drogi. Już w tym momencie po przetargach 
są inwestycje w tym obszarze o wartości niemal 9,5 mln zł, a wła-
śnie ogłoszono przetarg na przebudowę układu drogowego w Ko-
łaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych i Wapienniku. Re-
alizacja sześciu zaplanowanych etapów może kosztować w ciągu 
najbliższych trzech lat nawet 20 mln zł.

Nie bez znaczenia jest także kompleksowa modernizacja oświe-
tlenia ulicznego na terenie całej gminy. To największa inwestycja 
tego typu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kraju. 
W ciągu dwóch lat ma powstać prawie tysiąc dziewięćset nowo-
czesnych punktów świetlnych przy drogach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. W styczniu 2021 roku wójt Piotr Derejczyk 
podpisał opiewający na ponad 22 mln zł kontrakt z  wykonawcą 
tego zadania. Niebawem uruchomiony ma zostać pierwszy etap 
obejmujący Mokrą, Władysławów i sporą część Ostrów nad Okszą.

Jak zatem wesprzeć lokalny budżet? Wystarczy, że podatnik de-
klarację PIT złoży w  Urzędzie Skarbowym w  Kłobucku i  wska-
że właśnie Miedźno, jako gminę, w  której mieszka. Aktualizacji 
miejsca zamieszkania dokonuje się wypełniając formularz ZAP-
3. Można go wysłać już razem z  rocznym zeznaniem podatko-
wym lub przesłać także w formie elektronicznej poprzez usługę 
e-Urząd Skarbowy.
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ROZDZIELONO DOTACJE NA SPORT I KULTURĘ

PIERWSZE TESTY
NOWEGO
OŚWIETLENIA

Lokalne organizacje zajmujące się propagowaniem kultury, 
sportu czy organizowaniem zajęć dla mieszkańców gminy mogą 
i w tym roku liczyć na pokaźne dotacje.

Rozwój lokalnego życia społecznego wspierany jest w trzech ob-
szarach. Na realizację zadań publicznych na terenie gminy Miedź-
no przewidziano na ten rok prawie 294 tys. zł.

Pierwszy z  nich to upowszechnianie kultury fizycznej jako al-
ternatywnej formy spędzania czasu wolnego. W tym przypadku 
rozdzielono niemal 128 tys. zł, a środki trafią do czterech podmio-
tów. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Ostrowy, Klub Sportowy 
„Grom” Miedźno oraz Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” Ostro-
wy mogą liczyć na dotacje od 41 do 42 tys. zł. Kolejne 3 tys. zł trafi 
do Klubu Sportowego „Wojownik”.

Tradycyjnie miejscowy samorząd wspiera także dwie prowadzone 
przez ochotnicze straże pożarne z Miedźna i Ostrów nad Okszą 

We Władysławowie uruchomiono oświetlenie uliczne, któ-
re wybudowała spółka IZIM w ramach realizowanego z gminą 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Na razie testowo, ale jak 
zapowiada wójt Piotr Derejczyk, w  najbliższym czasie ma się 
zakończyć realizacja pierwszego etapu tego największego i naj-
ważniejszego obecnie na terenie samorządu zadania inwesty-
cyjnego.

Pierwsze lampy rozbłysły po nieco dwóch latach od podpisania 
umowy z wykonawcą. Było to w połowie stycznia 2021 roku. Kon-
trakt pomiędzy gminą Miedźno a należącą do funduszu BaltCap 
spółką IZIM obejmuje budowę nowych oraz wymianę wszystkich 
istniejących i  nieefektywnych energetycznie punktów oświetle-
nia. Łącznie będzie ich blisko tysiąc dziewięćset. Wartość zamó-
wienia to ponad 22,4 mln zł. Do tej pory jest to największa samo-
rządowa inwestycja w Polsce w obszarze oświetlenia w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

- W ramach zamówienia wykonawca odpowiada za cały projekt, 
finansowanie, a także eksploatację i utrzymanie oświetlenia przez 
osiem lat od momentu zakończenia robót budowlanych. Ponadto 
w  ramach wykonywanych prac trzynaście budynków gminnych 
zostanie połączonych światłowodem - podkreślali partnerzy 
w wydanym wówczas komunikacie prasowym.

Władysławów był miejscowością, od której zaczęto prace budow-
lane. W ciągu ulicy Turystycznej ruszyły one w kwietniu ubiegłe-
go roku. W  miarę upływu czasu instalacje zaczęły pojawiać się 
w kolejnych. Docelowo nowa infrastruktura ma objąć wszystkie 
sołectwa, czego efektem będzie oświetlenie ponad siedemdzie-
sięciu czterech kilometrów dróg gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich.

- Do końca lutego chcielibyśmy uruchomić pierwszy etap pro-
jektu składający się właśnie z  Władysławowa, części Ostrów na 
Okszą i Mokrej - wyjaśnia wójt Piotr Derejczyk.

Zadanie wzbudza wiele emocji w gminie. Głównie tych związa-
nych z oczekiwaniem na realizację poszczególnych etapów. Choć 
tempo prac jest dobre, to włodarz nie ukrywa, że w niektórych 
przypadkach realizacja projektu napotkała małe komplikacje. 
Związane są one z  brakiem potrzebnych zgód zarządców nie-
których dróg czy mieszkańców, na których nieruchomościach 
projekt budowlany przewidywał posadowienie słupa czy popro-
wadzenie kabla zasilającego. Newralgiczną kwestią jest w szcze-
gólności niewielkie opóźnienie w  realizacji projektu w  Mazów-
kach.

- Spowodowane jest to brakiem zgód niektórych mieszkańców 
na posadowienie słupów lub poprowadzenie infrastruktury pod-
ziemnej na prywatnych nieruchomościach. Niestety, w  wielu 
miejscach nasze pasy drogowe są zbyt wąskie, abyśmy mogli bez 
przeszkód zamontować słupy i położyć kable zasilające. Wszystko 
zmierza jednak do dobrego końca. Prosimy o cierpliwość. Zdaje-
my sobie sprawę, iż oświetlenie Mazówek jest szczególnie ważne 
dla mieszkańców tej miejscowości - zaznacza wójt.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno
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orkiestry dęte. Na ich działalność wyasygnowano łącznie 100,5 
tys. zł.

W  ostatnim z  zadań, na prowadzenie świetlicy wiejskiej w  so-
łectwie Ostrowy nad Okszą, zarezerwowane 65 tys. zł na ten cel 
otrzyma Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Ostrowy.
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Jak poinformował urząd gminy, zakończyła się procedura prze-
targowa związana z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnego 
za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowa-
nych na terenie gminy. Obowiązują ceny z ubiegłego roku.

- Stawki dla naszych mieszkańców za odbiór odpadów pozosta-
ją bez zmian i nadal są jednymi z najniższych w regionie często-
chowskim - mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła jedna z  częstochowskich firm, 
która rozpoczęła już podstawianie koszy na posesje w poszcze-
gólnych sołectwach. Po 10 lutego na stronie urzędu gminy po-
jawić się mają harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. 
Wyłoniona firma ma je także dostarczyć mieszkańcom drogą 
pocztową.

- Dotychczasowe pojemniki, wraz z zawartością, zostaną zabrane 
przez poprzedniego wykonawcę jeszcze w tym miesiącu - obie-
cują urzędnicy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji opubliko-
wało listę sześciuset siedemdziesięciu pięciu jednostek ochotni-
czych straży pożarnych, do których w tym roku skieruje wspar-
cie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Na ogłoszonej liście znajduje się także jednostka z gminy Mstów. 
OSP w  Kobyłczycach otrzyma dofinansowanie do zakupu wozu 
typu lekkiego.

- Pierwszy raz w  historii działalności tej jednostki trafi do niej 
nowy lekki samochód pożarniczy. Będzie to zarazem kolejny 
nowy samochód pożarniczy, jaki trafi do strażaków z terenu na-
szej gminy. W ostatnich latach nowe nabytki pojawiły się w jed-
nostkach OSP Mokrzesz, OSP Jaskrów i OSP Kuchary. Nasz samo-
rząd każdego roku zabezpiecza środki finansowe, które pozwalają 
na modernizację bazy sprzętowej i lokalowej strażaków ochotni-
ków - cieszy się z kolejnego sukcesu wójt Tomasz Gęsiarz.

Monika Wójcik

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW
W TYM ROKU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

KOLEJNY WÓZ STRAŻACKI
Z MINISTERIALNĄ DOTACJĄ

ZAANGAŻOWANIE DOCENIONE W SKALI POWIATU. 
WÓJT WYRÓŻNIONY PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ

Tomasz Gęsiarz otrzymał nagrodę „Za zasługi dla powiatu” 
w organizowanym przez częstochowskie starostwo wydarzeniu. 
Wójt, obok czterech innych samorządowców z  regionu, został 
nominowany w kategorii samorządność i polityka społeczna.

- Ta statuetka jest dla mnie, skromnego chłopaka, wielkim za-
szczytem i  wyróżnieniem - komentował nazajutrz po otrzyma-
nym wyróżnieniu wójt Tomasz Gęsiarz.

Samorządowiec konkurował z włodarzami Janowa, Rędzin i Olsz-
tyna, któremu również przyznano to wyróżnienie, oraz z jednym 
z kłomnickich radnych. 

- Od 2014 roku pełniąc funkcję wójta przyczynia się do zrów-
noważonego rozwoju gminy, przeznaczając 25 proc. budżetu na 
inwestycje. Tomasz Gęsiarz wspiera rozwój turystyki, a przykła-
dami zrealizowanych projektów są między innymi kompleks wy-
poczynkowo-rekreacyjny przy „Skale Miłości” w  Mstowie - za-

Monika Wójcik, fot. Archiwum Tomasza Gęsiarza
chwalali powiatowi urzędnicy w swojej rekomendacji. 

Jeszcze na etapie ogłaszania kandydatur pracownicy starostwa 
podkreślali jak prężnie, dzięki zaangażowaniu wójta, rozwija się 
choćby miejscowa baza sportowa. Najlepszym tego dowodem 
mają być wielofunkcyjne obiekty w  Brzyszowie, nowe boisko 
piłkarskie w  Krasicach czy kompleks sportowy „Warty” Mstów. 
Z uznaniem oceniali też jego umiejętności współpracy na szcze-
blu regionalnym, dzięki której przebudowano między innymi dro-
gę powiatową Siedlec-Gąszczyk-Srocko i Wancerzów-Rudniki. 

- Z  kolei dzięki ścisłej współpracy z  częstochowskim samorzą-
dem, po trzydziestu latach do Mstowa powróciły autobusy miej-
skie MPK, które w  znaczący sposób poprawiły dostęp miesz-
kańców gminy do transportu publicznego. Tomasz Gęsiarz dba 
o interesy naszego regionu i powiatu na poziomie wojewódzkim, 
jako członek zarządu Śląskiego Związku Gmin i  Powiatów oraz 
członek prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Wojewódz-
twa Śląskiego - wymieniali przedstawiciele kapituły.

POCZĄTKUJĄCY SPOŁECZNICY NA SWÓJ PIERWSZY PROJEKT MOGĄ 
POZYSKAĆ NAWET PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
Z początkiem lutego wystartowała kolejna edycja konkursu Ślą-
skie Lokalnie. Skierowany jest on do młodych organizacji po-
zarządowych i nieformalnych grup chcących zrealizować swój 
pierwszy projekt społeczny. Nabór wniosków potrwa do 2 mar-
ca.

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, która pozwala pozyskać granty na 
oddolne inicjatywy mieszkańców zamieszkujących województwo 
śląskie. Dotacje mogą być przeznaczone na rozwój młodych orga-
nizacji pozarządowych lub realizację projektu społecznego.

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia zamierzają przeprowadzić trzy 

Monika Wójcik
edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się 
o mikrogranty sięgające od 1 tys. zł do 5 tys. zł. Kto może starać 
się o te o środki? 

- Na przykład organizacja zarejestrowana nie wcześniej niż sześć-
dziesiąt miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warunkiem jest to, że 
jej roczny przychód za poprzedni rok obrotowy nie może prze-
kraczać 30 tys. zł - tłumaczą przedstawiciele Fundacji Klaster 
Innowacji Społecznych, organizacji odpowiedzialnej za sprawne 
przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. 

Ale nie tylko. O  pieniądze może ubiegać się także nieformalna, 
składająca się z przynajmniej trzech osób grupa, nieposiadająca 

osobowości prawnej, ale która chce działać na rzecz lokalnych 
społeczności. Taką możliwość ma też organizacja pozarządowa, 
która pełniąc rolę  swoistego patrona złoży wniosek i  zrealizuje 
projekt w  imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej moż-
liwości.

Aby ubiegać się o środki we wspomnianym konkursie grantowym 
należy wejść na stronę fioslaskie.com i wygenerować wniosek. 

- Na etapie jego składania nie trzeba opisywać szczegółowo bu-
dżetu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec marca - 
dodaje koordynatorzy inicjatywy Śląskie Lokalnie.
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Do 12 marca potrwa nabór do trzeciej edycji konkursu dla kół 
gospodyń wiejskich, którego inicjatorem jest Agata Kornhau-
ser-Duda, małżonka prezydenta RP.

Konkurs organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a tematem przewodnim jego tegorocznej od-
słony są „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”. Przedsięwzięcie 
ma za zadanie ukazać wielopłaszczyznową działalność kół gospo-
dyń wiejskich w  obszarze społecznym, kulturalnym i  edukacyj-
nym.

- Ma on także na celu prezentację i promocję aktywności KGW 
w zakresie działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lo-
kalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości 
kobiet - przekonują prezydenccy urzędnicy.

Organizatorzy kładą w nim również nacisk na kultywowanie, po-
pularyzowanie i  utrwalanie najbardziej wartościowych kulturo-
wych tradycji regionalnych - folkloru, tradycji kulinarnych oraz 
działalności rękodzielniczej, przekazywania zainteresowania 
twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania mło-
dzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

- Ten konkurs ukazuje, jak wiele kół działa w  całej Polsce oraz 
jak wspaniałe mają dokonania. To także sposobność, aby lepiej 
się poznać, nawiązać współpracę lub wymienić doświadczenia - 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

PREZYDENCKI KONKURS DLA KGW. MOŻNA WYGRAĆ PIENIĄDZE, KORALE I SZPILE
mówi o swej inicjatywie Agata Kornhauser–Duda.

Co muszą zrobić panie zainteresowane uczestnictwem w  tym 
przedsięwzięciu? Przede wszystkim zgłosić się poprzez przesła-
nie maila na adres: konkurs.kgw@prezydent.pl poprawnie wypeł-
nionej i  podpisanej karty zgłoszeniowej z  załączonym potwier-
dzeniem wpisu danego KGW do odpowiedniego rejestru. 

- Następnie konieczne będzie przygotowanie i  nagranie przez 
KGW krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego. Wa-
runkiem jest to, by trwał on nie dłużej niż dwie minuty, a zawarta 
treść promowała bieżącą działalność koła - dodają  pracownicy 
kancelarii.

Organizatorzy konkursu przewidzieli dla laureatów nagrody pie-
niężne. Za pierwsze miejsce 10 tys. zł, za drugie 6 tys. zł i 4 tys. zł 
za trzecie. Z kolei dla finalistów 1,5 tys. zł.

Koło, które zajmie w  konkursie pierwsze miejsce otrzyma po-
nadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny małżonki 
prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie 
zwycięskiego KGW, gdzie dodatkowo każdy jego członek uczest-
niczący w konkursie otrzyma okolicznościowe korale w przypad-
ku pań lub szpile jeśli chodzi o mężczyzn.

Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Kan-
celarii Prezydenta RP.
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SYDERYTY PO RAZ SIÓDMY. 
STATUETKI TRAFIŁY DO PIĘ-
CIU OSÓB SZCZEGÓLNYCH 
DLA SAMORZĄDU

SZEFOWA LOKALNYCH ANIMATORÓW KUL-
TURY Z NAGRODĄ ZA ZASŁUGI DLA POWIATU

PLACÓWKA MEDYCZNA WZBO-
GACIŁA SIĘ O DEFIBRYLATOR

Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informa-
cji i Rekreacji w Poczesnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Poczesnej została laureatką nagrody „Za zasługi dla powiatu” 
za rok 2022 w kategorii edukacja i kultura.

Pod kierunkiem Iwony Skorupy prężnie działa pięć projektów. 
Chodzi o  Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, specjalizują-
cy się w  tańcu współczesnym zespół „Takt”, Zespół Śpiewaczy 
„Kwiaty Jesieni”, KGW „Pocześnianki” oraz miejscowa młodzieżo-
wa orkiestra dęta. 

W zarządzanych przez nią pracowniach - muzycznej, plastycznej 
oraz kole teatralnym - zainteresowani nieprzerwanie mają możli-
wość rozwijania swoich artystycznych zainteresowań i talentów, 
a kierowane przez nią placówki obfitują w szereg cyklicznie przy-
gotowywanych wydarzeń.

Dyrektor Skorupa jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych, or-
ganizatorką wernisaży, wystaw, wieczorów autorskich.

Monika Wójcik

Niedawno w Ośrodku Zdrowia w Nieradzie uruchomiony został 
punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych. Wyposa-
żono go w ułatwiający między innymi pobieranie krwi i iniek-
cje dożylne skaner żył. Ośrodek dysponuje także nowoczesnym 
urządzeniem do wykonywania EKG, a teraz do kompletu doszedł 
jeszcze defibrylator. 

- Jest to w  pełni zautomatyzowany i  prosty w  obsłudze sprzęt 
z przeznaczeniem do stosowania u pacjentów, u których wystą-
piło nagłe zatrzymanie akcji serca. Szybkie zastosowanie defibry-
latora, w oczekiwaniu na przykład na karetkę, zwiększa szanse na 
uratowanie życia - relacjonuje Aneta Sowińska, dyrektor Gminne-
go Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

Urządzenie, którego zakup sfinansowano w ramach funduszu so-
łeckiego, może być stosowane zarówno u  dorosłych pacjentów 
jak również u dzieci.

Monika Wójcik

Wójt Poczesnej wręczył Syderyty, statuetki będące wyrazem 
uhonorowania osób zasłużonych dla gminy oraz lokalnej spo-
łeczności. Uroczystość uświetnił występ Edyty Geppert. 

Zaprojektowana przez Jerzego Kędziorę, znanego rzeźbiarza 
i  jednocześnie mieszkańca gminy statuetka, wręczana jest tym, 
których zaangażowanie, praca społeczna lub zawodowa przyczy-
niły się do rozwoju i promocji miejscowego samorządu. Nagroda 
jest niepowtarzalna, każdy egzemplarz wieńczy zindywiduali-
zowana ruda żelaza w naturalny sposób nawiązująca do tradycji 
okolicy, która słynęła przed laty z  wydobywania bogatych złóż 
wspomnianego pierwiastka.

Zorganizowane 16 lutego w miejscowej hali sportowej spotkanie, 
rozpoczęło się od przywitania licznie przybyłych gości i prezen-
tacji nawiązującej do górniczych tradycji ziemi pocześniańskiej. 
Tę zebranym przedstawili wójt Krzysztof Ujma i  dr Juliusz Sę-
towski, historyk i  zarazem szef Ośrodka Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy. Po niej wszyscy mieli okazję obejrzeć krótkie filmy 
przedstawiające sylwetki tegorocznych laureatów. 

Następnie wyróżnione osoby kolejno pojawiały się na scenie, by 
z  rąk włodarza Poczesnej i  Iwony Choły, przewodniczącej rady 
gminy odebrać przyznane statuetki. Pierwotnie przyznawane 
były one w  czterech kategoriach. Od trzech lat wręczany jest 
jeszcze jeden. Piąty, tzw. Super Syderyt, wędruje każdorazowo do 
osoby określanej mianem przyjaciela gminy. 

Tym razem w kategorii związanej z przedsiębiorczością wyróż-
nienie otrzymała Małgorzata Kempa, której firma zajmuje się wy-
robem i  sprzedażą zniczy. W kategorii oświata, kultura i  sztuka 
uhonorowany został oddział Akcji Katolickiej działający przy pa-
rafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej. Z kolei w tej bezpośrednio 
dotyczących takich zagadnień jak sport, zdrowie, opieka społecz-
na czy ochrona środowiska, wójt Ujma zdecydował się nagrodzić 
geodetę Józefa Chmiela.

Za osobę, która odznacza się szczególnymi zasługami na rzecz 
gminy uznano w  tym sezonie Mieczysławę Tomalę, przewodni-
czącą koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych we Wrzosowej. Przed laty, pracując 
w ówczesnym Urzędzie Gminy we Wrzosowej, była kierowniczką 
Urzędu Stanu Cywilnego. W sumie udzieliła blisko dwa i pół ty-
siąca ślubów.

Ostatnia statuetka, wspomniany wcześniej „Super Syderyt - Przy-
jaciel Gminy Poczesna” trafił do Szymona Giżyńskiego, ostatniego 
wojewody częstochowskiego, parlamentarzysty nieprzerwanie 
zasiadającego w  ławach sejmowych od 2001 roku, byłego wice-
ministra rolnictwa, a obecnie sekretarza stanu w resorcie kultury 
i dziedzictwa narodowego. 

Organizowana gala jest dla lokalnej społeczności jednym z  naj-
ważniejszych wydarzeń w roku. I to zarówno pod kątem promocji 
walorów gminy, jak i znaczącym przedsięwzięciem kulturalnym. 
Każdorazowo imprezę uświetnia koncert znanej postaci ze świata 
artystycznego. Tym razem organizatorzy zaprosili Edytę Gep-
pert, która, wieńcząc tegoroczną galę rozdania Syderytów, reci-
talem przypomniała najpopularniejsze swoje utwory.

Monika Wójcik, fot. Adam Markowski/Urząd Gminy Poczesna

RE
KL

AM
A 



NOWE LINIENOWE LINIE
W GMINIEW GMINIE

GRUPA KOLĘDNICZA „HERODY” Z SYGONTKI ZNÓW NA PODIUM

AKCJA REAKTYWACJA

LOKALNE STOWARZYSZENIE DOCENIONE 
NOMINACJĄ DO NAGRODY STAROSTWA

MOŻNA OTRZYMAĆ ŚRODKI NA
USUNIĘCIE ODPADÓW ROLNICZYCH

MIEJSCOWI ANIMATORZY KULTURY PODSUMOWALI FERIE

Rodzima grupa kolędnicza zajęła trzecie miejsce podczas 51. Gó-
ralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej.

Od 9 do 11 lutego w Bukowinie Tatrzańskiej odbywało się corocz-
ne wydarzenie związane z konkursem grup kolędniczych. Komi-
sja i publiczność obejrzały występy pięćdziesięciu dwóch z nich. 
Artyści przyjechali z województw małopolskiego, podkarpackiego 
i śląskiego.

Gminna reprezentacja wywalczyła trzecie miejsce, otrzymała 
Brązową Rozetę Góralską oraz nagrodę pieniężną. 

- Bardzo się cieszymy i gratulujemy wspaniałej prezentacji nasze-
go regionu - mówi wójt Robert Nowak.

Pojawił się pomysł, by reaktywować grupę taneczną Zespołu 
Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”. Grupa zawiesiła swoją dzia-
łalność po tym, jak trzy lata temu pojawiły się obostrzenia co-
vid’owe.

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie 
zachęcają dawnych uczestników, by z powrotem zaczęli uczęsz-
czać na zajęcia. 

- Zainteresowane osoby proszone są o kontakt. W zasadzie to naj-
lepiej, jakby od razu pojawiły się na zajęciach. Odbywają się one 
w każdy wtorek o godz. 18 - zachęcają pracownicy GCKiB.

Zwracają się również do rodziców o  potwierdzenie tego, czy 
dziecko w dalszym ciągu będzie uczestniczyło w zajęciach? 

- Informację prosimy zamieszczać na grupie ZPiT „Przyrowskie 
Nutki” na facebook’u, telefonicznie lub w  siedzibie Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie. Ponadto prosimy ro-
dziców o zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zespole, ponieważ 
bardzo zależy nam na kontynuacji działalności naszego zespołu 
ludowego - dodają.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” otrzyma-
ła nagrodę „Za zasługi dla powiatu” za ubiegły rok w kategorii 
obejmującej szczególne osiągnięcia i wydarzenia.

Powstała w 2015 roku Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska 
Ryba” skupia gminy z  terenu powiatu częstochowskiego, mysz-
kowskiego, radomszczańskiego i  zawierciańskiego. Członkami 
stowarzyszenia są również organizacje społeczne, gospodarstwa 
rybackie oraz osoby fizyczne.

- W maju 2016 roku została podpisana umowa na realizację lokal-
nej strategii rozwoju opiewająca na kwotę 2 mln euro. Do samo-
rządów z  terenu powiatu częstochowskiego trafiło około 2 mln 
zł, za które między innymi zorganizowano wydarzenia kulturalne, 

Miejscowy włodarz zamierza złożyć do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinan-
sowanie zadania związanego z usuwanie folii i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. Zainteresowani tym te-
matem rolnicy mają półtora tygodnia na określenie się czy chcą 
skorzystać z pomocy w tym zakresie.

Rolnicy z  terenu gminy, którzy są zainteresowani odbiorem fo-
lii, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 
czy tych typu Big Bag mogą składać wnioski dotyczące odbioru 
wspomnianych odpadów w terminie do 10 marca 2023 roku. Do 
wniosku niezbędne będzie dołączenie oświadczenia o pomocy de 
minimis.

- Jego złożenie nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinanso-
wania w wysokości 100 proc. kosztów usuwania folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przy-
padku nieotrzymania przez gminę dotacji z  NFOŚiGW program 
nie będzie realizowany - zastrzegają urzędnicy z Przyrowa.

W  przypadku otrzymania dofinansowania tutejszy samorząd 
ustali zasady usuwania wspomnianych odpadów, a  zebrane de-
klaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie.

- Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnic-
twie. Należy też pamietać, że w ramach realizacji programu nie są 
kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników - informują 
pracownicy urzędu gminy.

Zainteresowane tym rozwiązaniem osoby mogą otrzymać szcze-
gółowe informacje dzwoniąc pod numer telefonu 34 355 41 20 
wew. 40. Z kolei wzory wniosków można pobrać w urzędzie gmi-
ny lub ze strony internetowej tej instytucji.

W  ofercie tegorocznych, przygotowanych przez Gminne Cen-
trum Kultury i Bibliotekę w Przyrowie ferii zimowych, znalazła 
się szeroka paleta zajęć dla dzieci z terenu tutejszego samorzą-
du.

Ne zabrakło choćby trzydniowych warsztatów, podczas których 
dzieci nabywały umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. Te 
plastyczne z kolei zainspirowały uczestników do wykonania pre-
zentów dla babć i dziadków z okazji ich święta. 

- Podczas zajęć zdobili oni metodą decoupage drewniane pudełka 
i deseczki. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, a powstałe prace 
okazały się wysoce kreatywne i profesjonalne - zachwalają pra-
cownicy GCKiB w Przyrowie. 

Nie obyło się również bez miłych wrażeń podczas zabawy kar-
nawałowej z jogą. Dzieci w barwnych strojach, przedstawiających 
różne postaci z  bajek, wykonywały przeróżne figury taneczne. 
Miłośnicy warsztatów filmowych mieli okazję zapoznać się mię-
dzy innymi tematyką tworzenia i produkcji filmów. Tworzyli też 
krótkie, autorskie animacje filmowe. 

- W czytelni biblioteki na najmłodszych czekał blok gier i zabaw, 
a także głośne czytanie ciekawych bajek. Ferie zakończył wspól-

Urząd Gminy Przyrów uruchomił 6 lutego dwie linie autobuso-
we na trasach z Bolesławowa do Woli Mokrzeskiej i z Bolesła-
wowa do Julianki.

Jak wyjaśniają tutejsi urzędnicy, nowe linie autobusowe to wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy zgłaszali takowe 
zapotrzebowanie.

Wspomniane nitki będą dofinansowane ze środków pochodzą-
cych z  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych poprzez 
dopłatę do ceny usługi.

Monika Wójcik, fot. Freepik

Monika Wójcik, fot. Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. GCKiB w Przyrowie
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zamontowano witacze i  tablice informacyjne, a  także zrewitali-
zowano zbiorniki wodne - informują w krótkiej charakterystyce 
organizacji pracownicy starostwa.

Z kolei do zarejestrowanych na terenie powiatu częstochowskie-
go przedsiębiorców trafiła kwota około 1,6 mln zł. W latach 2019-
2020 „Jurajska Ryba” była partnerem w  projekcie „Samodzielni” 
finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Dzięki temu projektowi druhowie z OSP skierowani zostali na 
prawo jazdy kat. C, dziesięć osób trafiło na staże, a cztery kobiety 
odbyły kurs administracyjno-biurowy. W roku 2022 stowarzysze-
nie zrealizowało zawody wędkarskie, warsztaty kulinarne dla kół 
gospodyń wiejskich, oraz wydało książeczkę kucharską - podkre-
ślają urzędnicy.

ny wyjazd do kina w  Częstochowie - dodają lokalni animatorzy 
kultury.

Jak przekonują, uczestnicy wszystkich zajęć bawili się świetnie, 
w miłej i przyjaznej atmosferze.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

SĄ PIENIĄDZE NA RETENCJĘ I ZIELONO-NIEBIESKĄ INFRASTRUKTURĘ

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE MOGĄ ZDOBYĆ 
ŚRODKI NA LIKWIDACJĘ WĘGLOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach programu 
„Zielono-niebieska Infrastruktura”.

Realizowane w najbliższych dwóch latach działanie ma się przy-
czynić do powstania systemów zrównoważonego gospodaro-
wania wodami opadowymi, instalacji do zbierania i wykorzysta-
nia wód deszczowych i  roztopowych, jak i  zielono-niebieskiej 
infrastruktury. Premiowane będzie zatem stworzenie zielonych 
dachów i przystanków, ogrodów deszczowych czy ogrodów wer-
tykalnych. Wparciu podlegają także żyjące ściany, zbiorniki reten-
cyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, 
rowy bioretencyjne czy inwestycje w rozszczelnienie nawierzchni 
nieprzepuszczalnych.

Celem programu jest bowiem podniesienie poziomu ochrony 
przed skutkami zmian klimatycznych poprzez zwiększenie reten-
cji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowocze-
snych i  efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia 
wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej 
w  miejscu spadku, jak również rozwój niebiesko-zielonej infra-
struktury.

Beneficjentami środków mogą być osoby prawne, które mają ty-
tuł prawny do nieruchomości, na której zrealizowana ma zostać 
inwestycja. WFOŚiGW w Katowicach przewidział dofinansowanie 
zadań w formie dotacji i nieumarzalnych pożyczek. W puli jest 10 
mln zł, równo po 5 mln zł na dotacje i pożyczki.

Intensywność dofinansowania w  formie pożyczki nieumarzalnej 
może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. 
W formie dotacji natomiast będzie można pozyskać maksymalnie 
300 tys. zł. Podkreślić jednak trzeba, iż wnioskowana kwota dota-
cji nie może być niższa niż 50 tys. zł. 

- Dofinansowanie w  formie dotacji może pokryć do 50 proc. 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Warunkiem udziele-
nia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW 
w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej 
dotacji - zastrzega Fundusz.

Z  reguły tej są jednak wyłączone jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz ich związki, osoby prawne działające na podstawie 
przepisów ustaw o  stosunku państwa do kościołów i  związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
oraz tzw. podmioty wrażliwe, których szeroka lista uwzględniona 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach umożliwił szeregu instytucjom świadczącym 
usługi publiczne pozyskanie dofinansowania likwidacji źródła 
ciepła opalanego węglem i  zastąpienie ich nowoczesnymi in-
stalacjami wykorzystującymi technologię odnawialnych źródeł 
energii. Do dyspozycji jest 7 mln zł.

Ogłoszony z początkiem lutego nabór wniosków to efekt realizacji 
programu „Poprawy Jakości Powietrza w województwie śląskim – 
odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”.

Celem wdrażanego programu jest przede wszystkim zapobiega-
nie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza oraz zmniejszenie narażenia ludności na ich oddziaływa-
nie zagrażające zdrowiu i  życiu ludzi. Inicjatorzy chcą ponadto 
zwiększyć wykorzystywanie instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii i upowszechniać nowoczesne technologie służące zmniejsze-
niu niskiej emisji.

Beneficjentami środków mogą być osoby prawne posiadające ty-
tuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działal-
ność polegająca na świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych, prowadzeniu działalności z zakresu po-
mocy społecznej, noclegowni albo ogrzewalni, działalności orga-
nizacyjnej wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej, pro-
wadzeniu działalności systemu oświaty, jak i tej z zakresu systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki. 

O wsparcie ubiegać się także mogą podmioty prowadzące żłobki 
lub kluby dziecięce, działalność kulturalną, archiwizacyjną, ochot-

została w przyjętych zasadach programu.

Co ważne, aby otrzymać pomoc finansową, zadanie nie może być 
zakończone przed datą złożenia wniosku. Te natomiast przyjmo-
wane będą do 31 października. Ostateczny termin zakończenia 
zadania Fundusz określił z kolei na koniec października przyszłe-
go roku.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie interne-
towej WFOŚiGW w Katowicach.

nicze straże pożarne, zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 
wieku oraz z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, jak również 
także jednostki administracji publicznej.

Wnioskodawcy będą mogli pozyskać pieniądze na likwidację źró-
dła ciepła opalanego węglem oraz zabudowę pompy ciepła lub 
kotła na biomasę. Dodatkowo można się starać przy tym o środki 
na zabudowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz 
układu sterowania i modernizację instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej.

Wsparcie przedsięwzięć przewidziano w formie dotacji, która po-
kryje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Z zastrzeżeniem jed-
nak, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednej 
lokalizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł.

- Istnieje możliwość łączenia dofinansowania z  innymi środka-
mi finansowymi lub z  dofinansowaniem ze środków Funduszu 
wyłącznie w  formie pożyczki. W  tym drugim przypadku należy 
złożyć wniosek o pożyczkę na wzorze znajdującym się na stronie 
internetowej Funduszu. Uzależniamy udzielenie jej i jej wysokość 
od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od ustanowienia 
prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki - zaznaczają przedsta-
wiciele WFOŚiGW w Katowicach.

Nabór aplikacji potrwa do końca marca. Kwota alokacji do dofi-
nansowania w  formie dotacji wynosi aż 7 mln zł. Wnioski wraz 
z  załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formula-
rzach dostępnych na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowi-
cach.



Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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MOŻNA POZYSKAĆ SPORE PIENIĄDZE NA 
ZAKUP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

FUNDUSZ DOFINANSUJE ZAKUP 
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
JEDNOSTEK OSP

W TYM ROKU „ZIELONE CZEKI” BĘDĄ MIAŁY SZCZEGÓLNY WYDŹWIĘK

Monika Wójcik, fot. PixabayPiotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu dla jed-
nostek służb ratowniczych z terenu województwa. 

Zadanie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego programu fi-
nansowania służb, które polega na dofinansowaniu zakupu sprzętu 
ratowniczego i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożar-
nych. To one właśnie mogą być beneficjentami dotacji sięgającej 
100 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. 

- Można pozyskać od 5 tys. zł do 25 tys. zł dla jednej jednostki OSP 
- wyjaśniają pracownicy Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami można już składać w katowickiej sie-
dzibie WFOŚiGW w Katowicach najpóźniej do 14 kwietnia lub do 
wyczerpania alokacji środków, która sięga 2,5 mln zł. Wcześniej ze 
strony Funduszu należy ściągnąć niezbędną dokumentację w tym 
zakresie.

1 lutego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach uruchomił program wsparcia zakupu 
i  montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór pro-
wadzony jest w trybie ciągłym i ma potrwać do końca czerwca 
przyszłego roku.

Program „Przydomowa oczyszczalnia” to kontynuacja ubiegło-
rocznego, pilotażowego działania, które cieszyło się wielkim za-
interesowaniem beneficjentów. Było ono tak duże, że już po nie-
co miesiącu wstrzymano uruchomiony w lipcu nabór wniosków. 
Pierwotnie planowano prowadzić go do końca roku 2022.

Opracowane wtedy złożenia programu się nie zmieniły. Tego-
roczny nabór skierowany jest także do właścicieli budynków 
mieszkalnych z terenu województwa śląskiego. O pieniądze mogą 
ubiegać się też posiadacze obiektów położonych na nierucho-
mościach oddanych w użytkowanie wieczyste, do których będą 
przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ważne jest to, 
że dotowane będą przedsięwzięcia przewidujące montaż instala-
cji o wydajności nie większej niż 7,5 m³ na dobę.

- Budżet programu wynosi 4 mln zł. Kwota niewykorzystana 
w  danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny. Formą 
dofinansowania jest dotacja w  wysokości do 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 8 tys. zł - 
podkreślają przedstawiciele Funduszu.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i ma potrwać do 
30 czerwca 2024 roku. Planujący taką inwestycję ekologiczną 
i chcący skorzystać ze wsparcia WFOŚiGW w Katowicach nie po-
winni jednak zwlekać ze złożeniem aplikacji. Instytucja zastrzegła 
bowiem, iż może on zostać wstrzymany lub zakończony w mo-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach wystartował z przyjmowaniem zgłoszeń w kon-
kursie „Zielone czeki”, nagród przyznawanych z  okazji Dnia 
Ziemi. To jeden z  najważniejszych i  najbardziej prestiżowych 
konkursów związanych z ochroną środowiska w regionie. Zgło-
szenia przyjmowane są tylko do końca marca 2023 roku.

Tegoroczna edycja będzie miała szczególny charakter, bowiem 
przypada na jubileuszową rocznicę 30-lecia Funduszu. W związ-
ku z tym wśród nagród pojawi się dodatkowa, specjalna statuetka 
oraz czeki opiewające na 10 tys. zł w każdej z czterech kategorii. 

- To będzie naprawdę wyjątkowa edycja tego konkursu. Każdy, 
kto weźmie w nim udział, ma szansę zdobyć niepowtarzalną sta-
tuetkę „Zielonych czeków” 30-lecia Funduszu. Mogę zdradzić, że 
przygotowaliśmy tylko pięć takich statuetek – cztery dla każdej 
kategorii oraz jedną, gdyby kapituła zdecydowała się na przyzna-
nie w  tym roku nagrody specjalnej. Niebawem je pokażemy, bo 
w tej chwili są jeszcze w fazie produkcji. Tym bardziej więc warto 
spróbować swoich sił i przysłać nam zgłoszenie – wyjaśnia To-
masz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.  

Tegoroczne „Zielone czeki” za działalność w  2022 roku, zosta-
ną przyznane w czterech kategoriach - ekologiczna osobowość 
roku, gmina przyjazna dla czystego powietrza, inwestycja proeko-
logiczna roku oraz programy i akcje na rzecz ochrony przyrody 
oraz edukacji ekologicznej.

O przyznaniu nagród zdecyduje kapituła konkursu. Poza wyjątko-
wą statuetką „Zielonych czeków” 30-lecia Funduszu, nagrodami 
są czeki o wartości 10 tys. zł i dyplomy honorowe dla wyróżnio-
nych, maksymalnie pod dwóch w każdej z kategorii. 

- Regulamin konkursu pozwala również na przyznanie nagrody 
specjalnej. Termin przyjmowania wniosków upływa 31 marca, 

a  laureatów poznamy do końca kwietnia - podkreślają pracow-
nicy Funduszu.

Pierwsze „Zielone czeki” z  okazji Dnia Ziemi przyznane zostały 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w  1994 roku. Jak podkreślają pracownicy 
instytucji, od tego czasu zmieniały się regulaminy, kategorie, sta-
tuetki i nagrody pieniężne. 

- Nie zmienił się jednak prestiż nagrody, która do dzisiaj cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem, a  otrzymują ją wyjątkowi ludzie, 
wyjątkowe projekty, wyjątkowe gminy, które działają na rzecz 
ochrony środowiska - nadmieniają. 

Do tej pory przyznanych zostało już ponad trzysta „Zielonych 
czeków”.

mencie wpłynięcia wniosków na pulę przekraczającą planowany 
budżet programu. Mając na uwadze ubiegłoroczne powodzenie 
działania, takie rozwiązanie jest bardzo prawdopodobne.

Procedura naboru wniosków, jak również wszelkie niezbędne do-
kumenty dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Ka-
towicach.
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